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rk Cemaat Meclisi Üyeleri He Teşekkül Temsilcileri- 
Y a p tık la n  Bir Toplantıda Varılan Karar Gereğince

C.M. BAŞKANI DENKTAŞ’ IN 
DA YA GETİRTİLMESİ İÇİN 
ESMEN TEŞEBBÜSE GEÇİLDİ
lelişen Şartlar içinde, Yeni Bir 
oordinasyon Hey’eti veya Komi
sinin Teşekkül Etmesi İsteniyor
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ı-Tafall şerefine verilen yemekten bir görünü«.
(Foto: ENF.ı

ürk Ticaret Odası Dün 
Issorio-Taffal Şerefine 
lir Öğle Yemeği Verdi

LEFKOŞA:

Türk Ticaret Odası tarafın , 
an dün Burç Lokantasında 
Irleşmiş Milletler Genel Sok 

Merinin Kıbnstaki yeni Özel 
Temsilcisi Mr. Blhiano Oso- 
Jto-Tafall’m şerefine bir öğle 
|»meği verilmiştir 

Yemekte konuşan Türk Ti- 
Mret Odası Başkam Kemal 
Büstern İle Türk Kooperatif 
pkisaf Dairesi Mudurü Ra 
îib Kenan, Türk cemaatinin 
konomik ve ticari alanlarda 

RUJİaşmakta olduğu güç- 
fak ve problemleri iznh et- 
nişler, bu alanlarda Rumla 
jtn Türklere indirdikleri ağır 
arbı-ierden çeşitli örnekler 
■nişlerdir
Yaptığı cevabi konuşmada 

IMr. Osorio-Tafall, Adaya -¡ill
imin ve normal şartların er- 
Iken avdeti için Birleşmiş Mil 
liftlerin yetkileri dahilinde 
lolan herşevi yapmnSn çalışa -

c a ğ ın ı söylemi* ve bu konu
da Türk top lum unun  it im a 
d ına  mazhar o lm an ın  Anemi
ne de linm iştir.

"E  LEFKOŞA:

Türk Cemaat Meclisi üye. 
lerinlıı ve Lefkoşa’da bu lu 
nan dernek ve teşekküllerin 
iştiraki ile dün Türk Cemaat 
Meclisinde Başkan Vekili Dr. 
Semsi Kâzım ’ın başkanlığın 
da bir toplantı yapılmıştır.. 
Dr. Semsi Kâzım bu toplan
tıda gecen Cumartesi yapılan 
toplantı üzerine Türkiye Cum 
huriyetı Dışişleri Bakanlığı 
Genel Sekreteri Büyükelçi 
Zeki Kuneralp ile yapmış o l
duğu görüşme hakkında üye 
ve Umsilcilere izahatta b u 
lunm uş ve Zeki Kuneralp’ın 
selâm ve sevgilerini iletm iş
tir. Yapılan toplantıda üye
ler ve teşekkül temsilcileri 
Türk Cemaat Meclisi Başkanı 
Rauf Denktaş’ın Kıbrıs’a ge
tirilmesi için Türkiye H ükü
meti nezdinde yazılı olarak 
müracaatta bulunulm ası h u 
susunda karar alınm asın ı tek 
lif  etmişler ve bu teklif oy
b irliğ i ile kabul edilmiştir. 
A lınan karar gereğince Türk 
Cemaat Meclisi resmen Ana
vatan Türkiye Hükümeti nez- 
dlnde Rauf Denktaş’ın adaya 
getirilmesi için teşebbüse 
geçen iştir.

MEMORANDUM  
ö te  yandan. Anavatan D ış

işleri Bakanlığı Genel Sekre
teri Zeki Kuneralp’a, Kıbrıs- 
takı ziyareti esnasında Türk 
Cemaat Meclisi adına sunu
lan Memorandum’la ilg ili

olarak İstanbul’da yay ın la
nan "Akşam" gazeteine a t
fen geçen gün vermiş oldu
ğum uz habere ek bilgi elde 
etmiş bulunmaktayız.

Öğrendiğim ize göre, sunu
lan Memorandum’da, Kıbrıs 
Türkünün bugün içinde b u 
lunduğu güç şartlar be lirtil
mekte ve Anavatan Hüküm e
tinin Kıbrıs sorunu ile ilgili 
dört temel ilkesi’nin fiiliyat 
sahasına çıkarılması isten
mektedir.

Ayrıca, Kıbrıs’taki Türkler 
ile Rumlar arasındaki denge
sizliğin giderilmesi gerektiği 
üzerinde durulmakta, Türk 
Cemaatine eşit şartlar yara
tılarak, adada f iili bir du 
rum yaratılması istenmekte 
ve davanın uzayıp gitmesinin 
leyhimize olmadığı ve varol
ma mücadelesinin bu şekilde 
kazanılmasının im kânsızlığı 
belirtilmektedir.

Bu arada, gelişen şartlar 
içinde, normal zamandaki gi
bi, CumhurbaşkaP Muavini 
ile Uç Bakanı, Temsilciler 
Meclisi Türk üyeleri ile Türk 
Cemaat Meclisi üyelerinden 
teşekkül edecek yeni bir Ko
ordinasyon Heyeti veya Ko
mitesinin bir zaruret olarak 
görüldüğü belirtilmekte, bu
na sebeb olarak da davanın 
m utlu bir sonuca ulaştırılma
sı. ana davaların görüşülme
si ve cemaatin parçalanma, 
ması gösterilmektedir.

Cumhurbaşkan Yardımcısı Zeytinlikte köylülerin ve göçmenlerin ellerini sıkarken. (Foto ENF.I

Dr. Küçük, Dün Zeytinliği Ziyaret Etti
Köy Ha lk ı  ve Göçmenler Taraf ından 

Tezahüratla Karşılanan Cumhurbaşkan Yardımcısı, 

Kıbrıs Türkünün Yürüttüğü Mücadelenin Zafere 

Ulaşacağından Herkesin Emin Olmasını İstedi
LEFKOŞA:

Cumhurbaşkan Yardımcısı 
Dr. Fazıl Küçük dün sabah 
yüzlerce göçmenin barındığı 
Girne Kazasına bağlı Zeytin
lik, eski ismiyle Temblos kö
yünü ziyaret etmiş, gerek 
göçmenlerin, gerekse köy lü
lerin karşılaşmakta olduğu 
sorunlarla güçlükleri yerinde 
inceleyerek dilek ve şikâyet
leri dinlemiştir. Köyün 4 m il 
dışında bir heyet tarafından 
karşılanan Cumhurbaşkan 
Yardımcısı, köy halk ı jle göç
menlerin coşkun sevgi teza
hüratı arasında köye girm iş
tir.. Köy kahvehanesine g i
den Dr. Fazü Küçük, köy h a l
kı ve göçmenler adına konu, 
şan öğretmene cevap vermiş, 
gösterilen tezahürat ve bağ lı
lığa teşekkür ettikten sonra, 
Kıbrıs Türkünün birlik ve be- 
raberlik içinde yürüttüğü 
ulusal mücadelenin zafere 
ulaşacağından herkesin emin 
olmasını istemiştir.

ŞEREFLE ÖLMEK
Cumhurbaşkan Yardımcısı, 

ilgi ile dinlenen konuşmasın, 
da diğer şeyler meyanında 
şunları da söylemiştir:

'B iz inandığım ız bir dava 
için uğraştık ve bunda da 
mücadelemize sonuna kadar 
devam edeceğiz. Biz kimse
nin hakkına tecavüz etmek 
istemiyoruz. Kimsenin de 
haklarım ızı elimizden a lm a
sına müsaade etmiyeceğiz. 
Ama bizi bu topraklarda pe
rişan ve sefil duruma düşür
mek isteyenler bilsinler ki, 
bunda asla muvaffak o lam a
yacaklardır. Bllyooiruz ki, ¡1- 
hak demek 120,000 Türkün 
diri diri ölüme m ahkûm  ol
ması demektir Bunu iyi b i
len blzler. Rumların elinde 
ölmektense savaşarak şeref
le ölmeyi tercih ederiz."

ANAVATANIN YARDIMLARI
Konuşmasında Anavatan 

Türklyenin Kıbrıs Türklerine 
(Devamı 4. Sayfada)

Atina’da Infilâkler  
Devam Ediyor

ATINA:

Ĝ Çen akşam Atina'da bir 
!~“*yede yeni bir bomba da 

Patlamıştır. Polis yetkiUle 
Patlama sırasında can ve 

“¡*1 kaybı olmadığını açıkla- 
®Jkrdır Geçen akşamki pat 

T)* 50,1 5 ffûn içinde bu tip 
dördüncüsünü t eş.

I Emektedir. Polis daha ev 
^  Patlamalarla ilgili ola- 
£ * ü ç  kışiyj tevkif etmiştir. 

aJ faillerinin yakalanma 
rağmen patlamaların Ati 

w L devam etmesi endişe ve 
yaratmıştır Yunan 

i* ,  ardı arkası kesil

Do.ı? 1 Panamalardan dolayı 

ve kaabi-

B S S î  itham

Geçitkale Olaylarının içyüzü
ÖĞRETMEN VE POLİS AİLELERİNİ EVLERİNDEN ATARAK KÖYDE GERGİN BİR 
DURUM YA R A TA N  BARIŞ GUCU, BU TUTUMU PROTESTO ETMEK İSTİYENLERİN 
Ü ZER İN E DE S İLAH LAR LA YÜRÜYEREK O LA Y LA R A  S E B E B  O L M U Ş T U R

Barış Giicii, Köye Karşı Ağır Silâhlar Tevcih Ederek, Gerginliği Devam Ettiriyor
Lelkoşa— OZELî

Halen vehametinl ve ger
g in liğ in i m uhafaza etmekte 
olan Geçitkale'dekl durum, 
günün  en önem li konu ların 
dan birisi olm aya devam et
mektedir.. Herkesin konunun 
üzerine merakla eğilmesine 
rağmen, gelişmelerle UgUl na 

berler sadece Birleşmiş M il
letler bültenlerine inhisar e t
tiğ i için, olayın gerçek nite
liği bugüne kadar meçhul 
kalm ıştır.. Bu durum u gbz- 
önitnde bu lundurarak ilg il i

ler nezdinde ve yerinde yap
tığ ım ız tahk ikat sonunda, o- 
layın içyüzünü tesblt e tm ^  
bulunuyoruz.. 7 Mart günü 
ilk defa olarak patlak veren 
olay, Birleşmiş M illetler Ba
rış Gücü Sözcüsünün öne sür. 
düğü  gibi basit bir an laşm az

lık yüzünden değil; 
m iş M illetler Barış G üd lne  
mensup isveçli askerlerin ik i 
öğretmen ve 5 polis ailesin in 
ikamet ettiğ i sahayı zırh ı 
araçlarla işgal etmeleri, hu-

Şevkini
ürünlerinin

önliiyorlar
İSTANBUL:

Yunanuı gazetesi.
Ur bî f e ^ r k i v e y e  aleyh 

^  haher ^ et'' Kİriştikleri- 
Y« n a n £ .Vermi$t ir - Gazete, 
*  »f e  Turklyenin seb 
yeltendi»? , i 1 balta lam aya 
^ l y w u ?1 bildirmekte ve 

«ralamPk? İ ld lil tedbirleri 
Gazete. Tür-

Avrupaya sevkedilen

sebze ve meyvesinin sınırda 
bekletildiğini. Yunanlıların
önce kendi ürün lerin i Kinder 
diklerin i belirtmekte, bu yüz 
den tedbirler a lınd ıg tm  yaz- 
maktadır. Gazete, İlk tedbir 
olarak Pehlivanköy- ile_ Edir
ne arasında y e n i  bir drn^ ‘ 
volu inşa edileceğini ve Av
rupa’ya bu yoldan sebze ve 
meyve sevkedileceğinı 

m aktad ır

vaz-

raya karargâh kurm aları yü-O 
zünden ileri gelmiştir.

ik in c i  o l a y

Bu olaydan 4 gün sonra, 
11 Mart tarihinde Birleşmiş 
M illetler askerleri yeni ve 
haksız bir tu tum la Turk Po
lis binasın ı silâh zoru ile ta 
mamen kontrolleri a ltına a l
mak, Türk inzibat erlerin 
onur k inci bir şekilde, süngü 
tehdidi ile dışarı atmak; cü- 
retlni göstermişlerdir. Birleş
m iş Milletler askerlerinin bir

birini izleyen bu haks'z İ'.° 
versiz icraatı karşısında ıntı- 
kle kap ılan  Türk halkı, du 
rumu protesto etmek ve hak- 
mz icraata karşı tepki göster
mek amacı ile bir K ^ e r i  Yl 
rüvüşü yapmıştır.. Birleşmiş 
M illetler askerleri ¡sc bu hak 
lı yürüyüşü bir sald ın  şek
linde kabul etmişler, kadın- 
arın ve çocukların üzerine

silâh la yU rüm üs^n lır . Olaya
şahit olanların belirttiklerine 
göre, mücahitlerim iz olaya

vaktinde m üdahale etmemiş 
olsalardı durum  çok vahim  
bir hal alm ış, her ik i tarafın 
,1a kam  dökülm üş olacaktı..

