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Bn A yşe Secha İlonanın
Y«ni şarkılar ve yeni kıyafetleri - -

Kıbrıs Meselesi
Ahm et Şükrü ESMER
jgggltRÎNCt UiİDya Harbinden ği için Türkiye bu el degljtirl£gg|| sonraki yıllar içiude mil meye ses çıkarmadı.
Böyle olmakla be.aber Yu
letlerarası münssebetlerde görü
n^nlıların
Türkler tarafından
len hayırlı gelişmelerden biri
de
Türkiye ile Yunanistan gösterilen bu dostluk duygula
arasında kurutmuş olan dostluk» rına karşı daima ayni duygu ile
tu. Bazılarının «mücize» olarak mukabelede bulundukları söyle
vasıflandırdıkları bu gelişme nemez. Bir kaç sene önce Atina*
i^i
devletin münasebetlerinde nın Spor meydanındaki Türk
Vaşington, (Royter) 2 : Sa da yer almaktadır. Türkiye ması için tazyiklerde bulun
yüz yıllık gidıgi tersine çeviri aleyhtarı nümayişler bir heyecan
aninin
şuursuzluğu
olarak
mazur
lahiyetli bir kaynağın bugün Amerikanın bulunduğu her maktadır. Devlet B akanlığı
yordu.
görülse
bile,
Kıbrls
adası
üzerin
Yunanistan 1830 senesinde
Royter muhabirine bildirdiği- hangi bir ittikfaka girmeye nın, şimdi en ziyade Batı
istiklâline kavuştuktan sonra, de ikide bir tekrar edilen yersiz ğine göre, Türkiye hükümeti hazır olduğu gibi, resmi bir Avrupa müdafaasına ehem*
Tflrkiyeye karşı yüz sene düş- ve manasız iddialar bu dostluk
hazırlan miyet verdiği anla,-ılmatadır.
Amerikayı Türk-ingiliz -Fran- Akdeniz Paktının
manca
bir politika takibeni. ile nasıl telif edilebilir? Kıbrıs
Kırım harbine karışmaktan an hakikatli Aoado’uoun bir par slz karşılıklı yardım ve dost,
cak Firenin müttefik gemileri çasıdır. An,•‘dolunun müdafaasın* luk paktına davet etmiştir.
tarafından işgaline kadir varao da bu adan»;, «tr&î jik ebemi- Bu davet, Amerika da dahil
Ingiliz—Fransız baskısı ile alı- yeıı o kadar b jyükıür ki, Kibri* olduğu halde, bir güvenlik
Londra 3 Mart (Royter) İtiDışişleri Bftkanı olarak Bevikonulabildi. «93» harbinde ken 1878 senesinde Anadoluyu düş sisteminin kurulmasına taraf
mad
edilir kaynaklarla bugün ne, Başbakan yardımcısı Mr.
manlara
karşı
müdafaa
etmek
disine pay almaya teşebbüs etti.
tar olan Türkiyenin Amerika bellittiklerine göre, Iogiliz Dışiş-, Herbert Morıison veya sömür
Ve nihayet büyük devletlerin imkânını vermek için İngilteredevlet bakanlığına yapmış 2eri Bakanı Ernest Bevin sıhhi geler Bakanı Mr. James Grlffıtha
yardımları ile Tesalyayt aldı. ye bırakmıştı.
sebeplerden dolayı vazifesin len
Ondan sonra da her fırsattan
Kibrinin Yunanistan* b ı olduğu tekliflerin ancak birini
istifa etmeyi
kararlaştırmıştır. in halef olacağı tahmin edil
istifade etmeye kalkarak Osman rakılmış olduğa bir an için teşkil
etmektedir. Türkiye
Gelen hafta 70 yaşma basacak mektedir. Mr, Bevin istifa etmi*
!l imparatorluğundan toprak ko farzcdilsin. Ada İkinci Dün hükümeti, Batı müdafaa plâ
olan Mr. Bevin’in istifası habe yeceğini ısrarla söylenirse de,
parmaya çalıştı. Bu * maksatla ya Harbinde Girit gibi Al nına katılmak manasına gelen
ri Başbakan Mr. Attiee i!e bir bütün parti büyükleri mumailey
19 uncu asrın smla'lna doğru manla rın eline geçecek ve
başka tekliflerde de bulun saatlik görüşmeden sonra ortalığa hin yapamayacağı İşten çekil
yalnız bağına imparatorluğa kar Türkiye de denizden mihver
yayılmıştır.
mesini istemişlerdir.
gı berp açtı. Fakat yenildiği kuvvetleri tarafından sarılmış muştur.
Amerika Devlet Bakanlığı
halde devletler y ırdımına koftu olacaktı. Türkiye kendi sa*
lar ve kendisini bu yenilginin vunmaaı bakımından
bu sözcüsü, bugün, Türkiyenin
Paris, 2 (Royter): Mr. Geor- başhakan Bidault, buhranı hallet
neticesinde! kurtardılar. Oadan derece ehemmiyetli olan bir güvenlik konusunda yaptığı
ge
Bidault Yeni Fransl; kabine- raek m&ksadlyle Fransız Cum fonra la-pıratorlug* kargı Bil» adanın mukadderatı ile tabiî tekliflerin Amerika tarafın
sinini
kurma teşebbüsünden hurbaşkanı tarafından Pieveain
kan ittifakını kurmakla önayak olarak yakından alâkalıdır.
dan dikkatle İncelenmekte ol bugün vaz geçmiştir. Cumhuriyet istifasıyla düşen kabineyi kur
oldu ve B ılkan muharebesinin
Bundan bışkft
adada 85
açılmamda b«şlıda io Iö oyna bin Türk vardır ki, bu ırk- duğunu söylemiştir. Sözcü, çi Halk Partisi lideri ve sıbık maya memur edilmiştir.
» « r a ır »
dı. N.hayet Dünya harbinden daşlarımız Kibrisin Yunanls- geçen bir kaç yıl içerisinde
eonra da Anado'ııyn kad*r so tana ilhak edllm-sinin kendi* Amerika ile bir güvenlik sis
AKİSLER
kuldu. Bu teşebbüs Anadolunun leıi için bir felâket olacağı temi kurmak hususunda muh
«hariminde» boğuldu..
nı ikna edici delillerle anlat telif vesilelerle Türkiyenin
Anadolu muharebesinden in mışiardır. Anavatandaki Türk
teklifler ileri sürdüğünü be
tikal eden meseleler tasfiye edi ler, bu ırkdâşlannın mukad
Osm an TURKAY
lip te 1930 Bonesinde Tü k— deratına karşı kayıtsız kala* lirtmiştir ve şöyle demiştir:
ALNIZ Kıbrısta değil, bütüa dÜDyamn her tarafında ilim
kuvvetlerinin
Yunan dostluğu kurulduğu za bilirler m i? Haki {at şudur Hür dünya
