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İerakinci
Eşber Se.akır.cı'nın düzenlediği basın toplantısından bir golünüm. (Foto: ENF.)

“Haksız kazançlara 
olanak vermeyecek 
önlemler alınacak”

►»«. ■ P İK İ;'? ™ 2™ SATIŞI YAPANLARIN AKARYAKIT SATIŞ İZİN
mı Eşbcr Serakıncı 

d.rıotimi konusun 
[düzenlediği basın top 

sırda denetime tabi 
arın saptanan fiyatla 

uymayanların yasal 
şturmya tabi tutula 

sürdürülen deno 
lirde mükerrer suç iş 
deri saptananların ko 

dışında hapislik 
sına da çarptırılabrle- 
erini, ayrıca basm-yaym 

arınca teşhir edile 
erini açıkladı. Eşbcr 

ncı bir soru üzerine, 
benzin satışı yapan 

Tkıt bayilerinin satış 
Tinin ellerinden alına 

kaydetti ve '‘kimse

LERINİN ELLERİNDEN ALINACAĞINI BELİRTEN SERAKINCI, 
HALKIN HER TÜRLÜ FAHİŞ SATIŞLAR İÇİN İHBARDA BULU 
NABILECEĞİ TELEFONLARI AÇIKLADI.

nin devlet otoritesini zaafa
düşürmesini veya anarşi 
yaratmasını heşgörü ile kar 
şılaynmayız” dedi.

KARARLILIK
Sar;,kinci, uygulamaya

konmuş olan eylem prog 
ranemin ilk diliminden gü 
dili' n  amacın sübvansiyon 
lesnn asgariye İndirilmesi 
olduğunu belirterek, “böyle 
bir uygulamadan ortaya çı 
kacak fiyr.t a, onamalarının 
oabit. vc dar gelirlilerin üz d 
rindeki yükünü ücret dü

zırtancleri να hayat paha 
lılığı ödenekleriyle asgariye 
intV.rmc amaçlanmıştır” do 
eli. Eu programın bütün 
dilimi.irini Ekonomik ve 
Sosyaı Komisyon toplan
tısında ortaya çıkacak gö 
rlir. ve öneriler ışığında uy 
gulamcnın kesin kararlılığı 
içinde olduklarını vurgula 
yon Eakan, bu konuda baş 
ta basın clm.dc üzere ku 
rum ve kuruluşların drste 
ğino gereksinme olduğunu 
belirtti. Eckan, ilk dilimin 
getirdiği fiyat ayarlamala

rıyla toplumda dalgalanma 
yaratılmak istendiğini kay 
dod-cıek, halisiz kazançlara 
olanak vcrmiyecck birtakım 
önlemleri almanın kararlılığı 
içinde bulunduklarım bil 
âirdl, fcu koruda halktan 
d etek istendiğini kaydetti.

(Davamı aayia 4’ts)

KAYIPLAR 
KOMİTESİNE 
İLİŞKİN 
RUM İDDİASI 
YALANLANDI

LEFKOŞA :
Rumların Kaıma Kayıplar 

Komitesinin 25 Eylül de baş 
laması geıekm üçüncü do 
u |.n toplantılarım gerekçe 
eiz dalak  engellemekte ol 
dukları anlaşılmaktadır.

Kıbrıs takı EM Banş Gü 
cü fcozcüsu komitenin üçün 
cü üyesi Gıande Pılloud ad. 
na onun hakkında Rum bas. 
randa çıkan g_ıçek dışı idd. 
aları yanıtlayan bir bilcür. 
yayınladı. Bu büdiride, Kyp 
ıcsun  Mlleud nun beklenme 
dik L.r sıi'ada ve acaip şart 
lar altında komiteyi toplan 
riya Çağırdığı şeklindeki iddi 
ası yalanlanmakta vc komite 
nin 1 Eylülde yapılan onun 
cu toplantısında wj Eylül’da 
tekrar toplanma kararı aldı 
ğı vc Rum üyenin New York 
tâki görüşme.er davam eder 
kar toplantıya katılmayaca 
ğım söylemesi üzerme komi 
taı-in 25 Eylül toplantısının 
iptal ocLdigi belirtilmekte 
dir.

/.yni bildirido Pilloud'un 
Non York tâki EM Genel 
ÜJ'kroteriyle görüşmeler yap 
r..·. k ta  olduğu hakkında Ey 
İlil ortalarında Kypros’ta çık 
muş elan haberin de doğru 
olmadığı να Pilloud’un 2-24 
Eylül tarihleri arasında Av 
rupa'da bulunduğu bildiril 
muktedir.

NECATI TAŞKIN tertiplediği basın toplantısında..

HÜKÜMETİN AÇIKLADIĞI ZAM 
PAKETİNE TEPKİ OLARAK...

T ü rk -S en  Eyleme 
gitme hazırlığında

m NECATI TAŞKIN, DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA TÜRK 
SEN İN t e p k is in i ORTAYA KOYDU..

LEFKOŞA:
Türk Son Genel Başkam 

Necati Taşkın dün tertipledi 
ği basın toplantısında, hlikû 
r-odn zam paketini kabule 
şayan bulmadıklarını açıkla 
clı vc yann yapılacak olan 
Yönetim Kurulu toplantısına 
sunulmak üzere bir dizj ey 
lem için tavsiye kararları a 
lınüığını açıkladı. Taşkm şöy 
la dedi :

“Dünyanın hiçbir ülkesin

da fiyat artışı ile ücret artı 
şırı bir paket içine koyan 
ve bu pakete 'esenlendirme' 
diye garip bir isim takan bir 
olaya rastlanamaz. KTFD ha 
lun garip bir yaratıktır ama 
güçlü bir temeli vardır va 
en taşta  hükümet, dahili bir 
politik yönlendirme aracı o

reddetmişinin, hükümet üye 
lerinin bu ülkede yaşamadık 
lanrın açık bir belirtisi ol 
duğunu söyledi. Türk Sen’in 
hükümetten ısrarlı istemi 
nin, hayat pahalılığı tahsisa 
tı konusunda yeknesak ve 
belirli sürelerle otomatik o 
larak İşli yen bir sistemin

laıak bu sağlam temele ga.’Y kabulü olduğunu kaydeden 
i'ip bir inşaat yapma hakkı Taşkın, hükümetten beklen

İROS KİPRİANU DOĞRULADI:

Sorunu çözmek 
ciddi girişimler

Esenlendirme paketine olumsuz 
tepkiler sürüyor

LEFKOŞA: 
Yönetimi Başkanı 

Kiprirnu Kıbrıs soru 
18 Ekim seçimlerin 

önce çözümlenebilmesi 
|?cğun bir faaliyet gösto 

ni doğruladı, ancak se 
[hükümeti olması nede 

D-llis Hüküm eti’nln 
konuşurda herhangi 

âğlayıcı girişimde bulu 
ağım açıkladı.

Rcllis Hükû 
bu kadar ciddi ulu 

Sr sorun konusunda Yu 
ılkının 18 Ekim'de ve 
kararı b.klerr.esi go 
ni vurguladı.

Yeni Demokrasi Partisi Li
deri Başbakan Rallin, buna 
verdiği cevapta, Kıbrıs konu 
sunda çözüm yolunun açıl 
ması için Waldhiim’in bu' 
girişimde bulunacağının her 
kesce bilinen bir gerçek ol 
duğunu söyledi. Gmel Sekre 
terin yapacağı bu girişimin 
Kıbrıs Hükümeti tarafından 
kabul edilmesi halinde Yuna 
nistan Hükümetinin bu insi 
yatıfi radd itmesinin olanak 
cız olduğunu belirtti..

Ctc yandan BM Genel Mei 
kezinde bulunan Yunanistan 
Dışişleri Eakcnı, ABD, SSCB

vc F. Almanya Dışişleri Ba 
kanlan Haig, Gromyko ve 
Ger sekerle yaptığı ve Kıb 
rıs sorununu da etraflıca e 
la aldığı görüşmelerden son 
ıa  vordiği demeçte, Haig'lc 
Kıbrıs konusunu çok dosta 
nö bir atmosfer içinde ve oy 
rınfclı bir şekilde ele aldığı 
nı; bu yararlı görüşme sıra 
sırda Haigin Kıbrıs konu 
surdaki tutumunu tam enir, 
mıyle yapıcı bulduğunu vc 
Amerikalı meslektaşının Kıb 
rıs sorununu çözümlemeye 
çalışan Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterinin çabaları 
π  desteklediğini açıkladı.