KÖYDE DURUM GERGİN

Bilindiği tfb i Geçitkale Böl;

gesine bini aşkın koç • 
Sınm ış bulunm aktadır. Bu.£a 
dar insanı barındırmak m üm  
kün değilken ve bu in san i^  
rm mesken sorunu bir . 
halinde Goçitkale’nin sosyal

, ,rv , DOn s erlerini çoluk ço- 
lerle P 1 Kirlikte bannakla-

n,kj £  h İ Î  y î «»m alan  köy 
Ha Un üzcrTn de olumsuz tepki 

! a S .  Köy halk» aynca

Edward Steichen'in bir şaheseri.
(Foıto: Bozkurt - BILBAY)

ünlii Fotoğrafçı Steichen’ in Saray 
Otel de Bir Sergisi Açıldı

LEFKOŞA: I hen’in 65 yıllık meslek haya. 

Tanınmış Amerikan toto«- tını canlandıran kendi eserle 
rafçılanndan Edward Strie-1 (Devan» 4. Sayfada)

Başbakan Demirel 

Pakistan’a Gidiyor
ANKARA:

Türkiye Dışişleri Bakan
lığı çevrelerinden sızan ha
berlere göre, Başbakan Sü
leyman Demirel 27 Nisan — 
1 Mayıs tarihleri arasında 
Kardeş Pakistana resmi bir 
ziyarette bulunacaktır Başba 
kan Demirel, Pakistan Hükü
meti tarafından davet, edilmiş 
tir. Pakistanda yapılacak gö
rüşmelerde iki illke arasında 
ki ilişkiiler, K ıb n s ve Keşmir 
Davaları ile genel dünya so- 
runlan ele alınacaktır.

İzinli olarak bugün Adadan ayrılacak ulan Birleşmiş 
Milletler Karış Gücü Enformasyon Dairesi Müdürü Luis 
Moreno-Verdin, diin ö.s. saat <>'da Cumhurbaşkan Mua. 

vini Dr. Fazıl Küçük'e resmî İkametgâh ve Dairesinde 
bir nezaket ziyaretinde bulunmuş ve kendisine veda et
miştir. Bu ziyaretinde Moreno’ya Kıbrıs Türk Enfor
masyon Merkezi Müdürü Necati Sağer eşlik etmiş ve 
gaybubeti esnasında Morenoya vekâlet edecek olan Lopez- 
Noguerol Ue B.M. Barış Gücünün yeni Askerî Enfor. 
masyon Müdürü Yarbay D. A. Johnson’u Cumhurbaşkan 
Muavinine takdim etmiştir. Resmimiz bu nezaket ziya

retini tesbit etmektedir. (Foto: ENF )

KOMÜNİST ÇİNDE İKTİDAR MÜCADELESİ 
YENİDEN HARARETLENDİ

PEKİN:

Komünist Çin’de bir hara, 
retlenip bir durdurulan ik ti
dar mücadelesi dün yine ha- 
raretlenmiştir "Ordu" gaze 
tesindeki bir makalede kitle
leri harekete geçirmek, ve 
kültürel devrimi sonuna ka
dar yürütmek için ordu men 
suplarına çağrıda bulunulmuş 
tur. “Ordu" gazetesi, bazı or
du mensuplarını bu kültürel 
devrimi yükseltmek konusun 
da yeteri kadar şevkli olma
dıklarına işaret etmekte ve 
orduyu kişisel çıkar düşünce 
lerinden kendilerini sıyırmak 
ve Mao’yu izleyenlerle işbirli 
ği yapmak için uyarmaktadır.

Öte yandan Pekin’de on bin 
lerco Üniversite ve lise öğren 
cisi geniş çaptaki nümayişle 
rine yeniden başlıyarak cadde 
lerde yürüyüş yapmışlardır, 
öğrenciler Başbakan Yardım 
cısı ve Pekin’in en başta ge

len tarım  otoritelerinden biri 
olan Tang Segh Ling’e hücum 
eden sloganlar bağırmışlar
dır.
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Yunanlılara Karşı 

Atik Olunmalı
İSTANBUL:

Dünkü "Zafer” gazetesi bi
rinci sayfasında Kıbrıs konu 
suna ilişkin bir yorum yayın
lamıştır. Yorumda Türkiye’
nin asla ENOSÎS’i kabul et- 
miytceğl belirtilmekte ve “Yu 
nanlı Kuvvetten başka hiçbir 
şeyden anlamaz" denilmekte 
dir. Yunanlıların kuvvetli ve 
cesurdan daima korktuklarını 
belirten yorumun yazarı Nafi 
Poyrazoğlu, patlikaryalara 
karşı daima atik olunmasını 
tavsiye etmektedir.

Yunanistan ’ daki Seçim Hazırlıkları 
Karışık Bir Hava içinde Devam Ediyor

Bazı ERE’liler Seçimlere 
Karamanlis Başkanlığında 
Girmek İçin Çalışıyorlar
EDA Sözcüsü Papandreu’nun EDA’nın Desteğine Güvenebileceğini Söyledi

ATINA:
ASPIDA Davası, askeri sav

cının ceza talebinden sonra 
yeni bir safhaya girerken bu

arada Yunanistandaki seçim 
hazırlıkları da oldukça karı
şık bir hava içinde devam et
mektedir Öğrenildiğine göre

Sağcı ERK Partisi aday pu
sulalarını şimdiden hazırla
mıştır. Nisbi temsil sistemini 

(Devamı 4. Sayfada)



SAYFA 2 ■
( B O Z K U R T )
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YUVARLAK MASA

İNANIYORUZ VE GÜVENİYORUZ, YALNIZ.

g

Türk Toplumu mücade
leye atılırken bir tek kim
seye güvenmiştir: Anava 
tan Türkiyeye. Bütün mü
cadelesi boyunca iadece 
bu güvenden kuvvet almış 
hız almış ve cesaret almış 
tır• Esasen bugün dâva
mız 32 milyon Türk için 
“milli bir dava" haline so- 
nuuıuguna göre mücadet*, 
nin bütiin yükü Türk Top- 
lumunun omuzlarından 
kalkmış, bu yük Anavatan 
ile paylaşılmıştır. Veya öy 
le olması gerekmektedir.

Biz Toplum olarak ken 
limizi Türkiye'nin dışında 
görmüyoruz. Edime Tür
kiye için neyse, Van Türk 
Ulusu için ne ifade ediyor
sa biz de Kıbrıs’ı ayni şe 
kilde düşünmekteyiz. Bu 
yüzdendir ki biz kendimiz 
için “Türk davasının Kıb
rıs'taki öncüleri“ tabirini 
kullanmaktayız.

Saıjın Genel Sekreter Ze 
ki Kuneralp’m belirtmiş ol
duğu Türkiyeye inanç bah 
sinde uzun boylu yazmak 
gerekmez- Çünkü bizzat 
sayın Kııneralp Adayı böl
ge bölge dolaşarak Anava
tana olan güven ve inan
cı bizzat müşahade etmiş
tir.

Ancak bu inanca karşılık 
Û Türk Toplumunun da An-

hıradan beklediği bir hu
sus vardır: Bu inancı sar
sacak tasarruf ve sözler
den kaçınılması.

Bunu bir misalle açıkla
mak mümkün. 21 Aralık 
buhranının patlamasından 
bu yana iktidara geçenler, 
iktidardayken başka, muha 
lefetteyken başka konuş
muşlar ve icraatlarımla çe 
lişmezliğe düşmüşlerdir. 
Bugün dahi bunun teza
hürleri görülmektedir. Bu
nu herhangi bir iç mese
lede politikanın icablarm- 
dan saymak gerekirse de 
Kıbrıs gibi milli ilân etti
ğimiz bir davada uygula
mak hatadır ve bu hata, 
Tiirk Toplumunun güven 
ve inancına geniş ölçüde 
tesir etmektedir.

Bundan başka, Türk hü
kümetleri tarafından za
man zaman verilen demeç 
lerle yapılan vaidlerin tu
tulması* meselâ “Kıbrıs 
Türklerine bir kış daha ge- 
çirtmiyeceğiz" deyip te 
üzeriııden kışlar geçmesi, 
Türk Toplumunun inanç 
ve güvenine tesir etmekte
dir. Bunun gibi, bir takım 
tedbirlerin alınacağı ilân 
edilip te alınmaması, şart
ların değiştirileceğinin ilân 
edilip te aynen devamı da 
bunlar arasındadır.

Ve bunun son misalini | 
Çek silâhlan bahsinde da- 1 
ha açık bir şekilde görmek 1 
mümkündür. Türk Toplu- % 
mu, karşı tarafın pek çok 1 
çıkarmasına, silâh ve as- i  
ker sevkıyatına bir çok de- 1 
falar şahit olmuştur. Ve iti i  
raf edelim ki artık buna p 
da alışmıştır. Çek silâhlan ^ 
bahsinde Tiirkiyenin tutu- p 
mu bir Imşka inanç ve gir Û 
ven taşımaktaydı. Demek 0 
ki Ankara, adaya silâh çı- Û 
karıklığını ve çıkarılan bu 1 
silâhların zararlı olduğunu û  
eninde sonunda kabul et- j| 
iniştir. Ve daha da sevin- 0 
dirici husus, Ankara bu si- 0 
lâkların derhal adadan çı- i  
karılmasını aksi takdirde p 
misillemeğe başvuracağını ^  
ilân ediyordu. Meselâ, is- 0 
tekleri yerine getirilmezse, ^  
havadan silâh atılacaktı, ğ  
Veya bir gemiye yükleyip p 
gerekirse zor kullanarak ^ 
adanın herhangi bir lima- ^ 
nına sokulabilecekti.

t
İşte, Tiirk Toplumunun 0 

güven ve inancına tesir 
eden hususlar bunlardır. 
Türkiye madem ki şartla
rı yerine getirilmezse, söı/- ^ 
lediğini yapmıyacaktı, bu Û. 
şekilde konuşarak halkı ^ 
ümitlendirmemeliydi.

SALİH ÇELEB10ĞLU
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C R A C

Vitamin H ve l a n o l in l i  G R A C E  saplarnızı yumu^ok tutar.!  
Basit bir tarama ile setten a y r ı l ı r .  Saçınızı,kepeğe karsı 
korur. Renk değiştirmeden ve yağlamadan k u afö rü n üzü  
m uhafaza eder
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OĞLAK BURCU: (21 Aralık—20 Ocak) Bir takım  
m a lî engeller cesaretinizi kırmasın. Bugün girişece
ğin iz herhangi bir teşebbüste çok m uvaffak olacak
sınız.

KOVA BURCU: (21 Ocak—20 Şubat) Bir m üd 
dettir iş arkadaşlarınızla aranızda devam eden an 
laşm azlık  bugün  düzelecek daha rahat çalışacaksınız 

BALIK BURCU: <21 Şubat—20 Mart) Etrafınızda 
k ilerin  görüşünü an lam aya çalışınız. Çünkü onlarla 
uzlaşm adan hiç bir şey yapamayacaksınız.

KOÇ BURCU: (21 Mart—20 Nisan) His hayatınız
da çok uyanık olm anızı gerektiren hadiseler var. Faz 
la iyimserliği bırakınız. A ldatılm ak üzeresiniz.

BOGA BURCU: (21 Nisan—20 Mayıs) Sizi çok 
yakından ilgilendiren bir meselede hareketsiz duru
yorsunuz. Doğru yapmıyorsunuz. Pişman olacaksınız.

İKİZLER BURCU: (21 Mayıs—20 Haziran) Çok 
yorgunsunuz. Dinlenmezseniz veriminiz azalacak. Mâ 
nen ve maddeten zarar göreceksiniz, inad ı bırakıp 
dinlenin.

YENGEÇ BURCU: (21 Haziran—20 Temmuz) Şüp 
heli gözle baktığ ın ız hadisenin iç yüzü aslında hiç 
de sizi üzecek gibi değil. Vehimden kendinizi kurta
rınız.

ASLAN BURCU: (21 Temmuz—20 Ağustos) Alış 
verişte şansınız çok açık. Bugünü kaçırmayınız. Her 
tu ttuğunuz işte m uvaffak olacak vepara kazana- 
caksınız.

BAŞAK BURCU: (21 Ağustos—  20 Eylül) Bekle
mediğiniz bir iş karşısında bocalayacaksınız. Fakat 
sonra yakın bir dostunuzun yardım ı ile de başara- 
caksınız.

TERAZİ BURCU: (21 Eylü l—20 Ekim ) Bir söz
vermişsiniz. Fakat bugün  nedense pişmansınız. Sa 
km  birden dönmeyiniz. Hayal k ırık lığ ı yaratacaksı
nız. . ,

AKREP BURCU: (21 Ekim —20 Kasım) Kendinize 
bir hedef çizip oraya varmaya çalışınız. Çok bozuk 
olan durum unuzu ancak bu şeküdedüzeltebilirsiııiz.