Inurunun, bilgi cevherinin kıymetini Bifıra düşüren bir şey
var: Tavsiye M ektubu!. Hakikaten; zamanımızın olaylarını
man bu iki devletin münasebet kİ, Yananiıtana
katılmak tekâmülü hususunda bu n e dikkatle tetkik eden, süzgeçten geçiren ber duyao ve düşünen
leri bukimından tarib a akışı adada ki Rum ların da m en seleye büyük önem vermek*
inaan, bu önemli konu karşısında şaşırıp kalmaktadır.
istikamet değiştiımlg
oluyor faatlerine uygun değildir. Ve teyiz.”
îsterlngilterede otsun, iater Amerikada olaun, dünyanın yecl
du Bundan sonra Yakındoguda aklı başında Rum lar bunu
Daimi surette iyi
haber
iklim dört köşesinde, hayata atılan tahsilli ve kültürlü gençlerin
milletlerarası münasebetler Türk bilirler. Fakat bir takım din
iş bulmaları hususunda karşılattıkları haksızlıkların en büyüğü
—Yunan dostluk ve işbirliği adamlarının ve küçük bir alan kaynakların belirttikleri
tavaiye mektuplarının aldatıcı satırlarından başlar. Tahailini ikmal
hükümeti
temeline dayanmaktadır. Balkan politikacı zümresinin telkini ne göre Tüıkiye
etmiş bir genç, bir vazife hususunda, bir firma veya daire
paktı da bu temel üzerine kurul I ve tahriki i!e
Üe Yun&nistana hâlâ Kuzey Atlantik muıhemüdürünün karşısına gittiği zaman, kendisinden ilk sorulan şey
herhangi bir nüfuzlu adamdan tavaiye mektubuna aahip olup
muştur.
G ’çmijin üzerinden'ilhak dâvası Rum lara benim desine kabul edilmesini is
olmadığıdır.
aünger çekerek karşılıklı müna setllmlş gibi gösterilm ektedir temektedir. Türkiye Akdeniz
Her gün duyuyor, görüyor, yazıyoruz: Yaşadığımız asır;
sebetlerin tarih kitabında yeni Bu noktada Rum ların ne .is
müdafaası teşkilâtı plânlatın
yirminci asırdır, içinde bulunduğumuz çağ; atom çağıdır, bilgi
bir sayfa açmaları, hem Türki tediklerİDİ anlam aya demago
çağıdır, kültür çağıdır. Lâkin herşeyden üstün tutmamız lâzım
ye, hem de Yunanistan için fay j l gürültüsü manidir.
gelen bu kıymetleri, iltimasın pençesinde hakaretimiz bir duruma
Dünkü
Türkiye
dalı olmuştur. Yunanistan i (in
Kıbrıs meselesi bu drf«
düşürmekten sakınmıyoruz.
G aze te le rin d en
ci Dünya haı binden souraRodo Yunan b*şbıkânı Venizeios
Bir firma veya daire müdürünün, tavaiye mektubundan
ö z e t le r
su ve Italyanın elindeki diğer tarafından bir drfa daha o r
ziyade bilgiye önem vermesi daha doğru değil midir? Bizce müdür
adaları aldı. Ve düşmanın etin taya atılmıştır. Bu şartlar
ler evvelâ bilgi ve kapasiteye, sonra müstedilerin hüsnü ahlâk
ÜNKÜ g «seleler Atatürk
▼e kaıakt r sahibi olmalarına bakmalıdır. Böylelikle, bilginin de
den çıkarak dostun eline geçti(Devamı sayfa 4 te)
inkılâbını korumağa azmet
ğeri aıfıra düşmiyeceğl gibi, gençler de, bilmem
hangi nüfuzlu
ta:
:b miş Türk g>j.nç!iginin Kırşfhirakrabasına güvenmeyerek deralerine çalışacak ve hayatta sahte
de Atatürk heykelinin parçalan’
muvaffakiyetlerin muvakkat nimetlerine tenezzül etmiyecektir.
ma hâdisesi üzeıinde hassasi
Hakikat bu merkezde iken, demin da belirttiğimiz gibi dün
yetle durmasını önemle belirtSayın Okurlarımız,
yanın yedi iklim dört köşeainde, bu hatalı memur alma aiyaaeti
| takip edilmektedir. Bunda, insanlarla iltimaaa yer vermelerinin
Ksğtt Hatlarında husule gelen dehşetli fırlayış karşısında mektedir’er.
kötü neticeleri görülmektedir. Bundan yüzyıllarca evvel ‘Autho5 Mart tarihinde
İstanbul
gazetenin fiatını yükseltmek veyahut hacmini küçültmek şıkla
rity
has an itehing palm» diyen büyük İngiliz şairi Shakearından birini tercik etmek hususunu Cumadan itibaren açmış Üniversitesinden 100 kişilik
peare, şimdi yaşamış olaaydı, pek muhtemel olarak, devrimize
bizim gibi «atom devri» demiyecek de iltimaa devri diyecokti!
olduğumuz bir anketle sayın okurlarımızın reyine bırakmış bir grup Kırşebire gidecek ve
bu gruba Ankaralı Üniversiteli*
bulunuyoruz.
BAY MUSTAFA ÖZKER YAŞIN’A: Utku hakkinler de katılacaklardır... Üniver
dakl saçmalamalarınıza, evvelki günkü yazımız cevap teş
Lütfen aşağıdaki kuponda yazılı olan iki taraftan beğen
siteliler Kirş birde büyük bir
kil etmektedir. Bir defa daha gözden geçiriniz. Aruz vezni
mediğinizi Çizerek ötekini Hür SÖZ Lefkoşa adresine
miting tertip edeceklerdir.
hakkındaki iddianıza gelince, vezinler ve yeni şiir cereyan
postalayınız. Budu yapmakla reyinizi kullanırış ve bu gazete
ları
hakklndaki fikirlerimizi fırsat buldukça Edebiyat Sayfa* ;;
e m o k r a t İ z m ir gazeteüaerindeki hakkınızı »e salâhiyetinizi istimal etmiş olacaksınız.
mızda belirtmeye çalışacağız Yalnız şu var kİ, İstiklâl Mar
sinde Hürrem Kubat «Nu
Hûr Söz sizindir ve sizin alâkanız ile yaşayacaktır.
şımız da dahil olmak üzere Türk şiirinin engin hâzinesini
tuktan Sonra» başlıklı yazısın
kalıplarına sığdıran Aruz Vezai ile şiir yazmak bir zül ise,
; Aşık Yaşın, meşhur manzumelerini (!) Karacaoğlandan ' “
da başbakanın bu nutukla mu*
HUR SÖZ
|
HUR SÜ Z
adapte etmezden evvel abdi acizleri, yalnız.
halefete alini uzattığını fakat
l l k m u ş olmalıdır
|