İrsen Küçük dün çalışma 
Irunlarmı içeren temaslar yaptı

LEFKOŞA:
P»*. Cısyrl İşler ve Ça 

Eakaıı İrsen Küçük

TC MİLLİ PRODÜLTiylTE MEFKEZI 
KTFD'YE YARDIM ÖNERİSİNDE BU
LUNDU..

UTLAR YILI
layisiyle
UN KERMES 

İLENDİ
G1RNE :

siararası Sakatlar Yılı 
“Ylc- Kızılhaç D meği1 

[ gönüllü bir komite ya 
rat 10.00'da Gime Paşa 
1 Lokrntası’nda bir ker 

[düzenlendi.
Kıbns Görmez 

P’yanışma Derneği vo 
Okulu'nun yaptığı 

eri satılacak. Aynca d  
[Vi mobilya gibi bazı e$ 

da ucuza satılacaktır.

dün sabah sendikal konular 
da Kıbns Türk İşçi Şendi 
kalan Federasyonu Eaşkanı 
S e r t i  Taşkındı kabul ede 
rok kendisiyle çalışanlarla il 
gi’i yapılan son hükümet r, 
çıklamaları hakkında görüş 
tü. Küçük, narenciye bölge 
sinde ferdiyet gösteren Ta 
rim Sen Başkan ve Gıda, TU 
tün. ve Müskirat işçilerini 
kapsayan Gıda Son Başkam 
nı kabul ederek sorunlarını 
c’inl"dİ. Küçük daha sonra, 
Endüstriyel Eğitim ve Vo 
rimlüik Şubesi nin 
masına gidilirken Fabrito 
ve işyerleri düzeyinde Verim 
lilik açısından E ğ i t im 1 
yaçlaruu saptamak ve bu Ih

t ’.yasın karşılanmasına yöne 
lik eğitim faaliyetleri hakkır. 
d·, tavsiyrlorde bulunmak ü 
ΕβΓο TC Milli Prodüktivite 
Merkezi nde Uzman Halûk 
özel’ı de kabul etti ve temas 
lanna iliş.kin izlenimlerini 
dinlodi.

Hrdûk özel bu görüşmede 
TC Milli Prodüktiv ite Merk3 
zi Yönetim Kurulu Başkanı 
nm kuruluşlarınca Merkez 
içir .Kıbns Türk Fodere Dev 
1 t i ’ne hor türlü maddi vo 
manovl yardımı yapmaya ha 
r,-r olduklarını ve gerekli nü 
v , kadronun Ankara'da eği 
turnesinde do yardıma hazır 
olduklarım büdirdl.

LEFKOŞA :
Kıbns Türk Orta Eğitim 

öğretmenler Sendikası dün 
yayınladığı bir basın bildiri 
Di ile Başbakan Mustafa Ça 
ğ.-tay tarafmdan açıklanan 
cikcncmik önlemler paketi 
nin içeriğinin tatminkâr bu 
lUnımadığını belirtti. K.T. 
Orta Eğitim öğretmenler 
Sendikası basın bildirisinde 
hükümet sabit ve dar gelirli 
kiri gerçekten esenlendim 
cık t dbir almaya ve gelir 
vergisi yasasında esenlendir 
meyi güç’.e~direc:k değişik 
İlkleri ivedilikle yapmaya ça 
ğırdı. Bildiride şöyle denil 
dİ:

“Hükümetin maaş vo üc 
ret artışlarının ayarlanma 
sırda şimdiye kadar izlenen 
c ndikalarla istişare yönto

miri bir kenara iterek sen 
dikalarla istişareden kaçın 
ması kabul edilmez bir tu
tıımdur.

S. ndikamız Yönetim Kuru 
lu, hükümeti sabit ve dar 
geliılUeri gerçekten esenlen 
dinecek değişiklikleri ivedi 
İlkle yapmaya davet eder."

YOL - İŞİN  BİLDİRİSİ 
ö t e  yandan YOL - ÎŞ tara 

finden yayınlanan basın bil 
dirisinde, ekonomik istikrar 
programı ile zincirleme zam 
ların sürdüğüne işaret edi 
lor. k  şunlar belirtildi : 

“Zamlara karşı devletten 
maaş çekenleri korumak adı 
altında ilân edilin hayat pa 
halı lığı yetersizdir. Buna 
bağlı olarak devlet memur 
lann::. uygulanacak olan esas

lar devli* işçilerine uygulan 
mayacağı "ortaya çıkmıştır. 
Zaten senelerdir asli ücret 
lcri hükümet tarafından dü 
ştik tutulan bu kesimdeki ça 
1 işarlar büyük bir haksızlık 
la karşı karşıya gelmişler 
dir.”

Folklörcü'erimiz, Dome Hotel'de düzenlenen Düğün Gecesinde.

DOME HOTELDE DÜĞÜN 
GECESİ TERTİPLENMEKTE

G1RNE :
Deme Otel'de sergilenmek 

teı olan. Geleneksel Kıbrıs 
Türk Düğün Geceleri, turist 
İcrin büyük ilgisini gördü.

H.er Cumartesi gecesi tek 
rarlanmakta olan diiğün go 
cos! programı, k ı n a _  gecesin 
d a  taşlanıp, yemeklerine 
lorlar en iyi şekilde sergüen

mokte.
Kıbrıs Türk Folklöründen 

parçalar Dunulan gecede aY 
rica Kurşuniler Topluluğu 
Kıbrıs Folklörü'nü düzenlo 
yip dinleyicilere sunmakta.

Yerli vo turistlerin de bü 
yük ilgisini çeken düğün ge 
carinde, kelifa dağıtılmakta, 
desti kırılmakta.

Folklorcülerimiz 
D ikelyadaki 
gösteriye katılıyor

,LEFKOŞA :
KTÎD Eğitim, Kültür ve 

Gençlik Bakanlığı Halkoyun 
lan Ekibi, gösteriler yap 
mak üzero 2 Ekim 1981 Cu 
ma gecesi (bu akşam) Dikel 
ya'da îngiLz üsleri’nde yapı 
lacak olan “Türk Cecesi ’ne 
davet edildi.

Üslo.ıâeki Türk! müstah 
dumler tarafından düzenle 
nen Türk Gecesine 15 kişilik 
bir grupla katılacak olan 
halkoyunları ekibimiz, iki bö 
İtimde sunacağı programın 
birinci bölümünde yerel 
halkeyunlanmızı sergileye 
cek, ikinci bölümde ise, Tür 
iiyo’nin Gaziantep Barak yö 
reci oyunlarından örnekler 
sunacaktır.

ATAKOL,
PENSİLVANYA DA .
KONFERANS
VERDİ

NEW YORK :
Dışişleri Bakanı Dr. Ke 

nan Atakdl Pennsylvania 
State Üniversltrsi'nda “Kıb 
n s’ın Geçmişi, Eugtirü ve 
Çözüm Yollan” adlı bir kon 
fx'uos vordi.

Atakol, 1987 - 72 yıllarında 
Pennsylvania State Onivcırsi 
tesi’ndc* öğretim üyeliği yap 
maştı. P.nnsylvania'dan tek 
rar Now York'a dönecek o 
lan Atakol, 5 Ekim’de New 
York’ta toplanacak olan İs 
lâm Konferansı Dışişleri Ba 
kanları toplantısına katıla 
çaktır. 6 Ekim'do de New 
York'tan ayrılacaktır.

na sahip değüdir.” 
HÜKÜMETTEN 
BEKLENENLER 

Aylar boyu süren bir sp? 
külâsycna fırsat verildiğini 
ve yoğunlaşan zam söylenti 
kirinin istiiciye, karaborsa 
cıya ve açıkgöz tüccara yara 
dığmı; çalış.an kesimi, dar 
vj sabit gelirliyi ise bu sö 
mürii çarkının ağzına verdi 
ğini belirten Taşkın, Hükû 
metin 13'ncü maaşı vermeyi

tilerinin şunlar olduğunu 
söyledi :

“1. Hükûmı.tin tek taraflı 
obrak aldığı vo açıkladığı 
tedbirler sendikalarımız için 
bağlayıcı değildir.

