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ONSOZ

ismim Duruye Yucel. Yakm Dogu Universitesi Fen-Edebiyat Fakultesi Turk Dili ve
Edebiyati Ogrencisiyim. Bu cahsmaya 2003 yilmda basladim, lnceledigim gazete Bozkurt
gazetesi olup 1959 senesinde aittir. 1959 yihnda gecen siyasi, sosyal ve kulturel butun
haberleri bu gazetede bulmak mumkundur.
Ben calismamda onemli haberleri aynntih bir sekilde ele aldim. Bana calismaya
baslamarnda yardimci olan degerli ogretmenim Yrd. D09. Dr. Ali Eftal Ozkul'a sonsuz
tesekkurlerimi iletiyorum.
Boyle bir cahsma yapacak olan arkadaslanma tavsiyem severek ve isteyerek
cahsmalarma baslarlarsa ilerde ufak da olsa 90k guzel bir eser meydana getireceklerini
unutmamalandir.

ctnts
Bozkurt gazetesinin ilk sayisi 26 Ekim 1951 Cuma gunu cikrmsnr. Gunluktur. Sahibi
ve umumi yaym muduru Cemal Tegan ; sorumlu yazi isleri muduru ise Sadi Togan'dir.
Bozkurt Basimevi, 144 Gime Caddesi, Lefkosa adesinde dizilip basilmaktadir. Baslangicta
idae evi: Asmaalti No.79 'de idi.
Bozkurt, ilk sayisinda prograrmm soyle ciziyordu:
a- Ciddiyet ve durustluk yolundan aynlmamak.
b- Sahsi kin ve garazdan uzak kalmak.
c- Toplumla ilgili iyi niyetli yazilan, behemehal yaymlamak.
d- Turk koylusunun dertlerini dile getirmek.
e- Turk toplumunun ekonomik kalkmma carelerini aramak.
Daha sonraki yaym hayati boyunca ve ozellikle 1963 olaykanndan sonra Bozkurt,
toplumsal mucadelemizi buyuk bir inancla savunmus; toplumumuzun ic sorunlarma buyuk ibr
titizlikle egilmistir.
Bozkurt gazetesinin yaym hayati devam ediyor. En yuksek tirajh gazetelerimizdendir.

BOZKURT GAZETESi

1 Ocak 1959 Persembe

CiLT 12

*

Diplomatik gorusmeler uclu bir toplanti hazirlamaya matuftur.
Kibns'ta Turkiye'ye askeri usler verilmesi meselesi yeniden canlandi.

*

Geride Biraktrgimiz Y1l
1958 yilina ait bir cok act hatiralanmiz vardir. Memlekette huzur ve sukun namma

birsey birakmayan

EOKA Kan Teskilati kardeslerimizin

bir cocuguna insafsizca

ve

merhametsizce saldirrmstir. Iste 1958 yih geride birakihrken 1959 yihrun Turk Milleti ve
Turk cemaati icin kutlu ve mutlu olmasim temenni ederiz.

* Krbns

Radyo Korporasyonunun

Tessuru Hakkmda Basm Tebligi

Kibns Radyo Korporasyonunun
dairesi seklinden

bagimsiz

Genel Muduru, Radyo yaymlanmn

bir Kanun'i

Tesekkule

devrinin tabiatiyle

bir hukumet
kansik

bir is

oldugunu ve yeni mekanizmanm tamamen kurulmasi icin biraz zamana ihtiyac oldugunu
beyan etmistir.

* Yunan

Basim Turk-Yunan Yakmlasmasina Buyuk onem veriyor.

Atina basiru Kibns mevzuunda Turkiye ile Yunanistan arasmda yapilmakta olan
muzakerelere genis bir yer vermektedir. Gazetelere gore Yunan hukumeti fazla iyimser
gorunmesine ragmen, muspet bir gelismeye dogru gidilmektedir.

* Yol kazasmda

4 kisi yaralandi.

2 yarah hastaneye kaldirrnak icin helikopter kullamldi.

* Yilbasi

seref madalyalan.

Yeni Y1l munasebetiyle Majeste Kralice Bay Mustafa Fuad Sarni ile Bayan Turkan
Aziz' e "Order of British Empire" unvam verilmesini tasvip etmistir.

* Mezunlar

Balosu.

Dun aksarn Caglayan Barda tertiplenen Mezunlar Balosu cok basanli oldu.

*

Nato Akdeniz Komutam Turkiye 'yi ziyaret edecek.
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* Faik

Muftuzade cocuk yurtlanm ziyaret etti.

* Yunan

Devlet Adamlarmm Kibns Mesajlan.

Yunan devlet adamlan ve liderleri yeni yil mesajlarmda hepsi de Kibns'a temas
etmislerdir.

*

Tedhiscinin yargilanmasma karar verildi.
12 Ekim tarihinde tabanca ve patlayici madde tasimaktan samk Eftimias Kurtellas

admda bir Rum Magusa ozel mahkemesi huzuruna cikanlrms ve yargilanmasma

karar

verilmistir.

* Insanhk

Turkumuz.

Bu sabah dogacak gunesle 1959 yihnm ilk isiklanna kavusacagiz,

* Merakh

Bahisler.

Hindistan' da Dul Kadmlarm yakilmasi.

* Midas'm

Altmlan Bulunacak mi?

Amerika'daki

Arkeologlara

gore

Midas'm

Altmlanndan

ziyade

arsivleri

ki ymetlidir.

*

Turk soforlerinin toplantisi yapildi. Turk soforleri Valiye mi.iracaat etti.

*

Kibns Hukumeti Turk Memurlar Kurumu Larnaka Sube sekreterliginden

toplanti) 8 Ocak 1959 Persembe gunu o.s saat 4'te yapilacak,

* Kim

kimdir? Jan Jack Ruso hakkmda bilgi.

* Ankara

mektubu: Husamettin Kunter.

Siirlerinde Kibns. Behcet Kemal Caglar.

*

Icki nasil ve ne zaman tesir eder.
Ickinin insan i.izerindeki tesirleri kisrnen fiziki, kismen de umumidir.
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(Yilhk genel

* Kibns Turk

* Yahya
*

Ogretmenler Birligi Baskanhgindan; Yilhk Genel toplantiya davet.

Kemal hakkmda Ibrahim Zeki Burdurlu'nun yazilan vardir,

Kibns Hukumeti Turk Memurlar Kurumu Lefkosa Sube Sekreterliginden: Yillik Genel

Toplanti.

* Basra'nm goz kamastiran

hazineleri

Kuveyt, Katar ve Bahreyn. .. nufuslan
Emirlikle

toptan yanm milyona guc bulan bu ii<;

yilda 72 milyon ton petrol istihsa edilmektedir.

Kuveyt Emiri'nin yalmz

ingiltere'de 1 milyar dolan var.

* Kibns basmmdan
Etnos gazetesi

kendi hukumetine

Turkiyede

yaptigi

gorusmeden

elde ettigi

neticeleri bildirmek icin Atina'ya vasil olan Pezmazoglunun faaliyetlerine temasla Yunan
hukumet reisi Karamadis'e ait sozlere yer verir.

* Elefteria

Gazetesi

Filelefteros Gazetesi
Cyprus Mail Gazetesi
Times of Cyprus Gazetesi
Londra cikan Dr. Kucuk ile R. Denktasm adaya vasil olduklannda
beyanattan temasla yazilan makalelere

yaptiklan

ve bu sene yil basi herkes icin umit kaynagi

olmasma deginmistir.

*

Tarihte bugun
Mekke'nin

zapti. Hz. Muhammed'in

Mekke'de

buyuk bir islam devleti kurmak

istemesinden bahsedilir.

*

Spor
Bugun Taksim

sahasmda

yapilacak

olan Futbol

Tahtakale-Belediye takimlan arasmda komik maclar var.
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festivalinde

Basm-Mezunlar,

*

Yas kirk uc
Yas 43! Sark erkeklerine gore, divan basmda sabdi bir gevezelik yapmak icin cay ...

*

Basra'mn goz kamastiran hazineleri

(5.ci sayfadan kalan)
Nasir, Suveys yolunun kontrolunu eline aldi, Nasir, petroliin Hafa musluklanm
kapatarak Urdunu berbat duruma soktu.
Nasir, Kizildenizin guney kapisim tehtid etmektedir.
Ve simdi butun diger zengin petrol Araplanm tehdit etmektedir.
Ve butun bunlar nicin?

Sayi 957 Yil 8

Cumartersi 3 Ocak 1959

* Lennox-Boyd'un Macmillan'a

Kibns Hakkmda Verdigi izahat

ingiliz gazeteleri Kibns Hukumetinin

Emniyet Siyasetini Tenkit edici bir lisan

kullamyor.
Ihtiyath iyimserlik devresi ihtiyath intizar devresine girmis bulunuyor.
Londra (Hususi) 2. son gunlerin en kayda deger olaylanndan biri de somurgeci
Bata Lennox Boyd'un Basbakan Mac Millan'i ziyaret ederek kendisine Kibns'm durumu
hakkmda izahat vermesidir.

* Birlesik

Arap Cumhuriyeti'nde Komunizme karsi mucadele acildi,

200 komunistin tevkif edildigi bildiriliyor.

* Kuba'da Asiler

Duruma Hakim.

Asi lider Demokratik bir rejim kuracakrms. Kuba' daki isyan hareketlerinin lideri
Fidel Kastro'nun bu aksam Havana'yi ziyaret edecegi resmen aciklanrmstir.

* Kibns'ta

Turk Soforler Cemiyeti Dun Lefkosa'da Kuruldu.

* Yilbasmm

Feci Trafik Kazasi

Larnaka'mn tamnrms ailelerinden merhum Adnan Efendinin oglu 22 yasinda Ziya
Adnan yilbasi gecesi Lefkosa Larnaka yolunun altmci milinde karsilastigi
carpisma neticesinde ani olarak hayata gozlerini kaparmstir.
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araba ile

*

3. Milletler Genel Sekreteri Amman'a hareket etti.

*

Emniyet Tedbirleri Gevsetiliyor.
Onumuzdeki

Pazartesiden

itibaren

Askerler

laymasmda

kahve

ve

barlara

girebilecekler.

*

Bir Alman Koyunde Bomba.
On ayak uzunlugundaki

Bombayi zararsiz hale getirmek 19m butun koy halki

bosal tilacak.

* israil

Basbakam ile Birlesmis Milletler Genel Sekreteri Gorustu.
Gorusmede Ortadogu'nun

*

genel durumu gozden gecirildi.

iki tedinisci hapse mahkum oldu.
2 Kasun tarihinde bir bomba tasimaktan sevk Angelos Mihal admdaki bir katip ile

Stevru Papa Stilyanu admdaki bir Rum genci Lefkose Ozel Mahkemesinde yargilanarak
suclu bulunmuslardir.

Sayfa 2

*

Yilbasi Senlikleri
Osman Turkay

1931 den beri Kibns 'ta ilk defa olarak bir yilbasi gecirmis

bulundugundan bahseder. Ve Londra yilbasilan ile karsilastirma yapar.

* Merakh

Bahisler.

Hakikat
vak'alarla

olabilecegine

karsilasir,

akil erdirilemeyen

vakalar.

Zaman

zaman,

oyle seyler gorur ki bunlar hakikat olabilecegine

insan oyle

bir turlu akil

erdiremez, gozleriyle gormedigi bir hadise ise, bunun muhakkak uydurma, hayal mahsuli.i
bir sey olduguna hi.ikmeder.

* Kim Kimdir?
Mimar Sinan
Mimar Sinan 1490 yilmda Kayseri vilayetinin
koyunde di.inyaya gelmistir.
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Gesi nahiyesin

bagli Agrimes

Halk arasmda Koca Sinan diye amlmakta olan bu buyuk Turk sanatkan 1588'de 98
yasmda oldugu halde olmustur.

* Amerikada

kendisine hakh bir sohret temin eden Profesor Erenguin'e gore;

Esiniz, dostunuzu veya dusmemizi ipnotize edebilirsiniz.

* Basra'nm Goz Kamastiran

Hazineleri

Kuveyt, Ka tar ve Bahreyn... nufuslan
Emirlikle

toptan yanm milyona guc bulan bu uc

yilda 72 milyon ton petrol istihsa edilmektedir.

Kuveyt Emiri'nin yalmz

ingiltere' de 1 milyar dolan var.

* Kibns Basmmdan
Etnos gazetesi

kendi hukumetine

Turkiyede

yaptigi

gorusmeden

elde ettigi

neticeleri bildirmek icin Atina'ya vasil olan Pezmazoglunun faaliyetlerine temasla Yunan
hukumet reisi Karamadis' e ait sozlere yer verir.

* Elefteria

Gazetesi

Filelefteros Gazetesi
Cyprus Mail Gazetesi
Times of Cyprus Gazetesi
Londra cikan Dr. Kucuk ile R. Denktasin adaya vasil olduklannda
beyanattan temasla yazilan makalelere

yaptiklan

ve bu sene yil basi herkes icin umit kaynagi

olmasma deginmistir.

* Tarihte

Bugun

Mekke'nin

zapti. Hz. Muhamrned'in

Mekke'de

buyuk bir islam devleti kurmak

istemesinden bahsedilir.

*

Spor
Bugun Taksim

sahasmda

yapilacak

olan Futbol

festivalinde

Basm-Mezunlar,

Tahtakale-Belediye takimlan arasmda komik maclar var.

* Yas Kirk U9
Yas 43 ! Sark erkeklerine gore, divan basmda sabdi bir gevezelik yapmak icin cay ...
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*

Basra'mn Gozkamastiran Hazineleri

(5.ci sayfadan kalan)
Nasir, Suveys yolunun kontrolunu eline aldi. Nasir, petrolun Hafa musluklanm
kapatarak Urdunu berbat duruma soktu.
Nasir, Kizildenizin guney kapisiru tehtid etmektedir.
Ve simdi butun diger zengin petrol Araplanm tehdit etmektedir.
Ve butun bunlar nicin?

Cumartersi 3 Ocak 1959

3 Ocak

*

Cocuklar Sizin icin
Ormanda Bahk A vi adh bir hikayeye yer verilir.

* Hirsizlann

lkci

18. yy'da Suriye'de buy-Uk bir veba salgmi vardi,

*

1959'un Esiginde
Numan Ali Levent
Cogurnuz bir yes daha konusmaga sevinirler, bir kisrmrmz bir yih daha eskittigi, bir

yil daha ihtiyarladigi, olume bir yil daha yaklastigi icin uzuntu icinde.
1959 yih icin de kehanetlerde bulunuldu.

*

Tarihte bug-Un
Sipahilerin isyam.

Sayfa 4

*

Spor

*

Yilbasmda tertip edilen dortlu tumuva
Basm mensuplan sampiyon oldu.
Y edi kisilik (seven-a-side) kupasmi Cetinkaya kazandi.

Sayi 958 yil 8

4 Ocak 1959 Pazar
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* Kibns'ta
*

Turk Parlamentosunun kurulacagi haber veriyor.

1 Ekim' de yururluge giren ingiliz plam tatbik edilecek.

* Turk

Evleri yikihyor. Turk mallan yagma ediliyor.
Kibns'm yarattiklan

felaketlere,

istedikleri cinayetlere ve enosis yaygaralanyla

cehenneme ceviren tedhisci Kibns Rumlan hala daha Turklere besledikleri kin, nefret, ve
dusmanlik barbarca hareketlere devam etmektedirler.

* Atinamn

kuyruklu yildiza benzer bir baska balonu?

Adada bir Turk Parlementosu

kurulmasi icin hazirhklann

yapildigi bildirilirken,

Atina Cumhuriyetten bahsediyor.
Resmi cecreler tarafmdan Teyid edilmiyen haberler ihtiyatla karsilanmaktadir.
Kibns meselesinin diplomatik kararlar vasitasi ile gorusuldugu bugunlerde bir cok
haberler ortaya cikmaktadir.

* Valinin

Despotu Ziyaretinin Akibeti

ingilizler bunu iyi niyetin Galebe caldigi seklinde yorumlasalarsa

da, pek umitli

gorememislerdir.
Londra (Hususi) 2. Kibns valisi Sir Hugh Foot'un yilbasi dolayisiyla
Muftusunu ve Baspiskopos vekili Antimos'u

Kibns

ziyaret etmesi gazetelerde derin yankilar

uyandirmistir.

Sayfa 2

*

Baris Y ili Osman Turkay
1959 yih insanhk dunyasim, bir bakim kansik meselelerle karsi karsiya bulmustur.

Berlin meselesi halen ciddiyetini muhafaza etmektedir.
Dunyadaki

huzursuzlugun

bashca

musebbibi

gerilemeyi ve Kominist rejiminin basansizhklanrn

olan Sovyet

Rusya,

kaydettigi

ortbas etmek icin fikir hurriyetine

saygisizhkta rekor kirnustir.
Butun dunyada ve Kibnsta durum boyle olmakla beraber yeni yil munasebetiyle bir
cok yetkili sahislar 1959'un bans yih olacagina inanmislardir.

*

Merakh Bahisler
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Eskiden usta bir hirsizdim!
Meshur bir kasa lursizi basmdan gecenleri anlatiyor.

* Kim,

Kimdir?
Mithat Pasa
Buyuk bir devlet adarm olan Mithat Pasa, hak ve hurriyet sehitlerindendir.

* Haftamn

Fikrasi (Arsun Korkut)

Gokten Bir Cisim Indi.

Sayfa 3

* Kibns Basmmdan
Etnas Gazetesinin Haberi
Elefteriye

gazetesi

ingilizler,

Turk-Yunan

anlasmasim

bozmak

istiyor bashgi

altmda bir haber nesreder.
Fileletretos gazetesinde intisar eden bir bas makalede az cumle soylenenler vardir.
Cyprus Mail, Scotsman gazetesinde intisar eden haberlere yer verir.
Times of Cyprus gazetesi Vali Foot'un yilbasi gunu Kityum Mitropoliti ile Muftu
Dane Efendiyi ziyaretine temaslar yaptiklanna yer verir.

*

SPOR

Sayfa 4
Dun Taksim

sahasmda

yapilan

bir karsilasmada

Y.A.K'1 4-1 maglup

eden

Cetinkaya, rovansmi aldi,

* B. Milletler

genel sekreteri Amman'da.

5 Ocak Pazartesi 1959

*

Is Ham'nm temeli buyuk bir torenle atildi. Temele ilk harci temsilcilerimiz koydu. Dr.

Fazil Kucuk evkafm bugunku mali durumu hakkmda izahat verdi.

* Belediyelerimiz
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Ankara' dan gelen kesin bir habere gore, Kibns hukumeti yakm bir gelecekte
mustakil Turk belediyelerini resmen taruyacaktir.

* Menderes

Yunan Buyukelcisi ile gorustu.

* Pekmezoglu
* Rus roketi
* Mata'mn
* Filistin

aciklamalarda bulunmaktan kacimyor.

Ay'a inmeden dogru gecti.

eski Basvekili ingilizlere Hucum etti.

multecilerinin acikh hali.

Birlesmis Milletler Genel sekreteri huzurunda multeciler bir numeys yapti,

Sayfa 2

* Hi9 Gitmeyen
* Merakh

Manzaralar (Osman Turkaym makalelerinden biri)

Bahisler

Yilanlar insanlan ipnotize ederler mi konusu dogrumu?

* Kim,

Kimdir?
Jul Vern.
Yazdigi bir 90k seyahat ve macera romanlanyla buyuk bir sohrete kavusmus olan

unlu romanci Jul Vern 8 Subat 1828'de Nantes'de dunyaya gelmistir,

* Kibns

Siirleri
Kibns Turk Kultur Dernegi tarafmdan Ankara' da "Kibns Siirleri" isimli bir kitap

yayinlanmistir.

Sayfa 3

*

Tehlike
Kahvenizi Kaynar icmeyiniz!
Bircok muhim hastahklar, 90k steak sey icmekle hasil olur.
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* Tarihte

Bugun

Turkiye- ingiltere anlasmalan,
Kibns basmmda yine Turkiye- Yunanistan ile olan iliskilere deginilir.

Sayfa 4

*

Spor
Lefkosa' da hafif yag1~ altmda cereyan eden macta Genclikgucu Turk ocagim cok

farkh yendi. 5-0
Haftanm en iddiah macinda Dernirspor-Turkgucunu

3-2 maglup etmege muvaffak

oldu.

*

Sah 6 Ocak 1959
-Oc;lii gorusmeler mevzuunda henuz bir karara vanlarruyor.
Yunanistan gene rota rm degistirecek? Yunan hukumeti Macmillan planmm ortadan

kalkmasim istiyor.

* -Oc; yila kadar
*

insanlar aya gidecekler.

Rus roketi dun sabaha karsi "ay"i iskaladi, Alimlere gore Ruslar peyki hakikatte ay'a

attilar.

*

Inanclan Sarsilmamak
Y alan haberlerle hergun insanlann inanclan sarsihyor,
ingiliz diplomatik

gorusmelerde

umitli. Adada mutereke kafi dayil tedhiselerin

edebi bir bans tekliti gerekmektedir.
Turk liderlerinin emniyet makamlanm tenkdi eksilen uyandirdi.

* ingiliz

Harbiye Bakam Kibns'ta

Harbiye bakam Hava Alanmda Vali ve Komutanlar tarafmdan karsilandi.

* Bir Alman

Dergisi Kibns'taki ingiliz Askerleriyle dalga geciyor.

(Dergi, Kibns'rn ingiliz Askeri faziletlerinin bir mezeri olacagindan korkuyor.)

*

Federasyon Baskani Turkiyeli Gazetecilerle Leymasunu ziyaret etti.
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Kibns Turk Kurumlar

Federasyonu

Baskam Rauf Denktas birkac gtinden beri

memleketimizin misafiri bulunan Hurriyet gazetesinin Ankara temsilcisi Necati Zincirkiran
ve Milliyet gazetesinin Ankara Temsilcisi Fazh Taskiran ile Leymasunu ziyaret etmis ve
vatandaslar kardeslerimizi samimi ve icten gelen bir tezahuratla karsilasrmsnr.

Sayfa 2

* Insanligm

Gelecegi (Osman Turkay)

bir yildan beri devam eden suni peyk ve kozmik roket denemesinin

sagladigi

basanlar, insanhk dunyasma yeni yeni ufuklar acmaktadir.

* Kim,

kimdir?
Molla Guveni
Buyuk Turk alimlerinden biri de Molla Guveni Turkistan' da dunyaya gelmistir.

* Merakh

Bahisler.

Emrinde 40000 oda olan Hilton Otel imparatorlugu hakkmda bilgi verilir.

*

Bes milyon kadar kadim evinden disanda cahsiyor. En 90k kadm cahsan bolge 29 ile

Pramente. En az kadm cahsan yer ise hala taassubun ve geri kafahligm hakim oldugu
Sardunya ile Sicilya adalandir.

Sayfa 3

*

Fizik, Edebiyat, Serat: Hepiniz Mebus olabilirsiniz,

vekil olabilirsiniz.

Hatta Reisi

Cumhur olabilirsiniz. Fakat Sanatkar olamazsiruz, Ataturk

* Kibns
*

Turkuleri Ozer Y. Kahvecioglu

KIBRIS MARSI
24 Kasun 958 sayih Bozkurt gazetesinde intisa eder, Saym Muhsin Seref beyin

"Kibns Marsi" bashkli yazisma ve arzusuna hurmetler.

*

Tarihte Bugun "Yunanhlann Taarruzu"

*

Spor
12

Dunyamn muhtelif yerlerindeki 24 futbol turnuvasi tasdik edildi.

*

7 Ocak Carsamba, 1959 Sayi 961 Y1l 8
istanbul'da Babali'de muthis bir infilak. infilak neticesinde 3 bina coktu. Bircok

baraka hasara ugradi.

*

3 'lu toplanti bir aya kadar yapihyor. ingiliz genel efkan 3 memleketin anlasma sansim

90k kuvvetli buluyor.

Harbiye Bakamnm Kibns'ta ingilizlere verilecek Askeri tisler meselesini Tedkid
Etmek tizere Adaya geldigi tahmin ediliyor.

* Ingiliz-Misir
*

iktisadi gorusmeleri basladi.

Harbiye Bakam tetkiklerine basladi. Bakan Ttirk ve Rum Cemaati liderleriyle gorusecegi

tahmin ediliyor.

Sayfa 2

*

Osman Tukay "Oldum Olesiye"
Jet asnnm harika elektronik beyni.

htiktimetinde jet ucaklannda kullamlmak

Amerikada Hughes Aicraft havacihk sirketi
tizere meydana getirilen bir hesap makinesi

havacihkta yeni bir cagin baslangici sayilabilir.

* Merakh

Bahisler

Zehirler islenen cingerler. Bir zamanlar zehir imali ve zehirleme cesitleri insana
hayat verecek kadar gelismisti,

* Kim,

kimdir?
Robert Koch
Dunyarnn 90k yakmdan tarudigi Koch buyuk Alman doktorlanndan biridir.

* 7 Ocak

Carsamba

Sinema Dunyasi
Sarlonun oglu da babasi yolunda.
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*
*

Dunyanm en buyuk denizaltisuun insasi tamamlandi,

Tenor

italyan

yildizi

Terry

Terrona.

Beyaz

perdede

Sureyya'yi

canlandiracak.

Sureyya'rnn filmi cevriliyor

*

Spor Sayfa 4
Londrada meshur olan Turk boksor. Y eni Camili Mehmet Oral muvaffakiyetler

kazamyor.

8 Ocak Persembe Sayi 962 Y1l 8

* Britanya

Hukumeti, Makarios'un tedhisi tatbih etmesini istiyor.

Papaz burdan kacarsa adaya sokulmayacak.

* Eoka

canileriyle emniyet kuvvetleri arasmda carpisma oldu.

*

istanbul infilakmda olenlerin sayisi aciklandi. Olenlerin sayisi 17 yaralananlann 24 'tur.

*

Yunan gazeteleri Makarios'un tedhisi tekbit edemiyecegini yaziyor.

* Rum

doktorlan greve inecekler.
iki hafta once nesredler

bir kanun tasansi

yeni acilacak bir hastahane

19m

Turkiyeden doktor celbini matuf imis.
Bir Rum doktoru aclik grevi ilan etti.

*

ingilizlerle Misirhlar Mali meselelerini

duzene koymak uzere, Mr. Block'm hizmeti

basan saglamaktadir.

*

Harbiye bakam ziyaretlerine devam ediyor.
Kibnstaki

ziyaretlerine

dun de devam eden Harbiye Bakam Mr. Christopher

Socemes sabahleyin Magusaya gitmis ve 2'nci Telsin alayuu teftis etmistir.

* Do

Gaullo bugun Cumhurbaskanhgi
Yeni Cumhurbaskam

vazifelerine bashyor.

Ucuncu Mapoleon'dan

reisi olacak.

14

sonra Fransa'nm

en kuvvetli devlet

Sayfa 2

* Kibns hakkmdaki

* Merakh

soylenenler (Osman Turkay)

Bahisler. Tek Venus kalmak icin Bes kisiyi old-Uren canavar!

Mehmet Tahir bey, kansi, yetiskin oglu, kizi ve damadi baslan govdelerinden
aynlmak suretiyle oldurulmuslerdir.

* Petrol

istihsahrmz cogahyor.
Raman'daki petrol kuyulanmizda bir Turk iscisi Turk petrolunu istihsal ediyor.

*

Bugunku Orta-Dogu politikasmm icyuzu.
Petrolun sahibi kim?

* istanbul

Mektuplan.

1959 yih ve 82 lise

Sayfa 3

*

Dunya Edebiyatmdaki Secme Hikayeler
Seftali Cicegi: Yazan Su Sih

*

Garip Seyler: Ecel Gelmeyince: Ecel gelmeyince ne yapilsa nafile

* Kibns

basmmda yer alan gazetelerin ortak konusu EOKA teskilatmdaki faaliyetler.

Spor Sayfa 4

*

Yilm sporcusu secilen Varol'a butun yurttan tebrik telgrafi yagiyor.

*

Baf Turk Koleji Baf Kurtulus Lisesi oldu.

Sayi 963. Yil 8

Cuma 9 Ocak

*

Fatih Rustu Zorlu Kibns hakkmda konustu. "Dostane bir hal sekli, Turkiyenin ve ada

Turklerinin menfaatlanna aykin bir hal sekli degildir."
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* Estic
*

gazetesine gore Yunanistan Turk dostluguna Kibns'r feda etmistir.

Trodos harekati

devam ediyor. Gayenin

Tedhisalan

yakalanarak,

silah depolanm

cikarmak oldugu aciklandi.

*

ingiliz Harbiye Bakanma gonderilen telgraf Rum sendikacilar iscilerin islerine almmasmi

istiyorlar.

* Rum
*

doktoru greve devam ediyor.

Rum Hekimler

Birligi devamh

grev yapacaklarrrus,

Ingiliz Hekimler

Cemiyetine

gonderilen telgraf.

*

Betlo Y eri bir itfaiye merkezi.
Merkez dun resmen acilrms ve bir yangm sondurme gosterisi yapilnustir.

Say12

*

Guzellik Mutehassislannm

Esmer hammlara Tavsiyeleri Esmerler daha guzel gorunmek

icin ne yapmah,

*

Merakh Bahisler.
Yalmz Yuruyenler.
Meshur insanlar zannedildigi kadar mesut degildir. Sohretin mukafati ekseriyetle

yalmzhktir.
Amerika'yi dusunduren yeni bir mesele.
Amerika' da her yil 100 bin evli erkek kayboluyor.

Sayfa 3

*

Muzik Dunyasi,
Manolya Sarkisi nasil dogdu?
Birdenbire cok degisik bir hisle irkildim. Hayat guzel, tabiat guzel, velhasil hersey

guzeldi o gun sarkim iste boyle dogdu Zeki Muren.

*

Pet Boona Kimdir?

16

Amerika'nm en cok sevilen sarkicisi.

Spor Sayfa 4

*

Kibns Turk Spor Teskilati Cone Heyeti bug-Un toplamyor.
Fenerbahce'nin

*

yildonumunde Arsenal Gelecek.

italyan Basbakani bug-Un Atina'ya gidecek. Fanfani Yunan Devlet Adamlanyla

Dcgu

Akdenizde isbirligi meselesini gorusecek,

Cumartesi

*

Sayi 964 Y1l:8
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Turkiye yeni bir ikazda bulundu. EOKA yeniden kan dokmeye hazirlamyor.

Atina

radyosu tedhiscilerden vatanseverler olarak bahsetti.

* Ucak

G-Umr-Ug-U Cukkayi rm Naklediyor?
Turk yolcularm durumu ne olacak?

*

istanbul infilakmda olenlerin sayisi 30'u buldu. Faciaya bir asker yuzunden 300 kilo

agirligmda dinamitlerin ateslenmesi sebep oldu. Kurban sayisuun 35'i bulacagi samhyor.

*

Rum gazeteleri hukumete catiyor.
Sahte bir bans teklifi etrafmda hala daha EOKA'nm

kustahca propagandasi

yapilmakta.

* Askerlerin

bir taktigi?

Tedhiscileri

yakalamak

rein

ernniyet

kuvvetleridizlik

gydikleri

ve

esekle

dolastiklan iddia ediliyor.

*

Matah gazetesi ceza ustune cezaya carptinldi.
Gazete Kibnsh Rum Tedhiscileri kayrrarak Bayan Katlifin ingilizler tarafmdan

olduruldugunu iddia etmistir,

Sayfa 2
Son Durum (Osman Tukay)

*

Merakh Bahisler

17

Modem Crusse ingilterede bir sogi.it kavugunda yasiyor. Terna zehrinin yanmda
asi.ide bir hayat yasayan modem Robinson et yemiyor.

*

Gi.inaydm
ibrahim Zeki Burdurlu
1959
1959 senesi hakkmdaki bilgileri, degerlendirmelere yer verilir.

Sayfa 3

* Doktorumuz

Diyor ki.

Bas donmesi,

* Kibns Basmmdan
Yine Etnos, Elefteriya, Fileletteros, Cyprus Mail, ve Times of Cyprus gazetelerinde
cesitli bi.irolarla ilgili soylentilere yer veriliyor.

Spor Sayfa 4

* Teskilat

*

ceza heyeti Yesilada'rnn 5 futbolcusunu agir cezalara carptirdi,

ikinci devre baslarken haftanm maci Genclik Gucu-Demirspor arasmda yarm Lefkosa'da

oynanacak.

* Harbiye

Bakam Kibns'tan aynldi.

Bir mi.iddetten beri Kibnsta tetkikler yapmakta olan ingiliz Harbiye bakam dun
Adadan aynlmisur.

Y1l: 8 Sayi 965

11 Ocak Pazar.

*

Ti.irkiye ile Yunanistanm da dahil bulunacagi bir Akdeniz komitesi kurulacak. italya

Basbakani Fenfani Atina'da temaslar yapiyor.
Fanfani Turkiye ile Yunanistan arasmdaki Kibns ihtilafma son verilmesini istiyor.

* Zorlu

Paris'e hareket ediyor.
Hariciye vekilimiz Avrupa Isbirligi Teskilati toplantisma katilacak.
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*

Hava Genelkurmay baskam Kibns'a geldi.
Kraliyet Hava Kuvvetleri baskomutam ve Hava Genelkurmay Baskani Sir Dermant

Boyle ingiltereden havalanarak Cenberra tipi bir ucakla hie durmaksizm dort bucuk saatte
Kibns'a gelmistir.

* ingiltere Turk-Yunan temaslanm takip etmekte.
Emniyet kuvvetlerinin Trodosta faaliyette bulunmasi ingiltere'de

munseil

karsilamyor.

* Turk Ticaret Odasmm Toplantisi
Buyuk bir ithalat ve ihracat sirketi kuruldu. Avrupa'ya heyet gidiyor.

*

Sefer adh bir Turk Gemisi arastinldi, Gemide hicbir sey bulunamadi.
Hayfa'ya gitmekte olan "Sefer" adh bir Turk gemisi evvelki aksam Batmm dort mil

kuzeyinde demirledigi bir sirada Kraliyet Deniz kuvvetleri tarafmdan takip edilmis ve
gemiye cikan askerler gemi icerisinde arastirmalarda bulunmuslardir.

* istanbul infilakmda olenlerin sayisi 38'e yukseldi,
* Acilan Adli tahkikat Feriha Bal'm

kardesi Tahsin Bal uzerinde bazi supheler uyandirdi,

Sayfa 2

* Cilgmliga Luzum Yok (Osman Turkay)
* Merakh Bahisler
Isvicreli kadmlann yarattugi Kadmlar Cenneti.
Modern bir kadmm nasil yasamasi Iazim geldigini gosteren bu ufak sehir, binbir
gece demini andmyor.

*

Ruyamda gorsem inanmam demeyin!
Ruya yeni bir ilim kolu olmaya basladi. ilim adamlan insanm gordugu ruyalar icin

istatistikler yapiyor.

* Haftanm fikrasi Argm Korkut' a aittir.
19

Sayfa 3

*

insanlar Ay'a gitmeye nicin hazirlamyor?
Dunyaya 350000 kilometre uzakta sadece bir yuzeyine bakip duran, Ay dedigimiz

muazzam kaya parcasina vanp onu tetkik etmek icin 90k muhim birtakim ilmi sebepler
mevcuttur.

*

Kibns Basmmdan
Etnos gazetesi Yugoslavya basvekili Fanfani'nin Atina'ya yapmakta oldugu ziyaret

ile ilgili yazilara yer verir.
Eleftoriya gazetesi Turkiye Harbiye vekilinin yaptigi beyanati asilsiz ve bos diye
vasiflandirmaktadir.

Spor Sayfa 4

*

Dun oynanan ikinci devrenin ilk rnacmda Cetinkaya, Yesilada'yi 8-2 hezimete ugratti.
Genclik Gucu- Demirspor maci 3. gun Lefkosa'da oynamyor.
Galatasaray-Besiktas

bugun istanbul' da karsilasiyor.

Gazetede aynca ingiltere futbol neticelerine de yer verilir.

Sayi 966 y1l:8

12 Ocak Pazartesi

* Zorlu,

Yunan Buyukelcisiyle uzun bir gorusme yapti.

Ankara, Kibnsh Rumlara yeni bir ihtarda bulundu. Tahrik asla karh bir silah
degildir.

* Mika yen

San-Fransisko' da dusmanca karsiladi.

Maskeli uc salus Mikayenin otomobiline saldirdi,

* Federasyonun

ikinci genel idare kurulu Magusa'da toplandi.

* Muessif hadiselere

son verilmelidir.
R.R. Denktas

Federasyon-Kibns

Turklugunun kendi arzusu ile meydana gelmis, Kibns Turkleri

arasmda sevgi ve muhabbeti temel tasi addeden, birbirimize baghligi arttirrnak icin ugrasan
milli milesseseden.
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*

Sukru Kaya' da oldu.
Ataturk devrinin mustesna

sahsiyeti, tanmmil siyaset dusunurlerimizden

Sukru

Kaya'da oldu.

Sayfa 2

*

Yeni Koy Adlan (Osman Turkay)
Kibns Turk Kurumlan Federasyonu cok yerinde bir kararla Turkce olmayan 100

den fazla koyun adim degistirmistir.
Federasyon adlanru degistirdigi koyler tamarmyla Turk koyleridir.

* Merakh

Bahisler

Izi bulunmayan Isvec diplomat.
Bir milletin, kayip bir tek evladirn aramaktaki

titizligi, vatandas meselesinde

dikkate deger mahiyet aldi!

*

istanbul Mektuplan
Dnlti Rakamlar
Sans ve talih kusu zaman zaman insanlann

basma kondugu gibi, hayvanlara,

nebatlar, hatta onun su rakamlar bile nasibini esirgemiyor.
(Muhsin Levent)

Sayfa 3

*

Gunaydin
Narmk Kemal
Ibrahim Zeki Burdurlu
Aralik ayi N. Kemal'in hatirasi onunde torenle aynldigimiz bir aydir.
Namik Kemal'in Kibns'Ia yakm ilgisini bilmeyen yoktur.
Namik Kemal'in.siirlerin

havasmda, eserlerinin manasmda her Turk-Un kalbine,

Turk olmanm gururunu veren bir duygu akisiyla suzulurken daha buyuk ve daha zorlu
kahramandir !

*

Kibns Basmmdan

21

Etnos gazetesi ingiltere "Yorkshire Post" gazetesinde intisar eden haberlere yer
venr.
Filetteros gazetesi "Son Dakika" basligi altmda nesrettigi bir haberde Turkiye ile
Yunanistan arasmda yapilmakta olan Kibns gorusmelerini ele alarak goruslerini anlatir.
Cyprus Mail gazetesi K1b1s ogretmen koleji stajmanlanm

ilgilendiren habere yer

venr.
Times of Cyprus gazetesi belediyeler ile ilgili bir beyanat veren Limasol belediye
Reisi Partasidise cevap veren Turk Kurumlar Federasyonu Baskam, Denktas'in mektubuna
90k onern vermekte ve goruslerini dile getirmektedir.

Spor

* Demirspor

lig Iiderleigini dun Cetinkaya'ya devretti.

Genclik Gucu lider Demirspor'u sahadan silerek 5-0 maglup etmesini bildi.
Senenin en guzel oyununu cikaran Yesil-Beyazhlar mac boyunca daima hakimdiler.

*

Liglerde surpriz
Turk Ocagi 4
Turk Gucu 1

*

Galatasaray- Besiktas'i 2-1 maglup etti.

Sayi 967 Y1l:8

13 Ocak Sah

* Fanfani'nin

Kibns temaslan iyi karsilandi.

italyan basim basiretsizlikler ve hayalden bahsediyor.
Turkiye aleyhinde takip edilecek bir politika tehlikeli olacak.

*
*

Sukru Kaya edebi istirahatgahma Tevdi edildi.

Gazeteciler

askeri tatbikler sahasim gezdiler. Dun sabah Lefkosa istihbarat dairesi

onunden hareket eden bir otobusle gazeteciler ksero-Lefke bolgesindeki genis bir askeri
tabikat sahasim gezdirilmislerdir,

* Baskan

Eisenhamer ile Mikayen gorusecek.

Gorusmede harciye vekili Dellas da hazir bulunacaktir.
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*

ingiliz Hava Genelkurmay Baskam ziyaretlerine devam ediyor.
Kraliyet hava kuvvetleri baskomutam ve Hava Genelkurmay Baskani Maresal Sir

Dermand Boyle dun sabah helikopterle Piskobustan Lefkosa'ya gelmis ve Kibns Valisi Sie
Hugh Foot ile bir gorusme yaptiktan sonra Kraliyet Hava Kuvvetleri istasyonunu ziyaret
etmistir,

Sayfa 2

* Akuslar

(Uygar Toplum) Osman Turkay

Kibns

Turk toplumunun

Buy-Uk Ataturk'un deyimiyle

"Cagdas

uygarhklar"

seviyesinde gormek en buyuk ulkumdur.

* Merakli

Bahisler

ip Hunerinin Sun
Hint fakirlerinin hala cozulmeyen sirlanm cgrenmek icin binlerce lirayi gunden
cikaranlar var. iki sene devamli tecrubelerdensonra

istenilen bicim ve hususiyeti kavi.

Kusursuz suni goz yapildi.

* Cile Uzerine
(Numan Ali Levent)

Sayfa 3

*

Yedi Telli (Hikmet AfifMopolar)'a ait siir ve yazilara yer verilir.

* Kisa

hikaye
Bekarhgmuzdan

*

bir hikaye yazan: Oguz Kusetoglu

Radyoda siir ve melodi.
Sanat cahsmalanyla

yakmdan tarndigmuz

Resat Kazrm'rn

gayretleri sayesinde

radyomuza yeni bir program ekledigini goruyoruz. Siir ve Melodi.

*

Kibns Basmmdan
Alitya gazetesinin

Atina muhabirine

soyledigi sozlere yer verir.
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bir beyanat da bulunan A verot ezcumle

Kibros gazetesi ingiltere "Observer" gazetesinde intisar eden haberi iktibas eder.
Kibreki gazetesi Londra' daki muhabire atfen yaymladigi bir haberde az cumre
sunlan ileri surmektedir. Turkiye ile Yunanistan arasmda yapilmakta olan muzakereler iyi
bir safhaya girmekte oldugu bir anda Britanyanm siyaseti hie belli degildir.
Cyprus Mail gazetesi grevlerine bir son vermeyi karalastiran
talebelerinin

kararlarma

temasla

Maarif Mudurune

vekalet

ogretmen

koleji

eden Mr. Lightbody'nin

beyanma yer verir.

Times of Cyprus gazetesinde ise Kibns muzakerelerinin merkezi simdi Tiirkiyedir.
Buna ragmen ha.la pek buyuk terakkinin kaydedilmemesi tahmin edilmesinden bahseder.

Spor
Sayfa 4

* Turk
*

Ocagi-Turk Gucu macmm tahsilati

Magusa Namik Kemal Lisesi ogretmenleri antrenmana indiler.

Sayi 968 Y1l:8
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* EOKA

lehindeki yeni tavizler hayret uyandmyor.

35 tedhisci daha serbest birakildi. Simdiye kadar serbest birakilanlann sayist 580'i
buldu.

* Hukument
* Vali'nin

tecrit kamplannm kokune kibrit suyu dokuyor.

beyanati

Genel vali Sir Hugh Foot bir duraklamadan soma gene "gayri resmi" adi verilen
konusmalardan birini daha yapti,
Vali'nin radyo konusmasirun metni 21 gun once siddet hareketleri durmustur.

* ingiliz

Genelkurmay Baskani adadan aynldi.

Kraliyet Hava Huvvetleri

Maresali ve Hava Genelkurmay

Boyle dun sabah Kibns'tan aynlmistir,

*

Isci Tazminat Kanunu Tahtinde yilhk kaza raporu.

24

baskam Sir Dennet

lsverenlerin

1958 yih

zarfmda

mliesseselerinde

kaza

vukubulup

bulmadigi

hakkmda kaza is devrelerinden almacak formalar uzerinde kaza is dairesi amirlerine isci
tazminat kanunu tahtmda bir rapor gondermeleri icap ettigi kendilerine ihtar edilir.

* "Daily

Telegraph" belediyelerin aynlacagmi yaziyor.

Rurnlarm itirazlanna ragmen Surridge komisyonu tavsiyelerinin tatbik edilecegine
muhakkak nazanyla bakilmaktadir.

*

Turk Hukumet iscileri Rum memurlan

tarafmdan uzak Rum semtlerinde

islemeye

zorlamyor.
Gecenlerde
koylerinde

Su Dairesinin

yapulacak

calistmlmasma,

isler mevcut

bazi Turk mustehdenlerinin

Turk

semtlerinde

oldugu halde bu islerde Turk yerine Rumlarm

Turklerin de kendilerini hakh olarak ehemmiyetle hissetmediklerini

koy ve muhitlerine

ve

islemeye zorladiklanru

ve bunu reddedenlerinde

vazifelerinden

Rum
ve

ekrneklerinden olduklanna dair sikayetler yapilmistir.

*

"Times of Cyprus" Tenkid ediyor.
Gazetelerin dunku bir makalesi Turkiye' de infial uyandirdi,

*

Makarios hastahaneden 91kt1.
Kizil Popca bugun Atina'ya hareket ediyor.

* iskenderun

limamnda bir petrol gemisi infilak etti.

Sayfa 2

*

Sanat Konusmalan
Edebi Toplantilar (Osman Turkay)

*

Merakh Bahisler
ingiltere' de zabita tarihinde ilk defa gecen bir cinayet.
ingiltere is; Isleri Bakanligi zehir laboratuvarlan

1220 sican ve 24 kobay tizerinde

denemeler yaptiktan sonra bir cinayetin srrnm guclukle cozebildi.

*

Dans ugruna Malyah Prensin askirn reddetti.
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Son gunlerde Paris sanat muhitlerinde konusulan tek sey bir kubali dansozun askirn
dans ugruna feda edisidir,

*

Gunaydin Ogretmcn (Ibrahim Zeki Burdurlu)
Bir insan kafasma tabiatm verdigi butun incelikleri goz onune alarak yon vermek,

onu sekillendirmek, olgunlastirmak, bilgilendirip hayat yollannda fayda saglar bir duruma
getirmek onemli bir mesele. Bu guc isin basmda ve icinde bulunan ogretmenin psikoloji
bakmundan ne kadar buy-Uk ve sorunlu meseleler karsismda bulundugunu hemen herkes
bilir. Ogretmenin kucuk kalplere, dar zihinlere verdigi yukluk inkar edilemez.

Sayfa 3

*

Sukru Kaya
Ataturk'un lcisleri Bakam, hukuken ve muharrir bize 800 ada kazandiran buy-Uk

devlet adarm Cumhuriyet devrinin en buy-Uk devlet adamlanndan biri daha tarihe kansti.
Sukru Kaya gibi bir buy-Uk devlet adammm portresi bir makalenin dar cercevesine
sigdmlamaz.

* Kibns Basmmdan
Etnos Gazetesi Atina muhabirine gore Karamanlis'in verdigi beyanda temasla
sunlan ilan etmektedir:
italyan Basvekili ile gorustukten sonra Atina muhabirimizi kabul eden Yunan
Basvekili muhabirimizle bir hasbihalde bulunmustur. Yunan italyan muzakerelerinden
memnun kaldigim soylemekle soze baslayan Karamanhs bir ara Kibns meselesine de
temas etmistir.

Spor Syafa 4

*

Yilm maci Pazar gunu.
iki ezeli rakip, sampiyonluga yuzde yuz tesir edecek karsilasmanm hazirligma

sakatlarm tedavisi ile basladi.

* Arsenal istanbul' a geliyor.
*

Askeri islerden kogulanlar Leymasunda bir toplanti yapti.

26

Dun Leyrnasunda nakti ve askeri islerden kcgulan Rurnlar, sager ve solcu 1~91
birliklerinin istirakiyle bir toplanti yaprruslar ve son dururnu incelemislerdir.

Sayi 969 Y1l:8
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* Vali'nin dernecine

Dr. Kucuk cevap verdi.

Silahlara veda etrneden bans iade edilernez.
Valinin beyanati Rum halki arasmda hiddet yaratrms !
Evvelki aksam Kibns Radyosu vasitasiyla bir konusma yapan genel Vali Sir Hugh
Foot,

siddete

kaldmlacaguu

kati

suretle

son

verildigi

takdirde,

fevkalade

yahudi

kanunlarmm

Makarios tedhisi durdurdugu takdirde Adaya gelebilecegini beyan etmis ve

daha evvel verdigi sozu tutarak fevkalade

ahval kanunlarmda

hafifletrnek

yaptignu

hatrrlatrrusti.

* Dulles

Berlin rneselesinde.

Batihlann azmis oldugunu soyledi.
Amerika Havayi Vekili uluslararasi Komunizmin butun dunyayi tahakkurnu altma
almayi istedigini belirtti.

* Makarios'un

gerni getirilecegine dair beyanat.

Turkiye' de infial uyandirdi,

* Kotu

niyet dururna hakim.
Dunku yaznrnzda Genel Vali Sir. Hugh Foot'un son beyanatma temas etmis ve

Kibns'ta

yasiyan

Rurnlann

hicbir

hareketlerinden vazgecmeyecegini

zarnan

yola gelmeyeceklerini

EOKA'nm

siddet

ileri surdukten soma, Vali tarafmdan yapilan tavizlerin

tehlike arzettigini beyan etmistir.

* Baskan

Eisenhower Almanya'yi esir etrnenin beyhuda bir tecrube oldugunu soyledi.

Birlesik Amerika gudumlu rnermi ve roket irnalinde gelismeler kaydetmistir.

*

Molotot gene hucuma ugradi.
Lahey Buyukelciye

tayini teyid edilmeden parti aleyhine komplo hazirlamakla

suclandmldi.
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* Rum

kiz ogrencilerinin Askerler onunde elbiseleri cikanlrrusl
Y etkili cevreler bu iddiayi yalanladilar.

Sayfa 2

* Akislar
Bizi Somurmek istiyorlar (Osman Turkay)
Kibns Rumlan

yillardan beri bu ada uzerinde bizi somurmek,

sonra da silip

supurmek, izimizi bile birakmamak icin cahsiyorlar.
Maksat ve gayeleri aciktir. Kazancmuzdan,

mahmizdan, cammizda ve kammizda

parazit gibi gecinmek, bizi somurmek, sonra da sikilmis bir limon posasi gibi kendi
mahmiz olan bu adadan silip supurmek istiyorlar.

* Merakh

Bahisler

1955'in Romeo ve Julyet'i

* Karamanlis

Turk-Yunan munasebetleri hakkmda konustu

Atina- Yunanistan basbakaru Kamanlis bugun Kibns hakkmda yeni bir demecte
bulundu. "Kibns hakkmdaki Birlesmis Milletler kararmdan sonra Turkiye ile Yunanistan
arasmdaki munasebetlerde de bir gelisme kaydedilmistir.

*

Y ol kazalan devam ediyor.
10 Ocakta sona eren hatta zarfmda Kibns'ta 507 trafik sucu kaydedilmis

ve

muhtelif sahislara £170 para cezar kesilmistir.

Sayi 970 Y1l:8

16 Ocak Cuma

*

Hukumetin Emniyet tedbirlerini gevsetrnesi adaya yeni felaketler getirebilir.
Eski Nufuzu

kaybeden

Makarios,

diger Papazlann

hirslanna

tehlikesiyle karsi karsiyadir.
Tedhiscilere "Vatanperver" diyen katil bir Papaz'm Kibns'ta isi ne?

*

Makarios Sacmaladi.
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kurban

gitmek

EOKA kan teskilatmm
vatansever, hurruyetperver

birinci lideri Makarios hala daha Kibnstaki

diye bahsetmekte

ve zerre kadar hicap duymadan tedhisci

yolunda mucadele eden Rumlara tedhisci diyemeyecegimizden

*

canilerden

bahsetmektedir.

Disisleri Bakammiz Paris'e gitti.
(Paris'te cesitli meseleler muzakere edilecek)

* Fransiz

Parlamentosu Olaganustu toplanti halinde.

Fransa Parlamentosu bugun olaganustu bir toplanti yapmaktadir.

* TITO,

NEHRU ile uzun bir gorusmede bulundu.

Yugoslavya Curnhurbaskam Maresal Tito, bugun Hindistan Basbakam Pandit nehru
ile 90k uzun suren bir gorusmede bulundu.

* Ragaib

Gunu

(Kibns Muftusu M. Dona)
Dun aksam Regaib diye adlandirdigmuz

kandil gecesini tesidetmistik, Bu gunde

Regaib gununu kutlayacagiz,

*

Turkiye ile Birlesik Amerika karsihkli bir savunma anlasmasi imzahyor.
Bu anlasma Eisenhower

doktirinini

resmilestirecek

ve Orta Doguyu selamete

kavusturacaktir.

* Makarios

gene saskina dondu

Papaz ingiliz hukumetine istegini kabul ettirmeye cahsiyor.
Atina'ya hareket eden Kibns Baspapazi Makarios, hareketinden evvel verdigi bir
demecte,

yakmda

ingiltere'nin

Kibnsa

doneceginden

umitli oldugunu

soylemis

Kibns

mevsunda

kendisiyle muzakere yapmak arzusunda oldugunu, memlekete donmedigi

takdirde irkdaslannm ingilizlerle muzakerelere girismeyecegini ileri surmustur.

Sayfa 2

*

Papazlann Dalaverasi (Osman Turkay)
Son zamanlarda

olmustur.

Papaz'm

Kibns faciasmm bas canisi Makarios'un

en mutridi

olan Girne Despotu
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Kapricas

sesi adeta duyulmaz
ise hala bu durumda

ENOSiS'in gerceklestirilmesinden

soz acrms, bu olmadigi takdirde adaya donmeyecegini

soylemis ve kendi adaya donmedigi takdirde bansm gerceklesmeyecegini

* Merakh

iddia etmistir.

Bahisler

Tas Devrini Yasiyorlar.
Fakat beyazlann asiladigi kizil hastahgi neticesinde, kendi halindeki bu kalide de
tarihe kansacak.

*

Gunaydm
Cocuk Edebiyati Antolojisi Ibrahim Zeki Burdurlu
Yarma acilan kultur kapilanmn onundeki meselelerin basmda Cocuk Edebiyati

onernli bir yer tutar.

Sayfa 3

*

Gazi Ortaokulunun Siir okuma musabakasi

* Kibns Basmmdan
Etnos gazetesi: Kibns Baspiskoposu Makarios ile Etnorhiye sekreteri Pissos dun
istisareye muteveccihen Newe York'u terketmistir.
Elefteriye gazetesi: 1950'de Makarios'un

kendi sahsi fikri ile yapilmasnu tescil

ettigi plebisitin 8'nci yil donumu munasebetlerine deginmistir.
Filelefteros gazetesi: "i~s;i Partisinin Muracati'' bashgi altmdaki yazilara yer verir.
Cyprus Mail gazetesi Vali'nin konusmasina siddetler saldiran Kityum Mitropoliti
Animos'un beyanatiru nesreder.
Times of Cyprus gazetesi nesrettigi bir makalede ezcumle sunlan ileri surmektedir.
Ada valisi Foot Kibns'a avdet ettigi zaman Kibns meselesini halletmek icin bir
muddet

istemistir,

kisaca

EOKA

teskilatmm

faaliyetlerini

belli

bir

durdurmasmi taleb etmistir.

Spar Sayfa 4

* Magusa N. Kemal

Lisesinde Spar ve Gures.

Sayi 971

1 7 Ocak Cumartesi

* Zorlu

ile A verot Pariste Kibns meselesini muzakere edecek.
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vus

muddet

icin

Yunanistan

Disisleri

Bakam bugun Paris'e gidiyor. Makarios

gene cogunluk

sisteminden bahsetti.

* Makarios

EOKA Iiderligini kabul etti.

Yillardan

beri EOKA kan teskilatmm

Makarios'un beyanatiyla
kendisinin

kurdugunu,

lideri olarak ilan ettigimiz

Baspapaz

bir tedhisci lideri oldugunu ve EOKA teskilatmi

dogrudan

kendisinin

organize

ettigini

ve kendisinin

dagitabilecegini

aciklarmstir,

* Hariciye

sozcusunun demeci yeni umitlere yol acti.

"The Times"

gazetesi Makarios'un Amaerika

propganda

turunden

elleri bos

dondugunu yaziyor.

*

Ingiliz-Misir mali gorusmeleri sona erdi.
Musbet bir anlasmaya vanldigi aciklandi.

* Albay

Noble istifa etti.

Hariciye mustesan arnk siyasetle baglanm kesmek zamanmm geldigini smyledi.

* B. Milletler
* Ataturk

genel sekreteri Orta Dogu durumunun duzelmekte oldugunu soyledi,

Enstitusu Okul-Aile Birligi Faaliyette.

Atatiirk

Enstitusu

Okul-Aile

Birligi

okula

devam

eden

fakir

ogrencilerin

istiraplanrn gidermek ve fakirliklerini unutturmak gayesiyle her yil yeni yeni tesebbuslerde
bulunmakta ve fakir ogrencilere maddi yardimlar saglamaktadir.

*

Grivas'm koyiinde zirhh arabalar harekette bulunuyor.
Dun resmen aciklandigina

gore, tedhis lideri Grivas'm koyu olan Trikomo'nun

icinde ve civannda "Royal Horse Guardi" olayma ait zirhh arabalar devriye harekatmda
bul unmaktadir.

Sayfa 2

* Akislar

DEGiSEN TON (Osman Turkay)
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Bir aydan

bu yana

ilhakci

Rum

liderin

konusmalanndaki

ton hayli

degismis

bulunuyor.

* Merakh

Bahisler

Kedi deyip gecmeyin!
Bir kedi sahibinin esyalanru calan hirsizi ele verdi.

*

istanbul Mektuplan
Mahallenin Delikanhsi
Bazi amereler

var. italya ile Yunanistan

Kibns mevzuunda

flort yapiyorlar.

(Muhsin Sene)

Sayfa 3

*

Dusttnenler-Gorenler
Kisioglu

(Numan Ali Levent)

iki sekilde

dusunur.

Mantiken

ve hissi.

Hissi

dusundugi;

zaman

Etnos gazetesi: "bocalama" bashgi altmda nesrettigi bir bas makalede

Kibns

hareketlerinde kendini hakh bulur.

* Kibns Basmmdan
hukumetinin bundan 3 ay evvel ilan edilen EOKA ateskes emrine itaat etmedigine ve
dolayisiyla faaliyetlerini durdurmadigina suphe kalmarmstir.

Spor Syafa 4

*

Ikinci devrenin ikinci hafta maclanna bugun baslamyor.

Sayi 972 Y1l:8

18 Ocak Pazar

* EOKA

simdi de hirsizhga basladi.

EOKA Teskilati bir taraftan uste katiller yerlestirmekte yetinmemis bu teskilatin
icinden simdi uste hirsizlar da turemistir.

