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w@ri©i bir la rzria g e lişiy o r

Bulgarlstandsn gelmekle olan gar talebini reddetmesine rağ
Türk göçmenleri tnadolu köyle men, intizam dahilinde bir mu
rinde kendileri için inşa edilmiş hacerete razı olduğunu belirlen
ve kendilerini bekleyen yeni Bay Ebuzziya şöyle demigtir:
evler bulmaktadırlar. Bu evler
«Biz şimdi üç yllda Bulgaris
aade ve basit olmakla beraber tandan gelecek 850,000 göçme
Paris, 6 (Royter) : Bugün zakere edilmesi ve işgal kuv sebetlerin ebedî ıslahı,
iyi döşenmiş bir vaziyettedirler. ni Türkiyeye yerleştirmek için
toplanan dört dışişleri baka vetlerinin Almanyadan nihaî
2. Bağımsız ve demokrat
Bu evlerde, göçmenlerin ateş bazırlanmaktayız.
Halihazırda
nı
mümessilleri
konferansın
olarak
geri
çekilmesidir.
bir
Avusturya devletinin k u 
yakacaklar! kileritlerine kadar günde 500 ile 1000 arasında
Batılıların ileri sürdükle rulması için bir
muahede
ocakları yanında bazır edilmiştir. göçüden yurdumuza gelmektedir. da söz alan Fransız delegas
Bunda, göçmenleri yerleştirme Lâkin bu muhacir akını İnti yonu üyelerinden biri
ez ri noktalar şunlardır: 1. Av akti
konutunda Türkiye hükümetinin zamlı değildir.
cümle demiştir ki: “ Birinci rupadaki halihazır durumun
3. Yeniden bir
Alman
vazifelini kolaylaştıran millet
Muhacirlerin çoğu acınacak toplantıdan sonra üzerimizde gerginlik sebepleri ile Rus
birliğinin kurulnası ve bir
çapındaki cömertliğe delâlet et- bir halde yurdumuza sığınmakmüsait bir intiba hasıl ol- ya ile Ingiltere, Fransa ve barış muahedesinin hazırlan
mektedir.
tadır. Küçük çocuklar bile kâfi ı
hakim Amerika arasındaki
müna ması.
Konya milletvekili ve Avrupa derecede örtü
ve giyecekten i m uŞ^ur* Toplantıya
Konseyi İstişare Asamblesinin mahrumdurlar. Bulgarlar her b e ş ^ 80 atmosfer gayet nazikâne
Türkiye mümessili Bay Zıyad kişi için yorgacsız bir şiltenin idi. Toplantıda yalnız Ingiliz
Ebuzziya ile yapmış olduğum beraberlerinde getirilmesine mü- delegesi Dışişleri Bakan Yar
bir raülâkatta, mumaileyh bana saade etmektedirler. Yüzük, g e r * ^ , ^ ,
Ernegt
Dayies ye
Türkiye Kızilay Merkezinde bu danlık, küpe g bi ziynet eşyasına'
.
.
,
göçmen evleri hakkında izahat malik pekaz kadına rastlanmak*delegesi Andreı O rom r
İn g iliz ve A vu s tra ly a H a rp g e m ile ri Seul
tadır.
ko konuşmuştur.
Her iki
vermiştir*
d o la y la rın d a k i sahil kısm ını b o m b a la d ı
Bulgaristan Göçmenlerine Yar
Tokyo, 5 (Royter): Birleşmiş «Cocstance» ve «Cossack» des
Bu muhacirlerin eşyaları Bul-! delegenin beyanatı da açık
dım Komitesi propaganda üye garlar tarafından merhametsizce ve mazhut idi.
Milletler cephesinin sağ cenabı troyerleri ve «Batarn» isimli
lerinden olan B»y Ebuzziya ez gasbetlilmekt>dir. Bundan b.,k.|
^
dev|el|er
nın ucundft Amerikalılarla G ü Avustralya destroyeri komünist
ile Rusya
cümle şöyle demiştir:
ney Koreliler ilerlemelerine de mevzilerini bombardıman etmiş
h'i^uttakî
plar'H golerof
üç maddelik
bir gündem vam ederlerken, diğer taraftan lerdir. Merkezî Korede Ameri*
Lütfen bu evler hakkımla mü öitüsaz b.r. ..Sjiîjr . G
balâğalı intiba vermeyiniz. Basit lenlerin ancak yüzde beşi bazı ortaya atmalardır.
Rusya komünistler de 38 inci arz dai* katilarla Güney Koreliler tepelik
bir tarada inşa edilmiş olan kıymetli ev eşyası getirebilmek* Almanyanm silâhsızlandırıl* resinin güneyinde bir müdafaa bölgede ilerlemektedirler. Seki
bu evler, odun tavanlı olup tedirler. Bizim için müşkil olan ması meselesinde Potstaoa bpttt kurmak için mütemadiyen zinci ordu tarafından neşredilen
tuğla ile yapılmıştır.
bir cihet varsa o da, gelenlerin anlaşmasının
hükümlerinin asker ve malzeme taşımaktadır tebliğde İngiliz devriye kolları*
Anadolu köylüleri aade bir ancak yüzde 20 si müstahsil
lar. Yapılan istikşaf uçuşlarında, Din Asiriye girdikten sonra geri
icra edilmesini ve Ingiltere
bayat eOrmektedir. Bu evler olabilecek durumdadır. Geriye
Kuzey Korede münakale vasıta Çekildikleri belirtilmektedir.
ise, kolayca ve çabucak inşa kalanları çok genç veyd çok ih' Fransa ve Amerikanın si ları harekâtı tespit edilmiştir.
' Lef k o V a 'B ^ S î^ 1^ ^ ^
edilmektedir. Bundan f*zla b«‘ tiyar olduklarından müstehlik lâhlı kuvvetlerinin azaltılma Yalnız bir kolda 700 nakil
acaba ik iy e
men bemen tarla işinin mevcut vaziyettedirler. Bir çok ahvalde sını
istemi, tir.
Rusyanin vasıtası bulunmakta idi. Diğer
b
ö lü n e m e z m i?
olmadığı bu mevsimde köylüle aile reislerinin Bu'garlstanda ileri sürdüğü üçüncü nokta taşıt vasıtaları Mançurya hudu
Başlığı
ile Belediye azatimiz bu işle meşgul olmakta* bırakıldıklarına şahit olmaktayızise Almanya sulh muahede’ dunda Yalu nehrini geçmekte ve
larımızdan Bay H A Ş A N
Muhacirler Edirne yakınından
diılar. Her ne ise, bsait olmak
güneye doğru ilerlemektedirler.
FA H R Î U ZM A N tarafın
sinin tamamlanmasının m ü
(Devamı sayfr 4 te)
la beraber, bu işin iç yüzüne
S 'ul’ün kuzey batısındaki sahil*
dan yazılmış olan makale
bakim olan enerji ve ruhun heelimize geç vasıl olduğun
lerden Ingiliz donanmasına men
dan yarına neşredilecektir.
aoplanmaya değer bir şey oidusup «Belfast» kruvazörü ile
KM
ğunu takdir edeceğinizi ümit etmekteyim.
Bu ruh, vatanseverlik ruhudur.
G çea Pazar günü Lârna* izahatı verecek b :r Türkün
Hükümet ve Cemiyetimiz uhde*
kaya
çıkmış olan 300e yakın bulunm-y şı büyük bir ek'
sine düşeni yapmakla beraber,
Am
erikîn
turisti LefKoşayı s klik olmuştur. Zira ora
esas yük milletin omuzlarında
da ziyaret ederek şehrin dan
ttsadi fen
gıçuekte
Osm an TU R K Â Y
bulunmaktadır.»
gömülmeye
değer
yerlerini
olan
gızelemizin
yazı
aile
tjRK Edebiyatına ve bilhassa yeni Türk şiirinin doğuşuna
Bay Ebuzziya, bana, büıûgezmişlerdir. Turistler, Lef sinden
iki arkadaşımızla
aşina olan okurlarımızın yakından tanıdıkları, dünya çapında
metin karşılaşmakta olduğu mu
bir san’atkâr olmaya namzet, vücudu bizden, kafası yabancıdan
azzam işleri belirten bazı rakam koçada Ayasolya camiin? de şahit olduğu vak'd, iddiam ı
bir şairimiz vardır. Bu şair hakkında, arkadaşlar arasında söz
ziyaret ederek etrafta şahit j za hak vermektedir. V^k'a
lar vermiştir.
açıldığınızda: “Sın’atına karşı hürmet beslediğim bu şairin
oldukları
temizlik
ve
in
li'l
s
u
d
u
r
:
Amerikalı
bir
kadın
1950 Ağustosunda Bulgaris
fikir ve ideo’oj iti millî ahlâ'c, karakter ve geleneklerimize ne derece
tan 250,000 Tıirk göçmeninin zamdan dolayı memnuni* gazeteci Ayasofyadın kadın
tehlikeli iaeı, mısraları arasına sıkıştırdığı amiyâne kelimeler de,
güzel Türkçemiz için o mabatta zararlı ve tehlikeUdit.*’ derdim.
Türkiyeye kabulü meselesini yetleriııi izhar etmişlerdir. Laıâ mahsus olan kısmında
Halk söyleyişine sadık kalmak, halk arasında söyleneni ve
ortaya attıktan sonra Ocak ayı Turistler Lefkoşadan sonra cami hakkında, ziyareti ter*|
konuşulanı kopya etmek, herhangi bir eaere orijinal bir huauaiyet
nihayetine
kadar
Türkiyeye M*ğusayı ziyaret etmişlerdir tip edeu kum pınyanın müs
bahşediyorsa da, sık sık kullanılan amiyâne kelimeler lisanı
Amerikalı misafirlerimizin tabdimi bulunan bir R u m '
70,000 muhacir gelmiş bulunu*
mütezarrır etmekten geri kalmıyor. £debiyatıa en büyük gayeei
Ayasofyayı ziyaretleri esna dan not alıyordu. Camide
yordu.
dilin gelişmeaini «ağlamaktan başka ne olabilir?.. Bizce; “esasında
bu dil benim annemin sfidüdür” diyen san’atkflr, edebiyatın
Türkiyenin ilk tamanlardaBul stnda kendilerine gereken Türklerin hangi günler dini
hakiki amaçlarından en önemlisini takdir etmiş bir san’atkârdır.
merasim yaptığı hususunda
Yoksa, olur olmaz kelimelerle liaana karşı suikast işleyenler, k
sorulan b:r suale, R um gen
balk efkârı ve tarih karşısında mesuliyetlerinden kurtulamazlar... *

