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Bu cahsma Yakm Dogu Universitesi Fen Edebiyat Fakultesi Turk Dili ve Edebiyati
Bolumu mezuniyet tezi olarak hazirlanrmstrr. Bu cahsmada Kibns Turk Basmmda onemli bir
yere sahip olan Bozkurt gazetesinin 5 Ocak 1953 ile 25 Mayis 1953 tarihleri arasmda yer alan
baskilan incelenmistir.
Gazete, bir toplumun sesini dunyaya duyuran bir organ oldugu gibi, halkm gozu, kulagi
ve sesidir. Ulkedeki sorunlan, olaylan, siyasi bilgileri, dis dunyadaki haberleri gazetelerden
ogrenebiliriz.Bu bakimdan gazete bir toplumun bilgi ve kultur seviyesini arttiran bir unsurdur.
Bozkurt gazetesi yaym hayatma 26 Ekim 1951 Cuma gunu baslamisnr. Gazetenin
iceriginden bahsedecek olursak; dort sayfadan olusan gazetenin ilk sayfasmda dunyadan
siyasi haberler verilmekte, ikinci sayfada kose yazilan bulunmaktaydi, ucuncu sayfada ise
memleket haberleri yer almaktaydi, son sayfada ise reklamlar ve spor haberleri bulunuyordu.
0 yillarda gercekten Rumlara karsi Turk halkmm kuvvetli sesi olan Bozkurt gazetesi
kendisini halkm mah olarak ilan etmisti.
Bu cahsmaya dair kaynaklara Millet Meclisi Kutuphanesindeki arsivlerden ulasugimi
belirtirim.
Bu calismada ben ve arkadaslanma yol gosteren, yardim eden ve ilgilenen degerli
hocamiz Yrd.Doc.Ali Eftal Ozkul'a ve Millet Meclis'i Kutuphanesi cahsanlanna 90k tesekkur
ederim.

1

I

SAYI:235

5 OCAK 1953 PAZARTESi

iNGiLTERE - iRAN PETROL iHTiLAFINA DAiR GORUSMELERE YENiDEN
BASLANDI
ingiliz - Iran petrol ihtilafi hakkmda,Amerikamn
gecirilmeye baslandi.

hazirladigr karar sureti yeniden gozden

HUKUMETiN MUDAHALESi ~ARTTIR

•
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Telgraf,telefon sirketinin yeni fiyat tarifesine gore , telefon fiyatlan 1 ocak 1953
tarihinden itibaren yukselmis bulunmaktadir.
Bu bir gercektir ki , yeni yeni telefon fiyat tarifesine gore , kucuk is sahipleri telefondan
faydalanamayacak ve bu yuzden bir 90k zorluklarla karsilasacaklardir.
Hukumetin bu konu ile gerektigi sekilde ilgilenmesi gerekir . elektirik sirketini kendi
· himayesi altma alan hukumet elbette telefon sorununa da bir cere bulabilecek durumdadir.
Bu bir gercektir ki , bu fiyat yukselmesinden dolayi binlerce kisi telefonlanm iade etmek
zorunda kalacaktir.
Eger telefon ve telgraf sirketi hicbir fedakarhkta bulunmaz ve tedbirler almazsa bircok
kucuk is sahiplerinin zarar gorecegi suphesizdir.

BOZKURT

RUSLAR
MOGOLiSTANDA
KURUYORLAR

ATOM

USLERi

Kanada da ismini vermek istemeyen bir sahis dikkate deger bir aciklamada bulunmustur .
'X' ismiyle amlan bu sahsin bildirdigine gore Ruslar Mogolistan da atom usleri meydana
getirmek icin buy-Uk faaliyetler gostermektedir . 'X' in iddialanna gore Baykal Golunun
uzerinde bir atom fabrikasi daha kurulmus bulunmaktadir.
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FiKiRLER
iFTiRA:
Seneler evvel istanbul da sik sik karsilastigrrmz ihtiyar bir dilenci kendisine her para
verdigimde yuzume bakar ve Allah seni kuru iftiradan saklasm oglum derdi . 0 zamanlar
cocuk akhmla bu duamn manasim iyice anlayamaz ve dttsunmezdim.

Dunya meger bildigimiz dunya degilmis . Senelerin verdigi tecrube , karsilastigtrmz
olaylar ; kin,
garaz , iftira ve bin bir kotuluk deryasi icerisinde yuzdugumuzu ispat etti .
Gecen gun gayet hurmet ettigim ,samimi bir arkadas icin asla akhmdan gecirmedigim bir
ithamda bulunduguma dair igrenc bir haberi ogrendigim zaman , hayret icerisinde kaldim .
iftiranm alcaklann elinde ne muthis bir silah oldugunu butun dehsetiyle kavradim.
Cocuklugumda karsilastigim ihtiyar dilencinin duasmm ifade ettigi buyuk manayi simdi
anlayabiliyorum.

OZKERYA~IN

MEMLEKET HABERLERi
Yeni Bir Tesebbiis : Akroriri koyunde Kitium Metropolitligine
uzerine Kibns Hukumeti tarafmdan hava ussu insasi dusuntlluyor.

ait bulunan bir arazi

Yeni Bir Kopru : Limasol ile Platres yolu uzerinde 'four lanters' koprusuntm daha genis
bir sekilde insasina baslanmistir.
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Havalar Yine Degisti : Bir cok limanm firtinah gecrnekte oldugunu ogreniyoruz .
Limasol ve Lamaka limanmda bulunan gemiler yuklerini bosaltmak icin firtmanm dinmesini
bekliyorlar.
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iTAL YA - YUNANiST AN GORU~MELERi SONA ERDi
italya - Yunanistan gorusmeleri bugi.in sona erdi ve ortak bir teblig yayinlanrmstir .
Tebligde bir fikir mutabakatma vanldigi belirtilmektedir . Tebligde ozellikle Akdeniz , Orta
Dogu ve Avrupa'daki bans gayretlerine hizmet edilmesi yolunda onemli kararlar alindigma
isaret ediliyor .

OKULLARIMIZ ve MAARiF VERGiSi
Mevcut maarif kanununa ek olarak yaymlanan Tali Tedrisat Kanunu yururluge girdikten
sonra ; Magusa ve Baf Orta Okullanmiz mi.istesna , diger kasaba ve koylerdeki tali
okullanmiz hi.iki.imettenyardim goren okullar olarak ilan edilmistir .
Tali Okullar Kanunu tasan halinde bulundugu zaman lehte ve aleyhte olmak i.izere halk
ikiye aynlrms ve gi.inlercedevam eden tartismalar meydana geldi.Tali Okullar Tasansi kabul
edildikten sonra tartismalar sona erer gibi olmus , fakat Anavatan'dan gelen 4,045 lirahk
yardim bu tartismayi yeniden alevlendirdi .
Bi.iti.in bu tartismalara ragmen , her nedense ne lehte ne de aleyhte yazilar yazanlar esash
bir noktayi dusunememisler . Biz o kanaatteyiz ki , bi.iti.in bu tartismalara sebep olan ve
okullanmiza da hukumet kontroli.ini.ikabul ettiren amillerin basmda parasizhk gelmektedir.
Bizim bu yazimizda i.izerinde durmak istedigimiz konu sudur ; bildiginiz gibi hukumet
Kibns Ti.irk Halkmdan maarif vergisi almaktadir . Bu verginin baslica gayesi okullanrmzin
li.izumlumasraflanm karsilamaktir .
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Hukumet okullanmizda kontrol hakkmi iddia ederken maarif vergisini de ortadan
kaldirmasi gerekirdi . Madem ki maarif
vergisi kanun geregi bizden alinmaktadir ,
okullanmizm da hukumet kontrolunde bulunmasi yersizdir.

BOZKURT

SANAT SOHBETLERi
'0 KADIN' ve DU~UNDUKLERi :
Cuma gecesi Viktorya ve Lise Mezunlar Kurumunun ortak hazirladrgi 'O Kadm'
piyesini Pallas Sinemasmda seyrettik.
'O Kadm' piyesi amatorler tarafmdan oyle kolay kolay ortaya konacak bir eser degildir .
Bu bakimdan Viktorya ve Lise Mezunlar Kurumunun bundan sonra oynayacaklan piyesleri
daha dikkatli secmeleri gerekmektedir.
OZKER YA~IN

MEMLEKET HABERLERi
Mezunlarm Miisameresi : Cuma gecesi Viktorya ve Lise Mezunlar Kurumu tarafmdan
Pallas Sinemasmda 'O Kadm' piyesi temsil edilmstir ,
Tiirk U~ag1 Geri Dondu : Devlet Hava Yollarma bagli bir Dakota ucagi cumartesi gunu
Beyrut'tan Lefkosa'ya gelmistir .