* Askerlik

icin Lefkosa yasagi kaldmhyor.

Sehre "Girebilir yaftalar asildi".

*

Eisenhower Mikoyen'le bir gorusme yapti.
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Mikayen herhangi bir aciklamada bulunmaktan kacmdi.

*

Batililar Berlin' den cikmayacaklardtr.
Mikayen ile yapilan gorusmelerde

Amerikahlar

bu hususta azimli olduklanm

belirttiler.

*

Sovyet Rusya Iran' a sert bir nota verdi.
Iran Amerika ile askeri bir pakt yapiyormus

* Buyuros'un

yumurtladigi cevherler gulunctur,

Mustekil Turk Belediyeleri en erken zamanda teminmelidir.

Sayfa 2

*

Akislar
Haklanrmzm Tarunmasim isteriz. (Osman Turkay)
Kibns Turk toplumu maddi yonleriyle zamanm akimma uymus ve bu suretle uygar

bir toplum oldugunu hergun yeni yeni kalkmma cabalanyla butun dunyaya ispat etmistir.
Kibns Turkleri ticaretini de, tip servisleri de, kisaca her seyini kendi idare edmege
karahdir.

*

Merakh Bahisler
1954 yihmn meshur cinayetleri

* Yash
*

ressamm kucuk kurbam.

3 cocugunu bogduktan soma intihar eden sapik.

* Haftanm

fikrasi ~rgun Kokut'a ait.

Nurlu istikbal

Sayfa 3

*

Gunaydin
Yunus Emre (Ibrahim Zeki Burdurlu)
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Yaratilnus

varliklarda

Allah'ta bir parca bir iz gormek

ve bilhassa

O'nun

guzelliginden yakmdan sezmek Tasavvuf felsefesinin en bas ozelligidir.
Yunus

Emre'yi bu gorusle

okursak,

seruvenlerinin

coskunlugunda

mananm

enginligine dalabiliriz.

*

Spor

*

Gelisi guzel bir oyundan soma Genclik Gucu, Yesilada'yi 3-1 guclukle maglup edebildi.

*

Galatasaray-Fenerbahce
Buyuk macm

maci hakkmda Zeki Muren ne diyor?

saha d1~1 dedikodusu

gun gectikce

artarken,

biz de bu defa

istikvalimizi yepyeni bir tarafa yonelttik. Halkm popiiler sevgilisi Zeki Muren, nedense
Pazar gunku mac hakkmda pek dikkatli konusmayi tercih etti.

Sayi 973 Y1l:8

19 Ocak 1959

* Belediyeler

mevzunda ozel bir toplanti yaptik.

Rum Belediye Baskanlannm iddialanm reddederiz.
Gorusumuzu aciklayan telgraflar gonderildi.
Rum Belediye Baskanlanmn

Turk ve Rum Belediyeleri mevzunda aldiklan karan

incelemek ve durumu aydmlatmak maksadiyla dun Lefkosa' da ozel bir toplanti yapilrmstir.

*

Gonderilen telgrafta "Hur Yasamak istiyoruz"
Telgrafta Turk camiasmm hur yasamak istedigi belirtilmekte

ve buyume kadar

kansik belediyelerde Turklere karsi yapilan haksizhklar birer birer isvet olunmaktadir.

* BOZKURT GOROSD
Tedhi~in Bayraktarlan
Her hareketiyle tedhisi destekledikleri hissini uyandiran Rum Belediye Baskanlan
belediyeler aynldigi takdirde, kan govdeyi gotureceginden bahsetmege basladirlar ve saga
sola tehtidler savuruyorlar. Ortakhk plamm onerrnek icin her careye basvurmak azminde
olduklanm bir kere daha acikladilar.

* U<; EOKA'c1

yakalandi,
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Zodya

civannda

ki.illiyetli miktarda

silah, patlayici

madde

ve techizat

ele

gecirilmistir.

* Mahpuslar

Sikayetlerine Devam Ediyor.

Bundan once Lefkosa cezaevinde yatmakta olan Erdogan Davut admdaki hasta bir
maphus hakkmda defatla sikayette bulunmus ve bu hasta maphusa daha dikkatli bir tedavi
yapilmasi insaniyet adma rica edilmistir,

* Zorlu

ile Ayerof gayn resmi olarak gorustu.
Her iki vekilin bugun Kibns meselesini muzakere etmesi bekleniyor.

* Kibns'a

yapilan esrarengiz bir ziyaret.

Mr. Godsbys'in ziyareti yeni taktikle ilgili olabilir.

Uy

gunluk gizli bir ziyareten sonra Britanya Ordu Konseyi'nin fenni isler musaviri

Vekil Mr. G.N. Godsbys dun Lefkosa'dan aynlrmstir.

* Memlekette

huzursuzluk yaratmak isteyenlere karsi tedbir ahnmahdir.

Rum Belediye baskanlan kargasahklann baslayacagi kehanetinde.
Belediyeler aynhrsa ada kana bulanacakrrus!
Rum belediye

baskanlan

dun yaptiklan

bir toplantiyi

muteakip

belediyeler

mevzuunda eek tehlikeli bir karar almislar ve kararlanm Ingiliz Isci Partisi ile Parti ileri
gelenlerini haberdar etmislerdir.

* K. T .K. F ederasyonu

Baskanhgmdan

Turk Carsisi
Turk Carsisi gunden gune gelismekte ve olgunlasmaktadir.
tuccarlanmiz hakkmda fazla para ahyor seklinde sikayetler gelmektedir.

*

Tedhiscileri saklayan tedhisci iki yil hapse gonderildi.

Sayfa 2

*

Cagdas Dunya Siirlerinden.
Ku Gezintisinde

Uy

Insanogluna Bakis (Osman Turkay)
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Buna ragmen bazi

* Merakh

Bahisler

83 yasmda yansa girdi!
Amerikanm

meshur maratonlarmdan

biri olan John M. Gray hayatta en fazla

muhatap oldugu suallerden birinin "Neden Kosarsmiz'' oldugunu soyluyor.

*

Bir kan-koca metroda birbirlerini kaybettiler.
Bu Londra' da gorulen hadiselerdendir.

Fakat onlar 19 senelik aynhktan

soma

henuz yeni kavusrmslardi.

*

istanbul Mektuplan
Hangi Dostluk?
Mevcut olmayan bir dostlugu varrms gibi gosterrnek icin Kibns Rum matbuatmm

yaptigi nesriyat hakikati yakindan bilmeyenleri inandirabilecek bir tesirde olsa bile adaya
gelecek bir yabancmm derhal fikir degistireceginden suphe edilemez.

Sayfa 3

*

Merih'in yolu acihyor
Son Rus peyki Ban dunyasmda hayret, heyecan Rusyada genis capta memnuniyet

ve sevinc yaratrmstir. Arna ne olursa olsun insanogluna bu son hamlesiyle fezamn kapilan
ve Merih'in yolu acilmistir,

*

ilim Gelismeler ve Buluslar
Hava Otomobili

*

Kibns Basmmdan
Ethnos Gazetesi: Atina basmmda iddia edilen ve Tiirkiye'nin adada bir askeri us

istedigini derpis eden haberler Resmi Yunan Sozcusu tarafmdan yalanlanmistir.
Elefteriya

Gazetesi:

Adada pek yakmda

resmen

ilan edilecek

olan ve ayn

belediyelerin kurulmasim derpis eden Surridge Planmm muzakere eden dunku toplantilara
yer vermistir.
Fileleftoros gazetesi Pariste yapilmasi beklenen Turk-Yunan gorusmelerine buyuk
onem verilmesinden bahseder.
Cyprus

Mail

gazetesi:

Nuzakerelerin

yapildigi

bu

anda

ve

Yunanhlann

ENOSiS 'ten vazgectiklerini ilan edilmesine hala Turkler itimat etmemektedirler.
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Times of Cyprus: Averof'un Paris'e muvasalati Kibns gelismelerine yeni bir seyler
girmis oluyor.

Sayfa 4

*

Spor
Mutkis ruzgar ve tipi altmda oynanan yilm macmda
Fenerbahce- Galatasaray 0-0

* Kadmlar
*

da futbol oynuyor.

Camurlu ve berbat bir sahada oynanan macta YAK, Demirspor'u

8-2 acik farkla maglup

etti.

Sayi 974 Y1l:8

20 Ocak Sah

*

Kibns'ta Turkiye'ye tis verilmesi prensip itibariyle kabul edildi.
Gorusmelerin gelismeler kaydettigi bildiriliyor. Yunan cetecileri muzakerelerden

limit var. iki Disisleri bakam ogle yernegini birlikte yedi.

* Turk
*

Soforler Cemiyeti fevkalade bir toplanti yapti.

Bozkurt'un Gorusu
Zorlu-Averal Mulakati
Pariste bulunan Turkiye Disisleri Bakam Fatih Rustu Zorlu ile Yunanistan Disisleri

Bakam Averal arasmda Kibns'Ia ilgili gayri resmi muzakereler devam etmektedir.

*

Zorlu-Averal gorusmesi Kibns konusu uzerinde gelismelere yol acacak. Gorusmenin ust

kademeye cikanlmasma cahsilacagi umuluyor.

* Dr Kucuk'un

Makarios'a verdigi cevap yorumlandi.

Paris 'te tekrar Kibns hakkmda yuksek kademede temaslann

baslamasi uzerine

Kibns meselesi on plana girmis bulunuyor. Gecen ay Paris'te yapilan ti9 Disisleri Bakam
toplantismdan soma baslayan Turk-Yunan diplomatik gorusmelerini ne dereceye kadar
basanh oldugu hususunda yorumlarda bulunmaktan kacimyor.
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*

Mikayen bug-Un Amerikadan aynhyor,
Mikayen basm mensuplannm ziyaretine istirat etti.

* ingiliz

askerleri Lefkosa ile Magusa'ya serbestce girmeye basladi,

Dun Londra caddesinde dolasan askerler ahs-veris yapti.

*

iki yil hapse mahkum oldu. Akutulu Sadiris, Mihail Haci Sadiris kendi evinde EOKA

kan teskilati icin silah saklamaya yanyan bir depo hazirlamak sucundan Lefkosa Ozel
Mahkemesi tarafmdan yargilanrms ve 2 yil hapse mahkum edilmistir,

*

EOKA'c1lann

saklama yeri emniyet kuvvetlerinin bir seyyar devriye kaile tarafmdan

gecen gun asagi zofya koyu aciklannda bir dere boyunda kesfedildi. Tedhiscilerin saklama
yeri dun yerli ve yabanci basm mensuplanna gosterilmistir.

Sayfa 2

* Bir Bardak

Suda Firtma (Osman Turkay)

Belediyeler mutlaka aynlmak ve bu durum hukumetce

resmen tarumlandi. Bu

hususta bize umut vadeden Surride raporunun bir an once aciklamasi gerekir.

*

Merakh Bahisler
Y almz kalma arzusu
Toy bir kizm ilk ask hikayesi.

* Gunaydm
Genclik dergisi Ibrahim Zeki Burdurlu
Kibns'rn Kibnsla ilgili her seyini Kibns'r kucaklayan her dusuncenin bizim icin
buyuk onemi var.
Genclik dergisinin

her ay duzenle cikardigi bildiride

kucuk yazmm tizerinde

durmak isteriz. Bu yazidan anlasildigma gore genclik, teknik bazi imkansizhklar sebebiyle
her ay ctkamayacak.

Sayfa 3

* Fikir,

Edebiyat, San' at
Lefkosa Burclannda Sabah (Ahmet Turgay Albayrak)

38

Karsiyaka'mn Serin Evinden Oguz Koseoglu,
At (hikaye) Ahmet Hamdi Ak.
Seytan Taner Baybors

Sayi 975 Y1l:8

21 Ocak Carsamba

*

Zorlu ile A verof dun de gorustuler muzakerelerin samimi bir atmosfer icinde cereyan

ettigini bildiriyor.
Fatih Rustu Zorlu dun Ankara'ya hareket etti.

* Bozkurt'un

Gorusu

Gorusmeler Y aklasiyor mu?
Turkiye Disisleri Bakam Fatih Rustu Zorlu ile Yunanistan
arasmda yapilan Kibns muzakerelerinde

bir gorus yaklasmasina

Disisleri

A verof

vanldigi belirtilmekte,

fakat bu konuda daha fazla bir bilgi verilmemektedir.

* Panorama

otelinde cikan kavgada bir kadm bicaklandi,

Bir Turk tevkif edildi, diger bir Turk de aramyor.

*

Somurgeler Bakam Kibns hakkmda konustu.
EOKA siddeti politika yapmaktan vazgecmelidir.

*

ingiliz askerleri beyanname dagittilar.
Beyannamelerde

ingiliz mallanna Rumlann ilan ettigi boykotun sona erdirilmesi

tavsiye olundu.

* Londra'

daki Kibns Turktur Cemiyetinin idare heyeti degisti.

Londra gecen Pazar gunu Londra'daki

Kibns Turktur Cemiyetinde 1959 yili icin

idare heyeti secimi yapilmistir.

* Rumlar

Turk koylerini tehtid ediyor.

Magusa kazasma bagh Yesilkoyde, 16 Ocak 1959 tarihinde Orman Dairesine ait
Beristerges mevkiinde tarla temizledikleri sirada, koy Rumlan ti<; Turku tehtid etmisler ve
oradan kacmalanm

soylemislerdir. Turkler kacmaymca silah kullanarak ates acrmslar ve

bu suretle orada cahsan 3 Turk'u korkutmak istemislerdir.
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* A verof

Karamanlis ile telefon muhasebetinde bulundu.

* Bir Rum

koyu arastinldi,

ingiliz ordu birlikleri dun Zupiyi koyunde bir arastirma yaprmstir.

Sayfa 2
Sanat Konusmalan (Osman Turkay)

* Merakh

Bahisler

Yuzunuz Nicin Kizanyor
Cehdet, masumuyetin bir nev'i olduguna gore yuzu kizaran insan pek zannedildigi
kadar helim selim degildir,

Sayfa 3

*

Doktorumuz Diyor ki
Vitaminler ve Ozellikleri
Vitaminler hayatirmzda o kadar muhim bir rol oynar ki onlar olmazsa yasayamayiz.

Fakat alimler vitaminlerin ne kadar muhim bir rol oynadiklanm

meydana cikararak elli

sene vitaminler yeni yeni hususiyetleri anlasrlmaktadir.

* Kibns

Basmmdan
Etnos

gazetesi.Baspiskopos

Makarios'un

vekili

Kitium

Mitropoliti

Antimos,

Birlesmis Milletlerde Kibns mi.izakerelerini takip edip yeni donern Makarios ile gorusmek
uzere Atina'ya hareket etmistir.
Elefteric gazetesi: Makarios ile bir gorusme yapan Atina muhabirinden aldigi su
haberi nesretmektedir.
Makarios ile bugun uzunca suren bir mi.ilakatta bulunduk. Bana Kibns meselesinin
simdiki durumunu izah etmege calisti. Bu arada Kibns mevzuunun halledilmesine taraftar
oldugunun farkma vardim.

Sayfa 4

*

Spor
Ortasak ingiliz karmasi K.T. karmasi ile karsilasacak
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Kibns Turk Spor Teskilati baskanhgindan teblig

* Bes

buyuk transfer var.
Real Madrid Caila Basriye talip oldu. Roma ve Caizo Metin ile Hilmi'nin pesinde,

Varol Barcelona' dan teklif bekliyor.

* Aytatora

Turk Yurdu 11

Dohn Cifciler Birligi 2

Sayi 976 Y1l:8

22 Ocak Persernbe

* Kibnsla ilgili

Paris gorusmeleri sona erdi.

Nihai bir hal caresine vanlacagi icin aciklama yapilmayacak.
A verof, muzakerelerden ne iyimser ne de kotumser.

* Bozkurt'un

Gorusu

Mucadelemizde Hakhyiz
Rum cogunlugunun

merhametsiz

ve insafsiz baskisi altmda ucurumun kenanna

kadar gelmis bulunan cemaatimiz, bu buyuk tehlike karsismda birdenbire kendine gelmis,
milli varhgiru dimdik ayakta tutmak icin mucadeleye

atilmis ve Anavatanm

buyuk

destegine mazhar olacak yeni umut kaprlan acnustir.

*

Vali Rum sendikalanm kabul etti.
Baris devam ettigi takdirde Naafi'den kovulan bazi Rum iscilerin islerine donmesi

mumkun olacakrms.
Dunde bircok tedkisci serbest birakildi.

*

Harbiye Bakam Londra'ya dondu.
Hava

alamnda

demcte

bulunan

Christoper

Joames

EOKA

imzalandtgmi soyledi!

* Macmillan

da gelecek icin umitli.

Dogu ile Ban daha genis anlayisla dunyayi edebi bir bansa goturebilir,

*

Eisonhower Bans yonunde iyimser.
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ile

mutareke

Rus halki da Amerika halki da bans istiyor.

* EOKA'mn bansi boyle

mi?

Dun mechul bir sahis askeri bir arabaya patlayici maddeler firlatarak kacti.

Sayfa 2

* Akislar
Dukkan Kiralan (Osman Turkay)

* Merakh

Hadisler

intikam icin yapilan opera binasi, ..

*

istanbul Mektuplan
EOKA'c1 deligi

Sayfa 3

* Muzik

dunyasi

Rock'n Roll Orkestrasi butun Almanya'da gencligi tam manasiyla cilgina cevirdi,
Danstan sonra azan gencler kudurmus gibi etrafa saldmp yakip yiktilar,

* Kibns Basmmdan
Etnos gazetesi: ingiltere Parlementosunda

yapilan Kibns Muzakerelerine

temasla

olan sozlere yer verir.
Times of Cyprus gazetesi: Londra'da aldigi su haberi yayinlamaktadir.
Bir Isci Partisi mebusu olan Ziliccus yaptigi bir beyanatta Kibns adasi gibi ingiltere
musternlekelerinin

en kansik ve harp halinde olan bolgesinde tecrubesiz bir 90k vatani

vazifesini yapmakta olan askerlerin vazife gormesi haksizca hareketler demistir,

Sayfa 4

*

Spor

Iyi futbolun birinci sarti stadyum
A vrupa' da futbolun gelismesinde de muhim rol oynar.

Sayi 977

23 Ocak Cuma
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vu.s

* Tecrit

kamplanmn kapilan acihyor mu?
Dun de 61 mevkuf serbest birakildi. ingiliz mallarma konan boykot kaldmhrsa

tecrit kamplan lagvedilecekmis,

* Kibns

mevzuunda diplomatik muzakereler devam edecek.
Averof Atina'da beyanatta bulundu.

*

Bozkurt'un Gorusu
A verof dalga rm geciyor?
Kibns mevzuunda

yapilmakta

olan muzakerelerin

hemen arkasmdan beyanatta

bulunan Yunanistan Disisleri Bakam iyimser olmadigim, fakat kotumser de olmadigmi
beyan etmekte ve

efkan umumiyeyi bulandirmak

gayesiyle bir takim ileri geri sozler

soyleyerek iri iri konusmaktadir.

* Paris

gorusmelerinin Londra' daki akisleri.
Banh siyasi musahitler Yunan hukumetinin hala kendini Makarios'un

baskismdan

tamamen kurtaramadigiru iddia ediyor.

* Bir Rum

koyunde askerler taslandi.

Iki asker yaralandi, iki tesid vasitasi hasara ugradi.

* Turk

Hava Y ollan, Londra'ya muntazam seferlere bashyor.
Turk Ucaklan Roma ve Frankfurt'a da ugrayacak.

* Kibns

Turktur Partisi ve Kibns Turk Kurumlan Federasyonundan:
27-28 Ocak sehitleri anma.
Bir sene evvel milli davamiz ugruna kanlanm Kibnsm Turk topragma akitan yedi

sehidimizin acisi hala daha kalbimizdedir.

Sayfa 2
Kitap Ayn Bir Dunyadir (Osman Turkay)
Gercek bilgi dunyasina giris kitapla baslar. Kibns Turk toplumu acismdan son
yillarda

eskisine

nisbeten

kitaba

karsi

daha

etmekteyiz.
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derin bir ilgi beslendigini

musahade

* Merakh

Bahisler

Hosteslikten Gizli Polislige
Seyislikten asciliga kadar her meslekte cahsan maceraperest Leydi ...

*

Gunaydm
Ihtiyarlar Olsun
Ibrahim Zeki Burdurlu

Sayfa 3

* Isvec 'te

Meshur olan Turkler

Dr. Selahaddin Rastgeldi kesfettigi yeni tibbi aletler ve metodlarla,

Muhendis

Rasim Orsa da insa ettigi yeni tip koprulerle Isvec 'te buyuk sohret kazandilar.

Sayi 978 Y1l: 8

24 Ocak Cumartesi

* Makarios,

Turk-Yunan munasebetlerinden memnun.

Baspapaz, sakin atmosferden faydalandi diyor.
Zorlu-Averof yeniden bulusacaklar.

*

Bozkurt'un Gorusu
Madalyonun Ters Tarafi
Dort yila yakm bir zamandan

beri devam

edegelmekte

olan EOKA tedhis

hareketlerinin son gunlerde bir duraklama devresi gecirmekte oldugu muhakkaktir.
Tedhisle, baskiyla musbet bir netice olmanm imkansiz oldugunu EOKA anlamistir.
Fakat gene de tehdidi elden birakmiyor.

* iki koyde

sokaga cikrna yasagi ilan edildi.

Ucaklarla

gozyasi bombalan

atildi. Ayntya

ve Agra koylerindeki

muteakip her iki koyde de sokaga cikma yasaklan ilan edilmistir.

* Kubada
*

Harb suclulan yargilamyor.

Eski ordu subaylanndan biri idama mahkum edildi.
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hadiselere

*

Londra'daki kibnshlann durumu memnuniyet bahsetmektedir.

* Ekonomist

Dergisi nasm ovdu.

Ruslarla dostluk yapip da Komunizme hucum etmek kolay basanlacak bir akrobasi

degilmis,

Sayfa 2

*

Akislar
Atesle Oynana Oyun (Osman Turkay)

* Merakli

Bahisler

Para simangi

Gloria

Vadarbilt

dedesinden

kalan

milyonlara

degil, kendine

guvendigini ispata cahsiyor!

*

Las Vegas'm Trapicano oteli her gun bir kac maceraya sahne oluyor.
Las Vegas'taki guzeller nikah hastahgina tutuldu.

*

Gunaydm
Arastirma Fonu (Ibrahim Zeki Burdurlu)
Turkiye' de son yillarda sanat eserlerine karsi sasilmaz bir ilgi var. Turk dili, yeni

nesillerin elinde islene islene guzellestikce, eserlere karsi okuyucu sayisuun artist da cok
oluyor.

Sayfa 3

* Anavatan

gencligindeki Kibns sevgisi.

Anayurdumuzun
Turk

gencligini

her tarafmda Turk genclgi Kibns sayisi ile dolup tasmaktadir.

bu asli

heyecam

maneviyatmuzi

bahsetmektedir.

Sayfa 4

*

Spor
Haftamn lig maclan
Yesilada-Demirspor
Cetinkaya- Turk Gucu
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kuvvetlendirmek

ve bize

umit

Dogan T.B- Y.A.K

*

Turgay Arjantinden 20 bin dolarhk bir teklif aldi,

25 Ocak Pazar

* Turkiye

Sayi 979 Y1l:8

Kibns uzerindeki haklanndan feragat etmeyecek!

Zorlu Paris donusu istanbul ve Anakara' da beyanatta bulundu.
Zorlu Atina Hava alanmda Yunan hukumeti tarafmdan karsilandi,

* Bozkurt'un

Gorusu

Karar Zamam Geldi
ingiliz htikumetinin
oldugunu

hayretle

son gunlerde Kibns mevzuunda

musahede

etmekteyiz.

Bunun

bir duraklama

sebebi Turk-Yunan

gecmekde

gorusmelerinde

arayabiliriz.

* Basbakan

Adnan Menderes Karasi 'ye vasil oldu.

Basbakan,

Pazartesi

gunu yapilacak

olan Bagdat

Pakti Bakanlar

konseyinde

Turkiyeyi temdil edecek.

*

Rum kadmlann sokak muharebesi
Y apilan carpisrnalar neticesinde

bir 90k asker yaralandi ve bir Rum kadm da

vuruldu.

* Vali

dun Trodos'u ziyaret etti.
Vali Cikko Manastmm da ziyaret ederek Papa Yarasimonun duasmi aldi.

* Agros

ve Agridia koylerinde siki yonetim devam ediyor.

Sayfa 2

* Yalanlar

Komedyasi

Akislar (Osman Turkay)
Kms'ta cemaatlar arasi savasin en feci efkarlanm
yasiyorduk. Londra'da

gecirmekte oldugu gunlerde

cikan sabah aksam gazeteleri Kibns'ta bildirilen kanh haberlerle

doluydu.
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* Haftanm

fikrasi Argun Korkut'a aittir.

Biz Ormandan Cikmadik.

Sayfa 4

*

Spor
Muhim firsatlann kacngi uc devreli dunku macta
Demirspor- Y esilada 1-1

Sayi 980

26 Ocak Pazartesi

*

Kibns Valisi bir Tasla iki kus vurdu. Kliridis'in kuruntulanna

vu.s

cevap veren Vali Dr.

Dervis'e de: Tedhiscilik devam edecek olursa, ada tamarmyla harap olacaktir dedi.
Vali, her cemaatin kendi islerini kendinin idare etmesinin Kibns meselesinin hal
caresi olacagmi soyledi,

* Bozkurt'un

Gorusu

Kibns Uzerindeki Haklanma
Kibns i.izerinde Yunanhlardan

daha fazla hakka sahip Ti.irklerdir, Ti.irkiyedir. Bu

gercek artik anlasilrrusur.

*

ingiliz Savunma Bakam Karasiye Vasil oldu.
Bugi.in bashyacak olan toplantilarda savunma sistemi yeniden di.izenlenecek.

*

Sam
Bir Sam gazetesinin iddiasi.
Turk hudududnda iki kisi vurulmusl

*

Kibns T. K. Federasyonunun icra komitesi toplanmis.

* Amerika'nm

bize verecegi fi.izeler.

Savunma Bakam Mc. Elray, yakmda Thor ve Jupiter tipi orta menzilli balistik
gudumlu mermilerin Ti.irkiye, Yunanistan ve Fransaya verilmesini muhtemel oldugunu
bildirdi.
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* Rusya,

Arap Cumhuriyetine denizalti verdi.

* Londra

Radyosu EOKA'y1 itham ediyor.

Silahlar sustu, tahrikler basladi,

*

Sinemahane
istanbul'da bir sinemahane coktu.
26 olu ile 89 agir yarah var.

Sayfa 2

*

Adanm basma getirmedik felaket birakrnayan tedhisci Papaz Makarios, hala kendini

Kibns'rn sahibi samyor.
Makarios negar Kibns meselesinin bir hal caresine baglanmasim istiyorsa, Kibns
Turklerinin ayn milli bir toplum oldugunu kabul etmek zorundadir. Biz papaz tahakkumu
altma girecek insanlar degiliz, kendi islerimizi kendimiz idare edecegiz ve eninde sonunda
Kibns'i ikiye bolecegiz.

* Merakli

Bahisler

Kontes Skerbekin Olumu

*

K.T.K. Federasyonunun icra komitesi toplantisi.

* istanbul

Mektuplan: Sacma Misal.

Basvekil McMillan bir muddet evvel bir konusmasmda

taksimin Kibns'ta teklif

edilecek en kotu bir hak caresi oldugunui fakat icap ederse tatbik edilebilecek bir plan
sayilacaguu soylemisti, (Muhsin Seref)

Sayfa 3

*

Gunaydin: Gloria (Ibrahim Zeki Burdurlu)
Bu bashgi Osman Turkay'm 3 Ocak 1959 Cuma gunu Bozkurt'ta cikan siirinden

aldim.

Sayfa 4

*

Spor
48

Cetinkaya vasattan asagi ve zevksiz cereyan eden macta Turk Gucunu acik farkla 71 maglup etti.

* Fenerbahce
* Yenicami
* K.T.

O - Besiktas 0

- Dogan T. B. 'ni 2-0 maglup etti.

karmasi oyunculan belli oldu.

Say1981 Y1l:8

27 Ocak Sah

* Bugun

Milli sahlamsirmzm birinci yildonumudur.

Tasa karsi tankla mukabele edenler, Turklerin neler yaratabilecegini anladilar. Milli
matemin birinci yildonumunde kalbimiz aym imanla carpmaktadir.
Bugun Kibns Turklerinin esarete karsi sahlanmalanmn yl donumudur.
Ibrahim Ali, Mustafa Ahmed ve Ali Karal gibi henuz biyiklan terlememis gencleri
iste bir senen evvel boyle gunde kaybettik.

* Kara

Gun
Bir yil evvel bugun topraga yedi gencimizi verdik. Daima haksizhklar karsisinda

sahlanmasim bilen Turk gencligi, yine buyuk bir haksizlik karsisinda bindar bir yil evvel
silahlanrms,

atese, kursuna

karsi

namus

ve serefini

korumak

icin tasla

degnekle

savasmistir.

* Taslama

hadiselerini Rumlar tahkik edecekmis.

Kibns Rumlan tarafmdan kurulmus olan Insan Haklan Komitesi son gunlerdeki
taslama hadiseleriyle ilgili olmak uzere bir tahkikat acacagiru ilan etmistir.

* Kibns

Hukumeti Tecrit Kamlanm kapatiyor.
ilk olarak Pile Tevkif kampi kapatildi.

* Bagdat

Pakti Bakanlar Konseyi ilk oturumunu dun yapti.

Pakistan Cumhurbaskam Turkiyede sadik ve kahraman devlet diye bahsetti.
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Menderes Muhim bir konusmada bulundu. Turkiye Basbakam Adnan Menderes,
Bagdat Pakti Bakanlar Kurulu konseyinin bugunku toplantismda paktm gayelerini izah
eden ve Orta Dogudaki vahim durumu gozden geciren 90k onemli bir konusma yapmistir.

* EOKA'mn tahrikiyle

emniyet kuvvetleri taslanmaktadir.

Bundan Rum koyleri mesuldur.

*

Sandal kazazedelerini helikopter kurtardi.
Girne Liman aciklannda sandallarmm basasagi gelmesi uzerine iki ingiliz Havacisi

ile bir ingiliz askerini bir helikopter kurtarmistir.

* Rumlarla

gecimsizlik yuzunden Turkler Asselya Kooperatifinden aynldilar,

Ttirkler kendileri yeni bir kooperatif Ciftcilik sirketi kuracak.

*

Y eni Bir A vukatmuz.
Bes seneden beri Londra universitelerinde hukuk tarihi yapmakta olan kasabah Ural

Cemal imtihanlanm muvaffakiyet ile tamamlayarak 27. 1. 59' da adarmza donmustur,

Sayfa 2

*

Bildirge Cagdas Hur Dunya Sairlerine (Osman Turkay)

*

Merakh Bahisler
Jean Hindle'nin Garip Kaderi
Gene kiz 18 yasmda dul kalmca,
baba evine donmeye mecbur kaldi.
v:

* Girne'de
*

bir Habihal Gecesi.

istanbul Mektuplan
K1bns Ti.irk Carsisi
Birbucuk sene gibi uzun sayilmayacak bir zamam gecirdikten sonra Kibns'a bu

gelisinde dikkat nazanm

ceken ilk sey Kibns Turk carsismi inkisaf halinde bulusum

olmustur. (Muhsin Serif)

Sayfa 3
)
3
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*

Fikir, Edebiyat, San' at
Y eni Y aymlar:
Genclik Dergisinin Subat Sayisi.
Her defa gee; cikanlmak

zorunda kalan Genclik sanat ve dusunce dergisi, Subat

sayrsim simdiden basip satisa cikarrrus bulunuyor.

Derginin yoneticilerini

ve teknik

elemanlanm bu basanlanndan otun; kutlamak isteriz.

* Hatirlayis

(Oner Ulutug)

Tek Sey
Hersey bitmistir
Dun olmus demektir
Bu dunyada soz var
Sozu yerine getirmek var
Ismin gibi unutma

Gecenin saat ikisiyse
Sevgilin varsa
Uyuyusunu dusun bir,
Ses ruyasmda gordgunu dusun ki !
ve hayal et
Hayaller icinde en iyisini.
Baner Hakk1 1-Iakeri

* Dugun

Bizimdir! (Leyla Soley)

* Y ollar

(Merzuka Tunaydm)

* Roman

Kisilerinin Dili

Hikmet Arif Mepular
Y enilik ekdununun sanatcilan bile roman kisilerinin diline gerektigi sekilde ozen
vermemislerdir, Devrimiz sanatcilanrun cogu eserlerinde kisilerinin dillerine dikkat etmis
degillerdir.

Sayfa 4
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*

Spor
Kibns Turk Karmasi hakkmda anket.

* Galatasaray'm

Metin'e ~ahane dug-Un hediyesi.

izmir'de yapilacak bir macm butun hasilati haftaya evlenecek olan Metin'e hediye
edilecek.

Sayi 982 Y1l:8

28 Ocak 1959 Carsamba

* Bir yil evvel

gozyaslan icinde topraga verdigimiz sehitlerimizi saygi ile andik.

Lefkosa ve Magusada anma torenleri yapildi, Sehitlikte Dana Efendi dua etti. Dr.
Kucuk de Selimiye Camiinde konustu,

*

istanbul'daki sinema faciasmm sorumlulan tevkif edildi.
Facia kurbanlan arasmda Kibnshllar'da var.

* Bozkurt'un

Gor-U~-U

Murakabe
malumdur.

Heyetine

Bundan

mustemleke

idaresi

ihtiyac var. Cok kansik

faydalanmak
kararlar

ve halk

uzerine

bir dava icinde bulundugumuz

yigmlanm

kararlar

almakta

birbirine

dusurmek

ve bundan

vahim

sayesiyle
neticeler

dogmaktadir.

*

Galesununda Ziraat Dairesinin yapurdigi baglamalar yikilmaya devam ediliyor.

* Vali

Foot Makarios'un beyanatmdan memnunmus,
Foot bansin yakm oldugundan da bahsetti.

* Turk-Yunan

diplomatik temaslan cikmazda rm?

Daily Telegraph gazetesi Turk isteklerinin

Yunanhlar

tarafmdan

reddedildigini

yaziyor. Gorusmelere yeniden baslarnak icin yunanhlar Turklerin tesebbuse gecmelerini
bekliyor.

"Dunya Kilise Teskilatmdan bir heyet Kibns'i ziyaret edecek.

"Basbakan Menderes lran'rn davetine icabet edecek.
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Bagdat Pakti bakanlar konseyi toplantrsi bugun sona eriyor.

Sayfa 2
* Akisler
Ya~ Gunumuz
Osman Turkay

* Uluslan yucelik katma yukselten unsur, o ulusun gonlundeki

ucta sevgisi, topraga

baghhk ve kafasmdaki milliyetcilik suurudur. Turk ulusu tarihin her devrinde bu yuksek
duygulara bir ulke potasmda yogurmus olarak niteligin ustunde niceliyiz, fenni araclar
ustunde insan kutsal bayragim dalgalandirrrustir.

* Merakh Bahisler
Dunyamn En Meshur Oteli
W adore Astoria
*2500 kisinin cahstig: bu mucaza otelde dunyanm en meshur sahsiyetleri

kahyordu,

servislerde en kucuk koldan yapilmasma cahsihr,

Sayfa 9
* 195 8 senesinde dunyada ceryan eden hadiselere toplu bir bakis.

* Gecen bir yihn arkasmda ...
1958 senesi icinde neler oldu? Hadiseler

bir panoramasim

yapmak

Suphesiz, istersiniz. Boylece elimize 1958'in bir bulteni gecmis olacak.

* Spor Sayfa 4
Kibns Turk Karmasi

-tu, antreman

bugun Lefkosa'da yapihyor.

*Elaz1g guven spor Kibns'a gelecek.
Barbara

*Bal Kurtulus Lisesi .... ? Barbara karpar. ... ?
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ister rmsimz ....

Sayi 983 Yil 8

29 Ocak 1959
* A verot, Kibris Muzakerelerinde ihtilaf ciktiguu acikladi.

*Bakan ihtilafm hangi sebeplerden

ciktigim gozluyor. Turkiye adada tis bulundurmak

fikrinde kararh. Yunanistan Disisleri Bakam Averot bugun yaptrgi bir beyanatta, Turkiye
Disisleri Bakam Fatih Rustu Zorlu ile Pariste yaptiklan

Kibns gorusmeleri

etrafmda

aciklamada bulunmustur,

*Noel Bake yine K1bns'ta

*Bake Turk Liderleriyle ilk gorusmeyi yapti.

"Ktbns mevzundaki Yunan tezini savunmakla tamsmis Isci Partisi Milletvekili Noel Baba
evvelki gun Kibns'a gelmis ve ilk olarak cemaatin liderlerinden

Dr. Fazil Kucuk ile Rauf

Denktas'i ziyaret edecek. Onlarla Kibns mevzunda muzakerelerde bulunmustur.

* Bozkurt'un Gorusu
Papaz etek opuyor,
Y illardan beri zor kullanarak, tedhisalik yaparak ada uzerinde hukumdarhk kurmak

rein cahsan kizil papaz Makasus, bas etmiyor. Yirminci asnn bu kanh canavan duk
kafasiyla meydan okuyor, birkac capulcunun tedhis hareketleri neticesinde her istedigine
kavusacagi umidiyle carpisip duruyordu.

* Nihayet bos kafasmda tak diye bir ses verince birinci vurus papazi biraz yola getirmis ve
Birlesmis Milletler karanndan soma dik kafa kendiliginden boyun eymeye baslamistir.

* Rumlar bir saatlik Gerv ilan etti.
Rum cemaati dun Hukumetin

son zam karanm protesto etmek maksadiyla bir

saatlik grev ilan etmistir.

* Magasoda Milli Y as Gunumuz.
Mogosada Kibns davasi ugrunda canlanm veren sehitlerimiz icin iki gundur matem
tutmaktadir,
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* Rornanya

Tiirkiye'de kurulacak olan Roket Uslerinden baskaldinyor,

Nesredle

Resrni bir tebligde Rornanya'da

tek bir Rus Askeri olmadigi iddia

edilrnekte.

* Bagdat

Pakti Bakanlar Konseyi Toplantilanru Tamamladi,

Menderes ozel ucagi ile Karasiden aynldi.
3 giinden beri Karaside devarn eden

Bagdat Pakti Bakanlar Konseyi toplantilan

bugiin sona ermis ve toplantida vanlan netice hakalannda resrni tebligde yaymlamisttr.
Yaymlanan resrni tebligde tecaviiz tehdidinin

halen baki oldugunu, buna karsi mesru

yollardan

vasitasiyla

hatta gerekirse

Birlesrnis Milletler

rniicadele edilrnesi gerektigi

aciklanmstir.

Sayfa 2

* Akisler
Hatah Bir Siyaset
Osman Turkay

*

Kibns hukumetinin

gecmiste takip ettigi hatah bir siyaseti yuzunden bu rnernleketin

basina sayisiz felaketler gelmistir, ingilizler adaya ayak bastiklan tarihten bu yana, hep
Rurnlarm tarafim tutmuslar, Adadaki Rum cogunlugunun

esas cernaat olarak Mutalaa

etmisler, Turkleri bu cernaatin bir parcasi olarak gormusler. Bizi zayiflatmislar ve Rurnlan
ise smanuslardir.

* Merakh

Bahisler

Adelet Y erini Buldu.

*

Milli Matern Gunumuz Larnaka' da rnuazzarn bir torenle amldi,
Tarn bir sene evvel bugiin Kibns Turklugunun sahlarusimn ve bu aziz vatan parcasi

19m 24 saat zarfmda

7 sehidimizi

topraga verdigimizin

yil donumu munasebetiyle

Lamaka' da bu buyuk rnilli rnetea butun Turk carsi, pazarlari kliip, kururn ve rniiesseselerde
orta okul, ilkokullar istirak etmis olup butun Bayraklar yanya cekilerek rnatern yapilrms ve
yiizlerce

halk

buyuk

Carnide

yapilacak

cenaze

doldurmuslardir.
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toreni

icin

carni

ve

avlusunu

* Vali

Vekili ve Magosa Komiseri Catoz'da
Catoz Vali Vekili Mr. Sincle ve Saym komiserimiz Faik bey refakatlannda Magosa

kumadan ve bazi memurlar oldugu halde 26 Ocak gunu o.s. saat 6.30'da Catozu ziyaret
etmislerdir.

"Gunaydm
Tilky'e Teka
Ibrahim Zeka bildirdi.

Sayfa3

*

Nice'deki

bir klinikte cereyan eden hadise. Kral Faruk bir hastayi olumden nasil

kurtardi?

*

Sabik Misir Krah Faruk'un surgunde yasadigi hayat hakkmda, sik sik bircok gazetelerde

cesitli yazilar cikmaktadir.

* Kibns Basmmdan
* Etnos gazatesi:gilneyden

gelen haberlere gore lsvec kilisesine mensup bir papaz ile

Alman asilh olup dunya kiliseler cemiyetine mensup bir diger papazdan mutesekkul
delegasyon adamn kiliselerine bir "kardesce" ziyaret yapmayi tasarlamaktadirlar.

*

Eletleriye gazetesi: Son zamanlarda

yururluge giren agir vergi kanunlan

ekonomik

olmaktan ziyade siyasi tedbirlerdir.

*

Filelefteros gazetesi: Londra B.B.C radyosunun bir muhabirine verdigi bir demecte

Yunanistan Hariciye Vekili Akesof, Zorlu ile yaptigi hazirlayici muzakerelere ortaya cikan
muhtelif fikir aynhklan yuzunden ara verdigini itiraf etmistir.

*

Cyprus Deil: gazete de 125 bin Kibns'Ii Rum Koministi temsil eden Particiligin Yunan

Basbakarn Karamanlise gonderdigi mektuptan bahsedilir.
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* Times at Cyprus gazetesi Vali Vekili Sinclair ile Magosa Kaza Komiseri Binbasi
Muftezadesin

Ay Andrea kilisesine yaptiklan

ziyaret esnasmda Papaz ile Sinclair'in

konusmalanna yer verir.

*Afonya'da

Sehitlerimize

Anna Toreni: 27 Ocak 1959 Sah gunu saat 18:30'da koy

camiinde sehitlerimiz ugruna Resat Molla Hasan bir Mevlud-u Serife okuduktan soma
orad

toplanrms

bulunan

cemaata

huzurunda

bir

demokratik

saygi

durusunda

bulunmuslardir.

* Spor
Kibns Turk karmasma secilen namzet futbolcular ilk Antremam dun yaptilar.

* F enerbahce-I
Karagumruk-I

Sayi 984

30 Ocak Cuma

* Parlementoda Kibns Hakkmda Sansasyon

* Muhafazakar Partili bir Milletvekili Royterin bir haberi uzerine firtma koparmak istedi.
Benic ve Gaitstell Hukumetten resmen bir aciklama istediler.
* Muhafazakar Millet Vekillerinden Wilsan Udes, bugun Kibns hakkmda Parlemantoda
olaganustu bir munakasa yapilmasi hususunda basansiz bir gayrette bulunmustur.

* Kibns Meselesi Hakkmda Ingiliz Basim ne diyor?
"Times" Beklenmedik bir anda bir anlasmaya vanlmasmm mumkun oldugunu yazmakta.

* Daily Telegraph

ise bu kadar ilerleme kaydettikten

soma Turk-Yunan

diplomatik

konulann kesileyecegine inanmamaktadirlar.

* Bozkurtun Gorusu
Y ardima Devam Etmeliyiz
Kibns
unutmamaliyiz.

Turk

Kurumlar

Federasyonuna

Gerek iktisadi ve kulturel
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her

bakimdan

sahada kalkisrnarmz

borclu
gerekse

oldugumuzu
siyasi darp

felakerlerden facialardan korunmamiz icin bu teskilatumzm

nasil cahstignu nasil basan

gosterdigini ve bize mureffeh bir hayat hazirlamak icin nasil mucadele ettigini bilmemiz
gerekir.

* Noel

Baker adadn aynldi,

* Bakana

gore, Adadaki durum gittikce tehlike arz ediyormusl

* lsci Partisi
*

Milletvekili Patrizo derhal bir rapor sunacak.

Ingiliz i~9i Partisi Milletvekillerinden

Noel Baker Adada iki gun kalarak Turk ve Rum

Liderlerle temaslarda bulunduktan sonra dun Atina'ya mutevecihen Kibnstan aynlmistir.

*

Leymasunda yeni bir cinayet islendi,
Dun Leymasunun Eletteric sokagmda bir cinayet islenmistir.

* Basbakan

Adnan Menderes Tahranda

Turkiye ile Iran arasmda bir kultur anlasmasi imzalandi,

* Endonezya

Cumhurbaskam Turkiyeyi ziyaret edecek. ....

Sayfa 2

* Akisler
Radyo ve aydm kitle
Osman T.

*

Radyo bir memleketin en onemli kultur aracidir. Kibns Radyo servisi yilbasindan bu

yana karparasyon haline gelmistir.

* Merakh

Bahisler

Yakm Tarihten Merakli Notlar

*

Bir kadm Casusun ciiretkar tesebbusu. Casus kadm vazifesini mevcut fakiyetle bitirseydi

belki de Almanlar, butun A vrupaya hakim olurdu.
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* Gunaydm
*

Lefke ( Ibrahim Zeki Burdurlu)

Kibns gazetelerinde Lefke haberlerini okudukca baska bir urperti duyuyorum. Oradaki

dostlardan aldigim mektuplara ozel bir yeri verdir.

Sayfa 3

* Kibns
*

Basmmdan

Etnos gazetesi: Kibns insan hakkim koruma komitesi yaptigi bir bir toplantida Agros ve

Agrilye koylerinde yer alan hadiseleri gozden gecirmesi icin dune kadar adada bulunan Isci
Partisi Milletvekillerinden Noel Baker'i bu iki koyu ziyarete davet etmistir,

*

Eletlerin

gazetesi:

Londrada

dolasan

soylentilere

gore Yunan hukumeti,

ingiltere

nazdinde harekete gecerek Turk-Yunan gorusmelerin bir netice vermesine kadar adada
tatbik edilmesi tasanda nice yillar planda simdik vazgecmesini istemistir.

*

Fileletteris:

15 gun kadar evvel i~9i partisi tarafmdan

ingiliz Milletler

carmasim

ilgilendiren kararlann bugun resman aciklamisur.

*

Cyprus Neil: Kibns Yuksek Ekonomi konseyi tarafmdan adada kaniet kasteden yeni

veya terfilerini protesto etmek icin ile ekte bir saatlik grevin tam bir basan (! !) sagladigim
ilan etmistir.

* Times

of Cyprus: Askerlere verilen rnusaadelerle ilgili habere yer verir.

Sayfa 4

*

Spor

* Turk

Ogretmen koleji 4

N amik Kemal Lisesi 1

* Lefkosa

Birinci kume kulupleri Dortlu Dostluk Pakti kuracaklar.

31 Ocak 1959 Cumartesi

Sayi 985
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* Turkiye

ile Yunanistan Anlasmasi

Yedi Yilhk ingiliz Plam Tatbik edilecek.

*

Genel secimlerin Nisan aymda yapilmasi muhtemel.

* Turk
*

Belediyelerinin Tanmmasi ilk hale olacak.

Turkiye ile Yunanistan arasmda yapilmakta olan diplomatik Kibns muzakerelerinden bir

netice almamadigi takdirde Britanya Hukumetinin 7 yillik ingiliz ortakhk plamm derhal
tatbike baslayacagi Londra siyasi cevreleri tarafmdan da ileri surulmektedir.

*

Noel Baker Makarios ile gorusttl. ingiliz Milletvekili Papamn adaya gelmesine yardim

edecekmis.

* Bozkurtun

Gorusu

Yunanistan recliteye donusmeyecek mi?
A91k tahrik

politikasmm

durgunluguna

ragmen,

genede

EOKA

canilerinin

durmadan hazirhklar yapmakta olduguna dair bazi haberler suyu bulmaktadir.

* Yunanistan basi sikrya geldigi zaman EOKA kan Teskilatina "Basla" diyecektir.
* Bugunku hazirhkta Yunanistan'm gene cikmazda oldugunun en kut belli delilidir.

Bu

bakimdan Hukumete dusen vazife temiz degil, ciddi tedbirler almaktir.

* Kitium
*

Mitropoliti Atina' dan dondu,

Bir muddetten beri Atinada Kibns Baspapazi Makarios ile temaslan

yapmakta olan

Baspapaz Vekil ve Kitium Mitropoliti Antimos evvelki aksam Kibns'a donus ve Atinada
yaptigi temaslar atrafmda izahat vermistir,

Sayfa 2

* Akisler

Hissi Davranislar
Osman Turkay
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*

Muhafazakar Partiye mensup olmakla birlikte Liberal goruslu olmaya ozenen William

Y akes admda bir ingiliz Milletvekili,

gecen aksam Parlemantoda

bir firtma koparmak

istemisse de, tesebbusu bir ise ruzgar yaratmakta ustune gidememistir,

* Merakh

Bahisler

Casus Profesor.
5 devlet ajam gizli dosya pesinde,

Sayfa 3

* 7'den 70'e kadar
*

bug-Un butun dunyanm belinde donen Hula-Hoop rnodasi nasil 91kt1?

Saclan Amerikan usulu oldukca kisa kesilmis o cocuk yuzlu 33 yasmdaki Spud Melin

gecen nisanda bir sabah bir ilkokula girdi. Melin o okuldan cikanlar kendisini sayisiz
Amerikan Milyonerleri arasma katacak bir bulusu ele gecirmis bulunuyordu.

* Kibns Basmmdan

*

Etnos gazetesi Kibns mevzuunda gorusmeler yapmakata olan Turk ve Yunan Hukurnet

temsilcilerinin bir anlasamya varmalanmn pek muhtemel oldugunu iddia eden bir habere
cevaben Atina mahreali bir haber yaymla.

Sayfa 4
Spor

*

Metinin nikahmda

5 Bin kisi bulundu.

Gens; cift nikah kiyihrken

90k heyecanh

gorunu yordu.

* 1 Subat 1959 Pazar
* Kibns ihtilali Turk Gorusu

Sayi 986 Yil:8
Cevcevesinde Halledilecek.

K1z1l papaz sakaciligi elden birakmahdir. Papaz ortakhk plammn Taksime gittigini
iddia ediyor.

* Kibns ihtilafmm

Turk tezi cercevesinde halledilecek bir mesafe oldugunu artik anlamaya

kalkmarmstrr.

*

Bozkurtun Gorusu
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Hatah siyasete son verilmeli

*

Ingiliz iadresinin Kibns'taki durumu 90k iyi bildigi halde, gene de hatah bir politika

takip etmekte olduguna sahit oluyoruz. Gunlerden, aylardan beri bu sutunlara ingilizlerin
hatah bir Kibns politikasi takip ettigini yazmakta, bunun yeni facialara sebep olacagina
isaret

etmekte,

fakat

gerek

merkez,

gerekse

mahalli

hukumet

duymamazhkta,

anlamamazhkta gelecek tehlikeli oyunlara devam etmektedir.

* Rum
*

gazetelerinin buyuk hareket diye gosterdikleri, devriyw faaliyetinden ibaret.

Kibnsi

Mali

Iflasta

Makarios

Kurtaracakrms!

Boyle

Sava bir fikirle

ilk defa

karsilasiyoruz.

* Mikroya

Rus Demokrasisinden Bahsetti.

Artik Rusya' da vatandaslar baski altmda degilmis.

* Pakistan
* Kibnsli
* Bekir

ile Amerika arasmda Ticaret anlasmasi imzalandi.

ogrenciler Maarif Bakamm ziyaret ettiler.

Pasa ogrencileri Turkiyeye gitti.
Adnan Menderes Lisesi ogrencileri de Pazartesi adadan aynhyor.

*

Somestir tatilinden faydalanan ogrcncilcrimiz Turkiye gezilerine gitmektedirler.

*

Sayfa 2

* Akisler
* Adaletsizlik
*

(Osman Turkay)

Kibns turk toplumunun yillar yih zayiflatan, kemiren ve cokerten kara kuvvetlerde biri

de, Adanm idari politikasmdaki adaletsizliktir. Gecmisin agir karanhklara, yikmtilanna ve
kotu isdaresine artik veda etmemizin zamam coktan gelmis, hatta gecmistir bile ...

* Merakh

Bahisler
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Tek basma oturan kadm.

*

Gunaydm
Duzen ve Demokrasi
Ibrahim Zeki Burdurlu

*
*

Sayfa 3
Atom cagmm ilk harita Ameliyati yapildi, Atomun parcalanmasinda

ilk elde edilen

netice sadece insanlan oldurmeye yararmsti, ikinci Dunya Barbi bittikten soma atom
enerjisinin sulhcu sayeler icin de kullamlmasi icin arastirmalara gecti. Bugune kadar ilmin
ve fennin bircok buluslarda Atomlar istifade edilme imkam bulunmustur. Fakat alti Isvecli
mutehassism

gecenlerde

yaptiklan

bir

ameliyatla

oldurucu

Atomun

nelere

kadir

olabilecegini artik anhyabiliyoruz. Zamanla bircok yenilikler de gorecegimiz muhakkak.

*

*

Kibns Basmmdan
Etnos gazetesi sahibi ada valisi Footun kardesi olan Michael Foot'un "Tribruun"

gazetesinde intisar eden asagidaki haberi iktibas etmektedir.
Adadaki askeri birlikler iadre etmekte olan General Darlins hala yururlukte olan iyi
niyeti bozmaya karar verrnis bulunmaktadir.

* Elefteriye:

Turkiye ile Yunanistan arasmdaki munasebetlerin pek iyi olmamasma ragrnen

her iki devlet temsilcileri

Kibns meselesi

yuzunden

ortaya cikan fikir aynhklanm

halletmek icin toplanrmslardi

*

Filelefteras:

Son Parlemento

munakasalan

yuzunden Britanya Hukumetinin

gelecek

secimler icin endisesi artmaya balamistir.

*

Cyprus Mail: Adada yapilmakta olan Karpaz harekatmm cekismesi pek uygun olarak

Londrada,, Atina'ya donmustur,

*

Times of Cyprus: Kibns'ta faaliyetlerini bitirdikten soma Noel Baker Atina'ya avdetinde

Makariosla

Harayi Vekili Aveofla

ve Yunan Basbakan

gorusmustur.
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Yardimcisi

Kaellopulos

ile

* Sayfa 4 Spor
* Kaliteli ve heyecanh

cereyan eden dunku macta.

Cetinkaya- Y eni Camiyi 90k farkla 5-1 maglup etti.

*

Bugun yapilacak lig maclan soyle:

Turk gucu - Demirspor
Genclikgucu - Turk Ocagi

Sayi 987

Pazartesi 2 Subat

*

Yunan

Disisleri

Bakam

Tehzip

ediyor.

Umit

1~1g1

belirirse

zorlu

ile yeniden

gorusecekmis.

*

Yunanistan Disisleri Bakam Averof, bu giinlerde Tiirkiye Disisleri Bakam Fakin Rustu

Zorlu ile Ziirihte yeni bir Kibns miizakeresi yapacagina dair basmda cikan haberleri
yalanlarmsnr,

*

Irak bagdat paktmdan aynlmayacak.

*

ingiliz Savunma Bakam Tanrada miizakereler yapiyor. Tahran karacide yapilan Bagdat

Pakti Bakanlar konseyi toplantismdan soma Tahrana gelen Britanya Savunma Bakam Iran
Basbakam Hikmet ve diger ileri gelen Iranh subaylarla miizakereler yapmaktadir.

* Bozkurtun

Gorusu

ingiltere'ye

dusen vazife

Kibns ihtilali Birlesmis Milletlerde karar baglandiktan

soma Paris'te baslayan ikili miizakereler umit verici olmustur.

*

Ankara- Atina ve Atina Ankara arasmda cereyan eden ikili diplomatik temaslar ise

iimitleri daha da kuvvetlendiriyor

ise miisbet bir neticenin

almabilecegi

kuvvetlendiriyordu.

* Emmniyet
* Batihlar

kuvvetleriyle Rumlar carpistr. Bir Rum agir suretle yaralandi,

Almanya meselesini muzakere edecekler.
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dusunceleri
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* Muhabirler

Harekat Bolgesine goturuldu. Rum iddialan mahallinde resmen bir Re-r-et3'd@];i- Y

tekzip edildi.

* Maltahlar

buyuk bir miting yapti,

Dun min to ff ingiliz hukumetinin dize getirilecegini soy ledi.

*

Orta Doguda yeni bir Harp mi?
ingilizlerin Ummana Taarruz ettigi iddia ediliyor.

*

Sayfa 2

* Akisler
Londra' daki Turkler
Osman Turkay

*

Londra'mn

muhtelif

semtlere serpilmis

10.000 kadar Kibnsh

Turk vardir, Vatan

hasretinin topraga ve davaya baglamsm ne demek oldugunu gurbette yasayanlar daha iyi
anlar.

* Merakh

Bahisler

Garip bir Vasiyetname

* Don

Juanlara imrenmeyiniz
Bunlarm ekseni zayif ruhlu, sadece kendini seven kiymetsiz insanlardir.

*

Kim Kimdir?

MUST AF A RESiT P ASA

*

Bizde Tanzimat

devrini meydana

getiren ve Turk Milletini

hurriyetine kavusturan M.R.Pa~a buyuk devlet adamlanndan biridir.

*

Tarihte Bugun- Bayram Pasarun Sadeti
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yeni bir hayat, fikir

_:-I

Gunaydm:
Ogretmenlere Siirler
Ibrahim Zeki Burdurlu

*

Sayfa 3
Gene kizlann gene kadmlann ruyalannda yasayan suratlar.

* Zeki
*

Mure'nin mektuplastigi kiz.

Zeki Muren diyor ki: Esrner, acr yesil, cocuk gozlu bir kiz yolurna cikarsa onunla

evleniriz.

* Kibns Basmmda
*

Etnos Gazetesi: Bulamk Britanya siyasetinin icinde yapilan Turkiye ve Yunanistan

Kibns muzakerelerinin ne gibi bir netice sagladigim henuz biliyoruz. Diger yandan EDKA
bas mutarekesine karsi hukumet rnakarnlannm Kibns'ta takmdiklan tavir dururnu bir o
kadar daha kotulestirmektedir.

*

Eletleriye gazetesi: Britanya ada halkim tahrike cahstiguu yalmz bin yil degil ingiliz

efkan da artik anlarms bulunmaktadir.

*

Filelefteros gazetesi: Yunan basmmda birkac gunden beri dolasmakta olan ve Yunan

Hereiy Vekili Averofun gizli Kibns gorusmelerinde
derpis eden haberler hakikate uymamaktadir.