2. Kamu Görevlilerinin 
maaş artışı ilgili sendikalar 
la hüküm * arasında mliza 
kere edilerek, 1 Mart 1981 
tarihine dönük olarak uygu 
lanacak şekilde bir uzlaşma 

(Devamı sayfa 4’te)

YOLCU VE YÜK TAŞIMA 
ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

LEFKOŞA:
Otobüs, minibüs, taksi ve kamyon, kamyonet kent içi 

ve kent dışı taşıma ücretleri yeni fiyat ayarlamaları ışığın 
da yeniden düzenlendi. İzin Makamı’nın resmi açıklaması 
na göre otobüs ve minibüslerin kent dışı taşıma ücretleri 
mesafelere göre 15 TL ile 130 TL arasında değişiyor. Kent 
içi ücretleri ise 15 TL ile 25 TL arasında bulunmaktadır.

İzin Makamı’nca yayınlanan resmi liste şöyle :

ŞEHİR DIŞI 
MİL 
1-2 
04
5-6-7 
0 9 
10-11 
12-13
14-15-16-17-18
19-20-21
22-25-01-23
26-27-28-29

ŞEHİR İÇİ 
MESAFE

1-2 mil’e kadar 
3-4 mil’o kadar 
5-G-7 mil’e kadar

MİL

30-31-32-33 70
34-35-36-37 75
38-39-40-41 80
42-43-44-45-46 85
47-43-49-50-51 90
52-53-54-55-56 95
57-50-59-60-61 10ü
63-63-64-65-66 67-68-69-70 105
71-72-73-71-75-76-77-78-79-80 110 
01-82-83-04-85-86-87-88-89-90 115 
01-02-93-94-95-96-97-93- 
99-100 120

ÖĞRENCİ DIŞINDAKİLER 
ÖĞRENCİ

15 TL 
20 TL 
25 TL

7.50 TL 
10.00 TL 
12.50 TL

iTAKSİ VE DOLMUŞ ÜCRETLERİ
Taksüerin şehir içi taş,ima ücretleri 7 mil’e kadar 13u 

TL ile 250 TL arasında, şehir dışı ücretleri İse 20 mil’e 
kadar olan mesafeler için gidiş mil başına 30 TL., 20 milin 
üzerindeki mesafeler için geliş mil başına 25 TL. olarak 
saptanmıştır. Dönüşlerde ise mil başına 5 TL, bir saatin 
üzerindeki beklemeler İçin de 130 TL. ödenecektir.

Dc-lmuş taksilerin tarifeleri şöyleeiir :
a. Lefkcşa - Gazi Magosa 150 TL.
b. Lefkoşa - Girns 70 TL.
c. Girne · Gilzelyurt 100 TL.
d. Lefkoşa - Girne - Alsancak 90 TL,
e. Lefkoşa - Yılmazköy - Güzclyurt 90 Tl,.
i. Girne - Magosa 180 TL.

Otobüs ve minibüslerle yclcu taşımacılığında aboneler, 
öğrenci aboneler, Kıbns Türk Earış Kuvvetleri veya Gü
venlik Kuvvetlei mensuplarına normal tarife üzerindin 
%20 indirimli ücret uygulanacaktır. Otobüs ve minibüslor 
40 TL/Mil esasına göre kiralanabilcıcektir.

KAMYON VE KAMYONET ÜCRETLERİ
Kamyon ve kamyonet tarifesine göre, yük kapasitesi 

2 ton’dan 11 ton'a kadar olan araçlar, 8 saatlik çalışma
süresi İçin 4'j00 TL İlci 60CC TL rrasırda ücret alacaklar, 
12 ton’un üzerindekiler ise 6500 TL alacaklardır. Bu tarife 
lere şöför vo akaryakıt ücretleri de dahil edilmiştir.
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MUHALEFET İŞLEVİ
Ülkenin muhalefeti bir tek işlevin 

sahibidir:
■Mevcut hükümet kararlar alacak, 

uygulamalara girecek, bir yerlerde olay 
ve olgulara girecek ve Muhalefet yerin
den şöyle hafifçe doğrulup bildiriler, de 
meçlerle iktidarı ‘ şiddetle kınayacaktır!”

Ve ülkede muhalefetin bir başka iş 
levj daha vardır: Her seçim döneminde 
meydanlara çıkıp ülkedeki bozuk düze 
rıi vurgulamak yeni düzenlerden, emek 
ten, sosyal adaletten söz etmek.. Seçim 
ler bittimiydi bunların da bitmesi Mu 
halefti oluşun teamülündendir..

Oysaki çok açık gerçektir. İktidar 
lar muhalefetten dolayı vardırlar. Ve 
eğer ülkede muhalefet varsa iktidarların 
yürütmesi sayesinde vardılar..

Bizim ülkede ise sadece iktidar var
dır. Hem 18 kişilik azınlık oluşun hükü
metiyle.

★ **
Şimdi eğri oturup doğru konuşalım: 

Hükümetin esenlendirme paketi, istikrar 
tedbirleri, Ankara ziyaret.eri, neyi düşü 
nüp neyi gerçekleştireceği uzunca süre 
önce kokusunun çıkmaya başladığı gün 
lerde bilinmlyormuydu?.. Ve de UBP hü 
kümelinin bu ülkede en çok yapabiicce 
ğinin bugünkü tedbir ve istikrar silsile 
si içinde ancak bu kadar olabileceği pe 
şin bir yargı değilmiydi?.

Oysaki ne yapmıştır Meclisteki 21 
muhalefete mensup milletvekili?

önce bir araya gelerek “evet biz hü 
kûmet oluşta varız” demişlerdir. Hatta 
prnsip anlaşmasına varmışlar ve de mey 
ilanlarda söyleyip seçim bildirgelerine 
geçirdikleri eylem ve düşüncelerini uygu 
lamak için mutlaka koalisyon oluşun zo 
runluğunu idrak etmişlerdir. Gerçekte 
bir yandan biteviye TJBP'yi kınamak, bu 
partinin ülkenin yararına çalışmadığını 
söylemek, eylem ve kararları karşısında 
hop kalkıp hop otuıır.ak davranışına g- 
rîlmişken ve de muhalefet olarak ancak 
kurtuluş kendi iktidarlarında görülmüş 
ken yine kendilerinin b 'r  araya gelerek 
mutlaka koalisyon hükümeti oluşturma 
lan  zorunluydu..

Ama öyle ölmedi.. Onca lâf-ı güzaf 
arasında kimisi “zam: : elan yarar umarı, 
kimisi Mecliste çekimser kaldı, kimisi hc 
la biraz bckliyelim” dodi.

Ve hemen ardından UBP azınlık hü

kûmeti kendi yolunda kararlar alır, ken 
di plânlarım uygulamasına giderken;

, — Nasıl olur, emekçi, dar gelirli 
mahvoldu. Bu fukaralığı artıracak, ülke 
yi felâkete götürecektir.

Diyerek klâsik yaygarayı basıverdi
Ortada görev varken, 21 kişi cn azuı 

dan asgari müştereklerde dâvaya inan 
mış gözükürken yapılabilecek yığınla iş 
dört aydır sallanıp duruyor ve de 21 ki
şi hükümet oluşa gidemiyorken artık şu 
nu da söylememek gerek:

— Halkımız perişan olmuştur.
Bu halk perişan olmuşsa en az ikti 

dar katlar muhalefet partileri de sorum 
ludurlar. Çünkü Meclisteki güç onların 
elindedir. Bu gücü kullanamamak basi
retsizliktir-

Elbetteki muhalefet ülkede yürütme 
değildir. İktidar da değildir. Ama san
dıktan çıkmış her ş y te n  önce siyasi 
bir organdır. En az hükümet kadar ör
gütlü, duyarlı, caydırıcı ve de gerektiğin 
de ağırlığı ile mevcut iktidarı sallaya 
bilecek güçte olabilmelidir.

Bu güç seçmeni karşısında töhmet 
altındadır. Kendisine güvenen, güvendiği, 
inandığı için oy veren binlerce insanın 
karşısında bir hükümet kadar etkin ola 
bilmelidir.

Oysaki bizde muhalefet kaderin te
vekkel allah mistikliğinde “derviştir”.

Hele bir iktidara gelelim düzeltiriz 
inşallah «Demek yetmez..

İktidara gelmeden de perperişan ol- 
muşluğa muhalefet olarak barikat koya 
bilmek becerisini göstermek gerek..

Şimdilerde görüyoruz ki kapıya vu 
rulan mandal gerisinden demeçler şiddet 
vc hiddetle salmıyor Muhalefet cephe- 
sindbn..

Buna bugüne kadar sus pus olmuş 
send kadarın karman çorman & si de ka 
tılımşkcn koro müth'ş vs kulaktan V  
malayla şarkısını sürdürüyor..