Rusya ve Baldılar üç maddelik bir gündem
hazırlanması hususundaki görüşlerini açıkladı
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Komünistler Çinden mütemadi
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Turistler Lefkoşayı
ziyaret ettiler

Amiyâne Kelimeler

V

Gazetemizin Anketi
Sayın Okurlarımız,

Kağlt Hatlarında husule gelen dehşetli fırlayış karşısında
gazetenin fiatını yükseltmek veyahut hjcminl küçültmek ş kla*
undan birini tercik etmek hususunu Cumadan itibaren açmış
olduğumuz bir anketle sayın oburlarımızın reyine bırakmış
bulunuyoruz.
Lütfen aşağıdaki kuponda yazılı olan iki taraftan beğen
mediğinizi çizerek ötekini H ü r SÖZ Lef koşa adresine
postalayınız. Bunu yapmakla reyinizi kullantrış ve bu gazete
üzerindeki hakkınızı ®e salâhiyetinizi istimal etmiş olacaksınız.
Hür Söz sîzindir ve tizin alâkanız ile yaşayacaktır.

HUR SO Z
1i kuruş olmalıdır

\
j

HUR SO Z
2 sayfa çıkmalıdır

cı “ Cuma ve Pazar günle*
ri’* diye cevap vermiş; Ktb’
r.sın nüfusu hakkında bir
b'şka suale ise ayni, şahıs;
“ Yüzde s ikseai Rum , geri*
ye kalanları Türk, Ermeni,
Maror.it, İngiliz v.s d ir " di
ye: ekten yanlış izahat ver*
miştir.
V«k\*ya şahit olan arka*
daşlarımızdan biri Amerika*
lı gazetecinin yanına yâkla*
şarak Rum genci tarafından
verilen yanlış m dûm atı tas*
h h etmiş ve d-ıha birçok
hakikatleri belirt