Baf Y ollari : Baf Komserligi tarafmdan gecen ay zarfmda Baf ve kazasmdaki yollarm
tamiri icin 1,654 Kibns Lirasi harcandigi bildirilmektedir .

Ill
6

•

israil'in Krbris'Ia Ticareti : israil hukumeti Kibns'tan 1,600 ton ogtittilmti~ harup
almaya karar vermistir . Bu arada israil Kibns'tan arpa almaya da karar vermistir .
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TURKiYE BASVEKiLi ADNAN MENDERES
GAZiANTEP'TE
Basvekil Adnan Menderes beraberindeki heyetle Antep'i ziyaret etmis ve halkm coskun
gosteri tezahurleri arasmda bir nutuk soylemistir . Basvekil bu nutkunda , 'Bu memlekette
kardes kavgalanna sebep olanlar ,bir gun gelip husranla karsilasacaklardir . Elimizden gelen
her seyi bu memleket icin yapmaliyiz . Huzur icinde huzursuzluk yaratmak isteyenler , milli
iradenin karsismda hayat bulamayacaktir .
Basvekil Anteplilere tesekkur etmis ve yurtta sevgi ve muhabbetin mevcut oldugunu
belirtmistir.
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TURK CEMAATiNiN ENDiSESi
Yillardan beri Turk cemaati derin bir endise icerisindedir . Rum Halkmm ilhak
faaliyetlerine karsi memleket kanunlanmn pasif davranmasi cemaatimizin endisesini
arttirmaktadir .
Guzelyurt Ogretmen Talim Okulundaki grev hadisesi acik olarak gosteriyor ki , Rum
cemaati memleket kanunlanm hice saymakta ve diledikleri sekilde harakat etmektedir .
Eger bu gunku taskinliklann devam etmesine mahalli hukumet firsatlar verirse , ates
gittikce buyuyecektir .
Turk cemaatinin endisesinin ortadan kalkmasi icin mahalli hiikiimetin ilhak faaliyetlerine
karsi tedbirler almasi gerekmektedir.

BOZKURT
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MEMLEKET HABERLERi
Tiirk Lisesinde Konferans : Dun Turk Lisesinde , edebiyat subesi ogrencilerinden
ucunun hazirladigi Tevfik Fikret ve sanati konulu bir konferans verildi .
'0 Kadm' Lefke'de Oynanacak : Memnuniyetle haber aldigmuza gore gecen cuma
Pallas Sinemasmda
edilecektir .

sahneye konan 'O Kadm' piyesi 24 Ocak Cumartesi Lefke'de temsil

Telefon Sirketi Hesaplarnn inceliyor : Telefon ve Telgraf sirketi hesaplanm
incelemeye baslamistir . Hesaplarda iyi bir netice elde edildigi takdirde telefon fiyatlanna
yapilan zamlarda azaltma kaydedilecektir.
Kibrrs'ta Hava Usleri : Rum basmmm verdigi habere gore , Kibns'ta hava i.isleri
kurulmasi icin harekete gecilmistir . Limasol kazasma bagli Piskobu yakmlannda bir hava
ussu kurulacaktir .
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TURKiYE
SONAERDi

SAYI:238

..

YUGOSLAVYA GORUSMELERi DUN

Turkiye ile Yugoslavya arasmdaki muzakereler dun sona erdi . Turkiye D1~ Isleri
Bakam prof. Fuat Koprulu , yerli ve yabanci basm mensuplarmm istirak ettigi bir basm
toplantisi duzenlemistir . Fuat Koprulu basm toplantisma rnuteakip kameramanlann ricasi
uzerine mikrofon basma gecmis ve Yugoslav milletine hitap etmistir .

I

I

II
II
1111

II
II
1111

II
II
1111

OYLE BiR HASTALIK Ki ...
Kibns Turk Cemaati , inkilapcihgi , rnilliyetciligi ve vatanma olan kalpten baghhgiyla
temayuz etmis bir halktir .
Herkes du~tindugtinu soylemekte ve yazmakta hurdtir , serbesttir ve buna kimse mani
olamaz.
Hepimizde aym milliyetci toplumun cocuklanyiz . Hepimiz de memleket davalan , halk
meseleleri karsismda aym dusunce , aym inancla kalplerimiz carpmakta . Bu gercekleri
hepimiz goruyor , anhyor ve hissediyoruz . Fakat yine halkmuza daha faydah olmak icin
birlesemiyoruz ,
Milli mesuliyetimizi ve halkirmza karsi olan sorumlulugumuzu unutarak hareket
etmekten , artik vazgecmeliyiz . Bizim icin tek kurtulus , milli birlik ve beraberliktir .

BOZKURT
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FiKiRLER
DiPLOMALI CAHiLLER:
Tahsili sirf bir diploma sahibi olmak , bu diploma sayesinde para kazanmak gayesi ile
yapan insanlann sayisi tahmin ettiginizden cok fazladir .
Yasadigi muddet icerisinde okuldaki ders kitaplanndan gayn eline bir sanat ve fikir
dergisi almayan ; gunumuzun i.inli.i yazarlannm , dusunurlerinin eserlerini okumayan bir
diplomah , sozde mi.inevver , zamamrmzdaki sanat cahsmalan hakkmda bir kritikciden daha
kesin hukum vermekte tereddi.it etmez !
Bu aup tutmalar , bu karanliga kursun sikmalar yalmz edebi konularda degil , ilmin her
dalmda ayni salahiyet ve ayni pervasizhkla yapihr .
Halbuki bilgi okul siralannda ogrenilmez . Okul insam yalmz hayata hazirlar ve
bilginin ilk tohumlanm serper.
Halkirmz icindeki diplomah cahillerin sayisi azaldigi ve gercek mi.inevverlerin sayisr
arttigi gi.in , fethedilmez sandignrnz aydmhk di.inya bizim olacaknr .

OZKERYASIN

MEMLEKET HABERLERi
Piskobu Hava Ussii : Rum gazetelerinin iddia ettiklerine gore , Misirdan getirilmis
olan Kraliyet Kuvvetlerine mensup 150 teknisyen , Piskobu civanna kurulacak olan hava
i.issi.inde calistmlacaktir .
Y eni Postane : Lefkosa merkezi postanesine ilaveten luna parkta insa edilmis bulunan
yeni postane subesi bugi.in acilacak .
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Ciicelerin Konseri : Sieboldlu on cuce Carsamba gununden itibaren , Lefkosa da
Pallas Sinemasmda temsillerine baslayacaktir .
Davar Hirsizhg1 : Yukan Lakadamyali Argiro Nikola'nm
tarafmdan 140 lira degerinde 14 koyun ve 3 kuzu cahnrmstir .

12

agilmdan mechul kimseler
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FORMOZA'n1n TARAFSIZLIGI
KALDIRILIYOR MU ?
Formoza'daki 7. Amerikan filosu bogazda bogaz da yeni bir emre kadar davriyesine
devam edecek ve yeni emir alimr almmaz, Formoza'nm tarafsizhgi resmen ilan edilecektir.
Bu karar karsisinda Fransa tamamen kotumser bir duruma dusmustur .

BELEDiYELER ve TURK CEMAATi
Belediyelerdeki
hukukumuzun
, mevcut kanunlarla korunamamasi
karsismda
duydugumuz uzuntuyu zaman zaman Turk basmi belirtmekte ve hakli sikayetlerirnizi
haykirmaktadir .
Acaba belediyelerde azmhgin haklanm cogunluga karsi koruyacak kanunlarm meriyete
konmasi imkansiz rmdir ?
Biz belediyelerde Turk cemaatinin haklannm korunmasi icin , belediye reislik
secimlerinin halkm oyu ile yapilmasirun ve belediye reislerinin Turk - Rum halkmm oylan ile
secilmesini teklif edecegiz .
Eger mahalli hukumet bu teklifimizin uygulanmasiru
imkansiz goruyorsa ;
belediyelerde azmhgin belediyelerde azmligm haklanm koruyacak yeni ve tatminkar
formuller bulmak mecburiyetinde oldugunu unutmamahdir .

