I

i

~1 UNııı~

·~~

,~,p

~

~

oıı:('

...\

YAKIN noou üNİVERSİTEs:'"'
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

"usRA

Mezuniyet Çalışması
Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Ali Efdal ÖZKUL

Adı

: Nilüfer

Soyadı : İŞYARAN
Numara: 20020309

2006

.~/

~ı.Er;'.;0~

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

HAZIRLAYAN:

--<

RY

LU

HALKIN SESİ GAZETESİ
1948
NİSAN MAYIS
YAVUZ'DAN DERLEMELER

"GÜNÜN CİLVELERİ"
I

l
I
I
i
I
i
i
I
i

r

1

i
i
i

i

İÇİNDEKİLER:

Sayfa:
1. Önsöz

4

2. Giriş

5

3 Liseye dair iki mektup

1 Nisan 1948

6

4. Tanrı kimseyi düşürmesin içine 2 Nisan l 948
5. Doymak bilmeyenlerin sonu 3 Nisan l 948

8
.l O

6. Biraz da sohbet... 4 Nisan 1948

12

7. Bir çırpıda gördüklerim

14

5 Nisan 1948

8 .Fikirden doğan şakalar... 7 Nisan l 948

l6

9. Moskof tırpanı

19

9 Nisan 1948

10. Suya sabuna dokunmadan.. .10 Nisan 1948

21

11. Bu koltuğa kim oturacak.. 13 Nisan 1948

23

12. Fikirden doğan şakalar... 14 Nisan l 948

25

13. Hepimizi ilgilendiren iki köy mektubu 15 Nisan 1948

28

14. Tatlısudan bir şikayet 16 Nisan 1948

31

15. Birbirine uymayan şeyler

17 Nisan 1948

33

16. Uygunsuz bazı hareketler... 20 Nisan 1948

35

17. Fikirden doğan şakalar... 21 Nisan 1948

36

18. Hem dindar, hem küfürbaz 22 Nisan 1948

39

19. Okuyucu mektuplarına cevap 24 Nisan 1948

.41

20. Sancılarımız yine başladı... 27 Nisan 1948

.43

21. Fikirden doğan şakalar 28 Nisan 1948

.45

22. Bir kahvecinin şikayeti 29 Nisan l 948

.48

23. Şimdide kalem zorbalığı... 30 Nisan 1948

50

24. İlhakçı Gandi l Mayıs 1948

52

25. At koşulları ve sümendüfer.. .4 Mayıs 1948

54

26. Fikirlerden doğan şakalar.. 5 Mayıs 1948

56

2

27. Akkovuk mescidi

6 Mayıs 1948

28. Türkiye postaları

59

7 Mayıs 1948

60

29. Genç bir kızın intibal...8 Mayıs 1948

62

30. Gavur olurmuş .. .11 Mayıs 1948

64

31. Fikirlerden doğan şakalar .. .12 Mayıs 1948

66

32. Gönlümüzden ne koparsa

69

13 Mayıs 1948

r33. Hazreti Eyyup sabrı .. .14 Mayıs 1948
34. Şikayet tiryakiliği

71

15 Mayıs 1948

35. Okuyucu mektupları

73

18 Mayıs 1948

36. Ne yol var, ne de vasıta

75

19 Mayıs 1948

37. Fikirlerden doğan şakalar. 20 Mayıs 1948

79

38. Aşk olsun telgraf servisine

82

39. Irkçı Pehlivanları

21 Mayıs 1948

22 Mayıs 1948

83

40. Daha dün bir bugün iki 25 Mayıs 1948

85

41. Fikirlerden doğan şakalar 26 Mayıs 1948

87

42. Bir küçüğün büyük sözleri

91

27 Mayıs 1948

43. Lise Öğretmenleri hesaba katılmamış. 28 Mayıs 1948

93

44. Pazar sohbeti

94

29 Mayıs 1948

l

I
l
I
I
I

77

3

l
I
I

ÖN SÖZ

Bu tezde çeşitli tarihlerde toplumun idari ve sosyal yapısı üzerinde yazılmış
makalelerden bir kısmı toplanmıştır. Bu tezi okumak ve incelemek zahmetine
katlanmış,Dekanımız Prof. Dr. Bülent YORULMAZ ve Bölüm Başkamınım
Doç. D.r-. Ali Eftal ÖZKUL'a teşekkür ederim.
Burda bahsi geçen konular sadece Kıbrıs'ta geçen meseleler olarak değil,
beşeri,

içtimai

ve

edebi

bir

konu

olarak

da

çok

yakından

ilgilendirmiştir.okuyucu Yavuz'un bazı yazılarında bunu açıkça görecektir.
Sosyal,politik, ekonomik,kültürel bütün meseleler, tarihi bir perspektif içinde
anlaşılabilir.
Bütün medeni milletler gibi toplumun sorunlarını yazılarında ağır bir tenkit
diliyle ifade eden Yavuz " Halkın Sesi" gazetesinin baş yazarlarındandır.
Yazılarında okuyucu mektuplarına da yer veren Yavuz gerçekten Halkın Sesi
olmuştur. Sırtını milletinin tarih ve kültürüne dayayan sanatçı geleceğine
güvenebilir.
Bu sebeple bir yazar bizim kültürümüzde, tarihimizden bu günlere yansıyan
bir aynadır. Bu eserimizi korumak geleceğimizi korumakla eş değerdir. Bu
sebeple bu makaleleri elimden geldiği kadar derlemeye çalıştım.
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Hazırlayan:

R. Den'k'taş
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TEKNiK ,EGITIM

TALAT

Yine Oktay Feridun,
Dr. Küçük Halkın Sesi'
YURDAKUL
'Gözümüzü Açalım Arkariin 15.3.1949 sayıdaki ya
Sonra etrafımıza bir
.
daşlar' başlıklı yazısında'
bakalım, 40 yıldan beri ya· zısında daha çok toplumun
Öğretmen Talat Yurda·
26 Nisan 1949 tarihinde
kalkınması ve davaları ile
yınını sürdüren bir yayın
kul 19 mayıs 1949_tarihli
Kıbrıs Türk toplumunun
ilgileniyorsak
'Bahusus
organının
hayatta bulu·
Halkın Sesi gazetesinde,
teknik elemanlarının yeter·
nup bulunmadığına baka· yeni bir kalkınma devrine
-'19 Mayıs'm Manası' Atasizliğine parmak basıyor;
lım dedik. Bulamadık, rast giren Kıbrıs Türkünün ha·
türk'ün · Samsun'a ayak
en kısa zamanda teknik O·
la önünde bir engel gibi"
lamadık. Rum kesiminde
basışının 30. yılında, bu
k_ul _açılması için öğret·,
Kİ PROS (Kıbrıs) adlı gaze· durmak- isteyenleri· devir
günün manA.ve ehemmi,
menleri ve _topluni ilgilile- ·
İngiliz kaypaktı, sinsice
meye çalışacak olan her
tenin eski olduğunu gör
yetini belirterek gençliğin
_ rini ortak çalışma yapma- adaya insan yığan, Girit'in
dük, tarihine baktık, 30 y.ıl halde yine bizler olacağız'
_ uıusal duygularını galaya·· .yavebu konuyal!ınem bak: . _işgali, Yunani satan'ın zor
•
lık imiş. Ama işte Halkın diyordu.
ne getiriyor, miıii·'şuurü
maya 9ağırıyordü. ·
-.:-< t
yaşam koşulları gerekçe
sesi, Müstemleke idaresi
yüksek
tutuyordu. Bir dl- .-----------,-,
g~·'steriliyor, nüfus yapısı
'nin keyfi kararı ve toplum rf·:x-:z-:::•:•:::-;u.-,;,.-;-:::·r.-:::,:.-&;:..--::,::::;~
.,,.._,,,,,,::,:,,,..;_;:;:.,:,:::,:,,,.,.....-;,..:.,,"
ğer yazısında ise Talat
we..nııııı,
d ha o zamandan ampersorunlarına değinmesin·in
. Yurdakul, Başöğtetmen
·
·
-.·
\
ya isl Yunan yöneticileri
cezalandırılması işlemi o
SEÇİMLERE
Turgut sarıca'nm gö_revi~-ve1adanın nüfus yapısının
larak üç ay süreyle kapa·
den ayrılması uzerırıe bır
-- VERiLEN
· depişmesine _ gözyuman
tılması dışında _aralıksız-40
yazı yayınlıyordu.
, _
"
Ing iliz müstemlekecileri
yıl ayakta durabilme ... Kü·
ÖNEM·
Talat Yurdakul, bu öğ.' Avukat F.-Rail Drı:ktaş ij
vardı. lştekosvllar o koşul
çürnsenecek. giİ:ıi değit ...
retrnenln de mil_li şuurun KllLOŞ'DA
knlardı. Durum öyle bir duSayfalar:mızda Li_masel·
yerleşmesi içinçok"yoğurı . '
' dnrihir 'f,ıır~·uıı-,_'
f?ı,\~,~~~·tiheCe~~n:'\\l.iyetÇil.ikşu, ·- ru~du.
·
·
daki Türk Topiuinuhu b'i
.
- ·
.
çalışmalar.yaptığını VS bir
~,ı,u. '.'C !11.. tn\ı•I~ ı·h_ıılı:·,:
~•-&t,'-· ' · ,.,• ---• · ' ' ,:!&l:-=se;:::,:,,,:,:,:,:;,;:;,;,:;.:;,:;:.;,,;m,;,.,,,
,.,;_.,,,.,...lı,,;: ••,, .•• ,,w,··,"~«-"""-'-" lini;lendiren, örgütleyen
P_ertev ıse._Be_ledıye
defasında gitti , Istanbul':
.ı _ kılı:"'" olnu: ~an\JI":.
ve toplumsal haklarını ara
seçımlerıneqegınıyor ve d
. Y
,· .
Bum kıtlf.'ın Rm~ıiıil.ı\ benREŞAD
çeşitli toplum sorunları ya- a m~s 1 ektaşla_'.11'\a , işi~_:
liklcrihi , ko_ı-i,cı"meın,k"masına hizmet eden Atınında o zaman Rumlarla Kıbrıs ırı- Ziya Goka_lp I dl- .
;, in uğnı~"'."~'" ol_~~ K?'· :-::· o"r: Küçük yanına aldığı B~yrak radyosunda da yo · met Mithat Berberoğlu'na
k
k I
b ·0ye takdım edıldığını anlatlo,; Tıırktrn ~,kdıro, ln.· Yavuz (Mustafa Kazım Be- rum I arla hizmet vermiş o
rastliyoruz, Faiz Kaymak
anşı o an e 1 ~ ıye 1 ere rnaktadır,> __,~,ktırliır: Onlar/
tiık-:
. devi) rahmetli ile kalem oy· luyor. Ama Halkın Sesi gaKıbrıs Türk Federasyo
seçilecek meclıs üyelerinin .•...•.••.•..•.•..•.•...•. ;••,v.•,l.•... •• •••,.,•••••••••,
diril\. "'°7.do. veya\';,.~uıe,
. :, '.•natmaya, halka birşeyler
zetesinde 'Bugünİük' könunda hizmet vermekte·
seçımıne toplumun gere• ~-*=::;:.::::=::::x::::.;::::,-.::=,::~····::::.:X:::
kalmuından~orkuyoHar.,
ken ilgiyi·göstermemesin·
"'-ı..'--t-....:-~ · '-'- ']i ·' · ·
· vermeye, onu bilinçlendirşesinde HALK MEKTEBİ
dir.
meye. başlamıştı. Dr. Kü· adını verdiği yazısryle Re
Daha sonra Federas- den yaKınıyordu. Pertev
iKTiBAS
~. , ?.İi.
çük sürekli olarak kendi şat Kazım başının işlevini
yonların birl_eştirilmesi fik
yazısının bir bölümünde
.
,
· :'ı\:l.adını kullanmayı tercihearilattyor, eğitici yönlerini
16 Mart 1948'de yani"
,
-;:·
ri benimseriirve kuvvet bir aynen şunları ·yazıymdu:
.
''"
gazeteni(!
kuruluşunun
.
. . ..
derken, Must,ıfaKazım Be- de vurguluyordu.
likten doğar düşüncesiyle
devi de önce Yavuz olarak
jşte Halkın sesi sayfa'
''Partilerin kurlrnasırun - 6. yılında Evkaf için verilen
·. _
·
':·,
harekete geçilir. '
amacı halka faydalı işler mücadelelerden birisi so:
Deriktaş'ıri·.:·'
·. ·ı_.·
lmza.atrnaya başlıyor, son- larfarasında kinii adını kul
yapmak olduğu ne> göz-_· nuçlanıyordu. işte O günkü Ilk yazılarından ornek ·
rada 'GQnün Cilveleri' baş- !anan, kimi kullanmayan
·' lığı vearasmca da YAVUZ adsız neferler gibi, sonra
ILK MÜCADELE
önünde bulundurmaz kıb- gazeteni~den bi_r ·iktibas:
, takma adını kullanıyordu.
dan toplum yönetiminde.
1949 yılı sonlarında
_rıs Türkleri arasında fikri,
,,
_
SÖZ
Arkasına bu topluma
söz sahlbiolrnuş kişiler bir
Rum Ortodoks .Kilisesinin hissi tesanüd bulunmaz_.
Evkaf Mur_ahhası _sı_r.
eğitimalanındaöğretmen,
bir çıkıyordu: Dr. Küçük,
Enos is için Plebisit yapma _ve bir gaye etrafında top·
Munır, saa_td_ort_te fesını ve
EDEMEDiKLERiMiZ (;
basında. yazar,. Radyoda Faiz Kaymak, daha sonra
kararına rastlıyoruz. Kıb- lanamazlarsa
o zaman
paltosunu gıydıkten son
Bize ayrılan tek bir say- .
eğ_itim programlarında ve Denktaş ve Osman Örek ..
rıs Türk Milli kuruluşları
mevcudiyetimizin
hükmü _ ra maıye_tınde~alışan me_!
fa içerisinde, bu topluma
buna karşı derhal cephe kalmaz."
• murlar_a ved_a ederek Evhizmet verenleri sığdıra
aiır. adanın Yunanistan'a
, kal Daıresını terketrnişti.'
l
mayacağımız büyük de,ııirı
Buf_önh•I<
i I hak ı n ı amaç I ayan ve Tur- ;:::;;:;:;::·:::;:::~;.C::;:;.;:::~;:~::::;.~::.: ~; Ot''.~ ~;•.• :O:O:O• .':O:O _
•.ııı;ıl,
. ğerler mutlaka olacaktır.
kiye hiçe sayan 'bu girişi·
·
Hayatta olanların bizi ba
mi, adanın bir sömürge ha- ~,; ,. ~-~- ~~/••~ğışlayacaklarına
inanıyo
!inde, _bu kezWu~an ~öJfa-~-----~--UNU_,-_,N(fL"EL--ER,_I - -;- ıi
ruz. Zira 40 yıllık bir tarih
mürgesi olmasına yoıaça~·~u.~\1;:,~::::;;·.~.::;:
~
,,
.
\'' ~:,...l.
6 sütunluk bir sayfada ko:
kt
B
ldd ti kr ~- -....
Y.rı.tıı.N, Yıı.vuı.
~-ı
laylıkla yansıtılamaz.
ca ır. una 71 e e .1ar~~·:,"':·:· ..~:.• ~t;'·~:.;.
..
.. .
-şı konulur. Zıra karşımız"" .••• ,•..... ,.• -, •._,.,,.,
Mezarlık lopragır,dakı hılmıet !
da Girit vakası vardı. Boort'Rf'Kı:ı·u:ııı:-.: •.•. nıı•.,· •••i, kuknıiır ıwr,.• ımdır,
dos Türkleri ve hele hale "~'.~;::·1:ı:~~;:.ı~"::;.~·;;,71ı \~~:~~ ı ,..,,.,. _1,.11~~:11
1;~.~r'.,tl!:::·!7ıc'ı:i,•. • ~;: ;·,;:~~.1··~.::
1~11·~~ •• ı,~, •·1
SON SÖZ:1
Batı Trakya Türklerininba~-·ıılnıı,
ı.~.·~k m Ir hiL-ı ıuın,, nı,j •.r: .. llunıı h,·1,· ı,,r
_AYDINLARiLGiLENiYORDU ~
şına.gejenleri gören Tü:rkı.:•• ıı, ı:.;" ,••,...
l,IL.'.lıdi_ı-,: •••,011111 •.. ,\~1\..ln_n k.ıı•·_ııy~rı'.1~:::~.. ~.,nlnıı, ı,,~
-.
,l
1946'1arda-Mim Varoğ·
ta ... Kimler_ geldi kimler
_ Son söz 'olarak biz,
- .. ,
, ler, buna karşı derhal SeGÜNÜN CİLVELERi
.. Ju, Nazi! Süleyman Ebeoğ- geçti bu sayfalar arasın
Halkın
sesi
aracılığıyla.bu
· :- '
-. lirnlye' Alanında kalabalık
. •h lu, ö,!:jretmeiı rıihmetll Ah- dan? Hakikaten Tarih ol
topluma hizmet verenlere · ·:, ,;."
_b_ir toplantı yapıyorlardı.
Sekiz yıl içinde gazete· mamıştır. Böyle olmasaydı
-. ·. met Mithat Özden, Osman
muş Gazeteniz Halkın Sehalkımızın·
_rhinn9ttai'lık:,ıi.·\
O zaman Milli Türk Birliği
nin ölmeyip ilerlemesini.. Halkın Sesi d_aha -ilk gün_,}f,;Şakir, Muzaffer.Gökmen,
· si: .. ·
·- duygu larıyladolu·dıduğu•'ı,(•
protesto mitingini org aniadım adım kalkınan· top- _ lerden sesi bozulur ve çok·
ı.
nu
biliyoruz/
.$1:~~·~·~-.,':-··t.;~·,.~'
1_Av_i.ıkat. John •. Rita__ '·_ Tıilat
O_
aydınlar daha _- ze ediyor. Daha önce KAluma koşut olarak hizmet -tan can vermiş olurdu. Bu·
tf4\,tYıJr~akul,' :ôzker Yaşın, çok ilgileniyordu
toplum
Bizim saytalanrnızı kul- •
· TAK vardı.,Sonra da "Ii Iii
alanlarını artıran Halkın Se gazete ölmedi çünkü istir~,'-MDana, Hasan Ahmet ls- davalarıyla, şimdi pek oka
land_ıkları, kiym~_tı[ görüş::~' ,
p~rti vardı: Bunların ikisisi gazetesi için şunlar: be- fade, koltuk ve şeref peşin:'f.iı~keleli, ··· - Hasan
Şaşmaz.', dar ilgi görmüyoruz. Mek
lerı ıle davamıza Rafüdık-' .-'
'r·
nın bırleşmesınden kıbrıs
lirtiyordu. Günün Cilveleri
de koşmamız. umumun
··;- · A Pertev, Mithat berberoğ- tuplar yazıyor. Toplum da· Türk Milli tıirlik narnsio- sl"ıtıınıınrl~·
ları için Halkın Sesi olahakkını çiğnemek zilletini
!ı ı .~1·ı1,ri'ıI ııririrı!'.>lı ",.., nı,.
\ır,c:ı l<Av c-:Mrı ı ru ı h:ıf{c::17lıl<
rnl< ti'ını vazartanrruz a vefa
.. ,·!: ·~r., h~ırıqi lviriı.,.. ··" • ,::-·ı ··,..,riııs ~cı\lri··
,;,,j ·,,j1'"''
1"

HALKIN SESi, dile çok
kolay gelen 40 yılı geride
bırakıyor. Ama neler geldi
,·neler geçti bu 40 yılda' di·
ye düşündük. Bu gazete
nin artık tarih olan sayfa
larını karıştıralım, 1942'1e·
· rin ikinci Dünya sayısı ko
._şuııafının sıkintılı devrin) ,de, bu'sayfalarda kimlerin
:r:·•toplum hizmeti gördüğü·
· ı ne değinmek istedik. Top)i_')uma hizmet veren ·söz:
·•. ·-ı,:,,gazete_si .ve onun Kurucu·
su ReiııziOkan 24 yıllık
:\' 'hizrriettan sonra birlikte
..i,'i_;:,göçrtfüşi~_rdi. Niteki-m daha
· · ·ıık sayılarında.HALKIN SE·
'- ·si · buriu 'vurçuıuyordu.
,; Toplum gazetesiz kalmış- _
'.>tı. onu aydınlataca~. bilinç,

urunu aşılayacak, basit bir
azınlıktan onu toplum dü
zeyine çıkartacak, İngiliz
lerin gasbettiği haklarını,
mülkiyet haklarını, hiç de·
ğilse payına düşen oranda
·geri alacak bir çalışma ge•
rekiyordu. ·
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LİSEYE DAİR İKİ MEKTUP
Biri lise kütüphanesi öteki de bu okulun usulündeki bazı
aksaklıklarından bahseden asağıdaki mektuplara ilgili makamların
nazarlarını çekeriz:
27.3A8 tarihli Halkın Sesi gazetesinde okumuş olduğum bir yazıya
aşağıda yazmış olduğum hakikatı sutunlarınızla naşrederseniz beni
memnun etmiş olacaksınız.
Rahmetli Debbağ Derviş olandı lisede bir kütüphane yapılması için
servetinin büyük bir kısmını vakfetmiş . Bendeniz bunu liseli bir talebeye
söyledim bana şu cevabı verdi:
Liseye dört senedir devam ediyorum ve daima bana söylemiş
olduğun bu kütüphane meselesini istiyorum.
Mektebimizde kütüphane odası olarak sınıf odasını gösteriyorlar. Bu
oda içerisinde camları kırılmış iki üç tane dolabı bulunmaktadır. Bu
odaların içerisinde bazı öğretmenlerin aldığı Türkiye gazeteleri üzerleri
tozlu topraklı ve darma dağınık bir şekilde duruyor. Diğer bir dolapta ise
lise mecmualerden bir kaçtane bulunmaktadır. Bu kitaplardan ayrı bazı
ingilizce kitaplar bulunmaktadır.
Sayin Bay Yavuz işte benim lise kütüphanesi hakkında aldığım cevap
yukarda dercettiğimdir. Bir talebenin bilgi edinmesi için yanlız ders
kitapları okumak kafi gelmediği ve başka faydalı kitaplar okuması lazım
geldiği fikrindeyim.
Acaba evkaf dairesi verdiği bu para ile kütüphane yapılıp
yapılmadıgını soruyormu? Mektup komisyonu aldığı bu parayı nereye
sarf ediyor?
Yoksa biricik irfan ocağımız liseye kütüphane lazım değilmi? Son
olarak söyliceyim sey , aldıkları bu para ile Debbağ Dervis efendinin
ruhunun rencide olmaması için küçük bir kütüphane olsun açsalar bari!
Bir Okurunuz
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Geçen hafta gezetenizde lisenin bugünkü durumunu inceleyen
değerli bir yazı çıkmıştı. Fakat her nedense aldıran olmadığı için aynı
idare hala devam edip gidiyor.
Sayın lise müdürü geçenlerde Türk gazetecilerini davet ederek bir konusma
yaptığı malumdur. Fakat bu konuşma esnasında sorulması icap eden bazı noktalar
unutulmuş olduğundan, bunları deşmek istiyorum. Mesela;
1- Lisede fizik ve kimya denemeleri yapılıyormu? Eğer yapılıyorsa bunların
laboratuarları nerededir.
2- Sayın müdür senede bir iki defa olsun sınıfları gezip teftiş ediyormu? Yoksa
müdürün vazifesi yanlız imtihan derecelerini tayin etmekmidir?
3- Gerek fizik gerekse hendese derslerinde öğremenlere not yaptıran
varmıdır? Eğer not yaptırılmıyorsa bu dersleri öğrencilerin hiç birsey
anlamadan kör hafız gibi kitapları okuyup geçmeleri ne kadar faydalı
oabilir?
4- Geçen sene riyaziyadan sınıf geçen öğrencilerin nisbeti idi. Halbuki bu sene
küçük yoklamalarda bile 44 kişiden sadece 3 kişi, cebir dersinden 6, fizikten
3, hendeseden ise 7 kişi geçmiştir. Bu geriliğin sebeb ve hikmeti nedir?
5- Bir öğretmen sınıfa geldiği vakit , 35 dakikada cebir yapabildiği halde,
öğrencilere 30 dakikada sekiz tane cebir yaptırmak istemesi acaba
doğrumudur?
Hasılı bugünkü lisenin ve dolayısıyla bütün öğrencilerin bilgi bakımından
durumları çok fecidir. Halimizi anlatabilecek bir merci arıyoruz . nerededir ve
sorumlu kimdir Allah aşkına! ...
Bağrı yanık bir öğrenci
Her iki mektuptada ileri sürülen sikayet ve sualleri sayın lise komisyonu ile
müdüre ithaf eder ve biricik irfan ocağımızın durumile daha yakından alakadar
olmalarını sabırsızlıkla bekleriz.