*

Spor Sayfa 4
Dun Lefkosa' da oynanan lig macmda

Dogan T.B - Y.A.L'1 4-0 yendi.
Dernirspor- Turk Gucunu
2-1 maglup etti.
Genclik gucu- Turk Ocagmi
3-0 maglup etti.
Kibns Turk karrnasma yeni futbolcular ahndi.

3 Subat Sah

Sayi 988

Yil:8
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bulunrnak icin Zurih'e gidecegini

Turk Yunan Diplomatik Gorusmesi Yeniden Basladi.
Ankara- Atina' da gorusrnelere devam edildigini bildiriyor. ingiliz Genel Efkan tekrar
umide dustu. Bu defa basan saglanacagi umuluyor.
Son Paris gorusmesinden

sonra A verof' un yaptigi demecte hasil olan kotumser

hava, bugun Atina' dan verilen bir haberle zail olmus ve yerini tekrar ihtiyath

bir

iyimserlige terketmistir.

* Bozkurtun

Gorusu

Kim kime garanti verecek?
EOKA kan Teskilatmm Lideri kizil papaz Makarios son demeclerinden

birinde Kibns

Turklerine teminat vermeye hazir oldugundan bahsetmis, gene bagunsizhk fikri uzerinde
durmus ve adaya istiklal tammasmm bir mecburiyet oldugunu ve ustelik planm aksine
gittigi icin buna muhalefet edecegini soylemisti.

*

Yunanhlar izmir'e donecek mi?
izmir'deki Nato Karargahnu terkeden Yunan Subaylanmn donmelerine <lair Amiral

Braun'un ileri surdugu Temenniyi Atina nispet le karsiladi,

* Asya-Afrika

Toplantismdaki Gurultu.

Toplantrya Kibns'tan iki Rum Sendikacisi da katilarak Kibns hakkmda sacmaladi.

* Kibns Valisi
* Rum

Larnak'a kazasim gezdi.

iscileri tekrar ise bashyorlar.
Bu munasebetle Akroter Hava Ussunde Ozel emniyet tedbirleri almacak.

*

Sayfa 2

* Akisler
Kararan Ufuklar (Osman Turkayv
Kibns'm

gelecegi hakkmda

Paris'te yapilan

ilk gorusrneden

sonra hasilolan

iyimserlik havasi Paris gorusmelerini muteakip mufhan bir seyir takip etmeye baslarmstir.
Turk-Yunan dostlugunda en fazla Yunanistan istifadeli olacaktir.

*

Merakh BAhisler
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Meryem Ana ( Y eryuzunun Hikayeti)

*

Sayfa 3

Kibns'ta Turk Edebiyati
Salahi Romada Soyel tarafmdan yazilan bu yazi ingilizce olarak THA Cyprus Pewiew
dergisinde yayinlanmistrr.

Seyra bu Seyra (Taner Beybars)

istemem ( Hizber M. Hikmet)

Ogut ( Ahmet Hamdi Aker)

*

Spor Sayfa 4
Ogretmen Koleji- Lefke T.S.K
Spor Karsilasmalan

Pazar gunu Lefke'yi ziyaret eden Ogretmen koleji, Lefke T.S.K. ile Valeybol, Ping-pong
ve futbol maclan yaprmstir.

4 Subat Carsamba

Y1l:8

Sayi 989

Ortakhk Plamnm ilk adirm Belediyelerin tarnnmasiyla atilacak.
Britanya Hukumeti Turk-Yunan Temaslanndan umitli.
Kesin aciklamarun yakmda yapilacagi bildiriliyor.

* Bozkurtun

Gorusu

Nereye Gidiyoruz?
Kibns'm nereye gitmekte oldugunu kestirmek simdiki halde cok karanhktir.

*

Irak ihtilalinin 2 Numarah Lideri olan Al bay Arif asildi.

*

Ruslar iran Bagdat Paktmda ayirtmak istiyor. Savunma Bakam Duncan Sandays bu

hususta Basbakana izahat verecek.
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* Kibns konferansi

Berlin'de toplamyor.

Subat ortasmda yapilacak konferansa Menderes ve Zorlu katilacak.

*

Kibns anlasmasi icin yeni bir formul bulundu. "THA Times" gazetesinin iddiasma gore,

askeri tis meselesi hal yoluna girdi.

* iskenderunda
* Maskeli

bir motor batti. 6 denizci kayip,

saluslar koy cgretmeni soydular.

Ogretmenin kizkardeside tehdit edildi.

*

Sehitlerimiz Tathsuda arnldi. 27 ve 28 Ocak Sehitleri icin 27 Ocak Sah gunu tathsu'da

bir anma toreni tertip edilmistir.

*

Sayfa 2

Sehvet satandi,

* Enteresan

Bahisler

Meshurlann Buyuk Asklan
Kim, Kimdir?
Mutercim Asian
Degerli

ilim

adamlarmdan

biri olan Mutercim

Asim Efendi

tercumeleriyle

tarunrrnstir.

*

Sayfa 3
Aspirin Zararh mi?

*

Fransa'da yapilan son incelemeler neticesinde her sene bu memlekette 4.500.00.000

aspirin kullamldigi anlasilmaktadir.

*

Spor
Ring Ta9lan, Zencilerin elinde.

*

Aytotoro Turkluk Yurdu 1

Akincilar "Luricino" T.G.B. 0
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5 Subat Persembe

Sayi 990

Bern konferansi Tahakkuk Y olunda
Menderes, MacMillar ve Karamanlis bulusmasma buyuk onem veriliyor.

Kibns ihtilafi son safhada mi?
Bem'de yeni bir formul uzerinde durulacakrms.

* Hatta

sonuna kadar Kibns mevzuunda bir karara verilecek.

Menderes-Karamanlis

Mulakati M1?

Atina Buyukelcimiz Ankaraya cagnldi.

*

Bozkurtun Gorusu

Yunanistan Bozgunculugu
Kibns meselesi Yunanistanm

her zaman icin bozgunculuk

yaptigi malumdur,

Fakat

Birlesmis Milletler karanndan sonra Yunanistan akhm basma toplayarak, ihtilafa bir hal
careyi

bulmak

icin

girisken

faaliyetlerde

bozgunculuk

yapmayacagma,

akhselimin

emrettigi sekilde hareket edecegine inamyordu. Fakat ne yazikki i.imitlerimiz gene bosa
cikrmstir.

*

MacMillar Moskava'yi ziyaret edecek mi?
Basbakan Moskovadan basan ile donerse derhal secime gidilecek.

* Udi

ile esi Magusa kazasma ziyaret etti. Magusa kazasi mutfuzade valiye ziyafet verdi.

* EOKa

tahriklerine devam ediyor.

Y orgozdaki Turk okulunun kaldmrnlannda

cirkin ibareler.

Sayfa 2
Kotumserlik (Osman Turkay)
Cevrenin yazar uzerinde onemli etkisi oluyor. Hala iyi ve kotu tesirinde, kotu agir basasi
durum busbutun degisiyor. Dunyayi ve hayati oldugu gibi kabul ederken mutlu bir omur

surerler.
70

*

Merakli Bahisler
Ford'u yenen adam!

Ford'un 342 Milyon dolar tazminat isteyen Ferguson "Para muhim degil" diyor. Hakkm
yenemiyeceginin ispati muhimdir!

*

Lefkosa

halkmm

hakli bir sikayet

Bir Rum tuccar

Lefkosa' da yedler

sokagmi

tabakhaneye cevirdi.

Sayfa 3 K1~ mevsiminin Gozbebegi: Yun

* Yun, kazaklar,

ceketler, bluzlar sizi zarif bir kadm haline getirecek.

Sayfa 4

*

Spor

Kibns Turk karmasmm yapugi hazirhk macmda ingilizleri 7-3 yendik.

6 Subat

Sayi:991

Menderes ile Karamanlis bugun Zurih'te toplamyor.
Balkan Pakti Y erden Takuz edilecek.
Kibns konferansmm iki gun devam edecegi bildiriliyor.
Turk ve Yunan Heyetleri Zurih'e vesil oldu.

* Ankara'

daki Kibns Turk Kultur Derneginin Basanlan

Kurulusunun

II. Yildonumu

muzakereleriyle

Ankara

Palas'ta verilen

Mehmet Ertugruloglu ozlu bir konusma yapti,
Bolu Hariciye Vekilimiz Fethi Rustu Zorlu'nun himayesinde verdi.

* Efkaf

Otelinin Temel Atma Merasimi yakmda yapilacak,
Ataturk meydanmdaki eski dukkanlann yikilmasma baslandi.

Sayfa 2
Y eni Umit Belirtileri Osman Turkay
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baloda

Kibns konusunda Turkiye ile Yunanistan arasmda yapilmakta olan diplomatik gorusmeler
gecen hafta kisa bir duraklama devresi gecirdikten sonra tekrar canh ve umitli bir safhaya
girrnis olmaktadir.

* Merakh

Bahisler

En Istirapsiz Idam
Asilmak

* Kibns

Valisi Mehmetcik koyunu ziyaret etti.
Y eni Yaymlar Dergisi Ibrahim Zeki Burudurlu

3 yildan beri Ankarada yaymlanan Y eni Y aymlar dergisinin Son Kasim sayisi da cikrms
bulunuyor.

*

Spor
Yarm Lefkosa' da Taksim Spor sahasmda Kibns Turk Karmasi - ingiliz Ordu

karmasi karsilasryor.

Sayi 992

7 Subat

Kibnsla ilgili Zurih konferansi dun basladi.
Adada musterek idare ihtimallerinden bahsediyor.
Yunanistan Enosisten katiyetle vazgecmeyecek,

*

Atattirk Amti icin faaliyete gecildi. M.T.T.b Tip Dernegi kizkardesi ile Uskudar arasma

40 metre boyunda bir amt direk istiyor.

* Adnan

Menderes kiz lisesi ogrencileri bu aksam "Kibns saati"nde

Ogrenciler Radyoda konusacaklar, siirler okuyacaklar.

* Turkiye

Buyuk Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan'm verdigi ziyafet.

* Bozkurtun

Gorusu

Zurih Konferansi
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Yillardan beri bir cikmazda olan ve gittikce bast tehdit eden bir mahiyet olan Kibns
ihtilafm son gunlerini yasamakta olduguna inamyoruz.

*

Patrigin sag kolu Turluk Alay'mda bir yazi yazdi.

*

lsvec gemisindeki kacak Rum Yunanistan'a iade edilecek.

Sayfa 2
Umra Cabasi (Osman Turkay)
Kibns Turk Toplumu, gecmisin karanhk ve yikmtih gunlerinden kurtulup aydmhk bir
gelecege yonelmis bulunmaktadir.

* Merakh

Bahisler

Ulkeler Yikan Kadm
Sayfa 3
Kitap Sarayi icin ne dediler?

Kim, Kimdir?
N asrettin Hoc a
Turk mizahmm

bu unlu ustadi, 1208 de Sivrihisann

Hortu koyunde dunyaya

gelmistir, 1283 yilmda olen Hoca Aksehire gomulmustur.

*

Spor Sayfa 4
Kibns Turk ve ingiliz ortak Sark Ordu karmalan arasmdaki Buyuk mac bugun

oynamyor.

8 subat Pazar

Kibns

Sayi: 993

Anlasmasnun

Sartlan

Parafa

ediliyor.

konferansma mudava etmek istiyor!

Kibnsli Turkler anlasmayi kabul etmeyecekmis,

*

Turk-Yunan Muzakerelerinde ilerleme kaydedildi.
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Britanya

Huktlmeti

Zurih

* Kibns

Turk Karmasi 1- Ingiliz Ordu Karmasi 1

* Bozkurtun

Gorusu

Iyimserlik icinde Yaygara

Zurih gorusmelerinin

kayda deger gelismelerde yeni

sartlar icad ettigi bu onernli gi.inlerde Kibns'ta cikan Rumca gazeteler bir acayip yaygara
koparmaktadirlar,

Kibns Rumlarmm Turk ve Yunan devlet adamlanmn

verecekleri karalara daha

simdiden meydan okumalan EOKA'nm herhangi bir anlasrna umidini ortadan kaldirmak
iizere girismis oldugu sinsi faaliyetlerin bir neticesi olsa gerek.

* Irak kabinesinin
*

alti bakam istifa etti. Haber henuz teyit edilmiyor.

Otel iscilerinin grevi bashyor.
Magosa' daki isciler de Grev ilan etti.

Sayfa 2
Bir kanusma uzerine dusunceler

0. Turkay

itatanm Fikrasi Argun korkut
Yes Bir Cehre

Sayfa 3

* Zirai

Ihtiyat Sandigi Projesi

3 Ekim yilmdan beri meriyetle bulunan Zirai Ihitiyat Sandigi Projesi'nin

bazi muhim

tedhisci 1959 ekim yih icinde meriyetle birakildigi ciftcilere teblig olunur.

9 Subat Pazartesi

*

Sayi 994

Zurih Mi.izarekereleri Musbet Bir Safhada Britanya

Liderlerinin Zurihe daveti muhtemal.
Basbakan Menderes ile Karamanlis birer beyenat verdi.

*

Turk ve Yunan Basmi umitli,
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Basbakam

ile Turk ve Rum

*

ingilizlere 3-1 Maglup olduk.

*

Larnak'a Aciklannda karaya oturan Vapur yuzdurulemiyor.

* Mustafa

* Otel

Kemal Dengi kahraman icin hazirhklar.

iscilerinin grevi devam ediyor.

Sayfa 2
Ozurleri Kabahatlanndan

* Merakh

Buyuk

Osman Turkay

Bahisler

Hitler'i Cildirtan Suikast
1944 Nazizmi yikmasma ramak kalan Dogu Prusya' daki suikastm icyuzu.

Kim, Kimdir?
Leonardo Da Vinci
italya Ronesansmm en unlu ve en parlak

1~1g1seylan

unlu italyan sanatcisi Leonardo Da

Vinci 1452 yilmda Floransa yakmlannda Vinci kasabasmda dunyaya geldi.

* Ataturk

Siirleri
ibrahim Zeki Burdurlu

*

Sinema Dunyasi

Beyaz perdenin sevimlisi Sophie:
Yalan soylemek lazim diyor.

*

lsini Bilen Dalgic

* Amerikan

Strateji Heyecam nasil cahsiyor?

Sayfa 4
Feza arastirmalannda son safha.
Aya kim daha evvel gidecek?

* Muteveffa

Aga Han'm kansi

Begum, isi heykel trasciya doktu.
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* Mihrican

kizi artist oldu

10 Subat Sah

Sayi 995

Zurihte Basbakanla yeni bir gorusme daha yaptilar.
Zorlu Muzakerelerin Muvaffakiyetle sona ermesi kabil diyor.
Kibns Turk Liderlerinin Ankara2ya cagnlmasi muhtemel.
Kibns icin "Mustakil Cumhuriyet'ten bahsediyor.

* Fransiz

Basbakam Cezayirde iyi karsilandi,

Genclerin ve ogrencilerin yaptigi bir numayiste "De Gaulle Asilmahdir"

diye nidalar

yukselmelidir.

*

ingiltere Zurih toplantisim iyi karsihyor. Turkiye'nin, Yunanistan ve ingiltere ile birlikte

Adada Askeri -Osler bulundurmasi fikri destekleniyor.

Sayfa 2

Zurih'te karsilasilan gucluk.

Osman Turkay

Kibns'm gelecegini tayin etmek uzere Zurihzte yapilan Turk Yunan gorusmeleimde
onemli gelismeler kaydedildigi bildirilmektedir. Adamn bir de Turkiye icin Stratejik onemi
vardir.

* Merakh

Bahisler

Sahiplerini meshur eden siyasetciler

*

ispanyol bahkcilar denizalti avladi.
Atlantikte avlara bos bos denizaltiya simdi bir cok kimse sahip cikiyor.

Sayfa 3
Kalsiyum Eksikligi
Kalsiyum eksikligi halen modem insam tehdit eden cok nahus bir illetti.

11 Subat Carsamba

Sayi 996

76

*

Turk Cemaatinin Hakki Garanti edilmedikce bir uzlasmaya vanlmayacak.

Zurih Konferansmda ilerleme yok.
Kibns'ta askeri tis kurmanm sau ihtilalin esasmi teskil ediyor.

* Zorlu'ya

gore is Zurih'te bitecek.

* Rumlarm

bir baska kustahligi !

Hukumet

Daireleri

uzerinde

tabelalardaki

olarak Turkce ve ingilizce

yazilar

silineyor.

* Bozkurtun

Gorusu

Papaz havayi bozmak istiyor!
Zurih konferansmm kaydettigi derlemelere tesir etmek amaciyla EOKA Lideri Makarios
gene sacmalamaya baslarmstir.

* Rum

isciler Bati'da numayis yaptilar.

* Bir yardimci
*

Polisimize Cesaret madalyasi verildi.

Gece gee vakit iki Basbakan toplandi. Zorlu, bu defa onemli oldugunu soyledi. A verot

bunu tasvip etti.

Sayfa 2

* Akisler
Papaz ve Kibns

Osman Turkay

Dun Kibns rumlan arasmda ucakla bir dalan, kibns hukumetinin resmi bir sozcusunun
igneli bir fiskesiyle gorup kayboluverdi.

* Merakh

Bahisler

5 Milyar Dolar nasil nakledildi?
Bu isle 182 kisi ve 61 sigorta sirketi mesgul oldu ama, hersey bir gunde oldu bitti.

*

ilk feza yolcusu hazirlamyor.
Simdiye kadar fezaya atilan rokey up fuzeler otomatik. Halbuki roket ucak X-15 ilk

defa insan idaresinde.
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Yuzlerce namzedin arasmdan secilen sohret sahibi hercai Avekot Yuzbasi Robert White X15 roket ucagmm pilotu olacak.
Buzdaglan Yazan Abdurrahman Banlioglu

*

Giicii-T.A.K.

Spor Haftanm en mi.ihim maci Cumartesi

12 Ocak Persembe

Sayi 997

Zurihte Basbakanlar Tam bir Anlasmaya vardilar.
Turk- Yunan Anlasmasi Arnerika' da i yi karsiladi.

Kibns Birlesmis Milletlere aza olacak.

* Ti.irk ve Yunan

Disisleri Bakanalan Londrada.

Kibnsli Ti.irk ve Rum Liderler beyanatta bulundular. Zi.irihte musterek bir teblig
yaymladi.
Anlasma sartlanna Britanya Hukumeti itiraz etmeyecek.

* ingiliz

Hukumdarhgi Sona Eriyor.

Bagmusz Kibns Curnhuriyeti

kurulacak. Adamn ernniyetinden

Ti.irk ve Yunan

Askeleri sorumlu.

* Averot'un

Bosna Demeci

Kibns Meselesi Ti.irkeye ile Yunanistan arasmda katii bir sekilde anlasilrmstir.

Sayfa 2

*

Hukumet Dareleri Akisler Osman Ti.irkay

Zi.irih'ten alman son haberlere gore Kibns konusunda Ti.irk ve Yunan Basbakanlannm
yaptigi toplantilar basan ile sona ermistir.

* Merakh

Bahisler

Nazar diye bir sey var mi?
Bazi hadiseler, nazar derken hadiseye innanmadigi imkansiz kilmaktadir.

Sayfa 3
KAR
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ibrahim Zeki Burdurlu
Sinemanm beyaz perdesi ustune kar yagdiran sinema teknolojisinin

aldatan guzelligi

karsismda hayran kalan seyirciler eger kar yagmaya bir iklimde yasiyorlarsa yeni bir
dekorun zevkini duyarlar. Kar, uslu, yumusak bir dosttur.

13 Ocak Cuma

Sayi 998

Liderlerimiz Turkiye'nin daveti uzerine bugun Ankara'ya gidiyorlar.
Antimos de Makarios ile gorusmek uzsere Atinaya gidecek.

* Kucuk

ile denktas musterek bir teblig yayinladi.

Bozkurtun Gorusu: Davcumuzda koyculuk.

*

Selwyn Loyd A vam Kamarasmda bir konusma yapti,

ingiltere Anlasmayi hayretle karsiladi, Disisleri Bakam ingiltere icin Hayati Onemi Haiz
Meseleler uzerinde durulacagmi soyledi.

* Dunya

Basmmda Zurih Antlasmasmdan sitayisle bahsediyor.

Turkiye, Yunanistan ve Britanya arasmda mutabakat mevcut.
Ada ingiliz Milletler camiasmda nu kalacak?
"Daly

Express"

gazetesi

hala, butun

ingiliz

gazeteleri

Zurih

anlasmasi

duyduklan mernnuniyeti izhar etmekte ve Menderes ile Karamanlis'in
guc

gorunen

bir

ihtilati

halletmeleri

karsismda

duyduklan

karsisinda

halledilmesi 90k

memnunuyeti

izhar

etmektedirler.

Sayfa 2

*

Akisler
Gelecek Gunlere Hazirhk

O.T.

Bir kistle kadar devam eden Zurih gorusmelerinden

sonra Kibns meselesine Turk ve

Yunan devlet adamlan arasmda kotu olarak halledildigini, toplantilardan sonra yaymlanan
resmi tebligde ogrenmis bulunuyoruz.

* Merakh

Bahisler

Birbirlerini Olduren Amerikan Olumleri?
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Sayfa 3
Fezadak:i dusuk cazibe insan oglunun omrunu uzatacak.
Fezanm kapilan acihyor.

Agirhk yaokya kalbimizin ve adelelerimizin daha az cahsmasim temin edecegi icin insan
hayatmm 90k daha fazla uzamasma da sebebiyet verecektir.

14 Subat Cumartesi

Sayi 999

Basbakammiz Adnan Menderes'in Bayenan.
Aziz Ataturk ile Venizelosun baslattigi dostluk takrar yasayacaktir.
Turk-Yunan Anlasmasi Nato Milletler Camiasmda da memnuniyetle karsilandi,

Kibns adasi sakinlerine gelince, bu adada yasayan Turk ve Rum cemaatlerinin

butun

mensuplan artik kan ve kavgali bir devrin tema ile kapanrrus olduguna emin olabilirler.

Bozkurtun Gorusu
K1bns Antlasmasnun Y ankilan

*

ingiliz kabinesinde kibns hakkmda goru~ aynligi yok.

*

Yugoslavya Turk Basmmdan sikayetci. Balkan Paktmi ihya etmek icin uclu bir toplanti

yapilacagim yalanladi.

* Kibns
*

Genel Valisi Londraya vasil oldu. Sir Hush foot Zurih Anlasmasmdan memnun.

Turk haklan garanti altma almrmsnr.
Georgo Scott Londra Radyosunda yorumda bulundu.
Sali gunu 3 'lu toplanti yapilacak,
Toplantiya Pr. Fazil Kucuk ile Makarios resmen davet olundular.

Sayfa2

* Mustafa

Kemal Dernegi

Turk ulusunun buyuk kurtancisi Ataturk'un yaratngi devrimleri Kibns'ta yasatmak
ve geregi gibi yapmak amaciyla son zamanlarda gene aydmlanmiz tarafmdan hatm sayihr
tesebbuslere girisildigini goruyoruz,
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* Merakh

Bahisler

injsanlann izini bulan kopekler.
insanlannkinden 90k kudretli icguduleri sayesinde bu kopekeler, karlann altmda gomulu
kalrms insanlan kurtamuslar.

*

Seni Sevenin Kibns Ibrahim Zeki Burdurlu

*

Spor
Haftamn en muhim maci

Genclik gucu- yeni cami arasmda bug-Un oynamyor.

15 Ocak Pazar

Sayi 1000

Basbakan A. Menderes de Londraya diyor. Adnan Menderes liderlerimizi

dun

kabul ederek iki saat gorustu,
Atina Radyosu Menderesten Siteyisle Liderler bug-Un Londraya gidiyor bahsetti.
Turkiye ile Yunanistan

Balkan Paktmi ihya etmek kararmda. Kibns meselesi

halledikten sonra Balkan Paktmm gelismesi mumkun olacak.

*

Bozkurtun Gorusu
EOKA'dan ses yok.
Turk ve Yunan devlet adamlarmm Zurihte yapnklan anlasmadan sonra, Kibns

meselesi yeni bir safhaya girmekle kalmarms, aym zamanda Turk-Yunan munasebetlerinde
de gozle gorulen, elle tutulan gelismeler yaranlmistir.

* Londra

Diplomatik faaliyetlerin merkezi haline geldi.

Sah gunu yapilacak olan -U9l-U toplantiya buy-Uk onem veriliyor.
Turk-Yunan anlasmasmm anahtarlan nelerdir!
Karamanlis ile Menderes -U9l-U toplantiya davet edilecek.

* Makarios

30 kisilik bir heyetle Londraya gidiyor.

Papazi Londra havaalamnda Kibnsh Rumlar karsilayacak.

*

Londra' da yapilacak uclu toplantiya onem veriliyor.
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Toplantiya Makarios kalabalik bir heyetle gidiyor.

Sayfa 2

* Akisler
Hukumet Memurlan

Osman Turkey

Kibns Valisi Sr. Hugh Foot, Londra'ya vanr varmaz verdigi bir demecte Kibns'taki
hukumet memurlanm

sevmis, yetistirilen

memurlann

Ada'nm refah

gelecekte

yuksek ehliyet ve vasiflara

sahip Kibnsli

buyuk hizmetleri

dokunacagiru

ve saadetine

soylemistir.

* Merakh

Bahisler

Afrikanm En Korkunc Kaatili

*

Londra Diplomatik Faaliyetinin Merkezi haline geldi.

Spor

* Dun

Lefkosa Taksim sahasmda yapilan macta Genclik Gucu Y.A.K. 3-0 yendi.

16 Subat Pazartesi

* Kibns

Sayi 1001

icin Kara Gunu yaklasiyor.

Sah gunu yapilacak uclu konfemsta Katis Netice hazirlanacak.
Carsamba gunu Menderes ile MacMilla toplantiya katilacaklar.
Kamanlis2in gidebilecegi hala belli degil,

*

Bozkurtun Gorusu
Karanliga Kursun Sikmayahm

Zurih anlasmasmdan

sonra cemaatimiz

capmda bir huzursuzlugun,

umutsuzlugun

gosterdigi eserle musaade ediyoruz.

* Basbakan

Adnan Menderes Sah gunu Londraya gidiyor.

Turk ve Rum heyetleri Londraya vasif oldu.

* Kibns Turk
* Turkiye

Soforler Cemiyetinin Londra' daki toplantisi.

Kibns Turklerine iki milyon dolarhk mali yardimda bulunacak.
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bas

Kibns Tiirkleri iktisaden kalkindmlacaktir.

Sayfa 2

* Londra

toplantisi ve otesi Osman Turkey

Sah gunu Londra'da yapilacak olan toplanti, gun-Un onemli olayi hakkmda butun dunya
genel efkanm isgal etmektedir.

*

Merakh Bahisler

Beya z Kadm Ticareti gittikce yayihyor, Paris Polis muduru Mitlac halen 300 sahife tutan
bir rapor hazirlamakla mesguldur.

* Kibnshlar

Radyoda. Ibrahim Zeki Burdurlu

Sayfa 3

*

Kibns Cumhuriyetinin Temeli

Zurih'te Turk ve Yunan Basbakanlan

arasmda Kibns hakkmda vanlan anlasma esas

mustakil Kibns Cumhuriyeti sekli teskil etmektedir.

*

Spor
istanbul Profesyonel Lig Sampiyonu

Fenerbahcenin Tarihcesi

1 7 Subat Sah

* Dr. Fazil

Sayi 1002

Kucuk'un Kibns Turklerine rnesaji

Cemaat lideri butun haklanrmzin garanti altma almdignu soyledi.

"Atimiz umitle doludur ve bunu da gosterecek olan bizleriz."
Bug-Un Londra' da baslayacak olan uclu konfernsta Kibns Turklerini temsil edecek olan Dr.
Fazil Kucuk, Londra'da Kibns halkma hitaben bir mesaj gondermistir.

*

Kibns konferansi bug-Un Londrada bashyor. -09 Disisleri Bakam arasmda yapilacak

toplanuya Dr. Fazil Kucuk ile Makarios istirak edecek.

*

Bozkurtun Gorusu
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Londra Konferansi
Bug-Un Londrada

baslayan Kibns konferansi

Turk ve Yunan Basbakanlanrun

Zurih

anlasmasi isiginda gozden gecirilecek ve Adan tayin edilecektir.

* Basbakanm

Menderes ile Yunan Basbakam Karamanlis Kibns'r ziyaret edecek.

Haber adanm her tarafmda gorulmemis bir sevinc heyecam yaratti.
Turk cemaati en buyugunu selamlamaya hazirlanryor,

*

Liderlerimiz Londra' da tezahuratla karsilandi.

radyo muhabirlerine

Dr. K-U<;-Uk ile A vukat Denktas gazete ve

demecte bulundu. Basbakanumz

karsilamak icin buy-Uk hazirhklar

yapihyor.

* Kibns Cumhuriyet'ini

ti<; devlet mali bakimdan destekleyecek.

ilk Cumhurbaskanhklan

hakkmda kahanet.

Sayfa 2

*

Temeli Catlayan Yapi Osman Turkay

Roma' da gazete muhabirlerine
Makarios'un

verdigi dernecten sonra Kibns

Londrada soyledikleri,

Kibns Rumlannm

Rumlarmm

Baspapazi

yuzyillar boyunca devam eden

enosis politikalannm yikildrgiru gosterir mahiyettedir.

* Merakh

Bahisler

Danimarka'da

buzlar arasmda kurulan kl-up "K1~ Banyolan klubu'nun kurucusu 70 yasmi

coktan gecrnis bir i,htiyar."

*

Kralice Sureyyamn annesi gazetecilere dert yandi. "Sureyya ve ben bir yildir koleler gibi

yasi yoruz."

Sayfa 3

*

Jet Bombardiman ucagi B-70

Amerikan hava kuvvetlerinin bu muthis vasrtasi dunyanm en mukemmel harb ucagidir.

*

Spor

*

Turk G-Uc-U R.A.F'i 4-3 maglup etti.
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18 Su bat Carsamba

*

Say11003

Cemaatimiz arasmda buyuk heyecan yaratan feci bir ucak kazasi.

Basbakan Londra'ya getiren ucak hava alam yamnda yere duserek parcalandi. Kazada 10
kisinin oldugu, 10 kisinin yaralandigi ve 2 kisinin kayip oldugu bildirilmektedir.
Ankara Radyosu heyetin sag salim oldugunu mi.ijdelemektedir.

* Kominist

ajanlannm bir baska yalam.

Arap Milletvekillerini

Ti.irkiye aleyhine kiskirtmaya maruf olan bu gulunc propagandaya

kimse aldins etmiyor.

*

Yunan Askerleri izmir'deki Nato Ussune donecek.

Yunan Savunma Bakam dun dernecte bulundu.

* Kibns

ihtilafmm halinin Pakistan' daki akisleri.

Bir gazete anlasmayi "Sulh icrada zafer" olacak vasiflardadir.

* Akdeniz

Muttefik kuvvetleri kumandam Amiral Bingley Kibns hadiselerinden memnun.

* Dr. Fazil

Kucuk ile Baspapaz Makarios hususi gorusmede bulundular.

Britanya dort madde uzerinde israr ediyor.
Menderesin ucagmin kazaya ugramasi neticesinde olacak toplanti tehir edilebilir.

Sayfa 2

* Akisler
Kibns ve ingiliz Milletler Cemiyeti
O.T.

*

Merakh Bahisler

Meshur Misirh arkeolog, firevunlann iczetine mi ugradi?
Nil2de esrarengiz bir olum.

*

Gunaydin.
Kibnsh Turk Sairleri Ibrahim Zeki Burdurlu
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19 Subat Persembe

*

Sayi 1004

Buyuk Menderes Kibns Turk Halkma bir mesaj gonderdi.

Muessif hadiseyi tefkik etmek uzere iki Turk heyeti Londra'ya gidiyor.
Celal Bayar Menderesle bir telefon muharebesi yapti.
Menderes 'te en kucuk kemik zedelenmesi bile yoktur.

*

Bozkurtun Gorusu
KARA GUN

Buyuk devletlerin buyuk devlet adamlannm

bes yildan beri halledemedikleri

ihtilafim bes gun gibi cok kisa bir zaman icinde halletmeye

muvaffak

Kibns

olan Saym

Basbakammiz Adnan Menderes, Londra' da yapilmakta olan konferansa katilmak icin en
mumtaz devlet adamlanrmzla

birlikte Sah gunu Ankara'dan Londra'ya gitmek uzere

aynlrmstir.

Sayfa 2

* Bir Ucak
*

Faciasi

Osman T.

Merakh Bahisler
Mazisinin esiri olan kadm

Begum Savasimn kazca kiz
Petrol kralmm biricik kizi Silvia Casablaras kerim Aga He ile evlenip yeni bir
Begum olacak.

*

Spor

italaya' da Harp
Milan ile Fiorentina puan puana geldi!

20 Subat

*

Sah 1005

Kibns Antlasmasi dun aksarn imzalandi. Anlasrnayi Basbakarumiz Londra kliniginde

ingiliz ve Yunan Basbakanlan huzurunda imzalandi,
Dr. Fazil Kucuk ve Rauf Denktas birer beyanat yapti,
Fetih Rustu Zorlunun Kibns Turklerine mesaji. ..

*

Bozkurtun Gorusu
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K1bns Cumhuriyeti
Zurihte Turkiye Basbakanlan,
Karamanlis

arasmda

yapilan

Adnan Menderes ile Yunanistan Basbakanlan
Kibns konferansi

musbet

bir netice

Konstantin

aldiktan

sonra,

muzakereler Londraya intikal ettirilrnis ve gecen Pazartesi gununden beri taraflarm iste
deyip Londra' da cereyan eden gorusmeler dun eksen musbet bir surec baglayarak Ktbns
anlasmasi imzalanmisnr.

* Basbakan

Menderes Turk Milletine hitaben bir mesaj yaymladi.

Ucak kazsmda yaralananalann cogu hastahaneden cikti.

* Makarios

birkac gune kadar Kibns'a geliyor.

Muftu Dag Efendi Londra Antlasmasi hakkmda beyanatta bulundu.

* Aykurusta

tttyler urpertici bir facia oldu.

Saclanndan tutusarak yanan bir kadm Lefkosa Hastanesine kaldinldi.

Sayfa2

* Basbakan

Menderesin gecirdigi kaza hakkmda tefsilat.

Ingiliz ciftcisi Baily ile kansi Margeret Basbakam nasil buldular.

* Merakh

Bahisler

A vrupanm En Ahlaksiz Sehri
HAMBURG

21 Subat Cumartesi

*

Sayi 1006

Dr. Fazil Kucuk Kibns Turklerine hitab etti. Butun haklanrmz

fiili tazminat altma

ahnrmstir. Tahriklere kulak asmamak milli vazifesi olmahdir.

*

Karamanlis ile Akerof Londra'dan aynldi. Menderes'in sihhi durumu hakkmda yeni

bulten yayinlandi.

* Londra' daki
* Teessuf

kazada olenlerin cenazeleri yurda getiriliyor.

uyandiran numayis
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federasyon ve kibns Ti.irkti.ir Partisi musterek bir teblig yaymladi.

* Kibns anlasmasi

di.inyanm her tarafmda memnuniyet yaratti.

Basbakan Eisenhaver, Ti.irk, Yunan ve ingiliz Basbakanlanm tebrik etti.

Sayfa 2

*

Kibns Anlasmasi ve Gelecegimiz

Kibns meselesini

daimi bir suretle hallettigi uzunca tarihi antlasma,

evvelki aksam

Londra' da bes ilgili taraf arasmda imzalanrmstir,

* Merakli

Bahisler

Dun denizlerinde 800.000 kadar kucuk issiz ada var!
Medeniyet Kacaklan

*

Spor
Sezonun en mi.ihim lig maci bugi.in Cetinkaya- Genclik Gucu arasmda Taksim Spor

alanmda yapilacak.

22 Subat Pazar

* Dr.

Sayi 1007

F. Kucuk'un Ajans Muhabirlerine beyanati,

Liderlerimiz bugi.in Ankara'ya gidiyor.

* Yunan

kabinesi Kibns Anlasmasim tasvip etti.

* Basbakamrmz
* Tayyare

Pazartesi hastaneden cikacak.

kazasi sehitleri

Resmi merasimle kaldmlacak.
Merasime Kibns'tan bir heyet katilacaktir.

* Bozkurtun

Gorusu

Topraga veriyoruz.
Bizim davarnizi kendi milli davalan yapan ve bu ugurda canlanm veren anlarca sehidimiz
topraga veriyoruz.
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*

Kibns Anlasmasmm Anahtarlan.

Bu yilm sonuna kadar Kibns Cumhuriyeti kurulacak ve idarisi devredilecektir.

*

iki tip Hukuk ve Ceza Mahkemeleri kurulacak. Milli ve karma.

* Kibns ordusunu

Turk ve Yunan Subaylan yetistirecek.

Sayfa 2

* Merakh

Bahisler

Hapishane duvarlannm ardmdan

*
*

Spor
Cetinkaya O - Genclik Gucu 0

23 Subat Pazartesi

Sayi 1008

Liderlerimiz bugun buyuk bir tazahuratla karsilanacak.
Dr. Kucuk, Londra' dan aynlmadan evvel beyanatta bulundu.

* Londra

antlasmasi bugun Ankara, Atina ve Londra' da aciklanacak,

* Bozkurtun

Gorustl

KIBRIS iSTiSMAR EDiLMEMELi
Zurih anlasmasiru takip eden Londra anlasmasi gunlerinde Turkiye gazetelerinde mulakat
agzr ile cesitli tefsirler, yorumlar yayinlandi.

*

Sehitlerimizin naasi Ankarara'ya getirildi. Ankara dun en· huzunlu gunlerinden birini

ya~ad1.

Sayfa 2

* Akisle
Makarios ve Grivos
Londra'da

Osman Turkay

Turkiye Yunanistan ve ingiltere arasmda Kibns'r Turk ve Rum liderlerinin

istirasiyla imzalanan tarihi anlasma butun hur dunyada genel olarak musait bir tepki
yaratmistir.
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*

Merakh Bahisler

Ufak Tapan bahkci gernisi ile 23 kisilik milrettebatmm uzerine goklerden felaket yagrmsti,

lnsanligm ders almasi icab eden bir vaka.
"Talihli Ejder"in son seyahati.

* Spor
* Vasatta

asagi ceryan eden macta Turk Gucu - Y erlikaya'yi 2-0 yendi.

24 Subat Sah

Sayi 1009

* Kibns antlasmasi

Ankara, Atina, Londra ve Lefkosa' da aciklandi.

Anlasmanm ve ek belgelerin tarn rnetnini veriyoruz.

* Kibns

* Dun

Curnhuriyeti en gee; 12 aya kadar resrnen kurulmus olacak.

Lefkosa bir bayrarn havasi yasadi.
Liderlerirnizi karsilamak uzere Ataturk rneydanmda onbinlerce halk toplandi,

*

Liderler hava rnuhalefeti yuzunden gelernedi.

Sayfa 2

* Akisler
lcinde yasadigmuz gunlerin heyecaru
Osman T.
Londra anlasmasmdan soma Kibns yeni bir cagin icine girmistir.

* Merakh

Bahisler

Balinanm Yuttugu adarn.
Gunaydm Kara Edebiyat (Ibrahim Zeki Burdurlu)

25 Subat Carsamba

*

Sayi 1010

Buyuk Zaferirnizi Bir Bayrarn Havasi icinde kutluyoruz.

Liderlerirnizi Bagnrmza Bastik, Onlara itimadirruzi bir kere daha belirttik.
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Yirmi

bini

asan

halkm

cosku

tezahuratma

mukabele

eden

liderlerimizin

hitabede

bulundular.
Milli Birlik ve Beraberlik

* Bozkurttun

Engin Bir Ruh icinde Devam Ettirilecek.

Gor-U~-U

Y eni Bir Devreye Giriyoruz.
Zurih anlasmasmm Londra'da imzalanmasmdan sonra Kibns yeni bir devre girmektedir.

Sayfa 2

* Merakh

Bahisler

ispanyamn kurtulmasma yardim ettim.
Aya ilk kim basacak?

26 Subat Persembe

* Basbakammiz

Sayi 1011

Bir Turk U9ag1 ile Seyahat edecek.

Menderes Y arah Arkadaslanrn Ziayret etti.

*

Yunan Parlementosunda kavga etti.

Kibns anlasmasi Sirasmda cikan bu kavga sonunda Meclis Reisi Celseyi Tatil etti.

*

Bozkurt'un Gor-U~-U
H-Usn-U Niyet Lazim

Londra'da avdet eden liderlerimiz Zurih anlasmasmm tam manasiyla yuruyebilmesi icin

husnu niyete buy-Uk bir ihtiyac olduguna isaret etmisler ve Turk cemaatinin bu mevzuda
uhdelerine

dusen

vazifesi,

layiki

vechile

basarak

azim

ve

karannda

belirtilmislerdi,

* ingilizler Kibns Antlasmasmi

Musait Karsiladi.

Daly telegraph Kibns halkmm kendini Kibnsh olarak tarumasim istiyor.

Sayfa 2

*

Akisler
Bir istifham Gozukuyor,
Osman Turkay
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olduklan

Zurih'te hazirlanan

ve Londra'da tamamlanarak

imzalanan

Krbns

anlasmasi

gecen

Pazartesi gunu nihayet aciklamis bulunuyor.

* Merakh

Bahisler

Idamma 12 dakika kalmisti. .. Kardesinin isledigi cinayet yuzunden idama mahkum edilen
bir gencin korkunc macerasi..

*

Spor

Haftanm en muhum karsilasmasi

Cetinkaya-Doga

T.b arasmda Pazar gunu Lefkosa'da

yapilacak.

27 Subat Cuma

* Basbakamrmz

Sayi 1012
saym Adnan Menderes Yurda Dondu.

Geceyi istanbul'da geciren bakamrmz bug-Un ankara'ya gidecek.

*

Menderes istanbul' da gorulmernis bir tezahuratla karsilandi,

* Bozkurtun

Gor-U~-U

Bu Adada Y asabilmemiz icin bu adada serefli bir cemaat olarak yasabilmemiz icin
her seyden evvel iktisaden kalkmrrus bir cemaat haline gelmemiz sarttir.

* Temsilcimize
* ingiliz

Dr. Fazil K-U9-Uk ve Sn. Rauf Denktas Celal Bayar Lisesini ziyaret etti.

Basbakaru Kiev'e yalmz gitti.

Krustcet'in Disi Agndiginda MacMillar'a Refakat edemedi.

*

Grives'in Resimleri satildi,
Rum Gazetelerinden, t'Tedhis Liderinin Pesine D-U~m-U~ Aranmaktadir,

Sayfa 2

* Akisler
Gelecege Guvenle Bakmaliyiz.
Osman Turkay
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*

Merakh Bahisler
Dunyarun En esrarengiz Dagi Guney Kutbunun duz anarsisinin rssiz bir kosesinde

kimsenin nrmanamadigi yuksel bir dag yukseliyor.

28 Subat Cumartesi

* Umumi

Sayi 1013

Af Deklarasyonu Geceyansi Aciklandi,

Agir ve Hafif olmak uzere suclular iki kategoriye aynldi.
Nezaret altmda iken kacanlar ve arananlar hakkmda takibat yapilmayacak.

* Tehdis

Lideri Grives'in Yunanistan'a girmesi icin ozel tertibat yapildi.

* MacMillar

Moskova' da muvaffak olmuyor mu?

ingiliz Siyasi Cevreleri Muvaffakiyetsizligi

* Bozkurt'un

kabul etmiyor.

Gorusu

Birlik cikmazi kuvvetlendirebilir.
Londra anlasmasmdan

soma basta saym Basbakammiz

adnan Menderes olmak uzere,

butun devlet adamlanm ve bu acidan muzakerelere istirak ederek antlasmayi narmrmza
imzalayan liderlerimiz anlasmanm ruhuna hakim olarak cemaatimize mevcut Birlik ve
Beraberligimizi bulmanuzi tavsiye etmistir,

* Basbakamrmz

Menderes Ankara'ya hareket etti.

Basbakan bu sabah Ankara'da buyuk tezahuratla karsilanacak.

* Vali

Sir Hugh Foot Antinos ile gorustu,

Makarios'u Karsilama Hazirhklan Hizlandi.

* Malta' da isciler

kargasahk cikardi. Limanda yangm cikanldi ve polisler taslandi.

Sayfa 2

* Tantana

ve Sasaa
Osman Turkay

*

Merakh Bahisler
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Tokyo'nun Dehset Saatleri
Hirohito'nun kayitsiz sartsiz teslimini bildiren radyo yaymmdan bir gece once bir grup
asker kac bin isyan cikamusti.

Sayfa 3

*

Dogu ile Batmm kuvvet Mikayosesi

3. bir dunya harbinin bahis mevzu edildigi bu

gunlerde dogu ile Batmm askeri gucleri anlatihr.

1 Mart Pazar 1959 BOZKURT

*

Britanya Mustemlekeler Bakam Temsilcilerimizle Gorustu.
Alan Lennax-Boyd bugiin adadan aynhyor.

Londra antlasmasmm

1~1g1altmda

muzakereler yapildigi tahmin ediliyor.

Ada'dan Britanya'ya gitmekte olan ingiliz Musternlekel Bakam Alan Lennex-Boyd
evvelki aksam Kibns'a gelmis ve vali Konaginda Kibns Genel Valisi Sir Hugh Foot'un
misafiri olmustur,

* Bozkurt'un Gorusu
Bugunku Toplanti
Kibns Turktur

Partisi

ile Kibns Turk Kurumlan

Federasyonu

bgunde

Lefkosa'da

tertiplemekte oldugu toplantmm bizce tarihi buyuk bir onemi vardi,

* Halit
*

Krvanc kibnsta.

Mahkumlann serbest birakrlmasi isine Baslandi,

Dun Serbest birakilan 83 Mahpus arasmda 3 Turk Vardi.

* Turk

subaylan Mart aymda Kibns'a geliyor.
Bu genclerimizin riyasetindeki 6 kisilik Heyet Musterek karargahm hazirhklan ile

mesgul olacak. Zorlu'nun yakmda Kibns'i ziayaret etmesi muhtemel.
Londrada'ki

Kibns'h Rumlar Makarios'u ugurladi. Baspapazm ucagi mecburi bir

inis yapti.

Yunanli Talebeler Kafilesi Kibns'a vasil oldu.
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*

Son Dakika
Yunan Parlementosunda bas goz yanldi.

iktidar partisine mensup bir milletvekili bir solcu mebusu yaraladi.

Sayfa 2

* Gecen

haftanm panaromasi
Osman Tiirkay

Gecen iki hafta Kibns icin tarihi onemi haiz olaylarla gecmistir.
Gecen haftanm ozet olarak siraladigimiz olaylan Adanm siyasi, askeri ve idari bakimdan
cehresini degistirecek mahiyettedir.

*

Merakh Bahisler

Bir Maraze ugruna Bes gemi Batti, Garip bir felaketler donusu daha garip bir olayla son
buldu.

* Limasol

halki topladi.

Poliden "Alitya" ya samimi bir ihtar.
Kim, Kimdir?
Sokollu Mehmet Pasa
Osmanh Imparatorlugunun

degerli sadrazamlanndan

Sokollu Mehmet Pasa, Kanuni Sultan

Si.ileyman, ikinci Selim ve Ucuncu Murat devirlerinde on 3 yil sadrazamhkta bulunmus ve
bir 90k mbasanh isler gormustur.

*

Spor

iki ezeli Rakip bugun karsilasiyor.
Cetinkaya-Doga T.B arasmdaki macm neticesi ne olabilir?

2 Mart Pazartesi

* Zafer

Sayi 1015

Sinemasmda Yapilan Tarihi Toplanti Besyuzden fazla delegenin istirakiyla yapilan

toplantida liderlere guven oyu verildi.
Hatipler iktisadi Kalkinmarmz i.izerinde israrla durdu.

*

Bozkurt'un Gorust!
ilk Yardim.
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Cemaatimizin
elerdedir."

en endiseli

diye haykirrms

gunlerinde

"Endiseye

ne gelecegimizin

mahal

yok, davarmz

en kuvvetli

temeller

itimad

uzerine

edilir

kurulmus

oldugunu tereddutsuz ve hicbir tesirin altmda kalmadan tebaruz etmistir.

*

Maresal Tito Bugun Yunan Topraklanna ayak basacak.
Karamanlis ile Averof Tito2yu Rodos'ta karsilayacak,

*

Dun Adaya vasil olan Makarios Turk-Rum dostlugundan bahsetti.

Baspapaz da samimi bir isbirligine inamyormus.

* Britanya

Basbakamnm Rusya Seyahati Devam ediyor.

MacMillar dun aksam Leningrattan Moskova'ya dondu,

*

Lenux-Boyd Londra'da Kibns Hakkmda konustu.
Bakan Grivesta da bahsetti.

*

Tito ile Nasir Musterek Bir Deklerasyon Yaymladi. iki Cumhurbaskani Sulha Tek Care

olarak Inkisat Etmemis Memleketlere Y ardim Y apilrnasuu istediler.

Sayfa 2

* Bir devrin

isimsiz Kahramanlan Osman Turkay

Dort yil once Kibns ufuklannda kopan kanh firtma bugun artik Londra' da imza
edilen Zurih anlasmasi ile tarihe mal olmustur,

*

Merakh Bahisler
Buyulu kaplumbaga

*

Yuz guzelligi icin faydah meyve ve bitkiler.
Tabiat mahsullerinden bircogu, cift guzelligini temin edebilir. ..

Gunaydm KARA Y AS Ibrahim zeki Budurlu
Bandolda Y asayan Ikinci Sureyyal
Josicne Marieni meshur aktor Marlon Brando ile cocuk yuzunden evlenememis.

*

Spor
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Cetinkaya-Dogan T.B'ne 2-1 maglup olmaktanda kurtulamadi.
Turk Ocagi-Demirspor'u

3 Mart Sali

4-1 A91k farkla yendi.

Sayi 1016

* Basbakannrnz

A. Menderes 10 Nisanda Kibns't ziyaret edecek.

Turk cumhurbaskanhgina

Rakipsiz Namzet Dr. Fazil Kucuk.

Maliye ve mudafaa vekaletine Turk getirilecek.

* Bozkurt'un

Gorusu

Samimi Isbirligi
Cemaatimiz Liderleri Londra adetlerinden sonra yaptiklan konusmalarda Zurih ve Londra
antlasmalanmn samimi isbirligi esasma dayandigini belitmislerdir,

*

Vali Foot, Cemaatimiz

Temsilcileriyle

Gorustu.

Makarios'u

da kabul eden Vali,

Baspapazla 90 Dakikahk bir gerusme yapti,

* MacMillar

ile Krustcet Son Dakika anlasti rm?

Bir Disisleri Bakanlan Toplantisina karar verdigi Samlmaktadir.

*

Turk Parlementosunda

Kibns Meselesi Carsamba gunu muzakere edilecek. Muhalefetin

felaketine disisleri bakam musbet cevap verdi.

* MacMillar
* Kibnsh

Moskova'da Televizyon konusmasi yapti,

Turklerin Iktisat Kalkinmasi icin careler Aramyor.

Bu maksatla Kibns'rn ekonomik durumuna ait bir etut hazirladi.

Sayfa 2

* Akisler
Sira Simdi Tatbikte
Osman Turkay
Londra'da imzalanan Kibns anlasmasmm ilk heyecanlan nihayet gecmis bulunmaktadir.
Adada yasayan iki toplum, liderlerinin donuslerini bir bayram havasi icinde kutlamislardir.
Simdi her iki toplum liderleri de kibns'ta bulunuyor.
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* Merakli

Bahisler

SihirbazHavduni 'ne Sim 15 yil soma aciklanacak.

*

Spor
Anlasmazhklar ve Son Maglubiyetten Soma:

Besiktas kurtanci Bekliyor.
Taraftar: "Uyku uyuyamryoruz" diyorlar.

* Lefkosa

havaalam gumrugu sivil memurlara terkedilecek.

Askeri kontrole Y akmda Son Veriliyor.

* Londra'

da yapilan enteresan bir musabaka,

Guzeller Makarna Kraliceligi icin Y anstilar.
4 Mart Carsamba

Sayi 1017

Kibns Anayasasi Mevzuunda ilk Gorusme Bugun Yapihyor.
Gorusmelere Dr. Fazil Kti9tik, Rauf Denktas Vali Foot katilacaklar,

* Cemaatimiz

Lideri Dr. Fazil Kucuk gelecegimizden emin.

Kucuk Makarisos'un Beyanati musbet karsiladi,
Grives'in adada cekilip gitmesi faydali olacak.

* izmit

faciasi sehitleri hazin bir torenle amldi.

Tito Karamanlis

Gorusmesi

Sona

erdi.

Bircok

Siyasi

Meselelerin

Tartisildigi

bu

gorusmeden Soma Bir Teblig Yaymladi.

* Makarios'un

basm toplantisi.

Baspapaz, Londra Antlasmasinda sadece isbirligi ruhunun galip geldigini soylemistir,

* Makarios
*

bugun Turk Liderleriyle temasa baslayacaktir,

MacMillar Rusya' dan aynldi.
ingiliz Basbakam Tertip ettigi bir Basm Toplantismda Yeni Arkadas Yapmak icin

eski Arkadaslan Terketmenin Dogru Olmayacagim Soyledi.
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*

MacMillar dun gece Londra'ya dondu.Ucak icinde demecte bulunan ingiliz Basbakam

Seyahatinde basansim anlatti.

*

Basbakanma itimam Gosteren ingiliz Ailesine altm madalya verilecek.
Londra yakmlannda

vukua gelen Raci ucak kazasmda Basbakammiz

Menderes ile diger yarahlara

Saym A.

sefkat ile ihtibar gostermis olan Baily ailesine Kizilay

tarafmdan birer altm madalya verilmesine karar verilmistir.

*

Sev'in dusme sebebi 3 ay soma anlasilacak.

Parcalanan

ucak, kaza sebebini bulmak icin fabrikada monte ediliyor. Y eni bir ucak

almacak.

Sayfa 2

* Akisler
Britanya Milletler Camiasi
Osman Turkay
Zurih Anlasmasi Condradi gorusulmeye
makalede mustakbel

baslamldigi

Kibns Cumhuriyetinin

sirada bu sutunda yazdigirmz bir

Britanya Milletler Camiasma

saglanacagi

istifadeleri kisaca tartismak istemistir. Kibns Cumhuriyeti iler de bu camiaya katilmak icin
muracaat ederse bu muracati kabul olunursa adi gecen uluslar toplulugunun en kucuk ve
gene bir uyesi olacaktir,

* Merakh

Bahisler

Gecelerini

akil hastanesinde

geciren insanlar. Bu hastalar gunduzleri

cahsir, geceleri ,

hastanede yatarlar; boylece hem daha kolay hem daha ucuza iyilesirler.

* Petrol,

elektrik ve komurden sonra yanmn muthis enerji kaynagi A TOBA T.

Gunaydm: AGITLAR Ibrahim Zeki Burdurlu

Sayfa 3

* Ugursuz

tahta ve ugursuz yuzuk

43 yildir feklaketten felakete ugrayan Hasimi hanedanmm zehirlenen, ac kalan, vurulan ve
line edilen krallar.
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*

Spor

River Mecmuasi Turgay hakkmda neler yaziyor?
River Place Taraftarlan

Turgayi beklerken River kalicisi Carizo'ya

Santraforluk teklif

ediyorlar.

5 Mart Persembe Sayi

* Anayasa'yi

1018

hazirlamak icin ilk toplanti Dun Yapildi.

Turk ve Rum Liderleri vilayet konaginda bazi onemli kararlar aldilar.
Bir Vekiller Heyeti kurulmasi kararlastmldi,

*

Bozkurt'un Gorusu.
Gelecegimize Guvenle Bekliyoruz.

Zurih ve Londra anlasmalanyla

kabul edilen hal caresi haklanrmzi her bakimdan teminat

altma almaktadir.

*

Krustcat Leipziyi2de biz konusma yapti, Sayet Rusya'mn Dogu Almanya ile bir Bans

Antlasmasi imzalanmasi muhtemel.

*

Turkiye Buyuk Millet Meclisi Hukumetin Kibns Politikasim Tasvip etti. Turk Haklan

Zurih ve Londra anlasmasiyla tam bir teminat altma almnustir.

*

Basbakan

Eisenhower

Berlinde

Vazgecmeyecegiz

Dedi.

Batihlann

Cenevre

konferansmdan bu yana bu konudaki siyasetleri degismedi.

*

Parlementoda

bir teklif reddedildi. Kibns'ta EOKA Aleyhine Beyanname

Dagrtmak

Sucuyla Mahkum edilen bir ingiliz askerinin gozden gecilmeyecek.

*

Kibns ve Sterlin Bolgesi Osman Turkay

Son Birkac yil icinde, Britanya Milletler Cevresi buhran anlar gecirerek, dagilmak tehlikesi
ile karsi karsiya kalrmsu. Suveys kizi bunlann en onemlisiydi.

*

Merakh Bahisler
Tesaduf mu, Allah'm Yardimci Eli Mi?
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*

Spor

Dun Toplanan Spor Teskilati Ceza Kurulu Cetinkaya-Demirspor,

Demirspor-Turk

Gucu

maclannm tekrar aynanmasma karar verdi.

6 Mart Cuma

* Anayasa'ya

Sayi 1019
Riayetsizlik Turk ordusunu Harekete Gecirebilecek,

Cematimize ihali Yardimlar Mevzuunda Esash kararlar ahmyor.
Disisleri Bakamrmz genis bir izahatta bulundu.
Kibns Mevzuunda Carsamba gunu Buyuk Millet Meclsinde yapilan tartisma hakkmda bu
aksamki "Kibns saati" programmda genis bir izahat verilmistir.

*

Bozkurt'un Gorusu

Turkiye'nin Garantisi
Kibns

Mevzuunda

Buyak Millet

Meclisinde

Grev eden tartismalar

bir kere daha

gostermistir ki Zurih ve Londra anlasmalan ile Kibns Turk Cemaatinin butun haklan tam
bir garanti altma almrms bulunmaktadir.
Bagdat Pakti Devletleri Amerika' da gorusrne Anlasmalan yapti,
Zorlu Bu anlasmadan kimsenin Endiseye Dusmemesi Gerektigini Belirtti.

*

ingiliz gazeteleri Grivas ile fazla ilgileniyor.
Bir ingiliz Yazan

Grivas'm

Maresal Harding'i

dort defa oldurrneye tesebbus

ettigini acikladi.

Sayfa 2

* Akisler
Gozukrneyen Grives Musammasi
Osman Turkey
Y etkili Sahislar bugtln artik Kibns cikarmasnu tatbik sahasma kaymak icin hazirlanmakta,
bu yonde cahsmaktadirlar.