Kaç zaman?
Cnu «ta biz yazalım. En kabadayısın 

dan t i r  hafta., ötesi yine mevcut iktida 
mn işi, eylemi, görevi, uygulamasıdır..
Bu bir gerçek kısaca.

EŞREF ÇETİNEL

fSRSSs

SUN Rent-A-Car Ltd.
KİRALIK ARABA SERVİSİ 

020-71734
020-71871 -  020-72303

LEFKOŞA BELEDİYE BAŞKALIĞINDAN

DUYURU
Kurban Bayramı dolayısıyle Çağlayan Belediye 

Parkında kurulacak Bayram yerinde yer kiralamak is 
tiyenlerün 6 Ekim 1981 Salı günü Saat 12.30’ye kadar 
Belediye Başkanlığına müracaatla kiralamak iste 
dikleri yer ebadını ve ne amaçla kullanılacağını bil 
dirmeleri önemle duyurulur .

LEFKOŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SAYIN HANIMLARA MÜJDE
Hizmetinize yeni girmiş bulunan terzihanemizde 

her çeşit tayyör, manto, pardösü, kaban, etek ve 
ceket itina ile dikilmektedir .

Bir kere uğramanız menfaatiniz icabıdır
Terzi

AHMET GEÇEN 
Şemsi Kâzım Pasaıj 

Kat 1— Lef koşa 
Şemsi Kâzım Pasajı

DUYURU
1979 Mimarlık ve İnşa 

at Mühendisliği Ortak 
Mesleki ve Denetim Tü
züğüne bağlı olarak yayın 
lanaa Ortak Vize yönetme 
iiği gereği adamızda Part- 
Time çalışabilecek en az 
6 yıl mesleki tecrübeye 
sahip inşaat Yük. Mühen 
chai İnşaat mühendisi a 
ranmaktadır.

ilgililerin 1.10.1981 günü 
saat 17.00'ye kadar inşaat 
Mühedisleri Odasına baş 

vurmaları gerekmektedir, 
İnşaat Müh. Odası Başkani 

ALİ Tanalp

I SATILIK ARABA
Gümrüğü ödenmiş Gclf LS, 4

i kapılı. Peşin 700.000 TL.
ı
i

TEL 71988

B R T
18.25 Açıüş
18.30 Türkçe Haberler 
18.40 Rumca Haberler
18.50 İngilizce Haberler 
10.00 Türk Halk Müziği

Samime Atay - Ali 
Gürlü

19.30 Türk Hafif Müziği 
Ümit Eosen

19.50 Diğer Yayınlara geçiş
T R T

19.50 ÇİZGİ FİLM
10.55 BABAM EN İYİSİNİ 

BİLİR 
(Yer:l Dizi)

“Küçük Ev" türündeki 
aile dizilerinden hoşlanan 
lar hem.n üzülmesinler. 
Haber öncesinin yayın plâ 
mna alınan “Babam En İyi 
sini Eilir”do bir aile dizi 
si.. Ecşrclde de bir eski 
dost “Hayat Yolu” dizisin 
de Dr. Marcus Welby’i can 
landıran Retort Young var.

Dizinin genel özellikleri 
kısaca şöyle:

Kcnular son derece oto 
riter bir baba ile üç çocu 
ğrm arasındaki anlaşmazlık
lar çerçevesi içinde gelişi
yor. Batanın bu tutumuna, 
karşılık, annenin çocuklara 
olan sıcak yaklaşımı ile 
hava yumuşuyor. Çoğu kez 
olayların dışında kalan fa 
kat h:,T  olaydan haberi o- 
lar: baba, çocukları Betty, 
But vc Ketty ile belirli bir 
diyalogun dışına çıkamı
yor. Cysa çocukları ile çok 
iyi bir diyalog kuran anne 
Margr;t ise, birçok konuda 
ccCan babaları ila karşı 
karşıya getirmeden sorunla 
rı çözümleyebiliyor.

23 30 HABERLER 
20.53 HAVA DURUMU

21.05 MUPPET SHOW
Harika kuklalar yine siz-

lorla.
İki yıl aradan sonra yine 

birlikteyiz harika kuklalar 
la. Ortalama 25 dakikalık 
filmlerle her Cuma gecesi 
ekranlarımıza gelecekler. 
Eskiden olduğu gibi her 
bölümde yine bir ünlü sa 
natçı bulunacak.

îlk bölümün konuğu, Ante 
rikalı ünlü film yıldızı Ra 
gucl Welch. Cnu ilk kez 
şarkı söylerken izleyeceğiz. 
Muppıt Show'da.. Kermit 
te eline geçen fırsatı de 
ğertandirecok ve güzel yıl 
dızla sohbet edecek.

İkinci bölümün konuk 
sanatçısı Edyy Williams ola 
cak ve şarkıcı üç parçasını 
seslendirecek..
21.25 PETROL

İŞLETMECİLİĞİ

21.50 MİHRİBAN SAYIN'IN 
KONSERİ

2210 BEYAZ GÖLGE
Yoridcn kavuştuğumuz 

E yaz Gölgenin ilk bolü 
nıLi “Yeniden Kavuşurken” 
adını taşıyor.

Carver Lisesinde yeni bir 
ders yılı başlamaktadır. 
23.00 HABERLER

SATILIK
Lcfkoşa - Giriîc Yolu üza 

rinde ve Kökşlüçiftlik'te bü 
yük 2 arsa satılıktır.

Müracaat: Nüzhet KÖK 
12 Mahmut Paşa Sok. 
Lcfkoşa.

Gazeteler, Waldheim'in 
görüşlerine karşı cephe al 
mış ve bu görüşler hak 
kında daha şimdiden aleyh 
te yayınlar yapmaya başlar 
Duşlardır. Tanca gazetesi 
manşetinde verdiği bir ha 
borde, ‘Waldheim’in görüş 
leri konfederasyonun kabu 
lü yolunda atılmış bir adı 
mı daha oluşturacak’ baş 
lığı altındaki haberinde ö- 
zetle şunları yazmaktadır: 

“Amerikan Dışişleri Ea 
kanlığı tarafından hazırla 
nan ve EM Genel Sdkrete 
ri Waldhriim tarafından öne 
sürülen Kıbrıs konusunda 
ki ‘görüşlerin’ kabulü, Kıb 
rıs sorununun çözümü aşa 
masında konfederasyona 
gidilmesi ve işgal oldu-bit 
tilerinin kabul edilmesi yö 
nündü atılmış bir adımı 
daha oluşturacaktır. Batılı 
biı· tok devlet değil, birbi 
rinden tamamen bağımsız, 
b:tr bakımdan birbirinden 
gerçekten kopmuş iki ayrı 
devletin söz konusu olaca 
ğım vurgulamıştır.

Daha sonra Türklerin 5 
Ağustce 1981 önerilerini cL 
leştiren Fapadopulos, bu ö- 
nerilerin Kıbrıs gerçekleri 
nin dikkate alınmadan ha 
zırlar.dığım, toprağın haklı 
bir dağılımının öngörülme 
diğini açıklamıştır. Papa 
dopulos, Türklerin öneril e 
ririn t i r  yandan Adalet il 
kelerine t:rs  düşerken, di 
lar tarafından ısrarla des 
tüklenmakte elan ve halen 
yazılmamış bulunan ‘Wald 
helm Çözüm Plânı’nın, iki 
ayrı devirt oluşturulması 
için ger: kli bütün unsurla 
rı taşıyan aşamalı bir fe 
dorasyon sistemine dayandı 
ğı öğrenilmiştir. Bu çözüm

Basınından ÖzetinWALDHElM in GÖRÜŞLERİNİ KABUL ETMEK KONFEDERASYONU BENİMSEMENİN ijjr ADIMINI OLUŞTURACAK

ATLEKS TİCARETHANESİNDEN

BEKLEMEKTE OL

DUĞUMUZ ÇOK 
ÇEŞİTLİ ELEKTRİK 
MALZEMELERİ İLE 
METAL VE KAUÇUK 
ILRSIZ FENERLERİ 
VASIL OLDU

TEL: 72086, Lefkoşa

plânı çerçevesi içinde Türk 
1 rin 5 Ağustos’da görüşme 
masasına sunduğu kabul 
edilmez önerilerin hemen 
hemen tümü benimsenmek 
te, merkezi hükümetin var 
olduğu konusuna temas bi 
lo (dilmemekte, bunun ye 
line dönüşümlü olarak yö 
rciima başkanlık edilece 
ği bir Yürütme Kurulu 
oluşturulmasından söz edil 
muktedir. Bu plânın şu an 
da BM merkezinde ‘beşler’ 
olarak adlandırılan Türk 
men, Mitsctakis, Rolandis, 
Walclh: im ve Barthalamew 
tarafından benimsendiği a- 
çıklanmaktadır. Bu durum 
da 12 Ekimde New York’a 
gidecek olan Kiprianu’nun 
bir eldu-bitti karşısında, bı 
rakıiacağı ve ancak evet 
ya da hayır seçmeklerin 
den birini benimsemekle 
iktifa edebileceği bildiril 
mektedir.”