Yavuz
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TANRI KİMSEYİ DÜŞÜRMESİN İÇİNE
Uzaktan görünüşlü oldukça muazzam bir binadır. İçindeki teşkilatın modern
blrtarzda olduüuna hiç süphe yoktur. Muhteşem bir sarayı andıran bu binanın
memur kadrosu ne kadar geniş ise, idaresi bilakis mahdut ve sorumluları da
adeta yok gibidir.
Burada bahsettiğimiz bu menhus bina, feleğin şamarını yemek berbatlığına
bir çok bağrı yanık kimselerin, baş vurup sifa umdukları bir yerdir. Temizlikten
her tarafı billur gibi parlayan ve Lefkoşa Hasthanesi adını taşıyan bu şato,
içinde kan kustukları altın bir leğenden farksız değildir.
Her odasından acı bir inilti, her köşesinden hazin bir iniltiyükselen
hastanenin en birinci bekçisi Azrail olsa gerek!
Sızan haberlere ve yapılan şikayetlere bakılırsa, hastahaneye başvurmak
mecburiyetinde kalan talihsiz insanların bakımsızlıktan halleri çok feciymiş.
Hele geceleri muntazam suretle nöbetçi olarak doktor bulunmayışı yüzünden,
her hangi bir kazaya uğrayıp hastahaneye götürülen zavallılarındoktor
gelinceye kadar çektikleri ıztıraba payan yokmuş.
Bu satırları yazmağa bizi sevk eden en birinci amil ise şudur;
Bundan 13 ay evvel bir kaza neticesinde bacağı kırılan zavallı bir genç,
hastahane dediğimiz bu şifa yurdunda yattığı ve bu müddet zarfında ölümcül
ıztıraplar çektiği halde, hiç bir fayda görmemiş ve kırılan kemikten iltihap
fışkırdığında zeere kadar önem verilmeden AAartık evine gidebilirsin, -çünkü
daha fazla tedavi yapamayız!...AA ceabıyla sokağa atılmıştır.
Bir an düşünelim; kırılan kemik bir az olsun kavuşmağa yüz tutmadığı ve
kopan parçalar iltihap yapmakta devam ettiği halde, hiç bir ameliyata lüzüm
görülmeden kestirme bir cevapla sokağa atılırsa, bahsettiğimiz hükümet
hastahanesinde, hastalara hakkile bakıldığını nasıl kabul edebiliriz!

I
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Otomobil ve motor kazalarına uğrayan kimseler hastahaneye götürüldükleri
vakit, saatlarca dotor beklemeleri ve yatırılan hastaların da oldum olasıya bir
tedaviden sonra dışarı atılmaları hükümet hastahanesi hesabına iyi bir kredi
olmasa gerektir.
Nörsler hakıkında yapılanşikayetler de az değildir. Netice olarak söyleyeyim
ki hastahanedeki bugünkü idare ve şekli hiç de memnuniyet verici değildir.
Binaenaleyh mesul makamın bu noktalara dikkat nazarını çeker ve
hastahanenin hakikaten bir şifa yurdu şekline getirilmesini özleriz.

Yavuz
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DOYMAK BİLMEYENLERİN SONU
İnsanlar arasında midelerine düşkün olanlar pek çok bulunduğu gibi , toprak
hırsıyıe-dünyayı istila etmek isteyen devlet adamları da az değildir. Fakat geçmiş
hadiselere bir göz atacak olursak, ister yemek, isterse toprak hadiselerinin hayatı,
felaketle sona erdiğini görürüz işte bu konuya uygun size tuhaf bir fıkra:
Eski bir devirde, uzan zamandan beri midesinden hasta olan ve iştahlı bir
yemeği midesine indirmek zevkin hasretini çeken yaşlı bir paşa, konağının
penceresinden adamlarına seslenerek:
• Koşunuz çabuk, giden şu iki softayı çevirip konağa getiriniz demiş. Yollardan
çevrilen softalar , gelip korku ile paşayı eteklemişler. Paşa tok bir sesle:
• Hayır... Şey paşa hazretleri... hani ikram buyurulursa, duacınız oluruz
demişler.
Paşa emretmiş, sofra kurulmuş, kollarını sıvayan softalar ""mismillah"" deyip
yemeğe oturmuşlar, çorbadan başlanmış, etler, zeytinyağlı dolmalar, meyve, hasılı
arkası kesilmeyen bu yemekler softaların önünde güneşte eriyen buz parçaları gibi
eriyip biterken, hareketleri de gittikçe ağırlaşmaya başlamış.
Bu hali gören uşaklar: Aman paşam, bunlara fenalık geliyor, emir buyurunuz da
kaldırıp köylerine gönderelim demişler. Verilen işaret üzerine birer külçe gibi
kaldırılan softalar arabaya yerleştirilip uğurlanmışlar. Yolda biri hafif bir titremeden
sonra arkadaşının kucağına düşüp ölmüş. Aradan çok geçmeden ötekide bayılmış.
Fakat akşamın serinliği softanın yüzüne vurunca yavaş yavaş ayılmış. Gözlerini
açıp gökteki yıldızarı görünce:
Yarabbim; su yıkdızların güzelliğine bak. Sanki bir billur taneli kase içinde
üzüm hoşafı gibi duruyorlar diye söylenirken, arabacı hiddetle bağırmış:
Allah gözünü doyursun be herif, daha şimdi ayıldın, hala doymadınmı?

i
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Softa içini çekerek mecaksiz haliyle ölen arkadaşını göstererek:
-

Ne doyması be yahu doymak dediğin işte böyle olur demiş!...
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Dünyanın bir sofradan ne farkı vardır sanki! Ve toprak hırsıyle bütün devletleri
yutmak isteyen devlet adamları da obur insanlara benzemiyorlarmı adeta?
İşte tarih... Hem çok uzaklara gitmeğe ne hacet... İkinci cihan harbinde Hitler ve
ortakları doymak bilmeyen bir iştahla bütün dünyayı yutmak istemişler ve nihayet
hem kendileri mahvolmuş, hem de mensup olduklaru milletleri perişan etmişlerdir.
Şimdi aynı oburluğu ve aynı hırsı gösteren Stalin de Hitlerin uğradığı felakete
maruz kalmıyacağını kim iddia edebilir.

I
I

Yavuz
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BİRAZ DA SOHBET
İşittiğimiz vakit çok sevindik. Memleketimizde ilk defa olarak geçen Cuma
günü Ayasofya camiisinde pek muhteşem Ferya Emini Hakkı Efendinin
musadeleriyle, Kayyim Mehmetefendi tarafından Türkçe hutbe okunmuştur.
r-

Varsın geç olsun da, güç olmasın. Yalnız bundan şu çıkar: Uzun yıllardan
beri Tanrı evlerimizdeki ibadet tarzımız ağır bir baskı altından kurtulmuş ve
hürriyetine kavuşmuş olmasıdır. Bu kadar zamandan beri yapılamayan bu
inkilaba muhterem Hakkı efendinin değil, muhafazakar başka bşr zatın engel
olduğu bu suretle ortaya çıkımış oluyor. Temenni ederiz ki, ulu minarelerimizde
dahi ezan artık Türkçe okunmağa başlansın ve pek yerinde olan bu usul, bütün
mabetlerimizde tatbik edilsin.
Hükümetin aldığı tedbir üzerine, Filistin diyarından Kıbrısa gelecek
olanların memleketimizde üç aydan fazla oturmalarına müsade
edilmeyeceğinden, otel sahipleri telaşa düşmüşler!
Bize kalırsa, otelcilerin bu telaşı doğru olmasa gerek. Çünkü ister hava
tedbili, isterse ticari maksatlar için verilen üç aylık maaş kafidir zannederiz.
Binaneleyh hükümetin birewy olduğu bu tecbiri tukdiren karşılasın eğer
istisnasız çok ve buraya yerleşmeleri önlenmesine kısa bir zamanda
Kıbrıslıların iktisadi durumu tehlikeye düşeceğine hiç süphe edilmemelidir.
Her taş yerinde gerek...
Resimi bir emirnameye göre turana, fasulye, bagrulce, yerli peynir, tereyağı
ve saire gibi gıda maddeleri bundan böyle kontrata tabi olmayacaktır ve
bunların satış fiyatları üzerinde bulunan kontrolda kaldırılmıştır.
Bu gibi eşyadan kontrolün kaldırılması ne kadar memnuniyet verici ise
kontrol dairesinin de köyünden kaldırılması o nisbette memnunluk husule
getirecek ve herkese rahat bir nefes aldiracaktır. Ve eğer buna;
""Gölge etme başka ihsan istemem"" Yadut da "" Sadakandan vazgeçtik,
hak belandan saklasın"" dersek, hiçte hata olmaz sanırız.

I
I
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Ne derece hakikat olduğunu henüz bilmiyoruz. Kaza ve köylerden gele
otomobillerin, Lefkoşanın han, garaj, meydan ve bütün sokaklarını dıka basa
doldurduğunu göze alan belediyemiz, Lefkoşa dışında geniş bir saha tahsis
ederek, otomobiller için bir durak yeri hazırlayacakmış.
Sızan bu haber gerçekleşirse Belediyeyi ilk olarak Türk matbuatı
alkışlayacaktır. Çünkü Ayasofya meydanı umumi bir garaj olmaktan kurtulacak
ve bu mukaddes mabedimize yapılan sayfısızlığa son vermiş olacaktır.
Temenni ederiz ki sayın Belediye Reisi bu işi ihmal etmesin ve her sokağı
bir han şekline giren Lefkoşayı bu rahatsızlıktan kurtarsın. Temenni ederiz ki
sayın Belediye reisi bu işi ihmal etmesin ve her açacagı bu hangi şekline girse
Lefkoşa bu tatsızlıklardan kurtarın.
Yine Lefkoşa Belediyesinin memleketine köçek sürüsüne savaş açacağını
memnuniyetle görüyoruz. Bu pis mahlukattan halkın kurtulması için savasın
yanlız Lefkosa sokaklarında değil, vatandaşların da yapılmasınıda rica ederiz.
Çünkü azile köpeklerin bulunduğu cepheler, Lefkoşa dışındadır asıl.

Yavuz
NOT: Arkadaşımız Reşad Kazım, rahatsızlığı dolayısıyla Pazar yazısını
yetiştiremediğinden dolayı sayın okurlarından özür dileriz.
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BİR ÇIRPIDA GÖRDÜKLERİM
Pazar tatilini fırsat bilerek, yaptığım ufacık bir gezinti esnasında gözlerime
diken gibi batan bazı seyleri de kafama not etmeği unutmamışım.
İşte bir afsa. Etrafı tellerle çevresilmiş olan bu yer belediyeye aittir. Kapısındaki
kocaman bir tabelanın üzerinde ise, Türkçe, İngilizce, Rumca olarak üç dilden yazı
vardır. Bunda göze · giken olacak ne var diye hayret edeceksiniz değil mi?
Arzedeyim:
Kıbrıs aadası Yunan idaresinde imiş gibi, tabellade üst kısma yazılmak
suretiyle, idaresinde bulunduğumuz bir devletin burada hakim olan diline
saygısızlık gösterilmiştir sanırım.
Hükümetin musamahası, belediyemizi milli taassup bakımından çok ileriye
vardırmıştır. Bunun misalleri de pek çoktur. Yüz verildikçe astarını da isteyen
ilhakçılara birkaç iğine batırmak zamanı hala gelmedi mi acaba?
İşte iki dilenci. Dillirgalı olan bu karı joca, yapmacık nuzul hareketleriyle
memleketin her tarafını dolaşmakta ve hiç bir vergiye bağlı olmıyan bu ticaretlerini,
sabahtan akşamlara kadar yapmaktan usamanmaktadırlar.
Dilenciliğin yasak olduğunu bir tarafa bırakalım. Görüp de benim gözüme diken
gibi batan bir şey varsa, o da yarım dillekonuşan ve AAelhamulillah müslümanım'"
diyen bu çiftin, muhitine göre Rum olduklarını söylemeleri ve titrek parmaklarıyla
gögüslerine hac isareti yapmalarıdır.
Bukalemun gibi renkten renge giren ve kara sinek gibi herkesi taciz eden bu
gibi sokak tüccarlarının perişan kılıklarına bakmayınız. Bunların keseleri oldukça
doludur. Düğmelerini de çözecek olan yanlız bir kuvvet mevcuttur. Polis...
İşte üç çuval taze bakla dün belediye pazatının kapusunu içeri girmeğe bile
fırsat bulamadan, köylünün başına bir yığın manav çökmüş, taze baklaya müşteri
çıkıyor. Hem de baskın bir fiatla almak istedikleri halde, müstahsil nazlanıyor,
malını bir türlü satmak istemiyordu.
Son dükkanların tıka basa her çeşit eşya ile dolduğu ve her şeyin ucuzlayacağı
söylendiği ve kesatlığın da bir kabus gibi ortalığa çöktüğü şu sıralarda yaş
mahsulün hala daha ateş pahasına gitmesi cidden hayret değil midir?
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Doğruya bakılırsa yaş mahsuller üzerindeki bu pahalılığa sebep ne köylüdür ne
de manav asıl musebbip, her kaça olursa olsun, pazarlığa bile luzum görmeden
parayı verip bunları alan yeyicilerdir. 1Ne kuvvetli midelerimiz ve ne dolgun
keselerimiz varmış meğer.
İşte bir meyhane... Masaları işgal edenler hem içiyor hemde binbir dereden su
getiriyordlardı. Kafaları tütsülenmiş olan ehli keyfin yaptığı görültülü ve arasıra
savrıldığı bir küfür arasında incecik bir de ses duymuştum.
Bu sesin sahibi 8 - 10 yaşlarında bir kız çoçuğu idi. Teneke bir kap içinde
bulunan gül ve mekşe gibi çiçekleri satmağa çalışıyordu.
Sorhoşlar arasında masum bir çocuğu sigara ve içki kokularını teneffüs ederek
üç beş kuruş kazanmaj için bu çirkin yerlere gönderen ana ve babalar, yalnız
birimizin değil, hepimizin gözüne batan diken olsalar gerek.
Bu gibilere hatırlatmak isterizki, anne ve babalar için en büyük hüner çocuk
yapmak değil, çocuğu yetiştirmek ve cemiyete faydalı olabilecek bir varlık haline
getirmektir.
Yavuz
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FİKİRDEN OLUŞAN ŞAKALAR
Abidenin krokisi Bir Türk sanatkarı tarafından hazırlanmış olup, inşası da yine
bu Türk sanatkarı tarafından deruhte edilecektir.
M.AKİF
• Birnci cihan harbindeki Türk esirlerin hatırasına yapılması düşünülen bu
abide, pek yerinde bir teşebbüs olsa gerek. Namık Kemal için de bir abide
yapılacaktı güya. Ne bileyim ama, bize başka bir abide lazım olacak galiba! Bunu
nereye inşa etmeli acaba?
Minimini yavruları sinema ve tiyatro gibi ictimai eğlence yerlerine götürmek
hem sıhhat hem de ictimaiyat bakımından doğru değildir.
KURUN

I

Evet bu hal doğru değil tıpkı orak gibi eğridir. Ya hele tiyatrohanelerin tahta
döşemelerine çiş yaptıranlara nediyelim?
Bakanın bir senelik faaliyeti sayın müdür Bay Orhan tarafından izah edilmiş ve
her sene büyük gelişmeler gösteren banka, artık bütün ihtiyaçlarımıza kafi gelecek
bir müessese haline geldiğinden herkesin takdirini kazanmıştır.
HALKIN SESİ

I

. Bankalarımızın alelade ticaret müessesesinden hiç bir farkı olmadığını
söyliyenler buna ne buyuracaklar acaba?
Temenni edelim ki, atom sırrını ellerinde bulunduran devletler, atomu insanlığı
mahvedecek ve bir yolda kullanmasınlar ve atomu insanlığa fayda verecek
endüstride kullansınlar.
FUAT ÜNEL
-

Bu güzel temennize karşı işte abdüacizden de otuz iki elif miktarı bir aaamin!
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Yoksa Kıbrısın en işlek itcaret limanının ağzında kurulmuş bulunan
Mağusanın üzerine çöken bir kabus mu vardır?
FAİZ KAYMAK
-

Hem öyle bir kabus ki, yetmiş yıldan beri üzerine çöktüğü Mağusayı bir çöküntü
haline getirmiş ve kibirdamasına bile fırsat vermemiştir. Bunun adı da Asarı
atika kanunuudur. Yani baykuşları himaye kanunu!
H.F UZMAN

-

O geçici bir dil fırtınasıydı azizim, hele son toplantıda güneş gibi açığa vurulan
bankanın hesabatı, ortaklıkta esinti bile bırakmadı

Lise ve lise gençliği alehine yazılan yazılara dikkat buyurdunuz mu? Yüzde
doksan dokuz buçuğuuydurma bir imza ile...
YUMRUK
-

Evet çok dikkat ettim fakat lise gençliği alehinde tek bir kelime görmedim.
Uydurma imzaya gelince sizinkisi nedir a sayın dostum.

Türk şehitliklerini ve mezarlarını kontrol eden bir memur veya bekçi acaba
yokmudur?
F. ÜNAL
-

Şimdiye kadar imamları bile açlık içinde kıvrandıran Evkaf dairesi, bekçi tayin
edip onların maaşını nereden ve nasıl verecekti ya azizim!

Sahsiyete girişilmeksizin ve fikir beyan eden herkesin fikrine hürmet ederek
yapılacak tenkidlerden halk büyük istifade görebilecektir.
R.R DENKTAŞ

I
ı-

-

İşte bu biraz zor. Çünkü bizim münakaşalarda sövme edebiyatı yapılmazsa tadı
çıkmıyor da ondan. Ve en büyük davamız şahsiyettir vesselam!

1

Beyazlara gömülmüş ve dolup gibi örtülerle bezenmiş uysal ve şirin çam
ağaçlarının güzelliğine ve sevimli manzaradoyum olmaz
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KURUN
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-

Gerçek edebiya hiç çakmam ama, o dulup gibi örtülerin biraz da kefene
benzediğini söylersem, edebiyat bakımından acaba bir hata etmiş olurmuyum.