BOZKURT
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FiKiRLER
KUTUPHANE iHTiYACIMIZ :
Defalarca bu konuda Turk basmmda yazilar yazildigi halde , henuz halkimizm bir
rutuphanesi bile yoktur . Hatta kutuphane yapmak icin halkirmzm parasi bile toplandi ; fakat
isin sonuna gelmeden nefesimiz tukendi ve toplanan 45 lira ileride bir Turk kutuphanesi
acihrsa ona verilmek uzere bankaya yatmldi . Kitaplar dunyasmdan bu kadar uzak yasamak
ne huzun verici bir hakikattir . Hem bir kutuphane acmak bu cemaat icin cok mu zordur ?
Buyuk bir para fazla bir emek mi ister ?
Bu sorulann cevabi cok hazindir . Bu sorulann cevabi icerisinde 'nemelazimcihk' ,
'kultursuzluk' ve benzeri gibi kelimeleri bol bol kullanmak icap edecektir.
Kibns Turk Kurumlar Federasyonu Kultur Kolu pek yakmda bir kutuphane acma
karanm alrms ... Temennimiz bu guzel tesebbusun bir an evvel gerceklesmesidir ,

OZKERYASIN

MEMLEKET HABERLERi
Kiliseden Sikayet

Ediliyor : Solcu cevreler , kilise papazlanmn

isimlerini secim listelerinden cikardiklanndan
ahnmadigmdan sikayetci oldular .

ve bazi iscilerin

bazi iscilerin
isimlerinin de listeye

Magusa da Su Fiyatlarr : Su fiyatlanna uygulanan zam Magusahlan rahatsiz etti . Su
fiyati 3 lira 4 silinden 4 lira 10 siline cikanldi .

14

Dikelya'daki Faaliyetler : Dikelya'daki
sayisi 400' e cikanldi .

askeri tesislerde calismakta olan amelenin

Elbise Hirsizhgr : Larnaka' da Central Hotel de ikamet etmekte olan mr . Simon
Alexanian'm yatak odasi mechul sahislar tarafmdan acilmis ve 20 lira kiymetindeki elbiseler
calmrmstir .

Kibrrs Meselesi Y ok : Atina da temaslar yapan Turkiye D1~ lsleri Bakam Fuat
Kopruluye Kibns konusunda bir soru sorulmus ve O 'da su cevabi vermistir : 'Bu sorunuzu
anlamadim . '

15

•
•
••
•
I

Ill

•
•
•
•
•
•
•
1111

1111

9 SUBAT 1953 PAZARTESi

SAYI:240

AMERiKA DIS iSLERi BAKANI , FORMOZA
HAKKINDA BiLGi VERMEK tctx DA VET EDiLDi
Washington'a gitmekte olan Milliyetci Cin Donanma Komutam Califomia'nm merkezi
olan San Diego'ya vardi ve gazetelere verdigi beyanatta .Milliyetci Cin Kuvvetlerinin Cin
sahillerine karsi harekata baslamak icin sabirsizhkla bekledigini soylemistir .
Diger taraftan Eisenhower'in resmi sozcusu dilnku basm toplantismda cesitli sorulan
cevaplandirrms ve bu arada Amerika'mn Milliyetci Cin taarruzuna yardim edip etmeyecegi
sorusuna net bir cevap vermemistir .

KIBRIS MESELESi ve YUNAN HUKUMETi
Hayretle goruyoruz ki, Kibns Rum Basim, Yunan Parlamentosundaki
basit bir olay
karsisinda yeniden umide kapilarak ruya gormeye basladi. Hadise malum plebisitin 3. yih
mlinasebetiyle
Gime
Metropolit
Kiprianos
plebisit
formalanyla
birlikte
Yunan
Parlamentosuna bir mektup gondermis ve Enosis davasma Yunan Hukumetinin hiz vermesi
teklifinde bulunmustur.
Kibns hakkmdaki bir mektup Yunan Parlamentosunda
alkislanmakla
Yunan
Hukumetinin Kibns konusuna yeni bir hiz verme manasi nerden cikiyor?
Hatirlanacagi gibi Turkiye Disisleri bakam Fuat Koprulu Atinada'yken bir basm
toplantisi duzenlemisti. Bu basm toplantismda bir gazetecinin 'Kibns meselesi Turkiye ile
Yunanistan arasmda bir aynhk yaratabilir mi?' sorusuna 'sualinizi anlayamadim' diye bir
cevap vermisti. Bu cevap 90k genis ve engin manalar tasimaktadir.
Birkac fanatik Megalo Ideacmin gonlu hos olsun diye Maresal Papagros , Kibns
meselesini desmeye asla taraftar olmadigmi coktan ilan etrnis bulunmaktadir.

BOZKURT
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FiKiRLER

BN. SEMAHAT OZLEM'iN TASVVURLARI
'Devrim Gencligi' dergisinin Ocak sayismda soyle bir haber okuduk: "Lekosa'daki K1z
Turk Lisesi'nin muduresi Bn. Semahat Ozlem Kibns Turk Kadinhgmm buyuk bir ihtiyacim
karsilamak maksadiyla
bir aksam K1z Sanat Okulu acmak icin girisimlere baslarmstir.
Gereken iznin Kibns Milli Egitim Muduru tarafmdan erken bir zamanda verilmesini temenni
ediyoruz.''
Bu kisa haber bize bir yil once Viktorya Muduresi ile yaptigirmz ve bu sutunlarda
nesrettigimiz konusmayi hatirlatti. Bayan Semahat Ozlem o konusmadaki; Aksam K1z Sanat
Okullan , K1z enstituleri ve koy kadmlan icin gezici kurslar hakkmda genis bir bilgi verrnisti.
Ancak eleman eksikligi ve Kibns Hukumetinin gosterdigi alakasizhk simdilik bu guzel
arzularm gerceklesmesini zor bir hale koymustur.
Bu gun Ankara Ismet Pasa K1z Enstitusunde Kibnsh bircok gene kizlanrrnz tahsil
gormekte. Birkac yil sonra mezun olacak olan bu gene kizlar enstitu ogretmeni bilgisini
tasiyarak Kibns'a doneceklerdir. lste o zaman Saym Semahat Ozlemin butun dusuncelerini
gerceklestirmesi icin hicbir engel kalmayacaktir.

OZKERYA~HN

MEMLEKET HABERLERi
Japon Ticaret Heyeti: Adamizda 5 gun kalarak ticari temaslar yapan Japon ticaret
heyeti gecen gun hava yollan ile aynldi. Heyet baskani aynhrken verdigi demecte Kibns'tan
iyi intibalarla aynldiklanm beyan etti .
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Sikayet Ediyor: Dikelya' daki elektirik tesislerinin gerektigi gibi cahsmadigindan
dolayisikayet edilmekte ve bu yuzden bircok kasabanm elktiriksiz kaldrgi belirtilmektedir.
Solcular Faaliyette: Solcu Genclik Teskilatiz l ve 22 Mart tarihinde adada buyuk bir
miting yapmak icin hazirhklara baslarms bulunmaktadirlar.
Diinkii Toplann:
yapilnustir,

Pazar gunu Magusa

Solcu Sendika Iscilerinin

Muhtarlarda
Sikayet Ediliyor: Belediye secim listelerini hazirlamakta olan
muhtarlann, secim listelerine solculan kaydetmediklerinden dolayi Neos Demokrates gazetesi
sikayet etmektedir.
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yilhk toplantisi
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TURKiYE-YUGOSLAVYA ve YUNANiSTAN
ARASINDAKi 3'lii PAKT 15 MART'a KADAR
iMZALANMIS OLACAK
Turkiye , Yunanistan ve Yugoslavya arasmda imzalanacak olan 3 'lu paktm metni bu
gun Ankara da bu uc ulkenin Disisleri Bakam yardimcilan tarafmdan tamamlannustir. Metin
hakkmda ve metin esaslanm ihtiva eden resmi bir teblig yaymlanmis degildir.
Paktm imzalanmasma
muteakip Yunan Basbakarn maresal Papagros, Turk
Hukumetinin resmi davetlisi olarak Ankara'yi ziyaret edecek ve bir hafta kadar Turkiye de
kaldiktan sonra Yunanistan'a donecektir.