***
Benim gibi, bu yurdun havasını teneffüs etmiş, suyunu
içmiş, gününü güneşini görmüş sayın okurlarım, siz söyleyiniz:
Şayet kibar bir sosyetede içimizden kalkıp birisi ‘-bre şunu yap,
bunu getir” dese veya buna benzer saçma kelimeler kullansa,
alacağı cevap ne olacaktır? Şüpheriz, ilk fırsatta oradan konula
caktır ! Sonra, ol kimse bunu bir köy kabvehaneainde söylese
1 kendisini sopadan veya tokattan kurtaracak yegâne şey, köylünün
, misafirperverliği olacaktır.
Şimdi, aziz okuyucularım ben şu “ bre” kelimesini bir
misraimda kullanarak “ vur bre davulcu vur*’ desem, söyleyişimdeki
nezaketsizlikten dolayı beni tahkir edecek ve şiirimin diğer kısım
ları iyi olsa dahi, ona metelik vermiyeceksiniz, değil mi? Bundan
sonra, nerde kaldı “ hodri meydan” *Mo lo lo” ‘‘şak şakcı” “oroıpu”
gibi amiyâne ve gayri nezih kelimelerle, bin bir türlü tekerleme!..
Bay Mustafa özker Yaşına son cevap: Dilinizi temiz,
başınızı ağır tutamadığınız ve cümlelerinizi dOzeltemediğlnlz
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Kibrisin Yunanistana verilmesi, onu kızıllığa maruz
bırakmak
demektir. Halbuki Türk komünizmin en büyük düşmanıdtr
Altı do, ustu de birdir y e rin , Arş yiğ itle r Kıbrıs im dadıno
İstanbul Talebe Birliği Başkaul Temel Enderoglunun nut
kunu müteakip bir ktz tarafın
dan Hal’l Soyuer’in «Kıbrısım»
adlı şiiri okunmuştur.
Daha
■onra Kıbrıs Türk Kurumlan
Federasyonunun çektiği telgraf
okunarak alkışlanmıştır. Artık
boyecan son baddine varmıştı
ve o muazzam topluluk «Kıbrıs,
Kibrıs» diye haykırıyordu.
Daba sonra kafile yoluna de
vamla Saman Pazarına gelmiştir.
Yollat dan geçerken bOtün pençerelerden uzanan eller miting
balkını
selâmlıyor, çocukla«Kıbrıs, Kıbrıs» diye b»ğırlvor
ve ninelerin de gözyaşlarını
tutamadıkları görülüyordu. Ka
filenin geçtiği yerlerde, vitrinler
re, kapılara, otomobil ve oto
büslere ve direklere Kıbrısa du
yulan tahassürü ifade eden cüm«
leler yazılmakta idi. Haftalar
geçtikten sonra dahi bu gibi
ibarelere mitingcilerin geçtiği
yerlerde rastlamak mümkündflr.
Saman Pazarında da İstiklâl
marsı tekrar edildikten sonra,
Hikmet Komaroğlu ju konuş
mayı yapmıştır:
Vakarın serhadleri yaptığım,
Kal’&sında şanlı toplar attığım,
Borçlarında Ayyildıza taptığım,
Türk m ııll güzeiKIB <IS b'z
lerin:
(S.ERENKANLt.)

Evet, Aziz
Arkadaşlar:.
Şairin dediği gib’, Asırlar bo
yuncaTflrk leventlerinin,Türk
K ahram anlarının hayallerin'
de bir nszlı gelin gibi yatmış
olan güzel K IB R IS , T ürkün
sevgisi kadar Türk olmuştur.
Bir kaç Komünistin elinde,
kvkla olan Yunan Gençliği
T ürk K İB R İS İN
Hayalile,
bir takım herzekr savurmak
la iken Yuam Başbakanı evet
Yunanlstanın bu en S*lâbı»
yetli zatı,“ K IB R IS Yuoanis*
tanın
oUcaktır” dlyor :Bu
■ahte cesaretin, ve boş haya!
ierin nereden alındığım b il
■u.ru.
ıg u u .:BHİyoruz,
v ıııjv ı» ) u
miyor u
drğiüz
h 'p|<'

“ Arkadaş, sağ elin bana ait
tir” demek kadar gülünç bir*
şey taıavur edilebillrml P.-YE
ŞÎLA D A T ürkün bir kolu de
ğllse bile, o kolu kuşatan kan
dam arlarıdır.
K IB R IS ,Y E Ş İL AD A. taşıy
la, toprağıyla, suyuyl», havasiyle T ürk olan YEŞtLAD A , bir ei değiştirmesi babls
mevzuunda,
ancak T ürkün
olabilir.-. Aksi nasıl düşünü-

yoruz kİ, KIBRIS
Türktcn
başkasının olamaz...
Hsrdeşlerltn!
Bir ülkenin hangi millete ait
olduğunu anlamak İçin, o ülke
nin tapu senetleri demek olan
tarihine, Coğrafyasına, toprağı
nın altında yatan şehitlerine
bakmak kâlidir.
Evet Kardeşlerim... Kıbrtnn
tapu senetleri TÜrklerin elinde
dir.
Tarihi, Türk tarihi, Coğrafya
sı, Türk Coğrafyası, olan Kıb
rısın, altı da, flitü de Türklerle
doludur...
Arkadaşımız
Hanları, Sarayları
semaya
ALÂEDDİN GÜLEN
yükselen ines minareli camile
riyle Kıbrıs, (ben Türke aidim,
Bildiriyor
Türk kalacağım) diyor. . îşte
iebiliı ?.. K IB R IS toprakla K ıbtıı topraklarının sıkında ya
rı, T ürk Şehitlerinin kanla tan, üstünde g.zen öp öz Türk
evlâtlarının malıdır...
rıyla yoğrulmuş, isinmiş ve
Kardeşlerim!
artık Türklerden bir parça
Türk, Kıbm için kan dök
olmuştur. Asırlarca, T ürk meye taa, Milâttan evvelki ta
kültürü ile, yaşayışı ile T ürk  rihlerde başlamış’tr. Türkten
leşmiş K IB R IS 'ta , âcaba, kaç gıyrl unsurların, hakimiyetine
girmek bedbahtlığına düçar oUn
damla Y unanlı kanı vardır ?.. Kıbrıs, senelerce zulmün ve
T arih bakımından olduğu adaletsizliğin pençesinde kıvran
kadar, coğrafi bakımdan da, dıktan lonra 1570 tarihinde
Yeşil K IB R IS , züm rüt Ana- TÜrklerin adsya ayak basmalaıi
dolunun Amaaoslardan Ak- ile Hürriyet havasım ten.ffth
etmiş, adalet ışığı ile aydınlan
denize uzattığı bir damardır. maya başlamıştır. Bu tarihten
Böylece artık K IB R IS ’ın sonra da üç yüz seneden ftzU
içtimai, kültürel, stratrj*k,v; bir müddet içerisinde, Türk
d ’ğer bakımlardan da, Türk Kıbrısl», Kıbrn Türkle haşrüoğlu Türk olduğu ve öyle neşrolmuştur...
işte Kıbri9, bu tarihiyle, de
olması lazım geldiği herkeıç? delerimiz Serdar Lala Mustafa
bilinen ve kabul edilen bir Pısşa, Piyale Paşa ve onların
keyfiyettir..
yüzbinlere baliğ olan leventleri
D urum böyle iken, T ari nin kanlan ile sulanan Türk
hin, coğrafyanın ve kültürün topraklarıdır.
Vaziyet böyle iken, Yunanlı»
verdiği haklar, bir sürü tara laıın Kıbrıs üzerinde hak iddia
fmdan İnkâr edilmek ve çiğ etmeleri en hafif tabiri ile, in»
nenmek isteniyor.. Hayır... saolyetsizliktir... O yunanlı ki,
Bu olamaz... Iklocl Dünya daha düne kadar, Vatan dediği
harbinde sen kendi ve köpek toprakları üçbuçuk kızıldan te
mizlemek için buhranlar geçir
etini karaborsanda bulam az miş, başı dönmüş gö2İerl karar*
ken, Türk, sana ambarından mıştır...
buğday çıkarıp
gönderdi.
Bu açık hakikat karşısında,
Yardım e tti.. Nankör Yunan dünyayı kızıllıktan temizlemek
buna karalık sen ne yapıyor için birleşmiş olan bütün De
sun?.. Köpek gibi havlıyarak mokrat Milletler huzurunda ba
ğırıyor ve diyorua ki:
havlatılarak kulunu da ver,
(Kibrisin Yunanlılara verilme
kanını da ver diyorsuo...
si, onu kızıllığı maruz brakmak
Fakat, hayır Yunanlı, sknajdemektir. Halbuki bütün dünya
kan yerine Korede Komünist şunu bilir kİ, Türk K i'il zehi.kanları ile bulanan Mehmepanzehiridir. îşte bunun