YAY BURCU: (21 Kasım—20 Aralık) Bugünlerde 
cereyan eden bir tak ım  hadiseler sizi bazı arzularınız 
dan feragata mecbur edecek. Bunu şikâyetsiz yapın.

î
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S A M S U N
SAMSUN Lokantasında sa

bah, öğle ve akşam, günün  
her hangi bir saatinde olursa 
olsun m utlaka ŞİŞ KEBABI, 
CIGER KEBABI, HUMMUS 
SALATASI ve her çeşit ye
meklerimizi bulabilirsiniz.

MUSA KÂMİL 
Atatürk Meydanı No. 
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Z i n c i r l e m e
Yazan: ARKADİ AVERÇENKO

TURGUÇOF, genç ve yakışık 
iı arkadaşlarından Bikof’la kar 
şılaşmıştı. Hararetle ve uzun 
uzun elini sıktı:

“— Aşkolsun size doğrusu... 
Ne vakittenberi bize uğrama
dınız... Sizi ne kadar özlemi
şim meğer... Tasavvur edemez 
siniz... i lk  fırsatta beklerim. 
Böylece karım la da tanışmış 
olursunuz. Hem güzel, hem 
son, derece sevimli bir kadın. 
Onu görür görmez beni can
dan ve yürekten tebrik edecek 
siniz.. Kalıbım ı basarım.. Söz 
değil mi?.. Geleceksiniz.. Şimdi 
lik hoşça kalınız...”

Bikof, çocukluk arkadaşı 
Turguçof’a acıyan gözlerle ba 
karken bir yandan da düşünü 
yordu:

‘‘Şu kocaların hepsi birinci 
sınıf enayi oluyor nedense...” 

Sonra elni uzatarak yüksek 
sesle ilâve etti:

"—  Bu nâzik davetten ötürü 
teşekkürler,,. îlk  fırsatta gele
ceğim...”

Bikof sözüne sadık bir adam 
dı. Dediği gibi ilk fırsatta arka 
daşını ziyarete gitti.

Şimdi, oturduğu köşede mer 
mer parmaklıkların arkasında 
ki fincana çay koyan Elena 
İvanova’nin bembeyaz ve m i
nim ini ellerini seyrediyordu. 
O, ince görüşlü ve sanatkâr 
ruhlu bir adamdı zaten. Güzel 
den hoşlanır, güzellikten de 
gayet iyi anlardı.

“Gerçekten harikulade bir 
kadın” diye düşünüyordu.

Turguçof, bu düşünceyi sez
m iş gibi birdenbire ona doğ
ru eğildi:

“—  Haklıymışım değil m i 
aziz dostum... Evet, karım baş 
lıbaşına b ir hazinedir.”

Böyle söyledikten sonra âni 
bir davranışla sağ elini şakağı 
nın hizasına kaldırıp parmak 
şaklattı:

" —  Hey Allah kahretsin. 
Şu aksiliğe bakin siz... Az kal

BİLİYOR

MUSUNUZ ?

EV İŞİ, BÜRO 

İŞİNDEN DAHA MI 

YORUCUDUR?

ya-Bu, işin sistemli 
hut sistemsiz bir şekil
de yapılmasına göre de
ğiştir. Hem ev işini, hem 

de büro işi- 
i n i mükem- 

g| mel bir şe- 
I kilde başa 
! ran, yürüten 
; kadınlar var 
İ dır. Bu da 
p r o g r a m  

|g§ ıi bir şekilde 
hareket et

meleri, işi sıra ile yap
maları ve katiyen vakti 
boşuna harcamamaları 
sayesinde m üm kün ol
maktadır. İşini program 
Sız bir şekilde yapan bir 
kadın, ne büroda, 
ne de ev şinde başarı 
elde edebüir. Çok yoru
lur, dinlenmeye bile va
k it bulamaz. Kendine 
bakmağa bile im kân bu
lamaz. Herşeyde prog
ramlı b ir şekilde hare
ket edilmelidir.

EN SAF SES

Dünya yüzünde en saf 
ses Amerika’da New Jers 
ey’in Murray H ill bölge 
sinde buunan Dell Tele
fon Şirketine ait b ir “De 
ad Reom’da (ö lü  Oda) 
elde edilmektedir. Bu o- 
dada duyulan sesler yan 
kılardan yüzde 99,98 te- 
mizlenmektedir.

VEDİA BARUT
Mağazasında Ucuz Satış

Binbir çeşit kadın, çocuk ve erkek 
giyim eşyaları, iç çamaşırları, Tuvalet ta
kımları ve bir çok çeşitli eşyalar Bayrama 
kadar gayet ucuz Hatlarda satışa çıkarıl
mıştır.

Siz de bu fırsattan istifade ederek, 
mutlaka VEDİA BARUT Mağazasını zi
yaret ediniz.

Nişan, Nikâh, Düğün ve Yaş Gününüzde 
Foto. ZAFER istediğiniz her yere gelir.

NOT: İstek halinde RENKLİ de çekilir, 

Adres: (POSTANIN YANINDA) £

sın unutuyordum.. B izim  ida 
re meclisinin çok önemli bir 
toplantısı vardı... Muhakkak 
gitmem gerekiyor. Çok ayıp o- 
lacak ama çaresiz. Sizi, yalnız 
bırakmak zorundayım. Elena 
yavrucuğum... Sakin canin sı
kılmasın olur mu?... Hem bak, 
Bikof Viktoroviç’i emrine ve
riyorum... Karım ı, elinizden 
geldiği kadar eğlendirmeğe 
gayret etmelisiniz Bikof... Yok 
sa karışmam..”

“—  Memnuniyetle... Siz hiç 
merak etmeyin.”

Bikof’un sesinde, gizli bir 
mutluluğun ürpertileri vardı.

“—  Onbirden evvel dönme
me hiçbir şekilde imkân yok- 
Beni daha önce beklemeyin... 
Allaha ısmarladık sevgili karı
cığım. Allahaısmarladık aziz 
dostum.”

Aradan iki hafta geçmişti. 
Bikof, yine arkadaşı Turgu- 
çof’u ziyarete gitti. Bu sefer 
büyük salona geçtiler. Elena 
İvanovna piyanonun başınday 
dı, misafirde onun yanıbaşın- 
daTurguçof ise salonu bir u- 
cundan öbür ucuna arşınlamak 
la meşguldü. Elleri arkasında 
kilitli, başı önünde düşmüş, ge 
lip gidiyor, gidip geliyordu. 
Çok düşünceli olduğu besbel
liydi. Bu gidip gelmeler sıra
sında, piyanonun bulunduğu 
yere bir yaklaşıyor, b ir uzak 
laşıyordu.

Elena ile Bikof da konuşma 
larını bu yaklaşıp uzaklaşma
lara göre ayarlamak zorunda 
kaldıkları için lâfları bir çe
şit deli saçmasından farksız 
oluyordu.

“—  üç  gündür gözüm yol
larda kaldı.. Niye gelmedin?” 
diye sormuştu genç kadın.

Kocasının ayak sesleri yak
laşmağa başladığı için çevik 
bir manevra ile konuyu değiş
tiriverdi:

“—  Büyüdüğüm  çiftlikte 
dünyanın en güzel çilekleri ye
tiştiriliyordu... Ben Çileğe ba
yılırım  ötedenberi...”

Ayak sesleri uzaklaşmıştı:
“—  ...ama, daha çok bayılı

yorum sevgilim... Sensiz yaşa
mak, öpücüklerinin hasretini 
çekmek... (Ayaksesleri Sabah
ları. güneş doğarken kızkarde 
şimle soluğu çilek tarlasında 
alıyor, patlayıncaya kadar yi
yorduk... Başka bir kadın mı 
buldun yoksa sen?... Aklını ba 
şına topla... Benim ne kadar

kıskanç olduğumu belki de bil 
miyorsundur... Evet, kızkarde- 
şimle tarlaya dalıyor, k im  da
ha çok yiyecek diyerekten bir 
yarıştır tutturuyorduk... Parti
yi kazanan daim a bendim... 
Beni aldattığını, bana ihanete 
kalkıştığını duyarsam felâket 
olur... Seni öldürebilirim , anlı 
yor musun?... Sonra, mevsim 
gelip geçtiğinde bol bol çilek 
reçeli yiyerek kendim izi te
selliye çalışıyorduk...”

Genç kadının, içini uzun u- 
zun dökmesinden sonra sıra 
erkeğe gelmişti:

“—  Seni kim inle aldatabilir, 
sana kim inle ihanet edebili
rim?. Sen benim  biricik sev- 
gilimsin, hayatımsın, her se
vimsin... Gözüm  senden baş
ka hiç kimseyi görmüyor... E- 
m in ol.,. (Ayak sesleri) Ben 
şimdiye kadar çok kuş besle
dim , ama böylesini gerçekten 
görmemiştim... B ir ötüşü var 
dı. Bir ötüşü vardı.. Görmeli, 
dinlemeliydiniz. Sonra günün

birinde ona

unutmuştum. Yarın 
kak geleceğim. Kocanın 
re heyeti toplantısı vartn

dovj
yine.. Başbaşa kalır 
doya sevişiriz.”

fon1'fena halde dalmışlardı
— “ Ya demek öyle hav 

diye enselerinin dibindi»',1 
gün, kırık dökük bir S(! î  
yuldu.

Bu Turguçoftu Haya] t,,* 
lığına uğramış bir kim» 
ıslak gözleriyle bir ona î '  
yordu bir de ötekine.

“— Aziz dostum, siz 
guveıı duygularımı fen, ,  
samimiyetimi de kötüye i 
landınız. Buna düpodüz f,. 
şattan faydalanma derlet 
Ama ben efendi adamım S. 
zalet çıkarmağa hiç „¡Jl 
yok. Siz madem birbiri»» 
seviyorsunuz ben ara yetd» 
çekiür giderim. Kumralın, 
hatsjz etmek günahların . 
büyüğüdür bence..’’

(Devam ı 3. sayfada.

K I S A - K I S A
Doğumdan önce 

Çocuğun cinsiyeti 

Anlaşılıyor
MÜNİH, İngiliz Tıp dergi

si *’Lancet" in bildirdiğine 
göre 'bundan böyle doğum
dan önce çocuğun cinsiyeti, 
özel bir metodla anlaşılabil
mededir. Amerikalı doktor 
ve bilginlerin geliştirdikleri 
bu metod, 21 kadının üzerin 
de denenmiş ve %100 doğru 
netice alınmıştır-

Bu metoda göre, hâmile 
kadınlardan alman "gebelik 
suyu" kimyasal bir madde ile 
karıştırılmaktadır. Eğer su ko 
yıı mavi renk alırsa doğacak 
çocuğun oğlaıı olaoağı,, "su" 
açık mavi reıık alırsa doğa
cak çocuğun kız olacağı anla 
»ılımaktadır.

-  K IS A — K IS A  —  K IS A  — K I S A -  KISA
Ameliyat ile 250 kilodan 49 kiloya 

İndiriliyor
BRYAN MAWR, (Pennsyl- 

vania) — Bryan Mavvr Has 
tanesine mensup bir operatör 
250 kiloluk bir Kuveyt'li has
tanın, ameliyatla kısa bir za 
manda 49 kiloya indirileceği
ni söylemiştir.

Beyanatı veren Operatör 
Dr. Manrieo Tronniti, Abdül 
İbrahim Abbas adındaki 24 
yaşındaki Kuveytlinin yapı
lan ilk zayıflatma ameliyatla
rını mütaakip, iki ayda 50 ki 
lo daha vermiş olduğunu söy
lemiştir.

Halen 200 kilo olan hasta
nın kısa bir zamanda çok 7a-

Renkler yüzünden, her yıl 
onbinlerce insan ölüyormuş

LONDRA: 
1NG1IJİZ patologu Gor- 

don Sımmonds, trafik kazala
rının, otomobil renklerindeki 

düzensizlik yüzünden meyda 
na geldiğini ve bu kazaların 
da, her yıl, onlbdnlerce insa-

nın ölümüne yol açtığını ileri 
sürmüştür.

Gordon Simmonds, trafik 
kazalamı önlemek için, bütün 
otomobillerin, tek bir renke 
byanmasını tavsiye etmekte 
ve ideal renk olarak ta, "Flii- 
oresan Portakal Rengi" ni 
göstermektedir. Bununla bera 
beı-, patolog, üç değişik ton
da kurşuni veya yeşil fliiore- 
san renklerinin de, tek tip 
renk olarak, biitiin arabalar i- 
Çin de tatbik edilebileceğini 
de kaybetmiştir

Hırsızlara karşı 

Su oluklarına 

Özel boya sürülüyor

D0RSET (İngiltere) — İn
giltere'de evlerin su olukları 
ııa sürülen özel bir boya sa 
yesinde, hırsızların bu oluk
lardan tırmanarak ikinci ve

ya daha üstteki katları soy
malarının önüne geçilmiştir. 
Özel boya sayesinde oluklar 
çok kaygan la şmafcta, dolayı- 
siye bunları tutarak üst katla 
ra çıkmak mümkün olmamak
tadır

yıf bir insan haline geleceği
ni söyleyen Tronniti, şişman
ları ameliyatla zayıflatma me 
toduyla bugüne kadar çok 
şişman 30 kişiyi normal kilola 
rıııa indirtmiş okluğunu da i- 
lâve etmiştir.