HAYAL TAZELiGi
Sudan'm istikbali konusunda Ingiltere-Misir ihtilafmm sona ermesi uzerine, Kibnsh
Rumlar yeni bir umide kapilrms bulunmaktadir.
Evet bu gun Sudan konusunda Ingiliz-Misir anlasmasiyla ortadaki ihtilaf zail olmus ve
vanlan netice hur milletleri sevindirmistir, Fakat Kibnsla Sudan'r mukayese etmek, Misir
hadisesini tahlille Kibns konusunda aym hukme varmak, tamamen yanhs ve sapik bir
dusunceden baska bir sey degildir.
Bu gun Sudan diye bir memleket, Sudanh diye bir millet vardir. Yani demek istiyoruz
ki Sudanh, nihayet Misirh, Iranh, Ingiltereli, Yunanistanh ve Tiirkiyeli toplumlar gibi bir
millettir. Halbuki Kibns bir adadir ve muhtelif irklardan ve dinlerden gelmis toplumu teskil
etmektedir.
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Sudanli dedigimiz zaman aym dili konusan, aym irktan, ayrn dinden bir toplum
karsirruza cikmaktadir. Halbuki Kibns ta yasayan 100 bin kisilik Turk toplumu, Ermeni,
Yahudi, Ingiliz ve Arap yoplumlan Kibns'in Yunan ilhakim istememektedirler. Iste bu
gercek Kibns'rn Yunan ilhakim ortadan kaldirmakta ve tamamen ilhak ruyasmi
kull emektedir.
Kibns Rum basmm Sudan ile Kibns meselesini birbirine kanstirarak cala kalem fikir
sallamasi kendilerini gulunc yapmaktadir.

BOZKURT

FiKiRLER

MAGUSA'da YAPILACAK TOREN
Buy-Uk vatan sairi ve hurriyet mucahidi Nanuk Kemal'm Magusa'ya bustunu dikmek
gibi alkislanacak bir karar alnus olan MTG gencleri, uzun bir mucadeleden sonra nihayet
arzulanm gerceklestiriyorlar.
Tarihi eserleri coklugu ile sohret yapmis Kibns'm bu sirin kazasim her yil binlerce
turist ziyaret etmektedir. Bu sebeple Magusa da Nanuk Kemal'in bustunun mevcudiyetini
kucumsememek icab eder.
Bundan bir yil once Lefkosa'ya Adsiz Kahraman Bayraktar heykenini dikmek gibi pek
yerinde bir karar alan Viktorya ve Lise Mezunlar Kurumunun, bu guzel arzusunun yalmz
defterde yazili kalmasi bizi uzmustur.
Son olarak Magusa da yapilacak olan torene Kibns Turk halkmm buy-Uk alaka
gosterecegini umuyoruz. 0 gun, o meydanda O'nun aziz basi onunde adaru dort bir tarafmdan
gelen kadir bilir Kibns Turku'nun muhtesern bir parcasi halkalanmahdir.

OZKERYA~IN
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MEMLEKET HABERLERi
Siikuneti ihlal Etti: Yukan Lakadamyah Antonis Stilian Lazaromenos sarhos
bulundugu bir esnada sukuneti ihlal ettigi icin Lefkosa kaza mahkemesinde yargilanrms ve bir
ay hapse mahkum olmustur.
Epa-Anorthosis: Dun Lamaka da oynanan may 1-1 neticelenmis ve hakem maci otuz
dakika uzatmistir. Bu esnada Epa lehine verilen penaltiyi Anorthosis kabul etmeyerek sahayi
terk etmistir.

GG 4-0 Galip: Dun sabah Girit Hisannda GG ile CRE ingiliz askeri takrmi arasmda
yapilan mactan GG 4-0 galip aynlrmstir.

Larnaka Halkmm Sikayeti: Uzun bir suredir Lamaka halki elektriksizlikten sikayet
etmektedir. ingiltere'nin beyan ettigine gore Lamaka'mn ne zaman 1~1ga kavusacagi
bilinmiyor.
Trodos'ta Kar: Trodos'a giden yollar aciktir. Kayak kaymaya elverislidir. Kann
kalmligi 18 inc. Olarak olculmustur.
Cetinkaya Finalde: Dun Limasol stadmda yapilan yan final macmda Cetinkaya
enerjik bir oyuna muteakip AEL'i rnaglup edip finale cikmstir,
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TURKiYE-YUNANiSTAN VE YUGOSLAVYA
DI~i~LERi BAKANLARI
BiR BASIN YOPLANTISI DUZENLEDiLER
Turk-Yunan ve Yugoslavya arasmda imzalanan 3 'lu dostluk ve isbirligi paktmdan
sonra, Disisleri Bakanlan bir basm toplantisi duzenleyerek basm mensuplanmn sorulanm her
uc bakanda ayn ayn cevaplandmmstir.
Amerikan Disisleri Bakam ise 3 'Iu paktm imzalanmasiyla; tacavuzu onlemek ve bansi
korumak icin bir birlik halkasmm meydana geldigini memnuniyetle izhar etmistir.

TURKiYEveBALKANLAR
Demokrasi dunyasimn liderligini ve mesuliyetini nasil Amerika omuzlanna almissa,
Balkanlann mesuliyetini ve liderligini Turkiye yuklenmis bulunmaktadir.Yugoslavya
Disisleri Bakanm Kocapopovicin belirttigi gibi, Balkan savunmasmm kurulusunda Turkiye
onderlik etmis ve Balkanlann hurriyetini ve dunya bansim koruyacak olan Balkan savunma
paktim ilk olarak Turkiye ortaya koymustur.
Balkan savunma paktma katilan Turkiye, Yunanistan ve Yugoslavya hicbir zaman
saldirgan emeller pesinde kosmamaktadir. Bu ti<; devletin yegane gayesi, uclu paktm
tahakkuku ile kendi hiirriyetlerini korumak .
Turkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasmda 3 'Iu pakt konusunda muzakereler devam
ederken italya da bu pakta girmek arzusunda oldugunu belirtmis, fakat italya ile Yugoslavya
arasmdaki Trieste ihtilafi buna maniolmustu .
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Yakm bir gelecekte, Turkiye Trieste ihtilafmda da onemli bir faaliyete giriserek bu
ihtilafa bir son verecegi umidi siyasi cevrelere hakim bulunmaktadir.
Hurriyete asik milletler, Balkanlarda onderlik vazifesini omuzlanna alan Turkiyeden
Trieste ihtilafma bir hal caresi bulmasim ve italya'nm da Balkan savunmasma katilmasmi
beklemektedirler.

BOZKURT

FiKiRLER
NEYZEN TEVFiK
Onu Kibns'ta benim kadar kimsenin tammayacaguu zannediyorum. Neyzen Tevfik, 4-5
yil evvel istanbul da her gun karsilastigim bir adamdi. 0 zaman Fatih'te bir otelde kahyordu
ve her gun Fatih Parkma gelip otururdu. Karsilasmalanmiz genelde hep o parkta olurdu.
Onu bazi zamanlar Fatih Postanesine giden yoldaki meyhanelerde gorurdum. Girdigi
meyhane az sonra kalabahklasirdi. Cunku ustad kafayi dumanladmu neyini cikanp etrafi
guzel nagmeleri ile doldururdu.
Sehzadebasmda, Turan sinemasmm yanmda bir kahve vardir. Bir zamanlar Vefa
Lisesi'nde tarih ogretmeni olan Resat Ekrem Kocu ile Neyzen Tevfik'i bu kahvede otururken
gorurdum,

OZKERYASIN
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MEMLEKET HABERLERi
Y apter Iscilermin Sikayeti: Platres yapici iscileri gecen gun bir toplanti yaparak,
yaprci ustalannm haklannm gasp edildigini ileri surmusler ve bu hususlar icin girisimlerde
bulunmaya karar vermisler
Telefon Komitesi Toplannsi: Kibns Telefon Sahipleri Komitesi gecen gun bir toplanti
yaparak merkezi telefon sirketinin verdigi son cevabi incelemis ve reddine karar vermistir.

I

Ill
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9 MART 1953 PAZARTESi

iNGiL TERE ve YUGOSLA VYA ARASINDA
BiR DOSTLUK PAKTI MI iMZALANACAK?
Yetkili cevrelerden ogrenildigine gore, Yugoslavya Htikumeti ingiltere ile bir dostluk
antlasmasi imzalanmasi icin heni.iz ingiltere bir teklif yapmamisnr.
ingiltere Disisleri Bakanligi sozcusu, Maresela Tito boyle bir teklifte bulundugu
takdirde, ingiltere'nin takip edecegi yol hakkmda fikir beyanmdan cekinmistir,
Yugoslavya cumhurbaskam Tito'nun Yugoslavya ile ingiltere arasmdaki ticaret
antlasmasmi takiben yapacagi bu ziyarete di.inya siyasi cevreleri onemle bakmaktadir.