Her ne olursa olsun, kararla benzemiş olan o yaylada, gazeteci arkadaşlarla
güzel bir kebap çevirmeğe can atıyorum adeta. Haydi dostlar: benden besa!
Yavuz
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MOSKOF TIRPANI
Demokrat bir devletin idaresinde yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz hürriyetin
feyizlerinden istifade etmeğe gayret edeceğimiz yerde, kardeşleri birbirine
boğazlatan Muskof rejimine taraftarlık göztermek, bu menhus caniliğe ortak
olmaktan başka bir şey değildir.
Bu memleketin başlıca iki unsurunu teşkil edenler Türk ve Rum olduğuna göre
komünistliğin nefretkarşılanması lazımdır. Çünkü Slav kaviminden, yani Rus,
Polonez, Çek, Sırp, Hırvat ve Bulgar milletlerine mensup olmıyankitleleri imha
etmek siyasetini güden Muskoflar, Türk ve Yunan milletlerinin de en insafsız bir
düşmanı demektir elbet.
Memleketimizde körü körüne komünist olanların sayısı kaça vardığını
bilmiyorsak da, bunların saplandıkları fikir yine kendi ırk ve ananelerine uygun
olmadığını pek ala biliriz. Bunlar, her şeyden önce düşünmelidirler ki, bugün
Yunanistanda kardeş kanı akıtan ve Yunan milletlerini cok nazik bir duruma
düşüren
Komünistliği kabul eden Markos ve onun şuursuz sürüsüdür. Garb Trakyada
Muskof tırmanıyla bizim kardeşimizi temizlemeye çalışan yine bu Muskof
uşaklarıdır.
Moskovanın emrile hareket eden Markos, yanlız türk düşmanlığiyle kalmadığına
ve kendi öz kardeşlerinin kanını akıtmakta devam ettiğine göre, ceddin en zalim bir
celladı olduğunu göstermiş olmuyor mu?
Komünistliğin hak ve insanlık yolu olduğunu kabul edenler ona çekiç ve orak
tan müteşekkil olan armasına tapanlar, bu mukaddes yolun dağ başlarında insan
boğazlamakta olduğunu sanıyorlarsa, çok aldanıyorlar.
Çünkü hakiki hak yolu, din ve milliyet ahkamile maneviyetimizi yıkayan ve her
kötülükten kaçınmamızı gösteren mukaddes bir yoldur. Nerede kaldıki, bu meshebi
icad edenler bile, kendi soylarından olan binlerce zavalıyı karanlık zindanlarda
kamçılarla öldürmekten kaçınmıyorlar.
Komünist yularını boyuna geçiren Markos, etrafına topladığı bir sürü cellatlarla
hem kendi, hemde bizim kardeşlerimizi vahşiyane bie surette öldürmekte devam
ediyor, en vahşi hayvanların bile yapmadığı bu insan kasaplığından, Moskoflar
sevinip bayram yaparlarken biz düşen en büyük vazife, içten olsun yas tutmak ve
onlara karşı nefret duymaktır. Fakat din, iman ve milliyet tanımayan kominizmi
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alkışlamak isteyenler, bugünkü feci hadiseler karşısında zerre kadar olsun acı
duymuyorlarsa, ağırda olsa söyleyelim ki, bu gibiler, mensup bulundukları
milliyetlerile hiç bir vakit öğünemezler. Çünkü, bunlar, kendilerine en yakın olan
kimselerin namus, hatta canlarına kıyacak kadar hayavanlaşmış bir rejimin
cinayaet ortaklığını kabul etmekte kendikendilerini damgalamış oluyorlar.
Bizim kitabımızda masum kanı akıtmak yağmacılık yapmak ve namus berbat
etmek yoktur. Bu kötü haller, İsa peygamberin kitabında da bulunmadığını pek iyi
biliyoruz. Bize Tanrı ve insanlık yollrını gösteren mukaddes kitaplarımız varken,
komünist paçavralarının ahkamına uymak soysuzluğunu gözteren canavar ruhlu
kimselerin, topuna birden lanet!..
Yavuz
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SUYA SABUNA DOKUNMADAN
Bundan beş yıl evvel Rum çiftçilerinin millici ""kumbaro""ları muhayyel ilhak
emiri kararında Türk çiftçisini aket olarak kullanmak istemişlerdi. Rumların
çevirmek istedikleri bu fırıldak karşısında isyan eden tung yüzlü çiftçilerimiz milli
taassup havasile zehirlenmiş olan şatıyı toplu bir halde terk ederken
""kumbaro""lar arkalarından söyle haykırmışlardı.
Siz Türk değil misiniz? Hiç bir birlik kuramazsınız.
Milli hisleri kamçılanan Türk çiftçisi çelik bir irade ve sarsılmaz bir imanla
hemen harekete geçmiş ve bugüne kadar yaşamakta olan "K.T. çiftçiler birliği"ni
kurmuşlardır. Bunun yanında öteki birliklerimizin de mevcut olduğu ve cemaatı
ilgilendiren her meselede el ele vererek nasıl çalıştıklarını gören " kumbaro"lara,
bizim aramızda sağcı ve solcu diye ikiye bölkünmüş kitleler bulunmadığını
hatırlatırsak, hakkımızdakı fikir ve kanaatleri gibi yüzleri de ekşimez sanırız.
Gençliğin bir tacı gibi parlayan Viktorya ve lise mezunları kurumu tarafından 15
nisanda fakir öğrenciler menfaatine bir musamere verileceği malumdur.
Hayırseverlik duyguları ile harekete geçen gençlerimizi taktir ederken, her vakit
olduğu gibi, bu musamere için satışa çıkarılacak biletlere halkımız tarafından ine
aynı rabetin gösterileceğini umarız.
Bu munasebetle, musammareye kundaktaki mini minilerin götürülmemesini
samimi olarak hatırlatır ve bunu evlat sevgisi ile kalpleri çarpan annelerden rica
edersek o hassas kalplerin ince telleri kopmaz zannederiz. Gerçi bir altın top gibi
sevilen yavrucauklardan bir kaç saat ayrılmak bir anne için zordur ama, onların
çığlıklarıda çekilir sey değildir doğrusu hele tiyatro gibi umumi yerlerde...
Mustafa Hasan Dülger imzası ile sayın bir okurumuz bize gönderdiği mektupta
şöyle diyor;
Tesadüf olarak geçen aksam belediye pazarı civarından geçiyordum.
Kundurama bulaşan pislikten fena halde tiksinmiştim. Etrafa dikkatle baktığımvakit
yolun kenar yerleri bir kademhaneden farksız olduğunu gördüm. Bu saygısızlığı
yapanlar, belediye pazarı yakınındaki kimseler olsa gerek umumi sıhat bakımından
bu çirkin hareket değilmidir?
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Sayın okurumuzun bu şikayetinde haklı bulurken, belediyemizinde bu noktaya
dikkat nazarını çekeriz. Ve memleketimizin bir çok yerine kademhane yapılmaması
yüzünden, mevcut bucakların birer kademhane haline girdiğini hatırlatmak isteriz.
Hatta mabetlerin etrafına varıncaya kadar yapılan bu pisliğin önünü almak için,
icap eden yerlere asri kademhaneler yapılması en kestirme bir yoldur zannederiz.
Buna, araplar camımın etrafını misal olarak gösterirsek, sayın belediye
başkanınında bu hususta bize hak vereceğine emin bulunmaktayız.
Yavuz
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BU KOLTUGA KİM OTURACAK
Lefkoşa belediye meclisinde Türklere mahsus olan koltuklardan biri boş
bulunuyor. Zaten Türkler için ,.,.adet yerini bulsurrv'dan başka hiç bir yetkisi
olmayan bu koltuğa kimin oturacağı bilinmiyorsa da, münhal olan bu yer için
şimdiye kadar hiç kimsenin namzet olmadığına göre, boş bulunduğu muhafaza
edeceği zannoluyor.
Değişmeyen şimdiki belediye kanunları yürürlükte devam ettikçe belediye
meclisindeki Türk azaların, çoğunluğun baskısı altında mensup oldukları
cemmaata faydalı hizmetler göremiyeceklerini, son seçimler yapılmazdan evvel bu
sütunlarda yine yazmış ve mevcut kanunda tadilat yapılmasını israrla istemiştik.
Geçen gün Hürsöz refikimiz de bu konuya temas etmiş ve şimdiki belediye
kanunu tahtinde biz Türklerin belediye meclisindeki durum ve vazifeleri bir süs
olmaktan öteye geçmiyeceğini belirtmişti. Arkasaşımızın ileri sürdüğü noktalar ise
şunalardır;
(a) Belediye meclisleri ait oldukları şehrin Türk nufusu nisbetinde olmak üzere,
nöbetle Türk bekediye reisi seçmeye mecbur olmalıdırlar.
(b) Reis Rum olduğu zaman ikinci reis Türk olmalıdır.
(c) Türk belediye azalarının muhalit bulundukları belediye meclis kararları
meclisin maimamiyetiyle valinin vefasına tabi olmalıdır.
Arkadaşımızın üç madde üzerine muhtasar olarak belirtilmeğe çalıştığı bu
isteklerimiz, son seçimler arifesinde de ileri sürülmüş olduğu halde, her nedense
hükümet şimdiki kanunda hiç bir tadilat yapmağa lüzum görmediğinden belediye
seçimlerine ademi iştirak fikri halk arasında saplanıp kalmış bulunmaktadır.
Şimdiki halde gerek Lefkoşada, gerekse kaza merkezlerindeki mevcut Türk
belediye azalarının, selefleri gibi müteassıp bir çoğunun baskısı altında vazifelerini
hakkile ifa edemediklerine ve bundan ötürü vicdani bir azap duyduklarına katiyen
şüphe etmiyoruz. İşte bunun içindirki, seçimlere ademi iştirak prensibini muhafaza
ediyor ve belediye meclisinde bizi temsil edecek olan azaların cemmaata hakkiyle
vazife yapabilmeleri için belediye kanununda tadilat yapılmasını tekrar ediyoruz.
Hem öyle bir tadilat ki, belediye reislerini siyaset peşinde koşmalarını ve bir reis
sıfatıyla ilhak talebinde bulunmalarını menefsin.
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Çünkü şimdiki halde Türk azalarını hiçe saydırankanun, belediyeleri birer Yunan
parlamentosuna çevirmiştir. Bunun bir hakikat olduğunu ispat eden misaller
geçmişte olduğu gibi şimdide canlı olarak pek çoktur.
Binanandeyiyh Türk cemaatının istekleri merlerinden ibaret aldığı pek
muhterem Halil bey tarafından dinlenip incelendiği şu sırada, belediye kanunu
hakkında vaku olan bu haklı isteklerimizin dikkat nazara alınmasını ve diğer
meseleler arasında bunun da hükümete arzolunmasını rica ederiz.
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FİKİRDEN DOGAN ŞAKALAR
Yine bir hakikattır ki, içine milli mefküre ve vicdan sinmiş olan bir kitleyi, isim
değiştirmekle başka renge sokmak imkansızdır.
R.R DENKTAŞ
-İmkanzırdır zahir... Çünkü kırk yıllık Kani, hiç olur mu Yanni?
-Haber aldığımıza göre 17 yaşında bir Rum kızı, sevişmekte olduğu bir Türk
gencine kaçmış ve 24 saatten beri her ikisi de meydanda yokmuş
HÜRSÖZ
-Hani bir söz vardır, iki gönül bir olmuş, samnalık seyran olmuş derler. Şimdi
alavler içinde yanan bu iki gönül hastası da, her halde bir samanlıkta olsalar gerek.
Komünist olmıyanlara karşı çok işkence yapıyorlar, haftada üç gün bütün
kadınları, genç kızları topluyor, kendilerine birer kürek veya kazma vererek azat
kabul etmez köleler gibi çalıştırıyorlar.
HALKIN SESİ
-Komünistlerin bastığı yerler birer dünya cehennemi olmuş meğer. Kendileri de
zebani olsalar gerek.
Bu sütunda, dün de, üzerinde ısrarla durduğumuz gibi, uzun etek tamamiyle
moda olmustur.
HÜRSÖZ
-Eskiden bozma yeni çıktı işte tam buna derler. Fakat ne bileyim ama, bu uzun
etek modası, bayanların keyfine biraz tuz katacak galiba!
Eskiden yağmur dualarile yağmur yapacapına inanırlardı. Halbuki bugün
insanlar fen kudreti ile suni yağmur yağdırmaya muvaffak olmaktadırlar.
KARUN
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-Aman yarabbi; bu ne cesaret? Böyle şey olurmu hiç? Tövbe et günahlarına,
çünkü deccal duyarsa yandığın gündüür ha.
Fakat onlar arabayı antika taş bir adanın içine koydular, üzerine de sağlam bir
kilit vurdular
FAİZ KAYMAK
-Cenaza arabasına kilit vuran Evkafçılar, Mağusa Türk mezarlığını da içine
girilmez bir diken ormanı haline getirmişler. Ne yaman ve ne antika bir idaresi vardı
bu Evkafın!
Belediye kanunu tadil edilmedikçe, biz Türklerin Belediye meclisindeki
vazifeleri nihayet bir süs olmaktan veya rakam doldurmaktan öteye geçemez.
HÜRSÖZ
-Tırnak kadar biraz öteye geçer zannederim. Bu da AAevet efendimAA demekten
başka bir şey değildir!

I

Hayat pahalılığı bütün şiddetile hüküm sürerken, bir taraftan da parasızlık,
memur ve muallimin canına okuyor Medet ya Resul!
YUMRUK
-Memlekete kabus gibi çöken kesatlık devam ederken, esnafın yüreği de mum
gibi eriyor. Esnafa da medat ya resul!
Ve yine müsadenize sormak istiyorum. Bu daire bir Markos dairesi midir?
Yoksa.
DR.KÜÇÜK
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-Bana kalırsa, telefon dairesi bunların hiç biri değildir. Burası, Türkçe bilmez İsa
güllerinin cilve yarışına ğiriştikleri bir yer olsa gerektir azizim!
Mesela Halit beyin temaslarında konululan meselelerden müftilik meselesini
inceleyelim...

-

'

HF. UZMAN
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-Fakat bu meydanda belediye işlerimizin de yeni bir şekle girmesini incelemeği
unutmayınız. Çünkü mecliste manken olmaktan usandık.
Hala düşünüyorum. Birisi bana imtihan lazım ötekiside imtihan lazım değil,
becermek lazım diyor. Acaba nasıl becereim dersiniz?
İŞSİZ BİR MEZUN
-Baş parmakle şahadet parmağınızıoynatmak suretiyle tekerleği bol bol
yağlarsanız, bu işi becermiş olursunuz. Yoksa ağzınla kuş kapsanız, alimallah yine
nafile. Malum a; çünkü Türksünüz evlat!
Yavuz
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HEPİMİZİ İLGİLENDİREN KÖY MEKTUBU
işte iki mektup. Birincisi baştan başa bir aile faciasını, ikincisi de fakir bir
yapıcı ustasının, Lisede bulunan öocuğu için verdiği yemek parası hakkında bir
sorusunu ihtiva ediyor. Mektup sahiplerinin isimleri yanımızda mahfuzdur ve
yazılanlar da bazılarının zannettikleri gibi uydurma şeyler değildir. Binaenaleyh
mektupları aynen aşağıya decrediyoruz:
Geçen gün bizim eve yedi çocuk anası bir kadın geldi ve bana şu acıklı halini
anlatmağa başladı.
Efendi; Allah aşkına alaka ile bu dediğimi dinle! Bilirsin ki ben kocamla 21
senedir yaşıyorum, bu müdder zarfında kocama karşı hiç bir kusurda bulunmadım.
Dün bir köyde köylülerimizin nikah töreni yapılacaktı. Kocamla beraber o köye
gittik bizimle köyümüzün bir öok adamları ve kadınları da gitti, büyük bir otomobil
hancahınç dolu.
Nikah töreni bitti, otomobil hareket edecekti. O köyde hurma satan birisi vardı,
kadın arkaşlarımdan birçoğu çocukları için hurma aldılar. Ben de çocuklarıma bir
şinillik hurma aldım. Üstümde para bulunmadığından yanımda bulunan bir köylü
komşudan şilin iistedim ve hırmaları ödedim. Köye geldiğimizde şilini sahibine
iade etmek için kocamdan istedim. Kocam bu ehemmiyetsiz işden kuşkulanmasın
mı? Beni kapı dışarı etti, hmde boşadı.
Benim anamdan kalan yegane malım bir ev idi, onuda kocam birkaç sene evel
sattı ve parasını harcadı. Ben şimdi ister istemez kardeşimin evine gittim
sokuldum. Çocuklarım yollarda, sokaklarda aç ve bi ilaç ağlıyorlar. Elimde on
param yoktur. Ben şimdi ne yapayım? Allah aşkına bana bu yolda bir fikir veresin,
çünkü başıma gelen bu felaketten kendimi şaşırdım, ne yapacağımı bilmiyorum!
Zavallı kadın bu acıklı halini anlatırken, hıçkıra hıçkıra ağlıyor feryat ediyordu.
Mesut bir ocak kurma gayesiyle olmayıp da mahza geçici bir hevesle evlenlerin
sonu böyle olur. Öyle zannederim ki bu gibi aile cetlerimizden bıkmamış ve bu
dertlerimizi önliyecek bir Aile Kanununun yazlını istemiyecek iyi düşünen bir
müslüman yoktur.
KÖYLÜ
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Yedi çocuk bir aileyi birbirine bağlıyan yedi kilit demektir. Ne buna ne de 21
senelik hayat arkadaşlığını zerre kadar düşünmeyen bir adam, bir şilin için karısını
boşayıp sokağa atmakta adamlığını lekelemekten başka bir iş yapmamış
sayılamaz. Bu ağaya, bu cesareti veren de hiç süphe yok şimdiki aile
kanunumuzdur. Binaenaleyh cehennemi bir hizle birbirini takip eden bu gibi aile
facialarımıza son vermesi için, hükümetten insaf diler ve harekete geçmesini
sabırsızlıkla bekleriz.
Sayın Bay Yavuz,
Her zaman yazılarınızı seve seve okurlardanım. Birçok arkadaşların dertlerile
alakadar olduğunuzu ve bundan dolayı jerkes tarafından günden güne sempati
kazandığınızı görüyorum. Öyle değil mi ya? 'sev beni seveyim seni' ne ise çok
uzattım. İşte benimde bir derdim var size anlatayım da bir çare bulamazsanız
gazetenizde olsun yazarsınız. Ben bir yapıcı ustasıyım. Ama g,nde liraya
işleyenlerden değil, yabancı köylerde hele bu ekmek kıtlığı zamanında bazan aç
ytan ustalardanım. Lisede okuyan bir oğlum var. Mart aylığı 3 buçuk lira yemek
parası verdim. Şimdi Nisan ayı için de 3 buçuk lira verdiyorum. Halbuki bu iki ayda
18 gün tatil vardı.
Bundan başka yarın son tatilde Haziran ayında ancak bir hafta mektepte
kalacaklar ve yine tatil! Tatil ama bir ay için yemek parası tamam verilmezse ,
ellerine karne verilmezmiş! Şimdi beraber hesaplayalım 3 ay için verilen 10 buçuk
liraya çocuklar ancak 1 buçuk ay yemek yerler.
170 e yakın çocuktan alınan yüzlerce lira ve hükümetten alınan şeker veya yağ
ne olur.
Bütün bu detlerimizi kime yanalım? Sonra ismimin açıklanmasını hatta
köyümün de bildirilmesini istemem yavuzum. İhtimal çocuğum fena bulur. Haksız
isem neşredmezsiniz, haklı isem aleme ilan etmenizi rica ederim. Derin hürmetler.
BİR YAPICI USTASI
Adının açıklanmasını istemeyen sayın okurumuz korkmakta pek haklıdır.
Aynı zaman da verdiği yemek parası için, hesap sormakta da yerden göğe
kadar yine haklıdır.
Evet, bu çocuk babası gibi, bizimde öğrenmek istediğimiz şudur:
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Sene ortalarında yapılan iki defaki 'sömestir' tatilleri 36 gün olduğuna göre,
sair dini ve resmi tatil günlerile takriben bir buçuk ay kadar Lisenin kapalı
kaldığını kabul ettiğimizde bu müddet zarfında öğrenciler yemek yemediği
halde, kendilerinden niçin para alınıyor ve bu para nereye sarf ediliyor?
Lisede yatılı öğrenciler 160 kişi olduğuna ve bu bir buçuk ay için her biri 5
lira Sşilin verdiğine göre, öğrencilerden alınan bu para 840 lira gibi mühim bir
yekün tutuyor. İşte bu paranın öğrencilerden niçin alındığını sayın Lise
komisyonundan sarabilirmiyiz?
Yavuz
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TATLISUDAN BİR ŞİKAYET
Sayın Bay Yavuz,
Köyümüz Tatlısu Türk halkının şu haklı şikayetinin sütununuzda
neşretmenizi ve ait olan makamın dikkat nazarını çekmenizi rica ederiz.
On üç seneden beri cehaleti ve başarısızleğe yüzünden bizi bin bir zorluk
içinde bırakan muhtarımız hakkında, müteaddit defalar yaptığımız şikayet ve
gönderdiğimiz istidalar, her nedense sayın Larnaka komiseri tarafından
ehemmiyete alınmamıştır. Bu durum karşısında muhtarımız daha fazla aşırı
gitmekte ve her şeye bize boyun eğdirmek istemektedir.
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Son olarak 85 imzayı havi olan bir istida ile gönderdiğimiz iki mümessil,
sayın komiser tarafından memnuniyetle kabul edilmiş ve büyük bir alaka ile
dinlenmişti. Sayın Komiser, mesele etrafında incelemeler yapacağnı vadetmiş
ve hakikaten de köyümüze hususi bir memur göndermişti. Memur köye geldiği
akşam, bütün kölüyü kahvehanede dinlemiş ve muhtardan tek bir kişinin
memnun olmadığını öğrenmişti. Fakat hayret değilmidirki, verilen istidanın ve
bizzat memur tarafından yapılan tahkitin aradan enbeş gün geçtiği halde bu
hususta bize hiç bir cevap verilmemiştir. İşte bunun üzerine beş kişiden ibaret
olan bir mümessil heyetini tekrar Larnakaya göndermiş, fakat Komiseri
makamında bulamadıklarından geri dönmüşler ve üçüncü defa olarak
gönderdiğimiz mümessiller de, sayın komiser tarafından kabul edilmeyip, bir
memura havale edilmişlerdi.
İşittiğimize göre muhtar ve ona bağlı azalar; aramızda particilik olduğunu
ileri sürerek mesul makamın yanında mevkilerini tahkim etmeğe çalışmışlar!
Bunu şiddetle reddeder ve köyümüzde particilik olmadığını alenende beyan
ederiz.
Biz, başımızda muhtar olacak zatın bilgin olmasını isteriz. İşte bunun için
de, aramızdan seçtiğimiz Bay Necati Kazım'ın muhtar tayin edilmesini isteriz.
Bu gencin bir Lise mezunu olması munasebetiyle köy halkına daha iyi hizmetler
yapacağına emin bulunmaktayız.
Binaenaleyh sayın komiserimizin, kanuna aykırı olarak cahil bir kimsenin
başımızda muhtar olmasına daha fazla fırsat vermeyeceğini umarız..
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Tatlısu Türk Halkı Namına
M. SALİH HÜSEYİN
ALİ MUSTAFA

Larnaka kazasına bağlı Tatlısu Türk halkı namına yazılan bu mektubun,
sayın larnaka komiseri tarafından dikkat nazara alınmasını ve toplu olarak bir
köy halkının yaptığı bu şikayete önem verilmesini bizde rica ederiz.
Yavuz
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BİRBİRİNE UYMIYAN ŞEYLER
Bir iki aydan beri çarşı aleminde müthiş bir durgunluk havası vardır. Aynı
zamanda memur sınıfı da yana yakına para sıkıntısından bahsederek birbirine
dert yanıyor. Köylü ise yağmursuzluktan sancı içinde kıvranmakta ve gözlerini
mavi kubbeye dikerek ulu Tanrıdan medet bekliyor. Hasılı kesatlık ve
parasızlıktan umumi bir şikayetin günden güne kabardığını görüyoruz.
Bir de öte yana bakalım. Halkı koşu sahasına taşımak için memleketin ne
fren vagonları, ne de otomobilleri kafi gelmiyor. Sinema ve sair eğlence yerleri
de, ehli keyfle tıka basa dolu. Bu uğurda harcanan para nereden sağlanıyor işte
birinci tezat.
Her şey geçmeğe mahkum olduğu halde memleketimizde bir türlü geçmek
bilmeyen bir moda vardır. Bu modanın iki renginden biri ilhak, öteki de
muhtariyettir.
Vakit vakit Rumca gazetelerde buna dair ateşin yazılar çıkar, milli
kahramanlar Lonraya postatar, seçim günlerinde bu iki moda bir kalkan gibi
kullanılır, bazan velvele o dereceye varır ki, bu rüyanın hakikat olacağı zehabına
düşünerek titremekten kendimizi alamayız.
Başta liderleri olmak üzere bütün Rum cemaatı muharriyet isteriz diye hep
bir ağızdan haykırırken, sağcı bir gazete de şöyle diyor:
Klıridis, Servas ve Fifi'nin iadaresinde muhtaiyetle yaşayacağımıza, hatta en
bozuk İngiliz idaresinde yaşamak, biz Kıbrıslılar için çok daha iyidir! diye
solcuları adeta şamarlıyor. İşte ilhak gümbürtülerinde bu da ikinci tezat!
Her yenilg her inkılabı benimsediğimizi ve ona göre ayak uydurduğumuzu
söyliyerek öğünürüz, kızlarımız asri kıyafetleriyle her sahada başarı gösteriyor,
erkeklerimiz püsküllü fesi çoktan atmış bulunuyor. Ulu Tanrıya şükür ezan ve
hutbelerimiz Türkçe okunuyor, yeni çiftler kol kola geziyor, kara çarşaf ve kara
peçeler adeta görünmez oluyor.
Geçen gün abdest almağa hazırlanan bir mürit, umumi bir yerde istipra
yapiyor ve kendisine savrulan alaylı kahkahalara zerre kadar ehemmiyet
vermeden bu çirkin hareketinde devam ederek dudaklarıle birşeyler
mırıldanıyordu.