Amerika: Türk - İngiliz - Fransız dostluk
ve yardımlaşma paktına davet edildi
Türkiye halen A. Paktına girmeyi talep ediyor

Ingiliz Dışişleri Bakanı
Bevinin istifası

Fransa Kabinesiz mi Kalacak?

Tavsiye Mektupları

II Gazetemizin Anketi

D
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A ra ta n la r glb
Bu toprakta özümden, ecdadımdan kaç bin şehid yatan var. Bu
toprakta nem yok ki tarihimi süsleyen hasret yüklü v atan var.
Siyasal Bilgiler Fakülteıin jböylece ani*!.
nktlâbı Kıbrıs
Türkünün
Dcdelarimiz Antalyadan, Malat vicdanında
drn Nazml Cengelcinln nut*
tereddütsüz ve
yadan Konyadan derhal yeralmıştır.
kundan sonra en heyecanlı
özvatan evladının kanlarıle
konuşmasını yapmış olanNef’l
Siz bizlerslniz ve biz sîziz»
yoğrulmuştur bn vatan
Korur ek söz a'arak Kıbrıs
Tekrar sorarım : Ada için sîzleriz, sîzlerdeniz.
Türk KûltürDernfğl adına yaygaralar koparan kim ve
Her hızımı almışım, ecdadım
aşsğtdaki hitabeyi irat etmişdan, kanımdm
tlf.
Arkadaşımız
Beni kimdir kovacak, bn güzel
Aziz Türk Gençliği Kan
vatanımdan
ALAEDDİN g ü l e n
85 bin taydılar, sandılar bndnr
kardeşlerim,
Bildiriyor
sonum
______
Size uzak ufuklardan yükBilmezler ki bir tünüm, tam
selen bir hasretin sesini,Kıb» kopartan kim; bunu bilelim»
yirmiblr milyonum
rıs Türklerinin sesini akset sarih olarak, açık olarak bile
Dostuma dıymı dostum, dost
tlrlyorum.
d n dostluk beklerim
Hm ki sinsi sinsi bir kızıl çem
Her zerremizde bir öksüz ber dö.rt yanımızı, yani an*- Riyakâra ders varir, çelikten
bileklerim
lüğün
İsti tabını duyarken vatanımızı ç-virmek gayretin
Kahbeliğe p?y v.rmem, hep
sizin,«İzlerin candan aiâkanı’ decpr. Kıbrısta bukınan Rum
budar fdım şanım
7in verdiğ' tek teseSli yaşama çoğunluğunun yüzde altmış Bir tarihe caoveren merd ve
asil İnsanım
kudretimiz ohıyor.
tan fftzl&s;nı, vaktile Markos
T&d elde olan adım emanette
Uzağız bu ayrılış b ğm- cu\ara d*hi sempati gösteren
dir, ancak
m zd a bir yara, ruhumuzda Rum kemunistlerin teşkil et
Göklerinde muhakkak yiik«ele
özvatan, hayallerde Ankara tlğlue göre, sorunun cevabına
cek ALSANCAK.
ait hükmünü siz veriniz.
ve sîzler varsınız.
(Diğer nutuklar yarınki sayımızdı)
Kızıl ideolojinin alıp yürü
Yıllar bizim için simsiyah,
•onsuz zulmet, şafaklar, Türk düğü bu Rum cemaatına mu
Sayın Halkımıza
Klbrıslı özünde anavatanı sak'kabil 85 bin Kıbnslı Türk
lav, Türkü,Türklüğü saklar'arasında komünistlik Üe şüp
Hasretimiz özvatan, duygu, hell olan öç brş Türkü güç'
muz da özvatan, sizden ayrı lükle bulabilirsiniz
Aylûka Mahallesinde
Kıbrıs Türkünün göynünde
t almışız : budur bizi ağlatın.
Lisiya Sokağında No 12
dc modern bir fırın inşa
Aziz Türk Gençliği, sevgili yaşayan tek duygu Aaavatan
ettirerek ekmek kadeyiksrdeşlerim, burada v j anda hasret ve bağ'ılığıdır. Gözü
ii ve halis çörek yapma*
sizden yükselen sesler, bizim müz ve gönlümüz, Kâbe ola
ğa başladığımı sayın hal'
için, Kıbrıs Türklüğü için rak tanıdığımız Anuvata çev*
kıımza müjdelerim. Ay*
bir hayat kaynağı, bizi teselli rilm’ştir.
Gözümüzle göyoümüz vatan
ni zamanda f>ıınimızia
ve bir ümid menbaıdır. S’zln
aşkıle doln
p'şirilmek üzere yemek
sonsuz ve derin alâkanız bize
Kibrisin anasıdır, özyurdun
te kabul o’nnur. Bir defa
öksüzlüğümüz arasını kısmen
Anadolu
müracaat menfisliniz ica
unutturmaktadır. Daha pek Anavandffkl her yenilik Kıb
bıdır.
yakın zamana kadar geçmiş rıs Türkü tarafından münaka
MEHMET MİNNOŞ
ki ızlıraplı günlerimiz pek yasiz kabul edilir, şapka InklLefkoşa
çoktu. Bu ıztıraplarAnavatan
lâbı, harf lokilâbı, dil ve din
dan beklediğimiz
şefkat ve
alâkanın eksikliğindin doğan
tarifi ve İzahı mümkün o V
mayacak kadar i>cl bir ıztı
MATRIC HONOURS (ŞEREF)
rap idi.Bu devre sona eım>ş*
M uhasebe — Stinoğrafi — Rumca
tlr “Acınız acımızdır’Miyorsu
vesa ire vesaire
nuz, sağ olunuz, var olunuz.
Biz, Kıbrıs Türklerl, tar'hi
Mesleğinizi şimdi intihap ediniz
mlzln bekçisi,Anavatanın, ö z
Y Ü K S E K M U H A S E B E E N S T İT Ü S Ü
vatanın nöbetçiyiz, ve böyle
olmak Jddiasındayız Bu b zlm
Tesanye e lil^n , Amerikan Konsolosluğu civarındaki
coğrafî mevkiimiziu Icab'dır
N .C. Coukouilİ (telefon No. 842) mektebine güveniniz
daiBIze kimler ve ne hakla
J 946 dan beri Muhwebe hususunda en fazla bflşarı
dil uzatıyorlar ?(Ekseriyetbizgösteren mekteptir.
drdir)diyenlerln Anadolunun
Burada: İngilizce, Almanca, Lâtlnca, Fronsızc», Ingiliz
uf*k bir pırçası içerisinde
Tarihi, Cogrufva (M»tric ve yukarıdakiler) için, Mr. Harold
Wood B.A. (Hons) London, sahık Türk Lisesi Müdürünün
bulunduklarını unutuyorlar;
onlar ekseriyeti değil, Anado
M ATEM ATİK VE T Ü K K Ç E İÇ tN
Tanlnnrş bir Tiirlt Matematik öğretmen'tıi
lunun kucağında ancak bir
ST ÎN O G R A F I (SHORTH AN D) İÇ İN
akalliyeti temsil edlyorlar.Bu
Mr. Constandinou’yu (Stinogroii mütehassisı)
özümden, ecdadımdan kaç
İTA LYAN CA İÇ İN
bin şehid yatan var:Bu top
Mr. Philalithisi (ttalyaocı için
ehliyetli bir
ögretmeo)
rakta nem yok ki
tarihimi
FRANSIZCA İÇ İN
süs’eyen hasret yüklü vatan i l
Madam Caminara’yi bulacaksınız.
Sorarım dostum»,
sorarım
bey sürdüğü nesi
var?Bir
hakka dayanmayan, muhte*
MUDUR
ris lıaveslvar:.
(YUkaelc
Ticaret
Dersleri Öfi;rcl»n««ı)
O nu koynumda büyüttüm
ona hürriyetin ve
adaletin
nimetini ben vermljt m, on»
lo'uniİa, kanadımla İt ın*ys
perdesini ben çeknrştim. Şltn’
Y arın ki P a ıa r Günü 4-3.51
di Kıbrısıma el uzatan na'
mert kimdir? Ve bu yoldan
Anavatanımı çevirmek istry'n
lerin asıl maksadları nedir?
VK
Dost'uk perdesi altında s'- „
yasi bir riyakârlıkla güdülen
hain gsye nedir ?Blz bu yurdu {
ikinci devre Lik Maçı
almıştık, fakat bedava d ğ Ü
döktüğümüz bunca kaııt»; fi t a m s a a t
.so d e
bunun bedeM budur, bunu
I W-
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N.C. COUKOULLIS

LEF HOŞA STADINDA
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Kıbrıs Ticaret ve Endüstri Odası