*

Merakh Bahisler
Akdenizin

cermet koselerinden

kapri bir zamanlar yuzbinlerce

sulanan bir yerdi. Kuslann Cenneti: KARP AZ

101

kursun kamyla

* Meshur

Rio da Janerio kandmda Jayne mansfieldinin basma gelenler.

Hayranlan Sansm bombayi nasil cml ciplak soydular?
Artist otelin salonunda dans edenler koca bir cilgm surusu salonu doldurmus, kimse ne
oldugunu bile anlamadan zavalhyi sutyen-kulot birakrmslardi.

7 Mart Cumartesi

* Dr. Fazil

Sayi 1020

kucuk, Makarios ve Vali Sir Hugh Foot dun istihbarat Dairesini ziyaret ettiler.

istihbarat dairesi gecici kuvvetin calisma mekam olacak.
Anayasa komisyonu ile gecici hiikiimet30 Marttan sonra burada cahsacak,

* Bozkurt'un Gorusu
Ortadoguda Turkiye
Birlesik Amerika Hukumetinin

Bagdat Pakti devletleri ile imzaladigi savunrna paktlan

Orta Dogunun siyasi cehresini degistirecek buyuk bir onem tasimaktadir.

* Akel

Kominist Partisi Y eniden Faaliyete Gecmek istiyor.

Kanun D1~ ile Edilen Parti Hakkmdaki kararm kaldmlmasmi istedi.

* MacMillar

Eishower ile Gorusecek.

MacMillar Kibns anlasmasmda ilgililerin galip geldigini soyledi,

Sayfa 2

*

Kibns Curnhuriyeti ve Makarios
Osman Turkay

Londra'da cikan Daily Telegraph gazetesi dunku basyazilanndan

birinde "Makarios'un

Gelecegi konusuna temas ederek, Baspapazin Enosis savascisi olarak gecmis yillardaki
Rodos'un nufuzunu anlatmaktadir.

* Merakh

Bahisler

Tarih Yaratan Kuyruklu Yildizlar
Muhtelif tarihlerde kuyruklu yildizlann gorulmesini muteakip dunya capmda felaketler
birbirini takip etmistir.
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*

istanbul mektuplan
istikbal

*

Spor
Yunanistan, Turkiye ile Maca hazir,

Federasyon Baskani, Ataros, Dost Ti.irkiye'de milli Temas icin Hicbir Tekkelufe Cozum
olmadigim soyledi,

8 Mart Pazar

*

Sayi 1021

Makarios,

Dr. Kucukten

Siteyisla Bahsetti. -09 Muhim Bakanhktan

Biri Ti.irklere

Verilecek.
Rum Koministler harekete mi geciyor?
Kibns Cumhuriyet

Hukumetinin

suratle kurulmasi

icin gecmis

olsada bir faaliyet

gosterilmektedir.

* Bozkurt'un

Gorusu

Amerikan U zman
Y eni bir Kibns Cumhuriyetine

mali yardimda

bulunmak

uzere

Birlesik

Amerika

Hukumetinin faaliyete gectigine muhalefet nazariye beklemektedir.
Ti.irkiye, Amerika, ingiltere ve Yunanistan
Kibns Cumhuriyet Hukumetini kalkindirmak icin elbirligi ile hareket edecekler ve bu yeni
Cumhuriyete manen ve maddeten destek olacaktir.

* Amerikah

Bir iktisad uzmam Kibns'a geliyor.

Bu ziyaretin Kibns'a yapilacak Amerika yardimi ile ilgili oldugu muhakkak.

* Kibnsli
*

Ti.irklere yardim. Turk basbakam ciftci ve tuccara kredi acacaklar.

Amerika Rus Notasma cevap hazirladi. Almanya Meselesini incelemek uzere disisleri

Bakanlan Bir toplanti tertip edecek.

*

Kibns Valisi bugun radyoda konusacak Vali bu konusmasiyla EOKA'y1 artan esrar

perdeyimi ortadan kaldiracaktir.

103

* Grives'in Kibns'tan aynlma meselesi.
EOKA elebaslanndan biri Atina'dan Kibns'a geldi.

* Musul'da araplar yaygara kopardi,
Turkiye'nin Amerika ile Savunma Pakti yapmasi Irak icin tehlike arzediyorrnus.

* Bati Berlin Ruslar'a yutturulmayacak.

Hur Berlin'e

hergun Dogudan

250 multeci

geliyor. Berlin Belediye Baskam dun istanbul' dan gecti.

* Tito Rusya'ya Hucum ett.
Rus Blokunu Hap kundakciligi ile itham eden Tito, artik sert konusacagim soyledi,

*Sayfa 2
* Berlin veBirlikte var olma
Osman Turkay

* Merakh Bahisler

lnsan'i Sasirtan ikizler
Haftanm fikrasi Argun Korkuta ait.
Tarihimizde Yeni Bir

<;1gir

* Spor
Mevsimin en kaliteli macmda Cetinkaya-J Arsyles-3

9 Mart Pazartesi

Sayi: 1022

* Lefkosa Turkleri Y eni Bir Esere Kavusuyor,
Evket otelin temel atma merasimi dun yapildi,
Evvelce ti<;: kat yapilmasi kararlastmlan otel simdi 9 kat olacak.

* Kibns Valisi dun Radyoda konustu. Herkesi bans konusunda hizmete davet etti.

* Temsilcimiz ve Liderlerimiz Larnaka'da tezahuratla karsilandilar. Liderlerimiz insasma
baslanan kislik bir sinemanm temeline ilk harci koymuslardir.
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* Makarios

ile Grives'a Yunanistan'da Gondile Telgrette.

A verof, Samimiyetin ve Husnu Niyetin ispat edileceginden emin.

*

Kibns'a bir ilhak kahtramam geldi. Gime desotu Kibriaos, Kibns'a ayak basar basmaz

"ilhak gene ilhak 90k yasa" diye haykirrmstir.

* Bozkurt'un

Gorusu

Buyuk Kalkmamn Esigindeyiz.
Dev adimlarla buyuk bir ima faaliyetinin basladigi suphesizdir. Leffkosa'da

oldugu gibi

adanm diger yerlerinde de Evkese ait mallar yikilmakta, yenibastan yapilmaktadir.

* Akisler
Bir Sehir Doguyor
Lefkosa'mn

Osman Turkay

Turk kesimi yeni yeni mamurelere

temeli atilan muazzam

bir i~ Han'mdan

kavusuyor. Bundan bir muddet once,

sonra, dun de parlak bir torenle Ataturk

meyadanmda dokuz kath Evkaf oteli'nin temeline ilk harac kurulmustur.

* Merakh

Bahisler

Denizde Kaybolan Adam
istanbul Mektuplan
Kibnsli Turkun iki Sevgilisi
iki kutbun birlesmesi kadar guc ve olmaz gorunen Kibns meselesi, malm olan anlasma ile
bir coklanrun hayret nazarlan onunde imzalanrrus, nihayet Turk ve Yunan meclislerinde de
tasdik edilmistir.

* Hikaye
*

Yuvaya Donus

Spor

Turk Ocagi =Tesilada'yr 3-1 yyenmeye muvaffak oldu.

10 Mart Sah

* Liderlerimiz

Sayi 1023
dun Ankara' da merasimle karsilandi,

Kucuk, Denktas ve Muderrisoglundan mutessekkul heyetinin Ankara'da temaslar yapacak.
Denktas, Davetin gelismelerle ilgili oldugunu soyledi.
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* Bozkurt'un Gorusu
EOKA kendini Feshederken.
Dort yildan beri memleketi cehenneme ceviren yikmadik yuva, dokmedik kan birakmayan
EOKA tedhis Teskilati dun yayinladigi bir beyanname ile kendi kendini feshetmeyi ilan
etmistir.

*Prof.Dr. Hasan Eren Kibns'ta
ilim adammuz Kibns Turk Dili ve Folkloru ustune kitap yazacak.

* EOKA Dunden itibaren kendi kendini feshetti. Albay Grives birkac gune kadar adayi
terkedecek. Makarios son EOKA beyannameleri hakkmda yorumda bulundu.
Nihayet dun EOKA Tedhis Teskilati lideri Albay Grives'in imzasiru tasiyan bir
beyanname ile kendi kendini feshetmistir.

* Dokuz Mahpus dun aday terkederek Yunanistan'a gitti.
Umumi Af kanunu geregince adayi teretmek

suretiyle atfedilecek

olan dokuz

mahpus dun Yunan Hava yollarma bagh bir ucakla adayi terkederek Atinaya gitmistir.

* Magosa Hadisesi Hakkmda Tahsilat
Dort Turk Vatandasi ve bir rum da otomobille cignenerek olduruldu.

* Irakta Kasun rejimi devriliyor Mu?
Irak ordusunun emektar subaylanndan

45 yasmdaki

Albay abdul Vahab Saxvef dun

Irak'm petrol sehri Musul'da buyuk bir isyan hareketi baslatarak sehri ele gecirmis ve
Musul radyosu vasitasiyla bir konusma yaprmstir.

Sayfa 2
* Akisler
Ilhak Savasmm Sonu

Osman Turkay

Dort yildanberi devam eden Rumlann ilhak savaslannm askeri fasli da dunden itibaren
firiler sona ermis bulunuyor.
Kibns'ta tam bir bansm korudugu bu gunlerde, Girne despotu Kipriaos'un
bahsetmesi, sacma olmaktan oteye gecernez,
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hala ilhaktan

* Merakh

Bahisler

Macaristan'm Zulum Hapishanesi
Aldattigi bir milletin ofeksinden korunmak 19m, cemiyetin en asagihk insanlarma bel
baglayan

bir rejimin

mahsulleri

ancak tasavvurun

fevkinde

sadizm,

ahlaksizhk

ve

hayvanlasma olabilir.

* Doktorunuz

diyor ki;

Cocuk, anne ile babasmdan neler tevarus edebilir ve etmiyebilir?
Irsiyetin Sirlan
Gunaydm
· Iyi Niyetin iyisi
Ibrahim Zeki Burdurlu
Iyi niyet, ayn dunden, ayn irkta ayn vatandan olan insanlan kardesce yasatacak bir ruh
eseridir.

Sayfa 3

*

Erkekler Nicin Kadmlardan Daha az yasar!

Kuvvetli

cins sayilar erkekler,

hakikatle

ic ve dis tesirlere

karsi kadmlarda

daha

dayamksizdir.

*

Spor

Y eni Caminin Londra' dan getirttigi Oguz Karayel 'e Cetinkaya Bonservis vermedi.

* Larnaka

Demir Spor-7

Askeri ingi,liz Takimi-I

11 Mart Carsamba

* E.O.K.A'nm

Sayi 1024

Silahlannm Toplanma isine bugun baslamyor.

3 gun icinde Silahlar Toplamp Polise Teslim edilecek.
Silahlann toplanmasiru muteakip Grives adadan aynlacak.
Kibns Valisi Su Hugh fool dun Makarios ile toplanmasi meselesini tartisrrus ve bununla
ilgili gerekli tertibati alrmstir.
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Somurgeler Bakam Grives'in beyannamelerini tatminkar buldu.
Muhafezekar Mebuslar Parlementoda Grivesm Korkak bir katil oldugunu soylediler.
Girne Mitropolitini Takbik eden Numeyisler. Kipriaos gene Enosisten bahsetti.
Dun Girne'de despot Kipriaos'u tel'in ve takbik eden numayisler yapilrmsnr.

*

Yunanh Talebeler adayi teketmeyecek mi?

Cemaatimiz arasmda Endise uyandiran bu meselelerin de aydmlatilmasi lazim,

* Bozkurt'un

Gorusu

Turkiye'nin Yardirm
Ti.irk Cemaat
anlasmasmdan

Temsilcilerimiz
sonra meydana

halen

Ankara'da

gelen gelismeleri

bulunmakta

ve

Ti.irk devlet adamlan

Zurih-

Londra

ile mi.izakere

etmektedir.

* Liderlerimiz

Disisleri Bakamrmz ile iki saat gorustu,

Liderlerimizin anma gunu yurda donmeleri muhtemel.

* Irakta'ki

Durum Hala 90k kansik.

Bagdat Radyosu isyanm bastmldigmi

iddia etti. ingiltere, Ti.irkiye ve Iran ile Durum

Hakkmda Temas halinde.

*

Baspapaz Grives'a Madalya Takti. Makarios'un

Dun Aksam Grivez ile Bir Kere daha

gorustugunu bildirmisti.

* Ankara'

da Irak durumu incelendi.

Zorlu, Amerikan Elcisi ile Uzun Bir konusma yapti. ihtilali yapanlann Ti.irk-Irak Hudut
Ti.imenine mensup olduklanm bildiriyor.

Sayfa 2

* Akisler
Bize Y abanci Bir Rad yo
Osman Turkay
Kibns Valisi Sir Hugh Foot gecen Pazar gunu yapmis oldugu radyo ve televizyon
konusmasmda,

Kibns adasmm Dogu Akdenizde bir ticaret ve kultur merkezi olacagim
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soylemistir.

Valinin

ulkulerimizden

bu

iyimser

sozlerinin

gerceklesmesini

gormek

bizim

biridir. Fakat gecmise kisa bir goz atarak, gelecegin ufuklannda

de
neler

belirmekte oldugunu gormeye kalir.

* Merakh

Bahisler

Hayat Kurtaran Anahtarlar
Bana ehemmiyetsiz birteferruat felaketi onleyebilir.

* Roma' da yeni bir Skandal.
Gene kizlann ciplak fotograflanni ceken buyuk bir sebeke ele gecirildi,

*

Spor

Arjantin Takimma Transfer Olmasi icin Turgay' dan Galatasaray 60 bin lira istedi. Milli
kaleci Idare Heyetinin bu karanm ogrenince "Kulubumun

bana degil, paraya ihtiyaci

varmis" dedi.

12 Mart Persembe

*

Sayi 1023

E.O.K.A Silahlan teslim etmiyor. Dun ne tek bir silah ve ne de tek bir patlayici madde

teslim edildi.
Tedhis Teskilati liderlerini dinleyecek mi?
Kibns

genel Valisi Sir Hugh Foot ile Kibns Baspapazi

Makarios

arasmda yapilan

mi.iteaddit toplantilardan soma EOKA tedhis Teskilatmm dunden itibaren silahlanm teslim
edilmesine karar vermisler ve gereken tertibatm almmasiru kararlasurmisur.

* Bozkurt'un

Gorusu

Kipriaos Huzuru Bozuyor.
Kibns Baspapazi Makarios ile birlikte 3 yil evvel Adadan surgun edilmis bulunan Girne
Mitropoliti Kipriaos gecen Pazar gununden beri Kibns'ta bulunmakta ve Girne Mitripoliti
vazifesini demode etmektedir.

* Turk
*

Yolcu Gemileri Kibns'a Sefer Yapacak.

Irakta Duruma General Abdulkerim Kasim Hakim.
Oldurulen ihtilal lideri Sewabin cesedi Bagdat'a getirildi.
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Bagdat'tan

Londra'ya

gelen haberler gore Irak'taki Ihtilal hareketi tam bir basansizliga

ugramisnr.

* Baskan

Eisenhower Berlin Buhram Hakkmda konustu.

Eisenhower, Ruslarla Avrupa'da Kara Harbi Yapilmayacagmi soyledi.

* ingiliz

askerleri serbest birakilmayacak.

ingiliz Savunma Bakam Dunean Sadips bugun A vam Kamerasmda
esnasmda sue isleyerek cezalandmlan

hizmetlerini

Kibns'taki ingiliz askerlerinin affedilmelerinin

ne

kebali tatbik oldugunu ne de arzu edildigini soylemistir,

Sayfa 2

* Akisler
Kibns-Anadolu Denizyolu

* Merakh

Osman Turkay

Bahisler

Biterat Bolge
Kim, Kimdir?
Ziya Gokalp
Turk gelenegine Turkluk duygusunu milli inanclan asilayan buyuk din adamlan, sair ve
Edip Ziya Gokalp 1873 'de Diyarbakir' da dunya'ya geldi.
Y azdigi Turkce siirler ve kitaplarla Turk gencligine milliyetcilik hissini asilayan ve fikir
hayatirruzda benzeri az bulunan buyuk adamlannuzdan

*

biridir. 1924 yilmda vefat etmistir.

Spor

ilk ustu kapah Stadyum Amerika yapilacak.
Maclar seffest plastikten bir dem altmda ihk bahar havasi icinde oynanacak.

13 Mart Cuma

sayi 1026

Disisleri Bakamrmz Liderlerimiz serefine Bir Ogle Y emegi verdi.
Zorlu Cemaatimiz icin refah ve sadet gunlerinin basladigmi mujdeledi.
Dr. Kucuk, Bayan Menderes ve Zorluya Tesekkur etti.

*

Bozkurt'un Gorusu
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Yunanh Subaylar Meselesi
Rum Basim Turk Cemaatinin hala daha mutereddut oldugundan Rum cemaatine supheli
manalarla baktigmdan bahsetmekte ve bunun yersizligine isaretle iki cemaatin artik bir
arada var olacagmi, kardesce yasayacagmi ileri surerek, bunun musbet bir neticesi olarak
Turk-Yunan munasebetlerinin de kuvvetlenecegini ileri surmektedir.

*

Osman Orek Maliye Bakanligma Talip Oldugumuzu acikladi.
Iktisadi mevzulara da temas eden orek, izahatta bulundu.

*

Bayan Cutliffe Cinayeti Hadisesi Yine desildi.
ingilizler bir Yunan sozcusunun beyanmda tessuflerini bildirdiler.

A verof-Ingiliz- Yunan Dostlugunun Tomurcuklanacagmi

* Marmara

soy ledi.

Vapuru Coskun Bir tazahuratla karsilandi.

Gemi, temsilcilerimiz ve Turk ileri tarafmdan ziyaret edildi.
Bu vesile ile Lamak'a bir bayram havasi icinde yasadi.

Sayfa 2

* Akisler
EOKA'nm silahlan Meselesi 0. Turkay

*

Merakh Bahisler
Okyanus ortasmda olumle pencelesen adamm imdadma hangi doktor yetisebilir,

Hayati bir ipe baghydi. ...
Limasolda:
Hirriyet ve Milliyet Gazetelerinin Mumessilleri Limasolu tesrif etti.

*

Spor

0 bir Turk'tur.
Alman Spor Basmmm begendigi Erdince Yeni Teklifler var. Eski Beykoz'lu

Futbolcu

Temmuz'da izinli olarak istanbul'a gelecek.
14 Mart Cumartesi

Sayi 1027

Basbakammiz Menderes ile Yunan Basbakam Nisan Ay1 icinde Kibns'r ziyaret edecekler.
Ankara'da temaslar yapan Liderlerimiz Dun Avdet ederek birer konusma yaptilar.
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Tiirkiye her bakimdan Kibns Tiirkleri'ne yardimda bulunacak.

* Liderlerimiz

Ankara' da hacretle ugurladi,

Dr. Fazil Kucuk Turk-Rum isbirliginden bahsetti.

* Bozkurt'un

Gorusu

Yardimci ve ozel Turk Polisler
Kibns Hukumeti EOKA'nm tedhis hareketi kac memleketi korumak, asayis idare ettirmek
icin Polis teskilatma bagh olacak yardimci ve ozel polisler diye teskilatlar korumalan icin
halklara miiracat etmistir.

* EOKA
*

silahlan teslim etmeye basladi. Silahlarm teslimine devam edilecek.

Grives'in yaymlanan Roportaji.

Tedhis Liderlerinin El Yazisi ile imzalanmis oldugu Roportaj 'da Grives 90k tehlikeli anl::::gecirdigini soyledi.

*

Pakistan Rus Propagandasma cevap verdi.
Irakta'ki hadiselerle Bagdat Paktmm ilgisi yoktur.

* Magosa'
* Vali
*

da buyuk bir yangm 91kt1.

Dr. Kucuk'u ziyaret etti.

Islah okulundan firarlar artiyor.

Sayfa 2

* Akisler
Menderes Kibns'a geliyor. Osman Turkay
Anavatan hukumetinin daveti iizerine Ankara'ya giden Kibns'Ii Turk lideriec
donmusler ve Kibns Turk halkma 90k guzel bir haber getirmislerdir. Lideriea ·- .•
ayi icinde Basbakan Adnan Menderes'in

bir Turk harb gemisi ile Kibns,;

mujdelemistir.
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* Merakh

Bahisler

Inadi sayesinde ytikselen Roman.
Theodere Dreiser, Amerikanm en hayret uyandiran romanlanndan

biridir. Bir asrm ucte

biri kadar bir muddet zarfmda Amerika' da sohreti dillere destan oldu.

*

Spor
Ahmet Sami'nin Ankara ve istanbul TemaslanSonunda
B Milli Futbol Takirrurmz Kibns'ta Maclar yapacak.Muhafiz

gucu de 19 Mayis'ta

adamiza geliyor.
Haftanm Maclan

Y eni Cami- Y esil Ada
Genclik Gucu-Turk Gucu
Cetinkaya-Turk Ocagi

15 Mart Pazar

* Valinin

Sayi 1028

Cemaat Lideri ile Temaslan Sir Hugh Foot Dr. Kucuk ile bir gorusme yapmistir.

Liderlerimize Limasol 'da Fahri Hernsehrilik Payesi verilecek.

* Fransizlar

Donanmalanm Nato Emrine vermek sitiyor.

Nato cevreleri bu harekete uzuluyor.

* Bozkurt'un

Gorusu

iktisadi Kalkmma
Hukumetimizin

devetlisi olarak Ankara' da Kibns Turk Cemaatinin

istikbali mevzunda

temaslar yaprms olan liderlerimiz Cuma gunu Lefkosa'ya davet etrnisler ve buyuk bir halk
topluluguna hitaben yaptiklan konusmalarda

bu temaslardan memnun donduklerini 90k

samimi bir sekilde ifade etmislerdir.
Liderlerimiz bilhassa Turkiye'nin yapacagi iktisadi yardimlar uzerinde durmuslardir.

* ingiltere'deki
* Kibns Telle
* Abdul

EOKA mahkumlan Kibns'a getirildi.

Haberlesme kururnunun Londra'daki yeni tesisleri.

Sarvetli bir hastehane hademesi vurdu.
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*

Grives Yunanistan'a

gitmeye hazirlaruyor. Tedhis lideri iki veda beyannamesi nesretti.

Atinada karsilama toreni yapilacak,
EOKA silahlanm teslime devam ediyor.

* Irak'ta katliam!
Kahire ve Sam gazetelere gore Musul'da Kadm-Cocuk demeden butun Irklar olduruluyor,
Gerilla Harbi devam ediyor.

* Irak'ta Koministler

gunahsiz kimselere hucum ediyor.

Sayfa 2

*

Merakh Bahisler
Bir Kopegin Intikarm

Bu Bir hakiki hayat hikayesidir. Bir kopegin de bir insan gibi kiskarup intikam olarak,
affetmek gibi hisleri olabilecegini hie dusundunuz mu?

*

Spor
Zaman

zaman heyecanh

fakat zevksiz

gecen macta Y.A. K Y esiladayi

2-1

yendi.Birinci Deynegi 1-0 Y esilada gelip bitirmistir.
Demirspor - 5
ingiliz Karmasi - 2
16 Mart Pazartesi

Sayi 1029

Dr. F. Kucuk ile Makarios'a birer Mustesar tayin edildi.
Cemal Muftuzade ve Apostolus kontes Mustesar oldular.

* Liderlerimiz

Leymosunda coskun bir tezahuratla karsilandilar.

5 Dana kurban edildi. iktisadi durum gozden gecirildi.

*

EOKA liderlerinin

son veda beyannamesi

grives artik infilak gumburtulerinin

sona

erdigini soyledi.

*

Ingiliz genel secimleri Ekimde yapilacak. Muhafazkar parti lideri gelenleri Mayisi tercih

ediyorlar.
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Sayfa 2

*

Kibns ve Turizm Osman Turkay

1959 yilmm

bahar

mevsimi

Kibns'a

bir bans gunesi

gibi dogdu.

Tabiat

butun

guzelliklerini ovamiza, daglanrmza, cicek cicek islerken; Adadki korku ve dehset havasi
da degilmis yerini huzur ve bansa terketmistir. Turizmin Kibns ekonomisindeki

onemi

buyuktur.

* Merakh

Bahisler

Unutamadignn insan. Willy Hohm.
A verofun istifasi muhtemel.
Hanaye vekili saglik durumunu ileri surerek bir aylik izin istedi.

*

Spor
Magosahlann 2 Penaltidan istifade edemedikleri dunku macta

Genclik Gucu - Turk Gucunu guclukle 1-0 maglup edebildi.

*

Birinci kumeye bu sene terfi eden Limasol Turk Ocagi Gecen senenin Lig Sarnpiyonu

Cetinkaya'yi 3-0 maglup etti.

17 Mart Sah

* Kibns

Sayi 1030

Garanti Anlasmasmm Muzakeleri Londra'da bashyor.

Musterek Komisyonda Turk cemaatini temsil edecek olan Osman Orek Londra'ya hareket
etti.

*

Ahmet Zaim Turk cemaat Temsilcisi

Mustesarhgina

tayin edildi. Zaim'de

aksam

Londra'ya harekeret etti.

* Bozkurt'un

Gorusu

Y ascek Davarmz
Bir Turk Carsismi meydana getirmenin Zurih ve Londra antlasmalanna

aykm dustugune

<lair mesruyette bulunan Rumca Gazeteler, bunu firsat sayarak Turk Cemaat liderlerini
tekul etmek ve bir odara versime prensibine saygi gostermekte. Turk cemaatini cemaat
liderlerini itham etmektedirler.
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* Krutcet

Nasm Tehdit etti.

Nasr Samda'ki konusmalannda Emperyalistlerin Lisamm kullanrms.

* Makarios

Grives'in haftasonu Kibns'tan aynlacagim soyledi.

Kara listedeki eokacilar affedilecek mi? Vali Sir Hugh Foot bu kara listedeki
Eokacilar hakkmda silahlann teslimi tamamlanarak

ve Grives adadan aynlmadan

once

herhangi bir nihai karann verilmeyecegini soylemistir,
Irak'ta yeni bir isyan basladi.
Y eni isyan Hareketleri N asmn destekledigini bildiriyor.
Irak Ruslarla bir anlasma yapti.

*

Leymasunda buyuk bir yangm. Gumruk dairesi yandi.

*

Basvekil Kibns'a savanora ile gidecek. Kibns'h 1878 yilindan beri adalanna gelecek ilk

Turk Devlet adammi karsilamak icin simdiden hazirhga basladi,

*

Faik Ahmet Barutanya topraga verdik. Dun cenazeyi Onbinden fazla insan gozyaslan

icinde takip etti.

* Kahire'de

Irak Alehinde Buyuk numayisler yapildi. Numayisler kominizmi bir kere daha

fel'in ettiler.

Sayfa 2

* Akisler
lslenmemis Halis Altm

Osman Turkay

Osman Turkay Girne'nin guzelliklerinden bahseddi.

*

Merakh Bahisler
Gemileri Hapseden deniz

Atlas okyanusunun

ortasmda,

gemilerin

sokulmaktan

oldugunu biliyor musunuz?

*

Spor
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kacmdiklan

cayirhk

bir bolge

Iskocya Futbol Birliginin Dunya Capmdaki kudreti.
Iskocya futbolunda

en muhim rolu oynayan iki kulup "GlasgowRangers"

ve

"Glasgow Celtic"
Girne Halk Evi - 9
Royal Velah Fusilies - 4

* Roma

olimpiyatlan Futbol Turnuvasma 54 Takim katilacak.

18 Mart Carsamba

Sayi 1031

Turk ve Rum Cemaat Liderleri dun Vilayet konaginda toplandi.

*

23 Nisan ve 25 Mart Resmi tatil gunu ilan edilecek.

*

Kibns Hukumetinin bakanhklan tespit edildi. Dun vilayet konaginda Kibns Genel Valisi

Sir Hugh foot'un baskanhgmda yeni bir toplanti yapan Turk ve Rum cemaat temsilcileri
gecici komitenin

cahsmasi mevzuu ile Bakanhklar

meselesini

ele alrmslar ve Kibns

Hukumetinin Bakanhklanm tesbit etmislerdir.

* Bozkurt'un

Gorusu

Yanna Dogru
Y eni bir cagm esigindeyiz. Birkac hafta soma Kibns Cumhuriyeti 'nin "Gecici Kabinesi"
faaliyete

gececek,

Cumhurbaskanhgi
soma Anayasa

anayasayi
yardimcihgi

imzalanacak,

hazirlayacak,
secimlerine
Anayasa

bundan

soma

Cumhurbaskanhgi

gidilecek, Cumhurbaskanlan

imzanalasmdan

yapihp, Kabine tesekkul edecek, cemaatlerle

ve

belli olduktan

soma da milletvekili

ilgili ayn ayn parlementolar

secimleri
kurulacak

cahsmalara baslanacaktir.

*

Kibns Turkleri icin gerekli olan krediyi Amerika temin edecek.
2.170.000 sterlinlik kredi icin vasingtonda yapilan muzakereler muspet safhada.

* EOKA

Tefhis Lideri Grives dun adadan aynldi.

Silahim teslim etmeyen Grives bir EOKA beresi giyiyordu. Girves bir hristiyan koministi
oldugunu ilan etti.

*

T.M.T'nin Silahlanna dair Dr. Fazil Kucuk beyanatta bulundu.
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* Irak'ta

1 Milyon Turk Yasiyor.

Irak Turkleri Kultur Dernegi Baskam, kendileriyle Kultur Munasebeti Tesis edilmedigini
soyledi.

Sayfa 2

* Akisler
Ana Yurt ile Kultur Baglanrmz Osman Turkay
Kibns anlasmasmm Londra' da imzalandigi sirada bir konusrna yapan ingiliz Basbakam
MacMillar, Kibns Rumlarma ezan vasfi tamndigi gibi Ada Turklerinin de milli kultur ve
karakterlerini konusacagmi, devam ettirilecegini soylemistir,

* Merakh

Bahisler

James Watt'm istirap ve gucluklerle dolu gecen hayati,

Buhar Makinesinin Mucidi

*

Spor

Dun aksam tertip ettigi Basm Toplantisina da Ahmet Sarni
Kibns-Turkiye Temaslan programi etrafhca acikladi,

* Milli

Takim Pazar gunu ilan edilecek.

19 Mart Persernbe

* Gecici

Sayi

1032

Kabinenin bugun belli olmasi muhtemel

-09 Turk bakanhgma kimlerin getirilecegi henuz malum degil.
Rum Cemaati temsilcisine de Mustesar Tayin oldu.
30 Mart tarihinden itibaren cahsmalanna baslayacak olan Kibns Cumhuriyet Hukumeti
kabinesinin gecici bakanhklan icin bugun secim yapilmasi pek muhtemel gorulmektedir.

*

Grives gecirdigi korkulu gunleri anlatti. Bir defasmda bes ingiliz askeri saklandigi yerin

bir yard yanma sokulmustur, Tedhisci lider sadece iki kadma itimat etmisti,

* Britanya

Basbakam Karadiya vasil oldu.MacMilla basm mensuplanna demecte bulundu.
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*

Turkiye ile A vusturya arasmda sivil havacilik sozlesmesi.

*

-Orudn Basbakam istanbul'a gecti.Sami El Sulh Basbakanmuz ve Disisleri bakarurmz ile

gorustu.

Sayfa 2

* Akisler
Grives'in yazdigi, Veda Mesajlan
Osman Turkay
Son bir hafta icinde Kibns Emniyet makamlanna

EOKAtarafmdan

kulliyetli miktarda

silah, cephane, patlayici madde vs. teslim etmistir,
Tedhis lideri Grives, artik adadan aynlrms bulunuyor.

* Merakh

Bahisler

Hakiki Bir Hayat Faciasi
Buyuk koc

* Dunyarun
*

en zengin kadim hastabakicihk yapiyor,

Spor

Tarihi Balkan Olimpiyatlan ihya edilecek. Yunanistan'm Bu Teklifi Belgrat'ta Cuma gunu
Balkan Olimpiyat Komitesinde gorusulecek,

* Fenerbahce

- 1

Besiktas - 0

20 Mart Cuma

*

Sayi 1033

Gecici Komite ucuncu Toplantisim dun yapti,

Dunku toplantida Menderes ile Karamanlis'in

Kibns'a yapacaklan

Toplantiya Mustesar ve Sekreterler de istirak ettirildi.

* Bozkurt2un

Gorusu

Nasir - Kasun Rekabeti
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ziyaret gorusuldu.

Misirdaki

kansiz

hukumet

darbesinden

soma

bulunuyor. General Nasr yeni rejimin kurulusunda

General

Neciple

idareyi

devralmis

islernis oldugu buyuk hatak bugun

duzenlemek gayreti sarfetmektedir.

* Hukumetimiz

adada bir Universite acacak,

Maarif Vekaletinde yapilmakta olan hazirhklar tamamlanmak uzere. Universitenin
Edebiyat Fakultesi yakmda faaliyete gececek,

* ingiltere'deki

Kibns'hlann Tabiiyet Meselesi.

Daily Telegraph

gazetesi Adadaki butun ingiliz Uslerinin devam ettirilmesini

istiyor. Atom harbinde uslerin rolu.

* Avam

Kamarasmda Kibns hakkmda bir tartisma yapildi.

Bevan anlasrnayi desteklemekle beraber, iktidan tenkit etti.

* Krustcul

Berlin Meselesi hakkmda konustu,

Rus teklifleri Bansi Koruma ve Soguk Harbe son vermek icin bir adim imis,

* EOKA

Tedhis Teskilatmm bascilan bugun numayis yapacaklar.

Sayfa 2

* Akisler
Koy ve Koyluluk Davamiz

Osman Turkay

Kibns Turk toplumunun maddi ve manevi bakimdan kalkmmasmi saglayacak olan esas
yapi, Turk koylusunun refah ve saadet temeli ustunde yukselebilir. ...
Kibns Turk koylusu ilk once maddi bakimdan kalkmmaya muhtactir. Bu ihtiyac
teskilat

ile telafi

teskilatlandmlmasi

*

olunur.

Yalmz

koylulerimiz

Ziraat

ve

sanayimizde

ve atm bir saat gibi isler bir hale getirilmesi luzumludur.

Merakh Bahisler
Amerika' da Masumlar N asil korunuyor?

*

degil,

Bugunku Berlin
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de

Dogu ve Ban olacak Berlin birbimden ayn iki sehir gibidir. Her birini kendi parasi,
polisi, telefon sebekesi, tasit vasitalan vardir.

21 Mart Cumartesi

* ingiliz

Sayi

1034

Parlementosu, Kibns anlasmasim tasvip etti.

Londra'da yapilacak olan Kibns Konferansi Pazartesi bashyor.
Zurih ve Londra adlasmasi

dun ingiliz Parlemantosunda

uzun boylu tartisma

mevzuu olduktan sonra Muhafazakar Hukumet onergesi 53 farkh kabul edilmis ve Isci
Partisi tarafmdan sunulan onerge reddedilmistir.

* Bozkurt'un

Gorusu

Safak Sokecek.
Her turlu baski, tazyik ve merhametsizce itham ve karalamaya ragmen Kibns Turk
Cemiyeti

Milliyetinden

en kucuk bir fedekarhkta

bulunmamis,

merhametsizce mi.icadeleye karsi igmah gogsunu gererek savasrnistir.

* EOKA'c1lar

dun daglardan sehre indiler.

Makarios ceteleri ovdu.

* Urdun

Basbakam Amerika'ya hareket etti.

Basbakan Vasingtonda Kralla gorusecek,

*

Kibns Valisi Limasolu ziyaret etti.
V ali Y ahudi Meruha il de gorustu.

*

Trablusu Gapta Komi.inizm Aleyhtan Numayisler
Numayisleri dagrtmak icin gozyasartici bomba kullamldi.

* Rus-iran

mi.inasebetleri hayli gerginlesti,

Sovyet buyukelcisi Irani terketti.

* Bir Turk ticaret

delegasyonu ingiltereye gidiyor.

Turk Ticaret odasi baskam demecte bulundu.
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bu baski, tazyik ve

* Nasir

ikinci defa alcak Krustcef' e hucum etti.
K1z1l diktatorluge karsi gucumuz yettigi kadar savasacagiz.

Sayfa 2

* Akisler
Grives bir kahraman midir?
Osman Turkay
Dort yil suren tedhis hareketinden soma, EOKA lideri Grives , Kibns Rumlan ve
Yunanlilar arasmda milli bir kahraman ve kurtanci olarak ilan edilmistir. Tedhis lideri bir
gun icinde Albayhktan

Yunan Ordusunda

en yuksek rutbe olan Korgenerallige

terfi

ettirilmis, Yunan Parlementosu tarafmdan saygi ile amlrms ve "millete yararh" bir sahsiyet
payesine ulastmlrmstir.

* Merakh

Bahisler

Bir O Sey Kalnusti. ....

*

Spor

Bu gun Lefkosa'da 90k muhim bir karsilasma Cetinkaya-Demirspor.
Macm neticesi Cetinkaya icin 90k muhim.

22 Mart Pazar

* Nisan'm

Sayi 1035

ilk haftasmda Askeri Turk Heyeti Kibns'a geliyor.

Oneil Turk Birliklerinin de bir muddet soma gelmesi muhtemel.

* Birkac

gune kadar teknik bir heyet geliyor.

Ankara Siyasi cevrelerine atfen verilen bir habere gore, onumuzdeki birkec gun
icerisinde teknik heyet tasvibi ile Kibns'a bir teknik heyet gonderilecek,

* Bozkurt'un

Gorusu

Kotu T emenni
Drih ve Londra anlasmalan
Partisinin dis meselelerdeki

ingiliz Parlementosunda

muzakere

sozcusu Beva yaptigi bir konusmada

edilirken ingiliz 1~91
Kibns Cumhuriyet

Htiktlmetinin ingiliz Milletler Camiasi dahilinde kalkmasmi temenni etmis ve bunun Kibns
icin 90k faydah olacagmi belittikten soma soyle demistir.
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*

Kibns ses ve soz toplulugu konseri Kibns ses ve saz toplulugu dun aksam Bizim Zafer

Sinemasmda Federasyon himayesinde yoksul cocukla yararma basanli bir konser verdi.

*

ihtiyar Grives bir ingiliz dostu olamazrms. lhtiyar, zamam geldiginde ingilizlere gereken

cevabi verecekmis,

* Askeri

isgal altmda bulunan bazi yerler tahliye edilecek.

Vali Foot dun resmi bir aciklamada bulundu.
Cikko Manastm da ister Yurtdismda tahliye edilmis olacak.
Evvelki

gun

Leymosunu

ziyaret

edecek.

Hukumet

memurlan

ile

Londra-Zurih

andlasmasmm isiginda temasta yapan muzakelerde bulunan Kibns genel Valisi Su Hugh
Foot, Leymusunda Batia oradan da Platrese gidecek ayn maddi temas ve muzakerelerde
bulunmustur.

* Liderlerimiz
*

bugun Lefke'yi ziyaret edecek.

Kibns Komitesi cahsmalanna yarm bashyor. Konferansta Turkiye Nuri Birgi temsil

edecek.

*

Sovyet Rusya'da ayaklanmar basladi, Ukrayna'daki

mucadele ile K1z1l Polis Teskilati

Demir Perde gemisindeki ucuncu ayaklanmayi basladi.

*

Fransiz Baskaru Londra'ya gidiyor. Vasington

gorusmelerinin

neticeleri

Fransa' da

merakla bekleniyor.

* Akisler
Bevar'm yenilgisinden soma
Osman Turkay
Kibns anlasmasi ingiliz Parlementosunda

gorusulurken,

muhalefet adma konusan isci

Beva, anlasmayi uygun karsilanmissa da, iktidar partisini gecmiste yaptigi hatalardan oturu
uzun uzun terkid etmistir,

* Merakh

Bahisler
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Bir Saka Nelere Sebeb Olabilir?
Tornununu Aciyan Nine

*

Bir rapordan cikan korkunc bir hareket
Baska Dunyada rm Goe edecegiz?

Mutehassislar yaptiklan son hesaplara gore 1980 senesinde dunyada 4.000.000.000 insan
bulunacaktir.

Sayfa 3

* Haftanm

Fikrasi

Argun Korkut
Mahallenin Kucuk K1z1

*

Spor
Liglerin son haftaki kritik maclann birinde dun Cetinkaya Demirsporu 6-0 hezinete

ugratti.

23 Mart 1959 Sayi 1036

* Liderlerimiz

Lefke'de coskun tezahuratla karsilnadi.

Bir bayan Hatip: "Kibns Turku Iayik oldugu mertebeye

ancak, birlik ve beraberligi

sayesinde erisebilir" dedi.
Lefke ve Civar koyler halki liderlerimizi bagirlanna bastilar.
Cumartesi gunu Lefke bastan asagi bayraklar ve mersin dallan ile danatilrmsti.

* Bozkurt'un

Gorusu

Y eni Devre Gorus
19 Subat 1959 da Londra' da imzalanan Kibns andlasmasi ile bizim icin hatta Turkiyemiz
icin yeni bir devir basladigi suphesizdir.

*

Einsenhower-MacMillar

*

Lefkosa Havaalam Sivil Iadareye teslim ediliyor.

gorusmesi sona erdi.

Y eni bir yolcu salonu insa edilecek.
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* Akisler
Olus ve Tepki
Osman Turkay
Sadaya karsi Aksiseda ne ise, olusan tepki de o nisbette degismez bir tabiat kanunudur.

* Merakh Bahisler
Kader Baska Turlu istedi.

*

istanbul Mektuplan
Siz suzmasamz da!

*

Spor
Siyah-beyazhlann bircok firsatlar kacirdigi dunku macta YAK-Turk Ocagi (2-2).

Macin en muvaffak oyuncusu T.O.C kalecisinde hadreli ceriyan eden magosadaki macta
Dogan T.B- Turk Gucunu maglup edebildi (2-1). 8 dakika fazla oynadiklan macm golleri
penaltidan kaydedildi.

24 Mart 1959 Sall

*

Sayi 1037

Vali, Dr. F. Kucuk ve Makarios'u ziyaret etti. Kibns'a yerlesen ingilizler ile ingiltere'ye

yerlesen Kibnshlann gelecegi onemli bir mesele olarak beliriyor.
Londra Komitesinin toplantisi gece gee; vakitlere kadar devam etti.
Amerika Kibns Turklerine 5 Milyon 600 Bin Dolar yardim yapacak.
Kibns Valisi Sir Hugh Foot dun sabah Baspiskoposluga giderek Makarios ile bir
saat suren bir gorusmede bulunmustur.
Amerikanm Kibns Turklere yapacagi yardim. Diger tarafta basm haberlerinden
ogrendigimize gore Amerika Iktisadi Yardim olarak Kibns Turklerine para yardiminda
bulunacagi soyledi.

* Bozkurt'un

Gorusu

Basan Gucu,
Cemaatimizin her sahadaki basan gucu kucemsenmiyecek kadar onemlidir, Turk tuccar ve
esnaflann yapmakta oldugu buyuk hamleler, cemaatimizin gelecegi garanti bakmundan
buyuk bir deger tasmaktadir.
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*

Britanyah Liderler bugun Amerikadan aynhyorlar.

Eisenhower

ile

Britanya

Basbakam

Harold

Birlesik Amerika Cumhurbaskam

MacMillar

arasmda

yapilmakta

olan

muzakereler dun sona ermis ve tam bir anlasmaya vanldigi aciklanrmstir.

Londra Komitesi dun toplandi,
ingiltere'deki Kibns'hlar neticeyi merakla beklemekte.
Times Grives'in siyasi hayata kansmak hususunda tazyik edildigini yazryor.
Londra Komitesi bugun toplantilanna baslarmstir.
iki Turk Katle Tesebbusten,

samk olacak yargilamyor.

Durusmaya

bugun de devam

edilecek.
Kibns Ses ve Saz Toplulugu'nun konseri 90k basanli oldu.
Nasir-Kasun Mucadelesi 90k ciddi bir safhaya intikal ediyor.
Kahire Universitesi Rektoru Mukaddes cihad bayragi acti.
Birlesik Arap Cumhuriyeti

baskaru Abdi.ilnasir komunizmi tel'in eden yeni bir

beyanatmda, Birlesik Arap Cumhuriyetinin
reddedecegini

bir kere daha tekrarlamis

Ban ve Dogudan gelecek herr turlu baskiyi
ne Batmm ve ne de Dogunun

emperyalist

gayelerine ayak uyduramayacagmi boyun egmeyecegini bildirmistir,

* Banh

Disisleri Bakanlan Washington'da toplamyor.

Sayfa 2

* Akisler
Turk Gencligi ve Ataturk Devrimleri
Osman Turkay
Ataturk devrimleri konusunda

gencliginin ne kadar hassas davrandiguu,

son gunlerde

Buyuk dogu adh bir dengenin yaratngi olaylar uzerine meydana gelen durumda bir kere
daha gormek firsatmi bulduk.

*

Merakh Bahisler
K1rm1z1 Krizcten

Kurt Singer' den ceviren Meral Gasprol
Gunaydm- Ti.irk Dili Dergisi ( Ibrahim Zeki Burudurlu)
Memleketimizin kultur dergileri esasmda devamh duzenli yaymla iyi bir yer yapan, yazryi
okuyucularma sunan Turk dili dergisininin Mart 1959 sayisi elimizdedir.
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*

Spor
Sampiyonlar finalinde ilk defa 2 ispanyol takmu Real-Atlatikos

Sayi 1038

25 Mart Carsamba

Gecici Komitenin ilk onemli toplantisi secim Bolgeleri, secim usulleri, cemaat
temsilcileri uzerinde ilkel toplantilar yapildi.
iki cemaate £ 40.000'lik acil yardim,
Dr. Fazil

Kucuk

ve Makarios

iyi munasebertler

kurulmasi

icin Musterek

Beyanname nesrettiler, Gecici komite dun Vilayet Konaginda tekrar toplarmstir.toplantiya
V ali baskanhk etmistir,

* Bozkurt'un

Gorust;

Yeni Hazirhklar mi?
Rodos ve Atina'dan gelen haberler bizi pek hakh olarak dusundurmektedir, bu haberler ne
Kibnsh rumlann ve ne de Yunanistanda yasayan Yunanhlann samimi olmadiklanru

bir

kere daha aciga vurmakta.
Rodostan gelen haberler Adadan surulen 22 EOKA tedhiscinin Yunan ordusunda talim ve
terbiye gormek icin hazirhklar yapmakta oldugunu kaydetmekte ve bunlann subayhga terfi
ettirilmek suretiyle taltif edilecekleri aciklanmaktadir.
Urudn Krah daha fazla Amerikan yardmu istiyor.
Makarios'un basm toplantisi.
Kibns

Baspapazi

Makarios'un

tertipledigi

bir

basm

konferansmda

Ge9ici

Komitenin yapmakta oldugu muzakerelerden tatminkar oldugunu soylemis ve pek yakmda
anayasanm hazirlanmasma gecilecegini sozlerine ilave etmistir.

25 Mart Tatili: 25 Mart ile 23 Nisan resmi tatil gunleri olarak ilan edilmistir.

*

Londra' daki ucak kazazedelerine Basvekil Gedikle seker gonderdi.
Emin Klafat, Afif Demirer,

Hostes Yelkova

Kazim Nefes ve Kemal itik'in

sihhatleri suratle iyilesiyor.
MacMillar Amerika' dan aynldi.
Mayis aymm 11 'inde bir Disisleri Bakanlan toplantisina karar verildi.
Londra komitesinin calisma kolu kuruldu.
Cahsma kolu dun bir toplanti yapti.
Ziraat Dairesi memurlanyla ciftciler muzakerelerde bulundu.
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T.M.T.f. irticai Nesriyat, Takip icin Buro kuruldu.
Yuksek tahsit gencligini temsil eden T.M.T.F de "irtica Nesriyatve Hareketleri
inceleme bttrosu adi altmda bir teskilat kurulmustur,
Pastalara yeni zamlar yapildi.

Sayfa 2
* Rum Basmmm Sikayetleri
Osman Turkay
Kibns'ta cikan Rumca gazeteler, son gi.inlerde hep bir agizdan Ti.irklerde ve hala
Turk Basmmda sikayete baslanuslardir.

* Merakh Bahisler
Hayvanlarda Nukte Merak!
Bazi hayvanlarda, bilhassa maymunlar' da bir takim insanlarda bile zor rastlanan bir
nukte yapma ve cevresini guldurme meraki vardir.
Alimler bu hayvan hususiyetini izah edememektedirler.
Buna gore
KiTAP<;ILARDA
Numan Ali Levent
Ankara' da sik sik ugradigim yerlerin basmda kitapcilar geliyor. Okuldan ciktiktan soma
koltugumun altmda ders kitaplan, eve giderken, tatil gi.inlerinde bos zamanlarda kitapcilara
ugramayi, hie degilse ayak ustu, vitrindeki kitaplan seyretmeyi katiyen ihmal etmem

.

* Spor
* italya Olimpiyat Komitesinin Futbol Takimmuzi Asya grubuna atilmi
Turkiye Protesto ediyor.
Fifa ve Uefa nezdinde derhal tesebbuse gecilecek.
Gene Milli Takimuruz dun Bulgaristan'a hareket etti.

26 Mart Persernbe

Sayi 1039

*Yunan Basbakam Karamanlis'in Turkiye'yi ziyaretinin yankilan
Haber Ankara, Londra ve Atina memnuniyetle karsiladi.
Disisleri Bakanlignmzm nesrettigi resmi tebligde Ataturk ile Venizelos tarafmdan kurulan
dostlugun ihya edilecegi belirtiliyor.
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* Bozkurt'un

gorusu

Zirve Konferansi
Britanya Basbakam Harold MacMillan'm

Sovyet Rusya'ya yaptigi ziyaretten soma Ban

Dogu munasebetlerinde bir gelisme kaydedilmise benzemektedir.
Askeri Dairelerde cahsan Turk memurlarmdan 5 kisilik bir heyet liderlerimizle gorustu.
Britanya Kraliyet Hava Kuvvetleri lrakta kalmakta devam edecek.
Bu hususta Irak, Britanya'ya taahitte bulundu.
MacMillar avam kamarasmda izahatte bulundu.
Lemux Boyd Kibns hakkmdaki sorulan cevaplandirdi.
Dun avam kamarasmda Isci Partili Mebuslardan Senakir, Somurge Bakam Lenmux
Boyd'a Kibns'ta kac cemiyet ve gazetenin haliyetten men edildigini ve cemiyet kurma
hurriyeti basmm hurriyetin iadesi icin tedbir ahp alamayacagim sormustur.
Rumlar Gurultulu bir istiklal Bayrami kutladilar.
iran'm Pakistan'a gonderdigi Nota.
Bagdat Paktmdan aynlmakla beraber dostluk munesebetleri devam ettirilecek.
F eneromeni kilisesindeki a yin sekteye ugradi,
Bir papaz EOKA'ya hizmet eden eden oglunun nerede oldugunu sordu.
Suda Misir' a konferans teklif etti. Suda 1999 anlasmasim kabul etmiyor.

Sayfa 2

* Akisler
Cemaattan Y apilan Y ardim
Osman Turkay

*

Merakh Bahisler
Kanm Deveram 500 sene evvel kesfeden Alim Leonardo da Vinci

istanbul Mektuplan
Kaybedilmis Itimat

Sayfa 3

*

Dunya Sulhu ve Nato icin cahsan fuze arastirma merkezi.
Cape Canaverdeki

merkez butun Nato azasi memleketlerle

muhtemel bir baskma karsi tedbirler diyor.
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daima temas edip

27 Mart Cuma

*

Sayi 1040

Gecici komite bir toplanti daha yapti.
Silah tasiyanlara veya kullananlar 10 yila kadar hapislik cezasi verilecek.

Belediyeler icin bir komite kuruldu.
Askeri Birlikler Cikko manastmm bosaltti. Gecici komite dun Vilayet Konaginda tekrar
toplanustir.
Trodos ilcesi kaldmhyor.

*

Bozkurt'un Gorusu
Tahrika-i Nesriyat

Turklerin menfaatlerini baltalamayi kendisine vazife edinmis ola ingilizce bir gazete simdi
de Amerikan yardirm mevzuunda

tahriklerini

aturmis, cemaatine yapilacak olan mali

yardmu su veya bu sekilde akimete ugratmak icin her careye basvurrnaya baslamistir.
Bu gazetenin Turklere karsi besledigi yanhs dustlncelere artik bir son vermesini
istiyoruz.
Kibnsh Rumlar Fabrika insasi icin yatmm mi yapiyor?
Odada dort fabrikanm temeli atilrms.
Yunanh talebeler hakkmda Resmi aciklama istiyoruz.
EOKA Magaralan yeniden mi tanzim ediyor?
Cemaatimizin
maksadiyla

hakh endisesi

Yunanistan'dan

giderilmelidir.

Kibns Baspapazi

Makarios'u

karsilamak

Kibns'a gonderler ve kendilerine taleve ve is adarm susu

verilen Yunanhlar hala daha adayi terletmedikleri ve bunlar hakkmda hicbir kanuni takbeta
gorusulmedigini hayretle ve esetle ogrenmekteyiz.
Dr. Kucuk ogretmen kolejinde.
II. donemin son gunu munasebetiyle dun sos koleji salonunda bir cay partisi tertip
ettirmistir.

Sayfa 2

* Akisler
Kiliseden Yukselen Feryad
Osman Turkay
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Yunan Bagimsizhk

bayranu mi.inasebetiyle Lefkosa'da

Faneroneni

kilisesinde

yapilan

toren esnasmda Yunan Milli marsi koro halinde okunurken, kiliselerin kubbelerini
mechulden gelen aglamakli bir ses anlatmis,

* Merakli

BAhisler

Rus Grandusesi Tatina Hayatta rm?
1018 yilmda butun Car ailesinin katledildigi ilan olunmustur. Arna Carin kizlanndan
birinin bu katliamdan kurtuldugu cinayet yillardir agizlarda dolasiyor.

*

Spor
Liglerimizin en muhim iki maci pazara oynanacak.

Takimlar hazirhklanru hizlandirdilar.

28 Mart Cumartesi

Sayi 1041

* Kabinenin sekli dun aksam belli oldu.
Mudafaa, sihhiye, ziraat ve tabii kaynaklar bakanhklan Ti.irklerebirakildi.
Gecses hukumet 2 Nisan' da tesekkul edecek. ilk resmi toplanti 6 Nisan' da
yapilacak. Kibns Turk Cemaati lideri Dr. Fazil Kucuk ve Baspiskopos Makarios'la yaptigr
tartisrnalardan soma Kibns Valisi S1r Hugh foot asagida gosterilen Bakanliklara Rumlann
getirilmesini teklif etmisti.
Hariciye
Maliye
Adalet
Ticaret ve Sanayi
Dahiliye
Mi.inakdeve Baymdirhk
Ame le
Vali aym zamanda su Bakanhklara da Ti.irklerin getirilmesini teklif etmistir.
Mi.idafa,Sihhiye, Ziraat ve Tabi kaynaklar.

* Bozkurt'un

Gorusu

Kavgamn Sonu
Ti.irkiye, Britanya ve Yunanistan ile Kibns': Turk ve Rum cemaat temsilcileri ZurihLondra anlasmasirn imzaladiktan soma ilgili devlet adamlan ile Kibns'r Turk ve Rum
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liderler verdikleri beyanatlarda Kibns anlasmasmm "iyi niyet" prensibi uzerine kurulmus
bir anlasma oldugunu belirtmisken

ve Kibns muzakerelerine

iyi niyetin hakim olmasi

icebettigini sart kosmuslardir.
General Goker'in bindigi "Tef" dusup parcalandi.
Pilot general kazayi yara-beresiz atlatti,
Silah tasiyacak ve kullanacak olanlar cezalandmlacak.
ingiltere Irak'taki askeri Usleri tahliye edecek.
Irak'm Bagdat Paktmda aynlmasi mevcut andlasmayi feshetti.
Kibns'ta kurulacak olan Turk Universitesi icin ilk adim atihyor.
Hikmet Ilaydm baskanhgmdaki heyet dun adamiza vasil oldu.
Menderes ve Karamanlis Kibns'r Haziranda ziyaret edecekler.
Turk-Yunan Musterek menevralan Nisan'da basliyor.
Yugoslavya Almanya meselesi uzerinde yapilacak gorusmelere katilmak istiyor.

Sayfa2

* Bansi Kurmak

Savasi

Osman Turkay

Cok sukur artik Kibns adasmda siddet ve tedhis durmus siyasi cinayetlerin onu almrms,
EOKA kendi kendini dagrtrrus, silahlanm teslim etmis ve memleket bir bans havasma
kavusmustur.

* Merakh

Bahisler

Charles Goodyear ve Lastigin Garip Hikayesi.
Gunaydm
Ozlemin En Derini
Ibrahim Zeki Burdurlu
Bize gore ozlemlerin en derini ve en siddetlisi vatana karsi duyulan ozlemdir.

*

Spor

Liglerin en muhim karsilasmalan

yarm oynamyor. Dogan T.B-Gen9lik Gucu, Cetinkaya-

Demirspor
Maclann neticesi sampiyon, ikinci, ucuncu tayin edecek.
Yunanistanla

A ve Gene Ma91 yapacagiz. Musabakalann

dusunuluyor.
Tarsus Idman Yurdu 7 Nisan'da adaya geliyor.
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1959 Kasimmda oynanmasi

Elazig Guven Spor kulubu de geliyor.
Demirspor'da 7 Nisan'da Hatay'a gidiyor.

29 Mart Pazar

Sayi 1042

* Turk Peynircilik Kooperatifi dunden itibaren faaliyete basladi.
Peynir Fabrikasmm A91h~ Toreninde Vali, Dr. Fazil Kucuk ve Hasan Oktay birer
konusma yaptilar,
Vali, Turkler Refaha kavusmadikca, Kibns'm milreffeh olmayacagim soyledi,

* Bozkurt'un Gorusu

Iyi Niyetten Eser Y ok.
Kibns anlasmasmm sartlan iyi niyete dayanmaktadir. Yani iyi niyet gosterildigi takdirde
bu anlasma basan ile yuruyecek aksi halde muvaffakiyetsizlige

ugrayacaktir.

Tanm, Savunma ve Sihhiye Bakanhklannm Bize aynlmasi iyi karsilandi.
Ayarlama Turkiye basmmda memnuniyet yaratti.
Vali Foot Lamaka Turk Belediye Basakruyla gorustu,

Sayfa 2
* Akisler
Ses Amlan ile Urperis

Osman Turkay

Tedu 43 yilhk omrunun 22 yihm sahneden gecirdi,
Hayatmm son gununde 1 Nisan'a yetisecek bir piyesin rejisi ile ugrasan gene
sanatkann Turk filmciligine de emegi coktur,
1915'de istanbul'da dogdu Suavi Tedi.