I
33

Zamana göre ayak uyduran bir cemaat arasında, bu gibi köhne kafalıların
hala bulunmasu ve yenilikler içinde eskiliğe saplanıp kalmaları. İşte üçüncü
tezat!
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Milliyette yekta, hamiyette eşsiz, merahmette bir şampiyon, doğrulukta ön
safta akıl ve mantıkta bir dahi, hüsnüiyet ve samimiyette bir peygamber kadar
temiz, hasılı insanlığın tam bir timsali olduklarını söyliyen bazı kahramanlar
vardır.
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Hele bir dikkat ediniz... İş istifadeye dayandığı gibi, milliyet suya düşüyor.
Hayırlı bir maksat için kendilerine baş vurulduğu zaman, sağdan geri
dönüyorlar. En düşkün ve aman diyenlere ""allah vere"" diyorlar. Bugün
söylediklerini, ertesi gün cerh ediyorlar. En yakındakilerini bile avlamağa
çalışıyorlar. Ve nihayet alemi abdal, kendilerini de dünyanın en açıkgöz
kimseleri sanıyorlar.
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İşte bu tezatların da kaça vardığını siz hesaplayınız artık...
Yavuz
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UYGUNSUZ BAZI HAREKETLER
Protestanlığı yaymak ve bu mezhebi herkese asşılamak maksadile, dört
kişilik bir heyetin cakit cakit köşe başlarında yüksek sesle propaganda
yaptıklarını görüyoruz. Bunlar, mükellef oldukları dini ödevlerini yapmakta her
ne kdar serbest iseler de, Türk muhitinde Rumca olarak yaptıkları propaganda
ile biz Türkleri protestanlığa teşvik etmeleri ve bu hususta Türkçe broşür
dağıtmaları uygunsuz bir hareket olsa gerektir.
AATürk cemaatına rnahsus-" başlığı altında çıkardıkları broşür mensup
bulundukları mezhebe uygun olabilir. Fakat bizim dinimize asla olamaz. Çünkü
Ulu Tanrının bir olduğuna inanan bizlerin peyganberi Hazreti Muhammet ve
mukaddes kitabımız Kuranı Kerimdir.
Hususile 'allahın kilisesi' adı verilen ve bir Hiristiyan mabedi tarafından
yayınlanan bu broşürleri dağıtanlar bilmelidirler ki, bizim dinmizde Allahın evi
kiliseler değil, ulu minarelerde beş vakit tekbir kılınan camiilerimizdir.
Binaenaleyh, bizi İsa peyganbere tapmak ve protestanlığa sürüklemek isteyen
bu heyetin, dinimize aykırı olan bu hareketlerini, kendi muhitlerine tasşmil
etmelerini tavsiye ederiz.
Tükçemizde yer verilmek istemediğini birçok defalar acı acı sikayet etmiş ve
bu hususta gerek hükümetin gerekse belediyenin dikkat nazarını çekmeğe
çalışmıştık. Fakat takip edilen bu uygunsuz hareketin hala devam ettiğini esefle
görüyoruz.
Geçen gün yanımıza gelen bir Türk genci, pek haklı olarak bize şu yolda bir
şikayette bulunmuştır:
Memleketin görülmeğe şayanı birçok yerleri gezdim. Fakat Lekoşa müzesine
gittiğim vakit teşhir edilen tarihi eser ve antikaların hangi zamana ait olduklarını
ve cinslerinin nelerden ibaret olduğunu maalesef anlayamadım. Çünkü bütün
eşyanın üzerindeki etiketler Rumca ve İngilizce olarak yazılmıştır. Yoksa
Kıbrısta Türkçe, resmi lisan olarak hükümetçe kabul edilmiş değilmidir?
Bir misafirin bile gözüne batan bu meselede de müze komisyonunun
uygunsuz hareketi sabit olduğundan, hükümetin dikkat nazarını çeker ve
Türkçemizie yapılmak istenen boykotta ön ayak olmasını görmek isteriz.
Yavuz
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FİKİRDEN DOGAN ŞAKALAR
Çünkü her yapılana sürekutla vecap verdik. Suratımıza indirilen her tokada,
yanağımızın diğer tarafını çevirmekle iktifa ettik. Fakat artık kafidir demeliyiz.
DR.KÜÇÜK
-Çünkü bıçak kemiğe dayanmıştır ve bundan böyle bizde söze söz, yumruğa
yumruk ve tokada tokatla cavap vereceğiz. Çünkü çorbacılılara böyle mukabele
tütmüştür artık.
Lisenin bir bandosu vardı. Bu bandonun çeşitli aletleri nelerdir? Horda
teneke fiatına satıldı mı?
HALKIN SESİ
-Hayır sadece ruhuna fatiha okundu. Mezarına bir sabır dikeni ekmek
istedim ama merhum bando hazretlerinin kabrini bir türlü bulamadım !
Memurlar halinden şikayetçi esnaf ticaretin tavsağından, çiftçi yağmur
yağmadığından, işçi Mr. Hendrisk'ten.
KARUN
-Allahım, sen bizim başımıza gelen derdü belayı, emzrazü züğürtlüğü, vukuu
melhuz olan kıhtu galayı bazşımızdan irak ayle yarabbi...
Bunu için Viktoryanın başında da dirayetki bir Türk müdire görmek, bütün
cemaatın dört gözle beklediği bir iştir.

I

HALKIN SESİ
-Tuhaf değilmidir ki , senin dediğin bayram haftasını, bazıları mangal
tahtası olarak tevil ediyorlar. Viktoryalıların aleyhtarı diye al sana yarın bir iftira
daha!
Ağaç yetiştirmek bir köye, bir mevkie güsellik vermekle kalmaz. İdaresinin
havasına, ekonomisine de hayırlı tesirler yapar
HÜRSÖZ

I
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-Hele şu bahar mevsiminde her dalında bülbüller öten ağacların a.
LEf-.,,.8~~
birkaç tane çakıştırmak ve kızarmış kuzucuk eti mideye indirmek cana ~;~
katmaz mı?
İnsanlar et, kemik ve bil hassa sinirden yapılmıştır. Bu maddi varlığın
levkinde de bütün yaşayışımıza hakim olan ruh mevcuttur.
FUAD ÜNEL
-Bu ruhu da sahibine vakitsiz teslim etmemek için de, yaşayışımıza hakim
olan para mevcuttur. Ne bileyim ama, bu mübarek nesne de, kafi derecede ne
sizde var ne de bende galiba!
Bu manzara, birden bire bana birkaç gün evvel bir ihtiyar dilenci amayı
elinden tutarak sokak sokak para toplayan dilenci çocuğu hatırlattı.
FAİZ KAYMAK
-Bu acıklı ve ayıplı manzaralara sık sık biz de şahit olmaktayız. Çekirdekten
yetişen bu velerler, gözlerimize baktığı halde, her nedense ne hükümet
aldırıoyor ne de biz!
Çünkü gurbet elde hastalanmanın ne demek olduğunu, ancak aynı ızdırabı
tatmış ve gurbet acısını içine çekmiş olanlar bilir.
REŞAD KAZIM
-Tanrım bu acıyı ne dosta ne düşmana çektirmesin. Bir zamanlar bu acıya
bende tatmış olduğumdan, bunun ne öldürücü bir zehir olduğunu pek iyi
bilirim.
On seneden beri bankada hüsnü hizmet eden Rüstem efendiye afiyet ve
neşeli bir afiyet dileriz.
-Yetmişine varan, fakat bir genç kadar dinç olan Rüstem efendiye, dahayya
Zarb ağa kadar uzun bir ömür sürmesini, yürekten bende temenni ederim
Midesi tok, sırtı bütün ve kesisi paralı olmıyan insanlardan hiç bir şey
beklenemez.
KURUN
37

-Pek doğru azızım ama, ne çare ki bu fena durumda
adamlarımızdan, Evkaf dairesi öok şeyler beklemişti.

bulunan

din

Verilen derslerden milli mefküreler kaldırılır, milli davalar hakkında
konuşmak menedilir, muallimler sıkı bir istibdat altında kontrola tabi tutulur ve
hatta mekteplerin ismi bile değiştirilir.

R. R DENKTAŞ
-Mesela bizim mekteplerimizde tatbik edilmekte olan şimdiki usul gibi ! ...
Bu memleket insanları arasında garez ve çekememezlik son haddini buldu
denirse, bilmem mübalağa yapılmış olur mu?
KURUN
-Bilakis hakikatı açıklamış oldunuz. Çünkü bu, ezeli bir hastalığımızdır.
Tedavisi de yalnız Azraile mahsus olan bir iştir!
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HEM DİNDANAR HEM KÜFÜRBAZ
Bütün bir zihniyetle eskiliğe asşık olanların yüzünden gördüğümüz zarar
çok büyüktür. Kendilerini dindar olarak saymak isteyen bu gibi insanların her
hangi bir yenilik karşısında ülkelerindeki ve ileriye doğru atılan bu hareketlerin
bir nevi dinsizlik olduğuna hüküm verdikleri de malumdur. Hem nasıl en çirkin
küfür ve gafız sözler sarfederek...
Dindar bir adamın dili tatlı çehresi mulayim ve bütün hareketi hürmet çekici
olmalıdır. Yoksa her mesleğe öfke her yeni harekete dik bir kafa ile isyan etmek
isteyenler hiç bir vakit halkın saevgisini kazanamayacakları muhakkaktır.
Mukaddes dini elleinde bir silah gibi kullanan zamanın yobazları, yanlız
Kıbrıs Türk cemaatını miskin bir hale getirmiş değillerdir. Onlar, altı yüz senelik
Osmanlı İmparatorluğunun çökmesinede de çok büyük rol oynamışlardı. Haydi
bunları bir tarafa bırakalım. Ya herkese sövmek salahiyetini nerden alıyor
sözüm ona bu dindarlar!
Yüz seksen kişilik ufacık bir gruptan muazzam ordular kuran ölmüş bir
milleti mucizelerile tekrar dirilten, mukaddes vatanı düşman çizmelerile
çiğnenmekten kurtaran ve nihayet bu günkü büyük Türk devletini meydana
getiren ATATÜRK inkılabını bir türlü hazmetmek istemeyen geriliğin bu kara
timsallerine, artık boyun eğmek miskinliğini gösterecek kadar, bu cemaat bir
abdal sürüsü değildir.
Anlamıyoruz bu ne biçim dindarlıktır. Yıllarca başımıza bir kabus gibi çöken
kara kuvvetten kurtulduğumuz şu sırada, ana yurda ayak uydurarak Türkçe
ezan ve hutbe okunmuştu diye· küplere binen bazı eski zaman mutlaları bu
karan verilenden tutunuzda okuyan ve dinleyenlere varıncaya kadar bir
tulumbacı ağzıyla söğüp saymaktan kendilerini alamamışlar!
Dinin bütün ahkamını harfi harfine ita ettiklerini iddiç eden bu efendiler
bilmelidirlerki, ağız dolusu küfür savurmak, beyni dumanlanmış sarhoşların ve
gözlerinden ateş fırlatarak sinir alameti göstermek de aklı başında olmıyan
hastalara mahsustur yoksa kakiki müslümanlıkta bu gibi çirkin hakaretlerin yeri
yoktur ve olamazda!
Yetmezmi artık. Uzun yıllar Ayasofyanın mukaddes kürsülerinde bazı
sofuların yapmış oldukları sövme edebiyatı, bizi bıktırıp usandırmıştır artık.
Hele son günlerde ağızlarından köpükler saçarak sokaklarda ateşler
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püskürenlerden birisinin, göstermiş olduğu bu gazap, cidden hayretimizi
mucip olmuştur. Çünkü henüz yakın bir geçmişte frenk icadı motosikletle
herkese caka yaparak gezdiğini unutmuş değiliz.
Sözün kısası biz, dini kisveye bürünmüş kimselerin yılanı delikten çıkaracak
kadar tatlı dil sahibi olmalarını isteriz. Yoksa iş sövmeğe dayanırsa, memleketin
her bucağında bu gibi şampiyonlar pek çok bulunabilir. Bunlar ise cemaat
nazarında birer dikenden başka bir şey değillerdir.
Şimdilik essalamünaleykümmullaefendiler!
Yavuz
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OKUYUCU MEKTUPLARINA CEVAP
TATLISUDAN İMZASIZ MEKTUP GÖNDEREN SAVIN OKURUMUZA:
Muhatarınız hakkında yaptığınız müdafaa ve bitaraf olduğunu iddia ettiğiniz
yazınızın altında imzanız bulunmadığından, maalesef neşredilemeyecektir.
Bununla beraber, işaret ettiğiniz gibi, köyünüzde hakikaten particilik varsa, bu
yıkıcı mikrobun ortadan kalkmasına elbirliği ile çalışmanızı candan bizde
özleriz.
LEFKOŞADA BİR ÖGRENCİ İMZALI MEKTUP SAHİBİNE

I

Henüz okul sıralarında bulunmanıza ve pek genç olmanıza göre, Şirine aşık
olan Ferhat gibi asşk maceralarına atılmanızı katiyen doğru bulmuyoruz. Hele
sevdiğiniz kızın 25 yaşın da oluşu, sizin için sevgili değil, olgun bir annenin
durumunda olsa gerekir
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Mektubunuzun sonunda ""beni bir anda öldürecek bir silah bulabilsem!""
diyor ve intihar etmek çarelerini arıyorsunuz. Bu ise geçici bir çılgınlıktan başka
bir şey değildir. Binaenaleyh kendi canınızın katili olacağınıza, bu mevsimsiz
aşkınızı öldürmek kahramanlığını gösterirseniz, daha şerefli bir iş yapmış
olursunuz.
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ASKERDEN TERHİS OLMUŞ HASAN REMZİ ÇAVUŞA
İlk seneden beri asker çamaşırını temizlemek hizmetinde bulunduğunuzu ve
son günlerde bu hizmete Filistinli bazı Arapların getirdiği yazıp, barakanızın
bunlar tarafından ateşe verildiğini şüphe ediyorsunuz
Bu hizmeri yapabilecek Kıbrıslı askerler mevcut iken, yabancıların
getirilmesini biz de doğru bulmuyoruz. Gerek bu noktanın, gerekse suikast
meselesinin askeri makam tarafından dikkat nazara alınmasını ve bu tehlikeli
hareketlere fırsat verilmemesini rica ederiz.
LEFKOŞADAN
OKURUMUZA:

HASAN

İMZASIYLE

MEKTUP

GÖNDEREN

SAYIN

Yazdığınız nikah meselesi, şahsi ve ailevi meseleler olduğundan, gazete
sutunlarında geçirilmesi kayıten doğru değildir. Her kuzu kendi bacağından
asılır azizim. Bu işde bir hata varsa, bunun fenalıklarını varsın yapanlar
düşünsün.
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LARNAKALI SAYIN BİR OKURUMUZA
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Son zamanlarda Larnakada Amerikanvari yapılmakta olan hırsızlıklara ve
silahlı hırsızlara karşı polis efradına da topuz yerine silah verilmediğinden
şikayet ettiniz.
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Bizimde bir kaç defa ilerisürdüğümüz bu mesele, hükümetçe dikkat naara
alınmış ise de, bugünkü duruma göre, bütün polis efradına silah verilmesinin
henüz mevsimsiz olduğunu sızan haberlerden öğrenmiş bulunuyoruz. Bunun
da iç yüzünü açıklamak doğru olmayacağından şimdilik daha fazla birşey
yazmayı zait buluruz.
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ARÇOZLU BAY GAZİ AHMET'E
)

Uğradığınız bir çok köylerde Türklerin Rumca konuştuklarından yaptığınız
şikayette pek haklısınız. Bunda en önemli rolü oynayan, süphesiz kahir bir
çoğunluğun mevcudiyeti olsa gerekir. Fakat bu hususta sayın
öğretmenlerlerimiz, köylü kardeşlerimize lazım gelen telkinatı yaparlarsa,
tesirini göstereceğine katiyen şüphe etmiyoruz. Buna da lüccicanın bugünkü
Türk halkını misal olarak iftiharla gösterebiliyoruz. Mektep bulunmayan köylere
gelince bunlarada seyyar vayızlar lazımdır ama, maalesef bunun da bizde eseri
yok!...
Yavuz
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SANCILARIMIZ GENE BAŞLADI
Şimdi bir şey değil daha asıl şiddetli sancılar bir kaç ay sonra baş
gösterecektir. Şüphesiz her yıl olduğu gibi. Malum a; kazanç vergisinin mahut
formaları dağıtılmağa başlanmıştır. Kazanç vergisine tabi olan bütün
vatandaşlar, aldıkları günden itibarem 21 gün zarfında doldurup göndermeğe
mecbur oldukları bu formalar, herkes üzerinde hafif bir ürperme husule
getirmektedir. Çünkü bunları ister doğru isterse yanlış bir şekilde doldurunuz
bunun hiç bir hükümü yoktur. Ve sizin tespit ettiğiniz vergi miktarı, ilgili
memurlar tarafından katiyen kabul olunmayıp ,.,. hükmü karakuşl'" kabilinden
değiştirilerek hürmetli bir rakam ile ifade edildiğini görürsünüz. İşte ozman
sancılarınız şiddetlenir ve pek haklı olarak acı acı feryat etmeğe başlarsınız.
Kazanç vergilerini tespit edenlerin, vergiye tabi olan kimseler hakkindaki
malümatları ne derece olduğunu Allah bilir. Hele küçüklü büyüklü ticaret
sahiplerinin her an değişen mali durumları hakkındaki bilgileri sıfır olsa gerekir.
Zaten hakikat böyle olmasa her sene vergi dairesi, yahudilerin meşhur
,.,.Balat,.,. çarşısına dönmez ve ödenecek vergiler üzerinde saatlerce yapılan
pazarlıklarla halledilmiş olmazdı.
Kazanç vergisi dairesinde ıhdaş edildiği tarihten bu güne kadar pazarlık
usulüle birçok mesafelerin halledildiği pek ala biliriz. Meseka ilgili memur
tarafından tespit edilen herhangi bir miktarın yarıya düşürüldüğünü de bir çok
defalar işitmiş bulunuyoruz. İşte bu gibi vakalar da gözteriyorki, vergi miktarı
tespit edilirken, herkes hakkında ortada sağlam bir malumat ve yazılan
rakamlar, hükmü karakuşiden başka birşey değildirler.
Harp yılları geçmiştir Derenin kütük getirmesi şöyle dursun, çöp bile
getirmeğecek derecede, o derenin kaynakları kurumuş ve kesatlık bütün çarşıyı
yakıp kavurmaya başlamıştır. Öte yandan senenin koruk geçmesi de , ayrı bir
beladır, rençber ve dolayisiyle bütün köylü, müthiş bir sıkıntı devresi içinde
kıvrılmaktadır. Ticaretle mesgul olanların bircoğu, bankalara para yerine,
teksitle ödenmek üzere, şimdi kambiyal yığmaktadır. İşte bütün bu hakikatları
göz önünde tutarak, Kazanç vergisi dairesi çok hesaplı daha doğrusu insaflı
hareket etmeli ve eskiden olduğu gibi, herkese vergi tarhedenken havadan
ilham alarak gelişi güzel hükümler vermelidir.