Kirikas gazetesi de ‘Wald 
heim Görüşürüne saldır 
nokta ve manşetinde ver 
diği haberde, Mcrkrz Eirli 
ği (EK) Partisi Lideri Ta 
ses Papaöopulos'un bu ko 
ruda verdiği demeçle ilgi
li elarak şunları yazmakta

deki merkezinde ikinci da 
recodeki görevlilerinin katıl 
dığı bir toplantıda konuşan 
Başkan Fapadcpulos, Kıb 
rıs girişmelerinin pek de İÇ 
açıiı olmadığını açıklamış 
tır. Fapadopulos. bu belir 
sizlik ortamına girildiği 
anda, Kıbrıs Rum tarafı 
olarak toplumlararası görüş 
melerin başarı olasılıkları, 
hatta bu görüşürlere karşı 
takınacağımız tavır hakkın 
da kesin bir karar verme 
miz gerektiğini açıklamış
tır. Kararlı gelişmelerin 
eşiğinde bulunduğumuzu 
açıklayan Fapadopulos, şun 
dİ Kıbrıs Devletinin varolu 
şunun söz konusu olduğu 
nu bildirerek, gelişmelerin 
no derli kritik olduğunu 
vurgulamıştır. Eu çelişkiler 
vurgulamıştır. Eu gelişme 
i r  içerisinde bir girdaba 
kapılmamız halinde, Kıb 
n s  devletinin ortadan kalk 
ması vc iki ayrı devletin 
oluşturulması çalışmaların 
da yer alınmasının söz konu 
su olacağım da bildiren 
Papodopulos, sözde birbiri 
ne bağlı ve koordinasyon 
komitesi aracılığıya çalış 
maları birleştirileecis olan 
Federal Kıbrıs Devletinin 
ğcr yandan da Dcnktaş - Ma

karios ilke anlaşffiâ  
maddesine da aykın J .1 
ğuru vurgulamış, Türk 
ı ilerinde yapılacak herk 
gi t i r  değişikliğin τ,,Γ1 
rin tekliflerini hazmT* 
göz önünde bulundurduk? 
vc 5 Ağustos belg2  
ışır. 3 işledikleri kcrfeZ® 
yen karakter ve temiaı? 
tadan kaldıramayacak, 
bitm iştir.”
KIBRIS SORUNU, ym,., 
POLİTİKACILARININ n  
K ÎŞME KONUSU OLDt
Gaz -taler, 18 Ekimde % 

nrnrstan'da yeralacak ola 
genel sDçimlCT için kıyas,,.
bir mücadele vermeli 
olan Yunan siyasal m  
lid ilerinin bir süredir pe 
d girmedikleri Kıbrıs sor» 
r:una ilişkin konuşmak 
yapmaya ve bir Çekişme 
ortamına girmeyg başladı 
tarım vo Eaşbakan Balls 
vc Pasok Lideri Papanda* 
arasında- yerrian çeki#, ‘ 
lerin özrti şöyle:

“Eirlcşmiş Milletler & 
nel Sekreteri Waldheim* 
‘Görüşleri’ kenusu, Vunaj 
ciyasal parti liderlerinden 
Y r i  Demokrasi Eaşkam 
I'-’-'lis ita Pasok Lideri ft 
pandrou arasında ciddi biı 

(Devamı sayfa 4 de)

POLYLSTM^^K^W V W W in v O  SLÜZLARINI, İPEK VE
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KTFD Genel Acenti
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Tezgâhtar Kız Aranıyor
Gür.eş Ticaretevinde tezgâhtar clcrak çalışabile

cek bir bayana ihtiyaç vardır

Müracaat: GÜNEŞ TİCARETEVİ 

Arasta Sok. No: 22.__24

Tel: 74641 Lefkoşa

KİRALIK YENİ 

DÜKKANLAR
Mehmet Akif Cad. No. 

C5 kumsal adresinde aci
len kiralanacak özel ofis 

odalı ve tuvaletli dükkânlar 
için teklif kabul edilir. 
Müracaat :

KUZEY İNŞAAT LTD. 
TEL: 73806

Dome Hotel Kıbrıs Gecesi
“DOME HOTEL ”in KIBRIS GECESİ”no bekliyoruz ? Cumartesı

Prcgram:
S Kibrisin Halk Müziği (Kıbrıs Türk Folklor müziğinden örnekler)
■  K,r'a * T es‘ ' i ,  hE' eke,li ,am  * *  <*"9 ϋη gecesi ,a Şetmek İçin prog-

ram tum özellikleri içerecektir. ) H H
■  Kıbrıs'ın en çok sevilen müzik tcp'ulcğu KURŞUNİLER e-löinde en he 

roketli Kıbrıs oyunlar, ve günün en çok sevilen parçaların, yerli sanatçı
lardan dinleyeceksiniz.

y  MENÜ : Kıbrıs’ın orijinal çok çeşitli düğün yemeklerini (soğuk-sıcak) 
ve tatlılarını sîzlere açık bitfe şeklinde sunacağız .

9  Güzel değişik ve eğlenceli b ir KIBRIS GECESİ yaşam ak 
isiiyorsanız rezervasyon ların ız ı yaptırınız.

DOME HOTEL -  GİRNE 
Tel: 081-52453

AÇILMIŞTIR
SALİH KUTUP 

(MAĞUSAU) LTD.’İN
İKİNCİ ŞUBESİ ANILMIŞTIR

Evinizi dekore e tm ek  mi yoksa kızınızı m ı ceyizlemek 
istiyorsunuz O zam an

mALiH MAĞUSALI nın yeni a ;tığı ikinci Şubesine uğrayınız

Lokmacı Barikatı Baf Sok. 
No. 158, Lefkoşa

BUZDOLAPLARI
liFT KAPILI OTOMATİK ERİTMELİ HARİKA MODEL 36o— A ŞİMDİ KIB..ISTA

flBRIS GENEL DAĞITICILARI : C T ÎATAİ KARDEŞLER LT D. ŞTl.
e  a d  AV D T F I ALTI

lefkoşa 
magosa

GİRNE
GUZELYURT

SARAY OTEL ALTI 
İSTİKLAL CADDESİ No. 18 

: ÛELEDİYE PAZARI YANI 
i BELEDİYE BİNASI YANI

K. T. KOOPERATİF MERKEZ BANKASI LTD.’den 
NOHUT ÜRETİCİLERİNE

8AYPA: 3

DUYURU
1981 yılı Norhut ürünü anmına 13.10.1981 tarihinden İtibaren 
Boğaz Harup Fabrikamızda başlantcaktır.
Nohut geçen yıl da olduğu gibi elenerek alınacak ve elenirken 
a—  8mm ve daha iri olanlcr 
b—  6,5mm— 8mm olanlar
c—  Kalbur altı olanlar olmak üzoro üç sınıfa ayrılacaktır.
8mm ve daha İri olanlar için okka başına TL 30.- 6,5mm_8mm
olanlar İçin okka başına TL 25.- AVANS ödenecektir.
6.5 mm kalbur altına geçenleri İse müstahsilin arzusuna göre 
kendisine iade edilecek veya okka başına kesin fiyat olarak 
TL 18.- ödenerek alınacaktır.
Teslimle İlgili gün almak üzere müstahsillerin Boğaz Harup Fab 
rikamız Müdürlüğü İle temasa geçmeleri rica olunur.

K. T. KOOPERATİF MERKEZ BANKASI LTD. 
GENEL MUDÜRLtIGt)

Kaliteli Duvar Kâğıtları
YENİ EV Mİ YAPIYORSUNUZ? 
EVİNİZİ VE İŞ YERİNİZİ 
YENİLEMEK Mİ İSTİYORSUNUZ? 
Yuvanızda Büro ve işyerinizde 
o te lle rd e ...
Her zevke hitabedebilecek desende.

Lefkoşa : HASKÖK LTD.
37 A Kurtbaba Sok. 
Tel: 74072

BORA OTOBÜS 
YOLCULARININ 

DİKKATİNE
28 Eylül Londra neferi

miz alda olmayan neden
lerle 4 Eldin tarihine akta 
nlmıştır. Yapılan erteleme
den dolayı özür dileriz.