* Spor
Bugun yapilacak olan maclardan sonra 1958-59 sezonunda kim sampiyon olacak*

30 Mart Pazartesi

sayi 1043

* Cemaat mac Yardim Mevzuu Amerika'da gorusuluyor,
Disisleri Bakarurmz Amerika yolunda.
Zorlu Washington'da Nato Disisleri Bakanlan konferansma istirak edecek.
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Disisleri Bakamrmz Amerika' da ozel konferans verecek.

* Bozkurt'un

Gorustl

Turk Universitesi
Hukumetimizin Kibns'ta bir Turk tmiversitesi kurmak icin faaliyete gecrnis bulunmasi
Ada Turk cevrelerinden beri bir memnuniyet ve sevinc uyandirrmstir.
Ticari

alandaki

yeniliklerimiz

ancak

Ticaret

okulunda

yetistirilecek

genclerimizsayesinde giderilecek ve ancak bu suretle ozledigimiz bekledigimiz hakiki
Turk Carsisi kurulmus olacaktir,
Kominist Cinliler Dalcilamaci anyorlar. Kayler arastmlmaya baslandi.
Tibet Lideri Dak Lamay Kominist Cin kuvvetleri tarafmdan aranmaktadir.
Dogan T. Birligi Sampiyon oldu.
Kesislerle koministler arasmda harp.
Koministler 13.000 Tibetli kesisi esir ettiler.
Turk Ozel polis Teskilatmin Mensuplan endise icinde.
Hukumet musbet bir karar vermelidir.

Sayfa 2

* Akisler
iktisadi Kalkmma Yonunden
Kibns Turk toplumu iktisadi bakimdan kalkmmak amaciyla son zamanlarda genis olcude
bir kampanya baslatrms bulunuyor.

* Merakh Bahisler
16. Asirda Bir Mada Hikayesi.

Sayfa 3
Banh mutehassislara gore Ruslar atomla calisacak yeni bir fuze hazirhyorlar. "Atom
fuzesi" fezanm butun sirlanru cozecek.

*

Spar
1958-59 sezonu lig sampiyonu tayin eden macta

Dogan T.B- G. Gucunu 7-2 yenerek Sampiyon oldu.
Lamaka' da gal rekoru.
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YAKIN DOGU UNiVERSiTESi
FEN - EDEBiYAT FAKULTESi
TURK nn.t VE EDEBiYATI BOLUMU

BOZKURT GAZETESi 1959
OCAK- ~UBAT- MART- NiSAN - MAYIS

MEZUNiYET QALI~MASI

HAZIRLAYAN
DANl~MAN

: D0R0YE YUCEL
: YRD.DOc;.DR.ALi EFTAL OZKUL

LEFKO~A 2006

ONSOZ

ismim Duruye Yucel. Yakm Dogu Universitesi Fen-Edebiyat Fakultesi Turk Dili ve
Edebiyati Ogrencisiyim. Bu cahsmaya 2003 yilmda basladim, lnceledigim gazete Bozkurt
gazetesi olup 1959 senesinde aittir. 1959 yihnda gecen siyasi, sosyal ve kulturel butun
haberleri bu gazetede bulmak mumkundur.
Ben calismamda onemli haberleri aynntih bir sekilde ele aldim. Bana calismaya
baslamarnda yardimci olan degerli ogretmenim Yrd. D09. Dr. Ali Eftal Ozkul'a sonsuz
tesekkurlerimi iletiyorum.
Boyle bir cahsma yapacak olan arkadaslanma tavsiyem severek ve isteyerek
cahsmalarma baslarlarsa ilerde ufak da olsa 90k guzel bir eser meydana getireceklerini
unutmamalandir.

ctnts
Bozkurt gazetesinin ilk sayisi 26 Ekim 1951 Cuma gunu cikrmsnr. Gunluktur. Sahibi
ve umumi yaym muduru Cemal Tegan ; sorumlu yazi isleri muduru ise Sadi Togan'dir.
Bozkurt Basimevi, 144 Gime Caddesi, Lefkosa adesinde dizilip basilmaktadir. Baslangicta
idae evi: Asmaalti No.79 'de idi.
Bozkurt, ilk sayisinda prograrmm soyle ciziyordu:
a- Ciddiyet ve durustluk yolundan aynlmamak.
b- Sahsi kin ve garazdan uzak kalmak.
c- Toplumla ilgili iyi niyetli yazilan, behemehal yaymlamak.
d- Turk koylusunun dertlerini dile getirmek.
e- Turk toplumunun ekonomik kalkmma carelerini aramak.
Daha sonraki yaym hayati boyunca ve ozellikle 1963 olaykanndan sonra Bozkurt,
toplumsal mucadelemizi buyuk bir inancla savunmus; toplumumuzun ic sorunlarma buyuk ibr
titizlikle egilmistir.
Bozkurt gazetesinin yaym hayati devam ediyor. En yuksek tirajh gazetelerimizdendir.

BOZKURT GAZETESi

1 Ocak 1959 Persembe

CiLT 12

*

Diplomatik gorusmeler uclu bir toplanti hazirlamaya matuftur.
Kibns'ta Turkiye'ye askeri usler verilmesi meselesi yeniden canlandi.

*

Geride Biraktrgimiz Y1l
1958 yilina ait bir cok act hatiralanmiz vardir. Memlekette huzur ve sukun namma

birsey birakmayan

EOKA Kan Teskilati kardeslerimizin

bir cocuguna insafsizca

ve

merhametsizce saldirrmstir. Iste 1958 yih geride birakihrken 1959 yihrun Turk Milleti ve
Turk cemaati icin kutlu ve mutlu olmasim temenni ederiz.

* Krbns

Radyo Korporasyonunun

Tessuru Hakkmda Basm Tebligi

Kibns Radyo Korporasyonunun
dairesi seklinden

bagimsiz

Genel Muduru, Radyo yaymlanmn

bir Kanun'i

Tesekkule

devrinin tabiatiyle

bir hukumet
kansik

bir is

oldugunu ve yeni mekanizmanm tamamen kurulmasi icin biraz zamana ihtiyac oldugunu
beyan etmistir.

* Yunan

Basim Turk-Yunan Yakmlasmasina Buyuk onem veriyor.

Atina basiru Kibns mevzuunda Turkiye ile Yunanistan arasmda yapilmakta olan
muzakerelere genis bir yer vermektedir. Gazetelere gore Yunan hukumeti fazla iyimser
gorunmesine ragmen, muspet bir gelismeye dogru gidilmektedir.

* Yol kazasmda

4 kisi yaralandi.

2 yarah hastaneye kaldirrnak icin helikopter kullamldi.

* Yilbasi

seref madalyalan.

Yeni Y1l munasebetiyle Majeste Kralice Bay Mustafa Fuad Sarni ile Bayan Turkan
Aziz' e "Order of British Empire" unvam verilmesini tasvip etmistir.

* Mezunlar

Balosu.

Dun aksarn Caglayan Barda tertiplenen Mezunlar Balosu cok basanli oldu.

*

Nato Akdeniz Komutam Turkiye 'yi ziyaret edecek.
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* Faik

Muftuzade cocuk yurtlanm ziyaret etti.

* Yunan

Devlet Adamlarmm Kibns Mesajlan.

Yunan devlet adamlan ve liderleri yeni yil mesajlarmda hepsi de Kibns'a temas
etmislerdir.

*

Tedhiscinin yargilanmasma karar verildi.
12 Ekim tarihinde tabanca ve patlayici madde tasimaktan samk Eftimias Kurtellas

admda bir Rum Magusa ozel mahkemesi huzuruna cikanlrms ve yargilanmasma

karar

verilmistir.

* Insanhk

Turkumuz.

Bu sabah dogacak gunesle 1959 yihnm ilk isiklanna kavusacagiz,

* Merakh

Bahisler.

Hindistan' da Dul Kadmlarm yakilmasi.

* Midas'm

Altmlan Bulunacak mi?

Amerika'daki

Arkeologlara

gore

Midas'm

Altmlanndan

ziyade

arsivleri

ki ymetlidir.

*

Turk soforlerinin toplantisi yapildi. Turk soforleri Valiye mi.iracaat etti.

*

Kibns Hukumeti Turk Memurlar Kurumu Larnaka Sube sekreterliginden

toplanti) 8 Ocak 1959 Persembe gunu o.s saat 4'te yapilacak,

* Kim

kimdir? Jan Jack Ruso hakkmda bilgi.

* Ankara

mektubu: Husamettin Kunter.

Siirlerinde Kibns. Behcet Kemal Caglar.

*

Icki nasil ve ne zaman tesir eder.
Ickinin insan i.izerindeki tesirleri kisrnen fiziki, kismen de umumidir.
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(Yilhk genel

* Kibns Turk

* Yahya
*

Ogretmenler Birligi Baskanhgindan; Yilhk Genel toplantiya davet.

Kemal hakkmda Ibrahim Zeki Burdurlu'nun yazilan vardir,

Kibns Hukumeti Turk Memurlar Kurumu Lefkosa Sube Sekreterliginden: Yillik Genel

Toplanti.

* Basra'nm goz kamastiran

hazineleri

Kuveyt, Katar ve Bahreyn. .. nufuslan
Emirlikle

toptan yanm milyona guc bulan bu ii<;

yilda 72 milyon ton petrol istihsa edilmektedir.

Kuveyt Emiri'nin yalmz

ingiltere'de 1 milyar dolan var.

* Kibns basmmdan
Etnos gazetesi

kendi hukumetine

Turkiyede

yaptigi

gorusmeden

elde ettigi

neticeleri bildirmek icin Atina'ya vasil olan Pezmazoglunun faaliyetlerine temasla Yunan
hukumet reisi Karamadis'e ait sozlere yer verir.

* Elefteria

Gazetesi

Filelefteros Gazetesi
Cyprus Mail Gazetesi
Times of Cyprus Gazetesi
Londra cikan Dr. Kucuk ile R. Denktasm adaya vasil olduklannda
beyanattan temasla yazilan makalelere

yaptiklan

ve bu sene yil basi herkes icin umit kaynagi

olmasma deginmistir.

*

Tarihte bugun
Mekke'nin

zapti. Hz. Muhammed'in

Mekke'de

buyuk bir islam devleti kurmak

istemesinden bahsedilir.

*

Spor
Bugun Taksim

sahasmda

yapilacak

olan Futbol

Tahtakale-Belediye takimlan arasmda komik maclar var.

3

festivalinde

Basm-Mezunlar,

*

Yas kirk uc
Yas 43! Sark erkeklerine gore, divan basmda sabdi bir gevezelik yapmak icin cay ...

*

Basra'mn goz kamastiran hazineleri

(5.ci sayfadan kalan)
Nasir, Suveys yolunun kontrolunu eline aldi, Nasir, petroliin Hafa musluklanm
kapatarak Urdunu berbat duruma soktu.
Nasir, Kizildenizin guney kapisim tehtid etmektedir.
Ve simdi butun diger zengin petrol Araplanm tehdit etmektedir.
Ve butun bunlar nicin?

Sayi 957 Yil 8

Cumartersi 3 Ocak 1959

* Lennox-Boyd'un Macmillan'a

Kibns Hakkmda Verdigi izahat

ingiliz gazeteleri Kibns Hukumetinin

Emniyet Siyasetini Tenkit edici bir lisan

kullamyor.
Ihtiyath iyimserlik devresi ihtiyath intizar devresine girmis bulunuyor.
Londra (Hususi) 2. son gunlerin en kayda deger olaylanndan biri de somurgeci
Bata Lennox Boyd'un Basbakan Mac Millan'i ziyaret ederek kendisine Kibns'm durumu
hakkmda izahat vermesidir.

* Birlesik

Arap Cumhuriyeti'nde Komunizme karsi mucadele acildi,

200 komunistin tevkif edildigi bildiriliyor.

* Kuba'da Asiler

Duruma Hakim.

Asi lider Demokratik bir rejim kuracakrms. Kuba' daki isyan hareketlerinin lideri
Fidel Kastro'nun bu aksam Havana'yi ziyaret edecegi resmen aciklanrmstir.

* Kibns'ta

Turk Soforler Cemiyeti Dun Lefkosa'da Kuruldu.

* Yilbasmm

Feci Trafik Kazasi

Larnaka'mn tamnrms ailelerinden merhum Adnan Efendinin oglu 22 yasinda Ziya
Adnan yilbasi gecesi Lefkosa Larnaka yolunun altmci milinde karsilastigi
carpisma neticesinde ani olarak hayata gozlerini kaparmstir.

4

araba ile

*

3. Milletler Genel Sekreteri Amman'a hareket etti.

*

Emniyet Tedbirleri Gevsetiliyor.
Onumuzdeki

Pazartesiden

itibaren

Askerler

laymasmda

kahve

ve

barlara

girebilecekler.

*

Bir Alman Koyunde Bomba.
On ayak uzunlugundaki

Bombayi zararsiz hale getirmek 19m butun koy halki

bosal tilacak.

* israil

Basbakam ile Birlesmis Milletler Genel Sekreteri Gorustu.
Gorusmede Ortadogu'nun

*

genel durumu gozden gecirildi.

iki tedinisci hapse mahkum oldu.
2 Kasun tarihinde bir bomba tasimaktan sevk Angelos Mihal admdaki bir katip ile

Stevru Papa Stilyanu admdaki bir Rum genci Lefkose Ozel Mahkemesinde yargilanarak
suclu bulunmuslardir.

Sayfa 2

*

Yilbasi Senlikleri
Osman Turkay

1931 den beri Kibns 'ta ilk defa olarak bir yilbasi gecirmis

bulundugundan bahseder. Ve Londra yilbasilan ile karsilastirma yapar.

* Merakh

Bahisler.

Hakikat
vak'alarla

olabilecegine

karsilasir,

akil erdirilemeyen

vakalar.

Zaman

zaman,

oyle seyler gorur ki bunlar hakikat olabilecegine

insan oyle

bir turlu akil

erdiremez, gozleriyle gormedigi bir hadise ise, bunun muhakkak uydurma, hayal mahsuli.i
bir sey olduguna hi.ikmeder.

* Kim Kimdir?
Mimar Sinan
Mimar Sinan 1490 yilmda Kayseri vilayetinin
koyunde di.inyaya gelmistir.

5

Gesi nahiyesin

bagli Agrimes

Halk arasmda Koca Sinan diye amlmakta olan bu buyuk Turk sanatkan 1588'de 98
yasmda oldugu halde olmustur.

* Amerikada

kendisine hakh bir sohret temin eden Profesor Erenguin'e gore;

Esiniz, dostunuzu veya dusmemizi ipnotize edebilirsiniz.

* Basra'nm Goz Kamastiran

Hazineleri

Kuveyt, Ka tar ve Bahreyn... nufuslan
Emirlikle

toptan yanm milyona guc bulan bu uc

yilda 72 milyon ton petrol istihsa edilmektedir.

Kuveyt Emiri'nin yalmz

ingiltere' de 1 milyar dolan var.

* Kibns Basmmdan
Etnos gazetesi

kendi hukumetine

Turkiyede

yaptigi

gorusmeden

elde ettigi

neticeleri bildirmek icin Atina'ya vasil olan Pezmazoglunun faaliyetlerine temasla Yunan
hukumet reisi Karamadis' e ait sozlere yer verir.

* Elefteria

Gazetesi

Filelefteros Gazetesi
Cyprus Mail Gazetesi
Times of Cyprus Gazetesi
Londra cikan Dr. Kucuk ile R. Denktasin adaya vasil olduklannda
beyanattan temasla yazilan makalelere

yaptiklan

ve bu sene yil basi herkes icin umit kaynagi

olmasma deginmistir.

* Tarihte

Bugun

Mekke'nin

zapti. Hz. Muhamrned'in

Mekke'de

buyuk bir islam devleti kurmak

istemesinden bahsedilir.

*

Spor
Bugun Taksim

sahasmda

yapilacak

olan Futbol

festivalinde

Basm-Mezunlar,

Tahtakale-Belediye takimlan arasmda komik maclar var.

* Yas Kirk U9
Yas 43 ! Sark erkeklerine gore, divan basmda sabdi bir gevezelik yapmak icin cay ...

6

*

Basra'mn Gozkamastiran Hazineleri

(5.ci sayfadan kalan)
Nasir, Suveys yolunun kontrolunu eline aldi. Nasir, petrolun Hafa musluklanm
kapatarak Urdunu berbat duruma soktu.
Nasir, Kizildenizin guney kapisiru tehtid etmektedir.
Ve simdi butun diger zengin petrol Araplanm tehdit etmektedir.
Ve butun bunlar nicin?

Cumartersi 3 Ocak 1959

3 Ocak

*

Cocuklar Sizin icin
Ormanda Bahk A vi adh bir hikayeye yer verilir.

* Hirsizlann

lkci

18. yy'da Suriye'de buy-Uk bir veba salgmi vardi,

*

1959'un Esiginde
Numan Ali Levent
Cogurnuz bir yes daha konusmaga sevinirler, bir kisrmrmz bir yih daha eskittigi, bir

yil daha ihtiyarladigi, olume bir yil daha yaklastigi icin uzuntu icinde.
1959 yih icin de kehanetlerde bulunuldu.

*

Tarihte bug-Un
Sipahilerin isyam.

Sayfa 4

*

Spor

*

Yilbasmda tertip edilen dortlu tumuva
Basm mensuplan sampiyon oldu.
Y edi kisilik (seven-a-side) kupasmi Cetinkaya kazandi.

Sayi 958 yil 8

4 Ocak 1959 Pazar

7

* Kibns'ta
*

Turk Parlamentosunun kurulacagi haber veriyor.

1 Ekim' de yururluge giren ingiliz plam tatbik edilecek.

* Turk

Evleri yikihyor. Turk mallan yagma ediliyor.
Kibns'm yarattiklan

felaketlere,

istedikleri cinayetlere ve enosis yaygaralanyla

cehenneme ceviren tedhisci Kibns Rumlan hala daha Turklere besledikleri kin, nefret, ve
dusmanlik barbarca hareketlere devam etmektedirler.

* Atinamn

kuyruklu yildiza benzer bir baska balonu?

Adada bir Turk Parlementosu

kurulmasi icin hazirhklann

yapildigi bildirilirken,

Atina Cumhuriyetten bahsediyor.
Resmi cecreler tarafmdan Teyid edilmiyen haberler ihtiyatla karsilanmaktadir.
Kibns meselesinin diplomatik kararlar vasitasi ile gorusuldugu bugunlerde bir cok
haberler ortaya cikmaktadir.

* Valinin

Despotu Ziyaretinin Akibeti

ingilizler bunu iyi niyetin Galebe caldigi seklinde yorumlasalarsa

da, pek umitli

gorememislerdir.
Londra (Hususi) 2. Kibns valisi Sir Hugh Foot'un yilbasi dolayisiyla
Muftusunu ve Baspiskopos vekili Antimos'u

Kibns

ziyaret etmesi gazetelerde derin yankilar

uyandirmistir.

Sayfa 2

*

Baris Y ili Osman Turkay
1959 yih insanhk dunyasim, bir bakim kansik meselelerle karsi karsiya bulmustur.

Berlin meselesi halen ciddiyetini muhafaza etmektedir.
Dunyadaki

huzursuzlugun

bashca

musebbibi

gerilemeyi ve Kominist rejiminin basansizhklanrn

olan Sovyet

Rusya,

kaydettigi

ortbas etmek icin fikir hurriyetine

saygisizhkta rekor kirnustir.
Butun dunyada ve Kibnsta durum boyle olmakla beraber yeni yil munasebetiyle bir
cok yetkili sahislar 1959'un bans yih olacagina inanmislardir.

*

Merakh Bahisler

8

Eskiden usta bir hirsizdim!
Meshur bir kasa lursizi basmdan gecenleri anlatiyor.

* Kim,

Kimdir?
Mithat Pasa
Buyuk bir devlet adarm olan Mithat Pasa, hak ve hurriyet sehitlerindendir.

* Haftamn

Fikrasi (Arsun Korkut)

Gokten Bir Cisim Indi.

Sayfa 3

* Kibns Basmmdan
Etnas Gazetesinin Haberi
Elefteriye

gazetesi

ingilizler,

Turk-Yunan

anlasmasim

bozmak

istiyor bashgi

altmda bir haber nesreder.
Fileletretos gazetesinde intisar eden bir bas makalede az cumle soylenenler vardir.
Cyprus Mail, Scotsman gazetesinde intisar eden haberlere yer verir.
Times of Cyprus gazetesi Vali Foot'un yilbasi gunu Kityum Mitropoliti ile Muftu
Dane Efendiyi ziyaretine temaslar yaptiklanna yer verir.

*

SPOR

Sayfa 4
Dun Taksim

sahasmda

yapilan

bir karsilasmada

Y.A.K'1 4-1 maglup

eden

Cetinkaya, rovansmi aldi,

* B. Milletler

genel sekreteri Amman'da.

5 Ocak Pazartesi 1959

*

Is Ham'nm temeli buyuk bir torenle atildi. Temele ilk harci temsilcilerimiz koydu. Dr.

Fazil Kucuk evkafm bugunku mali durumu hakkmda izahat verdi.

* Belediyelerimiz

9

Ankara' dan gelen kesin bir habere gore, Kibns hukumeti yakm bir gelecekte
mustakil Turk belediyelerini resmen taruyacaktir.

* Menderes

Yunan Buyukelcisi ile gorustu.

* Pekmezoglu
* Rus roketi
* Mata'mn
* Filistin

aciklamalarda bulunmaktan kacimyor.

Ay'a inmeden dogru gecti.

eski Basvekili ingilizlere Hucum etti.

multecilerinin acikh hali.

Birlesmis Milletler Genel sekreteri huzurunda multeciler bir numeys yapti,

Sayfa 2

* Hi9 Gitmeyen
* Merakh

Manzaralar (Osman Turkaym makalelerinden biri)

Bahisler

Yilanlar insanlan ipnotize ederler mi konusu dogrumu?

* Kim,

Kimdir?
Jul Vern.
Yazdigi bir 90k seyahat ve macera romanlanyla buyuk bir sohrete kavusmus olan

unlu romanci Jul Vern 8 Subat 1828'de Nantes'de dunyaya gelmistir,

* Kibns

Siirleri
Kibns Turk Kultur Dernegi tarafmdan Ankara' da "Kibns Siirleri" isimli bir kitap

yayinlanmistir.

Sayfa 3

*

Tehlike
Kahvenizi Kaynar icmeyiniz!
Bircok muhim hastahklar, 90k steak sey icmekle hasil olur.

10

* Tarihte

Bugun

Turkiye- ingiltere anlasmalan,
Kibns basmmda yine Turkiye- Yunanistan ile olan iliskilere deginilir.

Sayfa 4

*

Spor
Lefkosa' da hafif yag1~ altmda cereyan eden macta Genclikgucu Turk ocagim cok

farkh yendi. 5-0
Haftanm en iddiah macinda Dernirspor-Turkgucunu

3-2 maglup etmege muvaffak

oldu.

*

Sah 6 Ocak 1959
-Oc;lii gorusmeler mevzuunda henuz bir karara vanlarruyor.
Yunanistan gene rota rm degistirecek? Yunan hukumeti Macmillan planmm ortadan

kalkmasim istiyor.

* -Oc; yila kadar
*

insanlar aya gidecekler.

Rus roketi dun sabaha karsi "ay"i iskaladi, Alimlere gore Ruslar peyki hakikatte ay'a

attilar.

*

Inanclan Sarsilmamak
Y alan haberlerle hergun insanlann inanclan sarsihyor,
ingiliz diplomatik

gorusmelerde

umitli. Adada mutereke kafi dayil tedhiselerin

edebi bir bans tekliti gerekmektedir.
Turk liderlerinin emniyet makamlanm tenkdi eksilen uyandirdi.

* ingiliz

Harbiye Bakam Kibns'ta

Harbiye bakam Hava Alanmda Vali ve Komutanlar tarafmdan karsilandi.

* Bir Alman

Dergisi Kibns'taki ingiliz Askerleriyle dalga geciyor.

(Dergi, Kibns'rn ingiliz Askeri faziletlerinin bir mezeri olacagindan korkuyor.)

*

Federasyon Baskani Turkiyeli Gazetecilerle Leymasunu ziyaret etti.

11

Kibns Turk Kurumlar

Federasyonu

Baskam Rauf Denktas birkac gtinden beri

memleketimizin misafiri bulunan Hurriyet gazetesinin Ankara temsilcisi Necati Zincirkiran
ve Milliyet gazetesinin Ankara Temsilcisi Fazh Taskiran ile Leymasunu ziyaret etmis ve
vatandaslar kardeslerimizi samimi ve icten gelen bir tezahuratla karsilasrmsnr.

Sayfa 2

* Insanligm

Gelecegi (Osman Turkay)

bir yildan beri devam eden suni peyk ve kozmik roket denemesinin

sagladigi

basanlar, insanhk dunyasma yeni yeni ufuklar acmaktadir.

* Kim,

kimdir?
Molla Guveni
Buyuk Turk alimlerinden biri de Molla Guveni Turkistan' da dunyaya gelmistir.

* Merakh

Bahisler.

Emrinde 40000 oda olan Hilton Otel imparatorlugu hakkmda bilgi verilir.

*

Bes milyon kadar kadim evinden disanda cahsiyor. En 90k kadm cahsan bolge 29 ile

Pramente. En az kadm cahsan yer ise hala taassubun ve geri kafahligm hakim oldugu
Sardunya ile Sicilya adalandir.

Sayfa 3

*

Fizik, Edebiyat, Serat: Hepiniz Mebus olabilirsiniz,

vekil olabilirsiniz.

Hatta Reisi

Cumhur olabilirsiniz. Fakat Sanatkar olamazsiruz, Ataturk

* Kibns
*

Turkuleri Ozer Y. Kahvecioglu

KIBRIS MARSI
24 Kasun 958 sayih Bozkurt gazetesinde intisa eder, Saym Muhsin Seref beyin

"Kibns Marsi" bashkli yazisma ve arzusuna hurmetler.

*

Tarihte Bugun "Yunanhlann Taarruzu"

*

Spor
12

Dunyamn muhtelif yerlerindeki 24 futbol turnuvasi tasdik edildi.

*

7 Ocak Carsamba, 1959 Sayi 961 Y1l 8
istanbul'da Babali'de muthis bir infilak. infilak neticesinde 3 bina coktu. Bircok

baraka hasara ugradi.

*

3 'lu toplanti bir aya kadar yapihyor. ingiliz genel efkan 3 memleketin anlasma sansim

90k kuvvetli buluyor.

Harbiye Bakamnm Kibns'ta ingilizlere verilecek Askeri tisler meselesini Tedkid
Etmek tizere Adaya geldigi tahmin ediliyor.

* Ingiliz-Misir
*

iktisadi gorusmeleri basladi.

Harbiye Bakam tetkiklerine basladi. Bakan Ttirk ve Rum Cemaati liderleriyle gorusecegi

tahmin ediliyor.

Sayfa 2

*

Osman Tukay "Oldum Olesiye"
Jet asnnm harika elektronik beyni.

htiktimetinde jet ucaklannda kullamlmak

Amerikada Hughes Aicraft havacihk sirketi
tizere meydana getirilen bir hesap makinesi

havacihkta yeni bir cagin baslangici sayilabilir.

* Merakh

Bahisler

Zehirler islenen cingerler. Bir zamanlar zehir imali ve zehirleme cesitleri insana
hayat verecek kadar gelismisti,

* Kim,

kimdir?
Robert Koch
Dunyarnn 90k yakmdan tarudigi Koch buyuk Alman doktorlanndan biridir.

* 7 Ocak

Carsamba

Sinema Dunyasi
Sarlonun oglu da babasi yolunda.
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*
*

Dunyanm en buyuk denizaltisuun insasi tamamlandi,

Tenor

italyan

yildizi

Terry

Terrona.

Beyaz

perdede

Sureyya'yi

canlandiracak.

Sureyya'rnn filmi cevriliyor

*

Spor Sayfa 4
Londrada meshur olan Turk boksor. Y eni Camili Mehmet Oral muvaffakiyetler

kazamyor.

8 Ocak Persembe Sayi 962 Y1l 8

* Britanya

Hukumeti, Makarios'un tedhisi tatbih etmesini istiyor.

Papaz burdan kacarsa adaya sokulmayacak.

* Eoka

canileriyle emniyet kuvvetleri arasmda carpisma oldu.

*

istanbul infilakmda olenlerin sayisi aciklandi. Olenlerin sayisi 17 yaralananlann 24 'tur.

*

Yunan gazeteleri Makarios'un tedhisi tekbit edemiyecegini yaziyor.

* Rum

doktorlan greve inecekler.
iki hafta once nesredler

bir kanun tasansi

yeni acilacak bir hastahane

19m

Turkiyeden doktor celbini matuf imis.
Bir Rum doktoru aclik grevi ilan etti.

*

ingilizlerle Misirhlar Mali meselelerini

duzene koymak uzere, Mr. Block'm hizmeti

basan saglamaktadir.

*

Harbiye bakam ziyaretlerine devam ediyor.
Kibnstaki

ziyaretlerine

dun de devam eden Harbiye Bakam Mr. Christopher

Socemes sabahleyin Magusaya gitmis ve 2'nci Telsin alayuu teftis etmistir.

* Do

Gaullo bugun Cumhurbaskanhgi
Yeni Cumhurbaskam

vazifelerine bashyor.

Ucuncu Mapoleon'dan

reisi olacak.

14

sonra Fransa'nm

en kuvvetli devlet

Sayfa 2

* Kibns hakkmdaki

* Merakh

soylenenler (Osman Turkay)

Bahisler. Tek Venus kalmak icin Bes kisiyi old-Uren canavar!

Mehmet Tahir bey, kansi, yetiskin oglu, kizi ve damadi baslan govdelerinden
aynlmak suretiyle oldurulmuslerdir.

* Petrol

istihsahrmz cogahyor.
Raman'daki petrol kuyulanmizda bir Turk iscisi Turk petrolunu istihsal ediyor.

*

Bugunku Orta-Dogu politikasmm icyuzu.
Petrolun sahibi kim?

* istanbul

Mektuplan.

1959 yih ve 82 lise

Sayfa 3

*

Dunya Edebiyatmdaki Secme Hikayeler
Seftali Cicegi: Yazan Su Sih

*

Garip Seyler: Ecel Gelmeyince: Ecel gelmeyince ne yapilsa nafile

* Kibns

basmmda yer alan gazetelerin ortak konusu EOKA teskilatmdaki faaliyetler.

Spor Sayfa 4

*

Yilm sporcusu secilen Varol'a butun yurttan tebrik telgrafi yagiyor.

*

Baf Turk Koleji Baf Kurtulus Lisesi oldu.

Sayi 963. Yil 8

Cuma 9 Ocak

*

Fatih Rustu Zorlu Kibns hakkmda konustu. "Dostane bir hal sekli, Turkiyenin ve ada

Turklerinin menfaatlanna aykin bir hal sekli degildir."

15

* Estic
*

gazetesine gore Yunanistan Turk dostluguna Kibns'r feda etmistir.

Trodos harekati

devam ediyor. Gayenin

Tedhisalan

yakalanarak,

silah depolanm

cikarmak oldugu aciklandi.

*

ingiliz Harbiye Bakanma gonderilen telgraf Rum sendikacilar iscilerin islerine almmasmi

istiyorlar.

* Rum
*

doktoru greve devam ediyor.

Rum Hekimler

Birligi devamh

grev yapacaklarrrus,

Ingiliz Hekimler

Cemiyetine

gonderilen telgraf.

*

Betlo Y eri bir itfaiye merkezi.
Merkez dun resmen acilrms ve bir yangm sondurme gosterisi yapilnustir.

Say12

*

Guzellik Mutehassislannm

Esmer hammlara Tavsiyeleri Esmerler daha guzel gorunmek

icin ne yapmah,

*

Merakh Bahisler.
Yalmz Yuruyenler.
Meshur insanlar zannedildigi kadar mesut degildir. Sohretin mukafati ekseriyetle

yalmzhktir.
Amerika'yi dusunduren yeni bir mesele.
Amerika' da her yil 100 bin evli erkek kayboluyor.

Sayfa 3

*

Muzik Dunyasi,
Manolya Sarkisi nasil dogdu?
Birdenbire cok degisik bir hisle irkildim. Hayat guzel, tabiat guzel, velhasil hersey

guzeldi o gun sarkim iste boyle dogdu Zeki Muren.

*

Pet Boona Kimdir?

16

Amerika'nm en cok sevilen sarkicisi.

Spor Sayfa 4

*

Kibns Turk Spor Teskilati Cone Heyeti bug-Un toplamyor.
Fenerbahce'nin

*

yildonumunde Arsenal Gelecek.

italyan Basbakani bug-Un Atina'ya gidecek. Fanfani Yunan Devlet Adamlanyla

Dcgu

Akdenizde isbirligi meselesini gorusecek,

Cumartesi

*

Sayi 964 Y1l:8

10 Ocak 1959

Turkiye yeni bir ikazda bulundu. EOKA yeniden kan dokmeye hazirlamyor.

Atina

radyosu tedhiscilerden vatanseverler olarak bahsetti.

* Ucak

G-Umr-Ug-U Cukkayi rm Naklediyor?
Turk yolcularm durumu ne olacak?

*

istanbul infilakmda olenlerin sayisi 30'u buldu. Faciaya bir asker yuzunden 300 kilo

agirligmda dinamitlerin ateslenmesi sebep oldu. Kurban sayisuun 35'i bulacagi samhyor.

*

Rum gazeteleri hukumete catiyor.
Sahte bir bans teklifi etrafmda hala daha EOKA'nm

kustahca propagandasi

yapilmakta.

* Askerlerin

bir taktigi?

Tedhiscileri

yakalamak

rein

ernniyet

kuvvetleridizlik

gydikleri

ve

esekle

dolastiklan iddia ediliyor.

*

Matah gazetesi ceza ustune cezaya carptinldi.
Gazete Kibnsh Rum Tedhiscileri kayrrarak Bayan Katlifin ingilizler tarafmdan

olduruldugunu iddia etmistir,

Sayfa 2
Son Durum (Osman Tukay)

*

Merakh Bahisler

17

Modem Crusse ingilterede bir sogi.it kavugunda yasiyor. Terna zehrinin yanmda
asi.ide bir hayat yasayan modem Robinson et yemiyor.

*

Gi.inaydm
ibrahim Zeki Burdurlu
1959
1959 senesi hakkmdaki bilgileri, degerlendirmelere yer verilir.

Sayfa 3

* Doktorumuz

Diyor ki.

Bas donmesi,

* Kibns Basmmdan
Yine Etnos, Elefteriya, Fileletteros, Cyprus Mail, ve Times of Cyprus gazetelerinde
cesitli bi.irolarla ilgili soylentilere yer veriliyor.

Spor Sayfa 4

* Teskilat

*

ceza heyeti Yesilada'rnn 5 futbolcusunu agir cezalara carptirdi,

ikinci devre baslarken haftanm maci Genclik Gucu-Demirspor arasmda yarm Lefkosa'da

oynanacak.

* Harbiye

Bakam Kibns'tan aynldi.

Bir mi.iddetten beri Kibnsta tetkikler yapmakta olan ingiliz Harbiye bakam dun
Adadan aynlmisur.

Y1l: 8 Sayi 965

11 Ocak Pazar.

*

Ti.irkiye ile Yunanistanm da dahil bulunacagi bir Akdeniz komitesi kurulacak. italya

Basbakani Fenfani Atina'da temaslar yapiyor.
Fanfani Turkiye ile Yunanistan arasmdaki Kibns ihtilafma son verilmesini istiyor.

* Zorlu

Paris'e hareket ediyor.
Hariciye vekilimiz Avrupa Isbirligi Teskilati toplantisma katilacak.
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*

Hava Genelkurmay baskam Kibns'a geldi.
Kraliyet Hava Kuvvetleri baskomutam ve Hava Genelkurmay Baskani Sir Dermant

Boyle ingiltereden havalanarak Cenberra tipi bir ucakla hie durmaksizm dort bucuk saatte
Kibns'a gelmistir.

* ingiltere Turk-Yunan temaslanm takip etmekte.
Emniyet kuvvetlerinin Trodosta faaliyette bulunmasi ingiltere'de

munseil

karsilamyor.

* Turk Ticaret Odasmm Toplantisi
Buyuk bir ithalat ve ihracat sirketi kuruldu. Avrupa'ya heyet gidiyor.

*

Sefer adh bir Turk Gemisi arastinldi, Gemide hicbir sey bulunamadi.
Hayfa'ya gitmekte olan "Sefer" adh bir Turk gemisi evvelki aksam Batmm dort mil

kuzeyinde demirledigi bir sirada Kraliyet Deniz kuvvetleri tarafmdan takip edilmis ve
gemiye cikan askerler gemi icerisinde arastirmalarda bulunmuslardir.

* istanbul infilakmda olenlerin sayisi 38'e yukseldi,
* Acilan Adli tahkikat Feriha Bal'm

kardesi Tahsin Bal uzerinde bazi supheler uyandirdi,

Sayfa 2

* Cilgmliga Luzum Yok (Osman Turkay)
* Merakh Bahisler
Isvicreli kadmlann yarattugi Kadmlar Cenneti.
Modern bir kadmm nasil yasamasi Iazim geldigini gosteren bu ufak sehir, binbir
gece demini andmyor.

*

Ruyamda gorsem inanmam demeyin!
Ruya yeni bir ilim kolu olmaya basladi. ilim adamlan insanm gordugu ruyalar icin

istatistikler yapiyor.

* Haftanm fikrasi Argm Korkut' a aittir.
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Sayfa 3

*

insanlar Ay'a gitmeye nicin hazirlamyor?
Dunyaya 350000 kilometre uzakta sadece bir yuzeyine bakip duran, Ay dedigimiz

muazzam kaya parcasina vanp onu tetkik etmek icin 90k muhim birtakim ilmi sebepler
mevcuttur.

*

Kibns Basmmdan
Etnos gazetesi Yugoslavya basvekili Fanfani'nin Atina'ya yapmakta oldugu ziyaret

ile ilgili yazilara yer verir.
Eleftoriya gazetesi Turkiye Harbiye vekilinin yaptigi beyanati asilsiz ve bos diye
vasiflandirmaktadir.

Spor Sayfa 4

*

Dun oynanan ikinci devrenin ilk rnacmda Cetinkaya, Yesilada'yi 8-2 hezimete ugratti.
Genclik Gucu- Demirspor maci 3. gun Lefkosa'da oynamyor.
Galatasaray-Besiktas

bugun istanbul' da karsilasiyor.

Gazetede aynca ingiltere futbol neticelerine de yer verilir.

Sayi 966 y1l:8
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* Zorlu,

Yunan Buyukelcisiyle uzun bir gorusme yapti.

Ankara, Kibnsh Rumlara yeni bir ihtarda bulundu. Tahrik asla karh bir silah
degildir.

* Mika yen

San-Fransisko' da dusmanca karsiladi.

Maskeli uc salus Mikayenin otomobiline saldirdi,

* Federasyonun

ikinci genel idare kurulu Magusa'da toplandi.

* Muessif hadiselere

son verilmelidir.
R.R. Denktas

Federasyon-Kibns

Turklugunun kendi arzusu ile meydana gelmis, Kibns Turkleri

arasmda sevgi ve muhabbeti temel tasi addeden, birbirimize baghligi arttirrnak icin ugrasan
milli milesseseden.
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*

Sukru Kaya' da oldu.
Ataturk devrinin mustesna

sahsiyeti, tanmmil siyaset dusunurlerimizden

Sukru

Kaya'da oldu.

Sayfa 2

*

Yeni Koy Adlan (Osman Turkay)
Kibns Turk Kurumlan Federasyonu cok yerinde bir kararla Turkce olmayan 100

den fazla koyun adim degistirmistir.
Federasyon adlanru degistirdigi koyler tamarmyla Turk koyleridir.

* Merakh

Bahisler

Izi bulunmayan Isvec diplomat.
Bir milletin, kayip bir tek evladirn aramaktaki

titizligi, vatandas meselesinde

dikkate deger mahiyet aldi!

*

istanbul Mektuplan
Dnlti Rakamlar
Sans ve talih kusu zaman zaman insanlann

basma kondugu gibi, hayvanlara,

nebatlar, hatta onun su rakamlar bile nasibini esirgemiyor.
(Muhsin Levent)

Sayfa 3

*

Gunaydin
Narmk Kemal
Ibrahim Zeki Burdurlu
Aralik ayi N. Kemal'in hatirasi onunde torenle aynldigimiz bir aydir.
Namik Kemal'in Kibns'Ia yakm ilgisini bilmeyen yoktur.
Namik Kemal'in.siirlerin

havasmda, eserlerinin manasmda her Turk-Un kalbine,

Turk olmanm gururunu veren bir duygu akisiyla suzulurken daha buyuk ve daha zorlu
kahramandir !

*

Kibns Basmmdan
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Etnos gazetesi ingiltere "Yorkshire Post" gazetesinde intisar eden haberlere yer
venr.
Filetteros gazetesi "Son Dakika" basligi altmda nesrettigi bir haberde Turkiye ile
Yunanistan arasmda yapilmakta olan Kibns gorusmelerini ele alarak goruslerini anlatir.
Cyprus Mail gazetesi K1b1s ogretmen koleji stajmanlanm

ilgilendiren habere yer

venr.
Times of Cyprus gazetesi belediyeler ile ilgili bir beyanat veren Limasol belediye
Reisi Partasidise cevap veren Turk Kurumlar Federasyonu Baskam, Denktas'in mektubuna
90k onern vermekte ve goruslerini dile getirmektedir.

Spor

* Demirspor

lig Iiderleigini dun Cetinkaya'ya devretti.

Genclik Gucu lider Demirspor'u sahadan silerek 5-0 maglup etmesini bildi.
Senenin en guzel oyununu cikaran Yesil-Beyazhlar mac boyunca daima hakimdiler.

*

Liglerde surpriz
Turk Ocagi 4
Turk Gucu 1

*

Galatasaray- Besiktas'i 2-1 maglup etti.

Sayi 967 Y1l:8
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* Fanfani'nin

Kibns temaslan iyi karsilandi.

italyan basim basiretsizlikler ve hayalden bahsediyor.
Turkiye aleyhinde takip edilecek bir politika tehlikeli olacak.

*
*

Sukru Kaya edebi istirahatgahma Tevdi edildi.

Gazeteciler

askeri tatbikler sahasim gezdiler. Dun sabah Lefkosa istihbarat dairesi

onunden hareket eden bir otobusle gazeteciler ksero-Lefke bolgesindeki genis bir askeri
tabikat sahasim gezdirilmislerdir,

* Baskan

Eisenhamer ile Mikayen gorusecek.

Gorusmede harciye vekili Dellas da hazir bulunacaktir.
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*

ingiliz Hava Genelkurmay Baskam ziyaretlerine devam ediyor.
Kraliyet hava kuvvetleri baskomutam ve Hava Genelkurmay Baskani Maresal Sir

Dermand Boyle dun sabah helikopterle Piskobustan Lefkosa'ya gelmis ve Kibns Valisi Sie
Hugh Foot ile bir gorusme yaptiktan sonra Kraliyet Hava Kuvvetleri istasyonunu ziyaret
etmistir,

Sayfa 2

* Akuslar

(Uygar Toplum) Osman Turkay

Kibns

Turk toplumunun

Buy-Uk Ataturk'un deyimiyle

"Cagdas

uygarhklar"

seviyesinde gormek en buyuk ulkumdur.

* Merakli

Bahisler

ip Hunerinin Sun
Hint fakirlerinin hala cozulmeyen sirlanm cgrenmek icin binlerce lirayi gunden
cikaranlar var. iki sene devamli tecrubelerdensonra

istenilen bicim ve hususiyeti kavi.

Kusursuz suni goz yapildi.

* Cile Uzerine
(Numan Ali Levent)

Sayfa 3

*

Yedi Telli (Hikmet AfifMopolar)'a ait siir ve yazilara yer verilir.

* Kisa

hikaye
Bekarhgmuzdan

*

bir hikaye yazan: Oguz Kusetoglu

Radyoda siir ve melodi.
Sanat cahsmalanyla

yakmdan tarndigmuz

Resat Kazrm'rn

gayretleri sayesinde

radyomuza yeni bir program ekledigini goruyoruz. Siir ve Melodi.

*

Kibns Basmmdan
Alitya gazetesinin

Atina muhabirine

soyledigi sozlere yer verir.
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bir beyanat da bulunan A verot ezcumle

Kibros gazetesi ingiltere "Observer" gazetesinde intisar eden haberi iktibas eder.
Kibreki gazetesi Londra' daki muhabire atfen yaymladigi bir haberde az cumre
sunlan ileri surmektedir. Turkiye ile Yunanistan arasmda yapilmakta olan muzakereler iyi
bir safhaya girmekte oldugu bir anda Britanyanm siyaseti hie belli degildir.
Cyprus Mail gazetesi grevlerine bir son vermeyi karalastiran
talebelerinin

kararlarma

temasla

Maarif Mudurune

vekalet

ogretmen

koleji

eden Mr. Lightbody'nin

beyanma yer verir.

Times of Cyprus gazetesinde ise Kibns muzakerelerinin merkezi simdi Tiirkiyedir.
Buna ragmen ha.la pek buyuk terakkinin kaydedilmemesi tahmin edilmesinden bahseder.

Spor
Sayfa 4

* Turk
*

Ocagi-Turk Gucu macmm tahsilati

Magusa Namik Kemal Lisesi ogretmenleri antrenmana indiler.

Sayi 968 Y1l:8
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* EOKA

lehindeki yeni tavizler hayret uyandmyor.

35 tedhisci daha serbest birakildi. Simdiye kadar serbest birakilanlann sayist 580'i
buldu.

* Hukument
* Vali'nin

tecrit kamplannm kokune kibrit suyu dokuyor.

beyanati

Genel vali Sir Hugh Foot bir duraklamadan soma gene "gayri resmi" adi verilen
konusmalardan birini daha yapti,
Vali'nin radyo konusmasirun metni 21 gun once siddet hareketleri durmustur.

* ingiliz

Genelkurmay Baskani adadan aynldi.

Kraliyet Hava Huvvetleri

Maresali ve Hava Genelkurmay

Boyle dun sabah Kibns'tan aynlmistir,

*

Isci Tazminat Kanunu Tahtinde yilhk kaza raporu.
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baskam Sir Dennet

lsverenlerin

1958 yih

zarfmda

mliesseselerinde

kaza

vukubulup

bulmadigi

hakkmda kaza is devrelerinden almacak formalar uzerinde kaza is dairesi amirlerine isci
tazminat kanunu tahtmda bir rapor gondermeleri icap ettigi kendilerine ihtar edilir.

* "Daily

Telegraph" belediyelerin aynlacagmi yaziyor.

Rurnlarm itirazlanna ragmen Surridge komisyonu tavsiyelerinin tatbik edilecegine
muhakkak nazanyla bakilmaktadir.

*

Turk Hukumet iscileri Rum memurlan

tarafmdan uzak Rum semtlerinde

islemeye

zorlamyor.
Gecenlerde
koylerinde

Su Dairesinin

yapulacak

calistmlmasma,

isler mevcut

bazi Turk mustehdenlerinin

Turk

semtlerinde

oldugu halde bu islerde Turk yerine Rumlarm

Turklerin de kendilerini hakh olarak ehemmiyetle hissetmediklerini

koy ve muhitlerine

ve

islemeye zorladiklanru

ve bunu reddedenlerinde

vazifelerinden

Rum
ve

ekrneklerinden olduklanna dair sikayetler yapilmistir.

*

"Times of Cyprus" Tenkid ediyor.
Gazetelerin dunku bir makalesi Turkiye' de infial uyandirdi,

*

Makarios hastahaneden 91kt1.
Kizil Popca bugun Atina'ya hareket ediyor.

* iskenderun

limamnda bir petrol gemisi infilak etti.

Sayfa 2

*

Sanat Konusmalan
Edebi Toplantilar (Osman Turkay)

*

Merakh Bahisler
ingiltere' de zabita tarihinde ilk defa gecen bir cinayet.
ingiltere is; Isleri Bakanligi zehir laboratuvarlan

1220 sican ve 24 kobay tizerinde

denemeler yaptiktan sonra bir cinayetin srrnm guclukle cozebildi.

*

Dans ugruna Malyah Prensin askirn reddetti.
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Son gunlerde Paris sanat muhitlerinde konusulan tek sey bir kubali dansozun askirn
dans ugruna feda edisidir,

*

Gunaydin Ogretmcn (Ibrahim Zeki Burdurlu)
Bir insan kafasma tabiatm verdigi butun incelikleri goz onune alarak yon vermek,

onu sekillendirmek, olgunlastirmak, bilgilendirip hayat yollannda fayda saglar bir duruma
getirmek onemli bir mesele. Bu guc isin basmda ve icinde bulunan ogretmenin psikoloji
bakmundan ne kadar buy-Uk ve sorunlu meseleler karsismda bulundugunu hemen herkes
bilir. Ogretmenin kucuk kalplere, dar zihinlere verdigi yukluk inkar edilemez.

Sayfa 3

*

Sukru Kaya
Ataturk'un lcisleri Bakam, hukuken ve muharrir bize 800 ada kazandiran buy-Uk

devlet adarm Cumhuriyet devrinin en buy-Uk devlet adamlanndan biri daha tarihe kansti.
Sukru Kaya gibi bir buy-Uk devlet adammm portresi bir makalenin dar cercevesine
sigdmlamaz.

* Kibns Basmmdan
Etnos Gazetesi Atina muhabirine gore Karamanlis'in verdigi beyanda temasla
sunlan ilan etmektedir:
italyan Basvekili ile gorustukten sonra Atina muhabirimizi kabul eden Yunan
Basvekili muhabirimizle bir hasbihalde bulunmustur. Yunan italyan muzakerelerinden
memnun kaldigim soylemekle soze baslayan Karamanhs bir ara Kibns meselesine de
temas etmistir.

Spor Syafa 4

*

Yilm maci Pazar gunu.
iki ezeli rakip, sampiyonluga yuzde yuz tesir edecek karsilasmanm hazirligma

sakatlarm tedavisi ile basladi.

* Arsenal istanbul' a geliyor.
*

Askeri islerden kogulanlar Leymasunda bir toplanti yapti.
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Dun Leyrnasunda nakti ve askeri islerden kcgulan Rurnlar, sager ve solcu 1~91
birliklerinin istirakiyle bir toplanti yaprruslar ve son dururnu incelemislerdir.

Sayi 969 Y1l:8
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* Vali'nin dernecine

Dr. Kucuk cevap verdi.

Silahlara veda etrneden bans iade edilernez.
Valinin beyanati Rum halki arasmda hiddet yaratrms !
Evvelki aksam Kibns Radyosu vasitasiyla bir konusma yapan genel Vali Sir Hugh
Foot,

siddete

kaldmlacaguu

kati

suretle

son

verildigi

takdirde,

fevkalade

yahudi

kanunlarmm

Makarios tedhisi durdurdugu takdirde Adaya gelebilecegini beyan etmis ve

daha evvel verdigi sozu tutarak fevkalade

ahval kanunlarmda

hafifletrnek

yaptignu

hatrrlatrrusti.

* Dulles

Berlin rneselesinde.

Batihlann azmis oldugunu soyledi.
Amerika Havayi Vekili uluslararasi Komunizmin butun dunyayi tahakkurnu altma
almayi istedigini belirtti.

* Makarios'un

gerni getirilecegine dair beyanat.

Turkiye' de infial uyandirdi,

* Kotu

niyet dururna hakim.
Dunku yaznrnzda Genel Vali Sir. Hugh Foot'un son beyanatma temas etmis ve

Kibns'ta

yasiyan

Rurnlann

hicbir

hareketlerinden vazgecmeyecegini

zarnan

yola gelmeyeceklerini

EOKA'nm

siddet

ileri surdukten soma, Vali tarafmdan yapilan tavizlerin

tehlike arzettigini beyan etmistir.

* Baskan

Eisenhower Almanya'yi esir etrnenin beyhuda bir tecrube oldugunu soyledi.

Birlesik Amerika gudumlu rnermi ve roket irnalinde gelismeler kaydetmistir.

*

Molotot gene hucuma ugradi.
Lahey Buyukelciye

tayini teyid edilmeden parti aleyhine komplo hazirlamakla

suclandmldi.
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* Rum

kiz ogrencilerinin Askerler onunde elbiseleri cikanlrrusl
Y etkili cevreler bu iddiayi yalanladilar.

Sayfa 2

* Akislar
Bizi Somurmek istiyorlar (Osman Turkay)
Kibns Rumlan

yillardan beri bu ada uzerinde bizi somurmek,

sonra da silip

supurmek, izimizi bile birakmamak icin cahsiyorlar.
Maksat ve gayeleri aciktir. Kazancmuzdan,

mahmizdan, cammizda ve kammizda

parazit gibi gecinmek, bizi somurmek, sonra da sikilmis bir limon posasi gibi kendi
mahmiz olan bu adadan silip supurmek istiyorlar.

* Merakh

Bahisler

1955'in Romeo ve Julyet'i

* Karamanlis

Turk-Yunan munasebetleri hakkmda konustu

Atina- Yunanistan basbakaru Kamanlis bugun Kibns hakkmda yeni bir demecte
bulundu. "Kibns hakkmdaki Birlesmis Milletler kararmdan sonra Turkiye ile Yunanistan
arasmdaki munasebetlerde de bir gelisme kaydedilmistir.

*

Y ol kazalan devam ediyor.
10 Ocakta sona eren hatta zarfmda Kibns'ta 507 trafik sucu kaydedilmis

ve

muhtelif sahislara £170 para cezar kesilmistir.

Sayi 970 Y1l:8
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*

Hukumetin Emniyet tedbirlerini gevsetrnesi adaya yeni felaketler getirebilir.
Eski Nufuzu

kaybeden

Makarios,

diger Papazlann

hirslanna

tehlikesiyle karsi karsiyadir.
Tedhiscilere "Vatanperver" diyen katil bir Papaz'm Kibns'ta isi ne?

*

Makarios Sacmaladi.
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kurban

gitmek

EOKA kan teskilatmm
vatansever, hurruyetperver

birinci lideri Makarios hala daha Kibnstaki

diye bahsetmekte

ve zerre kadar hicap duymadan tedhisci

yolunda mucadele eden Rumlara tedhisci diyemeyecegimizden

*

canilerden

bahsetmektedir.

Disisleri Bakammiz Paris'e gitti.
(Paris'te cesitli meseleler muzakere edilecek)

* Fransiz

Parlamentosu Olaganustu toplanti halinde.

Fransa Parlamentosu bugun olaganustu bir toplanti yapmaktadir.

* TITO,

NEHRU ile uzun bir gorusmede bulundu.

Yugoslavya Curnhurbaskam Maresal Tito, bugun Hindistan Basbakam Pandit nehru
ile 90k uzun suren bir gorusmede bulundu.

* Ragaib

Gunu

(Kibns Muftusu M. Dona)
Dun aksam Regaib diye adlandirdigmuz

kandil gecesini tesidetmistik, Bu gunde

Regaib gununu kutlayacagiz,

*

Turkiye ile Birlesik Amerika karsihkli bir savunma anlasmasi imzahyor.
Bu anlasma Eisenhower

doktirinini

resmilestirecek

ve Orta Doguyu selamete

kavusturacaktir.

* Makarios

gene saskina dondu

Papaz ingiliz hukumetine istegini kabul ettirmeye cahsiyor.
Atina'ya hareket eden Kibns Baspapazi Makarios, hareketinden evvel verdigi bir
demecte,

yakmda

ingiltere'nin

Kibnsa

doneceginden

umitli oldugunu

soylemis

Kibns

mevsunda

kendisiyle muzakere yapmak arzusunda oldugunu, memlekete donmedigi

takdirde irkdaslannm ingilizlerle muzakerelere girismeyecegini ileri surmustur.

Sayfa 2

*

Papazlann Dalaverasi (Osman Turkay)
Son zamanlarda

olmustur.

Papaz'm

Kibns faciasmm bas canisi Makarios'un

en mutridi

olan Girne Despotu
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Kapricas

sesi adeta duyulmaz
ise hala bu durumda

ENOSiS'in gerceklestirilmesinden

soz acrms, bu olmadigi takdirde adaya donmeyecegini

soylemis ve kendi adaya donmedigi takdirde bansm gerceklesmeyecegini

* Merakh

iddia etmistir.

Bahisler

Tas Devrini Yasiyorlar.
Fakat beyazlann asiladigi kizil hastahgi neticesinde, kendi halindeki bu kalide de
tarihe kansacak.

*

Gunaydm
Cocuk Edebiyati Antolojisi Ibrahim Zeki Burdurlu
Yarma acilan kultur kapilanmn onundeki meselelerin basmda Cocuk Edebiyati

onernli bir yer tutar.

Sayfa 3

*

Gazi Ortaokulunun Siir okuma musabakasi

* Kibns Basmmdan
Etnos gazetesi: Kibns Baspiskoposu Makarios ile Etnorhiye sekreteri Pissos dun
istisareye muteveccihen Newe York'u terketmistir.
Elefteriye gazetesi: 1950'de Makarios'un

kendi sahsi fikri ile yapilmasnu tescil

ettigi plebisitin 8'nci yil donumu munasebetlerine deginmistir.
Filelefteros gazetesi: "i~s;i Partisinin Muracati'' bashgi altmdaki yazilara yer verir.
Cyprus Mail gazetesi Vali'nin konusmasina siddetler saldiran Kityum Mitropoliti
Animos'un beyanatiru nesreder.
Times of Cyprus gazetesi nesrettigi bir makalede ezcumle sunlan ileri surmektedir.
Ada valisi Foot Kibns'a avdet ettigi zaman Kibns meselesini halletmek icin bir
muddet

istemistir,

kisaca

EOKA

teskilatmm

faaliyetlerini

belli

bir

durdurmasmi taleb etmistir.

Spar Sayfa 4

* Magusa N. Kemal

Lisesinde Spar ve Gures.

Sayi 971
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* Zorlu

ile A verot Pariste Kibns meselesini muzakere edecek.
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vus

muddet

icin

Yunanistan

Disisleri

Bakam bugun Paris'e gidiyor. Makarios

gene cogunluk

sisteminden bahsetti.

* Makarios

EOKA Iiderligini kabul etti.

Yillardan

beri EOKA kan teskilatmm

Makarios'un beyanatiyla
kendisinin

kurdugunu,

lideri olarak ilan ettigimiz

Baspapaz

bir tedhisci lideri oldugunu ve EOKA teskilatmi

dogrudan

kendisinin

organize

ettigini

ve kendisinin

dagitabilecegini

aciklarmstir,

* Hariciye

sozcusunun demeci yeni umitlere yol acti.

"The Times"

gazetesi Makarios'un Amaerika

propganda

turunden

elleri bos

dondugunu yaziyor.