4 yılda 500 bin tiryaki 

Sigarayı bıraktı
LONDRA:

İngiltere Sağlık Bakanlığı
nın neşretmiş olduğu bir ra
pora göre İngiliz Adalarında 
1961 ile 65 arasında 500 bin 
tiryaki sigara itiyatlarını ter 
ketmişlerdir. Halem İngiltere 
de 1 milyon 750 bin kişi siga 
ra içmemektedir- Sigarayı bı

rakmakta en fazla inat göste 
renler ise 16 ile 19 yaşları ara 
sıııda genç kızlar olmaktadır. 
Sağlık Bakanı Mr. Robinson, 
bir kısım tiryakilerin sigarası 
nın sağlığa verdiği zararı bil 
memek yüzünden bu kötü iti 
yata devam ettiğini açıklamış 
tır-

Emekli demiryolu 

işçisi 5 milyon 

Dolar servet bıraktı
TAUNTON, MASSACHUSE1

— 1 Şubatta ölen Edward 
W. Winslow adlı 90 hk bir e- 
mekli demiryolu işçisinin 5 
milyon dolarlık bir servet bı
raktığı, tereke Hâkimliği ta
rafından tesbit edilmiştir-

Paralar, dul eşine kalmıştır. 
Lene Winslow, kocasının 
"Bazı iy| yatırımlar yaptığı

nı söylemekle yetinmiş, bu 
servetin kökü hakkında ban

kaca bilgi vermekten kaçın
mıştır.

Winslow, eşinden başka bu 
radaki bir hastaneye 100000 
ve bir kiliseye 15.000 dolar 
bırakmıştır. Bir demiryolu is
tasyonu memuru olarak 40 
sene çalışan Winslow 1941 
de emekliye ayrılmıştır-

Dondurulmuş “ Sperm a”  
yıllarca saklanabilecek

MARİANNA H ÎLL 
Amerikan televizyonunda ilk 
göriinUşünden itibaren Holly, 
wood kurtlarının kaçırmak 

istemedikleri bir güzel vücut 
lu istidat olarak kendini ta
nıtmıştır. Nitekim, birçok te 
levizyon filmleri çevirdikten 
sonra ‘‘K ırm ızı Hat 7000’’ a- 
dında bir filmde başrolü 
elde etmiş bulunmaktadır.

ANN MARBOR (Michigan) 

Mic-bigaıı Üniversitesi 
ıp Fakültesi Biyolojisti Dr. 

S. J. Behrman, dondurulmuş 
erkek spermanın 29 kadında 
başarılı bir şekilde hamilelik 
meydana getirdiğini açıkla
mıştır. Bu kadınlardan 17 si 
bugüne kadar normal çocuk 
dünyaya getirmiştir. Dr. Belir 
man, canlı sperman,„ dondu 
ruİmasında büyük bir basa
rı elde edildiğini ve çocuk sa

bu
once

hıbi olması arzu edilen 

kadınlara ifa buçuk vıl o .,«  
dondurulmuş sperma aşılan
dığını söylemiştir. Hâmile ka 
lan kadnlardan altısı çoeııkla- 
nnı kaybetmişse de bı.na don 
durulmuş spermann sebebi- 

v e r d iğ i  sanılmaktadır.
Dn Behrman istikbalde 

Emstein veya bir Beetho 
ven„ jn spermasının üretim i- 

P î .UZUn ydiar muhafaza edi 
lebileceğmi belirtmiştir.

MONOK1N1DEN S0NM 

Monokini modasını 
Rudi Gernreich, şimdi <jf 
ııüz adını vermediği yem 
“kreasyon’* ortaya 
tır. New - York'Iu mod»« 
sunduğu yeni "may# •’ 
monokini tiıısüıdendir ' 

iliz sütyen yerine, »T**, 
el avucu aklinde P
parçalar kullanılma»̂  
Bu "plâstik yamalar 
dun istenilen yeden* * 1 

pıijtınlmaktadır-

Soymağa girdiği 

Uç şişe şarap 

İçip sızdı

BAYONNE (Frothy  
re Gıüller aclınclaki , 
sı/., hapisten çıkükt*» 

hürriyete
vole kavuşmasını Ku ■ 
karar vermiş ve sof»' 

re girdiği bir evde1«,5 
rap içmiştir- B u n d ^  

adam akıllı sariıoŞ0 A 
ler, evin üst katında j 

nııştır.

i i f i i  geyikleri 

kitle Halinde
STOCKHOLM- -  f f t

Laponlar büyük . ^ ı r  

ile karşı kari,y*,)fflini ‘ 
tadır. Halkın g u r 
lamasında başlık 9ç]l|

yan Ren 
ölmekte ve halK ° f

hiçbir şey
Hükümet,

130 bin R e n n i S i r
çin 600 bin d o la r l^ .

ayırmıştır- funa 7p- 
m anlar e n d i ç l ' ^ - #  
diye kadar 
pek çoğu y ly ? ^  
m üştür.
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K . T . ÇİFTÇİLER 
BİRLİĞİNDEN

■( B Cl Z K I) R T )

5N NO: 12 

DAMA v e  b a k im
SERVİSİMİZDEN
f a y d a l a n m a k

İSTEYENLERE

-alarm ve meyve ağaçla 
uygun budama za- 

ıdır Budama ustalık is- 

bir iştir- Bilen birisi ta 
yapılan Budama as- 

n ve ağacm öm rünü a- 
lar, meyve vermesini sağ 
Bilmeyen birisi tarafın- 
vapılan kötü budama si- 
31 meyveden m ahrum  bı. 

r, tıem de asma ve ağacın
’ ü kısaltır.

'ş tecrübe ve bilgi sahi- 
k elemanlarla yürüttü 

üz budama ve Bakım  
rnizden Siz de faydala- 

Müracaat:
Ç.B. Genel Merkezi, 12 
s Sk. 12, I-efkcşa- Tel. 
Dah. 252

ICILARA ACELE

ld ir i

« p sonu gelmiş, hava, 

ı’la-r ve arıcılar için çok 
n gitmeğe başlamıştır. A- 

r için sıkı çalışma günle- 
didir. Hiç vakit kaybet- 

Arılıkta yapılacak iş-
bildiriyoruz:

_  Kovanlara şekerli su 
UP) veriniz -— Bu devre 

yemleme çok önemlidir, 
arın yavrulamasına, ya- 
etrafı süsliyecek çiçek- 

j bal toplamaları için nu 
nmn artmasına şim di ve- 

giniz şurubun büyük fay 
olacaktır. Şurubun  hazır- 

—sı şöyledir: —  B ir okka 

bir okka şeker ile karıştırıl 
dır. önce su kaynatılır, 
ayan suyun içine şeker ka 
ve eriyinceye kadar kev- 
karıştınlır. Şeker iyice 

jfcten sonra şurup ateş- 
almır ve soğumağa bırakı- 
Ilık hale gelnce yemeklik

rilir. Şuruba birkaç dam la ek 
şi sıkm ak bozulmasını önler

Peteklerdeki arı yavrularım 
hastalık lardan koruyan SÜL. 
FADÎYAZOL haplarından şuru
ba katm ayı ihm al etmeyiniz 
Haplar yalnız sıcak suda eri
diği iç in önce şişe ile ezilme- 
li ve kaynayan suya ölçüsü nis 
betinde (Bı,r adet hap üç bu
çuk okka suya) atılmalıdır.

A n larım ız ın  kuvvetli olma
sını, bu yu çok bal almayı is
terseniz derhal yemlemeye baş 
layınız. Ve şunu unutmayınız 

Ş im di b ir  verecek, karşılığında 
on alacaksınız. Vakit geçirme 
yin, bu sıralarda yemlemeden 
geçen her gün arılar ve arıcı 
lar için  büyük kayıptır.

2 Arıların m odern kovan 
lara aktarılm ası zam anı Ş İM 
D İD İR . ü s t  üste dizilm iş top 
rak veya saksı kovanları ak
taracaksınız bir kaç gün önce 
den yerlerini alışmaları için 
yan yana b ir kaç bacak mesa 
fede sıralamalısınız. Aktarı
lacak her kovan b ir kaç ayak 
öne a lm ır ve yerine modern 
kovan yerleştirilir. Kapakları 
»çılan toprak veya saksı ko
vandan bü tün  petekler kesilir, 
oğullu ve ballı olanlar çevrele 
re göre kesilerek tercihan ka, 
lınca b ir  isbaha ile bağlanır 
ve hemen modern kovana yer
leştirilir. Petekler bittikten 
sonra eski kovanda toplanan 
arılar an î ve sert b ir hareket 

le modern kovana s ilk ilir ve 
eski kovan uzağa götürülür. 
Aktarma yapılırken kıraliçe- 
n in  sağ salim  olarak yeni ko
vana aktarılm ası gayet m üh im  
dir. K ıraliçeyi telef ederseniz 
bü tün  emekleriniz boşa gide
cektir çünkü arı mahvolacak
tır, meğer ki hemen başka bir 
kraliçe verilm iş olsun.

Kısaca tarif ettiğim iz Ak
tarm a işine şayet bilgi ve tec
rübeniz yoksa ASLA teşebbüs 
etmeyiniz, sonu FELAKET ola 
bilir. Bu  hususta bilgisi olan 
arıcılara veya K ıbrıs Türk

e her kovana ayrı ayrı ve ı Ç iftçiler B irliğ i ile T. Cemaat
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ÇAĞLANYAN B A R ’DA j
Bayramın İlk Gecesi
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I KIBRIS MÜFTÜLÜĞÜ 
MÜSEVVİTLİĞİNDEN

KURBAN BAYRAM I
1967 yılı Mart ayının 21'inci Salı gününün 

Kurban Bayramının l'inci gününe rastlayacağı, 
o gün Sabah Namazının ö.e. saat 5* 15 de Bayram  
Namazmın ise saat 6,30' da kılınacağı ilân 
olunur

Bu münasebetle. Camilere bayrak çekilerek 
gece de tenvirat yapılm ası suretiyle mütat kut
lamada bulunulması Adadaki din memurları
na bildirilir.

H İ K A Y E
(İkinci sayfadan devam)

lurguçof, böyle söyledikten 
onra ufak tefek eşyasını bir 

■ a doldurmuş, kapıyı 

na ufal< ev* terketmişti. Ele- 
n,/ jHÇkıra hıçkıra kendini 

a ün bolları arasına attı.. 

İBflmf T? bİ-r ay geçmişti- 
k«M» ¡i gun’ otelde yatıp 

I ,!çaı? Turguçof’a uğradı: 
l„ ,1?.1:n yaptığınıza ne der- 
“  f iy o r  musunuz?.. Düpe- 

Leşlik> alçaklık... Da- 
5 klı bir dövüş sonucu be- 

"1 oyuna getirdiniz, 

v-ı'ı ‘J® alçaklık oluyormuş?. 
Ben J  bunun neresinde?.. 
înam Îln mutlu'uğunuzu boz 
«amak ıÇm aranızdan çekil-

' ' V » u . mı  ettim y an i? ” 
tlalavorP söylüy°rsunuz. Siz 
nız pp« birisiniz. Kari-
mıstı A”1?  sıkmağa baş la- 
yesivi»?n kurtulm ak ga-
Ben h ı?na tuzak kurdunuz, 
bu tu * bud* la g ^ i  düştüm

panavar K,?L.kadln değil bir 
"-4 i»M K“ kan« ve yırtıcı..” 

da cesaret 
maki* uz* Rezalet çıkar 
¿il mi?»1Zl tehdit ediyor de-

dirn" '1 * i*; yapacağımı şaşır 
bir tek İ l i ?  Turguçof.. Sizi 
Ban» w Şar,tla affedebilirim..
5u katili yo1 gösterin.. 

„Çından kurtulayım.”

n>ye tekrari=enİm 
"Sizin amjy°rsunuz?” 

if.i„yu?tlglnızı tekrarla
d ım  p? j  enayi bu lm ak

Niye ni^f k0lay 
Hasıl hnu sın ’  sizi
bakayım Am?" Hem durun 

y°r rnusım gamantofu tanı

başarıVa bır tiptir. Sizinle

2,eneyec(.k*ıiŞamasaydlm onu 
^enayo J jf11- Nerede görse

^ rcl' Onrik 'îfkTni? gibi ba- 
kalç. a gözü var m uhak

Ertesi gün lüks lokan tala ı 
dan birinde Bikofla A rgam an  
tif yanyana oturmuş karın la 
rını doyuruyorlardı.. Bıkot

arkadaşın ın  bardağ ın ı bu 
kere daha doldurdu.