SA YIN MENDERES'E A(:IK MEKTUP
Anayurt'tan uzak dusmenin talihsizligi icinde krvranan 100 bin kisilik Ti.irk toplumu
kendini size baglamanm bahtiyarhgi icindedir. Acilanmiz Anavatamn davarmz karsismda
suurlu sahlamsiyla donmekte fakat bu sevinc kisa bir mi.iddet devam etmektedir.
Kibns Basdespotu Makarios'un Amerika, Londra ve simdide Atina'daki ilhak
temaslan, zaman zaman milli varhgimizi tehlikeye si.iri.iklemekte ve Ti.irk halkmm endiselerini
arttirrnaktadir.
Bildiginiz gibi Makarios'un Yunan Basbakam Papagros'u ziyaret ettigi zaman,
Papagros Kibns meselesinde Makarios'a soyle bir teminatta bulundu: 'Yunan Hukumeti
Kibns meselesinde milli vazifesini yapacaktir.'
Yunan Hukumeti bu son hareketiyle Ti.irk dostluguna zerre kadar hi.irmet
gostermedigini bir kere daha aciga vurmustur.
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Butun varligiyla Anavatan'a baglanmis olan Kibns Turk Halkmm, yegane dayanagi
Turk Hukumetidir. 100 bin kisilik Turk halkmm acih yuregine serinletici bir yudum su
serpmek, bizim icin sonsuz bir bahtiyarhk olacaktir.

BOZKURT

FiKiRLER

MAGUSA TURK

tsctst

Zaman zaman gazetelerde gunun en onemli konusu haline gelen Magusa Turk iscisinin
durumu uzerinde birbirini tutmayan fikirler ortaya atilrms, antitezler savunulmustur, Ne kadar
huzun verici bir gercektir kibirbirleriye mucadeleye girisen taraflann cemaati sarsacak hicbir
kotti niyetleri olmadigi, sirf karsismdakini maglup etmek gayesiyle tatsiz ithamlarda
bulunduklan gorulmektedir.
Artik aklm ve mantigm 1~1g1 altmda gercegi gormenin ve dogru hukumler vermenin
zamam gelmistir. Sahsi menfaati ugruna kimsenin halki birbirine katmaya hakki yoktur.
Bundan 1 sene once kurulan
Magusa Turk lsciler Birligi hakkmda Kibns Turk
basmmda bircok rnunakasalar yapilmis bu 'Birlik' bazi gazeteler tarafmdan baltalanrmsn.
Magusa Turk Isciler Birligi kurulduktan sonra sistemli bir sekilde ve takma isimlerle
baltalayanlann iddialanna gore bu Birlik' in kurucular AKEL Rum partisinin adamlandir ve
temiz Turk iscisini solculara satmak istemektedirler.
Bu saldmlarla Birligi ikiye ayirmaya muvaffak olmuslar ve birlikten aynlanlar Magusa
Liman Iscileri Birligini kurmuslardir,
Magusa Turk Iscileri ! ... Bir seneye yakm bir zaman once Birliginizi ziyaret etmis, sizi
yakmdan tamrms, dertlerinizi dinlemis bir Turk gazetecisi olaraktekrar eski kardeslik havasi
icinde birlesmenizi tavsiye ediyorum .

OZKERYASIN
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MEMLEKET HABERLERi
Federasyon'un Basm Toplannsi: Kibns Turk Kurumlar Federasyonu ayhk basm
toplantismi gecen cumartesi gunu yapmistir.
Bir Ay Hapislik: Marash Odiseas Papa Mihail' e ait hirsizhk bir bisikleti elinde
bulundurdugu icin Magusa Kaza Mahkemesi tarafmdan Evangelos Argiro bir ay hapse
mahkum olrnustur.
Belediye Secimleri Iein Faaliyet: AKEL partisine bagli solcu tesekkuller gelecek
Belediye Secimleri icin genis olcude bir mucadeleye girmis bulunmaktadir .
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16 MART 1953 PAZARTESI

MAGUSA DUN TARiHi ve UNUTULMAZ BiR GUN
YA~ADI
Dun Magusa tarihi ve mahseri bir gun yasadi. Adanm her kosesinden gelen binlerce
Turk Nanuk Kemal bustunun acihsina katildi. Buyuk Vatan Sairi ve hurriyet sairi Narmk
Kemal'in bustunun Magusa'ya dikilisi Turk Kibns'rn Turk ismini bir kez daha ebedilestirmis,
bir kez daha adamn Turk varhgim tarihe mal etrnistir.
Torene saat 14:30 da istiklal Marsi ile baslanrms ve Kibns Turk Lise'si tarafmdan
calman marsmuz, ayakta tek bir vucut tek bir kalp halinde dinlenmistir.

MUFTU SE<;iMiNE DAiR
Muftu secim tasansi nihayet kanun kespetmis bulunmaktadir. Tasanmn kanun olarak
yururluge girdikten sonra halkimizi buyuk bir smavm beklemekte oldugu suphesizdir. Bu
smav o kadar buyuk o kadar onemlidir ki onu basanyla gectigimiz takdirde siyasi
olgunlugumuzun smavmi vermis olcagiz.
Secimlere kanlma arzusunda olan bircok din adarmmiza her seyden once dusen gorev
Turk halkim milli varhk ve haysiyetini goz onun de tutacak karar vermektir.
Tasan kanuniye kazandiktan sonra, yakm bir gelecekte secim adayhklan icin gun ve
tarih tayin edilecektir. Bu gunlerin hicte uzak olmadigina eminiz. Iste bu dusunce iledir ki,
muhterem din adarnlanmiza bu konuda cok hassas davranmalanm rica ederiz. Cunku bu
secim halkirmzin bir olgunluk imtihamdir.
Halkim seven, milletine hurmet ve saygi gostermesini bilen her din adarm, hie; suphesiz
bu sekilde hareket etmekle milli ve dini vazifesini yapmis olacaktir.

BOZKURT
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FiKiRLER
LEFKOSA
Oc; seneden beri adanuzda Turkce ogretmeni olarak bulunan Ibrahim Zeki Burdurlu,
Kibns'ta yazdigi siirlerin bir kisrmm Lefkosa isimli bir kitapta toplayip satisa cikartti.
Bozkurt Matbaasmda, iyi cins bir kagida basilrms
olan bu guzel eser degerli ressam
arkadasimiz Cevdet Cagdas' in cizmis oldugu dort orijinal resim ile suslenmis .
Ibrahim Zeki Burdurlu Lefkose ile altmci siir kitabim yazmis bulunuyor. ilk siir kitabim
1945 yihnda nesrettigine gore Burdurlunu eek caliskan bir sair oldugu ve Turk siiri uzerinde
cok calistigi gercegi meydana cikar. 'Lefkosa' da 17 siir var bunlardan 'L1$a' isimlisi lie;
bolumden meydana gelmis oldukca uzun bir siirdir.
Kitabi en uzun siiri 'Bir Han' ismini tasiyor ve bes buyuk sayfayi kaphyor. Bu kitabi
alm okuyun. Bilhassa her Lefkosalmm her Lefkosa'yi seven Kibnsh Turk'un evinde bu kitap
bulunmahdir.

OZKERYA~IN

MEMLEKET HABERLERi
Kibris'fan Harup Ahnacak: ingiltere iase nazmnm bildirdigine gore, nisan aymdan
itibaren Kibns'tan Birlesik Krallik icin harup satm almacaktir.
Plebisitciler Mahkum Oldu: Sozde plebisitin ucuncu yilmda Limasol'
yapan Limasol ogrencilerinden
11 kisi mahkemeye verildiler. Kanunsuz
bulunduklan icin suclulann hepsi 5'er lira para cezasma mahkum oldular.

da gosteri
numayiste

Piskobu' da Faaliyet Basladi: Piskobu koyunde insaasina karar verilen askeri
tesislerin yapilmasma baslanrmstir. Bu tesislerde simdilik 150 amele cahstmlmaktadir .
Belediye Secimleri Iein Faaliyet: Basta Magusa olmak lizere Limasol, Lamaka ve
Baf ta belediye secimleri icin sagcilarla solcular arasmda hummah bir cahsma baslamistir.
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23 MART 1953 PAZARTESi

TURKiYE'DEKi SON DEPREM CAN ve MAL
KA YBINA YOL A<;TI
Canakkale ve Balikesir vilayetlerinde meydana gelen deprem can ve mal kaybma sebep
oldu. Dun Isletmeler Bakam S1tk1 Yircah felaket bolgelerini gezmis ve felaket kurbanlanna
cumhurbaskani ve basbakarun taziyelerini bildirerek tesellilerde bulunmustur,
Bandirma ve Marmaris'te enkaz altmda kalan bircok oli.i cikanlmistir. Bandirma da
5000 evin hasara ugradigi ve kullamlamayacak halde oldugu belirtildi. Para ve yiyecek
yardirm yurdun her tarafmdan devam etmektedir. Amerika ve Kanada' dan dort ucakla tibbi
malzeme ve 10000 battaniye yola cikmisur.