*

Ingiliz-Misir mali gorusmeleri sona erdi.
Musbet bir anlasmaya vanldigi aciklandi.

* Albay

Noble istifa etti.

Hariciye mustesan arnk siyasetle baglanm kesmek zamanmm geldigini smyledi.

* B. Milletler
* Ataturk

genel sekreteri Orta Dogu durumunun duzelmekte oldugunu soyledi,

Enstitusu Okul-Aile Birligi Faaliyette.

Atatiirk

Enstitusu

Okul-Aile

Birligi

okula

devam

eden

fakir

ogrencilerin

istiraplanrn gidermek ve fakirliklerini unutturmak gayesiyle her yil yeni yeni tesebbuslerde
bulunmakta ve fakir ogrencilere maddi yardimlar saglamaktadir.

*

Grivas'm koyiinde zirhh arabalar harekette bulunuyor.
Dun resmen aciklandigina

gore, tedhis lideri Grivas'm koyu olan Trikomo'nun

icinde ve civannda "Royal Horse Guardi" olayma ait zirhh arabalar devriye harekatmda
bul unmaktadir.

Sayfa 2

* Akislar

DEGiSEN TON (Osman Turkay)
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Bir aydan

bu yana

ilhakci

Rum

liderin

konusmalanndaki

ton hayli

degismis

bulunuyor.

* Merakh

Bahisler

Kedi deyip gecmeyin!
Bir kedi sahibinin esyalanru calan hirsizi ele verdi.

*

istanbul Mektuplan
Mahallenin Delikanhsi
Bazi amereler

var. italya ile Yunanistan

Kibns mevzuunda

flort yapiyorlar.

(Muhsin Sene)

Sayfa 3

*

Dusttnenler-Gorenler
Kisioglu

(Numan Ali Levent)

iki sekilde

dusunur.

Mantiken

ve hissi.

Hissi

dusundugi;

zaman

Etnos gazetesi: "bocalama" bashgi altmda nesrettigi bir bas makalede

Kibns

hareketlerinde kendini hakh bulur.

* Kibns Basmmdan
hukumetinin bundan 3 ay evvel ilan edilen EOKA ateskes emrine itaat etmedigine ve
dolayisiyla faaliyetlerini durdurmadigina suphe kalmarmstir.

Spor Syafa 4

*

Ikinci devrenin ikinci hafta maclanna bugun baslamyor.

Sayi 972 Y1l:8

18 Ocak Pazar

* EOKA

simdi de hirsizhga basladi.

EOKA Teskilati bir taraftan uste katiller yerlestirmekte yetinmemis bu teskilatin
icinden simdi uste hirsizlar da turemistir.

* Askerlik

icin Lefkosa yasagi kaldmhyor.

Sehre "Girebilir yaftalar asildi".

*

Eisenhower Mikoyen'le bir gorusme yapti.
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Mikayen herhangi bir aciklamada bulunmaktan kacmdi.

*

Batililar Berlin' den cikmayacaklardtr.
Mikayen ile yapilan gorusmelerde

Amerikahlar

bu hususta azimli olduklanm

belirttiler.

*

Sovyet Rusya Iran' a sert bir nota verdi.
Iran Amerika ile askeri bir pakt yapiyormus

* Buyuros'un

yumurtladigi cevherler gulunctur,

Mustekil Turk Belediyeleri en erken zamanda teminmelidir.

Sayfa 2

*

Akislar
Haklanrmzm Tarunmasim isteriz. (Osman Turkay)
Kibns Turk toplumu maddi yonleriyle zamanm akimma uymus ve bu suretle uygar

bir toplum oldugunu hergun yeni yeni kalkmma cabalanyla butun dunyaya ispat etmistir.
Kibns Turkleri ticaretini de, tip servisleri de, kisaca her seyini kendi idare edmege
karahdir.

*

Merakh Bahisler
1954 yihmn meshur cinayetleri

* Yash
*

ressamm kucuk kurbam.

3 cocugunu bogduktan soma intihar eden sapik.

* Haftanm

fikrasi ~rgun Kokut'a ait.

Nurlu istikbal

Sayfa 3

*

Gunaydin
Yunus Emre (Ibrahim Zeki Burdurlu)
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Yaratilnus

varliklarda

Allah'ta bir parca bir iz gormek

ve bilhassa

O'nun

guzelliginden yakmdan sezmek Tasavvuf felsefesinin en bas ozelligidir.
Yunus

Emre'yi bu gorusle

okursak,

seruvenlerinin

coskunlugunda

mananm

enginligine dalabiliriz.

*

Spor

*

Gelisi guzel bir oyundan soma Genclik Gucu, Yesilada'yi 3-1 guclukle maglup edebildi.

*

Galatasaray-Fenerbahce
Buyuk macm

maci hakkmda Zeki Muren ne diyor?

saha d1~1 dedikodusu

gun gectikce

artarken,

biz de bu defa

istikvalimizi yepyeni bir tarafa yonelttik. Halkm popiiler sevgilisi Zeki Muren, nedense
Pazar gunku mac hakkmda pek dikkatli konusmayi tercih etti.

Sayi 973 Y1l:8

19 Ocak 1959

* Belediyeler

mevzunda ozel bir toplanti yaptik.

Rum Belediye Baskanlannm iddialanm reddederiz.
Gorusumuzu aciklayan telgraflar gonderildi.
Rum Belediye Baskanlanmn

Turk ve Rum Belediyeleri mevzunda aldiklan karan

incelemek ve durumu aydmlatmak maksadiyla dun Lefkosa' da ozel bir toplanti yapilrmstir.

*

Gonderilen telgrafta "Hur Yasamak istiyoruz"
Telgrafta Turk camiasmm hur yasamak istedigi belirtilmekte

ve buyume kadar

kansik belediyelerde Turklere karsi yapilan haksizhklar birer birer isvet olunmaktadir.

* BOZKURT GOROSD
Tedhi~in Bayraktarlan
Her hareketiyle tedhisi destekledikleri hissini uyandiran Rum Belediye Baskanlan
belediyeler aynldigi takdirde, kan govdeyi gotureceginden bahsetmege basladirlar ve saga
sola tehtidler savuruyorlar. Ortakhk plamm onerrnek icin her careye basvurmak azminde
olduklanm bir kere daha acikladilar.

* U<; EOKA'c1

yakalandi,
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Zodya

civannda

ki.illiyetli miktarda

silah, patlayici

madde

ve techizat

ele

gecirilmistir.

* Mahpuslar

Sikayetlerine Devam Ediyor.

Bundan once Lefkosa cezaevinde yatmakta olan Erdogan Davut admdaki hasta bir
maphus hakkmda defatla sikayette bulunmus ve bu hasta maphusa daha dikkatli bir tedavi
yapilmasi insaniyet adma rica edilmistir,

* Zorlu

ile Ayerof gayn resmi olarak gorustu.
Her iki vekilin bugun Kibns meselesini muzakere etmesi bekleniyor.

* Kibns'a

yapilan esrarengiz bir ziyaret.

Mr. Godsbys'in ziyareti yeni taktikle ilgili olabilir.

Uy

gunluk gizli bir ziyareten sonra Britanya Ordu Konseyi'nin fenni isler musaviri

Vekil Mr. G.N. Godsbys dun Lefkosa'dan aynlrmstir.

* Memlekette

huzursuzluk yaratmak isteyenlere karsi tedbir ahnmahdir.

Rum Belediye baskanlan kargasahklann baslayacagi kehanetinde.
Belediyeler aynhrsa ada kana bulanacakrrus!
Rum belediye

baskanlan

dun yaptiklan

bir toplantiyi

muteakip

belediyeler

mevzuunda eek tehlikeli bir karar almislar ve kararlanm Ingiliz Isci Partisi ile Parti ileri
gelenlerini haberdar etmislerdir.

* K. T .K. F ederasyonu

Baskanhgmdan

Turk Carsisi
Turk Carsisi gunden gune gelismekte ve olgunlasmaktadir.
tuccarlanmiz hakkmda fazla para ahyor seklinde sikayetler gelmektedir.

*

Tedhiscileri saklayan tedhisci iki yil hapse gonderildi.

Sayfa 2

*

Cagdas Dunya Siirlerinden.
Ku Gezintisinde

Uy

Insanogluna Bakis (Osman Turkay)
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Buna ragmen bazi

* Merakh

Bahisler

83 yasmda yansa girdi!
Amerikanm

meshur maratonlarmdan

biri olan John M. Gray hayatta en fazla

muhatap oldugu suallerden birinin "Neden Kosarsmiz'' oldugunu soyluyor.

*

Bir kan-koca metroda birbirlerini kaybettiler.
Bu Londra' da gorulen hadiselerdendir.

Fakat onlar 19 senelik aynhktan

soma

henuz yeni kavusrmslardi.

*

istanbul Mektuplan
Hangi Dostluk?
Mevcut olmayan bir dostlugu varrms gibi gosterrnek icin Kibns Rum matbuatmm

yaptigi nesriyat hakikati yakindan bilmeyenleri inandirabilecek bir tesirde olsa bile adaya
gelecek bir yabancmm derhal fikir degistireceginden suphe edilemez.

Sayfa 3

*

Merih'in yolu acihyor
Son Rus peyki Ban dunyasmda hayret, heyecan Rusyada genis capta memnuniyet

ve sevinc yaratrmstir. Arna ne olursa olsun insanogluna bu son hamlesiyle fezamn kapilan
ve Merih'in yolu acilmistir,

*

ilim Gelismeler ve Buluslar
Hava Otomobili

*

Kibns Basmmdan
Ethnos Gazetesi: Atina basmmda iddia edilen ve Tiirkiye'nin adada bir askeri us

istedigini derpis eden haberler Resmi Yunan Sozcusu tarafmdan yalanlanmistir.
Elefteriya

Gazetesi:

Adada pek yakmda

resmen

ilan edilecek

olan ve ayn

belediyelerin kurulmasim derpis eden Surridge Planmm muzakere eden dunku toplantilara
yer vermistir.
Fileleftoros gazetesi Pariste yapilmasi beklenen Turk-Yunan gorusmelerine buyuk
onem verilmesinden bahseder.
Cyprus

Mail

gazetesi:

Nuzakerelerin

yapildigi

bu

anda

ve

Yunanhlann

ENOSiS 'ten vazgectiklerini ilan edilmesine hala Turkler itimat etmemektedirler.
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Times of Cyprus: Averof'un Paris'e muvasalati Kibns gelismelerine yeni bir seyler
girmis oluyor.

Sayfa 4

*

Spor
Mutkis ruzgar ve tipi altmda oynanan yilm macmda
Fenerbahce- Galatasaray 0-0

* Kadmlar
*

da futbol oynuyor.

Camurlu ve berbat bir sahada oynanan macta YAK, Demirspor'u

8-2 acik farkla maglup

etti.

Sayi 974 Y1l:8

20 Ocak Sah

*

Kibns'ta Turkiye'ye tis verilmesi prensip itibariyle kabul edildi.
Gorusmelerin gelismeler kaydettigi bildiriliyor. Yunan cetecileri muzakerelerden

limit var. iki Disisleri bakam ogle yernegini birlikte yedi.

* Turk
*

Soforler Cemiyeti fevkalade bir toplanti yapti.

Bozkurt'un Gorusu
Zorlu-Averal Mulakati
Pariste bulunan Turkiye Disisleri Bakam Fatih Rustu Zorlu ile Yunanistan Disisleri

Bakam Averal arasmda Kibns'Ia ilgili gayri resmi muzakereler devam etmektedir.

*

Zorlu-Averal gorusmesi Kibns konusu uzerinde gelismelere yol acacak. Gorusmenin ust

kademeye cikanlmasma cahsilacagi umuluyor.

* Dr Kucuk'un

Makarios'a verdigi cevap yorumlandi.

Paris 'te tekrar Kibns hakkmda yuksek kademede temaslann

baslamasi uzerine

Kibns meselesi on plana girmis bulunuyor. Gecen ay Paris'te yapilan ti9 Disisleri Bakam
toplantismdan soma baslayan Turk-Yunan diplomatik gorusmelerini ne dereceye kadar
basanh oldugu hususunda yorumlarda bulunmaktan kacimyor.
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*

Mikayen bug-Un Amerikadan aynhyor,
Mikayen basm mensuplannm ziyaretine istirat etti.

* ingiliz

askerleri Lefkosa ile Magusa'ya serbestce girmeye basladi,

Dun Londra caddesinde dolasan askerler ahs-veris yapti.

*

iki yil hapse mahkum oldu. Akutulu Sadiris, Mihail Haci Sadiris kendi evinde EOKA

kan teskilati icin silah saklamaya yanyan bir depo hazirlamak sucundan Lefkosa Ozel
Mahkemesi tarafmdan yargilanrms ve 2 yil hapse mahkum edilmistir,

*

EOKA'c1lann

saklama yeri emniyet kuvvetlerinin bir seyyar devriye kaile tarafmdan

gecen gun asagi zofya koyu aciklannda bir dere boyunda kesfedildi. Tedhiscilerin saklama
yeri dun yerli ve yabanci basm mensuplanna gosterilmistir.

Sayfa 2

* Bir Bardak

Suda Firtma (Osman Turkay)

Belediyeler mutlaka aynlmak ve bu durum hukumetce

resmen tarumlandi. Bu

hususta bize umut vadeden Surride raporunun bir an once aciklamasi gerekir.

*

Merakh Bahisler
Y almz kalma arzusu
Toy bir kizm ilk ask hikayesi.

* Gunaydm
Genclik dergisi Ibrahim Zeki Burdurlu
Kibns'rn Kibnsla ilgili her seyini Kibns'r kucaklayan her dusuncenin bizim icin
buyuk onemi var.
Genclik dergisinin

her ay duzenle cikardigi bildiride

kucuk yazmm tizerinde

durmak isteriz. Bu yazidan anlasildigma gore genclik, teknik bazi imkansizhklar sebebiyle
her ay ctkamayacak.

Sayfa 3

* Fikir,

Edebiyat, San' at
Lefkosa Burclannda Sabah (Ahmet Turgay Albayrak)
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Karsiyaka'mn Serin Evinden Oguz Koseoglu,
At (hikaye) Ahmet Hamdi Ak.
Seytan Taner Baybors

Sayi 975 Y1l:8

21 Ocak Carsamba

*

Zorlu ile A verof dun de gorustuler muzakerelerin samimi bir atmosfer icinde cereyan

ettigini bildiriyor.
Fatih Rustu Zorlu dun Ankara'ya hareket etti.

* Bozkurt'un

Gorusu

Gorusmeler Y aklasiyor mu?
Turkiye Disisleri Bakam Fatih Rustu Zorlu ile Yunanistan
arasmda yapilan Kibns muzakerelerinde

bir gorus yaklasmasina

Disisleri

A verof

vanldigi belirtilmekte,

fakat bu konuda daha fazla bir bilgi verilmemektedir.

* Panorama

otelinde cikan kavgada bir kadm bicaklandi,

Bir Turk tevkif edildi, diger bir Turk de aramyor.

*

Somurgeler Bakam Kibns hakkmda konustu.
EOKA siddeti politika yapmaktan vazgecmelidir.

*

ingiliz askerleri beyanname dagittilar.
Beyannamelerde

ingiliz mallanna Rumlann ilan ettigi boykotun sona erdirilmesi

tavsiye olundu.

* Londra'

daki Kibns Turktur Cemiyetinin idare heyeti degisti.

Londra gecen Pazar gunu Londra'daki

Kibns Turktur Cemiyetinde 1959 yili icin

idare heyeti secimi yapilmistir.

* Rumlar

Turk koylerini tehtid ediyor.

Magusa kazasma bagh Yesilkoyde, 16 Ocak 1959 tarihinde Orman Dairesine ait
Beristerges mevkiinde tarla temizledikleri sirada, koy Rumlan ti<; Turku tehtid etmisler ve
oradan kacmalanm

soylemislerdir. Turkler kacmaymca silah kullanarak ates acrmslar ve

bu suretle orada cahsan 3 Turk'u korkutmak istemislerdir.
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* A verof

Karamanlis ile telefon muhasebetinde bulundu.

* Bir Rum

koyu arastinldi,

ingiliz ordu birlikleri dun Zupiyi koyunde bir arastirma yaprmstir.

Sayfa 2
Sanat Konusmalan (Osman Turkay)

* Merakh

Bahisler

Yuzunuz Nicin Kizanyor
Cehdet, masumuyetin bir nev'i olduguna gore yuzu kizaran insan pek zannedildigi
kadar helim selim degildir,

Sayfa 3

*

Doktorumuz Diyor ki
Vitaminler ve Ozellikleri
Vitaminler hayatirmzda o kadar muhim bir rol oynar ki onlar olmazsa yasayamayiz.

Fakat alimler vitaminlerin ne kadar muhim bir rol oynadiklanm

meydana cikararak elli

sene vitaminler yeni yeni hususiyetleri anlasrlmaktadir.

* Kibns

Basmmdan
Etnos

gazetesi.Baspiskopos

Makarios'un

vekili

Kitium

Mitropoliti

Antimos,

Birlesmis Milletlerde Kibns mi.izakerelerini takip edip yeni donern Makarios ile gorusmek
uzere Atina'ya hareket etmistir.
Elefteric gazetesi: Makarios ile bir gorusme yapan Atina muhabirinden aldigi su
haberi nesretmektedir.
Makarios ile bugun uzunca suren bir mi.ilakatta bulunduk. Bana Kibns meselesinin
simdiki durumunu izah etmege calisti. Bu arada Kibns mevzuunun halledilmesine taraftar
oldugunun farkma vardim.

Sayfa 4

*

Spor
Ortasak ingiliz karmasi K.T. karmasi ile karsilasacak
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Kibns Turk Spor Teskilati baskanhgindan teblig

* Bes

buyuk transfer var.
Real Madrid Caila Basriye talip oldu. Roma ve Caizo Metin ile Hilmi'nin pesinde,

Varol Barcelona' dan teklif bekliyor.

* Aytatora

Turk Yurdu 11

Dohn Cifciler Birligi 2

Sayi 976 Y1l:8

22 Ocak Persernbe

* Kibnsla ilgili

Paris gorusmeleri sona erdi.

Nihai bir hal caresine vanlacagi icin aciklama yapilmayacak.
A verof, muzakerelerden ne iyimser ne de kotumser.

* Bozkurt'un

Gorusu

Mucadelemizde Hakhyiz
Rum cogunlugunun

merhametsiz

ve insafsiz baskisi altmda ucurumun kenanna

kadar gelmis bulunan cemaatimiz, bu buyuk tehlike karsismda birdenbire kendine gelmis,
milli varhgiru dimdik ayakta tutmak icin mucadeleye

atilmis ve Anavatanm

buyuk

destegine mazhar olacak yeni umut kaprlan acnustir.

*

Vali Rum sendikalanm kabul etti.
Baris devam ettigi takdirde Naafi'den kovulan bazi Rum iscilerin islerine donmesi

mumkun olacakrms.
Dunde bircok tedkisci serbest birakildi.

*

Harbiye Bakam Londra'ya dondu.
Hava

alamnda

demcte

bulunan

Christoper

Joames

EOKA

imzalandtgmi soyledi!

* Macmillan

da gelecek icin umitli.

Dogu ile Ban daha genis anlayisla dunyayi edebi bir bansa goturebilir,

*

Eisonhower Bans yonunde iyimser.
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ile

mutareke

Rus halki da Amerika halki da bans istiyor.

* EOKA'mn bansi boyle

mi?

Dun mechul bir sahis askeri bir arabaya patlayici maddeler firlatarak kacti.

Sayfa 2

* Akislar
Dukkan Kiralan (Osman Turkay)

* Merakh

Hadisler

intikam icin yapilan opera binasi, ..

*

istanbul Mektuplan
EOKA'c1 deligi

Sayfa 3

* Muzik

dunyasi

Rock'n Roll Orkestrasi butun Almanya'da gencligi tam manasiyla cilgina cevirdi,
Danstan sonra azan gencler kudurmus gibi etrafa saldmp yakip yiktilar,

* Kibns Basmmdan
Etnos gazetesi: ingiltere Parlementosunda

yapilan Kibns Muzakerelerine

temasla

olan sozlere yer verir.
Times of Cyprus gazetesi: Londra'da aldigi su haberi yayinlamaktadir.
Bir Isci Partisi mebusu olan Ziliccus yaptigi bir beyanatta Kibns adasi gibi ingiltere
musternlekelerinin

en kansik ve harp halinde olan bolgesinde tecrubesiz bir 90k vatani

vazifesini yapmakta olan askerlerin vazife gormesi haksizca hareketler demistir,

Sayfa 4

*

Spor

Iyi futbolun birinci sarti stadyum
A vrupa' da futbolun gelismesinde de muhim rol oynar.

Sayi 977

23 Ocak Cuma
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vu.s

* Tecrit

kamplanmn kapilan acihyor mu?
Dun de 61 mevkuf serbest birakildi. ingiliz mallarma konan boykot kaldmhrsa

tecrit kamplan lagvedilecekmis,

* Kibns

mevzuunda diplomatik muzakereler devam edecek.
Averof Atina'da beyanatta bulundu.

*

Bozkurt'un Gorusu
A verof dalga rm geciyor?
Kibns mevzuunda

yapilmakta

olan muzakerelerin

hemen arkasmdan beyanatta

bulunan Yunanistan Disisleri Bakam iyimser olmadigim, fakat kotumser de olmadigmi
beyan etmekte ve

efkan umumiyeyi bulandirmak

gayesiyle bir takim ileri geri sozler

soyleyerek iri iri konusmaktadir.

* Paris

gorusmelerinin Londra' daki akisleri.
Banh siyasi musahitler Yunan hukumetinin hala kendini Makarios'un

baskismdan

tamamen kurtaramadigiru iddia ediyor.

* Bir Rum

koyunde askerler taslandi.

Iki asker yaralandi, iki tesid vasitasi hasara ugradi.

* Turk

Hava Y ollan, Londra'ya muntazam seferlere bashyor.
Turk Ucaklan Roma ve Frankfurt'a da ugrayacak.

* Kibns

Turktur Partisi ve Kibns Turk Kurumlan Federasyonundan:
27-28 Ocak sehitleri anma.
Bir sene evvel milli davamiz ugruna kanlanm Kibnsm Turk topragma akitan yedi

sehidimizin acisi hala daha kalbimizdedir.

Sayfa 2
Kitap Ayn Bir Dunyadir (Osman Turkay)
Gercek bilgi dunyasina giris kitapla baslar. Kibns Turk toplumu acismdan son
yillarda

eskisine

nisbeten

kitaba

karsi

daha

etmekteyiz.
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derin bir ilgi beslendigini

musahade

* Merakh

Bahisler

Hosteslikten Gizli Polislige
Seyislikten asciliga kadar her meslekte cahsan maceraperest Leydi ...

*

Gunaydm
Ihtiyarlar Olsun
Ibrahim Zeki Burdurlu

Sayfa 3

* Isvec 'te

Meshur olan Turkler

Dr. Selahaddin Rastgeldi kesfettigi yeni tibbi aletler ve metodlarla,

Muhendis

Rasim Orsa da insa ettigi yeni tip koprulerle Isvec 'te buyuk sohret kazandilar.

Sayi 978 Y1l: 8

24 Ocak Cumartesi

* Makarios,

Turk-Yunan munasebetlerinden memnun.

Baspapaz, sakin atmosferden faydalandi diyor.
Zorlu-Averof yeniden bulusacaklar.

*

Bozkurt'un Gorusu
Madalyonun Ters Tarafi
Dort yila yakm bir zamandan

beri devam

edegelmekte

olan EOKA tedhis

hareketlerinin son gunlerde bir duraklama devresi gecirmekte oldugu muhakkaktir.
Tedhisle, baskiyla musbet bir netice olmanm imkansiz oldugunu EOKA anlamistir.
Fakat gene de tehdidi elden birakmiyor.

* iki koyde

sokaga cikrna yasagi ilan edildi.

Ucaklarla

gozyasi bombalan

atildi. Ayntya

ve Agra koylerindeki

muteakip her iki koyde de sokaga cikma yasaklan ilan edilmistir.

* Kubada
*

Harb suclulan yargilamyor.

Eski ordu subaylanndan biri idama mahkum edildi.
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hadiselere

*

Londra'daki kibnshlann durumu memnuniyet bahsetmektedir.

* Ekonomist

Dergisi nasm ovdu.

Ruslarla dostluk yapip da Komunizme hucum etmek kolay basanlacak bir akrobasi

degilmis,

Sayfa 2

*

Akislar
Atesle Oynana Oyun (Osman Turkay)

* Merakli

Bahisler

Para simangi

Gloria

Vadarbilt

dedesinden

kalan

milyonlara

degil, kendine

guvendigini ispata cahsiyor!

*

Las Vegas'm Trapicano oteli her gun bir kac maceraya sahne oluyor.
Las Vegas'taki guzeller nikah hastahgina tutuldu.

*

Gunaydm
Arastirma Fonu (Ibrahim Zeki Burdurlu)
Turkiye' de son yillarda sanat eserlerine karsi sasilmaz bir ilgi var. Turk dili, yeni

nesillerin elinde islene islene guzellestikce, eserlere karsi okuyucu sayisuun artist da cok
oluyor.

Sayfa 3

* Anavatan

gencligindeki Kibns sevgisi.

Anayurdumuzun
Turk

gencligini

her tarafmda Turk genclgi Kibns sayisi ile dolup tasmaktadir.

bu asli

heyecam

maneviyatmuzi

bahsetmektedir.

Sayfa 4

*

Spor
Haftamn lig maclan
Yesilada-Demirspor
Cetinkaya- Turk Gucu
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kuvvetlendirmek

ve bize

umit

Dogan T.B- Y.A.K

*

Turgay Arjantinden 20 bin dolarhk bir teklif aldi,

25 Ocak Pazar

* Turkiye

Sayi 979 Y1l:8

Kibns uzerindeki haklanndan feragat etmeyecek!

Zorlu Paris donusu istanbul ve Anakara' da beyanatta bulundu.
Zorlu Atina Hava alanmda Yunan hukumeti tarafmdan karsilandi,

* Bozkurt'un

Gorusu

Karar Zamam Geldi
ingiliz htikumetinin
oldugunu

hayretle

son gunlerde Kibns mevzuunda

musahede

etmekteyiz.

Bunun

bir duraklama

sebebi Turk-Yunan

gecmekde

gorusmelerinde

arayabiliriz.

* Basbakan

Adnan Menderes Karasi 'ye vasil oldu.

Basbakan,

Pazartesi

gunu yapilacak

olan Bagdat

Pakti Bakanlar

konseyinde

Turkiyeyi temdil edecek.

*

Rum kadmlann sokak muharebesi
Y apilan carpisrnalar neticesinde

bir 90k asker yaralandi ve bir Rum kadm da

vuruldu.

* Vali

dun Trodos'u ziyaret etti.
Vali Cikko Manastmm da ziyaret ederek Papa Yarasimonun duasmi aldi.

* Agros

ve Agridia koylerinde siki yonetim devam ediyor.

Sayfa 2

* Yalanlar

Komedyasi

Akislar (Osman Turkay)
Kms'ta cemaatlar arasi savasin en feci efkarlanm
yasiyorduk. Londra'da

gecirmekte oldugu gunlerde

cikan sabah aksam gazeteleri Kibns'ta bildirilen kanh haberlerle

doluydu.
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* Haftanm

fikrasi Argun Korkut'a aittir.

Biz Ormandan Cikmadik.

Sayfa 4

*

Spor
Muhim firsatlann kacngi uc devreli dunku macta
Demirspor- Y esilada 1-1

Sayi 980

26 Ocak Pazartesi

*

Kibns Valisi bir Tasla iki kus vurdu. Kliridis'in kuruntulanna

vu.s

cevap veren Vali Dr.

Dervis'e de: Tedhiscilik devam edecek olursa, ada tamarmyla harap olacaktir dedi.
Vali, her cemaatin kendi islerini kendinin idare etmesinin Kibns meselesinin hal
caresi olacagmi soyledi,

* Bozkurt'un

Gorusu

Kibns Uzerindeki Haklanma
Kibns i.izerinde Yunanhlardan

daha fazla hakka sahip Ti.irklerdir, Ti.irkiyedir. Bu

gercek artik anlasilrrusur.

*

ingiliz Savunma Bakam Karasiye Vasil oldu.
Bugi.in bashyacak olan toplantilarda savunma sistemi yeniden di.izenlenecek.

*

Sam
Bir Sam gazetesinin iddiasi.
Turk hudududnda iki kisi vurulmusl

*

Kibns T. K. Federasyonunun icra komitesi toplanmis.

* Amerika'nm

bize verecegi fi.izeler.

Savunma Bakam Mc. Elray, yakmda Thor ve Jupiter tipi orta menzilli balistik
gudumlu mermilerin Ti.irkiye, Yunanistan ve Fransaya verilmesini muhtemel oldugunu
bildirdi.
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* Rusya,

Arap Cumhuriyetine denizalti verdi.

* Londra

Radyosu EOKA'y1 itham ediyor.

Silahlar sustu, tahrikler basladi,

*

Sinemahane
istanbul'da bir sinemahane coktu.
26 olu ile 89 agir yarah var.

Sayfa 2

*

Adanm basma getirmedik felaket birakrnayan tedhisci Papaz Makarios, hala kendini

Kibns'rn sahibi samyor.
Makarios negar Kibns meselesinin bir hal caresine baglanmasim istiyorsa, Kibns
Turklerinin ayn milli bir toplum oldugunu kabul etmek zorundadir. Biz papaz tahakkumu
altma girecek insanlar degiliz, kendi islerimizi kendimiz idare edecegiz ve eninde sonunda
Kibns'i ikiye bolecegiz.

* Merakli

Bahisler

Kontes Skerbekin Olumu

*

K.T.K. Federasyonunun icra komitesi toplantisi.

* istanbul

Mektuplan: Sacma Misal.

Basvekil McMillan bir muddet evvel bir konusmasmda

taksimin Kibns'ta teklif

edilecek en kotu bir hak caresi oldugunui fakat icap ederse tatbik edilebilecek bir plan
sayilacaguu soylemisti, (Muhsin Seref)

Sayfa 3

*

Gunaydin: Gloria (Ibrahim Zeki Burdurlu)
Bu bashgi Osman Turkay'm 3 Ocak 1959 Cuma gunu Bozkurt'ta cikan siirinden

aldim.

Sayfa 4

*

Spor
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Cetinkaya vasattan asagi ve zevksiz cereyan eden macta Turk Gucunu acik farkla 71 maglup etti.

* Fenerbahce
* Yenicami
* K.T.

O - Besiktas 0

- Dogan T. B. 'ni 2-0 maglup etti.

karmasi oyunculan belli oldu.

Say1981 Y1l:8

27 Ocak Sah

* Bugun

Milli sahlamsirmzm birinci yildonumudur.

Tasa karsi tankla mukabele edenler, Turklerin neler yaratabilecegini anladilar. Milli
matemin birinci yildonumunde kalbimiz aym imanla carpmaktadir.
Bugun Kibns Turklerinin esarete karsi sahlanmalanmn yl donumudur.
Ibrahim Ali, Mustafa Ahmed ve Ali Karal gibi henuz biyiklan terlememis gencleri
iste bir senen evvel boyle gunde kaybettik.

* Kara

Gun
Bir yil evvel bugun topraga yedi gencimizi verdik. Daima haksizhklar karsisinda

sahlanmasim bilen Turk gencligi, yine buyuk bir haksizlik karsisinda bindar bir yil evvel
silahlanrms,

atese, kursuna

karsi

namus

ve serefini

korumak

icin tasla

degnekle

savasmistir.

* Taslama

hadiselerini Rumlar tahkik edecekmis.

Kibns Rumlan tarafmdan kurulmus olan Insan Haklan Komitesi son gunlerdeki
taslama hadiseleriyle ilgili olmak uzere bir tahkikat acacagiru ilan etmistir.

* Kibns

Hukumeti Tecrit Kamlanm kapatiyor.
ilk olarak Pile Tevkif kampi kapatildi.

* Bagdat

Pakti Bakanlar Konseyi ilk oturumunu dun yapti.

Pakistan Cumhurbaskam Turkiyede sadik ve kahraman devlet diye bahsetti.
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Menderes Muhim bir konusmada bulundu. Turkiye Basbakam Adnan Menderes,
Bagdat Pakti Bakanlar Kurulu konseyinin bugunku toplantismda paktm gayelerini izah
eden ve Orta Dogudaki vahim durumu gozden geciren 90k onemli bir konusma yapmistir.

* EOKA'mn tahrikiyle

emniyet kuvvetleri taslanmaktadir.

Bundan Rum koyleri mesuldur.

*

Sandal kazazedelerini helikopter kurtardi.
Girne Liman aciklannda sandallarmm basasagi gelmesi uzerine iki ingiliz Havacisi

ile bir ingiliz askerini bir helikopter kurtarmistir.

* Rumlarla

gecimsizlik yuzunden Turkler Asselya Kooperatifinden aynldilar,

Ttirkler kendileri yeni bir kooperatif Ciftcilik sirketi kuracak.

*

Y eni Bir A vukatmuz.
Bes seneden beri Londra universitelerinde hukuk tarihi yapmakta olan kasabah Ural

Cemal imtihanlanm muvaffakiyet ile tamamlayarak 27. 1. 59' da adarmza donmustur,

Sayfa 2

*

Bildirge Cagdas Hur Dunya Sairlerine (Osman Turkay)

*

Merakh Bahisler
Jean Hindle'nin Garip Kaderi
Gene kiz 18 yasmda dul kalmca,
baba evine donmeye mecbur kaldi.
v:

* Girne'de
*

bir Habihal Gecesi.

istanbul Mektuplan
K1bns Ti.irk Carsisi
Birbucuk sene gibi uzun sayilmayacak bir zamam gecirdikten sonra Kibns'a bu

gelisinde dikkat nazanm

ceken ilk sey Kibns Turk carsismi inkisaf halinde bulusum

olmustur. (Muhsin Serif)

Sayfa 3
)
3
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*

Fikir, Edebiyat, San' at
Y eni Y aymlar:
Genclik Dergisinin Subat Sayisi.
Her defa gee; cikanlmak

zorunda kalan Genclik sanat ve dusunce dergisi, Subat

sayrsim simdiden basip satisa cikarrrus bulunuyor.

Derginin yoneticilerini

ve teknik

elemanlanm bu basanlanndan otun; kutlamak isteriz.

* Hatirlayis

(Oner Ulutug)

Tek Sey
Hersey bitmistir
Dun olmus demektir
Bu dunyada soz var
Sozu yerine getirmek var
Ismin gibi unutma

Gecenin saat ikisiyse
Sevgilin varsa
Uyuyusunu dusun bir,
Ses ruyasmda gordgunu dusun ki !
ve hayal et
Hayaller icinde en iyisini.
Baner Hakk1 1-Iakeri

* Dugun

Bizimdir! (Leyla Soley)

* Y ollar

(Merzuka Tunaydm)

* Roman

Kisilerinin Dili

Hikmet Arif Mepular
Y enilik ekdununun sanatcilan bile roman kisilerinin diline gerektigi sekilde ozen
vermemislerdir, Devrimiz sanatcilanrun cogu eserlerinde kisilerinin dillerine dikkat etmis
degillerdir.

Sayfa 4
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*

Spor
Kibns Turk Karmasi hakkmda anket.

* Galatasaray'm

Metin'e ~ahane dug-Un hediyesi.

izmir'de yapilacak bir macm butun hasilati haftaya evlenecek olan Metin'e hediye
edilecek.

Sayi 982 Y1l:8

28 Ocak 1959 Carsamba

* Bir yil evvel

gozyaslan icinde topraga verdigimiz sehitlerimizi saygi ile andik.

Lefkosa ve Magusada anma torenleri yapildi, Sehitlikte Dana Efendi dua etti. Dr.
Kucuk de Selimiye Camiinde konustu,

*

istanbul'daki sinema faciasmm sorumlulan tevkif edildi.
Facia kurbanlan arasmda Kibnshllar'da var.

* Bozkurt'un

Gor-U~-U

Murakabe
malumdur.

Heyetine

Bundan

mustemleke

idaresi

ihtiyac var. Cok kansik

faydalanmak
kararlar

ve halk

uzerine

bir dava icinde bulundugumuz

yigmlanm

kararlar

almakta

birbirine

dusurmek

ve bundan

vahim

sayesiyle
neticeler

dogmaktadir.

*

Galesununda Ziraat Dairesinin yapurdigi baglamalar yikilmaya devam ediliyor.

* Vali

Foot Makarios'un beyanatmdan memnunmus,
Foot bansin yakm oldugundan da bahsetti.

* Turk-Yunan

diplomatik temaslan cikmazda rm?

Daily Telegraph gazetesi Turk isteklerinin

Yunanhlar

tarafmdan

reddedildigini

yaziyor. Gorusmelere yeniden baslarnak icin yunanhlar Turklerin tesebbuse gecmelerini
bekliyor.

"Dunya Kilise Teskilatmdan bir heyet Kibns'i ziyaret edecek.

"Basbakan Menderes lran'rn davetine icabet edecek.
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Bagdat Pakti bakanlar konseyi toplantrsi bugun sona eriyor.

Sayfa 2
* Akisler
Ya~ Gunumuz
Osman Turkay

* Uluslan yucelik katma yukselten unsur, o ulusun gonlundeki

ucta sevgisi, topraga

baghhk ve kafasmdaki milliyetcilik suurudur. Turk ulusu tarihin her devrinde bu yuksek
duygulara bir ulke potasmda yogurmus olarak niteligin ustunde niceliyiz, fenni araclar
ustunde insan kutsal bayragim dalgalandirrrustir.

* Merakh Bahisler
Dunyamn En Meshur Oteli
W adore Astoria
*2500 kisinin cahstig: bu mucaza otelde dunyanm en meshur sahsiyetleri

kahyordu,

servislerde en kucuk koldan yapilmasma cahsihr,

Sayfa 9
* 195 8 senesinde dunyada ceryan eden hadiselere toplu bir bakis.

* Gecen bir yihn arkasmda ...
1958 senesi icinde neler oldu? Hadiseler

bir panoramasim

yapmak

Suphesiz, istersiniz. Boylece elimize 1958'in bir bulteni gecmis olacak.

* Spor Sayfa 4
Kibns Turk Karmasi

-tu, antreman

bugun Lefkosa'da yapihyor.

*Elaz1g guven spor Kibns'a gelecek.
Barbara

*Bal Kurtulus Lisesi .... ? Barbara karpar. ... ?
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ister rmsimz ....

Sayi 983 Yil 8

29 Ocak 1959
* A verot, Kibris Muzakerelerinde ihtilaf ciktiguu acikladi.

*Bakan ihtilafm hangi sebeplerden

ciktigim gozluyor. Turkiye adada tis bulundurmak

fikrinde kararh. Yunanistan Disisleri Bakam Averot bugun yaptrgi bir beyanatta, Turkiye
Disisleri Bakam Fatih Rustu Zorlu ile Pariste yaptiklan

Kibns gorusmeleri

etrafmda

aciklamada bulunmustur,

*Noel Bake yine K1bns'ta

*Bake Turk Liderleriyle ilk gorusmeyi yapti.

"Ktbns mevzundaki Yunan tezini savunmakla tamsmis Isci Partisi Milletvekili Noel Baba
evvelki gun Kibns'a gelmis ve ilk olarak cemaatin liderlerinden

Dr. Fazil Kucuk ile Rauf

Denktas'i ziyaret edecek. Onlarla Kibns mevzunda muzakerelerde bulunmustur.

* Bozkurt'un Gorusu
Papaz etek opuyor,
Y illardan beri zor kullanarak, tedhisalik yaparak ada uzerinde hukumdarhk kurmak

rein cahsan kizil papaz Makasus, bas etmiyor. Yirminci asnn bu kanh canavan duk
kafasiyla meydan okuyor, birkac capulcunun tedhis hareketleri neticesinde her istedigine
kavusacagi umidiyle carpisip duruyordu.

* Nihayet bos kafasmda tak diye bir ses verince birinci vurus papazi biraz yola getirmis ve
Birlesmis Milletler karanndan soma dik kafa kendiliginden boyun eymeye baslamistir.

* Rumlar bir saatlik Gerv ilan etti.
Rum cemaati dun Hukumetin

son zam karanm protesto etmek maksadiyla bir

saatlik grev ilan etmistir.

* Magasoda Milli Y as Gunumuz.
Mogosada Kibns davasi ugrunda canlanm veren sehitlerimiz icin iki gundur matem
tutmaktadir,

54

* Rornanya

Tiirkiye'de kurulacak olan Roket Uslerinden baskaldinyor,

Nesredle

Resrni bir tebligde Rornanya'da

tek bir Rus Askeri olmadigi iddia

edilrnekte.

* Bagdat

Pakti Bakanlar Konseyi Toplantilanru Tamamladi,

Menderes ozel ucagi ile Karasiden aynldi.
3 giinden beri Karaside devarn eden

Bagdat Pakti Bakanlar Konseyi toplantilan

bugiin sona ermis ve toplantida vanlan netice hakalannda resrni tebligde yaymlamisttr.
Yaymlanan resrni tebligde tecaviiz tehdidinin

halen baki oldugunu, buna karsi mesru

yollardan

vasitasiyla

hatta gerekirse

Birlesrnis Milletler

rniicadele edilrnesi gerektigi

aciklanmstir.

Sayfa 2

* Akisler
Hatah Bir Siyaset
Osman Turkay

*

Kibns hukumetinin

gecmiste takip ettigi hatah bir siyaseti yuzunden bu rnernleketin

basina sayisiz felaketler gelmistir, ingilizler adaya ayak bastiklan tarihten bu yana, hep
Rurnlarm tarafim tutmuslar, Adadaki Rum cogunlugunun

esas cernaat olarak Mutalaa

etmisler, Turkleri bu cernaatin bir parcasi olarak gormusler. Bizi zayiflatmislar ve Rurnlan
ise smanuslardir.

* Merakh

Bahisler

Adelet Y erini Buldu.

*

Milli Matern Gunumuz Larnaka' da rnuazzarn bir torenle amldi,
Tarn bir sene evvel bugiin Kibns Turklugunun sahlarusimn ve bu aziz vatan parcasi

19m 24 saat zarfmda

7 sehidimizi

topraga verdigimizin

yil donumu munasebetiyle

Lamaka' da bu buyuk rnilli rnetea butun Turk carsi, pazarlari kliip, kururn ve rniiesseselerde
orta okul, ilkokullar istirak etmis olup butun Bayraklar yanya cekilerek rnatern yapilrms ve
yiizlerce

halk

buyuk

Carnide

yapilacak

cenaze

doldurmuslardir.
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toreni

icin

carni

ve

avlusunu

* Vali

Vekili ve Magosa Komiseri Catoz'da
Catoz Vali Vekili Mr. Sincle ve Saym komiserimiz Faik bey refakatlannda Magosa

kumadan ve bazi memurlar oldugu halde 26 Ocak gunu o.s. saat 6.30'da Catozu ziyaret
etmislerdir.

"Gunaydm
Tilky'e Teka
Ibrahim Zeka bildirdi.

Sayfa3

*

Nice'deki

bir klinikte cereyan eden hadise. Kral Faruk bir hastayi olumden nasil

kurtardi?

*

Sabik Misir Krah Faruk'un surgunde yasadigi hayat hakkmda, sik sik bircok gazetelerde

cesitli yazilar cikmaktadir.

* Kibns Basmmdan
* Etnos gazatesi:gilneyden

gelen haberlere gore lsvec kilisesine mensup bir papaz ile

Alman asilh olup dunya kiliseler cemiyetine mensup bir diger papazdan mutesekkul
delegasyon adamn kiliselerine bir "kardesce" ziyaret yapmayi tasarlamaktadirlar.

*

Eletleriye gazetesi: Son zamanlarda

yururluge giren agir vergi kanunlan

ekonomik

olmaktan ziyade siyasi tedbirlerdir.

*

Filelefteros gazetesi: Londra B.B.C radyosunun bir muhabirine verdigi bir demecte

Yunanistan Hariciye Vekili Akesof, Zorlu ile yaptigi hazirlayici muzakerelere ortaya cikan
muhtelif fikir aynhklan yuzunden ara verdigini itiraf etmistir.

*

Cyprus Deil: gazete de 125 bin Kibns'Ii Rum Koministi temsil eden Particiligin Yunan

Basbakarn Karamanlise gonderdigi mektuptan bahsedilir.
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* Times at Cyprus gazetesi Vali Vekili Sinclair ile Magosa Kaza Komiseri Binbasi
Muftezadesin

Ay Andrea kilisesine yaptiklan

ziyaret esnasmda Papaz ile Sinclair'in

konusmalanna yer verir.

*Afonya'da

Sehitlerimize

Anna Toreni: 27 Ocak 1959 Sah gunu saat 18:30'da koy

camiinde sehitlerimiz ugruna Resat Molla Hasan bir Mevlud-u Serife okuduktan soma
orad

toplanrms

bulunan

cemaata

huzurunda

bir

demokratik

saygi

durusunda

bulunmuslardir.

* Spor
Kibns Turk karmasma secilen namzet futbolcular ilk Antremam dun yaptilar.

* F enerbahce-I
Karagumruk-I

Sayi 984

30 Ocak Cuma

* Parlementoda Kibns Hakkmda Sansasyon

* Muhafazakar Partili bir Milletvekili Royterin bir haberi uzerine firtma koparmak istedi.
Benic ve Gaitstell Hukumetten resmen bir aciklama istediler.
* Muhafazakar Millet Vekillerinden Wilsan Udes, bugun Kibns hakkmda Parlemantoda
olaganustu bir munakasa yapilmasi hususunda basansiz bir gayrette bulunmustur.

* Kibns Meselesi Hakkmda Ingiliz Basim ne diyor?
"Times" Beklenmedik bir anda bir anlasmaya vanlmasmm mumkun oldugunu yazmakta.

* Daily Telegraph

ise bu kadar ilerleme kaydettikten

soma Turk-Yunan

diplomatik

konulann kesileyecegine inanmamaktadirlar.

* Bozkurtun Gorusu
Y ardima Devam Etmeliyiz
Kibns
unutmamaliyiz.

Turk

Kurumlar

Federasyonuna

Gerek iktisadi ve kulturel
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her

bakimdan

sahada kalkisrnarmz

borclu
gerekse

oldugumuzu
siyasi darp

felakerlerden facialardan korunmamiz icin bu teskilatumzm

nasil cahstignu nasil basan

gosterdigini ve bize mureffeh bir hayat hazirlamak icin nasil mucadele ettigini bilmemiz
gerekir.

* Noel

Baker adadn aynldi,

* Bakana

gore, Adadaki durum gittikce tehlike arz ediyormusl

* lsci Partisi
*

Milletvekili Patrizo derhal bir rapor sunacak.

Ingiliz i~9i Partisi Milletvekillerinden

Noel Baker Adada iki gun kalarak Turk ve Rum

Liderlerle temaslarda bulunduktan sonra dun Atina'ya mutevecihen Kibnstan aynlmistir.

*

Leymasunda yeni bir cinayet islendi,
Dun Leymasunun Eletteric sokagmda bir cinayet islenmistir.

* Basbakan

Adnan Menderes Tahranda

Turkiye ile Iran arasmda bir kultur anlasmasi imzalandi,

* Endonezya

Cumhurbaskam Turkiyeyi ziyaret edecek. ....

Sayfa 2

* Akisler
Radyo ve aydm kitle
Osman T.

*

Radyo bir memleketin en onemli kultur aracidir. Kibns Radyo servisi yilbasindan bu

yana karparasyon haline gelmistir.

* Merakh

Bahisler

Yakm Tarihten Merakli Notlar

*

Bir kadm Casusun ciiretkar tesebbusu. Casus kadm vazifesini mevcut fakiyetle bitirseydi

belki de Almanlar, butun A vrupaya hakim olurdu.

58

* Gunaydm
*

Lefke ( Ibrahim Zeki Burdurlu)

Kibns gazetelerinde Lefke haberlerini okudukca baska bir urperti duyuyorum. Oradaki

dostlardan aldigim mektuplara ozel bir yeri verdir.

Sayfa 3

* Kibns
*

Basmmdan

Etnos gazetesi: Kibns insan hakkim koruma komitesi yaptigi bir bir toplantida Agros ve

Agrilye koylerinde yer alan hadiseleri gozden gecirmesi icin dune kadar adada bulunan Isci
Partisi Milletvekillerinden Noel Baker'i bu iki koyu ziyarete davet etmistir,

*

Eletlerin

gazetesi:

Londrada

dolasan

soylentilere

gore Yunan hukumeti,

ingiltere

nazdinde harekete gecerek Turk-Yunan gorusmelerin bir netice vermesine kadar adada
tatbik edilmesi tasanda nice yillar planda simdik vazgecmesini istemistir.

*

Fileletteris:

15 gun kadar evvel i~9i partisi tarafmdan

ingiliz Milletler

carmasim

ilgilendiren kararlann bugun resman aciklamisur.

*

Cyprus Neil: Kibns Yuksek Ekonomi konseyi tarafmdan adada kaniet kasteden yeni

veya terfilerini protesto etmek icin ile ekte bir saatlik grevin tam bir basan (! !) sagladigim
ilan etmistir.

* Times

of Cyprus: Askerlere verilen rnusaadelerle ilgili habere yer verir.

Sayfa 4

*

Spor

* Turk

Ogretmen koleji 4

N amik Kemal Lisesi 1

* Lefkosa

Birinci kume kulupleri Dortlu Dostluk Pakti kuracaklar.

31 Ocak 1959 Cumartesi

Sayi 985

59

* Turkiye

ile Yunanistan Anlasmasi

Yedi Yilhk ingiliz Plam Tatbik edilecek.

*

Genel secimlerin Nisan aymda yapilmasi muhtemel.

* Turk
*

Belediyelerinin Tanmmasi ilk hale olacak.

Turkiye ile Yunanistan arasmda yapilmakta olan diplomatik Kibns muzakerelerinden bir

netice almamadigi takdirde Britanya Hukumetinin 7 yillik ingiliz ortakhk plamm derhal
tatbike baslayacagi Londra siyasi cevreleri tarafmdan da ileri surulmektedir.

*

Noel Baker Makarios ile gorusttl. ingiliz Milletvekili Papamn adaya gelmesine yardim

edecekmis.

* Bozkurtun

Gorusu

Yunanistan recliteye donusmeyecek mi?
A91k tahrik

politikasmm

durgunluguna

ragmen,

genede

EOKA

canilerinin

durmadan hazirhklar yapmakta olduguna dair bazi haberler suyu bulmaktadir.

* Yunanistan basi sikrya geldigi zaman EOKA kan Teskilatina "Basla" diyecektir.
* Bugunku hazirhkta Yunanistan'm gene cikmazda oldugunun en kut belli delilidir.

Bu

bakimdan Hukumete dusen vazife temiz degil, ciddi tedbirler almaktir.

* Kitium
*

Mitropoliti Atina' dan dondu,

Bir muddetten beri Atinada Kibns Baspapazi Makarios ile temaslan

yapmakta olan

Baspapaz Vekil ve Kitium Mitropoliti Antimos evvelki aksam Kibns'a donus ve Atinada
yaptigi temaslar atrafmda izahat vermistir,

Sayfa 2

* Akisler

Hissi Davranislar
Osman Turkay
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*

Muhafazakar Partiye mensup olmakla birlikte Liberal goruslu olmaya ozenen William

Y akes admda bir ingiliz Milletvekili,

gecen aksam Parlemantoda

bir firtma koparmak

istemisse de, tesebbusu bir ise ruzgar yaratmakta ustune gidememistir,

* Merakh

Bahisler

Casus Profesor.
5 devlet ajam gizli dosya pesinde,

Sayfa 3

* 7'den 70'e kadar
*

bug-Un butun dunyanm belinde donen Hula-Hoop rnodasi nasil 91kt1?

Saclan Amerikan usulu oldukca kisa kesilmis o cocuk yuzlu 33 yasmdaki Spud Melin

gecen nisanda bir sabah bir ilkokula girdi. Melin o okuldan cikanlar kendisini sayisiz
Amerikan Milyonerleri arasma katacak bir bulusu ele gecirmis bulunuyordu.

* Kibns Basmmdan

*

Etnos gazetesi Kibns mevzuunda gorusmeler yapmakata olan Turk ve Yunan Hukurnet

temsilcilerinin bir anlasamya varmalanmn pek muhtemel oldugunu iddia eden bir habere
cevaben Atina mahreali bir haber yaymla.

Sayfa 4
Spor

*

Metinin nikahmda

5 Bin kisi bulundu.

Gens; cift nikah kiyihrken

90k heyecanh

gorunu yordu.

* 1 Subat 1959 Pazar
* Kibns ihtilali Turk Gorusu

Sayi 986 Yil:8
Cevcevesinde Halledilecek.

K1z1l papaz sakaciligi elden birakmahdir. Papaz ortakhk plammn Taksime gittigini
iddia ediyor.

* Kibns ihtilafmm

Turk tezi cercevesinde halledilecek bir mesafe oldugunu artik anlamaya

kalkmarmstrr.

*

Bozkurtun Gorusu
61

Hatah siyasete son verilmeli

*

Ingiliz iadresinin Kibns'taki durumu 90k iyi bildigi halde, gene de hatah bir politika

takip etmekte olduguna sahit oluyoruz. Gunlerden, aylardan beri bu sutunlara ingilizlerin
hatah bir Kibns politikasi takip ettigini yazmakta, bunun yeni facialara sebep olacagina
isaret

etmekte,

fakat

gerek

merkez,

gerekse

mahalli

hukumet

duymamazhkta,

anlamamazhkta gelecek tehlikeli oyunlara devam etmektedir.

* Rum
*

gazetelerinin buyuk hareket diye gosterdikleri, devriyw faaliyetinden ibaret.

Kibnsi

Mali

Iflasta

Makarios

Kurtaracakrms!

Boyle

Sava bir fikirle

ilk defa

karsilasiyoruz.

* Mikroya

Rus Demokrasisinden Bahsetti.

Artik Rusya' da vatandaslar baski altmda degilmis.

* Pakistan
* Kibnsli
* Bekir

ile Amerika arasmda Ticaret anlasmasi imzalandi.

ogrenciler Maarif Bakamm ziyaret ettiler.

Pasa ogrencileri Turkiyeye gitti.
Adnan Menderes Lisesi ogrencileri de Pazartesi adadan aynhyor.

*

Somestir tatilinden faydalanan ogrcncilcrimiz Turkiye gezilerine gitmektedirler.

*

Sayfa 2

* Akisler
* Adaletsizlik
*

(Osman Turkay)

Kibns turk toplumunun yillar yih zayiflatan, kemiren ve cokerten kara kuvvetlerde biri

de, Adanm idari politikasmdaki adaletsizliktir. Gecmisin agir karanhklara, yikmtilanna ve
kotu isdaresine artik veda etmemizin zamam coktan gelmis, hatta gecmistir bile ...

* Merakh

Bahisler
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Tek basma oturan kadm.

*

Gunaydm
Duzen ve Demokrasi
Ibrahim Zeki Burdurlu

*
*

Sayfa 3
Atom cagmm ilk harita Ameliyati yapildi, Atomun parcalanmasinda

ilk elde edilen

netice sadece insanlan oldurmeye yararmsti, ikinci Dunya Barbi bittikten soma atom
enerjisinin sulhcu sayeler icin de kullamlmasi icin arastirmalara gecti. Bugune kadar ilmin
ve fennin bircok buluslarda Atomlar istifade edilme imkam bulunmustur. Fakat alti Isvecli
mutehassism

gecenlerde

yaptiklan

bir

ameliyatla

oldurucu

Atomun

nelere

kadir

olabilecegini artik anhyabiliyoruz. Zamanla bircok yenilikler de gorecegimiz muhakkak.

*

*

Kibns Basmmdan
Etnos gazetesi sahibi ada valisi Footun kardesi olan Michael Foot'un "Tribruun"

gazetesinde intisar eden asagidaki haberi iktibas etmektedir.
Adadaki askeri birlikler iadre etmekte olan General Darlins hala yururlukte olan iyi
niyeti bozmaya karar verrnis bulunmaktadir.

* Elefteriye:

Turkiye ile Yunanistan arasmdaki munasebetlerin pek iyi olmamasma ragrnen

her iki devlet temsilcileri

Kibns meselesi

yuzunden

ortaya cikan fikir aynhklanm

halletmek icin toplanrmslardi

*

Filelefteras:

Son Parlemento

munakasalan

yuzunden Britanya Hukumetinin

gelecek

secimler icin endisesi artmaya balamistir.

*

Cyprus Mail: Adada yapilmakta olan Karpaz harekatmm cekismesi pek uygun olarak

Londrada,, Atina'ya donmustur,

*

Times of Cyprus: Kibns'ta faaliyetlerini bitirdikten soma Noel Baker Atina'ya avdetinde

Makariosla

Harayi Vekili Aveofla

ve Yunan Basbakan

gorusmustur.
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Yardimcisi

Kaellopulos

ile

* Sayfa 4 Spor
* Kaliteli ve heyecanh

cereyan eden dunku macta.

Cetinkaya- Y eni Camiyi 90k farkla 5-1 maglup etti.

*

Bugun yapilacak lig maclan soyle:

Turk gucu - Demirspor
Genclikgucu - Turk Ocagi

Sayi 987

Pazartesi 2 Subat

*

Yunan

Disisleri

Bakam

Tehzip

ediyor.

Umit

1~1g1

belirirse

zorlu

ile yeniden

gorusecekmis.

*

Yunanistan Disisleri Bakam Averof, bu giinlerde Tiirkiye Disisleri Bakam Fakin Rustu

Zorlu ile Ziirihte yeni bir Kibns miizakeresi yapacagina dair basmda cikan haberleri
yalanlarmsnr,

*

Irak bagdat paktmdan aynlmayacak.

*

ingiliz Savunma Bakam Tanrada miizakereler yapiyor. Tahran karacide yapilan Bagdat

Pakti Bakanlar konseyi toplantismdan soma Tahrana gelen Britanya Savunma Bakam Iran
Basbakam Hikmet ve diger ileri gelen Iranh subaylarla miizakereler yapmaktadir.

* Bozkurtun

Gorusu

ingiltere'ye

dusen vazife

Kibns ihtilali Birlesmis Milletlerde karar baglandiktan

soma Paris'te baslayan ikili miizakereler umit verici olmustur.

*

Ankara- Atina ve Atina Ankara arasmda cereyan eden ikili diplomatik temaslar ise

iimitleri daha da kuvvetlendiriyor

ise miisbet bir neticenin

almabilecegi

kuvvetlendiriyordu.

* Emmniyet
* Batihlar

kuvvetleriyle Rumlar carpistr. Bir Rum agir suretle yaralandi,

Almanya meselesini muzakere edecekler.
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dusunceleri

,.f. ,; f.,,::·

/I o::
'/
"?'
r i l'-,
Ortadogu cercevesinde Kibns konusu da ele almacak.