“Ne vakittenberi görüşeme 
m iştik  seninle- Ben ş im d i Ele 
na Ivanovna ile beraber y a 
şıyorum. H arikû lâde bir ka 
din. Sesi de güzel., garkı soy 
lüyor... p iyano çalıyor, lisan 
biliyor.. Bir melek kadar da 
saf ve temiz.. Bir gün gel de 
hep beraber çay içelim .  ̂

“Yarın m uhakkak  gelirim. 
Aradan bir ay geçm işti. 

Argam antof bir gece tiyatro
nun an trak t saatinde eski

arkadaşlarından îV° i f ^ ı z  
karşılaştı. Uçsuz, bucaks z 
bir hasret ifadesiyle ko lları

n ı açarak ona koştu.

“Ne güzel tesadüf bu böyle 
Ivolgin.. Kaç senedir b irb iri
m izi kaybetm iştik.. Bir gun 
bize gel.. Şöyle haşhaşa vere
lim , bol bol k o n u şa lım . Hem

ben yeniden evlendim . 
m u ı ad ı E lena Jvanovna Ha 
rikû lâde  bir kad ın . Şarkı soy 
lüyor, piyano çalıyor lisan

biliyor. Bir kuzu ,ka,da5 
ve uysal. M uhakkak  bekle -

"Tvolginin kaşları çatılmış» 
birdenbire:

-Elena Ivanovna dedin

değil m i?  Hani bir vakitlQ r 
Turguçof’un karısıydı.. ^

m “— Evet o.. Niye sordun?^ 
__“ Niye m i sordum.. Unu

ilk  defa Turguçof a devreden

benim  yahu. O kad ım d e ğ  
görmeğe, ism in i bile duym 
ğa tahaım m ülm  yok ben im . 
Tanrı yard ım cın  olsun 

tum . Hoşça ka l.’

ÎÎ rCa r i i « tmdaki L K T ' Arıcı- ar Birliğine baş vurunuz.

voklama Vanlarin İlkbahar 
fan rilh  5ek yaklmür- «av a  
nesli v ^  yumuşaması, gü 
neşlı ve rüzgarsız günlerin gel 
rnesı uzak değildir. O  zaman 
kovanların teker teker açılıp 

yoklanması şarttır. İlkbahar 

z ı r h k i 1ÇIi! â d i d e n  şu ha
zırlıklar gerekmektedir: —  A- 
rıcılıkta lüzum lu körük, baş- 

“  veya in c i lik  elbisesi, ko-

hf petek gibi iüzum
lu her türlü alet edevat temiz 
lenmelı, tam ir edilmeli ve kul 
lanılmağa hazır duruma getiri 
ierek el altında bulundurulma 
ııcnr.

Yoklama esnasında b ir ik i 
sağlam kovan hazır bulundur
m ak ve aktarma yaparak yok 
lama çok tavsiye edilir. Şayet 
ambarınızdaki kovanlara güve 
ye karşı Parameth koymuşsa
nız bunları kullanmazdan bir 
kaç ay önce tercihan sıcak su 
He yıkayarak en az b ir gün 
açık bir yerde havalandırma
yı unutmayınız.

Yoklama esnasında size pe- 
tekli çerçeve lüzum  edeceğin
den şimdiden hazırlayınız.

A R IC IL IK  MALZEMESİ

İSTEYENLERE

Arıcılara lüzum lu kovan, pe 
tek, ettik, başlık, arıcılık elbi 
sesi ve buna benzer her türlü 
arıcılık malzemesi en ucuz- 

da.n en pahalısına kadar eli
mizde mevcuttur. Sipariş üze
rine Adanın her tarafına gön 
derilir.

Ayrıca arıcılık mevzuunda 
tafsilâtlı bilgi verilir, servis te 
m in  edilir. İlgililer K.T.Ç.B. 
Genel Merkezi, 12 Ankara Sk 
Lefkoşa, T. 73842 Dah. 252 ve- 
T.C. Meclisi altındaki L.K.T. 
Arıcılar Birliğine müracaat e- 
debilirler.

SATILIK TURUNÇ

FİDANLARI

Meyve ağaçlarının padişahı 
Limongillerdir. Adamızın ha
va şartları Tanrının b ir lütfü 
olarak Limongiı yetiştirilmesi
ne çok uygundur. Uygun top
rak ve suyu olup ta Um ongil 
yetiştirmek isteyenler için sı
ra bu sıradır. Uzun tecrübe ve 
geniş bilgi sahibi Ziraatçıların 
yönetiminde tekniğin son sözü 
ne uyularak yetiştirilmiş Tu
runç Fidanları alıcı bekliyor, 
beğendiklerinizi seçmek imkâ 
nı de caba. Mevsim geçmeden 
fırsatı kaçırmayınız.

Müracaat: —  K.T.Ç.B. Ge
nel Merkezi, 12 Ankara Sk. 
Lefkoşa, Tel. 73842 Dah. 252 
Veya Cemal Z ih n i Sarama 
(Kuşluca) —  Baf Veya Cemal 
Mustafa, Lefke, Tel. 240
« ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı  m ı  i i i i i i i i i m i  ii ı ı  ı ı ı ı ı ı ı  ı ı  m  ı ı ı ı ı ı ı  m  ı ı t ı ı ı ı  im
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Bu Akşamki 

: Nöbetçi Eczahane i

VATAN

(Saat: 19.00 - 22.00 
arası açıktır.)

LONDRAYA GİTMEK 

İSTERSENİZ HEMEN

SABRI
SEYAHAT ACENTESİNE 

MÜRACAAT EDİNİZ

71, GİRNE CADDESİ, 

TEL: 5325 — Lefkoşa

BULMACA
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12131415

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  

□ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ D  

□ ■ □ □ ■ □ □ □ O

□ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ D

8 □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■

SAYFA 3

SOLDAN SAGA:

1. Istemiyerek yapılan istikbal (iki kelime), 2 . Yazı 
sanatı, Manisa lâlesi denilen çiçek, 3. Üzerine eşya konan 
duvar tahtası, Unlü bir ecnebi kompozitör. Gönülde olanı 
kolay geçmez, 4. Bir renk, İkinoi derecede. Bir emir, Bir ün . 
lem, 5. Hisse senetlri, Gözlemeler, (eski terim) 6 . Bir harfin 
okunuşu, Hörmet göstererek. Büyük taş. 7. Babasının erkek 
kardeşi. Ne soğuk ne sıcak. Bir meyva, 8 . Noksansız, Uluorta 
içki ku llanan (iki kelime.)

YUKARIDAN AŞAĞIYA :
1. Sebzeler, 2. Evin bir bölümü. Gök, 3. Bolluk, Metrenin 

yüzde birin in kısa yazılışı, 4. Su. Para saklam a yeri, 5. 
Hangi insan. Bir ev eşyası, 6. Hekim likte ku llan ılan  bir 
madde, Bir zaman ölçüsü birim i, 7. Kaza suretiyle, 8 . Ecda
dın, 9. Küçük kitapçık. 10. cins mavna. Hücum, 11. Bir 
takı, isim , Rabıt edatı. 12. Bir çiçek. 13. Lâkin. Bir miktar 
birim i, 14. Avrupada bir yarımada adı. Sağ ve solun ortak 
adı, 15. K ilit açan.

DUNKU BULMACAMIZIN HALLİ
SOLDAN SAGA:

1. Yeraltı denemesi. 2. ik i mars, koliler, 3. Ticari, Kosygin, 
4. Az. Nam, tartan, 5. Rh, ofis, Yako. re- 6 . Main, dahil. 
Soya. 7. İlk, yaba, je, yol, 8. ivedi, kimya.

YUKARIDAN AŞAĞIYA :
1. Yitirmiş, 2. Eki, hal 3. Rica, iki, 4. Amazon. 5. Lar. 

ye. 6 . Trinidad, 7. Is, asabi, 8 . Km, ha. 9. Eko. yi. 10. Nostal
ji. 11. Elyak. em. 12. Migros. 13. Elit. Oya, 14. Senaryo. 15. 
Ir. ne alâ

TENZİLÂTLI SATIŞ
TALÂT ÇOBANOĞLU Kunıaş Mağa

zasında Bayrama kadar kadın kumaşları 
tenzilâtlı Hatlarla satılmaya başlan
mıştır.

Bu fırsatı kaçırmayınız.

Adres: Arasta Sokak No. 54 
LEFKOŞA

BAYRAK RADYOSU 
KIBRIS TÜRK 

MÜCAHİDİNİN SESİ

GAZI BAF RADYOSU 

G ün lük  Program 

OGLE YAYINI:

13.57 Mücahitler Marşı 
13.59 Açılış ve Program
14.00 Uç sesten şarkılar
14.30 Haberler ve Yorum
14.45 Türküler ve oyun 

havaları
15.00 KAPANIŞ

AKŞAM YAYINI
17.57 Mücahitler Marşı
18.00 Türk Müziğinden 

seçmeler
18.30 Haberler ve Yorum
18.45 Batıdan sesler 
19.15 Tarih sohbetleri
19.30 KAPANIŞ

SABAH YAYINI

06.54.30 I. Marşı. M. Marşı 
06.57’50” Açılış ve program
07.00 Sabahın solisti: A.Melik
07.15 HABERLER
07.30 Y. Çınardan türküler
07.45 Sanatkârlar Geçiyor
08.30 KAPANIŞ

OGLE YAYINI :

11.57 Mücahitler Marşı
08.15 Bir Y ıldız Bir orkestra
12.15 Türk Basınından 

Yankılar
12.00 S. Tanürekden şarkılar 
12.20 Z. Müren okuyor 
12.40 Reklâmlar Geçidi
12.45 Kontinental Melodiler
13.30 HABERLER 
13.10 Bir solist: S. Teğmen
13.45 N. Güyerden şanlar
14.00 Batılı sanatkârlar 

Geçidi
14.30 KAPANIŞ

AKŞAM YAYINI:

15.57 Mücahitler Marşı
16.00 Bir şarkı bir türkü
16.30 Batıdan seçmeler
17.00 Özel Türk Müziği
17.30 Kadın Köşesi
17.45 Türk Müziği,

Dinleyici istekleri
18.30 HABERLER ve YORUM 
18.50 M.N. Selçuktan şarkılar 16.00 Rumca Haberler

LARNAKA DOGAN'IN SESİ 
Orta dalga 250 Metre

SABAH YAYINI
06.28 I. Marşı ve Program
07.00 Oyun Havalan 
07.15 HABERLER
07.30 S. Çan’dan türküler
07.45 Hafif Batı Müziği
08.00 Her Telden
08.30 Ev Hanım ları ile 

Başbaşa
08.45 Behiye Aksoy’dan 

şarkılar
09.00 KAPANIŞ

OGLE YAYINI:

12.28 Açılış ve program
12.30 Lâtin Amerikadan 

Müzik
13.00 Dinleyici istekleri
13.30 HABERLER
13.45 Sevilen şarkılar 
13.55 KAPANIŞ

AKŞAM YAYINI:
15.59 Açılış

19.15 Valsler
19.30 Koro’daıı şarkılar
20.00 Radyo Gazetesi 
20.10 Bekir Sıtkı Sezginden

şarkılar
20.30 Haftanın Plâkları
21.00 Arkası Gelecek Hafta- 

ÇALIKUŞU
21.18 Tambur Soloları
21.30 Beethoven’in 4. No. 

piyano konçertosu

22.00 KAPANIŞ

16.15 Rumca şarkılar
16.30 İngilizce Melodiler 
16.45 İngilizce Haberler
17.00 Aralık
17.58 Açılış ve program
18.00 Çocuk Saati
18.15 Türküler
18.30 HABERLER ve Yorum 
18.50 Kıbrıs’a Selâm
19.00 Bir şarkı bir tükü
19.15 Dansa Çağrı
19.30 KAPANIŞ

D İ K K A T . . .

Dersev Yün Deposu
Tenzilâtlı yün satışımızın bitmesine sadece 

6 gün kalmıştır. Yünlerimizdeki büyük fiat 
indiriminden istifade etmeniz için, bu son fır
sattır.. Binbir çeşit renklerdeki en yüksek 
kaliteli yünlerimizden pek az kalmıştır. Bit
m e d e n ,  mağazamızı ziyaret ederek siz de
alınız.

DERSEV İTHALÂT ACENTESİ

MYLENE, BU SEFER DE BENÎ 

ARKADAŞIMLA ALDATTI 

SONRA BU KAÇINCI HALTI..

önüne Çıkanla Flört Elliyor!
vWWWVvWWWWV'vWVWWWWWWWVVVWVvvvxvvvvvvvlYXvvvv......................... ........................................M .

M. Demonifeot’nıın kocası Henri Coste bir 
gazeteciye içini döktü

Şöhreti bir defa daha bir yu 
vayı yıkmıştır. Evlilik hayatı 
başka yıldızlara nazaran daha 
uzun  ve daha mazbut geçmiş 
olan Mylene Demongeat, koca
sından boşanmak niyetinde ol 
d uğun u açıklamıştır. Yıldız, 
neden boşanmak istediğini a- 
çıklamamış, gazetecilere bu ko 
nuda hiçbir demeç vermemiş 
tir.

O BENİM
HERŞEYIMD1!