TOPLANTI BUĞUN
RESMEN AÇILACAK
Evvelce matbuat vasıtasıyle bildirildiği gibi,
Kıbrıs Ticaret ve Endüstri Odasının resmi küşat
toplantısının bugün ö.s. saat 3.30 da Letkoşada
Yunan Maden Kumpanyası Dairelerinde açılacağı
ilgililerin malûmu olmak üzere tekrar hatırlatılır.
Bütün tacir ve sanayicilere şahsen davetiye gönderilemiyecekse de, kıymetli fikir ve görüşlerinden
istifade olunacak tecrübeli sanat ve ticaret adamla
rının iştirakleri fark gözetilmeksizin
memnuniyetle
karşılanacaktır. Halihazırdaki Ticaret Odası azası bu
lunanların da iştirakları memnuniyetle kabul oluna
cak ve bunların tecrübelerinden istifade edilecektir.
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Bugünkü, bu yazımda her lüsfi id !. B-şta Ambeliku
kıjliJBif fei»,1C'1 r*1
lı.. t
itmama»
hangi bir müessese veva olm^k üzere Gaziveran.Elye,
p ’rtıden bahsedecek deği-[ Knççina
ve Gemikonagı
i tft «a* v<
•' 1 1
lim. Zılen bu beuıra mev*; T ü r k a n bu hayırlı maksat | ^uin®ınOt ““**■
zuumun dışında
k.ılıyor. için Kseroya gelmişlerdir.
i'i'ıojıtıi ıfc'Ha^i!.
«i’*» *"
Bahsetmek istediğim meşe1 Yazımı yazmadan evvel
lwda M i*
le, Türk köylüsünün yük Yardım Heyeti başkanı Bay
Biktfıhr 'tt "kb »tı im
sek h ımiyelperverliğidir,
Halil Yavuz i!e göt üşerek
1uast^ıaıltaa* «
26 Şub»l, 1951, Pazarte ınülûmet almak istedim.Bıy
si akşamı göçmenler yara İlahi
Yavuz bana şöyle
rına Kseroda “ Kapanan Göz dedi : * B z bu başarıyı ha1
tar” filmi gösterilmiştir. Bu miyetperver halkımıza ve
hayırlı maksadı kendi gü* köylü kardeşlerimize borçcüm dsh liode desteklemek luyu*. Ayrıca, b'?e fim i
gayesiyle ben de bir bilet m?ccaı:en veıen Halk Sine
W lı hüa Ü
»İmayı ihmal etmemiştim. m ı î>ı*ket ;ıpı ve iki bsyana
Kışın
soğuk
gınlerıode m in n e ttim ."
^ l^ tie iı takvıv
Bağlı bulundukları kökler
den, vatanlarından koğul'
mak talıhs'zlığ ne uğrayan
BulgaristanlI kardftşierimızp,
Utlıji,!*, l '
O ‘>'1
h ç olmazs» küç ic bir yar'
dımda bulunma* her halde
fena olmıyacaktı...
Kâzım İÎYAZO&LÜ

im
erito Dava li
% Mkmikt

Göç-nen kardeşlerimizin
yararına g^slerilen bu filme
halkın büyük bw rağbet
göstermesini müşahede et’
mekle büyük bir haz d u y
maktayız. Sinem'^han** h in çahınç dolmuşlu.
Ikicci
seansında ayni nığbet ve
alâkayı gereceğinden şCp'
he etmiyordum.
Nitekim öyle oldu. Yu’
rtıu saat so ıra
sinema
önünde duran (> kamyon
yolcularını boşalımya baş"
ladı. Bu yolcular, göçmen1
ler yararına
gösterilecek
filmi seyretmiye gelen ha#
mıyelperver asd Türk k ö y

H a îC

T erey a# ı
Yağların pahalı olma
sından şikâyet mi cdıyorsuiı! llemen mağazamıza
uğrayarak

« H A L İ S
TEREYAĞI » al. Bu ya
ğın diğer yağlara nisbet
daha ucuz olduğonu gö
receksin.
F. ALİ RİZA
Brrao Sokağı No. 143
LEFKOŞA

T8,İW^“TuJ!
1 îm
tutu-, ÎİÎ1
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o J * ^ V SİH

A İLELER E
İYİ HABER
Yenedikte M OURANO ta*
1st'iiKİaıı imal edilmiş en «on
moda vr nılirtt|k billur avizeler
çimdi ehven tiılla temin olunabilmektedir.
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Lidra 8okag:ı No.94 Lefkoşı
Bütün Ticarî husaslar İçin
Kıbrısta Yegâne Acentad

HOUSHONS TRADINGİ
AGENCY
23 Ankara Sok8ğı, P K. 67
L 1 M A S O L
Adresine ycpılmalıdit.

Hân
OvRoro*Korye^l »akiDİeı inden
. L- Mebmut Ustııau Lmir Ali Kah
veci, 2- Fdtma İbrahim. 3- M',hm,(l
Bey Hiiaevin Kıyıt No. 2278. ve
18/12/1922 olan vt- Galatya Kü*
yünde Küçük Dirspa Mevkiinde
bulunan 3 llanıp n^acı bötön
£8.0.0. lira mukabilinde Galatyall
Havva Hüdaverdive M^upa T»p“
Hairesiude D S. 7845/50 Numsr»!'
ve 28/12/950 tarihli takrir ile »»'
mapa muvafckııl ptti^i 26/45 niwmiDiu 23 Üucıi Maddesi Tabiindi
ilin oluuut.

n®Vj,

%
b,-2

Jğ * &

*
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AtaUlı^UOı. He.yk«>lln« Y»p«
lan Menfur Hareket
C um h urbaşkan ım ız C elâ l B a y a r Ç a n k a y a d a k i
büstün K ırşe h ire d ikilm esin i em ir buyurdular»
Büst m erasim le K ırşe h ire dikildi.

Kısa Türkiye
Haberleri
Kayalıbay hâdisesinden sanık
Ömer Ioönünüu durugmast ya
pılını;, bütün şahitler Ömer
Inönünün vak’a ile ilgiei olma
dığını söylemişerdir. Duruşma
15 Marta bırakılmıştır.

B ü l g a r l o•tamı
ta
Irkdaşlarımıza Yardım

Nakli yekûn
£1326 4 2\
4 Mart pazar günü (yarın)
Yusuf Sinek Haşan
9/4İ
sabahleyin
saat n .
15 de
Vicdan Mehmet
4/7
Ziraat müfettişi Bay O ım an
Namlye Feyzi
4/7
Emine Hüseyin Kallika 4/4İ
N uri tarafından Lakatamya
Faika İbrahim
4/4İ
Radyo Stasyonundan çiftçi
Ayten Haşan
4/4}
lere hitaben bir konuşma
Nevber M. Faik
4/4
yapılacaktır.
Rasiha Celâl
4/4
İsmet H. Basri
4/4
Çiftçilerimizin bu konuşma
Afet I. Basri
4/2
lardan faydalanmalarını tav
Z*liha Sadık
4/2
siye ederiz.
Hidayet Ahmet
4/1
Haşan Halil
4/3
Berkiye Bareke
4/1
Müteahhit Kasaplara
4/- VERENLER
Mukaddes Mustafa, Emine Ab1. Lisemizin aylık ihtiyacı
baı, Cemaüye H. Vaiz, Nazlyet
olan
(150—250) okka
etin
Bareke, Ruhsan Hüseyin, Ayşe
temini
içia:
Salih, Fehime M. Ali, Hatice
Hüseyin.
a. öküz Eti
Ayşe M. Lâtif
3/6
b. Dana Eti
Fitmet AH Lâtif
3/6
c. Kuzu Eti
Hüsevln Artemill
3/5
Sidc'ika Hj Hüseyin
3/4İ
hat teklifi kabul edilecek ve en
Sûhey.'â Mehmet
3/4
Ziver Halil
3/4
»şağ! fiat teklif edene verile*
Fatma Osman
3/4
çektir.
Emete Iaâ
3/3
2. Şartlar Lise Müdürlüğün*
Keziban Hüseyin
3/3
den
öğrenilebilir.
Gülsün Yusuf
3/2
3. Zarflar Çarşamba ö.s.
3/- VERENLBR
Em n; Haşan Kallika, Ayşe A. 01.10’da açılacaktır.
Zort, Fezile Haşan, Zallha İb
Zarf sahipleri hazır buluna*
rahim, Haşan Ali Lâtif, Emine bilir.
Cev let, Mustafa İzzet, Hatice
Lise Müdürlüğünden
Ahm:t.
Şerife Süleyman
2/7
Hüseyin Hasani, Mustafa İsmail,
Şerife Kemal
2)6
Raşit Veli, Mehmet Ali Musta
S'nlha Mehmet
2)6
fa, Hüseyin Yorgancı, Süleyman
Nazif Hüseyin
2)4i
Haşan, Mehmet Osman Bey,
Nadire Mehmet
2)4$
Oğuz Osman Eff, Haşan Depre*
Naziyet İbrahim
2)4^
11, Mehmet Sallhcik, Yusuf Mus*
Nezire Haşan
2)3
tafa, Celâl Raşit, K. Salih, Meh'
Şerife Hü. Basri
2)1
met Şah. Mehmet Çatozlu, Mehmet
Hüseyin Lâtif
2)4
Kiracı,
Necip İsmail, Abdullah
2/ —Verenler