biliyoruz!.. KIBRIS'ttkl Jdi.
birtakım Yunaniılann başlnda
bulunan moskof casusu pspaz
iarı da,iki buçuk çeteciyle
başa çıkamayan Yunanlının
cesaretini de biliyoruz...Fakat
sayın başbakan senin güven
diğin dağlara kar yağmıştır...
T ürkün palavraya pabuç bı<
rakm*dığıoı belâ mı öğrene»
medin ?
Yunanlı, T ürkün a rc .k ve
ftccak Allahından korkablle*
crğ'ni unutm a ..Bundan g^y*
ti biç bir kuvvetin Türk ıda.
resine, T ürk sürgüsüne karşı
g'iemeyec-ğinin hazin misal
lerini t tmadın mı ?... Sakar
ya, D u m lu p ın ir ve İnönülc*
ri unuttun mu ?..YIneTürkün
gazabına uğram », Türkü kıı
dırm a... Yo^sa seni ne stflörün ve nede ne idüğü bellisiz
bir kaç yobazın kurtarabilir
Eğer, biraz d »ha derin du*
y rsanız, Aoadoludan İzm ir
aufarına d ö’ıülen leşlerinizin
kokuları s’zi boş hayalleriniz
deo kurtarır...

Kol yerine, T ürkün ezeıı ve
ebedi yumruğu beynine ine
cek ..
Yunönlı.. Havlamakta dev
ı<u edersen, bu anı yakınlar
da ara... Yüzyıllarca önce
binlerce Türk
Levendinin
kanları ile feyz almış YEŞÎLA D A T ûrktür, Türk kaİacaktır...
Ayrıdır o,bir İlâhi bütündeo,
Fakat sslı, Anadolu sütünden,
Çıksrmı hiç,ba sert tırnak
etinden,
Biz KİBRİSİN, güzel KİBRİ8
BİZLERİR
(S E R E N K A N L 1)
Bundau sonra H ulusi O zk u l
söz alarak şuuları söylemiştin
Kardeşlerim,
Bir mesele mevzubahistir...
Bu mesele K IBRIS meselesi
dir. O KIBRIS kİ, Anadolu
silsilelerinin denize doğru iler
letilmiş, bir kolu olarak, bir za
manlar Anadoluya bitişik, onun
bir bölümünden İbaret olan bir
Tflrk Ülkesidir..
K IBRIS, Türk ülkesidir...
BOtün
mevcut
ve müıbct
vesikalara
dayanarak
söyiO-

' l-i"

^

Geçen Pazar Lig Maçla
rında Olimplakos Ebayı 1-0
B.A.O.LAel’i 3-1 mağlûp etti
Geçen Pazar Lcfkoşa sta
dında İkinci devre iig maç*
ları için Olimplakos—Eba
arasında oldukça heyecanlı
olan karşılaşmayı Olimplakos
güzel bir
oyundan sonra
lig lideri Ebayı 1—o mağlup
etmiştir.
Olimpiakosun
vuruşuyle
başlayan oyunun ilk devresi
karşılıklı
aktnl&rle geçmiş
ve 0—0 beraberlikle netice
lenmiştir.
İkinci devrede Olimpiakosluların sık sık Eba kale
sini bsskı altında bu lundur
dukları
göze çarpyordu.
Iıin c i devren u 30 uncu d a 
kikasında Olimpiakosun sen*
ter foru Markis hafif bir şut
çekiyor
ve çektiği
şutu
karşılrmak isteyen
Ebar>ın
8enteıh.fı Takis ters b!r vu
rujla topu kendi kalesine so
kuyor.
30 uncu dakikadan sonra
Eba açılmışsa da
Olimpiakoma caniı müdafaası karşı*
sinda gol atamamışlar ve
oyun, şeklini değiştirimden
Olimpiakosun 1—o galibiye
tiyle eoaa ermiş oldu.

yu

u t*

^ * ,5

Bafta Spor:

Baf Polisi 3
Dem ir Spor O
Geçen Pazar günü Baf
Rum stadında Ülkü Yur»
dunun tertip etliği Knock
out “ Ü lkü Yurdu kupası”
maçlarının ikinci karşılaş*
ması Polis takımı ile De
mir Spor arasında yapılmış
tır.

oöbel
r
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İrtUr**1-0

•
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«a ÜM* *

ur mem’eittte koa»1
ırkçılık ve IrK*
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yemmmiMtfjy
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ItdC'piıııtısiBi doffiı* bafj
bklı ylzıncdı ‘ Eu gu 4 at*

ki bıjbıktDyaıaıiLCdanPa.
riıte toplımyor.
deyıi ]
Ilıdın bert ıldıtt)a>k ıctot
İt bedbinliki^tdtdkı.
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K
T
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bilb'ss» 5 ^ 5 « ^ Bl
km'M® 1
blötrlen
- j. {p-i*

ilk devrede, Demir Spor
müdafaa haltının bozuk oyu*
rundan -stifade eden Polis
lakımı solıçlerivasıtasiyle ilk
gollerini v^ptılar.lkinci devıede de Polis lakımı daha
öslün bir oyun çıkararak
senterfor ve s:sğ içleri vasi'
t siyle iki gol daha atarak
3 0 Demir Spor takım ını
mağlûp etliler.
Oyun çok sert olmuştur.

Lef koşa Y
a

m*

IS*

Y ne P.z3r gua ö s. saat
130 da Korivos ile Lig o
takımları ansında dostane
bir m*ç yap lmı$ ve netice»
de her ıkı t »kunda gol kay’
Pezoporikos—Ael
dedemiyerek, oyunu 0 0 be*
Yine g*çen Pazar Lâr* raberiıkle b tırmışlerdır.

