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D e rle y e n : A k a y C E M A L

Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramı
dün muazzam bir şekilde kutlandı
Lefkoşa'da Halk
Sineması'nda yapılan
merasime binlerce Türk
katıldı
Önde bayraktarları ve ban
doları olduğu halde
muntazam yürüyüşle
merasim yerine giden öğren
cilerimiz her Türkün göğsünü
kabarttı.
23 Nisan Milli Hakimiyet ve Çocuk
Bayramı dün adanın her tarafında
şimdiye kadar görülmemiş bir heye
canla kutlanmıştır. Adanın bütün
kasaba ve büyük köylerinde, Türk
semtleri şanlı bayraklarımızla ve kır
mızı beyaz flamalarla donatılmış,
bütün lise ve ortaokullarımızda
fevkalade tesit merasimleri

yapılmıştır. Ada Türklüğünün mukad

Ortaokulu talebeleri, Halk

deratının tayin edilmesi beklenen

Sineması'na vasıl olduklarında yazlık

bugünlerin ve son zamanlarda

sinemahane tıklım tıklım olmuş ve

cereyan eden adanın istikbali ile ilgili

büyük bir halk kitlesi, sinemahanenin

hadiselerin tesiri neticesi olacak ki,

duvarlarına, damlarına tırmanmış

seneki 23 Nisan Bayramı'nda istis

geriye kalanlar ise merasim yeri

nasız olarak bütün cemaat heyecan

dışında toplanmış mahşeri manzara

ve canlılık göstermiştir.

arzediyordu.

Lefkoşa’da sabahleyin lise ve

Sokakları dolduran halkın devam

ortaokullarda yapılan merasimlere

eden alkışları ve "Yaşayın, varolun"

ilaveten, öğleden sonra Kıbrıs Liseleri

sesleri arasında Mehmetçiğe mün

Mezunları Cemiyeti tarafından "Halk

hasır vakarla, yürüyüş halinde

Sineması'nda tertiplenen merasim

merasim yerine giden genç kız ve

pek muazzam olmuştur, önlerinde

erkek öğrencilerimiz, her Türkün

şanlı Türk bayrakları ve kendi mektep

göğsünü kabartacak bir heybet,

flamalarını taşıyan bayraktarları ve

muazzam bir manzara arzediyordu.

Milli yürüyüş marşları çalan bandoları

Merasim yerini dolduran binlerce halk

olduğu halde mekteplerinden

arasındaki küçük ilkokul ve anaokul

merasim yerine giden Türk Lisesi,

çocukları ise ağabeyleri ve ablalarının

Viktorya Kız Lisesi ve Atatürk

heyecanına heyecan katıyordu.
Merasime tam saat 3’te
bandonun

çaldığı genç kız ve

erkek öğren cile rim izin tek b ir
sesle okuduğu İstiklal

Marşı'mızla başladıktan
sonra mikrofon başına gelen
Kıbrıs Türk Liseleri Mezunlar
Cemiyeti Başkanı Hazım
Remzi, kısa fakat veciz bir
hitabe ile merasimi açtı.
Müteakiben öğretmenler
Milli Hakimiyetin ilanının tari
hçesini günün ehemmiyetini
belirten konuşmalar yaparak
dinleyicilerini heyecandan
heyecana sürüklemişlerdir.
Daha sonra küçüklü büyüklü
talebeler, milli şiirler ve
marşlar okumuşlar bandonun
refakatiyle milli oyunlar
oynamışlardır
Üç saat kadar süren
merasim Türke yaraşır bir
ağır başlılık ve vakarla sona
erdikten sonra öğrencilerimiz
yine bayraktarları ve ban
doları önde olduğu halde
halkın coşkun alkışları
arasında muntazam
yürüyüşle mekteplerine dön
müşlerdir.