43

I
I
I

Gerçi muntazam defter tutmak mecburi ise de, bir çok defalar bu deftere
daire inanmamakta ve işi gene pazarlığa mdökmektedir. Şu halde bun en çıkar
yolu vergi tarh, halk arasından seçilecek bir komisyona tevdedilmeli ve bu usul
bütün kaza merkezlerinde tatbik sahasına konularak
Yapılmakta olan bir çok haksızlıklara artık son verilmelidir.
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FİKİRDEN DOGAN ŞAKALAR
Fakat inkar edilmeyen bir hakikattır ki, ailede en önemli rolü kadın
oynamaktadır. Kadın aile toplumunun ruhunu teşkil eder.
FAİZ KAYMAK
-Hele bu önemli rolü kadın, dil veyahut maşa ile yaparsa, pilenir ruhunu değil,
cehennemin ateşini teşkil etmezmi?
Kuşlar, onlardan bahsetmemek olur mu? Onlar ilk baharın birer perisidir.
SALAHİ RAMAZAN
-Doğrusu bana kalırsa, her mevsımın perisi, kuşlardan ziyade cinsi latif
dediğimiz sevimli mahluklardır. Hele cilvenin birer timsali olan İsa gülleri.
Kadın eteklerinin uzamasına sevindim doğrusu güsel kadınların mevzun
bacaklarını teşhir etmesi güzel olabilir fakat her kadın güzek değil ki!
-Ya erkek güsekmi azizim. Eğer tencere tekerlenip kapağını bulmassa, çirkinler
ne olacak sonra? Uzun eteklere gelince; buna sevindiğine iki gözüm tekne olsun
vallahi inanmam!
İngilizler kendi milletlerinden kendi kanlarından ve kendi dinlerinden olmıyan
bu yapancı Türk çocuklarını nasıl anlayabilirler? Onlara kendilerini nasıl feda
edebilirler.
S.P
-Tali okullarımızdaki ingiliz müdirleri değil mi? Onlar bütün gençliği feda
ederler ama, kendilerinin bir tel saçını bile feda edemezler.

I

Hulasa grev devam ettiği taktirde, memleket iktisadiyatının müthiş bir burhan
safhasına girmesi ve ortalığı müthiş bir kesatlık kaplaması muhtemeldir.
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KURUN
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-Korktuğunuz kesatlık bütün dehşetiyle ortalığı kapladı bile. Bu gidişle
hükümete kazanç vergisi ödememiz şöyle dursun, kesatlık atiyesi olarak
hükümetten biz de para istiyeceğiz galiba!
Bahar her halde nadide çiçekleri, göz kamaştıran renkleri ve ışıklarile yeni bir
hayat çağının müjdeli sesidir.
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REŞAT KAZIM
-Bizim memlekette ise bahar, birgü soğuk bir gün sıcak bazan da fırtınalı
yağmurla geçmektedir. Yani altı üstünü tutmayan ve birbirlerine uymayan tam
benim yazılar gibi.
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Sevgili okuyucular, bugün matbuat hayatına atılan gazetemizde bu sütunu
açarken gayemi kısaca anlatmak isterim

I

A. M GÜRKAN
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-Türk Zözü adındaki gazetenizin doğrusunu tebrik eder ve cemaata faydalı
hizmetlerde bulunmanızı AAGünün CilveleriAA namına temenni ederim.
Herkesin sorduğu bir sual da şudur. Acaba eski ucuzluk ve bolluk günleri ne
vakit gelecek? Bu buhran ne vakit son bulacak?
E. F EKENOGLU

-lşte cevabı : Dedelerimizin mezardan kalktığı ve tekrar işlerine başladığı gün,
eski ucuzluğa bizde kavuşmuş olacağız.
Hemen hemen her kasabada atalarımızın aziz kemiklerini yıyık dökük ve
bakımsız sinelerinde toplamış olan veran mezarlarımız vardır.
R. R DENKTAŞ
-Sebep olanın Allah ömrünü müzdat eylesin. Fakat dişlerini de mezarlıklarımız
veraneye çevirsin aaamin!
Baş erkek rolü Nazif Süleymanın yapacağına dair şayialar şimdilik asılsızdır.
KURUN
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-Mademki yalandır, bende baş erkek rolüne Hasan Saffet hocayı teklif eder ve
teydit edilmesini özlerim.
Öyle ya, şeytana binmesini bilmeyenlerin sırtına şeytan biner derler. Bu söze
çoktan inanmış bulunuyorum.
DURBİN
-Ya hele son günlerde şeytan arabalarına binendilber şeytancıkların
çoğalmasına ne diyelim. İşte asıl bunlardan korkmalı!
Yavuz
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BİR KAHVENİN ŞİKAYETİ
Eğer derin düşünecek olursak, aldığımız herhangi bir eşyayı öderken, vergi
olarak hükümete de bir pay ayrıldığı neticesine varırız. Bilmiyrek ve yahut
istemeyerek vermekte olduğumuz bu gibi vergiler hakkında vatandaşlar arasında
hiç bir şikayet mevcut değilse de, kazanç vergisi etrafında alınmakta olan itiraz ve
şikayetler adeta umumi bir mahiyet olmaktadır. Çünkü geçen bir yazımdada
belirtmeğe çalıştığımız gibi, şimdiki usul tahtinde herkese tarh edilen vergilerde
büyük bir nisbetsizlik göze çarpmaktadır.
İşte size ufak bir misal. Asma Altındaki kahveci Bay Ali Cafer bize gönderdiği
mektupta bakınız ne diyor ;
Geçen gün gazetenizin günün cilveleri sütununuzda kazanç vergisi hakkındakı
yazınızı büyük bir alak ile okudum. Meskür yazınızz bir kaç söz de ben eklemek
isterim şöyle ki :
Lefkoşada Asma Altında kahveciyim. Eşya konrol dairesi bana ayda 80 okka
şeker vermektedir. Aldığım bu şeker miktarile kendi ibaret olan işçilerimi de
geçindirmek mecburiyetindeyim. Buna ek olarak da, dükkan aylığı ve hele gazyağı
buhranı yüzünden çekmekte olduğum sıkıntı ise pek büyüktür.
Hakiki durumum bu merkezde iken geçen 946 yılı için ilgili daire bana 30 lira 16
şilin gibi mühim bir vergi koymuştur. Tabii bu para bana çok ağır geldiği için,
şikayette bulunmuş isem de hiç dinlenmemiş, yanlız tayin edilen meblağı ayda beş
lira taksitle ödemek sartiyle bir kolaylık gösterilmişti. Bu parayı yedi ayda ödediğim
halde, bana hiç bir şey söylememişlerdi.
Fakat tuhaf ve garip değil mi? Aradan iki ay kadar bir zaman geçtikten sonra,
bana tekrar bir forma gönderilmiş ve aynı yıl için 12 lira 12 şilin kazanç vergisi
ödemekliğim emrolurmuştur.
Hayret ettiğim nokta şudur. Bir çok kahvehanecilerden kazanç vergısı
alınmadığı ve bazılarına tayin edilen miktar yarıya düşürüldüğü halde, beni 43 lira
8 şilin gibi çok ağır vergiye tabi tutmalarının sır ve hikmeti nedir? Şunu da arz
edetim ki birincinin acısını unutmadan ikinci defa olarak benden talep edilen
verginin neden dolayı olduğunu ilgili daireye yaptığım şikayetler yine dinlenmemiş
ve aldıran bile olmamıştır. Şu halde diktatörce hareket eden kazanç dairesi
hakkındaki bu haklı şikayetimizi işittirmek için hangi kapıya baş vuralım? Yoksa
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asıl maksat, küçük esnafı ezmek ise, söylesinler de, bir an evvel bizde dilencilik
ticaretine başlayalım bari!
Asma Altı gibi tenha bir yerde kahvehanecilikle iştigal eden küçük bir esnafa
konulan bu vergi miktarı, insafsızlığın tam bir misali olsa gerektir. Tekrar ederiz.
Harp yılları geçmiş kazanç kaynakları kurulmuşve onun yerine müthiş bir kesatlık
çökmüştür. İlgili daire eski günler bir hayal ve bir rüya olduğunu düşünmeli ve
adalet mefhumuna uyarak halka karşı bu kadar zalim davranmaktan vaz
geçmelidir. Yoksa bu gidişle çoğumuzun iflaz topu atacağına hiç süphe yoktur.

Yavuz
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ŞİMDİ DE KALEM ZORBALIGI. ..
Yine ilhak meselesi dikenli bir filiz gibi baş göztermeye başlamıştır. Şimdi de
kan kokan Yunan topraklarındaki gazeteler, Kıbrıs hakkında yazılar yazmağa ve
ilgili devletlere tehtidler savurarak zorbalık göstermeğe başlamışlardır. Savaş
meydanlarında silah kahramanlığı olur da, gazete sütunlarında kalem kahramanlığı
olmaz mı sanki?
Fakat birde Yunan devletini ilgilendiren haberler üzerine duralım. Biz, kesin
olarak söyleyebiliriz ki, radyo ve gazetelerin bu hususta verdiği haberler hiç de
uydurma şeyler değildir. Ve şurasıda elim bir hakikattır ki, ikinci dünya harbinde
büyük felaketler geçiren Yunan devleti, hala genel bir huzura kavuşmuş değildir.
Hatta evvelkine nisbeten, Yunanistanın bugünkü derumu daha fecidir denilebilir.
Çünkü çekilen süngüler kardeş kanile bulaşmakta ve atılan bombalar yine kendi
kardeşlerinin kemiklerini parçalamaktadır. Güdülen dava ise, iki parti davası olup,
bu da post kavgasından başka bir şey olmasa gerekir!
Öte yanda oniki adaların da bugünkü durumu, katiyen memnuniyet verici bir
şekilde değildir. Çünkü çok yakın bir geçmişte Yunanistana iade edilen On iki
adalarda, işsizlik, parasızlık, ve dolayisiyle açlık bütün şiddetiyle hüküm sürmeğe
başlamıştır. İşte bu ölüm kasırgasına maruz kalan Rum halkı, daha evvelki İtalya ve
İngiliz idaresini yanık bir yürekle anmakta ve yokluk içinde çok kötü günler
yaşamaktadır.
Elen milletinin gerek ana yurdunda, gerekse bu yurda bağlı olan talihsiz
topraklarda ölümcül ölümcül bir hayat devam edip dururken, Kıbrıs ve
Atina Rum mabuatının tehtid savurarak çürük bir motla hala daha ilhaktan
bahsetmelerini garip, garip olduğu kadar da bir nevi kendi kendilerini bilmezlik
degil midir?
Yazılarında zorbaca bir kullanmasalar bari. Fakat AAmeğola ideaAA
hastalığından bir türlü kurtulamayan ve sonsuz bir rüya içinde sabahın olduğunu
hala daha fark edemiyen Nea ve Vima gazeteleri, şimdi de işi kalem
kahramanlığına dökmüşlerdir. Güya, ahlaki ve siyasi düşünceler, Kıbrıs
meselesinin ilhak ile neticelenmesini emredermiş. Aksi takdirde ve başka türlü
hareket büyük tehlikeler doğuracakmış!
Yardıma muhtaç bir aedenin durumunda olan Yunan devletine yeni topraklar
katılmasını isteyen Atinanın bu cesur gazeteleri, ne gibi tehlikeler doğacağını ve bu
tehlikenin kimler için olabileceğini söyleyememişlerve bu kadarcık medeni bir
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cesareti bile gösterememişlerdir malesef. Eğer savurdukları bu tehditle İngiltereyi
yıldırmak istiyorlarsa, bunu kendilerine himaye kollarını açan bir devlete değil.
Moskovanın uşaklığını yapan ve kendi kardeşlerinin canına kıyan Markos'a
yapmaları gerek ahlaki ve gerekse siyasi bakımından daha mantıki olur zannederiz.
Yoksa eğer maksatları Kıbrısta kanlı bir mesele çıkartmak ve Garbi Trakya da
yapılan cinayetlerin bir rekorunuda burda kırmak istiyorlarsa, kendilerine haber
verelim ki, ayak patırrısından pabuç bırakacak ne biz, ne idaresinde bulunduğumuz
devlet ve de mensup olduğumuz millet, sadıkları gibi miskin ve korkak değildir.

Yavuz
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İLHAKÇI GANDİ!...
Zavallı Gandi, hayatı boyunca girdiği sayısız açlık grevleri yüzünden bir iskelet
haline gelen vucudunu, nihayet bir kurşun delik deşik ederek onu bu dünyadan
ebedi aleme göç ettirmiştir.
Arkasından milyonlarca Hinduyu sürükleyen Gandi, özlediği istikale kavuşmak
için siyasi bir çok tedbirlere baş vururken, sık sık açlık grevine inerek, Hindistanla
ilgili olan devletin merhamet duygularını üzerine çekmekten de geri kalmıyordu.
Gandi, Avrupa ve hele Hindular nazarında çok muhim bir sahsiyet olarak
tanınmıştı. Hatta mensup olduğu cemaat, bir peygambere laik olan hürmeti
gösteriyor ve adeta ona tapiyordu. Fakat zavallı Gandi, bu kadar sevildiği ve
arkasında bu milyonları sürüklediği halde milli emeline kavuşmak saadetine
erişmeden fersiz gözlerini ebediyen yummuş ve bir avuç kul olarak kara topraklara
gömülmüştür.
Şimdi, çiçeği burnunda taze bir habere göre, Atinada yeni bir Gandi daha
çıkmış! Yunan parlementosunda bulunan bu zat, Gandi gibi açlık grevine ineceği
ve Kıbrısın Yunanistanı ilhakı gerçekleşinceğe kadar oruçtan vaz geçmeğeceğini
ilan etmiş.
Hani bir atasözü vardır; kendine güvenen borozan başıdır derler. 20inci asır
medeniyetinde ordusuna cephanesine ve milli imanina güveni olan milletler, savaş
meydanında düşmana karşı galip geldikten sonra borozan başı olabilirler. Yoksa
açlık ve laf bolluğu ile savaş kazanmak ve yeni topraklar kazanma arzusuna
düşmek, tam manasile divanelikten başka bir şey sayılamaz.
Anlamıyoruz istedikleri bu lanet olası ilhaktan maksatları nedir? Bugün
Amerikalıların milyonlarca doları bile kalkındıramadığı Yunanistana, Kıbrısı ilhak
etmekle, bu adayı saadetin zirvesine mi çıkarakalar? Belki fakat nasıl? Bir açlık
kasırgası, bir cehennem seli ve bir kan deryası içinde çalkalanan bir yurd, Kıbrısa
getireceği saadeti nerden bulacak? Bu fabrikalardan satın alınabilecek bir nesne
değildir ki?
İlhakın aşkı ve ""Meğolo idea"" nın birer timsali olan bu kahramanlar
oturdukları yerde rahat dursunlar. Ne bizim ne de kendilerinin başlarını dertlere
sokmak divaneliğinde bulunmasınlar. Çünkü Kıbrısta şimdiki durum hayalleriylr
terassüm ettirdikleri ilhak perisinden hiç de farklı değildir. Çünkü bütün daireleri
hatta en yüksek koltuklara varıncaya kadar kendileri işgal etmiş bulunuyorlar. Dola
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yısile hükümet içinde, hükümet kurmuşlardır. Hem de kuvvetli bir devletin çelik
kanatları altında. Daha ne istiyorlar sanki bundan ötesi can sağlığı değil, baş
belesıdır. Tıbkı ana vatanlarında olduğu gibi...
Hasılı, yeni Gandinin girdiği oruça, biz giremeyiz. Çünkü Yunan idaresinde
açlıktan ölmeğe hiç de niyetimiz yoktur ve olamaz dal
Yavuz
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AT KOŞULARI ve ŞUMENDOFER
Memleketimizde yapılmakta olan ilk bahar koşularına gidenler ve orada şans
denemeleri yapanlar süphesiz çoktur. Bunlardan gayri fakir veyahut biraz cimri
olanlar da, sırf vakit geçirmek ve sümendöfere kısacık bir gezinti yapmak
maksadile koşu mahalline gitmekte ve çıplak tarlalara yayılmaktadır.
Her yıl yapılmakta olan koşulardan ilgili komisyon gerek girişten gerekse şasns
denemelerinden sağladığı paranın ne hürmetli olduğunu bilmiyorsak da, bu bahar
eğlencelerine iştirak eden binlerce halkınayakta dolaşmaktan, yuttukları toptak
tozundan ve kızıl güneş altında susuzluktan imanı gevremekte olduğunu çok iyi
biliyoruz. Kerbela sahraların, andıran koşu mahalindeki bir kadeh suyun iki kuruşa
satıldığını söylersek, oradaki durumun fecaatini kestirmek hiçde zor bir şey
değildir zannederiz. Yani koşuya giden halk, bir kaç saat eğlence yapacağı yerde
müthiş bir azap çekmekte ve gittiğine de yüzbin defa pişman olmaktadır.
Bizim memlekette koşu idaresi iptidai şekilde devam ededursun, şümendöfer
idaresininde iptidalikte ondan geri kalır yanı yoktur. Ve diyebiliriz ki kurulduğu 905
tarihinden bu güne kadar makinelerde, ne vagonlarda, ne de başka bir teşkilatında
hiç bir yenilik yapılmış değildir. Yani alem yine ol alem . daha açıkçası eski hamam
eski tas kabilinden bir şey! ...
Bilindiği gibi koşu günlerinde halka bir kolaylık olmak üzere şümendöfer
idaresi çaktım olmaz bir lokomotifle, halk bunlara öküz arabası demektedir, tavuk
kümesini andıran vagonlarından dört beş tane katarak işletiyor ve koşu mahaline
seyirci taşıyordu. Fakat son bir kaç haftadan beri lokomotifi kaldırmış ve yerine
Trolli adındaki, benzinle işleyen iki makine koymuştur.
Çok dar ve oturma yerleri az olan bu arabacıklar, her nekadarda yılbaşı
oyuncaklarına benziyorlarsada, koşu günlerinde bunlara girip cıkış, adeta bir harp
sahnesini andırmaktadır.
Gerek giderken ve gerek gelirken, bunlara binenler arasında ezilen, elbiseleri
parçalanan ve omuz darbesinde küfürler savuran kimseler az değildir. Hele kadın
ve çocukların çektiklerini Allah bilir ....
Mevcut lokomotiflerin işletilmesinin sebebi ise, kömür behranından ileri
geliyormuş! Pek ala ama, sair günler faaliyetlerine devam eden bu makineler, atom
enerjisilemi hareket ediyorlar? Harp yıllarında ve ondan sonrali günlerde odun
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veyahut kirli gazla işletilen bu antika olmuş makineler, hakikaten halka bir kolaylık
yapılmak isteniyorsa, neden niye işletilmesin?
Şümendöfer idaresi için koşu günlerinde zarar mevzuu bahis olamaz. Çünkü
koşu günlerinde istasyona koşan ve bu çıkrıklara rağbet götürenler pek çoktur.
Yoksa asıl maksat halka azap çektirmek ise, buna a yvallah demekten başka hiç bir
diyeceğimiz kalmaz.
Sözün kısası, istasyona koşan halk, bir koyun sürüsü değildir. Her yıl yağlı bir
gelir sağladığı halde 43 seneden beri yerinde sayan şümendöfer idaresi, ya
muntazam bir servis kurmalı veyahut da istasyon kapılarına kilit vurup faaliyetine
son vermelidir.

Yavuz
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FİKİRDEN DOGAN ŞAKALAR
Niçin bu kadar özlenen ve binbir müşkilat ve fedakarlıklarla elde etmeğe
muvaffak olduğumuz okul idarecilermizi elden kaçırıyoruz veya kaçıyorlardı?

FAİZ KAYMAK

-Çünkü bizim bile alışamadığımız meşhur mizacımızla bir türlü mtizac
edemiyorlardı da ondan!
Vima gazetesi, sütunlarında modası geçmiş ""mogola idea"" bazan hortladığı
görülmektedir.
HÜRSÖZ
-Bu rüyanın tabirini istiyorlarsa, lütfen solcu başı Kirios Markosa baş
versunlar!
Aman Yavuzum; senin bile vergiden canın yanarsa, biz fakir fukara halimizi
kime anlatalım!
PATAVATSIZ
-Bunu bilmiyecek ne var; benim vasıtamla General Markopaşaya. Bu zamanda
dert dinliyecek başka kim var zaten
Son Cumhuriyet bayramı, dere tatiline rastladığı halde, müderiyetçe tatil
kısaltılmış ve bayram günü mektep açılmıştır
AM.GÜRKAN
-Bu sözlerini, şimdiki müdire toz kondurmak istemeyenlere, hele adeseleri kaç
numara olduğunu bilmediğim, o iğne deliğinden bakan durbininize armağan
ederim!

I

I

Mahkemeye götürülen 1 O seyyar yemişçi
rastlanmaması hayretimizi mucip olmuştur.

