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Halkin-Ses

Laura Kennedy, Lefkoşa'yı gezdi

KKTC t emas
Saat 09. 15't e
Büyük Han'ı, Selimiye civarlarını ve Arabahmet bölgesi
larına önceki gün
Büyük Han’a gelen
ni gezen ABD Dışişleri Bakanlığı Müst eşar Yardımcısı
başlayan
ABD
Laura Kennedy ve
Laura Kennedy beğenisini zaman zaman Türkçe ifade etti beraberindekileri,
Dışişleri Bakanlığı
Müst eşar Yardım
Lef koşa Belediye
cısı Laura Kennedy, dün sabah Lefkoşa Bel ediye Başkanı Kut lay Erk, Asbaşkan Semavi Aşık,
Başkanı Kut lay Erk'le birlikte Lelkoşa t uruna çıktı.
Erk'in eşi Emine Erk ve bazı belediye yetkilileri
Erk'le tarihi Büyük Han'da buluşan Kennedy,
karşıladı.
Selimiye Camii civarlarını ve Arabahmet böl gesi
Büyük Han'daki caf öde bir süre ot urup sohbet
ni gezdi. Kennedy'e, Lefkoşa'nın t arihi ve t uristik
eden Kennedy'e Büyük Han'daki dükkan sahip
yerleri göst enldi, çeşit li bilgiler verildi
lerinden göl ge oyunu sanat çısı Mehmet Ert uğ
Büyük Han'da kapuçino içen, ballı hellim bö- - t arafından “Post al Hist ory of Turkish Cypriot s
reğı yiyen Kennedy, zaman zaman Türkçe
Post s" (Kıbrıs Türk Post alarının Tarihi) adlı kitap
kelimeler kullandı ve beğenisini Türkçe ifade etti.
hediye edildi.
Daha sonra yürüyerek
Selimiye Camii böl gesine
doğru İlerleyen Kennedy, Erk
ve beraberindekiler, Surl ariçTnin merkezi ve 11 burçt an
eşit mesafede olan nokt anın
bulunduğu binanın üzerindeki
t abelayı inceledi.
AB'nin (inansal kat kısıyla
rest orasyonu suren Bel ediye
Pazarı Topt ancılar Hal ı'ne
giden heyet bu böl gede son
olarak Has-Deri ın Halk
Sanat ları EnsBt üsü'nü gezdi
Enst it üde üret ilen ve
sergilenen el işlerini ilgiyle
inceleyen Laura Kennedy, t ez
gaht a kumaş dokuyan bayanı
seyret tikt en sonra beğenisini
Türkçe olarak "Çok güzel "
sözleriyle dile get irdi
• Lelkoşa Bel ediye Başkanı
Kut lay Erk, Kennedy ve beraberindekilere Hal k Sanat ları
Enst i t üsü’nden birer hediye de
sat ın aldı