naka stadında Pezeporlkoı
lig karşılaşmasında Aei’i 3 —1
mağlup etmiştir.
Birinci dcvıcaln 5 inci da
kikasında sığdan ortalanan
topu PczeporUomn senterfo
ru Fivo güzel bir kafa vu
ruşuyle Ael ağlarına taktı
O yun Pez porlkosun hakim i
yeti altında cereyan ederken
42 inci dakikada Clrgodisin
sıkı bir şutu ile ikinci golle*
ria de kazandılar ve devre
2—0 Pezoporikojun galiblye*
tiyle sona erdi.
İkinci devrenin 3 üncü
dakikasında Fıvodan güz il
bir pas alan Laki Pezopori*
kosuu 3 üncü sayısını kaydet
ç S . " » tl. O yunun 30 uncu dakika*
........................
• vardır.
rısta —
Türk
Kardeşleri sında Ael takımı, Aristonun
miz vardır. O kardeşlerimiz ki güzel bir şutuyle şerif sayı
uzun seneler, kötü ideolojilerin larını
atarak oyunu 3—1
baskıu altında, öz karakterle
rinden bir nebze bile f'dakârIı< yapmadan, her fcöıü niyeti Kültür Derneği, Lokalinde Mi
ve zehirleme teşebbüsünü, sahi ting Tertip Heyetine bir çay
bi olduğu uçsuz b'icaksız seelye ziyafeti verilmiş ve bazf millet
deryasında boğmuştur... Bu eçık vekillerinin de katıldığı bu top
hakikatleri görmeyecek kadar
kör ve duymayacak kadar sağır lantı, Kıbrls meseleleriyle ilgili
olan Yunanlılara yakın tarihi konuşmalarla geç vakte kadar
devam etmiştir.
bir defa ddı a hatırlatırız ..
Yunanlılar, Türk TopraSına
Kıbrıs davası son zamanlarda
göz dikmenin nkibetinin denize milletvekilleri arasında büyük
dökülmek olduğunu çok iyi bi
bir alâka uyandıımakladır. C bat
lirler ..
Baban,
S nau Tekelioglu, Baba
Eğer, bugün Decr.okr«t Mil
ledir in»3iı haklarını çiğceme- dır Dülgar, Ahmet lokuç, Ab
mek Istlyorlaıss Kıbrıs Türkün durrabman Boyacıgil ve dah3
hakkıdır. Ve eğer bu hak tealim bazı nıilletvekillerimiz davarıma
edilmezse, işte o zaman Türk
Gençliği bu gün olduğu gibi büyük bir yakınlık göstermekte
yarın da bağırarak, diyecektir ki olup, Dernek Lokalinde İdare
AİU da, üstü de birdir yerin, Kurulu üyeleriyle sık sık top.
Arş... Yiğitler K IBRIS im d B lantılar yapmaktadırlar. Mecliste
dıoa.. bütçe müzakerelerinin bitmeai
Şiirler de okunduktan sonra üzerine, Kıbnsa sempati besle
miting, Atanın muvakkat kab yen milletvekillerinden mürek
rine bir bu’iet çiçek konmak kep bir gurubun pek yakında
Huıetiyle sona ermiştir.
Kıbrısı ziyaret etuıcsi muhtemel
Mitingden sonra Kıbrıs Tıirk görülmektedir.
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Dünkü Türkiye
Gazetelerinden
Ö zetler

Sayfa 3

( H Ö R S ftB )