Ankar?, 2 M a ıt: Kirşe1 bir memleket vazifesinin,
hirde Atetüık
heykeline inkilâp Tüıkıyesinin bana
nıeı fur bir elin yaptığı te1 içişleri bakanı olarak tuh*
cavöze karşı bötön merale1 mtl ettığ* bir vazifeyi ifa
kette uyanan galeyan gö* etmek ‘çindir. Bu tecavüzü
Ankara ve Aoado'u Ajansının
nölleri
ferahlandıran bir yapan betbaht kim ise ve
verdiği
bir habere göre Kore,
h re k e tle tesellisini bulmuş' kimin hesabına hareket et
tur. Bu elemli hâdiseden mişse ortaya çıkarılacaktır. deki birliğimizin değiştirilerek
haberdar olsn Cumburbaş*
V< çhes ni medeniyet dün* yerine yeni bir birlik gönderi
k m Celâl Bayar, Çıtıkaya* yasına çevirmiş o'an Türk leceği bildirilmişse de bu hıber
da Atatürk köşkündeki büs milletinin bu ilen hareke Millî Sıvunma Bakanlığı tara
tün derhal Kırşehirde ayni tini hiç bir namert fikir,hiç fından yalanlanmıştır.
yere konulmasını arzu et* bir meufur emel önlıyemez.
Millî Eğitim Bakanı Tevfik
mişler ve bu sabah İçişleri
Arkadaşlar, Atatürk bütün
İlerinin
emriyle Rua edip ve
Bakanı Rükneddin Nasuhi* Türk m illetinin,yalnız Türk
yazarlarına
ait bütün eserler
oğlu da Cumhuriyet hiikû* milletinin değil, medeniyet}
met i adına Kırşehire gide* âleminin bir varlığıdır. Atp kütüphanelerden toplanmaktadır.
rek lörenle bu kıymetli he* türk T ârk milletine şeref
diyeyi Kırşehirlilere teslim veren bir tarihtir.
etmiştir. Yapılan törene her
İnkilâp tarihim iz için ha*
üç parti
mümessillerİDİn
iştirak etmesi bu memleke* zin ve lekeli bir hatıra olan
tin Büyük Türke ve onun heykeli muhafaza edeceğiz.
vücuda getirdiği inkılaba Takibunu ileri nesiller
Orta Doğuda faaliyet göster
sadık olduğunu gösteriyor* h »yretle, ibretle, hüzünle ni
mekte olan Uluslararası Hava
hayet nefret ve lâaetle gör Nakliyat Derneği gruptan beş
du.
Törene İstiklâl Marşı ile sün. Bu tecavüze hâkim gün sürecek olan konferansla
başlanmış, dt-ha sonra vali ulan zihniyeti ıztırspla dü rını evvelki gün Leffeoşada Lidhitabede bulunarak tecavü* şftr sön. Bu tunç heykel taş ra Palas Otelinde açmışlardır.
Klbri9 Hükümeti namına de
zü tel'ın etmiş ve fiilin tan d»ha sağlamdır. Eğer
legelere beyanı hoşamedi eden
yakın bir z imanda cezalan' isterse Türk milleti buraya Müsteşar muavini Mr. J. E.
alda heykel dikmeğe, de Symons, Konferans İçin Kibri
drılscağtnı söylemiştir.
B aad ra sorr söz al»n muktedirdir. Bu t'ms^lı Kır sin intihap edilmesinin, artık
ndanın komşu memleketler ta
Rükneddin N a s u ^ ^ ^ 'u “ Bu,,,şehirlileretnaauet edıyo
rafından tininmiş olduğuna de
gün burada b u lu n m ık lığ ıııı |ı u m " demiştir.
lâlet ettiğini belirtmiş ve ez
Abbaa Mehmet, Hatan Beyaz,
cümle demiştir ki: “O zamanlar
Mithat Mehmet, Şevket Rifat, Nafia
Kıbrısta hava alanı yoktu, de
niz münakalesi mahdut ve sivil Şevket, Ayşe Osman Bey, Hatice 1.
bava servisleri tekâmül devre Faiz, Ayşe Osman, Fatma Hüseyin,
sinin İlk merhalesinde bulunu Samiye Mehmet, Hanım Yorgancı,
Fezile Ahmet, Kâmil AH- Arif Salih
yordu.
İbrahim Allicik, Ahmet Zort, Meh
Kıbrısta binlerce senelik Ada
Türk Hava Kuvvetleri Amerikadan Alacağı tarihinin
zenginliğine delâlet met İbrahim, -Halil Alicik, Celâl
eden bir çok tarihî binalar ve Alicik, Hüseyin İbrahim, Haşan
Tepkili Uçaklarla takviye olunacak
Zihni, Eşref Faik, Ali K. Salih.
yerler vardır.
Keza, bugün Kıbrıs balkının Muzaffer Hüseyin, Haşan Faiz, Ah
Aı.kara : 2 Dün vaptıgı ba* miş ve T ü ık hsva kuvvet' daha iyi hayat yaşamak yönün met Ali, Niyazi Salih, Ali Eşmene,
s n loplant.s nda O ta Doğu1 lerini
iyi
teçhiz
edil' de ilerleme kaydettiğine dair Süleyman İzzet, HüBeyin Kasap,
ya geç^tılsrde y ptığı seya miş olduğu u, Birleşik Ame* deliller de mevcuttur. Bunların Halil Bomboz, Şeref Nidai, Haşan
H. Hıaani Hüseyin Bareke, Mebhatini ınU lan Amerika hava rikanın tepkili uçaklar ve- bazılarını göreceğinizden emi aset Faik, /ehra Sunusi, Havva K.
bakanı M>-Kınltlte.'; vMan# ce-ğiai, ve Ttîrk Pilotları nim.
Mehmet, Mehmet Salih Mama, Ra*
Kıbrıs Hava Yolları ve Hükü diye
laıını lorum ak ve savaşmak* nın bu nhrt kullanabilecek
Kemal,
Servet
Raşit,
met Turist Yazıhanesi görülme* Meryem Sütçü, Sadıka İbrahim,
t*ki azimleri
dolayisi}le kabiliyette olduklarını ilâve
ğe değer veya sizin tercih ede Hatice M. Cazun, Ismiye Ali, Meh
Tuıklerden s tayişle bahset etmiştir.
ceğiniz yerlere ziyaretler tertip met Kaptan, Zihni Mahmut. Salâhı
miş ve “Taıkler hakkında
etmiştir. Nereye gheraeciz ivi Halil, Mehmet İbrahim, İbrahim
Kuzey atlın tık Paktı ile kollanacak ve Kıbrıs Ziyareti Va z, Mustrfı, Kiracı. Tuba Ah
edıtıd ğ m en m ü h ;m ralıba
oılaruı muharip ruhl*rınr« Ttirkiyenin mfinpsebet’erini nizden sizi memnun etmek İçin met, Ahmet Bareke, Mustafa Paelimizden geleni yapacağız.
putsall, Fadıl Haşan, Ömer H.
her k m
taralından olurs» tefsir eden Fınletter gelecek*
o'sun yapıh cak tec ıvüi k a r te Türkiye ve hatta Y un a1 Kıbrıstski toplantınızın mu Depreli, Kemal Osman Bey.
vaffakiyetli
olmasını temenni
Mehmet
ı)5i
şısmda s >ı sılmıyar *k azim  nislanin bu h&susta yapa* ederim. Bu toplantırızm çok Zehra
Fatma Kemai
1)5
lerine şahı! oluşum ’ur.
cakları temasların çok mü* geçmeden tekrarlanacağın ümit Siddlka H. Sallhcik
1)5
Her ne kadar Tü k o r him olduğunu ve mevcut ederim.
Reı&iye Hüseyin
ı )5
Toplantıda,
“Air France”ı Zehra H. Halil
Husu sayıca muazzam degıl1 tesamüdle gerekli iş bi.li
ı)4i
1)4*
83 de bu ordu iyi H îlice.ginin hasıl olacağından emin Mr. A. Caraua İle Mr. J L. Emice İbrahim Musa
Lesuour, İngiliz Avrupa Hava-'Ülvlye Reşat
1)4
alabilecek kuvvettedir." de-'bulunduğunu belirtmiştir.
’ 01’arını Mr. S.F. Wheet Croft,!Emlne İmam
ı )4
1 gillz Denizaşırı Havayolları Ayşe K. Salih
D3
Korporasyonunu Mr. M. T. Zarife H. Hilmi
1)3
1)1
Buu 11c Mr. L. W. Rashbrook, Emine M. Mamma
1)1
Conpagnlc Generale de Traos- Nezire H. Lâtif
port (Lüboen fchvayolları) Mr.
1 Şilin Verenler:
B Megıerdîche ile Mr. H Rey
Hüseyin Salih, Mehmet Ömer,
Kıbm Ht-vayollarını Dr. D. J.
Piatt;
Pan —
Amerikan
Dünya
Havayollarını Mr. G.
. 7 2 2
LEFKOSA
Doole ile Mr. W. R. Stevens;
MAĞUSA ŞUBESİ
8
Sabena Havayollarını Mr. J.
“
Van Cutsem; Skandinavya Ha
Prenses lliıabeth Sokalı No. 46
vayollarını Mr. F. Kruhoffer ile
Mr. V. Mathlson; J.A.T.A. Ha
T E l ___ 4 2 3
vayollarını Mr. V. de Boursac
temsil etmiştir.