BORA TUR 
Canglzhanlı sok. 
No: 6, Girne 
Tel: 53007

GUZELYURT
Topel Hediyelik Boya Mağazası 

Erol Ahmet Sok. No. G 1 K 130

Tel: 42778

GAZI MACUSA

No. 3 İstiklal Cad. 
Tel: 66020

SEKRETER
ALINACAK

Sekreter ve tezgahtarlık ya 
pabllecek orta veya liee me 
zunu bayan alınacaktır.

Haftalık net: 2,750 TL

Müracaat: 47. Glma Caddesi

Tol: 72514, Lefkoşa

Nöbetçi Eczaneleı
LEFKOŞA

TURK SEN ECZANESİ
Tekke Bahçesi

GAZİ MAGUSA 
HALK ECZANESİ 
2/H, Kışla Yolu 

GİRNE
TURK SEN ECZANESİ 
9. Efeler Sokak 

GUZELYURT 
GUZELYURT ECZANESİ 
K. 166, Alemdar Sokak

Güvenli, sağlam , güçlü, I 
konforlu, tutumlu ve  
alımlı otom obil...

"131

FA BR İK A D A N
K A L.K A  A R A C IS IZ

EBER
TELEVİZYONLAR’da

12 ay tam garanti, 
bol yedek parça, 
tam transistorlu 
VHF-UHF sistemi, 
modii! sistemi, 
içten regülatorlü.

ödeme kolaylıktan, 
evinize kadar teslim.

GÜRYEL ELECTRONICS Co., LTD.
ELEKTRONİK SANAYİİ

MAGOSA SANAYİİ BÖLGESİ 
TESHİR SALONU 7B Ο,,,βΙγοΙ MAGOSA Tel 1036 62579

SEVGİU ÖĞRENCİLERSUITEX
OKUL KIYAFETLERİNİ SÎZLER İÇİN HAZIRLANDI.

S U I T E X  Zerafetinde 
S U I T E X  Kalitesinde 
S U I T E X  Ucuzluğunda 

Lâcivert Caketler ve Gri Pantalonlar 
Toptan ve Perakente SUITFXde Satılıyor.,
BEYLER!
Bayramlık caketinizi, Pantalonunuzu 
Takımınızı SUITEX* ten Seçin.
Giyimde SUITEX zevki başkadır.

FABRİKA VE SATIŞ YERİ

SUITEX LTD.
91 A MEHMET AKİF CADDESİ 
DEREBOYU, KUMSAL, 
LEFKOŞA.
TEL: 72820

MARGARİN
En iyi kalite ve marka Hollanda matı ekmeğe 
sürülen 1 lbr„ 2 Ibr ve 5 Ibr'lık teneke kutularda 
vaslı olmuştur. Fiatlarımız emsallerinden çok 
ucuzdur.

TOPTAN SATIŞ YERİ:
LEFKOŞA

HOUSHON'S TRD. ve MFG. LTD ı 
(H.M. Şonya)

60 Arasta Sok. Tel: 72395

MÜKÂFAT
TÜRKİYELİ BİR AİLE. TAHSİS İÇİN BOŞ VEYA 

EŞYALI İYİ BİR EV ARIYOR
YARDIMCI OLANA TATMİNKAR MÜKAFAT 
VERİLECEKTİR.
LEFKOŞA VE GİRNE HAVALİSİ TERCİH 

EDİLİR .
MÜR. : TEL: 72150

Doktor Bildirisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalığı Mütehassısı Dr. Sevinç 

M. Öksüz yeni açmış olduğu klinikte hasta kabulüne 
ahladığını sayın halkımıza duyurur .

Dr. SEVİNÇ M. ÖKSÜZ

Bahçeli Evler Bulvarı No, 136

Aşağı Bostancı - Güzelyurt

(İlkokul yanı)

Tel: 071—42175 — 07817— 557

DENİZ DERYA OTOBÜSLERİ
Konforlu Otobüsleri ile yeni sezona 
başlam ıştır.

KIBRIS LONDRA

21.9.1981
13.10.19PI
14.12.1

LONDRA KIBRIS
26.9.1981

3.10.1981
7.11.1981

12.12.1981

NOT: Sefeılerimiz yukarıdaki verilen tarihten sonra

da devam edecektir. Biletler verildiği tarih 
ten altı ay geçerlidlr

Müracaatlar: Merkez: DENİZ DERYA OTOBÜSLERİ 
Ecevit Meydanı Yeni İskele Tel: 03712 ■ 425

TOP TUR LTD. ALTUNÇ TURİZM BEHZAT TURİZM 

100 Girne Cad. 6 K ı,!a  Yolu /. Atatürk Mey. 

Tel: 71296 Tel· 036-654 j  Tel: 72515

Lefkoşa Magosa Lefkoşa

B.S.A
Dürbünlü Hava Tüfeklerimiz vasıl olmuştur. 

Halkımıza duyurulur .
Müracaat: AHMET TURGUT 

Cengiz Han Sok.

No. 10 Tel: 52442

BORA TOURS LTD.
Halkımızdan Gördüğü Yakın İlgi ve Destekten 

Esinlenerek Yine Sîzlere Yeniliklerle 
Hizmet Etmekten Gurur Duyar

1— Dünyanın her yerine uçak biletleri
2— Feribot biletleri
;1— Düzenli Londra otobüs »eterleri 
4 — Pasaport ve vize 
j  Hotel rezervasyonları 
5—  Sosyal Sigorta 
7—  Uluslararası taşımacılık

HİZMETLERİNDE

BORA TOURS LTD. HİZMETİNİZDEDİR 
NOT: Sayın uçak yolcularımızın Hava Alanına trans 

ferleri Müessesemiz tarafından ücretsiz 
yapılır.

Asker ve Talebeye özel indirim
BORA TOURS LTD. 
Congizhanlı Sokak 
No. 6 
Girne
TEL: 53007
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YARIN YAPILACAK FİNAL MAÇI ÖNCESİ İKİ 
KULÜP BAŞKANI AYNİ GÖRÜŞTE BİRLEŞTİ

“ Atatürk kupası bizim olacak”
Mustafa AVŞAROCLU 

1981 Yılı'nın Türkiye ve 
Kıbrıs Türk Fedora Devleti 
ile bacı ülkelerde “Atatürk 
Yılı” olarak kutlanması mü 
nas betiyle, kutlama etkinlik 
leriro katkıda bulunmak a 
macıyle Kıbns Türk Futbol 
Federasyonu tarafından dü 
znrJenen “100. Yıl Atatürk 
Kupası” final maçı yarın ak 
çam çim zeminli Akdoğan 
özgürlük Stadında finalist 
iki ekip Gençlik Gücü ve K. 
Kaymaklı arasında oynana 
çaktır.

HAZIRLIKLAR
TAMAMLANDI

Yarm akşam saat 19.00’da 
başlayacak olan final maçı 
için her iki ekip de son ça 
Uçmalarını dün yaparak ha 
zırlıklannı tamamlamış bu 
Ilınmaktadır. K. Kaymaklı 
futbolcuları son çalışmayı 
antrenör Üner Berkalp yöne

timinde Şehit F.uso Stadı’n 
ta yaparken, Gençlik Gücü 
fUtbolcüLsrı maçın oynana 
cağı Stad’da Antrenör Mus 
tefa Aytaç ve Antrenör Yar 
dımcısı Aliriza Altay nezare 
tirîde yaptılar.
BAŞKANLAR NE DİYOR?

100. Yü Atatürk Kupası 
final maçı öncesi görüşma 
olanağı bulduğumuz finalist 
iki ekip Gençlik Gücü ve K. 
Kaymaklı Kulüpleri Eaşkan 
ları Hûda Reis ilcı özel ölç 
mnn ayni görüşte birleşmek 
ta ve ‘‘Anlamlı Atatürk Ku 
pası bizim olacak” demekte 
öirler. Maç öncesi Başkanla 
rın görüşü şöyle :

HÛDA REİS <G. GÜCÜ) 
“Büyük Atatürk'ün 1U0. 

Doğum Yıldönümü mtinasc 
batiyle düzenlenen ICO. Yü 
A tatürk Kup ası'nı kazanaca 
ğımıza inanmaktayım. Kupa 
iarın en değerlisi olan bu an

lamlı 14 ıpayı futbcicuları 
mın Gançlik Gücü Müzesine 
getireceklerine inanıyorum. 
Hazırlıklarımızı galibiyet pa 
rolası ile yaptık, kazanaca 
ğız, rakip dost takıma başa 
rılar diler, maçın centilmen 
ce geçmesini temenni ed9 
rim.”