o Mart löfri

BulgaristanlI
Irk d aşla rım ıza Y a rd ım

Nskli yektin
£1389-0-6
Strorcito Köyünün Batışları
Muhtar Mustafa Arif £1 5 0
ÜNKÜ gmeteler Kırşebırde yap- Mehmet H fız Halil
Bir Güzellik Yıldızı
1 50
makta oldukl*u ıiıjtiflft hakkı i
Haşan A r F
1 5 o
da tafrilât vermektedirler, Kırgeı
F'üri E -1
1 o ■>
de Atatürk heykelinin Ituılmrsı Ahmet Mulla Mehmet
1 o uj
hadisesi Öterine Ankara ve Iatun- Ali Haşan Kırmızı
Füsunkâr Yıldız Hedy Lamar
I 00
bul Üniveıaitesine mensup gençlik
size şu tavsiyede bulunuyor
Î8troncılo Çlftğl Kulübü 1 0 0
kıtileletioin dündenberi Kır şehir*
«Cildinizi hakikaten güzelleştirmek
Mehmet Nidai öğret.
1 0 0
de bulunduklarım ve bu gençlerin İsmail Arif
için—Lüks Tuvalet Sabununun gü
o 18 o
bütün gece ellerinde meşalelerle
zelleştirici sırrını tatbik ediniz! Sa
10/. VERENLER:
sabaha kadar heykelin yanında nö Hüseyin Haşan Kırmızı, Hüse
dece çehrenizi onun zengin kremli
bet beklediklerini haber vermekte yin Emir, Mehmet Arabacı Mus
köpüğü ite kaplatınız, ve hafifçe lâ
dirler.
kin her
tarafını ovunuz. Son
tafa, Mehmet Arif
Gazeteler; Tarım bakanı Nihat
ra Bicak su ile yıkayıp soğuk su ile
61- VERENLER:
Egribozun Güney Anadaludaki tetkik Mustafa Mehmet Deveci, Bak
durulayınız. LuksTuvalet aabunu yeni
gezisi hakkında da tafsilât vermek* kal Mihaili Loizo, Ayşe Fahri.
yumuşaklık meydana getirmiş gibi
te, bakanın beraberinde bazı mil
cilde taze ve canlı bir cazibe, biz
5/- VERENLER:
letvekilleri ve Türk ve Amerikalı Mustafa Hûda, Haşan Ali, İbragüzellik verir ;»
mütehaBgiBİar olduğu halde, Adana, hlm Ali, Mustafa Fahri, Feruh
Tarsus, Mersin ve lskenderuodan Fahri, Hüseyin Nazım, Hilmi
Tuvalet Sabunu
sonra Gaziantebe gittiğini ve Gü Emir, Ahmet AH, Mehmet De
F lL M Y IL D IZ L A R IN IN K OK U LU B tY A Z SABUNU
ney Anadolunun lira! kalkınması veci Mustafa, Ahmet Karpazlı
için gerekli ihtiyaçları tespit etmek Mehmet, Haşan Deveci Ahmet,
X-LT8701/1-939-50
aLEVER produci
te olduğunu yazmaktadırlar.
Tahir Haşan, Ayşe Mustafa Eff,
Anadolu Ajansı balı gazetelerin Hatice Mehmet,Ulviye Mehmet,
bilhassa tHürıes» gazetesinin ba Fatma İsmail, Emine Emir.
kanların istifa edeceği yolundaki
Maaoaa06MQUMHPPWt300tW0
7/- VERENLER:
haberleri yalanlamaktadır.
Cemal Hüseyin, Ahmet Arabacı
ATAN gazetesinde A h  Mustafa, Vifa Haşan.
8/met E m in Yalman “ K ır AH Emir
Mehmet
Tahir
3/şehirde nöbet bekliyenleı”
Lârnaka—27 Şubat
Hûda Mustafa 3/btşhklı yazısında, Kırşehirde
6 ncı sınıfın müsameresi
Şerif Mehmet 3/Atatürk heykelini kıranlara Sadiye Mehmet ı/«
Altıncı sınıf öğrencileri uzun
grnçliğin sabaha kadar elle Besim Ahmet 4/çalışmalardan
sonra hazırla
rinde mcş’alelerle nöbet bek Ekrem Mustafa 1/dıkları
müsamerelerini
i'3 Şu'
Arif
Hscı
Hüseyin
4/temekle en iyi j:stİ yaptığını
2/- VERENLER:
bat
C
um
a
akşamı
talebe
ve
bir mem’ekette kom ünizm ,
Kıymet Ali, Mustafa Ali, Safi* ebeveyne sunmuşlardır,Müsaırkçılık ve irtica yollarının ye Mulla Mehmet, Fatmtf Ah
birer çıkmaz sokak olduğunu met, Eatma Hüseyin, ismet Arif merenln proğram ı T ürkçe,in
anlayan gençliğin her fırsat* Meliha Haşan, Münüae Mustafa. gitizce ve R u m ca komedileri
ta istiklâlin akıncıları ve in* Ayhaıida Köyünün Bağışları ihtiva ediyordu.
D ü n y a n ı n E > tx İ y i
Seyircilere müstesna sftatlar
£1 0 0
ki âbın bekçisi olduklarını Ahmet Yusuf
1 0 0 yaşatan altıncı sınıf öğrencile
ispat etmiş olduğunu kaydet Kemal Yusuf
Hüseyin Mehmet
rini muvaffakiyetlerinden do
mektedir.
Çelebioğlu
1 0 0
layı
trprik ederiz.
o 10 o
e n i İ s t a n b u l gazete Raşlt Mehmet
Akademi
Türk Kulübü
o 10 o
sinde M. Nerm i "Dört* Hüseyin Yusuf
Faaliyetleri
Hakkı Salih
8 0 0
ier toplantısına doğru” baf*
Akademi T ûrkK ulübO 5İD
Mehmet Salih
0 7 0
iıklı yazısında “ Bu g ln 4 dev
5 /- V E R E N L E R :
ci toplm tlsını geçen Cumar*
4 KAPILI
let başbakan yardımcıları P â’ Haısn Haşan, Cemal Ahmet, tesi günü yapmıştır.Istlklâl
B
ulunuşudur.
Haşan
Mehmet,
Mehmet
Iımail,
riste toplanıyor. H tp ıi de yıl
marşımızın okunması ile açı*
lardan beri aldatılmak acısıy Sait Yusuf, irfan Ahmet, Ha
lan bu top'antıdft da zengin
şan Oiman.
le bedbinlik içindedir. Başba
bir proğram takip edilmiş ve
3/- VERENLER:
kan
yardımcıların vazifesi Nihat İsmail, İsmail İbrahim,
ilk faaliyet olarak 6ıncı sınıf
gündemi hazırlamaktır. Daha Mustafa Ahmet, Ali Salih.
daki Türk öğrencilerinin h a 
sonra 4 dış'şlcıi bakanları 2 Şilin Verenler:
zırladıkları T ürkçe,“ R u h la r "
toplanarak bu gündemdeki Mehmet Osman
komedisi sahneye konulmuş'
Hüseyin Hatıl
meseleleri müzakere edccck
Mehmet Haşan
tur-Bundan sonra kulübün
tir.
Nazım Mehmet
gelir ve gideri hakkında iza*
Sovyetler bu toplantıdan
Bütün Kadınlardan
£3.14.0 hatta butunmuş ve bunu m ü
6)ne bekliyor? G d .p gelen Haşan Yusuf
KIBRIS IÇÎN ACENTE:
6)- teakip de baz) talebeler tara*
notalar, bu hususta yapılmış Hnlil İbrahim
C .D . H A Y VE O Ğ U LLA R I LTD.
Osman Musa
4)- fından şiirler otanmuştur.D<>
olan nottlard^n Sovv<tlerin
ha sonra bir öğrencinin kePosta K u I u bu 26 LEFKOŞ \ Tel. 615
Kut afa Ha’kınn Bağışları:
*owin|
şüphe içinde bulunduğunu Mehmet Hol s
£1-0-0 m*n lonsrriol t,tfedım eden
amamı} bulunuyoruz.
10 ŞiUu V r<uier
Kulüp,DiibWgisi ile ilgili t a r
Geçen yıl Vaşirgtonda Fran Mehmet Emin Hascn Muhtar
tıjması ile o günkü çalışma*
s*, Amerika ve Ingiltere ara Halil Haşan
la n n ı sonra cdlrm ;et(ir.
Hüseyin Mehmet
rında yapılan anleşma gsreAkademi Türk Çacuklannın
5 Şilin Verenler:
ğlcce Aiamacya ile en kıs* Ali Hiza Desteban .
GöçmenlereYardımı
26.2.51 Kseroda Göçmenler
zamanda barış antlaşması ya Hüseyin HsBan Salih Haşan
Göçmenlere yardım dava’
Bulmacemızın Halli ,
yararına
AKROPOL sinemasını
pılması, eşit haklar verilme* Ahmet Haşan
sı üzerinde h ss siyetle du*
meccani
olarak
veren
Bay
Hara*
si ve Alamanyanın silâhlan Mehmet Ali Hüseyin
ran Akademi Türk öğrenciSOLDAN SAĞA
lâmbos Bakkallurive ve «KA
dırılması üzerinde an'aşmtş' Kemal Hüseyin
lerıTüıkçe
öğretmenlerinin
Hüseyin Mehm«t Manika
l. ilkbahar. 2. Lâ, amade. 3.
lar ve Sovyetlerle bir anlaş Hatice M. Emin Muhtar
teşviki ile ellerinden g<?len PANAN GÖZLER» filmi için
Alaşım. 4. Kar, Nazi. 5. Adak,
yapılabilecek Al&man hak Hayriye Mehmet Hüseyin
ücret
allayan
Halk
Sinema
yardımı yepmaktan çekinme
(TerBİ) lar. 6. Nafaka. 7. Ulan,
larına dokunulmayacağını ka
2 Şilin Verenler:
inişlerdir. Son aldığımız ha* Şirketi ile bilet satışında değerli (TeraiJ üst. 8. Netice, an.
bul etmiş'erdl Bu kararların Ali Hüseyin
betlere gö^ e,bağışların tuta* yardımları geçen Bn. Suna H a. YUKARIDAN AŞAĞI
birer politika oyunu olmadı* Hayriye M. Emin Muhtar
san ile Servet banıma alenî
Ziynet Mulla Haşan
, rı £ 2o -o -o ya baliğ olmuş*
ğını anlayan Sovyetler kuj* Necip Hüseyin
1. ilk Kânun. 2. Lâ, adale. 3.
3)« ve toplanan p ıra Türkçe teşekkürü bir borç sayarım.
Arafat. 4. Bal, kani. 5. Aman.
ku İçindedirler.
Komite Sekreteri
Fatma Naci
1). öğ'etmenimiz
tarafindao
Halil Yavuz Ksero 6. Hagarat, 7. Terai azıda, «a. 8.
£ 1426-5 7 mes’nl ellere teslim edilmiş
Bu d e fik i toplantıda Sov Yekûn;
Remil, iin.
NOT.
tanelerin
lütfen
Sekreter
yet’Ier karşılarında durul*
tir.Bu ayni davayı benimse*
Avukat Fazıl 'Plümer veya Vezne
n.uş bir detr okrasi kuvveti
dar Dr.Fatll Küçük’e gönderilmesi yen Akademi öğretmenleri*
bulacaklaıdır ki bu da son rica olunur.
nin £ 3 - lı- o lik bağışların)
kom oynam aları için iyi bir
Hazırlayan) IŞIK
da şok anla kandeder z.
f**sat değildir dem ektedir.
BOIfDAH 8AÖA
Türk Makinist
1. Tiirkiyenin en güzel leati aan*
Dükkânı
|atkâri 2. Barındırma. Can çıkmayınca o da çıkma*, bir düziye. 4.
Ermn Sokağı No. 262
Adaletle hareket eden, flüt. 5. Vih
Her
nevi
Motor,
otomo
Lefkede
Agsğı Harmanlar
Garp. 6. Vilâyet. 7, Grammerde
Lârnaka kazasına bağlı
bil tamir edilir.
bir bağ, kırmızı, sonuna H koy çivi
mevkiinde 4 odalı banyo teş
işimiz sağlam ve garan
Lef ara köyü bazı sokakla
olur. 8. TT. zulüm yapan.
kilâtıoı elektrik teçhizatını, su
tilidir. Prensibimi! az kârla
rın ssf «ItLncuası maksadıy*
YUKABIDAN AŞAGl
çok iş yapmaktır.
yu ve her türlü konfotu haiz bir
le Kıbrıs Halk Ö J ü r ç Ver
1. Alaturka bir makam. 2 Kul
Bir
defa
tecrübe
ediniz.
ev İ L 3. 1951 Pazar gün Astı
luk veya kölelik. 3. Keku. 4. Pahame
sandığından
£1700
borç
Sadık Haşan
nı bulduğu takdirde Lefkede aa
lı bir besin maddeai, Karadenizli.
lanmıştır.
«
5. Masallarda geçen iri yarı bir
alacaktır, isteyenlerin Osman
Faiz yüzde dört tediye
Cevdet M eh m et
hayvan, isteyen mevlâsını da bulur onu da. 6. Ayak direme. 7. KöUi
U lât tlf«adiye miirtetatlan.
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Yeni inga edilmiş evler bir çok Türk,