I <:

.

L. o .

lt3,.~,4 R}·

\9

~'

• ( . ·: - ,' r,':?\ //

~

* Muhabirler

Harekat Bolgesine goturuldu. Rum iddialan mahallinde resmen bir Re-r-et3'd@];i- Y

tekzip edildi.

* Maltahlar

buyuk bir miting yapti,

Dun min to ff ingiliz hukumetinin dize getirilecegini soy ledi.

*

Orta Doguda yeni bir Harp mi?
ingilizlerin Ummana Taarruz ettigi iddia ediliyor.

*

Sayfa 2

* Akisler
Londra' daki Turkler
Osman Turkay

*

Londra'mn

muhtelif

semtlere serpilmis

10.000 kadar Kibnsh

Turk vardir, Vatan

hasretinin topraga ve davaya baglamsm ne demek oldugunu gurbette yasayanlar daha iyi
anlar.

* Merakh

Bahisler

Garip bir Vasiyetname

* Don

Juanlara imrenmeyiniz
Bunlarm ekseni zayif ruhlu, sadece kendini seven kiymetsiz insanlardir.

*

Kim Kimdir?

MUST AF A RESiT P ASA

*

Bizde Tanzimat

devrini meydana

getiren ve Turk Milletini

hurriyetine kavusturan M.R.Pa~a buyuk devlet adamlanndan biridir.

*

Tarihte Bugun- Bayram Pasarun Sadeti
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yeni bir hayat, fikir

_:-I

Gunaydm:
Ogretmenlere Siirler
Ibrahim Zeki Burdurlu

*

Sayfa 3
Gene kizlann gene kadmlann ruyalannda yasayan suratlar.

* Zeki
*

Mure'nin mektuplastigi kiz.

Zeki Muren diyor ki: Esrner, acr yesil, cocuk gozlu bir kiz yolurna cikarsa onunla

evleniriz.

* Kibns Basmmda
*

Etnos Gazetesi: Bulamk Britanya siyasetinin icinde yapilan Turkiye ve Yunanistan

Kibns muzakerelerinin ne gibi bir netice sagladigim henuz biliyoruz. Diger yandan EDKA
bas mutarekesine karsi hukumet rnakarnlannm Kibns'ta takmdiklan tavir dururnu bir o
kadar daha kotulestirmektedir.

*

Eletleriye gazetesi: Britanya ada halkim tahrike cahstiguu yalmz bin yil degil ingiliz

efkan da artik anlarms bulunmaktadir.

*

Filelefteros gazetesi: Yunan basmmda birkac gunden beri dolasmakta olan ve Yunan

Hereiy Vekili Averofun gizli Kibns gorusmelerinde
derpis eden haberler hakikate uymamaktadir.

*

Spor Sayfa 4
Dun Lefkosa' da oynanan lig macmda

Dogan T.B - Y.A.L'1 4-0 yendi.
Dernirspor- Turk Gucunu
2-1 maglup etti.
Genclik gucu- Turk Ocagmi
3-0 maglup etti.
Kibns Turk karrnasma yeni futbolcular ahndi.

3 Subat Sah

Sayi 988

Yil:8

66

bulunrnak icin Zurih'e gidecegini

Turk Yunan Diplomatik Gorusmesi Yeniden Basladi.
Ankara- Atina' da gorusrnelere devam edildigini bildiriyor. ingiliz Genel Efkan tekrar
umide dustu. Bu defa basan saglanacagi umuluyor.
Son Paris gorusmesinden

sonra A verof' un yaptigi demecte hasil olan kotumser

hava, bugun Atina' dan verilen bir haberle zail olmus ve yerini tekrar ihtiyath

bir

iyimserlige terketmistir.

* Bozkurtun

Gorusu

Kim kime garanti verecek?
EOKA kan Teskilatmm Lideri kizil papaz Makarios son demeclerinden

birinde Kibns

Turklerine teminat vermeye hazir oldugundan bahsetmis, gene bagunsizhk fikri uzerinde
durmus ve adaya istiklal tammasmm bir mecburiyet oldugunu ve ustelik planm aksine
gittigi icin buna muhalefet edecegini soylemisti.

*

Yunanhlar izmir'e donecek mi?
izmir'deki Nato Karargahnu terkeden Yunan Subaylanmn donmelerine <lair Amiral

Braun'un ileri surdugu Temenniyi Atina nispet le karsiladi,

* Asya-Afrika

Toplantismdaki Gurultu.

Toplantrya Kibns'tan iki Rum Sendikacisi da katilarak Kibns hakkmda sacmaladi.

* Kibns Valisi
* Rum

Larnak'a kazasim gezdi.

iscileri tekrar ise bashyorlar.
Bu munasebetle Akroter Hava Ussunde Ozel emniyet tedbirleri almacak.

*

Sayfa 2

* Akisler
Kararan Ufuklar (Osman Turkayv
Kibns'm

gelecegi hakkmda

Paris'te yapilan

ilk gorusrneden

sonra hasilolan

iyimserlik havasi Paris gorusmelerini muteakip mufhan bir seyir takip etmeye baslarmstir.
Turk-Yunan dostlugunda en fazla Yunanistan istifadeli olacaktir.

*

Merakh BAhisler
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Meryem Ana ( Y eryuzunun Hikayeti)

*

Sayfa 3

Kibns'ta Turk Edebiyati
Salahi Romada Soyel tarafmdan yazilan bu yazi ingilizce olarak THA Cyprus Pewiew
dergisinde yayinlanmistrr.

Seyra bu Seyra (Taner Beybars)

istemem ( Hizber M. Hikmet)

Ogut ( Ahmet Hamdi Aker)

*

Spor Sayfa 4
Ogretmen Koleji- Lefke T.S.K
Spor Karsilasmalan

Pazar gunu Lefke'yi ziyaret eden Ogretmen koleji, Lefke T.S.K. ile Valeybol, Ping-pong
ve futbol maclan yaprmstir.

4 Subat Carsamba

Y1l:8

Sayi 989

Ortakhk Plamnm ilk adirm Belediyelerin tarnnmasiyla atilacak.
Britanya Hukumeti Turk-Yunan Temaslanndan umitli.
Kesin aciklamarun yakmda yapilacagi bildiriliyor.

* Bozkurtun

Gorusu

Nereye Gidiyoruz?
Kibns'm nereye gitmekte oldugunu kestirmek simdiki halde cok karanhktir.

*

Irak ihtilalinin 2 Numarah Lideri olan Al bay Arif asildi.

*

Ruslar iran Bagdat Paktmda ayirtmak istiyor. Savunma Bakam Duncan Sandays bu

hususta Basbakana izahat verecek.
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* Kibns konferansi

Berlin'de toplamyor.

Subat ortasmda yapilacak konferansa Menderes ve Zorlu katilacak.

*

Kibns anlasmasi icin yeni bir formul bulundu. "THA Times" gazetesinin iddiasma gore,

askeri tis meselesi hal yoluna girdi.

* iskenderunda
* Maskeli

bir motor batti. 6 denizci kayip,

saluslar koy cgretmeni soydular.

Ogretmenin kizkardeside tehdit edildi.

*

Sehitlerimiz Tathsuda arnldi. 27 ve 28 Ocak Sehitleri icin 27 Ocak Sah gunu tathsu'da

bir anma toreni tertip edilmistir.

*

Sayfa 2

Sehvet satandi,

* Enteresan

Bahisler

Meshurlann Buyuk Asklan
Kim, Kimdir?
Mutercim Asian
Degerli

ilim

adamlarmdan

biri olan Mutercim

Asim Efendi

tercumeleriyle

tarunrrnstir.

*

Sayfa 3
Aspirin Zararh mi?

*

Fransa'da yapilan son incelemeler neticesinde her sene bu memlekette 4.500.00.000

aspirin kullamldigi anlasilmaktadir.

*

Spor
Ring Ta9lan, Zencilerin elinde.

*

Aytotoro Turkluk Yurdu 1

Akincilar "Luricino" T.G.B. 0
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5 Subat Persembe

Sayi 990

Bern konferansi Tahakkuk Y olunda
Menderes, MacMillar ve Karamanlis bulusmasma buyuk onem veriliyor.

Kibns ihtilafi son safhada mi?
Bem'de yeni bir formul uzerinde durulacakrms.

* Hatta

sonuna kadar Kibns mevzuunda bir karara verilecek.

Menderes-Karamanlis

Mulakati M1?

Atina Buyukelcimiz Ankaraya cagnldi.

*

Bozkurtun Gorusu

Yunanistan Bozgunculugu
Kibns meselesi Yunanistanm

her zaman icin bozgunculuk

yaptigi malumdur,

Fakat

Birlesmis Milletler karanndan sonra Yunanistan akhm basma toplayarak, ihtilafa bir hal
careyi

bulmak

icin

girisken

faaliyetlerde

bozgunculuk

yapmayacagma,

akhselimin

emrettigi sekilde hareket edecegine inamyordu. Fakat ne yazikki i.imitlerimiz gene bosa
cikrmstir.

*

MacMillar Moskava'yi ziyaret edecek mi?
Basbakan Moskovadan basan ile donerse derhal secime gidilecek.

* Udi

ile esi Magusa kazasma ziyaret etti. Magusa kazasi mutfuzade valiye ziyafet verdi.

* EOKa

tahriklerine devam ediyor.

Y orgozdaki Turk okulunun kaldmrnlannda

cirkin ibareler.

Sayfa 2
Kotumserlik (Osman Turkay)
Cevrenin yazar uzerinde onemli etkisi oluyor. Hala iyi ve kotu tesirinde, kotu agir basasi
durum busbutun degisiyor. Dunyayi ve hayati oldugu gibi kabul ederken mutlu bir omur

surerler.
70

*

Merakli Bahisler
Ford'u yenen adam!

Ford'un 342 Milyon dolar tazminat isteyen Ferguson "Para muhim degil" diyor. Hakkm
yenemiyeceginin ispati muhimdir!

*

Lefkosa

halkmm

hakli bir sikayet

Bir Rum tuccar

Lefkosa' da yedler

sokagmi

tabakhaneye cevirdi.

Sayfa 3 K1~ mevsiminin Gozbebegi: Yun

* Yun, kazaklar,

ceketler, bluzlar sizi zarif bir kadm haline getirecek.

Sayfa 4

*

Spor

Kibns Turk karmasmm yapugi hazirhk macmda ingilizleri 7-3 yendik.

6 Subat

Sayi:991

Menderes ile Karamanlis bugun Zurih'te toplamyor.
Balkan Pakti Y erden Takuz edilecek.
Kibns konferansmm iki gun devam edecegi bildiriliyor.
Turk ve Yunan Heyetleri Zurih'e vesil oldu.

* Ankara'

daki Kibns Turk Kultur Derneginin Basanlan

Kurulusunun

II. Yildonumu

muzakereleriyle

Ankara

Palas'ta verilen

Mehmet Ertugruloglu ozlu bir konusma yapti,
Bolu Hariciye Vekilimiz Fethi Rustu Zorlu'nun himayesinde verdi.

* Efkaf

Otelinin Temel Atma Merasimi yakmda yapilacak,
Ataturk meydanmdaki eski dukkanlann yikilmasma baslandi.

Sayfa 2
Y eni Umit Belirtileri Osman Turkay
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baloda

Kibns konusunda Turkiye ile Yunanistan arasmda yapilmakta olan diplomatik gorusmeler
gecen hafta kisa bir duraklama devresi gecirdikten sonra tekrar canh ve umitli bir safhaya
girrnis olmaktadir.

* Merakh

Bahisler

En Istirapsiz Idam
Asilmak

* Kibns

Valisi Mehmetcik koyunu ziyaret etti.
Y eni Yaymlar Dergisi Ibrahim Zeki Burudurlu

3 yildan beri Ankarada yaymlanan Y eni Y aymlar dergisinin Son Kasim sayisi da cikrms
bulunuyor.

*

Spor
Yarm Lefkosa' da Taksim Spor sahasmda Kibns Turk Karmasi - ingiliz Ordu

karmasi karsilasryor.

Sayi 992

7 Subat

Kibnsla ilgili Zurih konferansi dun basladi.
Adada musterek idare ihtimallerinden bahsediyor.
Yunanistan Enosisten katiyetle vazgecmeyecek,

*

Atattirk Amti icin faaliyete gecildi. M.T.T.b Tip Dernegi kizkardesi ile Uskudar arasma

40 metre boyunda bir amt direk istiyor.

* Adnan

Menderes kiz lisesi ogrencileri bu aksam "Kibns saati"nde

Ogrenciler Radyoda konusacaklar, siirler okuyacaklar.

* Turkiye

Buyuk Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan'm verdigi ziyafet.

* Bozkurtun

Gorusu

Zurih Konferansi

72

Yillardan beri bir cikmazda olan ve gittikce bast tehdit eden bir mahiyet olan Kibns
ihtilafm son gunlerini yasamakta olduguna inamyoruz.

*

Patrigin sag kolu Turluk Alay'mda bir yazi yazdi.

*

lsvec gemisindeki kacak Rum Yunanistan'a iade edilecek.

Sayfa 2
Umra Cabasi (Osman Turkay)
Kibns Turk Toplumu, gecmisin karanhk ve yikmtih gunlerinden kurtulup aydmhk bir
gelecege yonelmis bulunmaktadir.

* Merakh

Bahisler

Ulkeler Yikan Kadm
Sayfa 3
Kitap Sarayi icin ne dediler?

Kim, Kimdir?
N asrettin Hoc a
Turk mizahmm

bu unlu ustadi, 1208 de Sivrihisann

Hortu koyunde dunyaya

gelmistir, 1283 yilmda olen Hoca Aksehire gomulmustur.

*

Spor Sayfa 4
Kibns Turk ve ingiliz ortak Sark Ordu karmalan arasmdaki Buyuk mac bugun

oynamyor.

8 subat Pazar

Kibns

Sayi: 993

Anlasmasnun

Sartlan

Parafa

ediliyor.

konferansma mudava etmek istiyor!

Kibnsli Turkler anlasmayi kabul etmeyecekmis,

*

Turk-Yunan Muzakerelerinde ilerleme kaydedildi.
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Britanya

Huktlmeti

Zurih

* Kibns

Turk Karmasi 1- Ingiliz Ordu Karmasi 1

* Bozkurtun

Gorusu

Iyimserlik icinde Yaygara

Zurih gorusmelerinin

kayda deger gelismelerde yeni

sartlar icad ettigi bu onernli gi.inlerde Kibns'ta cikan Rumca gazeteler bir acayip yaygara
koparmaktadirlar,

Kibns Rumlarmm Turk ve Yunan devlet adamlanmn

verecekleri karalara daha

simdiden meydan okumalan EOKA'nm herhangi bir anlasrna umidini ortadan kaldirmak
iizere girismis oldugu sinsi faaliyetlerin bir neticesi olsa gerek.

* Irak kabinesinin
*

alti bakam istifa etti. Haber henuz teyit edilmiyor.

Otel iscilerinin grevi bashyor.
Magosa' daki isciler de Grev ilan etti.

Sayfa 2
Bir kanusma uzerine dusunceler

0. Turkay

itatanm Fikrasi Argun korkut
Yes Bir Cehre

Sayfa 3

* Zirai

Ihtiyat Sandigi Projesi

3 Ekim yilmdan beri meriyetle bulunan Zirai Ihitiyat Sandigi Projesi'nin

bazi muhim

tedhisci 1959 ekim yih icinde meriyetle birakildigi ciftcilere teblig olunur.

9 Subat Pazartesi

*

Sayi 994

Zurih Mi.izarekereleri Musbet Bir Safhada Britanya

Liderlerinin Zurihe daveti muhtemal.
Basbakan Menderes ile Karamanlis birer beyenat verdi.

*

Turk ve Yunan Basmi umitli,
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Basbakam

ile Turk ve Rum

*

ingilizlere 3-1 Maglup olduk.

*

Larnak'a Aciklannda karaya oturan Vapur yuzdurulemiyor.

* Mustafa

* Otel

Kemal Dengi kahraman icin hazirhklar.

iscilerinin grevi devam ediyor.

Sayfa 2
Ozurleri Kabahatlanndan

* Merakh

Buyuk

Osman Turkay

Bahisler

Hitler'i Cildirtan Suikast
1944 Nazizmi yikmasma ramak kalan Dogu Prusya' daki suikastm icyuzu.

Kim, Kimdir?
Leonardo Da Vinci
italya Ronesansmm en unlu ve en parlak

1~1g1seylan

unlu italyan sanatcisi Leonardo Da

Vinci 1452 yilmda Floransa yakmlannda Vinci kasabasmda dunyaya geldi.

* Ataturk

Siirleri
ibrahim Zeki Burdurlu

*

Sinema Dunyasi

Beyaz perdenin sevimlisi Sophie:
Yalan soylemek lazim diyor.

*

lsini Bilen Dalgic

* Amerikan

Strateji Heyecam nasil cahsiyor?

Sayfa 4
Feza arastirmalannda son safha.
Aya kim daha evvel gidecek?

* Muteveffa

Aga Han'm kansi

Begum, isi heykel trasciya doktu.
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* Mihrican

kizi artist oldu

10 Subat Sah

Sayi 995

Zurihte Basbakanla yeni bir gorusme daha yaptilar.
Zorlu Muzakerelerin Muvaffakiyetle sona ermesi kabil diyor.
Kibns Turk Liderlerinin Ankara2ya cagnlmasi muhtemel.
Kibns icin "Mustakil Cumhuriyet'ten bahsediyor.

* Fransiz

Basbakam Cezayirde iyi karsilandi,

Genclerin ve ogrencilerin yaptigi bir numayiste "De Gaulle Asilmahdir"

diye nidalar

yukselmelidir.

*

ingiltere Zurih toplantisim iyi karsihyor. Turkiye'nin, Yunanistan ve ingiltere ile birlikte

Adada Askeri -Osler bulundurmasi fikri destekleniyor.

Sayfa 2

Zurih'te karsilasilan gucluk.

Osman Turkay

Kibns'm gelecegini tayin etmek uzere Zurihzte yapilan Turk Yunan gorusmeleimde
onemli gelismeler kaydedildigi bildirilmektedir. Adamn bir de Turkiye icin Stratejik onemi
vardir.

* Merakh

Bahisler

Sahiplerini meshur eden siyasetciler

*

ispanyol bahkcilar denizalti avladi.
Atlantikte avlara bos bos denizaltiya simdi bir cok kimse sahip cikiyor.

Sayfa 3
Kalsiyum Eksikligi
Kalsiyum eksikligi halen modem insam tehdit eden cok nahus bir illetti.

11 Subat Carsamba

Sayi 996
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*

Turk Cemaatinin Hakki Garanti edilmedikce bir uzlasmaya vanlmayacak.

Zurih Konferansmda ilerleme yok.
Kibns'ta askeri tis kurmanm sau ihtilalin esasmi teskil ediyor.

* Zorlu'ya

gore is Zurih'te bitecek.

* Rumlarm

bir baska kustahligi !

Hukumet

Daireleri

uzerinde

tabelalardaki

olarak Turkce ve ingilizce

yazilar

silineyor.

* Bozkurtun

Gorusu

Papaz havayi bozmak istiyor!
Zurih konferansmm kaydettigi derlemelere tesir etmek amaciyla EOKA Lideri Makarios
gene sacmalamaya baslarmstir.

* Rum

isciler Bati'da numayis yaptilar.

* Bir yardimci
*

Polisimize Cesaret madalyasi verildi.

Gece gee vakit iki Basbakan toplandi. Zorlu, bu defa onemli oldugunu soyledi. A verot

bunu tasvip etti.

Sayfa 2

* Akisler
Papaz ve Kibns

Osman Turkay

Dun Kibns rumlan arasmda ucakla bir dalan, kibns hukumetinin resmi bir sozcusunun
igneli bir fiskesiyle gorup kayboluverdi.

* Merakh

Bahisler

5 Milyar Dolar nasil nakledildi?
Bu isle 182 kisi ve 61 sigorta sirketi mesgul oldu ama, hersey bir gunde oldu bitti.

*

ilk feza yolcusu hazirlamyor.
Simdiye kadar fezaya atilan rokey up fuzeler otomatik. Halbuki roket ucak X-15 ilk

defa insan idaresinde.
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Yuzlerce namzedin arasmdan secilen sohret sahibi hercai Avekot Yuzbasi Robert White X15 roket ucagmm pilotu olacak.
Buzdaglan Yazan Abdurrahman Banlioglu

*

Giicii-T.A.K.

Spor Haftanm en mi.ihim maci Cumartesi

12 Ocak Persembe

Sayi 997

Zurihte Basbakanlar Tam bir Anlasmaya vardilar.
Turk- Yunan Anlasmasi Arnerika' da i yi karsiladi.

Kibns Birlesmis Milletlere aza olacak.

* Ti.irk ve Yunan

Disisleri Bakanalan Londrada.

Kibnsli Ti.irk ve Rum Liderler beyanatta bulundular. Zi.irihte musterek bir teblig
yaymladi.
Anlasma sartlanna Britanya Hukumeti itiraz etmeyecek.

* ingiliz

Hukumdarhgi Sona Eriyor.

Bagmusz Kibns Curnhuriyeti

kurulacak. Adamn ernniyetinden

Ti.irk ve Yunan

Askeleri sorumlu.

* Averot'un

Bosna Demeci

Kibns Meselesi Ti.irkeye ile Yunanistan arasmda katii bir sekilde anlasilrmstir.

Sayfa 2

*

Hukumet Dareleri Akisler Osman Ti.irkay

Zi.irih'ten alman son haberlere gore Kibns konusunda Ti.irk ve Yunan Basbakanlannm
yaptigi toplantilar basan ile sona ermistir.

* Merakh

Bahisler

Nazar diye bir sey var mi?
Bazi hadiseler, nazar derken hadiseye innanmadigi imkansiz kilmaktadir.

Sayfa 3
KAR
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ibrahim Zeki Burdurlu
Sinemanm beyaz perdesi ustune kar yagdiran sinema teknolojisinin

aldatan guzelligi

karsismda hayran kalan seyirciler eger kar yagmaya bir iklimde yasiyorlarsa yeni bir
dekorun zevkini duyarlar. Kar, uslu, yumusak bir dosttur.

13 Ocak Cuma

Sayi 998

Liderlerimiz Turkiye'nin daveti uzerine bugun Ankara'ya gidiyorlar.
Antimos de Makarios ile gorusmek uzsere Atinaya gidecek.

* Kucuk

ile denktas musterek bir teblig yayinladi.

Bozkurtun Gorusu: Davcumuzda koyculuk.

*

Selwyn Loyd A vam Kamarasmda bir konusma yapti,

ingiltere Anlasmayi hayretle karsiladi, Disisleri Bakam ingiltere icin Hayati Onemi Haiz
Meseleler uzerinde durulacagmi soyledi.

* Dunya

Basmmda Zurih Antlasmasmdan sitayisle bahsediyor.

Turkiye, Yunanistan ve Britanya arasmda mutabakat mevcut.
Ada ingiliz Milletler camiasmda nu kalacak?
"Daly

Express"

gazetesi

hala, butun

ingiliz

gazeteleri

Zurih

anlasmasi

duyduklan mernnuniyeti izhar etmekte ve Menderes ile Karamanlis'in
guc

gorunen

bir

ihtilati

halletmeleri

karsismda

duyduklan

karsisinda

halledilmesi 90k

memnunuyeti

izhar

etmektedirler.

Sayfa 2

*

Akisler
Gelecek Gunlere Hazirhk

O.T.

Bir kistle kadar devam eden Zurih gorusmelerinden

sonra Kibns meselesine Turk ve

Yunan devlet adamlan arasmda kotu olarak halledildigini, toplantilardan sonra yaymlanan
resmi tebligde ogrenmis bulunuyoruz.

* Merakh

Bahisler

Birbirlerini Olduren Amerikan Olumleri?
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Sayfa 3
Fezadak:i dusuk cazibe insan oglunun omrunu uzatacak.
Fezanm kapilan acihyor.

Agirhk yaokya kalbimizin ve adelelerimizin daha az cahsmasim temin edecegi icin insan
hayatmm 90k daha fazla uzamasma da sebebiyet verecektir.

14 Subat Cumartesi

Sayi 999

Basbakammiz Adnan Menderes'in Bayenan.
Aziz Ataturk ile Venizelosun baslattigi dostluk takrar yasayacaktir.
Turk-Yunan Anlasmasi Nato Milletler Camiasmda da memnuniyetle karsilandi,

Kibns adasi sakinlerine gelince, bu adada yasayan Turk ve Rum cemaatlerinin

butun

mensuplan artik kan ve kavgali bir devrin tema ile kapanrrus olduguna emin olabilirler.

Bozkurtun Gorusu
K1bns Antlasmasnun Y ankilan

*

ingiliz kabinesinde kibns hakkmda goru~ aynligi yok.

*

Yugoslavya Turk Basmmdan sikayetci. Balkan Paktmi ihya etmek icin uclu bir toplanti

yapilacagim yalanladi.

* Kibns
*

Genel Valisi Londraya vasil oldu. Sir Hush foot Zurih Anlasmasmdan memnun.

Turk haklan garanti altma almrmsnr.
Georgo Scott Londra Radyosunda yorumda bulundu.
Sali gunu 3 'lu toplanti yapilacak,
Toplantiya Pr. Fazil Kucuk ile Makarios resmen davet olundular.

Sayfa2

* Mustafa

Kemal Dernegi

Turk ulusunun buyuk kurtancisi Ataturk'un yaratngi devrimleri Kibns'ta yasatmak
ve geregi gibi yapmak amaciyla son zamanlarda gene aydmlanmiz tarafmdan hatm sayihr
tesebbuslere girisildigini goruyoruz,
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* Merakh

Bahisler

injsanlann izini bulan kopekler.
insanlannkinden 90k kudretli icguduleri sayesinde bu kopekeler, karlann altmda gomulu
kalrms insanlan kurtamuslar.

*

Seni Sevenin Kibns Ibrahim Zeki Burdurlu

*

Spor
Haftamn en muhim maci

Genclik gucu- yeni cami arasmda bug-Un oynamyor.

15 Ocak Pazar

Sayi 1000

Basbakan A. Menderes de Londraya diyor. Adnan Menderes liderlerimizi

dun

kabul ederek iki saat gorustu,
Atina Radyosu Menderesten Siteyisle Liderler bug-Un Londraya gidiyor bahsetti.
Turkiye ile Yunanistan

Balkan Paktmi ihya etmek kararmda. Kibns meselesi

halledikten sonra Balkan Paktmm gelismesi mumkun olacak.

*

Bozkurtun Gorusu
EOKA'dan ses yok.
Turk ve Yunan devlet adamlarmm Zurihte yapnklan anlasmadan sonra, Kibns

meselesi yeni bir safhaya girmekle kalmarms, aym zamanda Turk-Yunan munasebetlerinde
de gozle gorulen, elle tutulan gelismeler yaranlmistir.

* Londra

Diplomatik faaliyetlerin merkezi haline geldi.

Sah gunu yapilacak olan -U9l-U toplantiya buy-Uk onem veriliyor.
Turk-Yunan anlasmasmm anahtarlan nelerdir!
Karamanlis ile Menderes -U9l-U toplantiya davet edilecek.

* Makarios

30 kisilik bir heyetle Londraya gidiyor.

Papazi Londra havaalamnda Kibnsh Rumlar karsilayacak.

*

Londra' da yapilacak uclu toplantiya onem veriliyor.
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Toplantiya Makarios kalabalik bir heyetle gidiyor.

Sayfa 2

* Akisler
Hukumet Memurlan

Osman Turkey

Kibns Valisi Sr. Hugh Foot, Londra'ya vanr varmaz verdigi bir demecte Kibns'taki
hukumet memurlanm

sevmis, yetistirilen

memurlann

Ada'nm refah

gelecekte

yuksek ehliyet ve vasiflara

sahip Kibnsli

buyuk hizmetleri

dokunacagiru

ve saadetine

soylemistir.

* Merakh

Bahisler

Afrikanm En Korkunc Kaatili

*

Londra Diplomatik Faaliyetinin Merkezi haline geldi.

Spor

* Dun

Lefkosa Taksim sahasmda yapilan macta Genclik Gucu Y.A.K. 3-0 yendi.

16 Subat Pazartesi

* Kibns

Sayi 1001

icin Kara Gunu yaklasiyor.

Sah gunu yapilacak uclu konfemsta Katis Netice hazirlanacak.
Carsamba gunu Menderes ile MacMilla toplantiya katilacaklar.
Kamanlis2in gidebilecegi hala belli degil,

*

Bozkurtun Gorusu
Karanliga Kursun Sikmayahm

Zurih anlasmasmdan

sonra cemaatimiz

capmda bir huzursuzlugun,

umutsuzlugun

gosterdigi eserle musaade ediyoruz.

* Basbakan

Adnan Menderes Sah gunu Londraya gidiyor.

Turk ve Rum heyetleri Londraya vasif oldu.

* Kibns Turk
* Turkiye

Soforler Cemiyetinin Londra' daki toplantisi.

Kibns Turklerine iki milyon dolarhk mali yardimda bulunacak.
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bas

Kibns Tiirkleri iktisaden kalkindmlacaktir.

Sayfa 2

* Londra

toplantisi ve otesi Osman Turkey

Sah gunu Londra'da yapilacak olan toplanti, gun-Un onemli olayi hakkmda butun dunya
genel efkanm isgal etmektedir.

*

Merakh Bahisler

Beya z Kadm Ticareti gittikce yayihyor, Paris Polis muduru Mitlac halen 300 sahife tutan
bir rapor hazirlamakla mesguldur.

* Kibnshlar

Radyoda. Ibrahim Zeki Burdurlu

Sayfa 3

*

Kibns Cumhuriyetinin Temeli

Zurih'te Turk ve Yunan Basbakanlan

arasmda Kibns hakkmda vanlan anlasma esas

mustakil Kibns Cumhuriyeti sekli teskil etmektedir.

*

Spor
istanbul Profesyonel Lig Sampiyonu

Fenerbahcenin Tarihcesi

1 7 Subat Sah

* Dr. Fazil

Sayi 1002

Kucuk'un Kibns Turklerine rnesaji

Cemaat lideri butun haklanrmzin garanti altma almdignu soyledi.

"Atimiz umitle doludur ve bunu da gosterecek olan bizleriz."
Bug-Un Londra' da baslayacak olan uclu konfernsta Kibns Turklerini temsil edecek olan Dr.
Fazil Kucuk, Londra'da Kibns halkma hitaben bir mesaj gondermistir.

*

Kibns konferansi bug-Un Londrada bashyor. -09 Disisleri Bakam arasmda yapilacak

toplanuya Dr. Fazil Kucuk ile Makarios istirak edecek.

*

Bozkurtun Gorusu
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Londra Konferansi
Bug-Un Londrada

baslayan Kibns konferansi

Turk ve Yunan Basbakanlanrun

Zurih

anlasmasi isiginda gozden gecirilecek ve Adan tayin edilecektir.

* Basbakanm

Menderes ile Yunan Basbakam Karamanlis Kibns'r ziyaret edecek.

Haber adanm her tarafmda gorulmemis bir sevinc heyecam yaratti.
Turk cemaati en buyugunu selamlamaya hazirlanryor,

*

Liderlerimiz Londra' da tezahuratla karsilandi.

radyo muhabirlerine

Dr. K-U<;-Uk ile A vukat Denktas gazete ve

demecte bulundu. Basbakanumz

karsilamak icin buy-Uk hazirhklar

yapihyor.

* Kibns Cumhuriyet'ini

ti<; devlet mali bakimdan destekleyecek.

ilk Cumhurbaskanhklan

hakkmda kahanet.

Sayfa 2

*

Temeli Catlayan Yapi Osman Turkay

Roma' da gazete muhabirlerine
Makarios'un

verdigi dernecten sonra Kibns

Londrada soyledikleri,

Kibns Rumlannm

Rumlarmm

Baspapazi

yuzyillar boyunca devam eden

enosis politikalannm yikildrgiru gosterir mahiyettedir.

* Merakh

Bahisler

Danimarka'da

buzlar arasmda kurulan kl-up "K1~ Banyolan klubu'nun kurucusu 70 yasmi

coktan gecrnis bir i,htiyar."

*

Kralice Sureyyamn annesi gazetecilere dert yandi. "Sureyya ve ben bir yildir koleler gibi

yasi yoruz."

Sayfa 3

*

Jet Bombardiman ucagi B-70

Amerikan hava kuvvetlerinin bu muthis vasrtasi dunyanm en mukemmel harb ucagidir.

*

Spor

*

Turk G-Uc-U R.A.F'i 4-3 maglup etti.
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18 Su bat Carsamba

*

Say11003

Cemaatimiz arasmda buyuk heyecan yaratan feci bir ucak kazasi.

Basbakan Londra'ya getiren ucak hava alam yamnda yere duserek parcalandi. Kazada 10
kisinin oldugu, 10 kisinin yaralandigi ve 2 kisinin kayip oldugu bildirilmektedir.
Ankara Radyosu heyetin sag salim oldugunu mi.ijdelemektedir.

* Kominist

ajanlannm bir baska yalam.

Arap Milletvekillerini

Ti.irkiye aleyhine kiskirtmaya maruf olan bu gulunc propagandaya

kimse aldins etmiyor.

*

Yunan Askerleri izmir'deki Nato Ussune donecek.

Yunan Savunma Bakam dun dernecte bulundu.

* Kibns

ihtilafmm halinin Pakistan' daki akisleri.

Bir gazete anlasmayi "Sulh icrada zafer" olacak vasiflardadir.

* Akdeniz

Muttefik kuvvetleri kumandam Amiral Bingley Kibns hadiselerinden memnun.

* Dr. Fazil

Kucuk ile Baspapaz Makarios hususi gorusmede bulundular.

Britanya dort madde uzerinde israr ediyor.
Menderesin ucagmin kazaya ugramasi neticesinde olacak toplanti tehir edilebilir.

Sayfa 2

* Akisler
Kibns ve ingiliz Milletler Cemiyeti
O.T.

*

Merakh Bahisler

Meshur Misirh arkeolog, firevunlann iczetine mi ugradi?
Nil2de esrarengiz bir olum.

*

Gunaydin.
Kibnsh Turk Sairleri Ibrahim Zeki Burdurlu
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19 Subat Persembe

*

Sayi 1004

Buyuk Menderes Kibns Turk Halkma bir mesaj gonderdi.

Muessif hadiseyi tefkik etmek uzere iki Turk heyeti Londra'ya gidiyor.
Celal Bayar Menderesle bir telefon muharebesi yapti.
Menderes 'te en kucuk kemik zedelenmesi bile yoktur.

*

Bozkurtun Gorusu
KARA GUN

Buyuk devletlerin buyuk devlet adamlannm

bes yildan beri halledemedikleri

ihtilafim bes gun gibi cok kisa bir zaman icinde halletmeye

muvaffak

Kibns

olan Saym

Basbakammiz Adnan Menderes, Londra' da yapilmakta olan konferansa katilmak icin en
mumtaz devlet adamlanrmzla

birlikte Sah gunu Ankara'dan Londra'ya gitmek uzere

aynlrmstir.

Sayfa 2

* Bir Ucak
*

Faciasi

Osman T.

Merakh Bahisler
Mazisinin esiri olan kadm

Begum Savasimn kazca kiz
Petrol kralmm biricik kizi Silvia Casablaras kerim Aga He ile evlenip yeni bir
Begum olacak.

*

Spor

italaya' da Harp
Milan ile Fiorentina puan puana geldi!

20 Subat

*

Sah 1005

Kibns Antlasmasi dun aksarn imzalandi. Anlasrnayi Basbakarumiz Londra kliniginde

ingiliz ve Yunan Basbakanlan huzurunda imzalandi,
Dr. Fazil Kucuk ve Rauf Denktas birer beyanat yapti,
Fetih Rustu Zorlunun Kibns Turklerine mesaji. ..

*

Bozkurtun Gorusu
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K1bns Cumhuriyeti
Zurihte Turkiye Basbakanlan,
Karamanlis

arasmda

yapilan

Adnan Menderes ile Yunanistan Basbakanlan
Kibns konferansi

musbet

bir netice

Konstantin

aldiktan

sonra,

muzakereler Londraya intikal ettirilrnis ve gecen Pazartesi gununden beri taraflarm iste
deyip Londra' da cereyan eden gorusmeler dun eksen musbet bir surec baglayarak Ktbns
anlasmasi imzalanmisnr.

* Basbakan

Menderes Turk Milletine hitaben bir mesaj yaymladi.

Ucak kazsmda yaralananalann cogu hastahaneden cikti.

* Makarios

birkac gune kadar Kibns'a geliyor.

Muftu Dag Efendi Londra Antlasmasi hakkmda beyanatta bulundu.

* Aykurusta

tttyler urpertici bir facia oldu.

Saclanndan tutusarak yanan bir kadm Lefkosa Hastanesine kaldinldi.

Sayfa2

* Basbakan

Menderesin gecirdigi kaza hakkmda tefsilat.

Ingiliz ciftcisi Baily ile kansi Margeret Basbakam nasil buldular.

* Merakh

Bahisler

A vrupanm En Ahlaksiz Sehri
HAMBURG

21 Subat Cumartesi

*

Sayi 1006

Dr. Fazil Kucuk Kibns Turklerine hitab etti. Butun haklanrmz

fiili tazminat altma

ahnrmstir. Tahriklere kulak asmamak milli vazifesi olmahdir.

*

Karamanlis ile Akerof Londra'dan aynldi. Menderes'in sihhi durumu hakkmda yeni

bulten yayinlandi.

* Londra' daki
* Teessuf

kazada olenlerin cenazeleri yurda getiriliyor.

uyandiran numayis
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federasyon ve kibns Ti.irkti.ir Partisi musterek bir teblig yaymladi.

* Kibns anlasmasi

di.inyanm her tarafmda memnuniyet yaratti.

Basbakan Eisenhaver, Ti.irk, Yunan ve ingiliz Basbakanlanm tebrik etti.

Sayfa 2

*

Kibns Anlasmasi ve Gelecegimiz

Kibns meselesini

daimi bir suretle hallettigi uzunca tarihi antlasma,

evvelki aksam

Londra' da bes ilgili taraf arasmda imzalanrmstir,

* Merakli

Bahisler

Dun denizlerinde 800.000 kadar kucuk issiz ada var!
Medeniyet Kacaklan

*

Spor
Sezonun en mi.ihim lig maci bugi.in Cetinkaya- Genclik Gucu arasmda Taksim Spor

alanmda yapilacak.

22 Subat Pazar

* Dr.

Sayi 1007

F. Kucuk'un Ajans Muhabirlerine beyanati,

Liderlerimiz bugi.in Ankara'ya gidiyor.

* Yunan

kabinesi Kibns Anlasmasim tasvip etti.

* Basbakamrmz
* Tayyare

Pazartesi hastaneden cikacak.

kazasi sehitleri

Resmi merasimle kaldmlacak.
Merasime Kibns'tan bir heyet katilacaktir.

* Bozkurtun

Gorusu

Topraga veriyoruz.
Bizim davarnizi kendi milli davalan yapan ve bu ugurda canlanm veren anlarca sehidimiz
topraga veriyoruz.
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*

Kibns Anlasmasmm Anahtarlan.

Bu yilm sonuna kadar Kibns Cumhuriyeti kurulacak ve idarisi devredilecektir.

*

iki tip Hukuk ve Ceza Mahkemeleri kurulacak. Milli ve karma.

* Kibns ordusunu

Turk ve Yunan Subaylan yetistirecek.

Sayfa 2

* Merakh

Bahisler

Hapishane duvarlannm ardmdan

*
*

Spor
Cetinkaya O - Genclik Gucu 0

23 Subat Pazartesi

Sayi 1008

Liderlerimiz bugun buyuk bir tazahuratla karsilanacak.
Dr. Kucuk, Londra' dan aynlmadan evvel beyanatta bulundu.

* Londra

antlasmasi bugun Ankara, Atina ve Londra' da aciklanacak,

* Bozkurtun

Gorustl

KIBRIS iSTiSMAR EDiLMEMELi
Zurih anlasmasiru takip eden Londra anlasmasi gunlerinde Turkiye gazetelerinde mulakat
agzr ile cesitli tefsirler, yorumlar yayinlandi.

*

Sehitlerimizin naasi Ankarara'ya getirildi. Ankara dun en· huzunlu gunlerinden birini

ya~ad1.

Sayfa 2

* Akisle
Makarios ve Grivos
Londra'da

Osman Turkay

Turkiye Yunanistan ve ingiltere arasmda Kibns'r Turk ve Rum liderlerinin

istirasiyla imzalanan tarihi anlasma butun hur dunyada genel olarak musait bir tepki
yaratmistir.
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*

Merakh Bahisler

Ufak Tapan bahkci gernisi ile 23 kisilik milrettebatmm uzerine goklerden felaket yagrmsti,

lnsanligm ders almasi icab eden bir vaka.
"Talihli Ejder"in son seyahati.

* Spor
* Vasatta

asagi ceryan eden macta Turk Gucu - Y erlikaya'yi 2-0 yendi.

24 Subat Sah

Sayi 1009

* Kibns antlasmasi

Ankara, Atina, Londra ve Lefkosa' da aciklandi.

Anlasmanm ve ek belgelerin tarn rnetnini veriyoruz.

* Kibns

* Dun

Curnhuriyeti en gee; 12 aya kadar resrnen kurulmus olacak.

Lefkosa bir bayrarn havasi yasadi.
Liderlerirnizi karsilamak uzere Ataturk rneydanmda onbinlerce halk toplandi,

*

Liderler hava rnuhalefeti yuzunden gelernedi.

Sayfa 2

* Akisler
lcinde yasadigmuz gunlerin heyecaru
Osman T.
Londra anlasmasmdan soma Kibns yeni bir cagin icine girmistir.

* Merakh

Bahisler

Balinanm Yuttugu adarn.
Gunaydm Kara Edebiyat (Ibrahim Zeki Burdurlu)

25 Subat Carsamba

*

Sayi 1010

Buyuk Zaferirnizi Bir Bayrarn Havasi icinde kutluyoruz.

Liderlerirnizi Bagnrmza Bastik, Onlara itimadirruzi bir kere daha belirttik.
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Yirmi

bini

asan

halkm

cosku

tezahuratma

mukabele

eden

liderlerimizin

hitabede

bulundular.
Milli Birlik ve Beraberlik

* Bozkurttun

Engin Bir Ruh icinde Devam Ettirilecek.

Gor-U~-U

Y eni Bir Devreye Giriyoruz.
Zurih anlasmasmm Londra'da imzalanmasmdan sonra Kibns yeni bir devre girmektedir.

Sayfa 2

* Merakh

Bahisler

ispanyamn kurtulmasma yardim ettim.
Aya ilk kim basacak?

26 Subat Persembe

* Basbakammiz

Sayi 1011

Bir Turk U9ag1 ile Seyahat edecek.

Menderes Y arah Arkadaslanrn Ziayret etti.

*

Yunan Parlementosunda kavga etti.

Kibns anlasmasi Sirasmda cikan bu kavga sonunda Meclis Reisi Celseyi Tatil etti.

*

Bozkurt'un Gor-U~-U
H-Usn-U Niyet Lazim

Londra'da avdet eden liderlerimiz Zurih anlasmasmm tam manasiyla yuruyebilmesi icin

husnu niyete buy-Uk bir ihtiyac olduguna isaret etmisler ve Turk cemaatinin bu mevzuda
uhdelerine

dusen

vazifesi,

layiki

vechile

basarak

azim

ve

karannda

belirtilmislerdi,

* ingilizler Kibns Antlasmasmi

Musait Karsiladi.

Daly telegraph Kibns halkmm kendini Kibnsh olarak tarumasim istiyor.

Sayfa 2

*

Akisler
Bir istifham Gozukuyor,
Osman Turkay
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olduklan

Zurih'te hazirlanan

ve Londra'da tamamlanarak

imzalanan

Krbns

anlasmasi

gecen

Pazartesi gunu nihayet aciklamis bulunuyor.

* Merakh

Bahisler

Idamma 12 dakika kalmisti. .. Kardesinin isledigi cinayet yuzunden idama mahkum edilen
bir gencin korkunc macerasi..

*

Spor

Haftanm en muhum karsilasmasi

Cetinkaya-Doga

T.b arasmda Pazar gunu Lefkosa'da

yapilacak.

27 Subat Cuma

* Basbakamrmz

Sayi 1012
saym Adnan Menderes Yurda Dondu.

Geceyi istanbul'da geciren bakamrmz bug-Un ankara'ya gidecek.

*

Menderes istanbul' da gorulmernis bir tezahuratla karsilandi,

* Bozkurtun

Gor-U~-U

Bu Adada Y asabilmemiz icin bu adada serefli bir cemaat olarak yasabilmemiz icin
her seyden evvel iktisaden kalkmrrus bir cemaat haline gelmemiz sarttir.

* Temsilcimize
* ingiliz

Dr. Fazil K-U9-Uk ve Sn. Rauf Denktas Celal Bayar Lisesini ziyaret etti.

Basbakaru Kiev'e yalmz gitti.

Krustcet'in Disi Agndiginda MacMillar'a Refakat edemedi.

*

Grives'in Resimleri satildi,
Rum Gazetelerinden, t'Tedhis Liderinin Pesine D-U~m-U~ Aranmaktadir,

Sayfa 2

* Akisler
Gelecege Guvenle Bakmaliyiz.
Osman Turkay
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*

Merakh Bahisler
Dunyarun En esrarengiz Dagi Guney Kutbunun duz anarsisinin rssiz bir kosesinde

kimsenin nrmanamadigi yuksel bir dag yukseliyor.

28 Subat Cumartesi

* Umumi

Sayi 1013

Af Deklarasyonu Geceyansi Aciklandi,

Agir ve Hafif olmak uzere suclular iki kategoriye aynldi.
Nezaret altmda iken kacanlar ve arananlar hakkmda takibat yapilmayacak.

* Tehdis

Lideri Grives'in Yunanistan'a girmesi icin ozel tertibat yapildi.

* MacMillar

Moskova' da muvaffak olmuyor mu?

ingiliz Siyasi Cevreleri Muvaffakiyetsizligi

* Bozkurt'un

kabul etmiyor.

Gorusu

Birlik cikmazi kuvvetlendirebilir.
Londra anlasmasmdan

soma basta saym Basbakammiz

adnan Menderes olmak uzere,

butun devlet adamlanm ve bu acidan muzakerelere istirak ederek antlasmayi narmrmza
imzalayan liderlerimiz anlasmanm ruhuna hakim olarak cemaatimize mevcut Birlik ve
Beraberligimizi bulmanuzi tavsiye etmistir,

* Basbakamrmz

Menderes Ankara'ya hareket etti.

Basbakan bu sabah Ankara'da buyuk tezahuratla karsilanacak.

* Vali

Sir Hugh Foot Antinos ile gorustu,

Makarios'u Karsilama Hazirhklan Hizlandi.

* Malta' da isciler

kargasahk cikardi. Limanda yangm cikanldi ve polisler taslandi.

Sayfa 2

* Tantana

ve Sasaa
Osman Turkay

*

Merakh Bahisler
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Tokyo'nun Dehset Saatleri
Hirohito'nun kayitsiz sartsiz teslimini bildiren radyo yaymmdan bir gece once bir grup
asker kac bin isyan cikamusti.

Sayfa 3

*

Dogu ile Batmm kuvvet Mikayosesi

3. bir dunya harbinin bahis mevzu edildigi bu

gunlerde dogu ile Batmm askeri gucleri anlatihr.

1 Mart Pazar 1959 BOZKURT

*

Britanya Mustemlekeler Bakam Temsilcilerimizle Gorustu.
Alan Lennax-Boyd bugiin adadan aynhyor.

Londra antlasmasmm

1~1g1altmda

muzakereler yapildigi tahmin ediliyor.

Ada'dan Britanya'ya gitmekte olan ingiliz Musternlekel Bakam Alan Lennex-Boyd
evvelki aksam Kibns'a gelmis ve vali Konaginda Kibns Genel Valisi Sir Hugh Foot'un
misafiri olmustur,

* Bozkurt'un Gorusu
Bugunku Toplanti
Kibns Turktur

Partisi

ile Kibns Turk Kurumlan

Federasyonu

bgunde

Lefkosa'da

tertiplemekte oldugu toplantmm bizce tarihi buyuk bir onemi vardi,

* Halit
*

Krvanc kibnsta.

Mahkumlann serbest birakrlmasi isine Baslandi,

Dun Serbest birakilan 83 Mahpus arasmda 3 Turk Vardi.

* Turk

subaylan Mart aymda Kibns'a geliyor.
Bu genclerimizin riyasetindeki 6 kisilik Heyet Musterek karargahm hazirhklan ile

mesgul olacak. Zorlu'nun yakmda Kibns'i ziayaret etmesi muhtemel.
Londrada'ki

Kibns'h Rumlar Makarios'u ugurladi. Baspapazm ucagi mecburi bir

inis yapti.

Yunanli Talebeler Kafilesi Kibns'a vasil oldu.
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*

Son Dakika
Yunan Parlementosunda bas goz yanldi.

iktidar partisine mensup bir milletvekili bir solcu mebusu yaraladi.

Sayfa 2

* Gecen

haftanm panaromasi
Osman Tiirkay

Gecen iki hafta Kibns icin tarihi onemi haiz olaylarla gecmistir.
Gecen haftanm ozet olarak siraladigimiz olaylan Adanm siyasi, askeri ve idari bakimdan
cehresini degistirecek mahiyettedir.

*

Merakh Bahisler

Bir Maraze ugruna Bes gemi Batti, Garip bir felaketler donusu daha garip bir olayla son
buldu.

* Limasol

halki topladi.

Poliden "Alitya" ya samimi bir ihtar.
Kim, Kimdir?
Sokollu Mehmet Pasa
Osmanh Imparatorlugunun

degerli sadrazamlanndan

Sokollu Mehmet Pasa, Kanuni Sultan

Si.ileyman, ikinci Selim ve Ucuncu Murat devirlerinde on 3 yil sadrazamhkta bulunmus ve
bir 90k mbasanh isler gormustur.

*

Spor

iki ezeli Rakip bugun karsilasiyor.
Cetinkaya-Doga T.B arasmdaki macm neticesi ne olabilir?

2 Mart Pazartesi

* Zafer

Sayi 1015

Sinemasmda Yapilan Tarihi Toplanti Besyuzden fazla delegenin istirakiyla yapilan

toplantida liderlere guven oyu verildi.
Hatipler iktisadi Kalkinmarmz i.izerinde israrla durdu.

*

Bozkurt'un Gorust!
ilk Yardim.
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Cemaatimizin
elerdedir."

en endiseli

diye haykirrms

gunlerinde

"Endiseye

ne gelecegimizin

mahal

yok, davarmz

en kuvvetli

temeller

itimad

uzerine

edilir

kurulmus

oldugunu tereddutsuz ve hicbir tesirin altmda kalmadan tebaruz etmistir.

*

Maresal Tito Bugun Yunan Topraklanna ayak basacak.
Karamanlis ile Averof Tito2yu Rodos'ta karsilayacak,

*

Dun Adaya vasil olan Makarios Turk-Rum dostlugundan bahsetti.

Baspapaz da samimi bir isbirligine inamyormus.

* Britanya

Basbakamnm Rusya Seyahati Devam ediyor.

MacMillar dun aksam Leningrattan Moskova'ya dondu,

*

Lenux-Boyd Londra'da Kibns Hakkmda konustu.
Bakan Grivesta da bahsetti.

*

Tito ile Nasir Musterek Bir Deklerasyon Yaymladi. iki Cumhurbaskani Sulha Tek Care

olarak Inkisat Etmemis Memleketlere Y ardim Y apilrnasuu istediler.

Sayfa 2

* Bir devrin

isimsiz Kahramanlan Osman Turkay

Dort yil once Kibns ufuklannda kopan kanh firtma bugun artik Londra' da imza
edilen Zurih anlasmasi ile tarihe mal olmustur,

*

Merakh Bahisler
Buyulu kaplumbaga

*

Yuz guzelligi icin faydah meyve ve bitkiler.
Tabiat mahsullerinden bircogu, cift guzelligini temin edebilir. ..

Gunaydm KARA Y AS Ibrahim zeki Budurlu
Bandolda Y asayan Ikinci Sureyyal
Josicne Marieni meshur aktor Marlon Brando ile cocuk yuzunden evlenememis.

*

Spor
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Cetinkaya-Dogan T.B'ne 2-1 maglup olmaktanda kurtulamadi.
Turk Ocagi-Demirspor'u

3 Mart Sali

4-1 A91k farkla yendi.

Sayi 1016

* Basbakannrnz

A. Menderes 10 Nisanda Kibns't ziyaret edecek.

Turk cumhurbaskanhgina

Rakipsiz Namzet Dr. Fazil Kucuk.

Maliye ve mudafaa vekaletine Turk getirilecek.

* Bozkurt'un

Gorusu

Samimi Isbirligi
Cemaatimiz Liderleri Londra adetlerinden sonra yaptiklan konusmalarda Zurih ve Londra
antlasmalanmn samimi isbirligi esasma dayandigini belitmislerdir,

*

Vali Foot, Cemaatimiz

Temsilcileriyle

Gorustu.

Makarios'u

da kabul eden Vali,

Baspapazla 90 Dakikahk bir gerusme yapti,

* MacMillar

ile Krustcet Son Dakika anlasti rm?

Bir Disisleri Bakanlan Toplantisina karar verdigi Samlmaktadir.

*

Turk Parlementosunda

Kibns Meselesi Carsamba gunu muzakere edilecek. Muhalefetin

felaketine disisleri bakam musbet cevap verdi.

* MacMillar
* Kibnsh

Moskova'da Televizyon konusmasi yapti,

Turklerin Iktisat Kalkinmasi icin careler Aramyor.

Bu maksatla Kibns'rn ekonomik durumuna ait bir etut hazirladi.

Sayfa 2

* Akisler
Sira Simdi Tatbikte
Osman Turkay
Londra'da imzalanan Kibns anlasmasmm ilk heyecanlan nihayet gecmis bulunmaktadir.
Adada yasayan iki toplum, liderlerinin donuslerini bir bayram havasi icinde kutlamislardir.
Simdi her iki toplum liderleri de kibns'ta bulunuyor.
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* Merakli

Bahisler

SihirbazHavduni 'ne Sim 15 yil soma aciklanacak.

*

Spor
Anlasmazhklar ve Son Maglubiyetten Soma:

Besiktas kurtanci Bekliyor.
Taraftar: "Uyku uyuyamryoruz" diyorlar.

* Lefkosa

havaalam gumrugu sivil memurlara terkedilecek.

Askeri kontrole Y akmda Son Veriliyor.

* Londra'

da yapilan enteresan bir musabaka,

Guzeller Makarna Kraliceligi icin Y anstilar.
4 Mart Carsamba

Sayi 1017

Kibns Anayasasi Mevzuunda ilk Gorusme Bugun Yapihyor.
Gorusmelere Dr. Fazil Kti9tik, Rauf Denktas Vali Foot katilacaklar,

* Cemaatimiz

Lideri Dr. Fazil Kucuk gelecegimizden emin.

Kucuk Makarisos'un Beyanati musbet karsiladi,
Grives'in adada cekilip gitmesi faydali olacak.

* izmit

faciasi sehitleri hazin bir torenle amldi.

Tito Karamanlis

Gorusmesi

Sona

erdi.

Bircok

Siyasi

Meselelerin

Tartisildigi

bu

gorusmeden Soma Bir Teblig Yaymladi.

* Makarios'un

basm toplantisi.

Baspapaz, Londra Antlasmasinda sadece isbirligi ruhunun galip geldigini soylemistir,

* Makarios
*

bugun Turk Liderleriyle temasa baslayacaktir,

MacMillar Rusya' dan aynldi.
ingiliz Basbakam Tertip ettigi bir Basm Toplantismda Yeni Arkadas Yapmak icin

eski Arkadaslan Terketmenin Dogru Olmayacagim Soyledi.
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*

MacMillar dun gece Londra'ya dondu.Ucak icinde demecte bulunan ingiliz Basbakam

Seyahatinde basansim anlatti.

*

Basbakanma itimam Gosteren ingiliz Ailesine altm madalya verilecek.
Londra yakmlannda

vukua gelen Raci ucak kazasmda Basbakammiz

Menderes ile diger yarahlara

Saym A.

sefkat ile ihtibar gostermis olan Baily ailesine Kizilay

tarafmdan birer altm madalya verilmesine karar verilmistir.

*

Sev'in dusme sebebi 3 ay soma anlasilacak.

Parcalanan

ucak, kaza sebebini bulmak icin fabrikada monte ediliyor. Y eni bir ucak

almacak.

Sayfa 2

* Akisler
Britanya Milletler Camiasi
Osman Turkay
Zurih Anlasmasi Condradi gorusulmeye
makalede mustakbel

baslamldigi

Kibns Cumhuriyetinin

sirada bu sutunda yazdigirmz bir

Britanya Milletler Camiasma

saglanacagi

istifadeleri kisaca tartismak istemistir. Kibns Cumhuriyeti iler de bu camiaya katilmak icin
muracaat ederse bu muracati kabul olunursa adi gecen uluslar toplulugunun en kucuk ve
gene bir uyesi olacaktir,

* Merakh

Bahisler

Gecelerini

akil hastanesinde

geciren insanlar. Bu hastalar gunduzleri

cahsir, geceleri ,

hastanede yatarlar; boylece hem daha kolay hem daha ucuza iyilesirler.

* Petrol,

elektrik ve komurden sonra yanmn muthis enerji kaynagi A TOBA T.

Gunaydm: AGITLAR Ibrahim Zeki Burdurlu

Sayfa 3

* Ugursuz

tahta ve ugursuz yuzuk

43 yildir feklaketten felakete ugrayan Hasimi hanedanmm zehirlenen, ac kalan, vurulan ve
line edilen krallar.
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*

Spor

River Mecmuasi Turgay hakkmda neler yaziyor?
River Place Taraftarlan

Turgayi beklerken River kalicisi Carizo'ya

Santraforluk teklif

ediyorlar.

5 Mart Persembe Sayi

* Anayasa'yi

1018

hazirlamak icin ilk toplanti Dun Yapildi.

Turk ve Rum Liderleri vilayet konaginda bazi onemli kararlar aldilar.
Bir Vekiller Heyeti kurulmasi kararlastmldi,

*

Bozkurt'un Gorusu.
Gelecegimize Guvenle Bekliyoruz.

Zurih ve Londra anlasmalanyla

kabul edilen hal caresi haklanrmzi her bakimdan teminat

altma almaktadir.