Hava Yolları
Delegelerinin
Toplantıları

Amerika Hava Bakanının
Türkiye Hakkındaki Beyanatı

D ÎkkaîT

Kombilili Taxi Yazıhanesi

Her nevi elektrik işleri yapılır
1
L

^aâyiida Çiftçilere
Hitaben Konuşma

Cebinize uygun ve emniyetli iş yaptırmak
isterseniz bizi tercih ediniz.
KEMAL ASILTURK
Beliğ Paşa Sokağı No. 31
MA&D
LEFKOŞA

Mahmut, Ali S 3İih, Hüseyin Bom
boz, Halil Tarbon, Rüştiye Tahir,
Afet Mehmet, Naile Hüseyin, Mihriban Salâhi. Ayşe Mustafa, lım e t
Osman, Pembe Kâmil, Ayşe Del*
lâl, Zahide Eşref, Pembe Fadıl,
Şaziye Necip, Şifa Mehmet, Havva
Haşan, Rasime Derviş, Güllün H.
Bomboz, Ayşe Cemal, Nazel Yor
gancı, Emine H. Çoban Mulla,
Sadet Reşat, Şerif \licik, Nazım
Vaiz, Haaan Kudi, İsmail H. Hüre*
yin, Kemal AU Çavuş, Şerife Meh*
met, Seniha Osman
6 kr.
Ayşe Vaiz
4£ kr.

£ 1344- 2-21

Yekûn
NOT. İanelerin lütfen
Sekreter
Avukat Fazıl Plümer veya Vezne
dar Dr.Fazıl Kügük’e gönderilmesi
rica olunur.

244 Numaralı
Bulmacamızın Halli
SOLDAN SAĞA

i. Ayasofya. 2. Lacivert. 3.
Alem. 4. Tım ar, ns. 5. U t,
ayan. 6. R K . dost. 7. Kalay,
tersi in. 8. Anatomik.
YUKARIDAN AŞAĞI

1. Alaturka, a. Y a’ıtkan 3.
Acem, lâ. 4 Sima, at. 5.
Ov, radyo. 6. Fes, tersi oy.
7. Y R . Tersi İnsan. 8. Atlân*
tik.

BULMACA NO. 245
Hazırlayan 1 TSTRT

BOLDA» 8A0A:

1. Mart, Nisan ve Mayıs.
u, Altıncı nota, hazır. 3. H a 
lita. 4. 5 Şubat 1950 de K ıb ’
rısta yağan, Hitlerln kurdu*
ğu rejim. 5. Allaha verilen
vaid, tersi bir çoğul edatl.
6. Geçim parası. 7. Kaba bir
hitap şekli, ters» ait karşıdı.
8. Sonuna E koy sonuç olur,
kısa zaman.
YUKARIDAN AŞAÖI: 1. Aralık ayı. 2. Altıncı nota,
kas 3. Mekkenln yanında mübarek bir tepe. 4. O n u tuI—--— ~