YASIMIZ BUYUKTUR
Turkiye' de meydana gelen son deprem felaketiyle, Kibns Turklugu buyuk bir yas ve
keder icerisindedir. Binlerce insanm olumune sebep olan bu olay karsismda, facianm
buyuklunu dusundukce izdirap duymakta ve aci cekmekteyiz.
Son gelen haberlerden ogreniyoruz ki, bu buyuk faciadan sonra Turkiyemiz
ayaklanmis, genci yashsi felaketzedelere yardim elini uzatmak icin adeta mucadeleye
atilmisur. Turk Milletinin insanhk duygulan karsismda bizimde harekete gecmemiz ve
Anavatandaki kardeslerimizden geri kalmamamiz gerekmektedir.
Kibnsh Turk Kardesl. .. Tabiatm garip bir cilvesiyle, tath uykusunda uyuyan insanlan
olumun kucaklamasi ve gerisind anasmi, babasiru, colugunu cocugunu birakarak gocup giden
insanlarm biraktigi yuzlerce felaket kurbanma yardirn elimizi uzatrnahytz, Vicdanlanrmz bize
bunu emrediyor.

BOZKURT
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MEMLEKET HABERLERi
Makarios'un BeyanatI: Kibns'a ayak basan Makarios Ayanni Kilisesinde bir ayini
muteakip beyanatta bulunarak yeni bir plebisit yapilmas: icin mahalli hukumete muracaat
edilecegi ve hukumet bu muracaati reddettigi takdirde Birlesmis Milletlere muracaat edilerek,
bir plebisit heyeti gonderilmesini temine cahsacagiru soylemistir.
Osman Tiirkay Kibrrsa Dondti: Yirmi aydan beri Anavatanda bulunan ve
gazetemizin Turkiye muhabirligini yapan kiymetli gazeteci ve sair arkadasirmz
Osman
Turkay dinlenme rnaksadiyla cumartesi gunu Kibns'a gelmistir,
Mart ve Kar: Dun Lefkosa'ya bu mevsim ilk defa olarak kar dusmustur. Sabahm erken
saatlerinde yagan kar yalmz evlerin damlanm kisa bir sure icin suslemistir.
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KOREDEKi HARP ESiRLERiNE DAiR KOMUNiST
TEKLiFi AMERiKADA tvt KAR~IOLANDI
Dun Amerika Disisleri Bakam John Foster kara, deniz ve hava kuvvetleri genelkurmay
baskanlanyla Kore de harp esirlerine dair komi.inist teklifini inceden inceye tetkik etrnistir.Bu
gorusmelerde bilhassa teklifin Kore de bir bans temin edip etmeyecegi gozden gecirilmistir.
Diger taraftan Palmunjon mi.izakerelerine yeniden baslamak hususunda Cin, Kuzey
Kore teklifini bir ingiliz sozcusu cesaret verici olarak vasiflandirrmsur.

ARADAKiFARK
Ac1 duyarak belirtmek zorundayiz ki, siyasi meselelerde, Turk halki ile Rum halki
arasmda, cok genis farklar vardir. Rum halki siyasi konularda cok titiz davranmakta ve hemen
hemen her siyasi konu i.izerinde derinden derine durmaktadir. Fakat bizim halkmuzm siyasi
gori.i~i.i hie; de boyle degildir. En onemli mesele i.izerinde durmadan gecip gider ve bir sure
soma bu ihmalkarhgmuzin agir tokadim yiyerek samann acismi cikarmaya cahsmz,

BOZKURT

FiKiRLER
SALLANAN TOPRAK
Gazetelerde okuduk, radyolarda dinledik. Ac1 haber bir keder ri.izgan halinde
yurdumuzu sardi. Artik kime rastlarsamz gozlerinde kendi gozlerinizdeki pmltilan
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buluyorsunuz. Kahvelerde, kuli.iplerde, evlerde konusulan aym konu. Anavatanda bir deprem
olmus. Sallanan toprak, yataklannda hicbir seyden habersiz uyuyan binlerce kardesimizin
canma kiyrms. Kimi oglunu, kimi kizim, kimi kansim, kimi kocasnu, kimi anasuu, kimi
babasiru kaybetti. Artik bircok mesut yuvamn bacasmdan duman ti.itmeyecek. Artik o evlerde
Ayseler, Fatmalar, Ahmetler, Mehmetler sevismeyecek. Olan olmus, giden gitmis, kara
toprak, o her seyden aziz bildigimiz toprak bir sallanrrus bir sallamsta yurdumun butun
insanlanm dertli perisan etmis.
Ti.irkiye'den gelen acr felaketin resimleriyle dolu gazeteleri kanstmyordum, i.ist i.iste
yan yana siralanrms yi.izlerce olu, sallanan topragm aramizdan aldigi yi.izlerce kardesimizin
oli.isi.i. Insanm isyan edecegi geliyor. Fakat bu buyuk haksizligm hesabuu soracak kimse yok.
Toprak ana, yasatan, bi.iyi.iten toprak ana, ugruna can verilen kan dokulen toprak ana, sevgili
evlatlanna kastm ne ki bize bu kallesligi yaptm?

OZKER YASIN

MEMLEKET HABERLERi
islah Temsilcisi Adadan Ayrrldi: Bir sureden beri adarmzda tetkiklerde bulunmakta
olan islah mumessili buradaki tetkiklerini tamamladiktan soma gecen gi.in adadan aynlrmstir.
Kazmir Hrrsrzhgr: Lefkosa ti.iccarlanndan Yorgios Haralambu'nun magazasindan 35
lira degerinde 30 arsm kazmir cahnrrustir. Polis mesele etrafmda tahkikat yapmaktadir.
Ruhsati iki Sene Icin Almdr: Trikomolu Hristos Andreas Magusa kaza mahkemesine
cikanlarak dikkatsiz otomobil surdugu ve 5 kisinin yaralanmasma sebep oldugu icin 7 lira
para cezasma ve 13 lira 16 silin tedavi parasma rnahkumolmus ve iki sene si.ireylede ruhsati
almrmsnr.
Sulh Hakimlerinin Maaslari: Sulh hakimlerinin maaslan yeni emirle 700 liradan 900
liraya yukseltilmistir.
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iNGiL TERE GENEL SE<;iMLERi DUN YAPILDI
BBC'nin vermis oldugu habere gore lngiliz genel secimleri buyuk bir duzen icinde
yapilrmstir.
Secimlere butun ingiliz halkmm katihrm icin butun tasitlar seferber edilmistir. 300
secim bolgesinin yansmdan fazlasmm neticeleri 6 Nisan sabahi belli olacaktir. Aksama dogru
ise kesin sonucun belli olmasi rnuhterneldir.
Gece 12:30 dan sonra verilen haberlerden Corcil'in Muhfazakar Partisi'nin onde gittigi
anlasilmaktadir.

I
I
I
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ANKARA'DAN
EDECEK

BiR

GPUP KIBRISI ZiYARET

Ankara'daki Kibns Kultur Dernegi'nden alman bir rnektuptan ogrenildigme gore
Cetinkaya futbol takirmrn Ankara'ya goturmek icin gelecek olan ucakla Ankara'mn tarunrms
sahsiyetlerinden bir grup adarmza gelecektir.

DiNMEYEN AGRIMIZ
Gazeteler rnensup oldugu cernaatin sesini dunyaya duyuran, onun hi.irriyet ve haklanm
koruyan en onemli bir organdir gazeteler halkm gozu kulagi ve sesidir.
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Her gun gazete ahp okuma ihtiyacim hissetmeyen insan en basit bir medeni takamule
ugramamis demektir.
Her gun verilecek olan bir gazete parasi cok az ama cok rnanahdir. Kibns Turkleri icin
bu mana cok daha buyuktur. Cunku Kibns'taki Rumlar bizi idare etmek ve bu adayi
Yunanistan'a baglamak icin cahsmaktadirlar.
Memnuniyet vericidir ki Kibns Turk Gazeteleri Turk halkmm hak ve hukukunu
korumak icin her turlu fedakarliga katlanmakta, seslerinin ciktigi kadar haykirmaktadirlar.
Fakat gazetelerimizin satis miktan Rum gazetelerine oranla cok azdir.
Kibns Turk Halki; Rum baskisi altmda ezilmek istemiyorsan seni daima koruyacak
olan Turk gazetelerini destekle, satm al ve oku.