Ama Mylene’i, meşhur eden 
onu, birçok flörtünü bile affe 
decek kadar seven kocası Hen- 
ri Coste, on üç senelik bir ev 
lillkten sonra Mylene’in verdi 
ği bu kararın kendisini peri
şan ettiğim, onunla konuşan 
gazeteci Paul Ledoney’den sak

lamağa lüzum  görmemiştir. H. 
Coste şöyle demiştir:

—  “Mylene’i hem eşim, hem 
yarattığım bir eser, hem 
de çocuğum gibi seviyordum.

Gerçekten de çocukça tarafları 
vardır. Ne zamam bi.r kabahat 
işlese hemen koşup bana ge
lir, derdini bana dökerdi. Ben 
de onu biraz azarlar, sonra me 
seleyi unutur giderdim. Belki 
de onu bu kadar sevmem, My
lene’i şımartmıştı. Bundan 
daha önce bir Güney Amerika- 
lı’ya âşık olmuştu, o zaman 
da bana söylemişti. Ama ben 
“Duygularına hâkim  ol, ken
dini aldatıyorsun.. Bunlar geçi 
ci şeylerdir,, demiştim. Benim 
haklı olduğum da sonradan an 
laşılmıştı. Mylene tıpış tıpış 
evine dönmüştü.

TEL: 72512 — LEFKOŞA

HENRI COSTE

ARKADAŞIMLA
GİTTİ
Ama onun arkadaşım olan 

Marc Simenon’la beraber Co- 
te - D ’azur’e onunla beraber 
gitmesi bir daha da beni ara
maması durumun çok ciddi 
olduğunu göstermişti. Gene 
de onun bana danışmadan, be 
nim  fikrim i almadan boşana
cağım üân etmesini doğru bul 
muyorum. Bu konuda herhal
de benim de söyleyecek bazı 
sözlerim vardır.

Mylene bundan kısa bir sü
re önce telefonla beni görme
ye geleceğini, ama Marc’in be
ni yalnız görmesine izin ver
mediğini söylemişti. Bunun ü- 
zerine telefonu yüzüne kapa
mıştım. Belki de bu hareketi
me kızmıştı. Ama hangi erkek 
olsa benden daha fazla anla
yış ve merhamet gösteremez
di. Günün birinde ne kadar 
yanlış hareket ettiğini anlaya 
cak! Ama o zaman da iş işten 
geçmiş olacak. Şimdilik onu 
bir türlü unutamıyorum.. Gi
tar, piyano, bıraktığı gibi du
ruyor. Ama bu sefer yine yuva 
ya dönünce benden aynı anla 
yışı bekleyemez. Artık onun 
akprislerinden Çok yoruldum

MYLENE DEMONGEOT

..................................................................... .
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Saray Hotel
Bayram Balosunda

GÜRYELLER
ORKESTRASINI

İftiharla Takdim Eder
★ Zengin Bayram Menüsü 

★ Sıcak Atmosfer 
★ En Tatlı Müzik 

★ Geç Saatlere Kadar Dans.

SARAY’DA
| NOT: Rezervasyon Tel: 5102 -3-4-5-fi ; 
\ kabulüne haşlanmıştır. Dah. Tel: 233
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Defteri Hakani ve 

Mesaha Dairesi
1945 Gayri Menkul, Mal (Ta
sarruf, Kayıd ve Takdiri 
Kıymet) Kanununun, 49'uncu 
maddesi tahtinde ihbam am »

İstida No. A 254/67.

Peristeroııa sakinlerinden 
Arif A li Haşan, Ktırka yahut 
Avlona yolu mevkiinde kâin  
ve Ali Haşan Kundurı nam ın 
da kayıdlı bulunan ve tafsi
lâtı bir tarla Peristerona kö
yünde yapıştırılan 125 num a
ralı fonmada bildirilen Arif 

A li Haşan nam ına kayıd edil
mesi için Tapu Dairesine is
tida yapmıştır. Mezkûr gayri 
menkûl m alda alâkası olan 
her hangi bir kimsenin bu 
ihbarnamenin tarihinden iti
baren (60) altm ış gün zarfın
da teklif olunan kaydın ba- 
lâde zikir edilen müstedlnin 
nam ına yapılmamasına sebeb 
göstermesi bununla taleb 
olunur.

(Lefkoşa Tapu Dairesi
tarafından isdar edilmiştir)

Lefkoşa: 9.3.1967.

AYIN EN ÇOK SATAN (BEST SELLER) 

10 KİTABI

1— SOVYET RUSYA İMPARATORLUĞU Samet Ağaoğlu

2—  İNCE MEMET

3—  BİR MASKENİN İTİRAFLARI 

5— KUTSAL İSYAN 5 KİTAP

5— BİZİM YOKUŞ

6— KAZAKLAR

7— TEPEDEKİ ODA

8—  FIRTINA ÇOCUKLARI

9— VALSE DAVET 

10— BİR GENÇ KIZ YETİŞİYOR

Yaşar Kemal 

Yukio Mişima 

H İzzettin Dinamo 

Yusuf Ziya Ortaç 

Tolstoy 

John Buame 

Themos Kornaros 

Mlhail Drunoş 

Betty Smith

VE. Peride Celâl, Kerime Nadir, Muazzez Tahsin 
Berkant'ın en son ve en yeni romanları

KİTAP SARAYI 
Mecidiye Sokak No. 11 

Tel: 2824 - Lefkoşa
13

Mevlût
Türk tik Okulları Müteka- 

id Baş Müfettişi İbrahim 
Hakkı Bey'in, ölümünün 40. 
günü münasebetiyle istira
hata ruhu için 17 Mart 1967 
Cuma günü, öğle namazın
dan evvel Selimiye Cami
inde okutulacak mevlide 
akraba ve ve dostlarının 
iştirakleri özlenir

EŞİ ve EVLATLARI

Bütün uçaklar için 

En büyük tehlike: 

Kuşlar
WASMNGT0N, — Ameri

kan Hava Kuvvetlerine men
sup iluıı adıunları, kıı$lanıı 
gün geçtikçe uçaklar için da- 

luı büyük bir tehlike teşkil «t 
tiklerini açıklamışlardır. 11ün 
adamlarına göıe bugün kuş
lar, Hava Kuvvetleri uçaikla- 
nna yılda oıı milyon dolar 
lık zarar vermektedirler.

Uyaklar süratlendikçe kuş
ların teşkil ettiği tehlike de 
artmaktadır. En ufağından en 
büvüğtine kadar bütün kuş

lar uçaklar için tehlikelidir 
ve halen uçak - kuş çarpışına 
ları tahminlerin çok üstünde 
yer almaktadır. Faı büyük teh 
İike, jet mötörkrinin içine 
emilen kuşlardır.
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ÜÇ KARDEŞ FUTBOLCU
Lefkoşa Bölge ligindeki takım larım ızda bir çok kardeşlerin yer almakta oldu, 

ğunu her halde biliyorsunuz. Fakat, yukarıdaki resimde gördüğünüz üç futbolcu’nun 

da kardeş olduklarım  biliyor musunuz? Solda Haşan ve Sağdaki Hüseyin Savaş- 
spor, Ortadaki Ra if ise Akincıspor takım ının en as futbolculanndandırlar. Eskiden 
Gençlik Gücü'nde oynayan Haşan, halen yeni takım ının senterhafhğııu başarılı bir 
şekilde yapmakta ve her maçta seyirciler tarafından takdir edilmektedir. Raif ise, 
eskide,, YAK ’ın  futbolcusu idi. Ş im di de» yeni takım ının belkemiğini teşkil etmekte 
ve senterhaf olarak Akıncıspor’un en iyi futbolcusu bulunmaktadır. Üç kardeşin en 
gençleri olan Hüseyin, Savaşpor'da haf olarak oynamaktadır.

(Foto Bozkurt —  ERGÜN)

fBUGÜN LEFKOŞADA İKİ l İg ¥ Â çT v Â £ .

Atakspor — Akincıspor 
Kaplanspor— Kartalsporî

*

Lefkoşa Bölgesi Lig maç 
lannda, daha evvel yağmur 
yüzünden tehir olunan iki 
karşılaşma bugün öğleden 
sonra "Yemi S aha ’ da ya
pılacaktır.

Atakspor üe Akincıspor 
takım ları arasındaki ük 
maç, saat 1.30’da başlaya
cak ve bu  m açın Orta Ha
kemliğini Saffet Mustafa,

Yan Hakemliklerini de Yıl- 
tan Muslu ile Göral Mus
tafa yapacaklardır.

Bu maçtan sonra saat 
3.15 de yapılacak olan ikin 
ci karşılaşma, Kaplanspor 
ile Kartalspor takım ları 
arasındadır. Maçın  Orta 
Hakem liğini özcan Meh
met ve Yan Hakemliklerini 
de Ahmet Yusuf ile Derviş

Mahmut yapacaklardır.
Bu günkü he>r ik i maçın 

da, çok iddialı ve heyecan 
lı geçmesi beklenmektedir. 
İlk  maçta Atakspor ve 
ikinci maçta da Kaplan
spor favori iseler de, d i
ğer takım ların son maçla- 
rında güzel oyun çıkarma 
lan , karşılaşmaların öne
m in i artırmaktadır.

t
Farkındayım. Boşu boşuna yer dol

duruyorum. Boşu boşuna, gazetenin kıy
metli bir köşesini kıymetsiz yazılarımla 
işgal ediyorum. B ir hırsızım. Kıymetli 
dakikalarınızı çalıyorum. Boşu boşuna.. 
M innettarım  yine de. Üç . beş dakikasını 
şu değersiz, matrak yazılanım  okumak 
zahmetine katlanan Siz sayın beş-üç oku. 
yucuma m innettarım .

Far tandayım. Bu son günlerde sık 
sık karşınıza çıkıyorum. Sık sık sîzleri 
rahatsız, belki de rencide ediyorum. “Y i
ne m i sen?” diyorsunuzdur. “Yine mi 
Tan; kem-kürü-tan!" diyorsunuzdur. Bir 
de şu var k i  “Çok muhabbet tez ayrılık 
getirir.” Kabahat yok bende.. Olmadığım 
sanıyorum. Maçlar, “Perakente„likten 
çıktı “toptan,, satışa döndü.

MACUN K A Ş IĞ I
Havalar da müsait. Maç üstüne maç. 

Karşılaşma üstüne karşılaşma. Göz tut. 
masııı, heyamola frivü gidiyor. Sağ ol. 
sun. Tekin Yüksel dostum “yaz” diyor 
bana. Hazır tarafım. Yazmaktan kolay 
ne var  ki. Sermayesiz iş. C ırt • vırt, 
vır • cırt yaz gitsin, döktür gitsin. 
Maçlar m isâli, atıver vitezi
frivile gitsin, gidiversin; uçsun uçuversin. 
S toplann da tamam olmalı ama.

Yalnız. Bayram haftasına, sardin ku
tusuna balık istifler gibi onild karşılaşma 
sıkıştırmışız. Gözü aydın seyircilerin de, 
futbolculann da, Yeni Saha’nın  da. Ha
kemleri, spor yazarlarım, foto muhbirle, 
tin i unuttuk. Kendim i hesaba katmıyo
rum . Olur; yazsam da olur, yazmasam 
da. Spor kolunda bir macun kaşığı ka
dar hakkım , yerim, rolüm  ya var ya yok.

BİRLEŞİM  
B ir hafta içine onild maçı sıkıştırma

nın ne dereceye kadar doğru, yerinde bir 
hareket, karar olduğunu Futbol Federas
yonuna sormiya hakkım yok. İhtimal ye
rinde bir karardır. Yine de bizi, bizleri 
düşündüklerinden dolayı böylesine sardın- 
vari bir sıkıştırma yapmayı uygun bul
muşlar, görmüşlerdir.

Yağmurlar dolayısjyle maçlar ileriye 
alınıyor, uzayıp gidiyordu. Şüphesiz ki 
böyle bir sıkıştırma yapı/mamış olsaydı, 
içinde bulunduğumuz sezon ile atideki se. 
zon birleşim yapacak, yü on ik i ay maç. 
sız hafta sonu geçmiyecekti.

ON YERİNE 
Futbol soğuk bir havada, lıafiften bir 

yağmur altında pekâlâ oynanabilir, sey- 
redi/ebilir ama Ağustos sıcağında. Ağus
tos güneşi a landa ne oynanabilir ne de 
seyredilebilir. Kaldı ki; Cumartesi, maç. 
la n  takip eden seyirciler arasında “ö f  be 
ne sıcak!” diye şikâyette bulunanlar 
vardı.

öy/eyizdir. Hafif bir soğuk gördük 
mü, hissettik m i “donanz', sonra da, ay
ni m inval üzere, hafif bir sıcak gördük 
mü, hissettik m i “yananz”. Bütün bun
ları nazan itibara alırsak oniki maçı bir 
haftaya sıkıştırmanın yerinde bir karar 
olduğu gerçeğine vannz. Tabü, on takım 
yerine yedi — sekiz takım  meydana geti- 
yerine yedi —  sekiz takım meydana ge. 
tirm iş olsaydık ne m açlan sıkıştırmak 
mecburiyeti, ne de kendi kendimizi sıkış
tırmak zahmeti hasıl olmazdı. Hayırb- 
sı, diye/im.