I
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HALKIN SESİ
-Evet ilhaka gelince bu memlekette hiç yokuz, fakat mahkeme kapılarında
sürünmeğe gelince, hep biz varız. Bu da yaman bir siyaset değil midir?
Katak; bu memleket için cidden varlığı elzem olan bir teşekküldür. Çünkü ağır
başlı bir kurumdur.
HF. UZMAN
-Acaba aşağı yukarı kaç ağırlığındadır? Lütfen bildiriniz de, arkadaşımız Kurun,
bu ağırbaşa hürmette kusur etmesin.
Umulmaz ama ne desek boş! Ölülerimiz bir tarafa unutulan dirilerimizi ne
yapalım!
KURUN
-Şimdiye kadar yaptığımızı yaparız, yani ölülerimizi unutur ve dirilerimizi bol bol
çekiştiririz! Olmaz mı azizim?
Sayın Patavatsızdan ricamızşu olacaktır ki, sabahları bize gül taktim ederken,
dikenlerini yolsunda versin.
DÜRBİN
-Yoo. Öyle şey olmaz, çünkü gülü seven, omun dikenlerine katlanmalıdır.
Malüm a, dikensiz gül ve ayıpsız güzel olmaz!
Camilerimizde Türkçe hutbe ve ezan okunmağa başlandığını büyük bir sevinçle
öğrendik
RR. DENKTAŞ
-Ben dahi, bazı imamların tekrar Arapça ezan okuduktan sonra namaz
kıldırdıklarını büyük bir hayretle işittim. Buna ne buyururlar acaba?
Bu gün anlamışızdır ki bize yabancı kimseden yardım yoktur. Biz ne yaparsak
kendimiz yapacağız
AM.GÜRKAN
-Peki efendim! Fakat yabancılardan bize hiç bir yardım eli uzatılmadığını bu gün
anlamış iseniz, çok geç kaldınız Denizim!
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Bizde bu çekiştirme illeti bu her şeyi hissiyatın idare ettiği kötü zihniyet, hasılı
bizde bu akıl varken...
PATAVATSIZ
-Dünyada adam olamıyacağız vesselam değil mi?
Aramızda mürtecilerin yaşadığına inanmak istemiyoruz. Fakat yeniliği
sevmeyen ve ona isyan edercesine garip bir inatla muhalefet gösteren bazı
kimselere ne diyeceğiz.
İRFAN HÜSEYİN
-Bu gibilere karabaşlı yılan ve püsküllü bela dieceğiz mirim. İsterseniz daha
katmerli isim de bulabiliriz. Zaten ambarda yakası açılmadık çok var!
Spor külüplerimiz her ne suretle ve nerede olursa olsun, müştereken hareket
ederek halkımız canlı bir bayram yaşatmalıdırlar.
HÜRSÖZ
-Milli bayramlarımızı her nerede olursa olsun kutlamak hiç de doğru değildir.
Yani kendi muhitimizde yapılmasına imkan hasıl omazsa despothane avlusunda
olsun milli bayram töreni yapmamız icap eder mi? Ve böyle günlerde yabancılara
yüz suyu dökmek, milli hislerimizi kamçılamış olmaz mı?
Her taş yerine gerek aziz dostum!
Yavuz
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AKKA VUK MESCİDİ
Akkavuk mahallesi Türk halkından yirmi altı imzalı bir şikayet mektubu aldık.
Aynı mahalle sakinlerinden Bay Ahmet Hasan Yıldırım eliyle bize verilen bu
mektupta, Evkafa ait olan mescit suyundan bahsedilmekte ve şu yolda şikayet
yapılmaktadır:
Hani yıllarca sürüp giden Evkafın bir su meselesi vardı ya; işte bulunduğumuz
mahallede buna benzer bir su meselesi vardır. Öğrendiğimize göre, Akkavuk
mescidinin dört çuvaldız suyu varmış. Bu miktarın dörtte biri cemaatın ve geri
kalan kısmıda halkın ihtiyacına ayrılmıştır. Fakat bir zamandan beri mahalle halkı
için ayrılan su miktarı bir çuvaldıza indirilmiş ve bu yüzden büyük sıkıntılar baş
göstermiştir. Buna sebep de şudur:
Mescidin mesulu olan zat şahsi menfaatini düşünerek, halka yanlız bir çuvaldız
su vermekte ve suyun dörtte üçünü kendi ihtiyacı için kullanmaktadır. Bu efendi,
her ne kadar da mescit avlusunda çiçek yetiştirmek sususunda emir almışsa da,
daha fazla kendi evinin ihtiyacına madar olmak üzere beklemektedir.
Bu mahalle halkına bir çuvaldız suyun yetmediğini ve susuzluk yüzünden
büyük ıstırap içinde bulunduğunu zerre kadar düşünmeyen mescit mesulü
önümüzdeki yaz günlerini hesaba katarak biraz insafa gelse bari!
Akkavuk mescidi bugünkü halile hususi bir evi andırmaktadır. Çünkü mesul zat,
birkaç akrıbasıle adeta tarafik memurluğu yapmakta ve su almak için kimseyi
yanaştırmamaktadırlar. Sözlerimizde hiç mübalağa yoktur ve yazdıklarımızın birrer
hakikat olduğunu ispata her an hazırız.
Canımız çok yanmıştır. Bay Yavuz, işte bunun içindir ki bu şikayet
mektubumuzu değerli sutununuza geçirmenizi ve ilgilimakamın dikkat nazarını
çekmenizi rica ederiz.
İmzalar yanımızda mahfuzdur. Evkaf dairesi, arzu ettiği taktirdebunları
gösterebiliriz. Bir mahalleyi teşkil edenler tarafından yapılan bu şikayet etrafında
icap eden tahkikatın yapılmasını ve hayati olan bu meseleye önem verilmesini,
sayın Evkaf murahhas vakilinden bizde rica eder ve Evkafın bu yeni ev meselesini
bir an evvel halletmek gerekir.
Yavuz
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TÜRKİYE POSTALARI
Türkiyeden gazete ve mektupların bayatlamış tarihlerine bakacak olursak, orta
çağ devrinde yaşadığımızı söylemek hiç de hata olmaz. Postaların, denize yelkenli
gemiler ve karada hayvanlarla gidip geldiği zamanlarda bile, İstanbuldan Kıbrısa
gelen evrak, şimdiki gibi belkide bu kadar geç kalmazdı.
Tanrıya şükür, Türkiyeden aldığımız gazete, mecmua ve mektupların hepside üç
dört aylık, Hele uçak postasile gelen mektupların 20 günlük bir tarihi taşıdıklarına
ne diyelim?
Geçen gün bir arkadaş anlatıyordu. Türkiyeden Kıbrısa geleceğini yazan bir
dostu, mektubu postaya ilettikten 15 gün sonra Kıbrısa geldiği ve burada iki ay
kadar oturup tekrar Türkiyeye avdet ettiği halde, mektup dünta seyahatine çıkmış
gibi Kıbrısa bir türlü vasıl olmamıştı. Nihayet unutlan bu name, son posta ile gelmiş
ve sahibini hayretler içinde bırakmıştır.
Türkiye ile ticari muamelede tücar ve kitapçıların durumu çok kötü bir hal
almıştır. Çünkü yazılan mektuplara kolay cevap alınamadığı gibi, verilen
siparişlerde bir türlü gelmiyor. Halbuki, Türkiyeden maada bütün memleketlerin
postaları hiç de intizamını gayıp etmiş değildir.
İkinci cihan harbinde denizlerin en tehlikeli anlar geçirdiği yıllarda bile, bu
derece sekteye uğramayan Türkiye postası şimdi ne olmuştur? Buna sebep nedir
bu çıban nereden baş göstermiştir, mesulu kimlerdir. İşte bu suallerin karanlıkları
içinde b ocalatıp duran Kıbrıs Türkleri hiç bir taraftan tatmin edici bir cevap
alamakdıkları için anasının hasretini çeken çocuklar gibi bir üzüntü içinde
yaşıyorlar.
Bu hususta pek haklı olarak yükselen şikayet umumidir. Fakatkime baş
vuracağımızı biz de bilmiyoruz. Şüphesiz Türkiyeden günü gününe her şey posta
edildiği için, oradakilerini itham edemeyiz. Kıbrıs posta idaresi de tevziatını hiç
bırakmadığından, bu daireyi de kabahatlı saymak çok yanlış bir hareket olur. Şu
halde hangi kapıyı çalacağız ve kimin başını ağrıtacağız. Bu durum karşısında
suçlu olarak Türkiye ike Kıbrıs arasındaki posta servisini taahüt eden şirketi
göstermek en doğru bir hüküm olsa gerektir. Fakat bunun kulağını çekecek kimdir?
Ne olur, asıl suçlunun kim olduğunu bize haber verseler de 80 bün imzalı bir
arzuhal ile derdimizi yanabilsek! Yoksa eğer Kıbrıs Türk cemaatının anavatanla
irtibatı kesilmiş ve medeni vasıtalardan mahrem kılınmış ise, bari bunuda
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bildirsinlerde, beyhude yere ufuklarımızla posta güvercini beklemek zahmetine
girmeyelim. Çünkü malüm a; intizar ateşten bir gömlektir!

Yavuz
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GENÇ BİR KIZIN İNTİBAI
Aşağıya decredeceğimiz mektup, vakit kurumlarımız tarafından yapılan rozet
tevziatı hakkından çok samimi bir duygunun ifadesini taşımaktadır. Genç bir kızın
kaleminden çıkan bu satırlar, yine genç kızlarımıza ithaf etmeği çok yerinde
buluruz.
Sayın okurumuz, gazetemize karşı olan sempatisini izhar eteikten sonra şöyle
diyor:
Mütecessis bir kız değilim. Fakat ictimai meselelere karşı da okadar ilgisiz
değilim. İşte bunun çindir ki, son yapılan rezalet tevziindeki fkür, düşünce ve
intibalarımı size yazmaktan kendimi alamadım.
Bilindiği gibi gençlerde mamadencilere yardım maksadile rozet dağıtılmıştı.
Girne kapısından belediye pazarına varıncaya kadar dört partiye tesadüf etmiştim.
Hakikaten intihap ettikleri mevkiler de çok iyiydi. Müsadenizle görüslerimi biraz
tasvir edeyim
İlk gördüklerim üzerimde çok fena bir tesir bırakmışlardı. Hareket ve
tuvaletleri, bir aile kızı olduklarını hiç de göztermiyordu. Göğsüme rozet takmak
maksadile üzerime yürüdükleri vakit ailemden aldığım terbiyenin neticesi olacak ki
yılan görmüş gibi onlardan kaçmak istiyordum. Halbuki madencilere yardım etmek
en büyük gayemdi dakat yapamadım ve belkide benim gibi kaçanlar az değildi.
Tuhaf değilmi? Tesadüf ettiğim ikinci partideki rozet takan kızda pek mahçup ve
masum bir köy kızı idi. Yerinden kıbırdamak cesaretini gösteremiyen bu kıza
yaklaşırken o, imtihna gitmiş bir öğrenci gibi adeta titriyordu. Okadar heyecanlı idi
ki, rozeti göğsüme bir türlü takamıyordu. Bir kenara çekildim, onu göz hapsine
aldımve neticesinde geçenlerin ancak onda birine rozet takabildiğini gördüm.
Doğrusu zavallı kızcağıza hem acıdım, hem de takdir ettim. Kendiliğimden ona
yardım etmek istedimse de, ilk gördüğüm boyalı karılar hatırıma gelince fikrimden
hemen vaz geömiştim.
Hele belediye pazarı yanında tesadüf ettiğim üçüncü parti, cidden beni hayretler
içinde bırakmıştı. Bütün yabancılarında uğradığı bu mevkide rozet takan çarşaflı bir
kadındı. Bu vaziyet karşısında Türklük ve Türk inkılabı namına hakikaten
utanmıştım. Çünkü bu kadıncağıza karşı yabancıların savurdukları alaylı nazarlar,
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zehirli bir ok gibi yüreğime batmıştı.
Şimdi soruyorum: Bu insani vazifeyi ifa edecek ideak kızlarımız yokmudur?
Medeni bir cemaat olduğumuzu bu suretle mi gösterceğiz? Yoksa genç kızlarımız
nazarında insani hizmet yanlız kızık bir haç için mi? Acaba maden işçileri umumi
bir teklifte bulunmadımı? Yoksa böyle bir teklif yapılmış da iştirak edilmedi mi?
Bence bu hususta gazetelere müracaat kılıklı bir şeyler yazılmış olunsaydı rozet
tevziatını deruhte edecek genç kızlar bulunabilirdi. Hatta bazı arkadaşlarımla bu
meseleyi konuşurken, ""biz de yapardık"" diye eseflenmişlerdi.
Bu meseleyi deşmek istemiyordum. çünkü rozet tevziatının arasından günler
geçmiştir. Fakat bu vakadan sonra, yabancıların yaptığı rozet tevziatındaki aile
kızlarını ve onların adesin hareketine şahit olunca, intibaımı yazmaktan kendimi
alamadım
Son olarak şunu söylemek isterim ki, insani ve ulyi, maksatlar için hizmet
etmek, bizim gibi genç kızlar için ayıp değil, büyük bir şereftir.
Genç bir kız kalbinin tercümanı olan bu satırlara daha fazla bir şeyler ekliyecek
değiliz. Yanlız çok samimi olarak genç kızlarımızdan temennimiz şudur:
İnsani hizmetlere yürekten kopan bir arzu ile koşsunlar ve yabancılara karşı, bu
memlekette Türk kızının ürkek bir ceylan değil, ideal ve sarsılmaz bir varlık
olduğunu her fırsatta ispat etsinler. Acaba bu temennimizde haksız mıyız?

Yavuz
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GAVUR OLURMUŞ!..
Bizim memlekette bazı çürük kafalılar, bir taraftan sofuluk iddiasında
bulunurken, öte yandan da herkese sövüp saymakla, günahın asıl katmerlisini
kendileri işleyor. Bunların nazarında; daha doğrusu hoşlarına gitmiyen her hareket
günahı kebairdendir. Öyle ama, köpüklü ağizlerile, Muhammet ümmetinden olanlra
gavurluk damgasını vurmak fermanını kimden almıştır bu insanlar
Ahmet V K. imzasile bize uzun bir mektup gönderen bir okurumuz bazı imamlar
hakkında pek haklı olarak şikayette bulunuyor. Mektup sahibi gençtir, beş vakit
namaz kılmaktadır ve sesi iyi olmaktadır. Fakat iyi değilmidir ki, Türkçe olarak
okunduğu ezan, herkes tarafından takdir ve hayranlıkla dinlenirken bazı geri kafalı
hocalar, bu genci takdir ediyor. Güya ezan, Türkçe okunursa gavurca alurmuş ve
okuyanlar da neuzübillah olup cehennemde cayır cayır yanacaklarmış!
Bu gibi vakaların, daha doğrusu çok çirkin olan bu rezaletin hangi camide
cereyan ettiğini ve kimlerin tarafından yapıldığını açıklamıyacağız. Yalnız Ulu
Tanrının Arapçadan başka hiç bir dil kabul etmediğini sanan bu cahil sofulara
şunları soracağız:
Arkadaşınızla Türkçe konuşurken, Tanrının büyük olduğunu söylediğiniz vakit
kafir olmuyorsunuz da, Türkçe ezan okuyanlar ""Tanrı uludur'" dediği zaman
neden gavur olsunlar?
Sizin her vakit dediğiniz ve bizim de bütün varlığımızla inandığımız bir şey
varsa oda şudur: Tanrı, her seye kadir ve vakıftır. Pek iyi ama, mabedlerimizde
Türkçe ibadeti kabul etmemekle ve bunun Allah nazarında makbul olmayacağını
söylemekle her şeye vakıf olan Ulu Tanrının, Türkçeye vakıf olmadığını dolayisiyle
iddia etmiş olmuyor musunuz?
Hem siz nasıl Müslümansınız? Türkçe ezan okuyanlara eşek gibi anırır
diyorsunuz. Halbuki bu kaba sözü, Müslmanlığın en müthiş düşmanı veyahut
dinsiz olan asıl gavurlar belki de söylemiş değildirler.
Dincilikle diddet, şiddet ve küfür savunmanın modası çoktan geçmiştir. Çünkü
bu hareket hem çirkin, hemde çok ayıptır. Ve din bakımından da günahı
kabairdendir. Bırakınız da camilerimize artık kızalım. Cennet ile cehennemin
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pasaport memurluğu varsın gene sizde kalsın. Fakat camilerin anahtarları, hayır ...
İster dişlerinizi gıcırdatınız, ister öfkeleniniz. Artık geçmiş ola, Çünkü ilgili

makamın kararı katidir. Türkçe ezan, Türkçe hutbe, ve Türkçe ibadet bütün Kıbrıs
camiilerinde tatbik edilecektir. Bunun için de Hafız Şefik efendi tarafından ders
verilmeğe devam olunmaktadır. Siz de ya konuştuğunuz dilden Allaha ibadet
etmeği önerir ve yahut da inziyaya çekilerek o mukaddes kürsüleri başkalarına terk
edersiniz.
Şimdi, beğendiğiniz tarafı seçmekte artık serbestsiniz. Fakat kararınızı verirken,
köpürmemek ve sövme edebiyatı yapmamak şartıyle ... E mi?

Yavuz

i.
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FİKİRDEN DOGAN ŞAKALAR
Türk cemaatına lideri ittihaz edilen zat, hükümetin her dediğine kafa
sallamaktan başka bir şey yapmıyor, cemaatın menfaatlarını unutuyordu.
A KORKUT
-Ve cemaatın yürekten kopan şikayetlerine kulaklarını tıkıyor, sadece canım
sağolsun diyerek hürmetli bir göbek yapıyordu!
Esasen biz müslüman olan Türklerin ibadeti için camilerimizi ve cahil kalmamak
için mekteplerimizi düşünmezsek, neyi düşünebiliriz?
NEŞTER
-Mesela sinemalarda gösterilecek filmleri, bu filmlerin şekerleme yıldızlarım,
üstadı şehir Ahmet Yalman bey efendi hazretlerinin de saratta olan şöhretten
düşürünüz. Olmazmı azizim!
Altındağın perişliler başka kimler de geldi biliyormusunuz? Ustad Sadi lşılay ve
meşhur Kanuni Ahmet Yatman!
PATAVATSIZ
·Hepsi hepsi ama doğrusu Ahmet Yatman efendinin sanatına, sözlerine, ya
hele o ela gözlerine vurgunam ben!
İçlerinde Türk evleride bulunan asılı olan sim levhalarında dilimiz unutulmadı
mı?
AM. GÜRKAN
-Unutulmadı ama; o levhalardan sadece Türkçeler kaldırıldı, yok edildi ve
başka Rumcalar kondu. Çünkü adelet can çekişiyor.
Mağusa gençliği 19 Mayıs için zengin bir proğram hazırladı
KURUN
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Lefkoşada ise henüz buna dair bir mırıltı veya fısıltı çıkmadı!
Türk lisesinin bir spor gününde, oyunlarını vereceği bir sahada bir de Türk
bayrağı bulundurmaya hakkı yok mudur?
İRFAN HÜSEYİN
-Vardır ama, zülfü yare dokunmasınlar diye, Türk bayrağını dolaptan çıkarıp
rahatsız etmek istemediler. Hem o, İslam Lisesidir, müdürü de ...
Yunan basını, Amerikanın Türkiyeye daha fazla askeri yardımda bulunduğunu
ileri sürerek şikayet ediyor.
HALKIN SESİ
-Çünkü Türkiye ne zaman silah kullanacağını
bekçisidir ve çünkü kadirşinas bir devlettedir?
Dün camide otomobil gürültüsünden,
boru
çığlıklarından Müslüman halkın ibadeti yine heba oldu

bilir çünkü sulhun yegane

sesinden

ve

yolcuların

HÜR SÖZ
-Çok değerli Başçavuslarımızdan Bay Ali Racinin kulağı çınlasın aman çavuşun
inayet boyutunda Ayasofyamızdı bu rezaletten kurtarın artık.
Hükümer bu tadaların önüne geçmek için ne gibi tedbirler alıyor, bu serseri
bombaları toplayacak bir ekip varmış.
KURUN
-Vardır ama, temizleme hareketine geçmek için kurbanların 999' a varmasını

bekliyor. Malum a; İngilizler soğukkanlıdırlarda ondan!
Çok geçmeden anladın ki, otomobil Vali hazretlerinin otomobili idi bir aralık
şöföre yanaşıp '"'a mubarek'" diyecek oldum...
DURBİN
-Bereket versin ki demediniz. Yoksaprasa gibi haşlanacağınızın resmi idi!
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Öğrenciler boş vakitlerinde nelerle uğraşmalıdırlar?
AÖZDEMİR
-Bana kalırsa, küçükler kostandiri atlamalı, büyükler sinema yıldızlarının
kolleksiyonunu yapmalı, öğretmenlerde maaş zammı hakkında boyuna çene
yarışına girişmelidirler!

Yavuz
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GÖNLÜNÜZDEN NE KOPARSA
Ayasofya ve Haydarpaşa ilkokullarımızın kapanış vakitlerinde, çığ halinde
sokakları dolduran miniminilerin sayısı bini aşmaktadır. Hayat mücadelesine
atılmak çağına varıncaya kadar bütün ihtiyaçlarını anne ve bablarından bekliyen bu
yavrular arasında, boynu bükük betbahtlar pek çoktur. Bunların altı yüz kadarını
fakir aile çocuklarıteşkil ettiğini söylersek, hiç te mübalağa etmiş olmayız. Bu bir
hakikattır, hem de çok hazin bir hakikat...
Yoksullar kurumunun bütçesinden her sabah çorba içen fakir öğrencilerin
sayısı 350 ye varmaktadır ki , bu zavallıcıkların bakımı doğrudan cemaatımıza
düşen insani hizmetlerden biri olsa gerekir. Fakat essefle söyliyelim ki, bütün
yoksullara bakmasını beklediğimiz Yoksullar kurumuba biz hakkile bakmıyor ve
birimiz hepimiz için çalışmasını bekliyoruz. İşte bu ilgisizliğimizdendir ki , Yoksullar
kurumunun bütçesi gayet zayıflamış ve adeta yoksul bir duruma düşmüştür.
Düşünmek veyahut görmek istemediğimiz dekor çok hazindir. İlk okullarımızı
dolduran insan tomurcuklarımızın çoğu aç ve çıplaktır. Çocukluk saikasile bunların
şakrak kahkahalarını işittiğimiz vakit mesut olduklarını sanmayalım. İç yüzlerini
deşecek olursak, yüreklerinden kopan bir teessürle fersiz gözlerinin bir pınar
haline geldiğini göreceğiz. Ve hiç süphe yok, durumları hakkında soracağımızın
cevabı, yanaklarını yakarak sızan göz yaşlarından başka bir şey olmıyacaktır.
Muhakkaktır ki, bir çoklarımız bu feci manzaralara şahit olmamıştır. Ama onların
taze dimağlarını nurlandırmağa çalışan öğretmenleri... Ya hele enne ve babaları...
Onlar, her an şahit olmakta ve çaresizlik içinde hissettikleri bütün acıları içlerine
akıtıp saklamaktadırlar!
Çaresizlik. Bunu ortadan kaldırmak imkan yok mudur? Yterki toplumu teşkil
eden fertlerde istek olsun!
Kanayan bu yaraların caılarını dindirmek için, toptan para verenlerimiz
bulunmadığından, damlardan ufacık bir göl olsun husule getirmek
mecburiyetindeyiz. Şüphesiz bunun da en kestirme yolu rozet dağitmaktır. Yanı
başımızdaki sair unsunların her fırsatta yaptıkları gibi.
Yarın hem Cumadır, hem de Regaip gününe tesadüf eden dini bir günümüzdür.
Sabahın erken vaktinde sokak başlarında göreceğimiz Türk kızları, ilk okullarımızı
dolduran fakir öğrenciler menfaatine olmak üzere rozet takacaklardır. Fakar ""yine
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mi rozet"" diye canımız sıkılmasın. Gerçi son zamanlarda memleketimizde bu iş
çoğalmış isede fakir öğrencilerimiz menfaatine senede yalnız bir iki defa rozet
tevzii yapıldığını düşünecek olursak, bundan kaçınmamız hiç de doğru değildir.
Yukarda belirtiğimiz gibi cemaatımızın yardımına muhtaç olan miniminiler, yine
bu cemaatın cılız birer koludurlar. Gönlümüzden ne koparsa verelim, hem de içten
gelen bir arzu ile.
Onların acılarını dindirmek, hepimiz için mukaddes bir vazife değil midir? Ve
bundan büyük vicdan huzuru var mıdır zaten?
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HAZRETİ EYUP SABRİ
Baş papaslarından tutunuzda bütün liderlerinde varıncaya kadar hatta
gazetecileri bile ""Kıbrıs halkının ilhaktan başka hiç bir sansı yoktur"" bir nakarat
tutturmuş gidiyor. 80 bin kişilik küçümsenmiyecek Türk varlığını hiçe saymak
veyahut bu kitlenin de ilhak taraftarı olduğunu göstermektedir.
Gün geçmez ki yaptıkları bu saygısızlıkları işitmiş olmayalım. Son olarak
Başpapaslarıda bir Amerikan gazetecisine yine aynı sözleri yumurtlamıştır. Bıçak
artık kemiğe dayandım, diyelim, yoksa sabır taşının patlamak üzere olduğunu mu
söyliyelim!
Sabır dedik de, hatrımıza şu fıkra geldi:
Bir vakit bir çömlekçi Eyyüp varmış Aksi gibi tuttuğu işler hep ters gidermiş.
Zira ne zaman destilerini, saksılarını ve küplerini yapıp avluya serse, bir yağmurdur
başlar, malların kurumasına imkan kalmazmış. Öte yandan bakkal, Eyyübün
kapısına dayanarak alacaklarını isterlermiş. Adamcağız her seferinde mazeretini
şöyle anlatırmış.
İşte halimi görüyorsunuz şu yağmur dinerse, ben de çömleklerimi satar, size
borcumu öderim demiş. Fakat nafile; bir gün, beş gün, on gün hep aynıtaciz edici
yağmur. Hatta bir defasında sabaha karşı semanın yıldızlarla benzemiş olduğunu
görünce, çömlekçi Eyyup nesi var, nesi yoksa, bütün malını avluya çıkarmış. Fakat
çok geçmeden havada bir kara bulut belirerek bir anda etrafı kaplamış gökten
seller boşalmağa başlamış. Akşama kadar ve bütün gece aynı şekilde sağanaklar
boşanmağa devam edince, zavallı adam sinirlenmiş ve iki elini kalçalarına koyarak
başını havaya kaldırıp haykırmış.
Hey Allahım işi gittikçe azıtıyosun galiba. Fakat insaf et ve biraz düşün... Çünkü
ben Hazreti Eyyup değilim, kulunuz çömlekçi Eyyubum! Yağmuru kes beni fazla
söyletme! demiş
İşte Rum vatandaşlarımız da, ilhak işinde gittikçe azıtmışlardır. Artık kessinler,
çünkü bizde de Hazreti Eyyup sabrı yoktur. Ve bizi daha fazla söyletmesinler!
Bir de şu var: Diyelim ki ilhak istemekte haklıdırlar. Ve aynı şeyi bizde
isteyebiliriz. Fakat Rum vatandaşlarımız şimdiki Yunanistanın ikiye bölünmüş
olduğunu düşünmüyorlar mı?
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Şüphesiz bugün Yunanistanda iki hükümet mevcuttur. Bir Kıral öteki de Markos
hükümeti! Acaba Kıbrıs adası bu iki kuvvetten hangisine ilhak edilmek isteniyor!
Tekrar, eder ve deriz ki, artık kısa kessinler. Çünkü Yunan topraklarında