,
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LEFT E M A
g ızetesıl dedikten senra ezcümle şun'
Luaradiki Muhabirin' Ian
arı yazmaktadır:
r37in^IrfaHır * ‘TArlfiup
“Türkiye
den aldığı bir telgrafta şun* daima Rusyaya karşı bir
Ur kaydedilmektedir:
nefret beslemekledir ve azim
“ Yunan Başbakanı Veor le döğüşecek köçümsemive
zelos tarafından Kıbrıs da* cek bir askere maliktir. Yu'
vasi için parlamentoda va* nanistan se sulha kavuşa*
pılan konulmadan sonra în* lı üç sene olmuştur. Amc
giliz Matbuatı adanın aske* rikan yardımının iyi mak
ri ehemmiyetini ele alarak satlara kullamlmamayışı Yubir çok yorumlamalarda bu* nanistana bir yardım olma
luamaktadırlar.
mıştır. Fakat Yunanistan'
îugiliz gazeteleri yorumla' da küçOmsenmiyecek bir
rında
İngiliz idaresinin askere maliktir.
K ıbrısj bahtiyarlık bahşetti
Türkiye ile Yunanistan
ğini ileri sürmektedirler.
arssında askeri konuşmalar
Muhafazakâr Parti»1
, or yapılmıştır. Fakat Kıbrıs
gam olan Daily Graphic davası bu kokuşmaları zegızelesi bu hulusta şunları hirlemiştir.
neşretmiştic
Lef koşa MahkemeninHen:
“ Yunan hükümeti Kıbrıs
Ruhsatsız ev inşası
davüsmı resmi olarak Bir
L
rftcş/lı Kostas Anastasi'
leşmiş Milletler
kuruluna
adis
Kızılbış Neoboll mevki*
aiîedecektir.
f.oodrada intişar pden Sun- inde ruhsatsız 15 ev inga ettir
d!ğinden^i5 nakdi cezaya
day Obsetver gazeteci ayni
çarpılmış ve 2 aya kadar da
«ynı konuya temasla, şun*
ioşa edilen evlerin ruhıatı çı
la n yazm aktadır:
Irantm: diğı takdirde, yıktırıl'
“ Kıbrıs davı sının istikba' masına hüküm verilmiştir.
li c:ddi gö ün m emekledir.
Ayrıca 40 dava daha gö'
Yunanistan hükümetinin il'
rülmüş ve her biri 15/* den
lu k ı istediği aşikârdır. Ay*
£2-0—0 kadar cezalandınla*
uca Kıbrıs Rumları iste'
Diskledirler. Kıbrıs davası rak inşa edilen evlerin rnhlatı alınmadığı takdirde yıkr
bir İngiliz gazetesi tarafınlacağı bildirilmiştir.
dsn desteklenmiştir.
Hırsızlık
Bu ilh ık desteklemeleri
Yorgozlu
Sofyados Yeorgi*
ve yorum lan Kıbrısta aske’
yu
Kaymaklı'iı
Giryagu Ha*
ri ehemmiyetine istinat el*
ralambuya
ait
bir
otomobil
»tekledir. İr gilizler muha'
lâstiği
ç4İdığmdan£i5
nakdi
lekt etmekle ve Kibrisin
cıza
v
e
£
ı—o—o
dava
mas
ra'
t s «eri to ıtr o l a’tına aha*
fı
ödemiştir.
mssını istemekledirler. Hal*
t m
• • mm mm m
buki bu r-skeri bir meşe*
Türk Makinist
ledir. 1 gıliz gızelesi K ıbrısıa iki sıdı vazıyetini yo’
Dükkânı
rumladık*.an so ıra Kıbrısıa
Ertnn Sokağı No. 262
iltissdi vaziyeliain iyi o l
, .
v1 1 1
*
Her nevi Motor, otomo
dugunu ve \un anlıların kıs*, bü t8mlr edlltr
kanmalarında haklı olduğu* ■
» İşimiz sağlam ve garan- 1'
tilidlr. Prensibimiz az kârla
ou yazmaktadır.
çok ij ysptmkur.
Bir Glssgov Jgazelesi Ya
Bir defa tecrübe ediniz.
kın Ş irkin sıvunmasını yo*
Haşan Sadık
lumiotınakU ve bunda ea
müh m >o’u Türkiye ile Y u'j
Cevdet Mehmet
ııunislanın olduğunu kay*

l

Beliğ F a ş a Sinemasında
3M art Cum artesi Buakşam Saat 3 6 ve 9 da
4 Mart P a za r Y arın akşam Saat 3,6, ve 9 da
BOyük Türk Cergâveri ZALOCLU RÜSTEM’ın bin bir
kahramanlıklarla dolu egsiz bayatı.

ZALOĞLU RUSTEM
(TÜRKÇE)
Her Türkün guTurle ve iftiharle seyredeceği
şahane bir filmdir.

Kışlık O deon Sinemasında
3 Mart Cum artesi buakşam saat 3 ,6 ve9 da
Ş :uıdiyc kadar g ö rüp ve beğendiğiniz şabeser bir film

SİN E D E BİR GUN
4 Mart P a za r y a rın a k şa m saat 3 ,6 ve 9 da
BOyük bir aile faciasını canlı misillerle göz önttne
ko/an ş»heser bir film

SIZLAYAN KALP
Ibıet verici bir mevzu, kalp parçalayan hazin bir
Böüül macerası ve yanlışlıkla yıkılan bir yuvanın
acıklı hikâyesidir.
(Halk Siucma ^irkeli)

ü r n s ü fitı
;in 24 Şubal,
U)5t
rlesi gönü akşarnf taya
rec ler Bandosuoun iştiraki,
le Rialto sinemalıanesinde
Veremle Mücadele Cemiyeti
menlaaliıia verilen dansınsa
fi hasilatı£25(> Kadardır. Bü*
teden artan yemekler fukare
lere ve yetinchıneye dağıtıl
m'şır.

.İL ÎÎS ÎÜ ÎL
> ■ ......... mi 1m

efetin takip etmekte olduğu
ayni zamanda onlara millî va* niyaueti tasvip etmediğini ilâve
cifelerini hatırlattığın yazmakta etmektedir.
ÜRRÎYET gazetesinde Se
ve «Muhakkak ki demokrasimiz
dat Simavi «Bagbakamn
büyült bir imtihan geçirmekle
dit» demektedir.
NutKu» başlıklı yazısında Bsg.
a z e t e le r i n alâkadar ol jakanın son derece makut bir
duğu mevzular ırasında jekiide ve bir Türk devlet ada*
bugünden itibaren tatbik sabası* mına yakışır şekilde hareket et*
na g’ren gelir vergisi gelmekte ligini ve mubalif partiye el uzat*
ve memurlara tatbik edilmeğe tığını memnuniyetle kaydettikten
Liman Faaliyeti
Limanımıza uğray?n“ Nak boşlanan bu kanunun memnu son.a «Başbakanı bu nutkundan
bah” Yahudi vapuru ile Isra* niyetle karşılandığım yazmak dolayı tebrik etmek isterdim»
demektedir.
il Hükümetine 2500 ton h t tadırlar.
îşçi sigortaları geoel müdürü
rup ihraç edilmiştir.
Ankara Radyosunun
“ Algerian*’ vapuru ile Al* gazetecilere beyanatta bulunarak
Bugünkü Programı
manya ve Belçikaya 13o totı bu günden itibaren şimdilik lsumumi ticaret eşyası ihraç thobul, Tekirdağ, Kuklareli ve 7 28 Açılı; ve Program.
olunmuştur. “ Ramses'Vapu* Edirnede olm ak özre hastalık 7.30 M.S. Ayan.
ru 22o ton licaret eşypsı ge* ve analık sigoria3intn tatbike 7 31 VbIb, Polka ve P«*o
geçtiğini söylemiş ve bu hallerDoble’ler (Pl.)
tirmiştir.
9 45 Haberler ve Hava Roporu.
“ Filippo-Grimam” îta ly an jde to'0»11 her tür,ü y“rd,ra» 8.00 Türküler (Pl.)
vapuıu 3o yo'cu ile 2o ton 'göreceğini belirtmiştir.
8.25 Günün P.'ogramı.
ENt İstanbul gazetesinde 8.30 Shubert - Re Minör Kuar
ticaret eşyası getirmiştir.
Habib Edip Töreban “ Ço
tet (Pl)
Fouadıeh’ Posta v*pum
ile l 3o ton umumi ticaret Çoklarımız” başlıklı yazısında 9.00 Knpmı;.
Milletlerarası çocuk teşkilâtının 12 15— 13.15 Asker Saati.
eşyası ’hrgç edilmiştir.
“ C ty of Lister” vapuru Avrupadaki kimsesiz çoeukları (16 m. 83-17820 Kc/a T.A.V. K im
(Uîriocı sayfadan kai*u)

H'

G

fûrkHa(°
Binbaşı &
Japonyoda &
m (Royter):

Türk # » " . ‘

subavlı/MdtD Bmi
jjffcr £rdönme* >
hioc/e kom ünistler

Y

ile ÎD g ilte re y e ı 2 bin ekşi
limon ve 45 to .ı diğer tic a 
ret sşyası ihraç edilmişd r.
“ Rovıko’ Vupuru ile2oo ton
ticaret eşyası ihraç edilmişdir.Bu yük ar; s nda Frans;*
ve îtalyada Kuru özüm de
vardır.
“ Korintia” Yunar.
V 8 p u ru 5oo lon çimento ve
too ton d'ğer ticaret eşyası
getirmiştir.