ALI TAN

I

LEFKOŞA BÖLGE LİGİ 1966 — FUTBOL SEZONU

II’NCİ DEVRE FİKSTÜRÜ
21.3.1967 Salı 
22-3.1967 Çarşam ba
23.3.1967 Perşembe 
24.3 1967 Cuma
25.3.1967 Cumartesi 
26 3.1967 Pazar

1.4.1967 Cumartesi 
2.4-1967 Pazar
8.4.1967 Cumartesi 
9 4.1967 Pazar

15.4.1967 Cumartesi
16.4.1967 Pazar 
22-4.1967 Cumartesi
29.4.1967 Cumartesi 
30 4.1967 Pazar

6.5.1967 Cumartesi 
7 5.1967 Pazar

13.5.1967 Cumartesi 
14-5.1967 Pazar
20.5.1967 Cumartesi 
21 5.1967 Pazar
27.5.1967 Cumartesi 
28 5.1967 Pazar

ŞAHLAN — GÜNEŞ 
KAPLAN — AKINCI 
SAVAŞ —  GÜNEŞ 
AKINCI — KARTAL 
KAPLAN —  YILDIZ 
MERT —  AKINCI 
KARTAL — GÜNEŞ 
MERT — YILDIZ 
KAHRAMAN — YILDIZ 
ATAK —  AKINCI 
AKINCI —  KAHRAMAN 
ŞAHLAN —  YILDIZ 
SAVAŞ — YILDIZ 
ATAK —  YILDIZ 
AKINCI —  GÜNEŞ 
GÜNEŞ — YILDIZ 
ŞAHLAN —  AKINCI 
SAVAŞ —  AKINCI 
ATAK — GÜNEŞ 
AKINCI —YILDIZ 
MERT — GÜNEŞ 
KAPLAN —  GÜNEŞ

ATAK — SAVAŞ 
KARTAL— YILDIZ 
MERT — KAHRAMAN 
ATAK —  ŞAHLAN 
KAHRAMAN — GÜNEŞ 
ATAK — KARTAL 
ŞAHLAN —  SAVAŞ 
KAPLAN — KAHRAMAN 
MERT —  ŞAHLAN 
KAPLAN —  KARTAL 
ATAK — MERT 
SAVAŞ —  KAPLAN 
ATAK —KAHRAMAN 
MERT—  KAPLAN 
SAVAŞ — KARTAL 
ATAK — KAPLAN 
MERT —  SAVAŞ 
ŞAHLAN—KAHRAMAN 
MERT —  KARTAL 
ŞAHLAN — KAPLAN 
KAHRAMAN — KARTAL 
ŞAHLAN — KARTAL

Mağusa Türk Gücü 
Takımı Bayramda 
Lefkoşaya Geliyor

öğrendiğimize göre, Ma
ğusa Türk Gücü takım ının 
Bayram’in ikinci günü şeh 
rimize gelerek bir maç yap 
ması için anlaşmaya varıl
mıştır. Böylece, hadisele
rin başladığı üç buçuk se 
neden beri, ilk defa olarak 
bir Türk takım ı başka bir 
şehre giderek maç yapmış 
olacaktır.

Türk Gücü, Lig fikstürü 
ne göre 22 Mart Çarşamba 
günü m açlan bulunan 4 
Lefkoşa takım ının karması 
ile karşılaşacaktır. Bu ta
kım ların yapması gereken 
2 lig maçı ise, ilerideki bir 
tarihte oynanmak üzere 
tehir edilecektir.

Bildirildiğine göre Türk 
Gücü takımı, Çarşamba gü 
nü sabah saat 8’de otobüs

le Mağusadan hareket ede
cek ve ayni gün saat 3.30’ 
da “Yeni Saha” da yapaca 
ğı dostluk maçından sonra 
geceyi Lefkoşada geçirecek 
tir. Türk Gücü kafilesi Ma
ğusa ya, ertesi günü sabah 
saat 10’da hareket edecek
tir.

Çok kuvvetli bir takım 
olan Türk Gücü, son yaptı 
ğı maçlarda Dikelya Bölge 
RAF Karmasını 2 —  1, İn 
giliz K ıbns Ordu Karma- 
sı’nı 3 —  1 ve Kıbrıs RAF 
Karması’nı da 4 —  0 yen
miştir.

Türk Gücü takımı, 26 
Mart Pazar günü de Lârna 
ka’yı ziyaret ederek Lârna 
ka —  Tuzla Türk Karması 
ile bir maç yapacaktır.

Mağusadaki Futbol Maçı
(Haberler Merkezi)

Geçen hafta yapılması 
beklenen Sakaryaspor —  
Atmacaspor ük maçı, Böl
ge Federasyonu’nun aldığı 
bir karar ile tehir edilmiş 
tir. Pazar günü, kalabalık 
b ir seyirci kitlesi önünde 
Canbulat Stadında yapılan 
maçta ise, Türk Gücü — 
İngiliz RAF Karmasını 
4 —  0 mağlûp etmiştir.

Yabancı takımlarla yap 
tığı dostluk maçlarında ba 
şan lı oyunlar Çıkaran Türk 
Gücü, karşılaşmayı şu kad 
rosu İle oynamıştır: Pulat- 
Tünay, Ramadan, Hüse
yin - Tecel, Raif, Alpay -

Galliga, Nejat, Fikret, Os
man.

Maçın ilk  devresi 2 —  0 
sona ermiş ve ilk  golü Gal
liga, ikinci golü de İngiliz 
senterhafı kendi kalesine 
atmıştır.

İkinci devrede Türk G ü
cü kalesine Pulat’ın  yerine 
Yıldıray, Hiiseyin’ın  yerine 
de Halil alınmıştır. 74. daki 
kada Galliga, takriben 25 
metreden kalenin üst köşe 

sinden topu İngiliz fileleri 
ne takmış ve yine ayni 
oyuncu, son dakikada bir 
gol daha atınca, maç 4 — 
0 sona ermiştir.

LEFKE LİG MAÇLARI
(Olgu,! Şükrü Bild iriyor)

Geçen Pazar günü ö.s. 
Saat 3’de GTL Sahasında 
oynanan lig maçında Do
ğu Gücü takımı, Irlânda- 
lılar’ı 4 —  i mağlup et
miştir.

İngiliz hakem Peddy O  
Conner’in idaresindeki kar 
şılaşmaya, takım ım ız şu 
kadro ile katılmıştı: Tu
ran - Haşan, Erdal - Ke
mal, özay, Tezcan - İsmet, 
Osman, Zühtü, Turgut, Ze
ki.

ilk  devresi 1 —  i sona 
eren karşılaşmada, Zeki 6. 
dakikada takım ım ızın ilk 
golünü atmıştı. İkinci dev 
rede takım ım ızın kaydetti
ği golleri, sıra ile 51. daki
kada Zühtü, 80. dakikada 
penaltiden ve 88. dakikada 
plâse b ir şutla Osman iki 
gol ile kaydetmiştir.

Doğancıda Bölge liglerine 
devam edilmiş ve Pazar 
günü yapılan karşılaşma
da, Gaziverenspor — Do- 
ğancıspor’u 3 — 0 mağlûp 
etmiştir.
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İNGİLTERE LİG MAÇLARI
FOOTBALL - POOLS TAHMİNLERİ
Ingilterenin en çok satan ik i haftalık  gazetesi’nin, 

bu haftaki lig maçları için yaptığı tahm inler aşağıdadır, 
ilk  sıra “News Of The World”un ve ikinci sıradakiler de 
“Sunday Mirror”un tahminleridir:

BİRİNCİ k ü m e

Bumley-Liverpool 
Everton-South’pton 
Fulham-Sheff. Wed. 
Leeds-Man. City 
Man. Utd.-Leicester 
Newcastle-Blackpool 
Nott’m. For. - West Ham  1-1 

Sheff. Utd.-Aston Villa 2-1 

Stoke-Sunderland 
Tottenham-Chelsea 
West Brom.-Arsenal 
İK İNCİ k ü m e  
Birmingham-Carlisle 

Bury-Charlton 
Coventry-Bulton 
Hull-Ipswich 

Mülwall-Huddersfield 
North’pton-Cardiff 
Norwich-Blackburn 
Plymouth-Walves 
Portsmouth-Bristol City 1-x 
Preston-Derby 1-1
Rotherham-Crystal Pal. 2-x 
ÜÇÜNCÜ KÜME 
Bourn em:’th-Watford 
Bristol Rov.-Grimsby 
Colchaster-Mansfield 
Gillingham-Darlington

1-2
1-1
x-1
1-1
x-1
1-1

2.x
XX
x-2

x-1

2.1
1-1
2-1
1-x
x-1

x-x
X-X

2-x
x-1

x-2

1-1

Leyton Or.-Q’ns. Park R. x-2 
Middlesbro’-Reading 2-1 
Oldham-Peterboro’ 1-1 
Oxford Utd.-Walsall 2-1 

Swansea-Swindon x-1 
DÖRDÜNCÜ KÜME 

Aldershot-Bradford 1-1 
Barnsley-Notts County x-1 
Brad. City-York 1-1
Brentford-Rochdale x-1 

Exeter-Lincoln 1-1
Halifax-Stockport 2-x 
Hartlepools-Chesterfield 1-x 
Luton-Chester 2-1
Newport-Southport x-x 
Wrexham-Port Vale x-1 
SKOÇ 1. KÜME 
Airdrie-Clyde 1-2
Ayr-Rangers 2-2
Celtic-Dunfermline 1-1 
Dundee Utd.-Motherwe]l 1-1 
Falkirk-Kilmomock x-2 
Hibemian-Dundee x-1 

Partick-Aberdeen 2-x 
St. Johnstone-Stirling A. x-1 
St. Mirren-Hearts 2-2 
SKOÇ 2. KÜME 
East Fife-East Stirling 1-1 

Stranraer-Stenh’muir 1-1

İngiltere Liginde Puan Durumu
1. KÜME Charlton 26 Hartlepools 38

Man Utd. 43 Rotherham 26 Wrexham 36
Liverpool 43 Bristol C. 26 Bradfoord C. 35
Nottm F. 39 Norwich 25 Brentford 34
Chelsea 36 Cardiff 23 Chesterfield 33
Tottenham 36 Bury 22 Aldershot 33
Leeds 36 Nthmptn 22 P. Vale 30
Everton 34 3. KUME Halifax 30
Leicester 34 Q.P.R. 49 Exeter 30

Stoke 33 Bristol R. 43 Barsley 29
Sheff Utd. 31 Mansfield 42 Newport 28
Burnley 30 Watford 40 Rochdale 28
Sheff W 30 Torguay 39 Luton 28
Arsenal 30 Middlsbro 37 Chester 28
W. Haim 29 Oldham 35 Notts Co. 26
Sunderland 29 Shrewsbury 35 Lincoln 23
Fulham 28 G illingham .a5 Bradford 21

Man City 27 Reading 32 York C. 20

A Villa 24 Oxford 31
Sthmptn 23 Walsall 31 SKOÇ 1. KÜME

W.B.A. 21 Scunthorpe 31
Newcastle 20 Brighton 30 Celtic 44
Blackpool 16 Grimsby 30 Rangers 44

2. KÜME Peterboro 30 Aberdeen 34
Coventry 44 Colchester 30 Hlbs 34
Wolves 41 Brnemth 29 Clyde 32
Blaokbum 39 Darlington 28 Dundee 30
Huddersfield 38 Swindon 26 Kilmarnock 30
Carlisle 37 Leyton 26 Dundee U. 26
C. Palace 37 Doncaster 26 Dunfirmllne 25
Hull 35 Swansea 24 Hearts 23
M illw all 35 Workington 21 Airdrie 23
Ipswich 34 4. KUME Motherwell 22

Bolton 33 Stockport 44 Partick 22

Birmingham 33 Southport 42 St. Johnstone 18
P.N.E. 33 Tranmere 42 Falkirk 17
Prtsmth 31 Soouthend 41 Stirling A. 15
Plymouth 28 Barrow 41 St. Mirren 9
Derby 26 Crewe 38 Ayr 6

Sunay ve Kuvvet 

Komutanları 

“Giirman 67” 

Tatbikatını izlediler
ERZURUM:

Anavatanım ız Genel K ur
may Başkanı Orgeneral Ce
mal Tural ve kuvvet komu
tanları dün Üçüncü Ordu Ka 
rargâhında “GUrman 67 Tat- 
bikatı’nin son gününü izle
mişlerdir. Genel Kurmay Baş 
kanı ve Kuvvet Komutanları 
bugün Üçüncü Ordu birlikle
rinin "Gürsel 67” kış tatbika 
tını izleyeceklerdir.