L e VMÖSUNDAN :

Plâtanlska katilliği
•trafında

s p e r i n i gazetesi dünkü Dışişleri Bakanlarından Mr.
bir yazısında Pariste Arkiropullosua
neşrettiği
başlanan dört Büyük Dışiş* bir yazıyı iktibas etmekte*
leri Bakanı toplantısına te dir. Yazıda ezcümle şunlar
mas ederek şunları neşret’ kaydedilmektedir:
m iş tir:
Geçenlerde (Vima) gaze*
Bu gün Pariste dört bü tesi, Yunan hükümet Bâşba*
yük Dışişleri Bakanları top' kanının parlamentoda Kıb*
iantısı, Milletlerarası mese* i ıs davası için yaptığı ko*
lelere az bir fıyda temin D ü ş m a n ın Yunanlıların da*
çektir. Fakat bu toplantı vâlannı tatmin etmediğini*
yakında tqplanacak 4 büyük işaret etmiştir. Yunan hü*
devlet temsilcilerinin, Mil kümeti Başbakanının parla
lellerarası anlaşmazlıklarda mentoda yaptığı konuşmay*
ne dereceye kadar mutabık !e, ve ayni dava uğrunda
kalacaklarını tespit edecek diğer membalardan yapıla
tir.
cak hareketler arasfnda bir
Bazı görüşlere bakılırsa fark olduğu hakikattir. Yu*
batılı Demokrat devletleri oan Dışişleri Bakanlığı Lond
Sovyet Rusyanın s yasetine radaki sefiri ile dost İn g i
inanmamaktadırlar. Yakın liz hükümetine bir müraca
da dünya hılkınıo ruhları* al yapılmıştır.
nı tazyik aden s!yaset bah
Y unan hükümetiKıbrıs da*
ranıuın ne dereceye varaca' vasinin hallinin önümüzdeki
ğı anlaşılacaktır.
Birleşmiş Milletler kurulu
Bundan dolayı Pariste toplantısının
gündeminde
yapılan bu toplantı bütün münakaşa edilmesi için bu
dünya halkının nazarı dik’ davayı arzetmeğe mecbur
katini celbetmektedir.
olduğunu dost İngiliz hü*
RODEVUSA gazetesiAti* kümetine bildirmiştir. Ve bu
nada intişar eden «Vı teşebbüs tehir edilmiyerek
Birleşmiş Milletlerin toplan
m ı» gızetesinde, Kıbrıs da*
vasi için Yunanistanm eski tıları sona eracek.
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Keyikler SPRY
İleLezetliOlur!

daireler ise, göçmenlerin getiril*

rin pek azı hükümete yük ol haç cemiyetleri göçmenlerin yer*
maktadır. Göçmenlerin ekseri legtirilmelerine yardım ettikleri
yetine hükümet yalnız nakliyat gibi, Uluslararası Mülteci te|Kasabamız
ihracatçıları
masraflarını ödemektedir.
kilâtı da teknik hususlarda tav*
tarafından İsrail hükümet ne
Biz, hazırlıklarımıza memle siyelerde bulunmak üzere Tür»
tonu £^ 1 .1 5 0 üzerinden
ket dahilindeki köylere ne ka kiyeye bir heyet göndermiştir.
bin ton daha harup satılmıştır dar göçmeni barındırabilecekle
Z iyre t etti
Y a rına Kaldı
rini sorarak baglamıg bulunuyo'
Kasabamız Komiseri M r tuı. Göçmenlerin barındırılma*
Bir numaralı hediyeli bul*
Dutton geçen gün Leymo* ları için altı aylık bir zaman mac mızin hallini tam olarak
sun kazss’na byğlı, Kato istenmiştir ki, bununla kif mev çözen okuyucularımızın isim
nüshamızda
Mi o, Ay-Yanni, Ay Teodo- simi çıkmış olacaktı.
Babar lerini yarınki
ro ve Yerasa köylerini ziya* eldikten sonra göçmenlerin müs neşredeceğiz.
ret ederek bu köylerin m uh tahsil bir duruma getirilmeleri
Nöbetçi Eczaneler
telif meselele ini
incele ne çalıgılacaktır.»
miştir.
Bu tözlerinden sonra Bay
Lefkoşa
Futbol maçı
Ebuzziya mavi, yeşil ve kırmızı M. Hrl»to iulu Lldra Sokağı No
182
Geçen Cumartesi günü ö s. dairelerle işlenmiş büyük bir
J.
Vuros
Faneromeni
Sokağı
No
Türkiye
haritasına
dönerek
bü*
saat 3 te G S O
Stadında
52“
53
kûmet
ve
köylülerin
göçmenler
Ael (B) takımı ile Morfu KolH. Palangls Lefkonos Sokağı
hususundaki
mesuliyet
sahasın)
lej takımı ansında dostane
No s
bir futbol m-.çı yapılm>ş vc İzah etmiştir. Haritada çizilmiş
Limasol
neticede Ael (B) takımı maçı mavi daireler hükümetin, yeşil
G.
S.
Podaml
1f*s St. Andrew
daireler köylülerin mesuliyet
4-0 kazanmıştır.
Sokağı No 95
sahalarını teshil etmekle, kırmız

İsrail hüküm etine
harup satışı

1258 Ton Şeker
edildi

id h a l

D ün Mağusaya uğraması
beklenen Menfis vapuruyle
Lefkoşanin tanınm ş tüccar
larindan Mr. Fo^oa Fodiades
tarafından H üküm et hesabı
na £80,000 değerinde 1258
ton şeker idhal edilecektir
Ayni tüccar tarafından önü
m üzdeki hafta H üküm et he
sabına Kıbrısa uğraması bek
lenen Melburun vapuruyle
900 ton pirinç idhal t dile
çektir.