barındırmakta olduğunu kaydet |

Postaaıyle

Beraber

Yayın)

o
101c IVf__ı.ı____ _____
tikten
sonra ayni teşkilâttan 12 15 Memleketten Selâm.
12.30 Askerin îaled'ğt Havalar.
bizim de faydalanmamızın müm 13.00 Haberler.
kün olup obnadığını sormak 13.15 Müzik.
13-30 öğle Gazetesi.
ladır.
AFER gRzetesinde Mümtaz 13.45 Şarkılar.
Faik Eenikcîktisadi hayat* 14 00 Kadyo Salon Orkeıtraaı.
14.30 Pinno ile caz parçaları (Pl)
ta yeni bir görüg» bağlıktı ya 14,55 KONUŞMA.
zısında Başbakanın nutkunun 15.00 Kayıp Mektuplar!,
H»va
Raporu, Akgam Programı va
İktisadî ve malî cephesini tahlil
kapanış.
etmekte ve ^Raşbakanln büyük
¥
bir vüzubla belirttiği gibi ikti
16.58
Açılış
»e
Program.
sadı meseleler, Özerlerinden HazLÂ R N A K A D A N i
17 00 Çocuk Saati.
reti Musanıu asası geçmig gibi 18.00 M. S. Ayarı
Müftümüzün
Ziyareti bir anda düzelemez, ledbirler 18.00 (Dana Müzikleri (Pl.)
zamanında alınabilir. Başbaka 18 30 Şarkılar,
Gı çen gün pek muhterem nın nutkundan yeni iktidarın 19.00 M. S. Ayarı ve Haberler.
Kıbrıs M üflcsî Lâm^kays
plânla çalıgtıgını öğrenmiş bulu 19.15 Tarihten Bir Yaprak.
19.20 Yurttan Sealer.
gelecek Hala Saltan Tefeye"
nuyoruz» demektedir.
19 45 Radyo ile İngilizce.
sini ve oDdan sonra da Ka
ATAN gazetesinde Ahmet' 20.00 Şen"Parçalar (Pl)
sabamızın B ıy uk Camisi ile
Emin Yulman «istiklâle 20.15 Radyo Gazetesi.
Türk Ocağını da ziyaret et
yeni bir kapı» baglıklı yazısında 20.30 Serbest S»at.
mişlerdir. Hazır bulunanlar
Bagbakanln nutkundaki mutedil 20.35 İncesaz (tiicszfcâr Faali
21.15 Konuşma.
le hasb hallerde b u luıa muh
edaya temas etlikten sonra 14 21.20 Gitar Sotalnrl (Pl)
terem Müftümüzü sık sık
Mayıstan bu yana muhalefetin
aramızda görmeyi arzu edi ptânçosunu yapmakta ve muha- 21.30 KONUŞMA.
21.35 Hafif Ş.rlılar (Pl)
yoruz.
22.00 Konuşma.

kıbrıs

Meşeleri

Bulgaristan Göçm enleri
(Birinci sayfadan kalan)
Y ara rın a Konser
altında, mesele, bir takım
Ö>rend.ğimize göre Dev
let Tiyatrosu sanatkârların*
dan RIFK A K ve arkadaşla
rı
b ro m d a n
Letkoşada
M c k Palas s nemasında
büyük bir konser verilecek
tir.
Kı nser bıkkındaki lafsilâ
tı gelecek sayılarımızda bil*
dileceğiz.

Dikkat!.

Geçen Pazar intişar eden
hediyeli bulmacamızın öncedrn İlân edilmeden inti
şar ettiği yolunda
sa
yın okuyucularımızdan ba
zıları tarafından yapılan
şikâyetten dolayı bu okuvu
otlarımızın da müsabakaya
iştiraklerine fıraat vere
bilmek için bulmacalarımız
serisine bir tane daha ek
lemeyi muvafık bulduk Bu
takdirde geçen Pazarki bnl
maçamızı çözen okuyucu
larımızı beş (5) tanesine
daha cevap vereceklerdir,
önümüzdeki Pazardan iti
baren başlayacak okuyucu
larımız İse »on sayı olan
7 İnci bulmacayı da göcdsrmekle ool r da 6 tane
göndermiş olacaklardır.

tahrikçi nümayişlerinin çerçe
vesi dışına çıkarak, resmiyet
sahasına intikal etmektedir
Gariptir ki, Venlzelos bir
gün
Kibrisin Yunanlstana
İlhakını
isterken ertes’gün
de Türkiye ile Yunanistan
arasında Askeri ittifak yapıl
ması lüzümubu ileri sOrmek
tedir. Bu da Kıbrıs h <kkında
ki sözlerinin Türkiyede uyan
dırdıgı trpklyi Venizefojun
anlıyamadığını göstermekte
dir. Bunun anlatılması, her
iki memleket İçin de lüzum'
olan dostluk ve işbirliğinin
devamı namına faydalı ola*
çaktır.

22.15
22.45
23.00
23 30

eJta ilkT ûrt^
/ur. Binbafl M uaflr
Bez dün tıat} Kort
kenü PjoDffiopo p
bulunan Cbenonpa
yapılın bir hava bi

iştirak etmiştir.
Binbaşı M. E
hafif bombardıman
nın yaptıklar b
ilk defa yardımcı f
rak iştirak etmişse
haldeki aiıoltra
men devim edecekI
Hava B ınbifig j,

mükemmel koouşaı

>yi m
Arkada^uı onun Ti

ni P'î'üÜe leleffu,
'î'® ktndijım «i<
«Imekiedırit
K°re hareket

Turk «*va
®ûmess,I|i

Müzik. (Pl)
M. S. Ayarı ve Haberler.
Dans P^ıçıltrı (Pl.)
Program
Kapanıl.

^ le m e ı

Let koşada Eğlence
Yerleri, Sinemalar
ODEON
Senede Bir Gün
BELtÖ PAŞA
Zaloğlu Rustem
PAPADOPÜLLOB
J oİiddv
Belinda
LÛKÜDİ
lhieve8 liigbway
APOLLON
Thieves Highway
MACIK PALAS
PALLAS
Chıistopeer Golumbus
ROYAL
The Oıher Love

.« « - • r t ,*

m! ?
1 ,ade 3 1lerdir. K
Kıv\ • i
«teli

Ityet

Afifti, j

md,

ıs.
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ULUS’ tan

Nöbetçi

Eczaneler

Lefkoşo

G. Yuannu Lidra Sokağı No 95
P.M. Mlhailıdes Liberıl Sokeğı
,,
,
No. 48-49
Kamer Yusuf Mûftl Raci Sokjğ»
_______
No.13
L İm a s o l
L.C. Loizu St. Andrew Sokağı
No 117
N.

P»ta«

M ağusa

Partenon
Sokağı
Basıldığı fer Hflr ffia Banvevl
Lârn aka
Temiatoklo Sokaftı lo . 80
S.A. Aleksanlan Zenon Kltifa
leflrava —Kıkna
Sokağı No 86

HURSÖZ

l'azartesi gününden ma
nda hor güu sabah çıkar
gündelik gazetedir.

İKTITAZ IAHİBİ
ve Bagyazan

rav zi AU RIZA
Telefon 687
Posta Kutusu 156
Lefkoga—Kıbrıs
Kibns için seneliği £ 2.
Hariç için seneliği ^,3.
3 aylık abonesi 12 şilin
Adresimıe gonderiiıt.
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