ÖZEL ÖLÇMEN (KK.)
“Büyük anlamı olan bir 

kupayı kazanmak için hazır 
İlıklarımızı tamamlamış bu 
Ilınmaktayız. K. Kaymaklı o 
İçrek kupayı kazanmak ve 
ligo büyük bir moral ile baş 
lamak amacındayız, bu ne 
derle sezon başı hazırlıkla 
rımızı 10 günlük süre ile 
Kantara’da yaptık. Değerli 
Antrenörümüz Üner Eerkalp 
vo tüm futbolcularıma güve 
niyefrum, tekrar ediyorum, 
anlamlı Kupa K. Kaymaklı’ 
rın olacaktır. Rakibimize ba 
şanlar düerim.*’

HAKSİZ KAZANÇLARA OLANAK
(Baştandı sayfa l ’de)

t HE AR TELEFONLARI
Fiyat vo kalite konusunda 

denetimlerin sürdürüldüğü 
rü, temel ve sorunlu gıda 
maddilerinin fahiş fiyatla 
satıldığının saptanması ha 
lirde azami fiyat, azami 
kâr belirleme yoluna gidilo 
ceğinı açıklayan Bakan, va 
t ardıçları “hem alınm, hem 
şikâyet öderim” zihniyetiylo 
hareket ctmıkten vazgeç 
mayo ve şikâyetlerini tele 
fonla Eakanlığa ve Bakan 
lığın taşradaki dairelerine 
duyurmaya çağırdı. Halkın 
ihbarlarım yapabilmesi için 
şu tolefcnlar verildi: “Ba 
kanlık telefonları: 020-749 
60, 020-71C72, 02U-71063; Gü 
z.V.yurtür. telefonları: 071 
41C4; Magusa’nm telefonla 
n : 036-6583.”

Ssrakmcı basm toplantı 
Einda daha sonra şunları 
söyledi:

“Resmi gazetede yayınlan 
mış Denetime Tabi Mallar 
ve fiatlan Devlet Radyosu 
aracılığı ile bu sabahtan 
itibaren bildiri şeklinde ara 
lıklı olarak duyurulacaktır. 
Belirtilen fiyatlar dışında

CYPEX CO. LTD.
LEFKCŞA —  KIBRIS

(Efes Pilsen Kıbns Genel Bayii)
Şirketim izin M uhasebe, Finansm an 
ve Y atırım la ilgili konularında 
eörev üstlenebilecek

MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
(M uhasip)

ARANMAKTADIR
ARANAN KOŞULLAR :
— C hartered veya Certified Accountant 

olm ak;

veya:
— ilgili dalda yüksek öğrenim  görm üş 

ve sorum lu b ir m evkide asgari 3 yıl 
çalışm ış olm ak;

M aaş tatm inkârd ır. B aşvurular kesinlikle 
gizli tu tu lacak  ve cevaplandırılacaktır. 
ADRES:
Server Scmuncuoğlu Sk.
Yağcıoğlu İş Hanı 
Kat: II
Kcşklüçiftlîk - LEFKOŞA 
Tel: 020-72856

UCUZ SATIŞ
Aşağıda belirtilen sigara türleri karşılarında ya 

zili ıfiattan satılmaktadır.
Kasa

Rothmans inter 
Rothmans Royals 
Si Mcriz—Mentol 
Mdrbaro K.S,

4400 
4400 

4400 
4400

HÜSEYİN M. HASAN 
Muzaffer Paça Meydanı No: 7 

(Foto Diana yanı)

Karton 
900 TL 
900 TL 

900 TL. 
900 TL

ORTHOPEDİK ÇOCUK BİBERONLARI 
GELDİ

Beklemekte olduğumuz Alman mamülü. Gemici 
Fenerlerimi Orthopedic. Çocuk biberonları (Alman 
mamülü) gelmiştir ve en ucuz fiyatlarda satılığa çı
karılmıştır.

A· RACİ
GÜVENÇ TİCARETHANESİ 

11 — 13 Belediye Pazarı 
Lef koça, Tel: 73323

mal çatışı yapılmamasını 
VJjio satın alınmamasını siz 
lıv aı acılığıyie bir kez daha 
rica ediyorum.

Eenrtet, bakkallık, manav 
lık, kasaplık yapmak hevo 
sirtıb değildir. Ancak 3-5 
günlük uygulama sonucun 
da eğer istikrar tedbirleri 
rin  zaafa uğratılmak isten 
diğı yolunda yaygın bir 
inanç doğacak olursa sü 
retle, Belediyelerimizle, Ka 
mu kuruluşlarımızla ve Ko 
operatifleıimizle işbirliği ha 
liriiij Tanzim satışları baş 
latmok da kaçınılmaz ola 
çaktır. O zaman, daha Libs 
rai, Ekonomik kurallar için 
ele işleyip Kalıcı bir Tica 
ret Rojimı getirme yolunda 
ki çalışmalarımızı destekle 
diklerini söyliyenler herhal 
de bizi politika değiştirmek 
lc suçlayamayacaklardır.

Ticaret ve Sanayi Odala 
rı yetkilileri Fahiş fiyat uy 
gulamalanna karşı oldukla 
n r ı  ve fiyat istikrarı sağla 
ma çabalarını d stcCUediklo 
rica bizi: re bildirmişlerdir.

Fahiş fiyatlarla, kalitesiz 
mallarla savaşımda en etkin 
yol yasal sınırlar içindeki 
kamu oyu tepkisidir. Vatan 
daşa, dinçtim uygulamala 
rımızm sonuç vermesinde 
karşı karşı bulunduğu yü 
kümliilük son derece ö 
nemlidir. Fahiş fiyata mal 
satın almama konusunda 
kendi kendimizi kontrol

etmek durumundayız.
Toplumumuzdan bunu 

bekliyoruz ve istiyoruz.
özetle:
1. Kalite ve fiyat kontrol 

1 iri artırılarak sürdürüle 
çektir.

2. Gerekirse diğer bazı te 
mil gıda maddelerinin aza 
mi fiyatı veya azami kâr 
yüzdeliği ilân edilecektir.

3. Mal vo Hizmetleri Dü 
zonlemo vo Denetim Yasası 
gj-’ekirse daha etkin düz m 
limitlerle eksiksiz uygula 
nacaktır.

4. Eelediyeler Kooperatif 
ler ve diğer Kamu kuru 
luşlarıylo işbirliği halinde 
gerokirsii tanzim satışları 
başlatılacaktır.

E. Halkın ve diğer ilgili 
kuruluşlarla Basınımızın 
dosteğin© her zamankinden 
daha fazla gereksinme duy 
makta ve onlarla devamlı 
işbirliği içinde olacağız.

6. Ekonomik ve sosyal 
konsey toplantısında belir 
lenocok görüşlı ri de dikka 
te alarak bir ekonomik is 
tikrar programı uygulama 
rın  kesin kararlılığı içinde 
dir.

RUM BASINI

MEVLİT

Satılık Koyun - Kuzu
Gazivcren’li RAŞİT USTA’nın satılık koyun ve ku 

zusu mevcuttur· ilgilenenlerin her gün saat 17.00’den 
sonra Gaziverene uğrayıp Raşit Usta ile temas kura 
bilirler

ELEMANLAR ARANIYOR
1| İDARECİ . , L.„

Şoför ehliyetli - Daktilo ve Muhaberatı iyi bilen. EMEKLİ olabilir.
2) SEKRETER VE TEZGÂHTAR

Sekreterlik ve tezgahtarlık yapabilecek bayanlar
3) İŞÇİ

Şoför ehliyetli pazarlama işlerini yapabilen eleman
İstekliler aşağıdaki adrese birer vesikalık fotoğrafla şahsen mürccaatları

rica olunur.
VAKIFLAR CAD. 6—7 
YÜKSEL EXPORT 
LEFKOŞE 
TEL: 73564

TÜRK SEN
(E ış t ır  afi sayfa l ’de) 

z erini bulunmalıdır.
S. Hükûmoiin aldığı hayat 

pahalılığı tahsisatı ile ilgili 
ayrıcalıklı karar derhal ip 
tâl edilerek Türk Sen in öne 
rilıri doğrultusunda kalıcı 
vc otomatik işleyen bir sis 
t  imin uygulanması için bir 
uzlaşma sağlanmalıdır. Ha 
yat pahalılığı tahsisatının ö 
denmesinde düşük gelirlile 
re bir taban konması tarafı 
mızdan talep edilecektir.