akıtılan kardeş kanı gövde götürürken, suçsuz olan Türk kardeşlerimizin de bıçkı
ile boğazland,klanm nefretle işitmekteyiz.
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ŞİKAYET TİRYAKİLİGİ!..
Sigara, içki konyak, kumar vesaire tiryakiliği olduğu gibi, bizim bir de şikayet
tiryakiliğimiz vardır. Bu hususta belkide ötekilerden daha ileriye varırız. Ama ister
haklı, isterse haksız olalım, başarısız şikayeti! Ve dinliyen varmı, aldıran oluyor
mu? Bunu da Tanrı bilir artık!
Herşeyden bir şikayet etmek, bizim için bir nevi hastalık olmuştur galiba!
Veyahut hiç süphe yok deruni bir haz duyarız da ondan!
Mesela mevsimlerin giriş ve çıkışlarını tabiatın kanunlarını hiç de kanun nazara
almağa lüzum görmeden, kışın sovuğundan, yazın sıcağından, mevsimin
yağmurundan, günlerin uzunluğundan, gecelerin kısalığından şikayet edip
durmuyer muyuz?
Memur maaşından, tüccar kesatından, fukara züğürtlükten, zengin pahalılıktan,
hocalar açlıktan, doktorlar hasta kıtlığından, bayanlar modadan, dilenciler
pintilerden, hasılı her sınıf halk bir yönden şikayet kılıklı sözler sarfetmiyorlar mı?
Ya hele gazeteler Kıyamet yaparcasına, ilgili makamların kafalarını
patlatırcasına yaptıkları şikayetlere ne diyeyim! Vakit olur ki pireyi deve eder, vakit
olur ki yılana fili yutturur, en ufak bir meseleyi Evkafın mahut su meselesi kadar
uzatır ve nihayet sütunlar dolusu yazılar yazarız. Ama meselenin asıl ruhu nedir
bilir misiniz? Yine şikayet!
Kadın kocasından, koca karısından, baba evlattan, evlat babadan , memur
amirinden, amir memurdan, muallim talebeden, talebe muallimden, ya illaki
sevgililer birbirinden şikayet etmemelerinin imkanı var mıdır?
Kurumlarımız var, yekdiğerinden müşteki... Halkın topu birden bunlardan
müşteki.. Sonra bilindiği gibi Rumlar ilhak istermiş diye biz ilhakı reddettiğimiz
içinde onlar müşteki. Hasılı devleter öyle, bütün beşeriyette...
Ortada bir hakikat varsa, o da her ne vakit olursa olsun şikayetin bir sel gibi
akıp gittiğidir. Yalnız haklı şikayetlere elbet de diyecek yok. Lakin uydurmasiyon
veyahut sahsi menfaatlar için yapılanlara ne diyelim? Gerçi bunlara aldıran
bulunmuyorsa da ne de olsa mide bulandırır, hatta öyle şekilleri var ki, insanı
kusturur bile...
Bu yolda yolda yapılan çirkin şikayetler kendi aramızda kalsa da, gazete
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sütunlarına geçirilmese bari. Fakat olmayor, olmayor işte!
Hele her hangi bir devletin siyasetine zerre kadar vukufumuz olmadan, şu veya
bu meseleden dolayı idare tarzını tenkide girişmek ve hot behot şikayet sağnağı
yağdırmak, bizim belki kolay bir işdir. Fakat siyaset bakımından katiyen doğru
olmasa gerekir.
Şikayet hususunda nankör olmıyalım. Dün göklerde çıkardıklarımızı, bugün
yerin dibine sokmayalım. Ama ne çare ki, insan denilen mahluk, suçtan ari
kalmiyor ki ...
Haydi şimdilik misal getirmiyelim ve zülfü yare dokunmayalım da, Tanrı
hepimizi ıslah eylesin diyelim. Zaten elimizden başka ne gelir sanki?
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OKUYUCU MEKTUPLARI
BAY M ŞEFİK; MAGUSA:
Lefkoşada KAtak tahsildarı Bay Ahmet Sadinin, işden el çektirilmesinin sebebi
ne olduğunu soruyor ve hakikaten bir şuçu varsa, bunun açıklanmasını
istiyorsunuz.
Meseleyi Mağusa Katak şubesi vasitesile, Lefkoşadaki merkez
sekretrliğindensorduysanız, daha sağlam bir malümat alacağınız muhakkaktır.
Zaten bunu gazetecilerede açıklamak doğru değildir.
AABİR ÖGRENCİAA LEFKOŞA
Henüz 18 yaşında bir genç olduğunuzu, 25 yaşında bir kız sevdiğinizi, onun
aşkından derslerinizi ihmal ettiğinizi, hatta intihar fikrine düştüğünüzü ve bu
cehhennemi ateşten kurtulmak çaresinin ne olduğunu soruyorsunuz.
Okul sıralarında bulunan gençlerin aşk maceralarına atılmaları gerek kal
gerekse istikballeri için çok büyük bir tehlikedir. Dünyada unutulmayan hiç bir aşk
yoktur çocuğum Hakikatta size eş olamıyacak bir yaşta bulunan sevgilinizi
unutmak istiyorsanız ayni aşkla kitaplarınızı sever, onun peşinden koşmak değil,
bulunduğu yerden bile kaçar ve kendisini görmemeğe çalışırsınız. Malum a;
gözden uzak olan gönülden de uzak olurmuş derler.
AABİR KOGUŞLUAA LEFKOŞA:
Daha rahat ve daha salim bir kafa ile açık havada çalışmanız için, okul
idaresinin size müsaade vermesini istiyorsunuz.
Lise koğuşunun mevcut öğrencilere nisbetler dar olduğuna göre, bu dileğin
sayın idare heyeti tarafından dikkat nazara alınmasını ve hiç olmassa haftanın üç
gününde koğuşlara daha rahat çalışabilmeleri için, sans varilmesini biz de özleriz.
BİR OKURUMUZ ŞÖYLE DİYOR:
Lefkoşa pide çıkaran üç fırın vardır. Şimdiye kadar tanesini iki kuruşa verdikleri
pideyi iki buçuk kuruşa yapmışlardır. Bunların ağırlığı 75 dirhem olduğuna göre,
okkası 45 kuruşa geliyor. Halbuki hükümetten aldıkları un miktarı kendilerine
kesilmediği gibi, fiatı da yükseltilmiş değildir. Bu hayati bir meseledir. Acaba pide
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çıkaran fırınlar, fiat hususunda hiç bir kontrola tabi değil midirler?
Ne münasebet adı değişmekle, pide nanı azizlikten çıkar mı hiç? Ekmeğin 400
dirhem olması ve muayyen bir fiattan satılması mecburi olduğu halde, pidenin
serbest bırakılması hiç de doğru değildir. Belediye ile kontrol dairesinin bu
meseleye dikkat nazarlarını çekeriz.
MÜSLÜMAN BİR TÜRK; LEFKOŞA:
Yenicamii avlusunun harap olan duvarları tamir edilmeğe başlandığından
memnuniyetinizi izhar ediyor ve Ayasofya cami inin de tamire muhtaç olduğunu
yazıp neden işe başlamadığını soruyorsunuz. Yaptığımız tahkikattan öğrendiğimize
göre, Ayasofyanın tamiri kati olarak karar altına alınmıştır. Hatta bunun için lazım
gelen proje hazırlanmış ve avluya konacak suni mermerler de sipariş edilmiştir.
Tabii ne de olsa, 25 senelik pisliği ortadan kaldırmak kolay bir iş değildir. Biraz
daha sabredelim hele.
BİR İŞÇİ EL YE:
Sırf karın doyurmak ve insan gibi yaşamak maksadile yaptığınız grevi kırmak
istiyenleri ayıplıyor Dillirga, Koççina ve Elyelerin size müzahir olduklarından
sitayişle yardımda bulunan kimselere teşekkür ediyorsunuz.
Grev yapmak hakkınızdır. Dayanızı kazanmak için de; kanuna hürmetkar
olmanız şarttır. Bütün arkadaşlarınıza muavvakiyetler temenni ederiz.
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NE YOL VAR, NE DE VASITA
Çürük bir teknenin Karadeniz sahillerini yalayarak Sinop limanına demir attığı
gün 18 Mayıs 1919 tarihine düşüyordu. Bandırma vapurunun taşıdığı çeltik iradeli
Mustafa Kemal, kara yoluyle Samsuna gitmek istediği vakit şu cevabı almıştı: Ne
yol var ne de vasıta.
Karargah arkadaşlarile tekrar vapura binen Mustafa Kemal baş suvariye
J\J\doğru Samsuna-" emrini vermişti. Can çekişerel yol alan vapur, dalgalar
arasında çalkalana çalkalana bütün gece aynı kıyıları takip etmiş ve nihayet 1919
yılının 19 Mayıs sabahında Samsuna varmıştı. Yani güneş göklere yükselirken,
ikinci bir güneş de, Samsun ufuklarında doğmuştu. Hem de altın haleler saçarak...
Osmanlı devletine AAHasta adamAJ\ demişlerdi. Hakikaten de öyle idi. O her
tarafından yaralanmış, kendi yatağında inliyordu. Hatta Sever muahedesi denilen
paçavra ile kefenlenmiş mezarı kazılmış, gömülmek üzere her şeyi hazırlanmıştı
Altı yüz yıllık bir imparatorluğun çöküntüsü üzerinde düşmanlar baykuşlar gibi
ötüyor, çanlar çalıyor ve sevinç naraları atıyorlardı! Fakat yapmak istedikleri
cenaze merasimi olmadı. Çünkü Anadolu baştan başa ayaklanmış, milli ihtilal
bayrağı çekilmiş, arslanlar gibi kükrüyerek, Samsunda doğan güneşin etrafında
toplanmış ve kadınlı erkekli kurtuluş savaşı için hepsi de and içmişlerdi.
Bu uyanış ve bu milli heyecan Anadolu dağlarında yayılırken, mağrur düşman
modern silahlarına güvenerek çöktüğü topraklardan kıbırdamak söyle dursun,
mukaddes vatanın en derin köşelerine varıncaya kadar girmek ve zafer
sarhoşluğile her tarafında at oynatmak istiyordu. Fakat bütün çiğ düşünceler ve o
kabarmış hırslar, eşsiz bir dahinin mucizeleri karşısında erimiş kör bir kandil gibi
sönüp mahvolmuştu.
19 Mayıs Türk tarihinin yeni ve ilk sayfasıdır. Bu kitap, baştan başa şecaat ve
menkıbelerle doludur. Satırları da yüzbinlerce şehidin temiz kanile yazılmıştır.
Mustada Kemalin açtığı bu yeni tarih yetiştirdiği Mustafa Kemaller tarafından
ebediyte kadar yaşatılacaktı.
19 Mayıs, Türk milleti için sadece bir bayram değil, baştan başa koca bir
alemdir. 19 Mayıs, şerefsizliğin yok edildiğini, esaret boyunduruğun koparıldığını,
pranganın parçalandığını ve J\J\hasta adamJ\J\ yerine mert bir millet olduğunu
müjdeliyen ünlü bir gündür. Bu böyle bir gündür ki O sarsılmaz bir imanla J\Aşanlı
tarihimizi bize kapayamazlar. Çünkü ben ve milletim vardır,'\,'\ diye bütün dünyaya
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haykırmış ve sözlerinin tam bir eri olduğunu da ispat etmişti.
Türk gençliğine mal edilen 19 Mayısın bugün 29uncu yıl dönümüdür. Atatürk
rejimini ve Onun kurduğu Cumhuriyeti omuzlarında taşıyan Türk gençliğine ne
mutlu ..
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FİKİRDEN DOGAN ŞAKALAR
Makarios bu mühim soruya kayıtsızca ""Türkiyenin , Oniki adaların ilhakında
olduğu gibi bir vaziyet alacağını"" Yani herhangi siyasi bir harekette
bulunmayacağı cevabını veriyor!
HALKIN SESİ
-Makariosun Kıbrısta bir baş papas olduğunu bilirdim. Fakat Türkiye namına
söz söliyecek kadar siyasi bir mumessil olduğunu doğrusu bilmezdim!
Ağzımızdaki bakla değil, hak ve hakikattır.
HÜRSÖZ
-Doğru. Hak ve hakikat hepinizin ağzındadır. Bakla ise benim ağzımdadır. Fakat
onu kolay kolay çıkarmam!
Müsade edin de bu arada ben de bir Uşak peşrevi okuyayım, çalma çağırma
tamam olsun.
PATAVATSIZ
-Barıa da müsaade buyurun da, nefretiden bir gazel de ben okuyayım.
Kambersiz düğün olur mu hiç?
İçimizde fikir yürütenler ve kalem oynatabilenler çoğalmıştır bu şayanı
memnuniyettir.
R.R.DENKTAŞ
-Allah bereketini arttırsın ve muhabbetten ayırmasın. Hele keselerinin
yardımcısı ve muini olsun amin!
Başpiskobos, yine ilhaki yine ilhak! diyor, hiç bir yabancı idare istemiyor!
HÜRSÖZ
-Ala ama, bu yeşil ada Türk kanile yoğrulmuş olan bu cezire, babasından
kendisine miras mı kaldı?
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Mağusa cereyan eden hadiselerle biraz olsun ilgilenenlerin dahil pek ala
anlayacağı gibi.
KULAK MİSAFİRİ
-Yani bir ""Türk Gücü"" ve bir ""Katak"" davasıdır gırla gidiyor. Esef olunur
doğrusu!
Seriye mahkemeleri hakkında esasta ayrılık yoktur.
TÜRK SÖZÜ
-Aynı başlık altında, aynı yazı Hürsöz refikimizden de çıkmış olduğundan, ilk
nazarda bunun resmi bir tebliğ olduğunu sanmışım. Meğer aldanmışım!
Kendisinden ricam şudur ki, bundan sonra ya daha samimi davransın, yahut
matbuat kaidelerine uymayan şekiller de saman altından su yürütmesin.
İRFAN HÜSEYİN
-Bilirim .. Hem size, hem de Hürsöz refikimize yine bu oyunu yapan maskeli E.
G. dir. Haydi şimdilik susayım da, bu kabrımana kokar ağzımı daha fazla açmayım!
Rum vatandaşlarımızın belediyelerde, resmi dairelerde ve heryerde, Türk-Yunan
dostluğundan ne anladıklarının her gün şahidiyiz. Bu dostluğa kıymet ve saygı
arfetmeği, Etosrefikimiz kendi cemaatına, tavsiye etmelidir.
HALKIN SESİ
-Etmez. Çünkü kendi cemaat fertlerinin her biri bir dahi, bir filozof, bir general
ve nihayet kadirşinaslığın birer timsalidirler de ondan!!!
Ah rabbim, şimdi daha iyi anlıyorum!
KURUN
-Daha gençsınız. Hele benim yaşıma geliniz de, felek çarkının kaç dişli
olduğunu o zaman daha iyi anlarsınız!
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En kati en nazik bir ifade ile beyan edebilirim ki, teklif edilen bu yeni anayasa,
Kıbrıs Türklerini bifiil hiiç derecesine indiriyor ...
N S. BODAMY ALIZADE
-Ya. Öle mi Necmi Bey? Fakat beyanatta bulunduğunuz ayni gazete ikinci
sayfasında bakınız ne diyor:
Anayasanın umamiyet itibarile halkımızı göz önünde bulundurarak hazırladığı
meselesi üzerinde heyet, tamamen mutabık kalmıştır.
TÜRK SÖZÜ
-Buyurunuz efendim: şimdi hangi tarafın fikrine iştirak edelim? Ayıklayın bu
pirincin taşını ey ümmeti Mehammet!..
Hürriyetsiz, istiklalsiz, ellerimiz bağlı, içlerimiz dağlı, yüreğimiz ve gözlerimiz
yaşlı bir bayram yapıyoruz.
H. A. MAPOLAR
-Dahası var .. Okullarımız açık öğretmenlerimiz vazife başında, öğrencilerimiz
ders sıralarında. İşte biz böyle bayram yaparız!
İşte biz maksadımızı halkımıza anlatmak ve memleketimizin ekseriyetini teşkil
eyliyen emekçi sınıfımızı kandırmak ve onların dertlerine tercuman olmak için
çıkıyoruz.
EMEKÇİ
-Abdüaciz de çıkışınızı tebrik eder, size uzun ömürler diler ve baştan başa
emekçi olan cemaatımıza hayırlı hizmetler de bulunmanızı temenni ederim.
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AŞK OLSUN TELGRAF SERVİSİNE !
Tuzla Ertürk gençleri kulübünden, telgrafhaneyi ilgilendiren bir mektup aldık
içinde bulunduğumuz sürat devrinde, Lefkeden çekilen bir telgrafın adı geçen
kulube 24 saat sonra vasıl olduğunu açığa vuran bu mektupta mesele şöyle izah
ediliyor:
4ay kadar devam etmis o\an adamn iktisadi durumunu fena halde hırpalamış