Ç IR A K LIK  K U R S LA R I BAŞLATILACAK
LEFKOŞA:

Kıbrıs Türk İşçi Birlikleri 
Federasyonu, 2 Mayıs, 1%7 
tarihinden itibaren Lefkoşa
da Türk Yapı Enstitüsünde 
a ş a ğ ıd a k i Çıraklık Kurslarını 
başlatacaktır:

(a) Su Tesisatçılığı
(b) Kaynakçılık
(c) Boyacılık, Badana ve 

C ilâ .
Her kursun süresi 300 saat 

veya beş ay olacaktır. H afta 
lık tedrisat, Pazartesi ile Cu
ma günleri arasında günde 
3 saat olmak üzere 15 saat 
olacaktır.

.................

.. .......................... M i m ..........

DR. KÜÇÜK, DÜN 
ZEYTİNLİĞİ ZİYARET ETTİ

(l'inc i Sayfadan Kalan) 
yapmakta olduğu yardım lara 
da değinen Cumhurbaşkan 
Yardımcısı, “Anavatanlınızın  
bu davaya ne kadar bağ lan 
d ığ ın ı hepim iz gayet iYj b ili
yoruz. Şimdiye kadar bize 
yapmış oldukları m addî ve 
manevi yardımlar, her türlü  
takdirin fevkindedir.." demiş 
konuşmasını şu sözlerle b i
tirmiştir:

"Sevgili köylü kardeşlerim; 
yaptığınız fedakârlıklardan  
dolayı bu vatan size m innet
tardır.. Göğsümüzü gururla 
kabarttığ ınıza emin o labilir
in iz ."

FEVKALADE BİR GÜN
Dr. Küçük müteakiben bü 

tün göçmen evlerini gezmiş
tir.. Dr. K iiçük’ün ziyareti do- 
layısıyle Zeytinlik fevkalâde 
günlerinden birini yaşamış, 
bütün sokaklar şanlı bayrak
larım ız ve mersin da lları ile 
süslenmiştir. Cumhurbaşkan 
Yardımcısı, köye varışında 
olduğu gibi ayrılışında da 
halkın coşkun evgi ve b a ğ lı
lık tezahüratı arasında uğur- 
lanmıştır.

BAZI ERE 'L ILER  
SEÇİM LERE KARAMANLIS 
BAŞKNLIfilNDA G İRM EK  
İÇİN ÇALIŞIYORLAR

(l'inc i Sayfadan Kalan) 
öngören kanun tasarısının 
Parlâmentodaki müzakeresi 
de ağır bir şekilde yü rü tü l
mektedir. Tasarının kanunlaş 
ması için daha üç haftalık 
bir zamana ihtiyaç olduğu 
yetkililerce ifade olunmuştur. 
Bu süre zarfında siyasi du
rumda değişiklikler olması, 
bazı partilerin tasarıya cep
he alması da m üm kün görül
mektedir. Bu takdirde tasarı
nın Saray tarafından Meclis, 
ten istendiği şekilde geçiril
mesi güçleşecektir.

BASKI
Papandreu’nun Merkez Bir

lik  Partisi, seçimlerin öne 
alınm ası hususunda baskı 
yapmaya devam etmektedir. 
Merkez Birliği ileri gelenle
rinden Mavro "To V im a" ga
zetesinde yay ın lanan bir y a 
zısında, seçimlerin Mayıs so
nu yerine 30 Nisana a lınm a 
sını teklif etmiştir.. ERE Par. 

tisi ise bu konuda ihtiyatlı 
davranmayı tercih etmekte
dir. ERE önüm üzdeki günle
rin gelişmelerine ve Papand- 
reunun tu tum una göre bir si
yaset izlemek eğilim indedir. 
Bu görüşte olan Atina s iya
sî çevrelerine göre, seçim g ü 
nüne kadar bir hüküm et buh 
ranının patlak vermesi de 
muhtemel görülmektedir.

KARAMANLIS GETİRİLMEK  
İSTENİYOR

Yunan siyasî hayatım  k a 
rıştırmaya devam eden bir 
başka faaliyet de bazı ERE 
taraftarlarının Eski Başba
kan Karam anlis’i Yunanista- 
na getirmek için giriştikleri 
teşebbüslerdir. Bunlar, ERE’- 
nin kurucusu olan Karaman- 
lis’in başkanlığında bir cep
he teşkil etmek istemektedir
ler.. Papandreu’ya karşı böy
le bir cephenin kurulm asın ın  
zaruretine inanan birçok ERE 
m illetvekili son zamanlarda 
Paris’e giderek Karamanlis’i 
Yunanistana dönmesi husu
sunda ikna etmeye çalışm ış
lardır.

EDA’NIN TUTUMU
Komünist EDA Partisi ise 

geçen haftan ın sonunda yeni 
1 bir tavır takınm ıştır. Parti 
1 sözcülerniden biri, tek başına 
iktidara gelmediği takdirde 
Papandreu’nun EDA’nın des
teğine güvenebileceğini söy
lemiştir. EDA Partisi, Kral 
Konstantin ile Sağcı Partilere 
karşı Merkez Birliğiyle işbir
liğ i yapmak için im kân ara
maktadır.

SAVAŞ— KAHRAMAN

UNLU FOTOĞRAFÇI 
STEICHEN'IN SARAY 
OTELDE SERGİSİ AÇILD/ 

( l'inc i Sayfadan Kalan) 
rinden müteşekkil bir sergi 
dün akşam Saray Otel’de açıl 
mış ve büyük ilgi ile karşılan 
mıştır.

18 Mart Cumartesi gününe 
J“ 0"  her gün sabah saat 10 
ile 18.30 arasında halka açık 
bulundurulacak olan  sergide 
fotoğrafçıların üstadı olarak 
bilinen Edward Steichen’in 
160tan fazla fotoğrafı teşhir 
edilmektedir.

Sergide teşhir edilmekte 
olan fotoğraflar, verilen bilgi 
ye göre, New York’taki “M u  
seum of Moder Art” (M o  
dern Sanatlar Müzesi) M üdü
rü Rene d ’ Hamoncourt’un 
sözleri ile, “fotoğrafçının et

dünyaya karşı olan 
büyük ve samimi sevgisini 
OM U ık duygusunu, haya, ^ ’ 
cünü ve fevkalâde sanat ka 
b Uyetini ortaya koymakta-

Abdulrahman Arif 6 

Günlük Bir Ziyaret 

için Tahran’a Gitti
TAHRAN:

Irak Cumhurbaşkanı Ab
dulrahman Arif İran ’a 6 gün 
lük bir ziyaret yapmak üzere 
dün Tahran’a gitmiştir.

Tahran Hava Alanında İran 
Şahı ve tmparatoriçe tarafın 
dan karşılanan Irak  Başba - 
kanına Tahran şehrinin altın 
anahtan verilm iştir. Başkan 
Arif daha sonra Iran  Şahı ve 
eşiyle beraber Gülistan Sara 
yina gitmiştir. Irak  başkanı 
ve îra n Şahının bu ziyaret sü 
resince Ortak sınır meselele
rini, nehir ulaştırm a problem 
lerini ve Basra körfezinin di 
binde su altında petrol araş
tırma çalışmalarını görüşme
leri beklenmektedir.

Her müsted’i yalm? hi,, 
sa katılabilir. Hor kur^ '
m i 15 öğrenci" a îıiE  
Müsted ilerin yaslan u "”11'. 
arasında olmalıdır. ’ U 

Kurslara katılacak 
çilerden Federasyon h J r n' 
bir duhuliye vevn ¡w.ha"8i
mayacaktır, Mamafih «&,aL 
çilerin kurslara devam 
kursu bitirmesi şarttır & 

Daha yukarıda belimi 
kursların birine katılmak' 
teyen müsted’ilerin sol,“- 
formayı Kıbrıs Türk C  a

likleri Federasyonundan . 
m in edip, doldurmalar. 
Mart, 1967 tarihinden r* ?

mamak üzere Federasvon<u 
reterliğıne teslim etmrt 
veya göndermeleri şerri? 
dir. Söz konusu tarihten S '  
ra alınacak dilekçeler isi!» 
girmeyebilir.

Her müsted’i katılmak ı. 
tediği kursun ismini dileli' 
de açıkça yazmalıdır
lllllllltlllllllltllltlllt

Alman erkekleri 

Kadmda sadakatten 

Çok tutum arıyor
ALLENSBACH — Allens

bach Kamıı Oyıı Yoklama Kus 
titüsü'nün bir anketinden an
laşıldığına göre Alman erkek 
leri kadınlardan, güzel, zeki 
veya sadık olmalarını değil, 
lıerşevden evvel, muktesit ol
malarını istemektedirler. An- 
keıtecevap vereııerkeklerden 
vüzde 65'i, eşlerinin müsrif 
olmaması üzerinde ısrarla 
durmuştur. Eşlerinde en mü
him vasıf olarak sadakati ara 
yanlaryüzde 62, temizliği a- 
rayanlar ise yüzde 60 ni »be
tilidedir- yiizellik ise yüzde 
38 ile sekizinci sırada gelmek 
tedir.

Arabahmet ilkokulunda 

Okuma Bayramı
lefkoşa

Arabahmet İlkokulunda it 
Mart tarihinde bir Okunu 
Bayramı düzenlenecektir. 
leden sonra saat 15.00’de h 
tiklâl Marşının okunması it 
başlayacak olan bayram 
açış konulmasından sonr- 
"C im ri” adlı bir 
nulacaktır. “Ben 
lemiz" adlı şüri 
marş oyunu ve köy 
sı ile programa d i 
cek, birinci bolüm; 
lık Okuma Bay 
ile son bula
İlimlinde, çocuk___

rafından sınıflarınd 
lup yazdırılacak

De Gaulle, Mecli 

Taraftar Arıyor
PARİS

Gefep haberlerde bildirili 
gine göre Paris’deki siyasi göt 
lemciler dün, yeni sonuçla 
mış bulunan Fransız parla 
mento seçimlerinde De Gauliı 
taraftarlarının uğradıktan ki 
yıpların, Başkan De Gaulle'liı 
Hükümetine veya izlediği si 
yasetlere çok ufak bir etkide 
bulunacağını belirtmişlerdir 
Gözlemcilere göre De Gaulle 
çiler Parlâmentoda sadece bir 
tek üye farkıyle elde tuttuk 
ları çoğunluklarını kuv 
dirmek için muhakkak sum 
te Bağımsız Millet Vekiller 
arasında kendilerini destekli 
yecek kimseler bulmaya çalı 
şacaklardır.

Geçitkale Olaylarının Iryüzü
( l'in c i Sayfadan Kalan)

edilmesini, bu b ina lar üzerin 
deki bayrağım ızın  ind ir ilm e 
sini ve görevli Türk m em ur
ların ın  s ilâh  zoru ve süngü 
tehdidi üe dışarıya atılm as ı
n ı son derece onur kırıcı dav
ranışlar olarak kabul etmek
tedir. Köydeki, mesken sık ın
tısını takdir eteneyen, Türk 
göçmenlerin ızdırabına h ü r
met etmeyen Birleşmiş M il
letler ilg ililerin in  tu tum u 
Türk H a l k ı n ı n  nef
retini gerektirmiştir. Bir
leşmiş M illetler Askerlerinin 
haksız tu tum u yüzünden Ge- 
çitkale’de beliren gergin d u 
rum halen patlay ıcı n ite liğ i
ni m uhafaza etmek tedir.Türk 
H alk ın ın  in fia linden endişe

ye kapılan Birleşmiş Millet
ler askerleri, zırhlılarını n 
ağır silâhlarını köylülerimi 
y.e tevcih etmişlerdir.. Bu; 

den Geçitkale Olayı, erte 
zamanda çözümlenmesi gere 
ken bir sorun halinde önü
müzde durmaktadır.

n iM m > iM iın ıınn ı« ııııınm »m »»M W M im W H P

Nişan Bozma

Lefkaralı Rahmeli Meh 
et Şakir ile aramuald Ni» 
nı çoktan bozdum. Görülse 

lüzum üzerine açıklanın.

SEFER HAŞAN

TEL : 6437

Bugün Saat 2.30 ve Gece 8.00 de
İK İ F İLM  B İR  A RA D A

t o r k ç e  y e n i  film

FAKİR GENCİN ROMANI
Baş Rolleıde: CÜNEYT ARKIN, FİLİ? 

AKIN, NERİMAN KOKSAL, MUZAF
FER TEMA, NEDRET GÜVENÇ ^

İlâveten İngilizce Filmler

ŞAHİN Sinemasında
Esrarengiz olaylarla dolu renkli Ing ili«e

FROM THE EARTH TO THE MOON
Baş Rollerde: Jooseph Cotton, George Sander»

★

(um a i tesi, Pazar günleri
eiiAu^a?îan sonuna kadar judolarla ve makioe . 
silâh larla  dolu senenin en sürükleyici poli^T» ;

FAITES VOS JEUX MESDEMg
Baş Rollerde: Eddie Constantine. Nelly Bened

TAKSİM Sinemasında
Yeni Renkli, Sinemaskop, Harplı Tarihi !n?iU*c* TiW

THE BRIGAND OF KANDAHA*
Baş Rollerde: Ronald Lewis, Oliver Reed, 

Lamont, Yvonne Romain ve Catherine Wood*111'
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