AHMET CEMAL GAZiOGLU

MELEKET HABERLERi
Konsolosluk Binasi: Alman bilgiye gore Lefkosa'da Yunan Konsoloshanesi olarak
insa edilecek bina icin 2 bin lira harcanacaktir.
Bisiklet: Kibns'ta bisiklet sayisi 50,000 olarak tespit edilmistir. Bu suretle adamizda
her 10 kisiye bir bisiklet isabet etmektedir.
Yallusa'da Rum Cimnas Okulu: Magusa'ya bagli Yallusa'da Rum Cimnas okulu icin
20,000 lira harcanrmstir. Harcanan 20 bin lira Rum halkmm bagislanndan saglanmistir.
Tnnarhane: Resmi istatistiklere gore hukumetin kontrolunde bulunan Lefkosa
Timarhanesindeki gecen yil sonunda sayilan soyleydi; erkek: 210, kadm: 130
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<;ETiNKAYA
TURK SPOR BiRLiGi ve Biz
Her memlekette oldugu gibi bizimde siyasi ve spor cemiyetimiz mevcuttur. Fakat
Rumlara karsi en kuvvetli olarak yalmz tek spor cemiyetimiz olan Cetinkaya Spor Birligimiz
vardir.
Lefkosa Cetinkaya Turk Esnaf Ocagi ismi altmda bir spor kulubu acilnusti. Fakat bu
cemiyet KOP Federesyonuna uye olmarrustir.
Cok sukur birlik halinde
her seyin yaplabildigine inanan sporculanmiz birkac
agabeyin yarduruyla birlesmisler ve bu gunku Cetinkaya Spor Birligini meydana getirmisler.
Spor sahasmda uzerlerine dusen vazifelerini tamarrnyla yapan ve bizi sevincten sarhos
eden enerjik genclerimizi ne kadar alkislasak azdir.
Sporculanrruz sahaya yipranmis kirmizi-beyaz formalarla cikrnasmlar diye, sporsever
kesilen kahramanlanrmzi vazife basmda gormeliyiz. Bu maddi ve manevi alakaya baghdir,
<;TSB icin uye kaydi senden basliyor. Acilan listeye ayda bir silin vererek sende adim
yazdir,

CEVDET A. ERTURK
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iNGiL TERE GENEL SE(:iMLERiNiN SONUCU KESiN
OLARAK BELLi OLMU~TUR
Isci Partisi secirni kaybetti boylelikle muhafazakarlar yeniden idareyi ele aldilar.
Muhafazakarlar: 316, i~9i Partisi: 292: Liberaller: 5 sandal ye kazandi,
Genel secimler sonucunda Muhafazakar Partinin kazanmasi uzerine Mr. Coreil Kral 6.
Con; tarafmdan kabineyi kurmak icin gorevlendirildi.

SE(:iM SONU(:LARININ YANSIMALARI
Isci Partisinin 6 sene hukumet idaresinden soma Muhafazakarlann iktidara gelmesi
memnuniyetle karsilanrrnstir.
Kongrenin tatil edilmesi nedeniyle Wasington da kalan az sayida kongre uyesi
Muhafazakarlarm secimi kazanmasim iyi karsilamisur.
Muhafazakar Parti Baskan Vekili Mr Eden D1~ Isleri Bakanligmm en buyuk adayidir,

TURKLER KOPEKMi~
Bu igrenc sozu kim soyluyor? insana tiksinti veren bu sozu hangi milletin insanlan
soyluyor? Asla tahmin edemezsiniz. Yunan degil, Bulgar degil, hatta Ruslar bile degil. Bu
milletlerden hicbiri bize boyle rezilane hitap etme cesaretini bulamadi.
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Meger dunyada "Turkler kopektir' diye uluyacak kadar kopek bir millet varmis. Bu
millet bizim din kardesimiz olan, yillarca en iyi dostumuz bildigimiz Misir milletidir.
Misir da bir gazetenin mansetinde 'el atrak kileb - Turkler kopektir' diye bir yazi 91kt1.
Gazetedeki yazida, Turkiye'nin bir kopek gibi Amerika, lngiltere.. Fransanm arkasmda
gittigini soyluyor.

OZKERYA~HN

KALKINMA YOLU
Yam basnnizda dev adimlarla buyuyen unsurlar arasmda biz Kibns Turkleri ne kadar
hareketsiz ve son-Uk kaldignrnzi acida olsa itiraf etmek mecburiyetindeyiz. Bu memlekette
bannmarruz ve yannlara emniyetle bakabilmemiz icin iktisadi sahalarda hamleler yapmaliyiz.
Bizi bekleyen bu feci akibeti onlemek icin henuz firsat vardir. Liderlerimizin konferanslar
tertip ederek halki tesvik etmeleri, halka buy-Uk fayda saglayacaktir.

CEMALTOGAN

SOSYAL MERKEZLER ve Biz
Sosyal merkezler oyle bir yerdir ki insanlann bos vakitlerini doldurur ve toplu bir halde
yasama imkam verir. Bir memlekette sosyal merkezlerin fazlaligi cemiyetin ilmi seviyesinin
yuksek oldugunu gosterir.
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Sosyal olgunlasma ancak sosyal merkezlesme ile mumkundur. Sehirlerde insanlann
eglencesini karsilayacak; dans lokali, sinemasi, tiyatrosu, kutuphanesi yoksa o topluluk
medeni bir alem olmaktan uzak kahr.
Kibns'taki Rum vatandaslann bizden daha yuksek bir ictimai seviyede olmalan
onlardaki sosyal merkezilesmenin daha suratli olrnasmdandir.

MEMLEKET HABERLERi
Kibrrs'fa kg. Sistemi: Kibns'ta okka yerine kg. kullamlmasma karar verildiginde kisa
bir sure sonra yeni agirhk sisteminin kullammm baslanacagi belirtildi.
Kibrrs'ta Dogum ve Oliim: Hukumet istatistiklerine gore gecen yil Kibns'ta 14,517
degum ile 3,959 olum kaydedilmistir. Y1l sonunda Kibns'm genel nufusu 484,306 idi.
Apostolos Andreas Manasnru Londra'da muntesir 'Harper's Bazaar' dergisinde
yazildigina gore Apostolos Andrea Manastmm ziyaret eden Rumlann verdikleri bagistan
manastir sandigina her yil 17,000 lira bagis saglanmaktadir.
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WiNSTON <;OR<;iL
YENi iNGiL TERE KABiNESiNi KURDU
Nihayet 6 yil 3 ay sonra Coreil Ingiliz hukumetinin basma gecmis bulunuyor. Bu iktidar
degisikliginin ingiliz dis siyasetinde esash bir baskalik yaratmasi beklenmektedir.
Siyasi cevreler Corcil'in bans davasmda buyuk ve muspet hamleler yapacagina
inanmaktadir.
Y eni ingiliz hukumetinden yapici ve bansi temin edici hamleler ve girisimler
bekliyoruz. Insanhk devamh bir bans havasi yaratacak olanlan buyuk bir hayranhkla
anacaktir.

MEMLEKET HABERLERi
Lord Kenson: Alman malumata gore bundan birkac yil evvel adamizi ziyaret eden
Lord Kenson intibalanm bir kitap halinde yayinlamistir.
Hrrsizhk:
calmrmstrr.

Limasollu Huseyin

Cakir'm

agilmdan 50 lira

kiymetinde bir

inek

Orman Kurslari: Kibnsin Orman memurlanndan bir heyet israil hukumetinin daveti
uzerine Filistin' e gitmistir. Gidenler 10 gunluk bir orman kursu takip edecektir.

israil'e ihracat: Yaymlanan rakamlara gore bu yihn ilk 6 ayi zarfmda Kibns'tan
israil' e 700 bin lira kiymetinde ti caret maddeleri ihrac edilmistir.
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BM U(:AKLARI KOMUNiST iA~E KOLLARINI
BOMBALADI
5. ordu sozcusunun bildirdigine gore Kore de komi.inistler 1000-1400 ucaga malik
bulunmaktadirlar.
BM kuvvetleri Kore'nin bati cephesinde hicbir direnisle karsilasrnadan 1200 metre
ilerlemistir.
Mig tipindeki
Rus yapirm avci ucaklan
BM ucaklan
ile carpismaktan
kacmmaktadirlar.

EBEDi SULH
Gunumuzde dunya iki kisma aynlrrustir. Bir yandan demokrasi dunyasi, ote yandan
kizil emperyalizm. Her iki taraf sulh istedigini soylemektedir. Fakat bu bans isteyis
demokrasi di.inyasmda mesut gi.inlerin ozleyisi, komi.inist di.inyasmda ise butun insanhgi
hukmu altma almak emellerinin kolayca gerceklesmesi icin, aldatici bir bans istencidir.
Dunya gazeteleri Kore'deki savasm 3. Dunya Savasmm baslangici olacagim ilan
etmislerdi. Arna gorduk ki kizil emperyalistler buna cesaret edemediler.
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Evet 3. bir savas baslayacak butun insanhk birbirine girecek, sehirler yikilacak, masum
cocuklar, ihtiyarlar olecek ... Yine binlerce kadm dul, cocuklar ise oksuz kalacak .
Demokrasi dunyasi 3. bir dunya harbine girerse galip cikacagmdan emindir. Fakat hur
insanlik ebedi bans istiyor.