olduğuna şüphe edilmeyen maden işçilerinin grevi sona ermesi üzerine, yapılacak
mitingde yer almamız için16 Mayıs pazar günü sabah saat 10 da Lefkeden
adresimize bir telgraf çekilmişti.
Kurulduğu günden beri devam eden muhabere ve sair hususlar da Larnakada
tanınmış olmamıza ve sistematik faaliyetlerden hiç bir vakit aksamamasına rağmen
ki herhangi ani bir ziyarette üyelerden biri olsun kulüpte bulunması imkansızdır.
bize insak edilen telgraf, ertesi gün yani 17 Mayıs Pazartesi sabahın Binde teslim
edilmişti. Biz ise sevinçten doğan bir heyecanla telgrafın çekildiği tarih ve saatine
bakmadan, bütün izcileri toplayıp Lefke yoluna yöneltmiştik. Meğer çok geç
kalmışız. Sebep de, telgrafhane servisinin sürat bakımından kırdığı rekordur elbet!
1948 medeniyet yılında acunuren ilerlemiş bir devlet kolonisinde, sürat
muhaberesi servisinde bulunan Cable & Wireless şirketinden bu mesele hakkında
pek haklı olarak sual sormuşsak da, henüz tatmin veyahut ikna edici bir cevap
verilmek tenezülünde bulunulmamıştır maalesef!
Orta çağ münakalat ve muhaberatına rahmet okuturcasına Plenty-Time vakit
bol sistemini güden medern techizatlı bu müessesenin mesul müdiri tarafından
hakikat olan bu sürat harikasını ne şekilde tevil edeceğini hepimiz sabırsızlıkla
bekliyoruz.
Saygılarımla
N. ATİLLA
T. E.G. sekreteri: Larnaka
Bereket versin ki, telgraf bir kurum namına çekilmişti. Ya tanınmış olmayan bir
şahsa çekilmiş olsaydı, saatta kaç mil alacaktı ve sahibine kaç günde teslim
edilecekti bu telgraf acaba?
Aşkolsun manda süratindeki bu telgraf servisine!...
Yavuz
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IRKÇI PEHLİVANLAR!
Kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavurmağa çalışan mütavazi bir cemaatiz.
Sırf insan boğazlamak hirsiyle ilhak peşinde koşmak aklımızdan geçmediği gibi, bu
topraklarda beraber yaşadığımız her hangi unsurun din veyahut milliyetini tahkir
edecek kadar edepsizlik de göztermiş değiliz. Fakat ne yapalım ki, bizi bu
memlekette yine görmek istemiyorlar, hatta gemirmek ve mahfetmek için yana
yakına fırsat kolluyorlar. Çünkü taassupları çok koyudur.
Bize atfettikleri nazarlardan kin ve garez fışkırmaktadır. Yürekleride aynı ateşte
tutuşup yanıyor. Bu ruhi haletlerini ise, bazan dilleri, bazan da kalemlerile açığa
vurmaktan kendilerini alamıyor ve vakit vakit zehir kusuyorlar. Bütün bunlara
sebep ve en büyük suçumuz, hiç şüphe yok Türk ve Müslüman oluşumuzdur.
Ana rahminden düşerken vaftis olunmadığımız hayatımız boyunca isanın
putuna tapınmak yolunu tutmadığımız ve nihayet ay yıldızlı bayrağımızı başımızın
tacı yaptığımız için bize düşman nazarile bakıyorlar. Yani tıpkı orta çağ zihniyetini
taşıyorlar hala. ne kadar bayat bir düşünce!
Hele Bazı ırkçı pehlivanlar vardır ki, her hangi bir din olursa olsun, ona hürmet
etmek icap ettiğini unutarak, karabet ve menasebetleri olmadığı halde, İsa
peygamberin katilleri olan Yahudileri sırtarmak isterlerken, İslamın dinine ve
Türkün milliyetine küfürler savurmaktan da adeta zevk alıyorlar. Ne nankör ve
edepsiz mahluklarmış meğer bunlar!
Dağdan gelip bağdakini koğmak ve vatansız Yahudilerin avukatlığını yapmak
istiyen bu gibi sürgünler, utanmadan bir de medeniyetten bahsediyorlar. Fakat bize
sunmak istedikleri· medeniyet ve meddahlığını yapmağa yeltendikleri Yahudi
kavmide işte meydanda. İslamın öz toprağına çökmek isteyen Yahudiler, kadınların
ırzına geçiyor, çocukları koyun gibi boğazlıyor, ve bir çok masumun kanına
giriyorlar. Bu cinayet her tarafta devam ediyor. Bu insan kasaplığı bütün hizile
gidiyor. yunanistanda, Çinde, Filistinde ve harbin viraneye çevirdiği bir çok
ülkelerde hep aynı kasaplık.. Bunları yapan kimlerdir ve medhiyesi yapılan
medeniyet bu mudur
Türklere, Araplara ve dolayisile bütün müslümanlara vahşilik damgasını vurmak
küstahlığında bulunan medeniyet dilencileri biraz olsun sıkılmalı ve bu günkü
celladhk karşısında taptıkları putlardan af dilemelidirler.
Dinimizi tahkirden, milliyetimizi hakir görmekten ve bütün garezlerini açığa
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vurmaktan zerre kadar utanmıyanlar, din namına karanlık zindanlarda yapılan
zulüm, işkence cinayetleri bir an olsun hatırlasalar bari. Avrupanın göbeğinde yüz
yıllarca devam eden papas saltanatı ve engizisyon mezalimi ebediyete kadar
lanetle anılacak değil midir?
Hayır: şimdiki de eski medeniyetin birer örneğidir. Yalnız şu fark var: Daha
modern ... Ve mücrimleride onların piçleşmiş torunlarıdır. Pek ala ama; İslamiyetin
bunda ne gibi bir şuçu var?
Utansın ve kahrolsun böyle medeniyet! ..

Yavuz
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DAHA DÜN BİR, BUGÜN İKİ
Yirmi beş yıllık bir ihmarkarlığın mukaddesatımız üzerinde husule getirdiği
tahribat pek müthiştir. Bunları ihmal etmek ve layık olduğu şerefli bir hale getirmek,
zannedildiği kadar hiçte kolay değildir. Tefemüen çok olduğu, gibi, hem uzun bir
zamana, hemde külliyenli bir paraya ihtiyaç vardır.
Farzedelim ki, evimizde bir hasta vardır. O zavallının vucudunda ariz olan
mikrop, ilk tahribatını yapmağa ve, iniltileri yükselmeğe başladığı halde,
kimsealdırış etmemiştir. Aradan uzun yıllar geçiyor ve hastalık da müzmin bir hal
alıyor. Son dakikalarını yaşayan böyle bir hastanın kısa bir müddet zarfında ayağa
kaldırması imkanı var mıdır?
İşte Evkaf dairesi ve ona bağlı bulunan bütün mukaddesat da, tarif etmeğe
çalıştığımız hastadan katiyen farklı değildir. Yıllarca yüzüstü bırakılan ve bugün bir
çöküntü manzarasını arz eden tarihi ve mukaddes yerlerin bir kaç ay zarfında
güneş gibi parlatılmasını bekliyorsak, çok acele etmiş oluruz. Çünkü yapılması
tasarlanan imar işi okadar çoktur ki, nerden başlanacağı hakkındaki projenin
hazırlanması bile çok külfetli bir mesele olsa gerektir.
Biliyoruz ki, şimdiki Evkaf murahhas vekili, bu makama tayin edileli, daha dün
bir bugün iki, kabilinden, yetkili vazifesine henüz yeni başlamış bulunuyor. Yine
biliyoruz ki, yapmak istediği iman işleri için gerek hükümet ve gerekse antikalar
dairesiyle sıkı bir temas halindedir. İkinci programının eklendiğini ve iktiza eden
maizemenin hazırlamağa başladığını da kati olarak öğrenmiş bulunuyoruz. Evkaf
bütçesini tahammülü nisbetinde bu işlerin yanlız Lefkoşaya münhasır kalmayacağı
da muhakkaktır. Şu halde bugünkü durumu göz önüne alırdı, biraz daha sabırlı
şimdiden tenkide başlamamız mevsimsiz olmaz mı?
Geçen gün bir arkadaşımızın, mezarlık hakkında yapmış olduğu tenkid, öyle
zamansız ve mevsimsiz olmuştur. Kaldı ki, mezarlığı temizleme işinde ilgili
makamın değil, meteahhhidin başarısızlığı sabit olmuştur. Çünkü pazarlık yapıldığı
ve ödenecek paranın miktarı tespit edildiği halde, müteahhidin işi yarıda bıraktığını
ve bunun üzerine emeğine mukabil verilen parayı memnuniyetle kabul, hatta
teşekkür bile ettiğini haber aldık. Aynı zamanda yapılan işi yerinde görmek üzere
ilgili memur ve bir kaç arkadaşle mezarlığa gittiğimizde verilen paraya mukabil
yapılan işin hakkaten pek az olduğuna şahit olduk. Ama az olsa bile müteahhit kırk
gün iişlemiş olabilir. Fakat ya iğne ile kuyu kazmış ise..
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Maalesef geçen günler zarfında galiba bu şekilde iş yapılmıştır. Çünkü demir
kapının önündeki hendeğe atılan ot yığıncığı da hakikatın bu merkezde olduğunu

gösteriyordu. Biz yaptığımız tahkikat ve görüşlerimizle, işte bu neticeye vardık.
Eğer bu noktada aldanmış veyahut yanılmış isek, mezarlık yerinden kaçmadığı gibi,
müteahhit de ölmüş değildir. Tahkikata tekrar yine başlayabilirler.

Yavuz
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FİKİRDEN DOGAN ŞAKALAR
Adanın terakki ve inkişafı için en büyük engeli teşkilettiğine şüphe olmıyan
cüretkar hareketlerin meydana getirdiği ...
F. KAYMAK
-Zarar, rahatsızlık ve rezalet pek büüyüktür değil mi? Çünkü ilhaktan başka
düşündükleri bir şey yok!
Medeniyetin Avrupaya, İspanya yoluyle gittiğinin tariki olmıyan veya tariki
olmak istemiyen Baron Zorik, bütün islamı kötülemek cüret ve cesaretini nereden
alıyor?
PATAVATSIZ
-O hantal vücudun taşıdığı kıllı, burunlu kelleri humayundan alıyor elbet!
Eğer Türkler ve Müslümanlar düşmanlık hasebiyle hareket etmiş olsalardı,
yazar ve onun gibi düşünenlerden eser kalmıyacaktı.
ÖNDER
-Keşke öyle hareket etselerdi de, medeniyet aleminde ün kazansalardı. Malum
a; vahşetin aslı şimdi medeniyet oldu!
Yağmur tekrar başladı tekrar durdu. Şimdi şöyle sevgiliyi dileniyoruz. Acaba
köy düğünümü var.
ALAYCI
-Cirit hisarındaki eğlencelerden değil mi? Dinlediğimiz pilaklara bakılırsa, kuduz
gecesi vardı azizim!
Biz Kıbrıs Türkleri için ilhak da, muhtariyette aynıdır.
A.M.GÜRKAN
-Yani her ikisi de bizim için idam sehpasıdır.
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Günlük gazetelerimiz, Allah arttırsın beş oldu. Eh, 80 bin kişiye günlük gazete
beş günlük gazete.
PATAVATSIZ
-Aman Patavatsızım. Gazetelerimizin adedini tekrar takrar sayma. Hani gözün
tutar da, eski beşler gibi bu sayı da sıfır olur sonra!
İnsan bir teneke su almak için, halkın birbirlerile didiştiğini ve gece yarılarına
kadar beklediğini gördükçe, Sahrayı Kebirde yaşadığına hükmedeceği geliyor ...

A.PERTEV
-Evet Cezirei Kıbrısın paytahtı olan Lefkoşa şehri, yaz mevsimlerinde kerbelaya
dönüyor ve susuzluktan halk, bir cehennem azabı çekiyor!
Yükselmek demek, yüksek ökçe giymek, iskemleye veya kürsüye çıkmakla
olmaz Koltuk da insanı yükseltemez.

HÜR SÖZ
-Bana kalırsa, yükselmek istiyenler ya minareye çıkmalı ve yahut bir uçağa
binmelidirler azizim.
Baron Zorig, ikide bir dile gelmekten ve her defasında içerisinde sakladığı kin
ve garezi saçmaya çalışmaktan kendini alamıyor.

KURUN
-Yaz mevsiminde yılanlanır harekete gelip ıslık çaldıkları gibi...
Bugün yine Lefkoşa Türk Bankasının ele alıp bu yeni yönden tedkik edişimin iki
önemli ve hayati sebebi vardır.

A.M.GÜRKAN
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-Birincisl para, ikincisi de faiz .. Fakat bunlar, ne beni alakadar eder, ne de
neşriyat müdürünüz Bay İrfan Hüseyin.
Şehirde olduğunuza göre, bir iş bulma dairesine müracaat etseniz fena olmaz.
Bundan da bir netice çıkmazsa, tüccarlık yapmanız muvafıktır.
EMEKÇİ
-Tüccarlık yapmak için mektup sahibinin. parası, yoksa faizle bir kaç yüz lira
almak maksadile, kaldırım bangerlerinden Curdiye başvurması da fena değildir
Biz bütün bu gerçeklerin cahiliyiz. Kalın bir ayıp duvarının arkasına çekilmiş,
avliyalar gibi yaşıyoruz.
REŞAD KAZIM
-Bu hayattan müşteki iseniz, deniz sahiline ininiz dostum. Çünkü orada ne ayıp
duvarı var ne de evliyalık!
Hiç bir felaket yoktur ki, aklı başında olan insan, ders alıp faydalanmasın.
HÜR SÖZ

-lşte ben. Çünkü muharrirlik yüzünden bin bir felakete uğradığım halde, hiç
birisinden ders alıp faydalanamadım. Demek ki ben tam bir zırdeliyim!
Baron Zorig yerinde oturmak bir tarafa, Türk gazetelerinin son yaylım ateşinden
sonra her halde hop hop olduğu yerde sıçramaktır.
PATAVATSIZ
-Bu hoplayışa bir çifte telli de benden caba!..
Mağusa Türk Gücü 19 Mayısı layıkıle tesit etti.
DÜPEDÜZ
-Törene ait fotoğrafları gördüğüm vakit, gözlerim sevinç yaşile dolmuştu.
Töreninin çingene zurnasile tesit edildiğini yazan yabancı bir muhbir utansın bari!
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Çok şükür, baloya artık memleketimiz halkı da alışmış ve balo alemlerini bal
gibi tatlı bulmaya başlamıştır.
SEYİRCİ
-Bu gibi eğlencelerde yer melaikleri yer aldıktan sonra, balın tatlılığı kekre olur
azizim!
Görülüyor ki kadın gerekse evli gerekse bekar olarak cemiyete şekil verme
işinde değerli bir uzuvdur.
DURBİN
-Anlaşıldı. Birkılıbık şehadetnamesi de size lazım. Matbu olarak bendenizde
vardır. Lütfen aratınız.

Yavuz
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BİR KÜÇÜGÜN BÜYÜK SÖZLERİ
Henüz ilk okul sıralarında bulunan bugünün küçüklerine, çocuk deyip
geçmeyelim. Yarının büyükleri olmağa namzet olan şimdiki çocuklar, geçmişte
yetiştirildiği gibi, gözleri kapalı kedi yavrularına hiç de benzemiyorlar. İftiharla
söyleyebiliriz ki, bugün ilk okullarımızı dolduran yavrularımız, millet ve mefhumunu
hakkile kavramış birer küçük kahramandırlar. Herşeyin fakiridirler, milli gururları
pek yüksektir ve minimini kalbleri de her an bu hisle çarpmaktadır.
İşte size ufak, fakat önemi pek büyük olan bir misal:
Dün çok dalgın bir halde bir kitap okumakta iken, ilk okul öğrencilerinden iki
çocuk, bana bir mektup getirerek okumaklığımı rica etmişlerdi. Onları bir baba
sefkatile yanımdan savdıktan ve önümdeki kitabın son sayfasını bitirdikten sonra,
bana hitaben yazılmış mektubu okumuş ve cidden hahyretler içinde kalmıştım.
Mektup şudur:
Sayın Bay Yavuz;
Kendim yazıp elimle size verdiğim bir kaç satırlık mektubumu değerli
sütununuzda neşretmenizi özlerim.
Ben, Haydarpaşa ilk okulunun son sınıf öğrencilerindenim. Altı yıldır devam
ettiğim okulumda bütün öğrencilerin vakit vakit kendi aralarında şikayet
yaptıklarını işitiyorum. Bu da, milli günlerimizde okullarımızın tatil edilmemesi ve
okul binalarına Türk bayrağının çekilmemesi yüzünden ileri gelmektedir. Ne yazık
ki, okula devam ettiğimiz yıllar zarfında bir defacık olsun bayrağımızın
dalgalandığını göremedik!
Milli günlerimizde okullarımızın tatili imkansız ise, böyle şerefli günlerde
bayrağımızın çekilmesi de neden imkansız olsun? Doğrusu buna çok üzülüyor ve
öksüzler gibi boynumuz bükülüyor Bay Yavuz
Halbuki öte yandan Rum vatandaşlarımızın milli günlerinde okulları kapanıyor,
bayrakları çekiliyor ve yapılan törenlere bütün öğrencileri iştirak ettiriliyor. Bize bu
fırsatı vermiyorlar. Fakat hiç olmazsa derslerimize çalışırken, bayrağımızın olsun
dalgalanmasına müsaade etseler ne olur Bay Yavuz.
Yüreği yanık bir öğrenci
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İşte bir küçüğün büyük sözleri, Çocuklarımızın yürekleri bu hasretle yanarken,
büyüklerimizin de harekete geçmesini özleriz. Çünkü sadakatın bir hududu vardır.
Zaten gösterdiğimiz sadakatın değeri takdir olmuyor mu sanki?
Hele okul müsamerelerinde öğrencilerimize ingilizce temsil yaptırmak. Ve hepsi
Türk olan seyircilerin canını sıkıp onları saatlarca esnetmek. Bu da sadakatın
kaçıncı maddesine uygundur acaba?
Açık konuşalım..
basmalıyız ...

Kendimizi

tanıtmak

istiyorsak,

icabında

biraz da ağır

Yavuz
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LİSE ÖGRETMENLERİ HESABA KATILMAMIŞ
Hayat pahalılığından şikayet etmiyen yok gibidir. Vucudumuzun değirmen
taşını teşkil eden midelerimiz gıdaya ve hayvanlardan farklı olarak çıplak
yaratıldığımız içinde elbiseye muhtacız. Biz insanlar, hayat kavgasında pek tabi
olarak bunlarsız yaşayamayız. İşte bu sebepledir ki, doğduğumuz günden ölünceye
kadar bu iki maddeyi temin etmek zorundayız.
Çelik kanatlarile uçan bir kale gibi, hayat pahalılığı da günden güne
yükselmektedir. Bu korkunç durum karşısında bütün insanlar, kazançlarını
arttırmak maksadileçeşit çareye baş vurmaktan bir an geri kalmıyor. Zaten kitle
halinde yapılan grevler ve hükümetin de memura yaptığı maaş zamları hep bu
yüzden değilmidir
Ucuzluğu sağlamak imkansız olduğu için, bundan başka çare kalmadığına
şüphe yoktur. Hükümet ve bütün şirketler aynı iz üzerinde yürümekte oldukları
malumdur. Yanlız hükümetçe son yapılan maaş zamlarındaki yetersiz bir istisna
cidden bizi hayrette bırakmıştır.Çünkü bütün memur maaşlarına yüzde yirmi
misbetin de yapılan zamlardan her nedense Lise öğretmenleri istifade edememiş
ve hesaba katılmayıp mağdur edilmişlerdir. Ve garip değilmidir ki, hayat pahalılığı
hakkında çıkarılan resmi rakamlar mucibince, memurlara verilmekte olan zam da,
Lise öğretmenlerine yine tam olarak verilmiypr.
Şirketlerin bile memur ve işçilerine karşı tatbik tatbik etmekte oldukları bu
usulün, hükümet mekanizmasında çifte ölçü üzerinden tatbik edilmesi büyük bir
haksızlık teşkil etmiş olmuyor mu?
Tali okullar, yarı resmi birer dairedirler. Bu büyük irfan ocaklarında kafa
patlatan münevver zümreye tekaüt hakkı verilmemesi de, istikbaleri için müthiş bir
uçurumdur. Hiç olmasa hayatları bir kar döngüsünden farklı olmıyan kısa
öğretmenlerinin, bu haktan mahrum bulundukları noktası olsun dikkat nazara
alınmalı ve maaş zamları esnasında adalet kotasından kapı dışarı edilmemelidirler.
Şüphesiz mevcudiyetlerile cemiyetin iftihar duyduğu yüksek okul
öğretmenlerile en yakından ilgili olan tali okullar komisyonudur. Resmen var
olduğunu bildiğimiz sayın komisyonun, hayati olan bu mesele etrafında lazım gelen
tahkikat yapmasını ve bu haklı isteğin hükümete iletilmesini rica ederiz.
Yavuz
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PAZAR SOHBETİ
Gazetelerde okuduğunuz tabii... İstişare meclisinde anayasanın ana hatlarını
müzakere etmek maksadile yapılan toplantılarda, hür bir idare istiyen Rum azaları
geniş bir muhtariyet isteriz, sahte bir anayasanın müzakeresine iştirak etmeyiz,
uşaklık yapmak niyetinde değiliz... diye haykırmışlardır!
Cevaplarımız; Bugünkü idare şekli, muhtariyetin öz kardeşidir. Sahte olan
şimdiki değil, kendilerinin tasarladığı anayasadır. Kıbrısta istemedikleri yabancı
idare, Yunanistandadırve uşaklığını yapanda Markostur!
Hürriyetten bahsetmesinler bize... Hukukumuzun muhafaza edileceğini, boş
ambar dipsiz kile gibi sunmasınlar bize. Çünkü ilk fırsatta Lala Mustafa Paşanın
buradaki torunları imha siyasetile kazığa oturmak hevesinde olduklarını pek ala
biliriz biz!
Tanrı gani gani rahmet eylesin Memleketimizin meşhur iktisat kralı Ahmet
Kemal Bey, geçen gün irtihali darbeka eylemiştir. Akriba ve taallükatırın başları sağ
olsun. Söylentilere bakılırsa, arkasında Hind mahracaları gibi muazzam bir servet
bırakmış!..
Ben öyle zannederm ki, bu ölüm hadisesinden en büyük sevinci duyan ve belki
de "hura"" çeken hükümet olmuştur. Çünkü Veraset Kanunu yürürlükte devam
ettikçe, yalnız Ahmet Kemalin değil, bütün vatandaşların daimi ve en birinci varisi
hükümettir. Ne bileyim ama; rahmetlinin hayatı boyunca hükümetten aldığı
memuriyet ve tekaüd maaşları, faizlerile beraber tekrar hkümetin kasasına düşücek
galiba" Yemiyenin yeyicisi olur derler ama; buna da yürekler yanar doğrusu.
Çünkü bu varis, ne akribadır, ne de evlat.. Sadece hükmet olduğu için hepimizin
babasıdır.
Ah; ne olur bu haşmetli babanın da varisi ben olsam?...
Bizim için de yaz dediler... Malum a; geçen gün Lise ve Ortaokul öğretmenlerine
tekaüd hakkı verilmediğinden son yapılan maaş zamından faydalanmadıklarından
bahsetmiş ve hükmetin dikkat nazarını çekmişti.
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Ertesi gün sabahın erken vaktinde karşıma dikilen bir Evkaf memuru, biz de
Allahın kuluyuz, biz de ihtiyaç içinde çalkalanmaktayız, bizim için de yaz dedi.
Biraz sonra Belediye pazarına uğramıştım. Bu dairenin katiplerinden biri, bana
okkalı bir selam çaktıktan sonra, son yapılan zam mucibince bize de bir şeyler
verilmesini azalar kabul ettiği halde, belediye reisi redetti. Tıpkı öğretmenler gibi
biz de mağduruz. yolma bir şikayette bulunduktan sonra, bizim için de yaz dedi.
İşte yazdım ... Fakat kabus gibi çöken kesatlık, benim de imanımı gevrediyor.
Müsaade buyurunuz da , bir defa da kendim için yazayın. Ama kime? Kime olacak
Marko Paşaya! ...

Yavuz
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