Koğuşta çıkan
hadise

L !se Koğuşunda hadise çık l
miştir. Yemeğin azlığından;
şikâyet eden talebelerin buj
iddiası hakkında ilgililtrden;
yapooış olduğumuz tahkikat*;
tan anlaşıldığına göre, halen!
Lisede kağuşlu öğrencilere!
haft da en azdan 3 gün et
lı yemek verilmektedir. Soo
günlerde çırşıda karşılaşı
lan pirinç azlığı yüzünden
ilgil 1er çorba hazırlamak
hususunda güçlükle karşılaş
alışlardır.
Bahusus dünkü
günün Pazartesi olması ve
bir gün evvel (Pazar oldu*
ğundan) mercimek, şehriye
v.s. temin edilememiş ve bu*
oun yerine sü t ve zeytin veril
miştir. öğrencilerin şikâyet*
lerinin bu nokta üzerinde
temerküz eti ği anlaşılmak
tadır.

Spry

Bütün Yemekleri Mükemmelleştirir !

Irza Tecavüz
G üze l kokulu A m a m i güzellik
köpüklerinde saçınızın parlaklığını
muhafazaya teşvik eden her madde
olduğu g ib i cildinizin tabii yaglarindan m ahrum cdici hiç b ir sey
de yoktur : Saçlarınızı temiz tatlı
ve tam bir sihhat içinde hemen
uzamaya hazır bir vazyette koyar.
Böylece devamlı bir surette siz de
sihhat ve güzellikte tanınm ış olan
A m am i Şamposu kullanınız I

Amamı
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Lefkoşada Pirgolu KlianLi
Areslidu, Piyenyalı Stelyos
M ibayil ve D alilı Kiryagos
Dimitriu 26 Şubatta Strovu*
lo’lu Efterbi Banayodu adın
da bir kızın ırzına tecavüz te
şebbüsönde buluduklart zannıyle mahkeme
huzuruna
getirilmişler ve iptidai dava*
larınin 12 Nisanda yapılma*
sma karar verilmiştir.
Banldlftl yer Hür löa Bmımrvf
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halledileceğinden eminiz.
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Let koşada Eğlence
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Lârnaka
Hermes Sokağı
No. 166
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Yiyecek meselesinden düa Arla Dimitriu

D ûn gece Gabîe and W i
reles memurları taraf ndan
“ Cable and Wireless C lu b ’*
ismi altında bir teşekkül ku*
rulmuştur.
Başkanlığa Mr. Caie, idare
heyetine Mr- C. Kyriaziz.Mr
A. Lysodes, Bay M. Kcııan
M r Papadopullos ve Mr.
M. Sokratus seçilmiştir. K u
lüp binası için
Lefkoşada
L on Bar civarında bir bina
B ilindiği gibi Aooerikan
icar edilmiştir,
Akademide
yemek pın>sı
Lef koşa Mahkemesinden:
olarak Ç a lın m a k t a d ır Tıirk
Lisesinde ise £ 3.10 0 ile he
Hırsızlık
men ayni derecede öğrenci
Lefkoşada Haralsmbos Po‘
ler beslenmektedir.
likarbu S.randıs Lefkoşada
Matbuata aksetmesi bile
Budakyanın Ticaretevinden
lüzumsuz olan bu gibi ha*
£5 ve 15 paket sigara çaldı
ve anlnşmazlıkların
ğından £ 1 0 1 0 0 nakdi ceza dise
okul
makamları
ile talebe'
£ 3 masraf ve £3 6 6 de taz
ler ve ilgililer arasıada
minat ödemiştir.

Keyiltler ve pastalariDiz SPRY kul
lanılarak yapıldığı zaman daha hafit,
hazmı daha kolay— yemeii zevkli
olur. 0 , yemeklere kolayca ve mü
kemmel surette karıçır— Onlara ha
kiki leızetlerini verir, SPRY kulla
nılarak kızartılın!? yemekler, dahi,
dağılmaz ve lezzetli olurlar.
Halis
nebatî yağların kremasından yapılan
SPRY, kullanılmaya hazır oldtığu
müddetçe taze kalır.
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beklemektedirler

(Birinci sayfadan artan)
P.âlaniskada geçen gün
Trakyanîn
Türkiyeye alt olan dikleri merkezleri göstermekte*
öldürüldüklerini h^ber ver
kısmından
yurdumuza
girmekte* dir. Mahalli yardımlardan baş
d ’ğimiz
Çoban Emirzade
dirler.
Göçmenler,
ilkin
birkaç ka millet çapında Lüyük pır*
Arif ve Hüseyin Emirzade1
yardımları devam etmektedir.
güo
için
hükümetin
masraflarıy*
nin meselesinin aydınlatıl*
Fara toplama işi ekseıiyetlc kt*
le
nakledilmekte
ve
bfikûtnet
ması için polis tarafından
dınlar ve talebeler tarafınden
tarafından
besleomektedir.
Bun
yakalanarak, mahkeme hu
yapılmaktadır.
dan
soıra
bazı
sıhbı
muayene
zuruna getirilen Alehloralı
ye
ve
kaytt
muamelelerine
tâbi
Miliî Piyangonun kârı da yar
H im di'nın hükümsüz olarak
tutularak
memleket
içerisine
nak
dım
cemiyetine yatırılacaktır.
sekiz gün tutulması iç n
ledilmektedirler.
Bu
kayld
mu
Bay
Ebuzziyaya
göre yabancı
mahkemeden emir
isdar
amelelerinden
sonra,
göçmenle
memleketlerin
kızılay
vf
kızılolunmuştur.

Cable&Wireless Kulübü
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Göçmenlerini
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Pazartesi gününden ma*
ada her gün sabah çıkar
gündelik gazetedir.

tn t T A Z lAHİBt
ve Başyazan
FEVZİ ALI ElZA
***
Telefon 687
Posta Kutusu 156
Lefkoşa—Kıbrıs
Kıbrıs için seneliği £ 2.
Hariç için seneliği £ 3.
3 aylık abonesi 12 şilin
Adresinize gönderiliı.

Vlktorya Tâli Kız Okulu
Senelik Müsameresl
Fakir Ö ğrenciler Y a ra rın a

LUK.UD1 Sinemasında
22 M art Perşembe gün ö s saat 2.3o da
y a ln ız öğrencilere ve saat 7 de umuma*
Localar: £2.0 0 ve £1.10.0
K oltuk:5/- ve 3/-4J
Talebeler için
1/Uilcllerinizi Ukul idaresinden, öğretmen
tedarik edebilirsiniz.
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