OZKER YASIN

MEMLEKET HABERLERi
Bdceklere Karst Miicadele: Limasol kazasmda Fasuri ciftliginde
mucadele amaciyla 300 kaz beslenmektedir.

boceklere karsi

Portokal Ihracan: Limasol' da Asceri ciftligi mahsulunden 3 milyon greyfurt ile 60
bin limon ihrac edilmistir,
Soygunculuk: Lefkosada gece vakti sokakta yururken mechul bir sahis bir rum
kadmm elinden cantasim aldi. Cantamn icinde 10 lira bulunmakta idi .
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iLERi GEN<;LiK
Bu gun Kibns Turk gencligi gecmis yillan goz on-Uncle tutarsak, her yonden iyiye ve
guzele dev adimlar atrms bir kultur sembolu olarak yukseliyor. Lise ve Viktorya'da
gelismesine sahit oldugumuz sanat calismalan, gogsumuzu kabartacak bir durumdadir.
Lisedeki genclerimiz bilhassa edebiyat sahasmda imrenilecek bir olgunluga
erismislerdir.
Yine dun ayhk lise dergisi Cigrr intisar etmistir, Diyebiliriz ki, Cigir dergisinin bu
sayisi Kibns'taki okullanrmzm cikarttiklan en olgun mecmuadir. Gayet teniz bir bask! ve
secrne yazilarla cikan Cigir da Ibrahim Zeki Burdurlu'nun emegi gectigi inkar edilemez.
Biz Cigir da imzasi bulunan butun gencleri hicbir isim ayrrmadan ayn ayn tebrik eder
ve bu yolda devamli cahsmalanm dileriz.

MEMLEKET HABERLERi
Pile Ciftligi: Pile halki Pile ciftliginin halka istimlakirn ve halka dagitilmasim
istemislerdir. Ciftligin 2000 donumden fazla arazisi oldugu belirtiliyor.

Belediye Yardrmlari: Gecen 2 yil zarfmda hayir islerine olmak uzere Lefkose
Belediye Sandigmdan 13,777 lira harcanmistir.
Toprak Mahsiilleri: Bu yila ait bugday ve arpa mahsullerinin
teskilat altmda toplanmasma karar verilmistir.
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iNGiLiZLERi
KANAL BOLESiNDEN ATMAK iSTiYORLAR
Bir ingiliz askeri sozcusunun beyanatma gore; Misirlilar ingilizleri teror, korkutma,
rahatsiz etme
yoluyla kanal bolgesinden cikarmak icin mucadele birlikleri meydana
getirmislerdir.

KORE'DE ATESKES KONUSMALARI
Bu gun komunistler tarafmdan yapilan teklif, Kore'de ateskes muzakereleri
baslayalidan beri ilk defa olarak bir anlasma umidini hayli arttmmstir. Komunistler bu
teklifleriyle muzakereler basladigmdan beri ikinci defa fedakarhk yapmis oluyorlar.

KOYEDOGRU
Kardes ocaginda bir sosyal ve kulturel kalkmma kolu kurulmasi hususunda 24 Nisan
gunu bir toplanti tertip edildi. Netice olarak bir 'kulturel kalkmma kolu' ve bir de'sosyal
kalkmma kolu' kurulmasma karar verildi.
Biz yillardi koyu ve koyluyu ihmal ettik. Sadece Lefkosa' da bazi kulturel faaliyetler
tertip etmekle yetindik
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Koyluyu aydmlatmak icin yalmz kultur ordusu yetmez. Bir koy ogretmeni tek basma,
ders saatlerinde cocuklara ve diger saatlerinde koy buyuklerine faydah olmaya calissa da
gereken faydayi saglayamayacaknr.
Koylere gidiniz arkadaslar. Kaylil sizi bekliyor. Beraberinizde gonlreceginiz kultur
mesalesiyle en karanhk koseleri bile aydmlatimz.
OZKERYA~HN

MEMLEKET HABERLERi
Koylerde Ogretmen Evleri: Rum ogretmenler hukumete muracaat ederek koylerdeki
ogretmenlerin isgalindeki evlerin kiralannm hepsinin koyluler tarafmdan odenmesini rica
etmislerdir.
Un Gonderildi: Hafta zarfmda Kibns'tan israil'e gonderilen 2000 ton unun Suveys
Kanalmdaki ingiliz askerleri icin oldugu anlasilmistir.
Hayvan Ihracr: Alman bilgiye gore gelecek hafta zarfmda
Yunanistan'a 300 essek gonderilecek.
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TBMM II. Devre cahsmalanna basladi. Dun saat 15:00'te
ardmdan Cumhurbaskam Celal Bayar meclisin acihs nutkunu okudu.

meclis yoklamasmm

I

MEZUNLAR KURUMU

1111

1111

I
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TEMSiL FAALiYETi
Mezunlar Kurumu muhim bir boslugu dolduran bir kultur teskilatidir. Gencligi
teskilatlandirmak icin boyle guzel kurumlara olan ihtiyac buyuktur.
Bu genclik kurumunu bekleyen pek cok gorevler vardir, Halkirmzi aydmlatici temsiller
hazirlamak, mezunlar kurumuna dusen ve en basta gelen vazifelerden biridir.
Hazirlamakta olduklan konferanslarla cemaatimiza bilgi, gorgu ve aydmlatici fikirlerini
dinlemek imkamm sunuyorlar.
Temsiller hazirlayarak hem cemaatirmza faydah olurlar hem de kurumun mali
durumuna katkida bulunurlar.

OZKER YA~IN
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MEMLEKET HABERLERi
Otomatik Telefon Sistemi: Di.inden itibaren Lefkosa'da
servise baslarmstir.

otomatik telefon sistemi

Yankesicilik: Lefkosa' da sabah saat 3 :OO'te evine giderken Trikuppi Caddesinde
Dionisi Sava isminde bir Rumun yolunu kesen yankesiciler 12 silin parasim alarak kactilar.
iki Sene Kefalet: Maras' ta pencereden yabanci bir eve baktigmdan dolayi suclu olarak
mahkemeye goturulen Menios Kostandinu isminde bir Rum 2 yil icin kefalete baglandi.
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DAGILMA YALIM YIKILIRIZ
Gazetemiz ecnebi unsurun her gun biraz daha artan ezici baskisina karsi, Kibns Turk
Halkmm kalkmma davasmda tutacagi gercek yollan belirtirken, birbirimizi himaye etmeyi,
koyluyu aydmlatmayi ve issizlige care bulmayi on planda ele almistir.
Yaymlanan istatistiklerden ogrendigimize gore, son 6 yil zarfmda Kibns'tan muhtelif
memleketlere pasaport ahp gidenlerin toplarm 19,730'u bulmustur.
Son aylar icerisinde .turizm acenteleri bir karmca yuvasma benzemektedir. Koylusu,
sehirlisi, mi.inevveri, cahili Adayi terk ediyor. Hi9 kimse hayatmdan memnun degildir.
Halkimiz Adayi daha musait sartlar icinde calisrnak ve daha 90k para kazanmak
arzusuyla terk ediyor. Yukarda verdigimiz rakamlann 3 'te 1 'ini Turkler teskil etmektedir.
Mevzu issizlige dayanrmstir: Hukumet isterse Ada'da kolayca kurabilecegi fabrikalar
ile bircok issiz genci sokaklarda dolasmaktan kurtaracaktir.
Issizligi yok etmeye calisarak muhaceret akirunm oniine gecmek ilk vazifemiz
olmahdir.

MELEKET HABERLERi
Kofunye' de Silahla Vurma: Kofunyeli Sadi Halil Ibrahim, 5 Mayis 1953 tarihinde
Kofunyede gece saat 09:00 raddelerinde koylusu Halil Huseyin'i agir surette yaralamak
rnaksadiyla kendisini silahla vurdugundan 4 sene hapse mahkum oldu.
5Milyon 268 Bin: Gecen Nisan ayi zarfmda Kibns 'ta tedavi.ilde bulunan kagit paramn
miktan,5,268,000 liraydi.
Ambar Azligi: Magusa Limamnda ihtiyaclan karsilayak ambarlar bulunmadigmdan
sikayet edilmektedir. Tuccarlar mallann acik havada kaldigim iddia etmektedirler.
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