4. Kamu Görevlilerine ve 
Devlet İşçilerine 13. maaş 
dıırhal verilmelidir.

5. Vergi yayasında çalışan 
lar lehinde ve 1981 yılı İçin 
de geçerli olacak yasal dü 
zeri· melerin yapılması İçin 
sendikalarımızla hükümet a 
rasında bir anlaşma yapma 
şartlan yaratılmalıdır."

Görsr.dereli emekli öğretmen 
Mehmet izzet Bey Ίη vefatının 
10’uncu ser.ai devriyesl dolayı 
siyle Selimiye camiinde 2 Ekim 
1981 Cuma gürü Cuma nama
zından öne 3 aziz ruhuna Mev^ 

lidi Şerif kıraat edileceğinden 
bütün akraba ve dostların teş 
rlfleri özlenir.

AİLESİ

SATILIK İNEKLER
2 ka.aplik inek satılıktır. 
Müracaat: REMZİ SALİH 

B42 Taşkent

(Eaştarnfı sayfa 2’dc) 
çekişmeye neden olmuştur. 
Fasik LidV-i Flapandreu 
Kıbrıs konusunda yaptığı 
konuşmada, sorunun 18 
Ekim sogimlcTinden önce 
çczümlanmaGi için yoğun 
bir faaliyet gösterildiğini 
gösteren bazı belirtiler bu 
Umduğunu, ancak seçim 
hükümeti olması nedeniyle 
Badis Hükümetinin Kıbrıs 
kı muşunda herhangi bir 
bağlayıcı girişimde buluna 
m?,yaşağını açıklamıştır. Pa 
pardr. \ı, Rallis Hükûme 
tinin bu kadar ciddi ulusal 
bir c-crun konusunda Yu 
mm halkımn 18 Ekim’do 
vereceği karan beklemesi 
g.çektiğini vurgulamıştır.

Yeni Demokrasi Partisi 
Lideri Başbakan Rallis, bu 
na verdiği cevapta, Kıbrıs 
konusunda çüziim yolunun 
açılması için Woldheim’m 
bir girişimde bulunacağı 
mn horkisce bilinen bir 
gerçek olduğunu tüylermiş, 
Genel Sekreterin yapacağı

bir girişimin Kıbrıs 
mcii tarafından kabın JJ* 
meui halinde Yunanitan 
k u n riiıin  bu inisiyaui 
djznuix in  olanaksa o!* 
ğur-u belirtmiştir. “

öte yandan bil ^  
Mi-ıtamnde bulunan 
ı-Etili Dışişleri Bata-, 
Arid, SSCB ve ί.Μ ,Γ ; 
m.,nya Dışişierı Bakanlan 
H.’_g, Gıvmyko ve Geıls. 
h o ru  yaptığı ve Kıbns 
rununu da o.raflıca ele a 
dıgı gcruşmelerd.n som, 
vo-diği demuçte, Baigi» 
Kıbns konusunu çok ^  
İra Lor atmosfer İçmîm, 
ve ayrıntılı bir ^  
cic aldığını; bu ycrarU m 
ı üşme sırasında Haifa n  
rıs konusundaki tutuna 
tam anlamıyla yapıcı bultb 
ğunu ve Amerikalı ^  
lıkriijuan Kıbrıs sorunun, 
çözümlemey çalışan Bir 
miş Milletler Gemi Sel 
telinin çabalarını 
iliğini açıklamıştır.

SATILIK
TELEVİZYON

Çift az kullanılmış yeni 
durumda Telef unken Scnso 
m:·,tik TelMvizycn satılktır.

Fiatı: Anten ile birlikte: 
25,000 TL.

Müracaat: Tel: 71567

KIBRIS TÜRK 
YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMA CEMİYETİ 
GENEL MERKEZİNDEN;

Yönetim Kuralımdaki gö 
revünden istifa etmiş olan 
sayın Durdu Üzümcühün 
bu istifası yönetim kurulu 
nun 30/9/1981 tarih ve 32 
sayılı karan ile kabul edil 
diği kendisine tebliğ edil 
miş olup, sayın üye ve men 
suplarımıza da duyurulur. 

Genel Sekreterlik 
İplik Pazan,
Şemsi Kâzım Pasajı 
Lefkoşa.

KIBRIS TÜRK KOOPERATİF MERKEZ 
BANKASI LTD.'İN BİLDİRİSİ

13 Temmuz 1981 — 20 Ağustos 1981 tarihleri 
sır:da Toprak Ürünleri Kuru mu na Kooperatifleri kara 
lıyle zahire teslim öden üreticilerin ürün tutarlarımı 
Bayramdan önce Bankamız tarafından ödeneceği I 
giiilere duyurulur.

Bu bakımdan alacaklı kooperatiflerin Bankamızın 
Merkez Şubesi ile kazalardaki Şubelerine muamele 
lerird tamamlayabilmek amacıyle başvurmaları ö· 
remle rica olunur .

Kıbrıs Türk Kooperatif 
Merkez Bankası Ltd, 
Genel Müdürlüğü

AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ
Gümrük Kanunlarına aykırılığı nedeniyle m 

dere edilen çeşitli eşya· a) 5 Ekim 1981 ta' 
sabah saat 10.00’da Magcsa Gümrük Dairesinde 

b) 6 Ekim 1981 tarihinde sabah saat 1 0 .00'di 
ise Lefkoşa Gümrük Dairesinde açık artırma usö 
ilo satılacaktır-

Daha fazla bilgi mesai saatleri dahilinde' 
sa ve Lefkoşa Gümrük Dairelerinden temin edil

M . NECATİ EBE0C 

Müdür.

Tüm Möblelerde o/<>30 indirim
Kalitesi, titiz işçiliğiyle ünlü
ÖZTÜRK ÎLKİN MOBİLYA SANAYİİ! LTD. 
MOBİLYALARINDA 0/0 30 İNDİRİM uygulanıyor.

Tapa ve Kadastro lözel Kurallar) Yasasının 5 (2) maddesi gereğince

İLÂN
Aşağıda tarif edilen malın Aktarma Kütlüklerinde sahibi olarak görünen Lefkoşalı Ke'mal Hasan Mehmet Ali bu 

mıı'a yeniden koçan almak için Lefkoşa Kaza Tapu Dairesi n0 dilekçe vermiştir. Dilekçe No. D (.ÜK. 287/81)

Mal üzerinde hak İddia eaaı veya bu malın ipotek veya herhangi bir haoizle veya herhangi bir kişinin bu HSn n
gazetede yayınlandığı tarihten İtibaren 30 gün İçinde yapılma6ı tasarlanan muamelenin yapılmaması İçin bu daireye yazık

rn RÜYA GİBİ YATAK ODASI 
rn ZEVKLİ YEMEK ODASI

II ZENGİN MİSAFİR ODASI T A K I M L A R I  
ŞİMDİ %30 TENZİLATLA SATILIYOR.

EVLENECEK GENÇLER MÖBLE YAPTIRACAKSANIZ 
MOBİLYALARIMIZI GÖRÜNÜZ, SONRA KARAR VERİNİZ.

ÖZTÜRK ILKIN MOBİLYA SANAYİİ LTD.,
5, Vali Sokak,
M ağusa ; ı,
Telefonlar : 65507 - 65368

»ebep göstermedi gerektiği duyurulur 
Tarih :8.4.81

Mahalle /Kasaba  
veya köy 

İbrahim Paşa

Kayıt No. 
ve tarihi 
A 955

MALIN 
Pafta/Plfin 

Parsel 
XX/33.5.1 
Ada A 

Parsel: 412

TARİFİ 
Mevki veya 
sokak ioml 

Kmtandia

Lefkoşa Tapu Dairesi

Malın cinsi D. E. Ak,

Dükkfln ve
Benzin istasyonu

0 1 2872

Hisso 1/3
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K. T. F. Devletim i d n  her yerinde ;
Arsa ,Ev, Tarla A partm an D airesi, 
satacaksanız veya a lacaksanız

Özsoy Şirketi Ltd.
MERKEZ

1/1 Atatürk Cad.
Şeref özsoy Apt.

(Şt. Ertuğrul llkoulu karşısı)

EMRIN1ZDEDİR .
Lefkcşa

Tel:

73409

ŞUBE:

33, Müftü Ziyei Sok· 

(Arubahmet camii karşısı) 

s m  m ® **