*

Krustcat Leipziyi2de biz konusma yapti, Sayet Rusya'mn Dogu Almanya ile bir Bans

Antlasmasi imzalanmasi muhtemel.

*

Turkiye Buyuk Millet Meclisi Hukumetin Kibns Politikasim Tasvip etti. Turk Haklan

Zurih ve Londra anlasmasiyla tam bir teminat altma almnustir.

*

Basbakan

Eisenhower

Berlinde

Vazgecmeyecegiz

Dedi.

Batihlann

Cenevre

konferansmdan bu yana bu konudaki siyasetleri degismedi.

*

Parlementoda

bir teklif reddedildi. Kibns'ta EOKA Aleyhine Beyanname

Dagrtmak

Sucuyla Mahkum edilen bir ingiliz askerinin gozden gecilmeyecek.

*

Kibns ve Sterlin Bolgesi Osman Turkay

Son Birkac yil icinde, Britanya Milletler Cevresi buhran anlar gecirerek, dagilmak tehlikesi
ile karsi karsiya kalrmsu. Suveys kizi bunlann en onemlisiydi.

*

Merakh Bahisler
Tesaduf mu, Allah'm Yardimci Eli Mi?
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*

Spor

Dun Toplanan Spor Teskilati Ceza Kurulu Cetinkaya-Demirspor,

Demirspor-Turk

Gucu

maclannm tekrar aynanmasma karar verdi.

6 Mart Cuma

* Anayasa'ya

Sayi 1019
Riayetsizlik Turk ordusunu Harekete Gecirebilecek,

Cematimize ihali Yardimlar Mevzuunda Esash kararlar ahmyor.
Disisleri Bakamrmz genis bir izahatta bulundu.
Kibns Mevzuunda Carsamba gunu Buyuk Millet Meclsinde yapilan tartisma hakkmda bu
aksamki "Kibns saati" programmda genis bir izahat verilmistir.

*

Bozkurt'un Gorusu

Turkiye'nin Garantisi
Kibns

Mevzuunda

Buyak Millet

Meclisinde

Grev eden tartismalar

bir kere daha

gostermistir ki Zurih ve Londra anlasmalan ile Kibns Turk Cemaatinin butun haklan tam
bir garanti altma almrms bulunmaktadir.
Bagdat Pakti Devletleri Amerika' da gorusrne Anlasmalan yapti,
Zorlu Bu anlasmadan kimsenin Endiseye Dusmemesi Gerektigini Belirtti.

*

ingiliz gazeteleri Grivas ile fazla ilgileniyor.
Bir ingiliz Yazan

Grivas'm

Maresal Harding'i

dort defa oldurrneye tesebbus

ettigini acikladi.

Sayfa 2

* Akisler
Gozukrneyen Grives Musammasi
Osman Turkey
Y etkili Sahislar bugtln artik Kibns cikarmasnu tatbik sahasma kaymak icin hazirlanmakta,
bu yonde cahsmaktadirlar.

*

Merakh Bahisler
Akdenizin

cermet koselerinden

kapri bir zamanlar yuzbinlerce

sulanan bir yerdi. Kuslann Cenneti: KARP AZ
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kursun kamyla

* Meshur

Rio da Janerio kandmda Jayne mansfieldinin basma gelenler.

Hayranlan Sansm bombayi nasil cml ciplak soydular?
Artist otelin salonunda dans edenler koca bir cilgm surusu salonu doldurmus, kimse ne
oldugunu bile anlamadan zavalhyi sutyen-kulot birakrmslardi.

7 Mart Cumartesi

* Dr. Fazil

Sayi 1020

kucuk, Makarios ve Vali Sir Hugh Foot dun istihbarat Dairesini ziyaret ettiler.

istihbarat dairesi gecici kuvvetin calisma mekam olacak.
Anayasa komisyonu ile gecici hiikiimet30 Marttan sonra burada cahsacak,

* Bozkurt'un Gorusu
Ortadoguda Turkiye
Birlesik Amerika Hukumetinin

Bagdat Pakti devletleri ile imzaladigi savunrna paktlan

Orta Dogunun siyasi cehresini degistirecek buyuk bir onem tasimaktadir.

* Akel

Kominist Partisi Y eniden Faaliyete Gecmek istiyor.

Kanun D1~ ile Edilen Parti Hakkmdaki kararm kaldmlmasmi istedi.

* MacMillar

Eishower ile Gorusecek.

MacMillar Kibns anlasmasmda ilgililerin galip geldigini soyledi,

Sayfa 2

*

Kibns Curnhuriyeti ve Makarios
Osman Turkay

Londra'da cikan Daily Telegraph gazetesi dunku basyazilanndan

birinde "Makarios'un

Gelecegi konusuna temas ederek, Baspapazin Enosis savascisi olarak gecmis yillardaki
Rodos'un nufuzunu anlatmaktadir.

* Merakh

Bahisler

Tarih Yaratan Kuyruklu Yildizlar
Muhtelif tarihlerde kuyruklu yildizlann gorulmesini muteakip dunya capmda felaketler
birbirini takip etmistir.
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*

istanbul mektuplan
istikbal

*

Spor
Yunanistan, Turkiye ile Maca hazir,

Federasyon Baskani, Ataros, Dost Ti.irkiye'de milli Temas icin Hicbir Tekkelufe Cozum
olmadigim soyledi,

8 Mart Pazar

*

Sayi 1021

Makarios,

Dr. Kucukten

Siteyisla Bahsetti. -09 Muhim Bakanhktan

Biri Ti.irklere

Verilecek.
Rum Koministler harekete mi geciyor?
Kibns Cumhuriyet

Hukumetinin

suratle kurulmasi

icin gecmis

olsada bir faaliyet

gosterilmektedir.

* Bozkurt'un

Gorusu

Amerikan U zman
Y eni bir Kibns Cumhuriyetine

mali yardimda

bulunmak

uzere

Birlesik

Amerika

Hukumetinin faaliyete gectigine muhalefet nazariye beklemektedir.
Ti.irkiye, Amerika, ingiltere ve Yunanistan
Kibns Cumhuriyet Hukumetini kalkindirmak icin elbirligi ile hareket edecekler ve bu yeni
Cumhuriyete manen ve maddeten destek olacaktir.

* Amerikah

Bir iktisad uzmam Kibns'a geliyor.

Bu ziyaretin Kibns'a yapilacak Amerika yardimi ile ilgili oldugu muhakkak.

* Kibnsli
*

Ti.irklere yardim. Turk basbakam ciftci ve tuccara kredi acacaklar.

Amerika Rus Notasma cevap hazirladi. Almanya Meselesini incelemek uzere disisleri

Bakanlan Bir toplanti tertip edecek.

*

Kibns Valisi bugun radyoda konusacak Vali bu konusmasiyla EOKA'y1 artan esrar

perdeyimi ortadan kaldiracaktir.
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* Grives'in Kibns'tan aynlma meselesi.
EOKA elebaslanndan biri Atina'dan Kibns'a geldi.

* Musul'da araplar yaygara kopardi,
Turkiye'nin Amerika ile Savunma Pakti yapmasi Irak icin tehlike arzediyorrnus.

* Bati Berlin Ruslar'a yutturulmayacak.

Hur Berlin'e

hergun Dogudan

250 multeci

geliyor. Berlin Belediye Baskam dun istanbul' dan gecti.

* Tito Rusya'ya Hucum ett.
Rus Blokunu Hap kundakciligi ile itham eden Tito, artik sert konusacagim soyledi,

*Sayfa 2
* Berlin veBirlikte var olma
Osman Turkay

* Merakh Bahisler

lnsan'i Sasirtan ikizler
Haftanm fikrasi Argun Korkuta ait.
Tarihimizde Yeni Bir

<;1gir

* Spor
Mevsimin en kaliteli macmda Cetinkaya-J Arsyles-3

9 Mart Pazartesi

Sayi: 1022

* Lefkosa Turkleri Y eni Bir Esere Kavusuyor,
Evket otelin temel atma merasimi dun yapildi,
Evvelce ti<;: kat yapilmasi kararlastmlan otel simdi 9 kat olacak.

* Kibns Valisi dun Radyoda konustu. Herkesi bans konusunda hizmete davet etti.

* Temsilcimiz ve Liderlerimiz Larnaka'da tezahuratla karsilandilar. Liderlerimiz insasma
baslanan kislik bir sinemanm temeline ilk harci koymuslardir.
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* Makarios

ile Grives'a Yunanistan'da Gondile Telgrette.

A verof, Samimiyetin ve Husnu Niyetin ispat edileceginden emin.

*

Kibns'a bir ilhak kahtramam geldi. Gime desotu Kibriaos, Kibns'a ayak basar basmaz

"ilhak gene ilhak 90k yasa" diye haykirrmstir.

* Bozkurt'un

Gorusu

Buyuk Kalkmamn Esigindeyiz.
Dev adimlarla buyuk bir ima faaliyetinin basladigi suphesizdir. Leffkosa'da

oldugu gibi

adanm diger yerlerinde de Evkese ait mallar yikilmakta, yenibastan yapilmaktadir.

* Akisler
Bir Sehir Doguyor
Lefkosa'mn

Osman Turkay

Turk kesimi yeni yeni mamurelere

temeli atilan muazzam

bir i~ Han'mdan

kavusuyor. Bundan bir muddet once,

sonra, dun de parlak bir torenle Ataturk

meyadanmda dokuz kath Evkaf oteli'nin temeline ilk harac kurulmustur.

* Merakh

Bahisler

Denizde Kaybolan Adam
istanbul Mektuplan
Kibnsli Turkun iki Sevgilisi
iki kutbun birlesmesi kadar guc ve olmaz gorunen Kibns meselesi, malm olan anlasma ile
bir coklanrun hayret nazarlan onunde imzalanrrus, nihayet Turk ve Yunan meclislerinde de
tasdik edilmistir.

* Hikaye
*

Yuvaya Donus

Spor

Turk Ocagi =Tesilada'yr 3-1 yyenmeye muvaffak oldu.

10 Mart Sah

* Liderlerimiz

Sayi 1023
dun Ankara' da merasimle karsilandi,

Kucuk, Denktas ve Muderrisoglundan mutessekkul heyetinin Ankara'da temaslar yapacak.
Denktas, Davetin gelismelerle ilgili oldugunu soyledi.
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* Bozkurt'un Gorusu
EOKA kendini Feshederken.
Dort yildan beri memleketi cehenneme ceviren yikmadik yuva, dokmedik kan birakmayan
EOKA tedhis Teskilati dun yayinladigi bir beyanname ile kendi kendini feshetmeyi ilan
etmistir.

*Prof.Dr. Hasan Eren Kibns'ta
ilim adammuz Kibns Turk Dili ve Folkloru ustune kitap yazacak.

* EOKA Dunden itibaren kendi kendini feshetti. Albay Grives birkac gune kadar adayi
terkedecek. Makarios son EOKA beyannameleri hakkmda yorumda bulundu.
Nihayet dun EOKA Tedhis Teskilati lideri Albay Grives'in imzasiru tasiyan bir
beyanname ile kendi kendini feshetmistir.

* Dokuz Mahpus dun aday terkederek Yunanistan'a gitti.
Umumi Af kanunu geregince adayi teretmek

suretiyle atfedilecek

olan dokuz

mahpus dun Yunan Hava yollarma bagh bir ucakla adayi terkederek Atinaya gitmistir.

* Magosa Hadisesi Hakkmda Tahsilat
Dort Turk Vatandasi ve bir rum da otomobille cignenerek olduruldu.

* Irakta Kasun rejimi devriliyor Mu?
Irak ordusunun emektar subaylanndan

45 yasmdaki

Albay abdul Vahab Saxvef dun

Irak'm petrol sehri Musul'da buyuk bir isyan hareketi baslatarak sehri ele gecirmis ve
Musul radyosu vasitasiyla bir konusma yaprmstir.

Sayfa 2
* Akisler
Ilhak Savasmm Sonu

Osman Turkay

Dort yildanberi devam eden Rumlann ilhak savaslannm askeri fasli da dunden itibaren
firiler sona ermis bulunuyor.
Kibns'ta tam bir bansm korudugu bu gunlerde, Girne despotu Kipriaos'un
bahsetmesi, sacma olmaktan oteye gecernez,
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hala ilhaktan

* Merakh

Bahisler

Macaristan'm Zulum Hapishanesi
Aldattigi bir milletin ofeksinden korunmak 19m, cemiyetin en asagihk insanlarma bel
baglayan

bir rejimin

mahsulleri

ancak tasavvurun

fevkinde

sadizm,

ahlaksizhk

ve

hayvanlasma olabilir.

* Doktorunuz

diyor ki;

Cocuk, anne ile babasmdan neler tevarus edebilir ve etmiyebilir?
Irsiyetin Sirlan
Gunaydm
· Iyi Niyetin iyisi
Ibrahim Zeki Burdurlu
Iyi niyet, ayn dunden, ayn irkta ayn vatandan olan insanlan kardesce yasatacak bir ruh
eseridir.

Sayfa 3

*

Erkekler Nicin Kadmlardan Daha az yasar!

Kuvvetli

cins sayilar erkekler,

hakikatle

ic ve dis tesirlere

karsi kadmlarda

daha

dayamksizdir.

*

Spor

Y eni Caminin Londra' dan getirttigi Oguz Karayel 'e Cetinkaya Bonservis vermedi.

* Larnaka

Demir Spor-7

Askeri ingi,liz Takimi-I

11 Mart Carsamba

* E.O.K.A'nm

Sayi 1024

Silahlannm Toplanma isine bugun baslamyor.

3 gun icinde Silahlar Toplamp Polise Teslim edilecek.
Silahlann toplanmasiru muteakip Grives adadan aynlacak.
Kibns Valisi Su Hugh fool dun Makarios ile toplanmasi meselesini tartisrrus ve bununla
ilgili gerekli tertibati alrmstir.
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Somurgeler Bakam Grives'in beyannamelerini tatminkar buldu.
Muhafezekar Mebuslar Parlementoda Grivesm Korkak bir katil oldugunu soylediler.
Girne Mitropolitini Takbik eden Numeyisler. Kipriaos gene Enosisten bahsetti.
Dun Girne'de despot Kipriaos'u tel'in ve takbik eden numayisler yapilrmsnr.

*

Yunanh Talebeler adayi teketmeyecek mi?

Cemaatimiz arasmda Endise uyandiran bu meselelerin de aydmlatilmasi lazim,

* Bozkurt'un

Gorusu

Turkiye'nin Yardirm
Ti.irk Cemaat
anlasmasmdan

Temsilcilerimiz
sonra meydana

halen

Ankara'da

gelen gelismeleri

bulunmakta

ve

Ti.irk devlet adamlan

Zurih-

Londra

ile mi.izakere

etmektedir.

* Liderlerimiz

Disisleri Bakamrmz ile iki saat gorustu,

Liderlerimizin anma gunu yurda donmeleri muhtemel.

* Irakta'ki

Durum Hala 90k kansik.

Bagdat Radyosu isyanm bastmldigmi

iddia etti. ingiltere, Ti.irkiye ve Iran ile Durum

Hakkmda Temas halinde.

*

Baspapaz Grives'a Madalya Takti. Makarios'un

Dun Aksam Grivez ile Bir Kere daha

gorustugunu bildirmisti.

* Ankara'

da Irak durumu incelendi.

Zorlu, Amerikan Elcisi ile Uzun Bir konusma yapti. ihtilali yapanlann Ti.irk-Irak Hudut
Ti.imenine mensup olduklanm bildiriyor.

Sayfa 2

* Akisler
Bize Y abanci Bir Rad yo
Osman Turkay
Kibns Valisi Sir Hugh Foot gecen Pazar gunu yapmis oldugu radyo ve televizyon
konusmasmda,

Kibns adasmm Dogu Akdenizde bir ticaret ve kultur merkezi olacagim
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soylemistir.

Valinin

ulkulerimizden

bu

iyimser

sozlerinin

gerceklesmesini

gormek

bizim

biridir. Fakat gecmise kisa bir goz atarak, gelecegin ufuklannda

de
neler

belirmekte oldugunu gormeye kalir.

* Merakh

Bahisler

Hayat Kurtaran Anahtarlar
Bana ehemmiyetsiz birteferruat felaketi onleyebilir.

* Roma' da yeni bir Skandal.
Gene kizlann ciplak fotograflanni ceken buyuk bir sebeke ele gecirildi,

*

Spor

Arjantin Takimma Transfer Olmasi icin Turgay' dan Galatasaray 60 bin lira istedi. Milli
kaleci Idare Heyetinin bu karanm ogrenince "Kulubumun

bana degil, paraya ihtiyaci

varmis" dedi.

12 Mart Persembe

*

Sayi 1023

E.O.K.A Silahlan teslim etmiyor. Dun ne tek bir silah ve ne de tek bir patlayici madde

teslim edildi.
Tedhis Teskilati liderlerini dinleyecek mi?
Kibns

genel Valisi Sir Hugh Foot ile Kibns Baspapazi

Makarios

arasmda yapilan

mi.iteaddit toplantilardan soma EOKA tedhis Teskilatmm dunden itibaren silahlanm teslim
edilmesine karar vermisler ve gereken tertibatm almmasiru kararlasurmisur.

* Bozkurt'un

Gorusu

Kipriaos Huzuru Bozuyor.
Kibns Baspapazi Makarios ile birlikte 3 yil evvel Adadan surgun edilmis bulunan Girne
Mitropoliti Kipriaos gecen Pazar gununden beri Kibns'ta bulunmakta ve Girne Mitripoliti
vazifesini demode etmektedir.

* Turk
*

Yolcu Gemileri Kibns'a Sefer Yapacak.

Irakta Duruma General Abdulkerim Kasim Hakim.
Oldurulen ihtilal lideri Sewabin cesedi Bagdat'a getirildi.

109

Bagdat'tan

Londra'ya

gelen haberler gore Irak'taki Ihtilal hareketi tam bir basansizliga

ugramisnr.

* Baskan

Eisenhower Berlin Buhram Hakkmda konustu.

Eisenhower, Ruslarla Avrupa'da Kara Harbi Yapilmayacagmi soyledi.

* ingiliz

askerleri serbest birakilmayacak.

ingiliz Savunma Bakam Dunean Sadips bugun A vam Kamerasmda
esnasmda sue isleyerek cezalandmlan

hizmetlerini

Kibns'taki ingiliz askerlerinin affedilmelerinin

ne

kebali tatbik oldugunu ne de arzu edildigini soylemistir,

Sayfa 2

* Akisler
Kibns-Anadolu Denizyolu

* Merakh

Osman Turkay

Bahisler

Biterat Bolge
Kim, Kimdir?
Ziya Gokalp
Turk gelenegine Turkluk duygusunu milli inanclan asilayan buyuk din adamlan, sair ve
Edip Ziya Gokalp 1873 'de Diyarbakir' da dunya'ya geldi.
Y azdigi Turkce siirler ve kitaplarla Turk gencligine milliyetcilik hissini asilayan ve fikir
hayatirruzda benzeri az bulunan buyuk adamlannuzdan

*

biridir. 1924 yilmda vefat etmistir.

Spor

ilk ustu kapah Stadyum Amerika yapilacak.
Maclar seffest plastikten bir dem altmda ihk bahar havasi icinde oynanacak.

13 Mart Cuma

sayi 1026

Disisleri Bakamrmz Liderlerimiz serefine Bir Ogle Y emegi verdi.
Zorlu Cemaatimiz icin refah ve sadet gunlerinin basladigmi mujdeledi.
Dr. Kucuk, Bayan Menderes ve Zorluya Tesekkur etti.

*

Bozkurt'un Gorusu
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Yunanh Subaylar Meselesi
Rum Basim Turk Cemaatinin hala daha mutereddut oldugundan Rum cemaatine supheli
manalarla baktigmdan bahsetmekte ve bunun yersizligine isaretle iki cemaatin artik bir
arada var olacagmi, kardesce yasayacagmi ileri surerek, bunun musbet bir neticesi olarak
Turk-Yunan munasebetlerinin de kuvvetlenecegini ileri surmektedir.

*

Osman Orek Maliye Bakanligma Talip Oldugumuzu acikladi.
Iktisadi mevzulara da temas eden orek, izahatta bulundu.

*

Bayan Cutliffe Cinayeti Hadisesi Yine desildi.
ingilizler bir Yunan sozcusunun beyanmda tessuflerini bildirdiler.

A verof-Ingiliz- Yunan Dostlugunun Tomurcuklanacagmi

* Marmara

soy ledi.

Vapuru Coskun Bir tazahuratla karsilandi.

Gemi, temsilcilerimiz ve Turk ileri tarafmdan ziyaret edildi.
Bu vesile ile Lamak'a bir bayram havasi icinde yasadi.

Sayfa 2

* Akisler
EOKA'nm silahlan Meselesi 0. Turkay

*

Merakh Bahisler
Okyanus ortasmda olumle pencelesen adamm imdadma hangi doktor yetisebilir,

Hayati bir ipe baghydi. ...
Limasolda:
Hirriyet ve Milliyet Gazetelerinin Mumessilleri Limasolu tesrif etti.

*

Spor

0 bir Turk'tur.
Alman Spor Basmmm begendigi Erdince Yeni Teklifler var. Eski Beykoz'lu

Futbolcu

Temmuz'da izinli olarak istanbul'a gelecek.
14 Mart Cumartesi

Sayi 1027

Basbakammiz Menderes ile Yunan Basbakam Nisan Ay1 icinde Kibns'r ziyaret edecekler.
Ankara'da temaslar yapan Liderlerimiz Dun Avdet ederek birer konusma yaptilar.

111

Tiirkiye her bakimdan Kibns Tiirkleri'ne yardimda bulunacak.

* Liderlerimiz

Ankara' da hacretle ugurladi,

Dr. Fazil Kucuk Turk-Rum isbirliginden bahsetti.

* Bozkurt'un

Gorusu

Yardimci ve ozel Turk Polisler
Kibns Hukumeti EOKA'nm tedhis hareketi kac memleketi korumak, asayis idare ettirmek
icin Polis teskilatma bagh olacak yardimci ve ozel polisler diye teskilatlar korumalan icin
halklara miiracat etmistir.

* EOKA
*

silahlan teslim etmeye basladi. Silahlarm teslimine devam edilecek.

Grives'in yaymlanan Roportaji.

Tedhis Liderlerinin El Yazisi ile imzalanmis oldugu Roportaj 'da Grives 90k tehlikeli anl::::gecirdigini soyledi.

*

Pakistan Rus Propagandasma cevap verdi.
Irakta'ki hadiselerle Bagdat Paktmm ilgisi yoktur.

* Magosa'
* Vali
*

da buyuk bir yangm 91kt1.

Dr. Kucuk'u ziyaret etti.

Islah okulundan firarlar artiyor.

Sayfa 2

* Akisler
Menderes Kibns'a geliyor. Osman Turkay
Anavatan hukumetinin daveti iizerine Ankara'ya giden Kibns'Ii Turk lideriec
donmusler ve Kibns Turk halkma 90k guzel bir haber getirmislerdir. Lideriea ·- .•
ayi icinde Basbakan Adnan Menderes'in

bir Turk harb gemisi ile Kibns,;

mujdelemistir.
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* Merakh

Bahisler

Inadi sayesinde ytikselen Roman.
Theodere Dreiser, Amerikanm en hayret uyandiran romanlanndan

biridir. Bir asrm ucte

biri kadar bir muddet zarfmda Amerika' da sohreti dillere destan oldu.

*

Spor
Ahmet Sami'nin Ankara ve istanbul TemaslanSonunda
B Milli Futbol Takirrurmz Kibns'ta Maclar yapacak.Muhafiz

gucu de 19 Mayis'ta

adamiza geliyor.
Haftanm Maclan

Y eni Cami- Y esil Ada
Genclik Gucu-Turk Gucu
Cetinkaya-Turk Ocagi

15 Mart Pazar

* Valinin

Sayi 1028

Cemaat Lideri ile Temaslan Sir Hugh Foot Dr. Kucuk ile bir gorusme yapmistir.

Liderlerimize Limasol 'da Fahri Hernsehrilik Payesi verilecek.

* Fransizlar

Donanmalanm Nato Emrine vermek sitiyor.

Nato cevreleri bu harekete uzuluyor.

* Bozkurt'un

Gorusu

iktisadi Kalkmma
Hukumetimizin

devetlisi olarak Ankara' da Kibns Turk Cemaatinin

istikbali mevzunda

temaslar yaprms olan liderlerimiz Cuma gunu Lefkosa'ya davet etrnisler ve buyuk bir halk
topluluguna hitaben yaptiklan konusmalarda

bu temaslardan memnun donduklerini 90k

samimi bir sekilde ifade etmislerdir.
Liderlerimiz bilhassa Turkiye'nin yapacagi iktisadi yardimlar uzerinde durmuslardir.

* ingiltere'deki
* Kibns Telle
* Abdul

EOKA mahkumlan Kibns'a getirildi.

Haberlesme kururnunun Londra'daki yeni tesisleri.

Sarvetli bir hastehane hademesi vurdu.
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*

Grives Yunanistan'a

gitmeye hazirlaruyor. Tedhis lideri iki veda beyannamesi nesretti.

Atinada karsilama toreni yapilacak,
EOKA silahlanm teslime devam ediyor.

* Irak'ta katliam!
Kahire ve Sam gazetelere gore Musul'da Kadm-Cocuk demeden butun Irklar olduruluyor,
Gerilla Harbi devam ediyor.

* Irak'ta Koministler

gunahsiz kimselere hucum ediyor.

Sayfa 2

*

Merakh Bahisler
Bir Kopegin Intikarm

Bu Bir hakiki hayat hikayesidir. Bir kopegin de bir insan gibi kiskarup intikam olarak,
affetmek gibi hisleri olabilecegini hie dusundunuz mu?

*

Spor
Zaman

zaman heyecanh

fakat zevksiz

gecen macta Y.A. K Y esiladayi

2-1

yendi.Birinci Deynegi 1-0 Y esilada gelip bitirmistir.
Demirspor - 5
ingiliz Karmasi - 2
16 Mart Pazartesi

Sayi 1029

Dr. F. Kucuk ile Makarios'a birer Mustesar tayin edildi.
Cemal Muftuzade ve Apostolus kontes Mustesar oldular.

* Liderlerimiz

Leymosunda coskun bir tezahuratla karsilandilar.

5 Dana kurban edildi. iktisadi durum gozden gecirildi.

*

EOKA liderlerinin

son veda beyannamesi

grives artik infilak gumburtulerinin

sona

erdigini soyledi.

*

Ingiliz genel secimleri Ekimde yapilacak. Muhafazkar parti lideri gelenleri Mayisi tercih

ediyorlar.
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Sayfa 2

*

Kibns ve Turizm Osman Turkay

1959 yilmm

bahar

mevsimi

Kibns'a

bir bans gunesi

gibi dogdu.

Tabiat

butun

guzelliklerini ovamiza, daglanrmza, cicek cicek islerken; Adadki korku ve dehset havasi
da degilmis yerini huzur ve bansa terketmistir. Turizmin Kibns ekonomisindeki

onemi

buyuktur.

* Merakh

Bahisler

Unutamadignn insan. Willy Hohm.
A verofun istifasi muhtemel.
Hanaye vekili saglik durumunu ileri surerek bir aylik izin istedi.

*

Spor
Magosahlann 2 Penaltidan istifade edemedikleri dunku macta

Genclik Gucu - Turk Gucunu guclukle 1-0 maglup edebildi.

*

Birinci kumeye bu sene terfi eden Limasol Turk Ocagi Gecen senenin Lig Sarnpiyonu

Cetinkaya'yi 3-0 maglup etti.

17 Mart Sah

* Kibns

Sayi 1030

Garanti Anlasmasmm Muzakeleri Londra'da bashyor.

Musterek Komisyonda Turk cemaatini temsil edecek olan Osman Orek Londra'ya hareket
etti.

*

Ahmet Zaim Turk cemaat Temsilcisi

Mustesarhgina

tayin edildi. Zaim'de

aksam

Londra'ya harekeret etti.

* Bozkurt'un

Gorusu

Y ascek Davarmz
Bir Turk Carsismi meydana getirmenin Zurih ve Londra antlasmalanna

aykm dustugune

<lair mesruyette bulunan Rumca Gazeteler, bunu firsat sayarak Turk Cemaat liderlerini
tekul etmek ve bir odara versime prensibine saygi gostermekte. Turk cemaatini cemaat
liderlerini itham etmektedirler.
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* Krutcet

Nasm Tehdit etti.

Nasr Samda'ki konusmalannda Emperyalistlerin Lisamm kullanrms.

* Makarios

Grives'in haftasonu Kibns'tan aynlacagim soyledi.

Kara listedeki eokacilar affedilecek mi? Vali Sir Hugh Foot bu kara listedeki
Eokacilar hakkmda silahlann teslimi tamamlanarak

ve Grives adadan aynlmadan

once

herhangi bir nihai karann verilmeyecegini soylemistir,
Irak'ta yeni bir isyan basladi.
Y eni isyan Hareketleri N asmn destekledigini bildiriyor.
Irak Ruslarla bir anlasma yapti.

*

Leymasunda buyuk bir yangm. Gumruk dairesi yandi.

*

Basvekil Kibns'a savanora ile gidecek. Kibns'h 1878 yilindan beri adalanna gelecek ilk

Turk Devlet adammi karsilamak icin simdiden hazirhga basladi,

*

Faik Ahmet Barutanya topraga verdik. Dun cenazeyi Onbinden fazla insan gozyaslan

icinde takip etti.

* Kahire'de

Irak Alehinde Buyuk numayisler yapildi. Numayisler kominizmi bir kere daha

fel'in ettiler.

Sayfa 2

* Akisler
lslenmemis Halis Altm

Osman Turkay

Osman Turkay Girne'nin guzelliklerinden bahseddi.

*

Merakh Bahisler
Gemileri Hapseden deniz

Atlas okyanusunun

ortasmda,

gemilerin

sokulmaktan

oldugunu biliyor musunuz?

*

Spor
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kacmdiklan

cayirhk

bir bolge

Iskocya Futbol Birliginin Dunya Capmdaki kudreti.
Iskocya futbolunda

en muhim rolu oynayan iki kulup "GlasgowRangers"

ve

"Glasgow Celtic"
Girne Halk Evi - 9
Royal Velah Fusilies - 4

* Roma

olimpiyatlan Futbol Turnuvasma 54 Takim katilacak.

18 Mart Carsamba

Sayi 1031

Turk ve Rum Cemaat Liderleri dun Vilayet konaginda toplandi.

*

23 Nisan ve 25 Mart Resmi tatil gunu ilan edilecek.

*

Kibns Hukumetinin bakanhklan tespit edildi. Dun vilayet konaginda Kibns Genel Valisi

Sir Hugh foot'un baskanhgmda yeni bir toplanti yapan Turk ve Rum cemaat temsilcileri
gecici komitenin

cahsmasi mevzuu ile Bakanhklar

meselesini

ele alrmslar ve Kibns

Hukumetinin Bakanhklanm tesbit etmislerdir.

* Bozkurt'un

Gorusu

Yanna Dogru
Y eni bir cagm esigindeyiz. Birkac hafta soma Kibns Cumhuriyeti 'nin "Gecici Kabinesi"
faaliyete

gececek,

Cumhurbaskanhgi
soma Anayasa

anayasayi
yardimcihgi

imzalanacak,

hazirlayacak,
secimlerine
Anayasa

bundan

soma

Cumhurbaskanhgi

gidilecek, Cumhurbaskanlan

imzanalasmdan

yapihp, Kabine tesekkul edecek, cemaatlerle

ve

belli olduktan

soma da milletvekili

ilgili ayn ayn parlementolar

secimleri
kurulacak

cahsmalara baslanacaktir.

*

Kibns Turkleri icin gerekli olan krediyi Amerika temin edecek.
2.170.000 sterlinlik kredi icin vasingtonda yapilan muzakereler muspet safhada.

* EOKA

Tefhis Lideri Grives dun adadan aynldi.

Silahim teslim etmeyen Grives bir EOKA beresi giyiyordu. Girves bir hristiyan koministi
oldugunu ilan etti.

*

T.M.T'nin Silahlanna dair Dr. Fazil Kucuk beyanatta bulundu.
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* Irak'ta

1 Milyon Turk Yasiyor.

Irak Turkleri Kultur Dernegi Baskam, kendileriyle Kultur Munasebeti Tesis edilmedigini
soyledi.

Sayfa 2

* Akisler
Ana Yurt ile Kultur Baglanrmz Osman Turkay
Kibns anlasmasmm Londra' da imzalandigi sirada bir konusrna yapan ingiliz Basbakam
MacMillar, Kibns Rumlarma ezan vasfi tamndigi gibi Ada Turklerinin de milli kultur ve
karakterlerini konusacagmi, devam ettirilecegini soylemistir,

* Merakh

Bahisler

James Watt'm istirap ve gucluklerle dolu gecen hayati,

Buhar Makinesinin Mucidi

*

Spor

Dun aksam tertip ettigi Basm Toplantisina da Ahmet Sarni
Kibns-Turkiye Temaslan programi etrafhca acikladi,

* Milli

Takim Pazar gunu ilan edilecek.

19 Mart Persernbe

* Gecici

Sayi

1032

Kabinenin bugun belli olmasi muhtemel

-09 Turk bakanhgma kimlerin getirilecegi henuz malum degil.
Rum Cemaati temsilcisine de Mustesar Tayin oldu.
30 Mart tarihinden itibaren cahsmalanna baslayacak olan Kibns Cumhuriyet Hukumeti
kabinesinin gecici bakanhklan icin bugun secim yapilmasi pek muhtemel gorulmektedir.

*

Grives gecirdigi korkulu gunleri anlatti. Bir defasmda bes ingiliz askeri saklandigi yerin

bir yard yanma sokulmustur, Tedhisci lider sadece iki kadma itimat etmisti,

* Britanya

Basbakam Karadiya vasil oldu.MacMilla basm mensuplanna demecte bulundu.
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*

Turkiye ile A vusturya arasmda sivil havacilik sozlesmesi.

*

-Orudn Basbakam istanbul'a gecti.Sami El Sulh Basbakanmuz ve Disisleri bakarurmz ile

gorustu.

Sayfa 2

* Akisler
Grives'in yazdigi, Veda Mesajlan
Osman Turkay
Son bir hafta icinde Kibns Emniyet makamlanna

EOKAtarafmdan

kulliyetli miktarda

silah, cephane, patlayici madde vs. teslim etmistir,
Tedhis lideri Grives, artik adadan aynlrms bulunuyor.

* Merakh

Bahisler

Hakiki Bir Hayat Faciasi
Buyuk koc

* Dunyarun
*

en zengin kadim hastabakicihk yapiyor,

Spor

Tarihi Balkan Olimpiyatlan ihya edilecek. Yunanistan'm Bu Teklifi Belgrat'ta Cuma gunu
Balkan Olimpiyat Komitesinde gorusulecek,

* Fenerbahce

- 1

Besiktas - 0

20 Mart Cuma

*

Sayi 1033

Gecici Komite ucuncu Toplantisim dun yapti,

Dunku toplantida Menderes ile Karamanlis'in

Kibns'a yapacaklan

Toplantiya Mustesar ve Sekreterler de istirak ettirildi.

* Bozkurt2un

Gorusu

Nasir - Kasun Rekabeti
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ziyaret gorusuldu.

Misirdaki

kansiz

hukumet

darbesinden

soma

bulunuyor. General Nasr yeni rejimin kurulusunda

General

Neciple

idareyi

devralmis

islernis oldugu buyuk hatak bugun

duzenlemek gayreti sarfetmektedir.

* Hukumetimiz

adada bir Universite acacak,

Maarif Vekaletinde yapilmakta olan hazirhklar tamamlanmak uzere. Universitenin
Edebiyat Fakultesi yakmda faaliyete gececek,

* ingiltere'deki

Kibns'hlann Tabiiyet Meselesi.

Daily Telegraph

gazetesi Adadaki butun ingiliz Uslerinin devam ettirilmesini

istiyor. Atom harbinde uslerin rolu.

* Avam

Kamarasmda Kibns hakkmda bir tartisma yapildi.

Bevan anlasrnayi desteklemekle beraber, iktidan tenkit etti.

* Krustcul

Berlin Meselesi hakkmda konustu,

Rus teklifleri Bansi Koruma ve Soguk Harbe son vermek icin bir adim imis,

* EOKA

Tedhis Teskilatmm bascilan bugun numayis yapacaklar.

Sayfa 2

* Akisler
Koy ve Koyluluk Davamiz

Osman Turkay

Kibns Turk toplumunun maddi ve manevi bakimdan kalkmmasmi saglayacak olan esas
yapi, Turk koylusunun refah ve saadet temeli ustunde yukselebilir. ...
Kibns Turk koylusu ilk once maddi bakimdan kalkmmaya muhtactir. Bu ihtiyac
teskilat

ile telafi

teskilatlandmlmasi

*

olunur.

Yalmz

koylulerimiz

Ziraat

ve

sanayimizde

ve atm bir saat gibi isler bir hale getirilmesi luzumludur.

Merakh Bahisler
Amerika' da Masumlar N asil korunuyor?

*

degil,

Bugunku Berlin
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de

Dogu ve Ban olacak Berlin birbimden ayn iki sehir gibidir. Her birini kendi parasi,
polisi, telefon sebekesi, tasit vasitalan vardir.

21 Mart Cumartesi

* ingiliz

Sayi

1034

Parlementosu, Kibns anlasmasim tasvip etti.

Londra'da yapilacak olan Kibns Konferansi Pazartesi bashyor.
Zurih ve Londra adlasmasi

dun ingiliz Parlemantosunda

uzun boylu tartisma

mevzuu olduktan sonra Muhafazakar Hukumet onergesi 53 farkh kabul edilmis ve Isci
Partisi tarafmdan sunulan onerge reddedilmistir.

* Bozkurt'un

Gorusu

Safak Sokecek.
Her turlu baski, tazyik ve merhametsizce itham ve karalamaya ragmen Kibns Turk
Cemiyeti

Milliyetinden

en kucuk bir fedekarhkta

bulunmamis,

merhametsizce mi.icadeleye karsi igmah gogsunu gererek savasrnistir.

* EOKA'c1lar

dun daglardan sehre indiler.

Makarios ceteleri ovdu.

* Urdun

Basbakam Amerika'ya hareket etti.

Basbakan Vasingtonda Kralla gorusecek,

*

Kibns Valisi Limasolu ziyaret etti.
V ali Y ahudi Meruha il de gorustu.

*

Trablusu Gapta Komi.inizm Aleyhtan Numayisler
Numayisleri dagrtmak icin gozyasartici bomba kullamldi.

* Rus-iran

mi.inasebetleri hayli gerginlesti,

Sovyet buyukelcisi Irani terketti.

* Bir Turk ticaret

delegasyonu ingiltereye gidiyor.

Turk Ticaret odasi baskam demecte bulundu.
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bu baski, tazyik ve

* Nasir

ikinci defa alcak Krustcef' e hucum etti.
K1z1l diktatorluge karsi gucumuz yettigi kadar savasacagiz.

Sayfa 2

* Akisler
Grives bir kahraman midir?
Osman Turkay
Dort yil suren tedhis hareketinden soma, EOKA lideri Grives , Kibns Rumlan ve
Yunanlilar arasmda milli bir kahraman ve kurtanci olarak ilan edilmistir. Tedhis lideri bir
gun icinde Albayhktan

Yunan Ordusunda

en yuksek rutbe olan Korgenerallige

terfi

ettirilmis, Yunan Parlementosu tarafmdan saygi ile amlrms ve "millete yararh" bir sahsiyet
payesine ulastmlrmstir.

* Merakh

Bahisler

Bir O Sey Kalnusti. ....

*

Spor

Bu gun Lefkosa'da 90k muhim bir karsilasma Cetinkaya-Demirspor.
Macm neticesi Cetinkaya icin 90k muhim.

22 Mart Pazar

* Nisan'm

Sayi 1035

ilk haftasmda Askeri Turk Heyeti Kibns'a geliyor.

Oneil Turk Birliklerinin de bir muddet soma gelmesi muhtemel.

* Birkac

gune kadar teknik bir heyet geliyor.

Ankara Siyasi cevrelerine atfen verilen bir habere gore, onumuzdeki birkec gun
icerisinde teknik heyet tasvibi ile Kibns'a bir teknik heyet gonderilecek,

* Bozkurt'un

Gorusu

Kotu T emenni
Drih ve Londra anlasmalan
Partisinin dis meselelerdeki

ingiliz Parlementosunda

muzakere

sozcusu Beva yaptigi bir konusmada

edilirken ingiliz 1~91
Kibns Cumhuriyet

Htiktlmetinin ingiliz Milletler Camiasi dahilinde kalkmasmi temenni etmis ve bunun Kibns
icin 90k faydah olacagmi belittikten soma soyle demistir.
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*

Kibns ses ve soz toplulugu konseri Kibns ses ve saz toplulugu dun aksam Bizim Zafer

Sinemasmda Federasyon himayesinde yoksul cocukla yararma basanli bir konser verdi.

*

ihtiyar Grives bir ingiliz dostu olamazrms. lhtiyar, zamam geldiginde ingilizlere gereken

cevabi verecekmis,

* Askeri

isgal altmda bulunan bazi yerler tahliye edilecek.

Vali Foot dun resmi bir aciklamada bulundu.
Cikko Manastm da ister Yurtdismda tahliye edilmis olacak.
Evvelki

gun

Leymosunu

ziyaret

edecek.

Hukumet

memurlan

ile

Londra-Zurih

andlasmasmm isiginda temasta yapan muzakelerde bulunan Kibns genel Valisi Su Hugh
Foot, Leymusunda Batia oradan da Platrese gidecek ayn maddi temas ve muzakerelerde
bulunmustur.

* Liderlerimiz
*

bugun Lefke'yi ziyaret edecek.

Kibns Komitesi cahsmalanna yarm bashyor. Konferansta Turkiye Nuri Birgi temsil

edecek.

*

Sovyet Rusya'da ayaklanmar basladi, Ukrayna'daki

mucadele ile K1z1l Polis Teskilati

Demir Perde gemisindeki ucuncu ayaklanmayi basladi.

*

Fransiz Baskaru Londra'ya gidiyor. Vasington

gorusmelerinin

neticeleri

Fransa' da

merakla bekleniyor.

* Akisler
Bevar'm yenilgisinden soma
Osman Turkay
Kibns anlasmasi ingiliz Parlementosunda

gorusulurken,

muhalefet adma konusan isci

Beva, anlasmayi uygun karsilanmissa da, iktidar partisini gecmiste yaptigi hatalardan oturu
uzun uzun terkid etmistir,

* Merakh

Bahisler
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Bir Saka Nelere Sebeb Olabilir?
Tornununu Aciyan Nine

*

Bir rapordan cikan korkunc bir hareket
Baska Dunyada rm Goe edecegiz?

Mutehassislar yaptiklan son hesaplara gore 1980 senesinde dunyada 4.000.000.000 insan
bulunacaktir.

Sayfa 3

* Haftanm

Fikrasi

Argun Korkut
Mahallenin Kucuk K1z1

*

Spor
Liglerin son haftaki kritik maclann birinde dun Cetinkaya Demirsporu 6-0 hezinete

ugratti.

23 Mart 1959 Sayi 1036

* Liderlerimiz

Lefke'de coskun tezahuratla karsilnadi.

Bir bayan Hatip: "Kibns Turku Iayik oldugu mertebeye

ancak, birlik ve beraberligi

sayesinde erisebilir" dedi.
Lefke ve Civar koyler halki liderlerimizi bagirlanna bastilar.
Cumartesi gunu Lefke bastan asagi bayraklar ve mersin dallan ile danatilrmsti.

* Bozkurt'un

Gorusu

Y eni Devre Gorus
19 Subat 1959 da Londra' da imzalanan Kibns andlasmasi ile bizim icin hatta Turkiyemiz
icin yeni bir devir basladigi suphesizdir.

*

Einsenhower-MacMillar

*

Lefkosa Havaalam Sivil Iadareye teslim ediliyor.

gorusmesi sona erdi.

Y eni bir yolcu salonu insa edilecek.
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* Akisler
Olus ve Tepki
Osman Turkay
Sadaya karsi Aksiseda ne ise, olusan tepki de o nisbette degismez bir tabiat kanunudur.

* Merakh Bahisler
Kader Baska Turlu istedi.

*

istanbul Mektuplan
Siz suzmasamz da!

*

Spor
Siyah-beyazhlann bircok firsatlar kacirdigi dunku macta YAK-Turk Ocagi (2-2).

Macin en muvaffak oyuncusu T.O.C kalecisinde hadreli ceriyan eden magosadaki macta
Dogan T.B- Turk Gucunu maglup edebildi (2-1). 8 dakika fazla oynadiklan macm golleri
penaltidan kaydedildi.

24 Mart 1959 Sall

*

Sayi 1037

Vali, Dr. F. Kucuk ve Makarios'u ziyaret etti. Kibns'a yerlesen ingilizler ile ingiltere'ye

yerlesen Kibnshlann gelecegi onemli bir mesele olarak beliriyor.
Londra Komitesinin toplantisi gece gee; vakitlere kadar devam etti.
Amerika Kibns Turklerine 5 Milyon 600 Bin Dolar yardim yapacak.
Kibns Valisi Sir Hugh Foot dun sabah Baspiskoposluga giderek Makarios ile bir
saat suren bir gorusmede bulunmustur.
Amerikanm Kibns Turklere yapacagi yardim. Diger tarafta basm haberlerinden
ogrendigimize gore Amerika Iktisadi Yardim olarak Kibns Turklerine para yardiminda
bulunacagi soyledi.

* Bozkurt'un

Gorusu

Basan Gucu,
Cemaatimizin her sahadaki basan gucu kucemsenmiyecek kadar onemlidir, Turk tuccar ve
esnaflann yapmakta oldugu buyuk hamleler, cemaatimizin gelecegi garanti bakmundan
buyuk bir deger tasmaktadir.
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*

Britanyah Liderler bugun Amerikadan aynhyorlar.

Eisenhower

ile

Britanya

Basbakam

Harold

Birlesik Amerika Cumhurbaskam

MacMillar

arasmda

yapilmakta

olan

muzakereler dun sona ermis ve tam bir anlasmaya vanldigi aciklanrmstir.

Londra Komitesi dun toplandi,
ingiltere'deki Kibns'hlar neticeyi merakla beklemekte.
Times Grives'in siyasi hayata kansmak hususunda tazyik edildigini yazryor.
Londra Komitesi bugun toplantilanna baslarmstir.
iki Turk Katle Tesebbusten,

samk olacak yargilamyor.

Durusmaya

bugun de devam

edilecek.
Kibns Ses ve Saz Toplulugu'nun konseri 90k basanli oldu.
Nasir-Kasun Mucadelesi 90k ciddi bir safhaya intikal ediyor.
Kahire Universitesi Rektoru Mukaddes cihad bayragi acti.
Birlesik Arap Cumhuriyeti

baskaru Abdi.ilnasir komunizmi tel'in eden yeni bir

beyanatmda, Birlesik Arap Cumhuriyetinin
reddedecegini

bir kere daha tekrarlamis

Ban ve Dogudan gelecek herr turlu baskiyi
ne Batmm ve ne de Dogunun

emperyalist

gayelerine ayak uyduramayacagmi boyun egmeyecegini bildirmistir,

* Banh

Disisleri Bakanlan Washington'da toplamyor.

Sayfa 2

* Akisler
Turk Gencligi ve Ataturk Devrimleri
Osman Turkay
Ataturk devrimleri konusunda

gencliginin ne kadar hassas davrandiguu,

son gunlerde

Buyuk dogu adh bir dengenin yaratngi olaylar uzerine meydana gelen durumda bir kere
daha gormek firsatmi bulduk.

*

Merakh Bahisler
K1rm1z1 Krizcten

Kurt Singer' den ceviren Meral Gasprol
Gunaydm- Ti.irk Dili Dergisi ( Ibrahim Zeki Burudurlu)
Memleketimizin kultur dergileri esasmda devamh duzenli yaymla iyi bir yer yapan, yazryi
okuyucularma sunan Turk dili dergisininin Mart 1959 sayisi elimizdedir.
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*

Spor
Sampiyonlar finalinde ilk defa 2 ispanyol takmu Real-Atlatikos

Sayi 1038

25 Mart Carsamba

Gecici Komitenin ilk onemli toplantisi secim Bolgeleri, secim usulleri, cemaat
temsilcileri uzerinde ilkel toplantilar yapildi.
iki cemaate £ 40.000'lik acil yardim,
Dr. Fazil

Kucuk

ve Makarios

iyi munasebertler

kurulmasi

icin Musterek

Beyanname nesrettiler, Gecici komite dun Vilayet Konaginda tekrar toplarmstir.toplantiya
V ali baskanhk etmistir,

* Bozkurt'un

Gorust;

Yeni Hazirhklar mi?
Rodos ve Atina'dan gelen haberler bizi pek hakh olarak dusundurmektedir, bu haberler ne
Kibnsh rumlann ve ne de Yunanistanda yasayan Yunanhlann samimi olmadiklanru

bir

kere daha aciga vurmakta.
Rodostan gelen haberler Adadan surulen 22 EOKA tedhiscinin Yunan ordusunda talim ve
terbiye gormek icin hazirhklar yapmakta oldugunu kaydetmekte ve bunlann subayhga terfi
ettirilmek suretiyle taltif edilecekleri aciklanmaktadir.
Urudn Krah daha fazla Amerikan yardmu istiyor.
Makarios'un basm toplantisi.
Kibns

Baspapazi

Makarios'un

tertipledigi

bir

basm

konferansmda

Ge9ici

Komitenin yapmakta oldugu muzakerelerden tatminkar oldugunu soylemis ve pek yakmda
anayasanm hazirlanmasma gecilecegini sozlerine ilave etmistir.

25 Mart Tatili: 25 Mart ile 23 Nisan resmi tatil gunleri olarak ilan edilmistir.

*

Londra' daki ucak kazazedelerine Basvekil Gedikle seker gonderdi.
Emin Klafat, Afif Demirer,

Hostes Yelkova

Kazim Nefes ve Kemal itik'in

sihhatleri suratle iyilesiyor.
MacMillar Amerika' dan aynldi.
Mayis aymm 11 'inde bir Disisleri Bakanlan toplantisina karar verildi.
Londra komitesinin calisma kolu kuruldu.
Cahsma kolu dun bir toplanti yapti.
Ziraat Dairesi memurlanyla ciftciler muzakerelerde bulundu.
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T.M.T.f. irticai Nesriyat, Takip icin Buro kuruldu.
Yuksek tahsit gencligini temsil eden T.M.T.F de "irtica Nesriyatve Hareketleri
inceleme bttrosu adi altmda bir teskilat kurulmustur,
Pastalara yeni zamlar yapildi.

Sayfa 2
* Rum Basmmm Sikayetleri
Osman Turkay
Kibns'ta cikan Rumca gazeteler, son gi.inlerde hep bir agizdan Ti.irklerde ve hala
Turk Basmmda sikayete baslanuslardir.

* Merakh Bahisler
Hayvanlarda Nukte Merak!
Bazi hayvanlarda, bilhassa maymunlar' da bir takim insanlarda bile zor rastlanan bir
nukte yapma ve cevresini guldurme meraki vardir.
Alimler bu hayvan hususiyetini izah edememektedirler.
Buna gore
KiTAP<;ILARDA
Numan Ali Levent
Ankara' da sik sik ugradigim yerlerin basmda kitapcilar geliyor. Okuldan ciktiktan soma
koltugumun altmda ders kitaplan, eve giderken, tatil gi.inlerinde bos zamanlarda kitapcilara
ugramayi, hie degilse ayak ustu, vitrindeki kitaplan seyretmeyi katiyen ihmal etmem

.

* Spor
* italya Olimpiyat Komitesinin Futbol Takimmuzi Asya grubuna atilmi
Turkiye Protesto ediyor.
Fifa ve Uefa nezdinde derhal tesebbuse gecilecek.
Gene Milli Takimuruz dun Bulgaristan'a hareket etti.

26 Mart Persernbe

Sayi 1039

*Yunan Basbakam Karamanlis'in Turkiye'yi ziyaretinin yankilan
Haber Ankara, Londra ve Atina memnuniyetle karsiladi.
Disisleri Bakanlignmzm nesrettigi resmi tebligde Ataturk ile Venizelos tarafmdan kurulan
dostlugun ihya edilecegi belirtiliyor.
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* Bozkurt'un

gorusu

Zirve Konferansi
Britanya Basbakam Harold MacMillan'm

Sovyet Rusya'ya yaptigi ziyaretten soma Ban

Dogu munasebetlerinde bir gelisme kaydedilmise benzemektedir.
Askeri Dairelerde cahsan Turk memurlarmdan 5 kisilik bir heyet liderlerimizle gorustu.
Britanya Kraliyet Hava Kuvvetleri lrakta kalmakta devam edecek.
Bu hususta Irak, Britanya'ya taahitte bulundu.
MacMillar avam kamarasmda izahatte bulundu.
Lemux Boyd Kibns hakkmdaki sorulan cevaplandirdi.
Dun avam kamarasmda Isci Partili Mebuslardan Senakir, Somurge Bakam Lenmux
Boyd'a Kibns'ta kac cemiyet ve gazetenin haliyetten men edildigini ve cemiyet kurma
hurriyeti basmm hurriyetin iadesi icin tedbir ahp alamayacagim sormustur.
Rumlar Gurultulu bir istiklal Bayrami kutladilar.
iran'm Pakistan'a gonderdigi Nota.
Bagdat Paktmdan aynlmakla beraber dostluk munesebetleri devam ettirilecek.
F eneromeni kilisesindeki a yin sekteye ugradi,
Bir papaz EOKA'ya hizmet eden eden oglunun nerede oldugunu sordu.
Suda Misir' a konferans teklif etti. Suda 1999 anlasmasim kabul etmiyor.

Sayfa 2

* Akisler
Cemaattan Y apilan Y ardim
Osman Turkay

*

Merakh Bahisler
Kanm Deveram 500 sene evvel kesfeden Alim Leonardo da Vinci

istanbul Mektuplan
Kaybedilmis Itimat

Sayfa 3

*

Dunya Sulhu ve Nato icin cahsan fuze arastirma merkezi.
Cape Canaverdeki

merkez butun Nato azasi memleketlerle

muhtemel bir baskma karsi tedbirler diyor.
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daima temas edip

27 Mart Cuma

*

Sayi 1040

Gecici komite bir toplanti daha yapti.
Silah tasiyanlara veya kullananlar 10 yila kadar hapislik cezasi verilecek.

Belediyeler icin bir komite kuruldu.
Askeri Birlikler Cikko manastmm bosaltti. Gecici komite dun Vilayet Konaginda tekrar
toplanustir.
Trodos ilcesi kaldmhyor.

*

Bozkurt'un Gorusu
Tahrika-i Nesriyat

Turklerin menfaatlerini baltalamayi kendisine vazife edinmis ola ingilizce bir gazete simdi
de Amerikan yardirm mevzuunda

tahriklerini

aturmis, cemaatine yapilacak olan mali

yardmu su veya bu sekilde akimete ugratmak icin her careye basvurrnaya baslamistir.
Bu gazetenin Turklere karsi besledigi yanhs dustlncelere artik bir son vermesini
istiyoruz.
Kibnsh Rumlar Fabrika insasi icin yatmm mi yapiyor?
Odada dort fabrikanm temeli atilrms.
Yunanh talebeler hakkmda Resmi aciklama istiyoruz.
EOKA Magaralan yeniden mi tanzim ediyor?
Cemaatimizin
maksadiyla

hakh endisesi

Yunanistan'dan

giderilmelidir.

Kibns Baspapazi

Makarios'u

karsilamak

Kibns'a gonderler ve kendilerine taleve ve is adarm susu

verilen Yunanhlar hala daha adayi terletmedikleri ve bunlar hakkmda hicbir kanuni takbeta
gorusulmedigini hayretle ve esetle ogrenmekteyiz.
Dr. Kucuk ogretmen kolejinde.
II. donemin son gunu munasebetiyle dun sos koleji salonunda bir cay partisi tertip
ettirmistir.

Sayfa 2

* Akisler
Kiliseden Yukselen Feryad
Osman Turkay
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Yunan Bagimsizhk

bayranu mi.inasebetiyle Lefkosa'da

Faneroneni

kilisesinde

yapilan

toren esnasmda Yunan Milli marsi koro halinde okunurken, kiliselerin kubbelerini
mechulden gelen aglamakli bir ses anlatmis,

* Merakli

BAhisler

Rus Grandusesi Tatina Hayatta rm?
1018 yilmda butun Car ailesinin katledildigi ilan olunmustur. Arna Carin kizlanndan
birinin bu katliamdan kurtuldugu cinayet yillardir agizlarda dolasiyor.

*

Spor
Liglerimizin en muhim iki maci pazara oynanacak.

Takimlar hazirhklanru hizlandirdilar.

28 Mart Cumartesi

Sayi 1041

* Kabinenin sekli dun aksam belli oldu.
Mudafaa, sihhiye, ziraat ve tabii kaynaklar bakanhklan Ti.irklerebirakildi.
Gecses hukumet 2 Nisan' da tesekkul edecek. ilk resmi toplanti 6 Nisan' da
yapilacak. Kibns Turk Cemaati lideri Dr. Fazil Kucuk ve Baspiskopos Makarios'la yaptigr
tartisrnalardan soma Kibns Valisi S1r Hugh foot asagida gosterilen Bakanliklara Rumlann
getirilmesini teklif etmisti.
Hariciye
Maliye
Adalet
Ticaret ve Sanayi
Dahiliye
Mi.inakdeve Baymdirhk
Ame le
Vali aym zamanda su Bakanhklara da Ti.irklerin getirilmesini teklif etmistir.
Mi.idafa,Sihhiye, Ziraat ve Tabi kaynaklar.

* Bozkurt'un

Gorusu

Kavgamn Sonu
Ti.irkiye, Britanya ve Yunanistan ile Kibns': Turk ve Rum cemaat temsilcileri ZurihLondra anlasmasirn imzaladiktan soma ilgili devlet adamlan ile Kibns'r Turk ve Rum
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liderler verdikleri beyanatlarda Kibns anlasmasmm "iyi niyet" prensibi uzerine kurulmus
bir anlasma oldugunu belirtmisken

ve Kibns muzakerelerine

iyi niyetin hakim olmasi

icebettigini sart kosmuslardir.
General Goker'in bindigi "Tef" dusup parcalandi.
Pilot general kazayi yara-beresiz atlatti,
Silah tasiyacak ve kullanacak olanlar cezalandmlacak.
ingiltere Irak'taki askeri Usleri tahliye edecek.
Irak'm Bagdat Paktmda aynlmasi mevcut andlasmayi feshetti.
Kibns'ta kurulacak olan Turk Universitesi icin ilk adim atihyor.
Hikmet Ilaydm baskanhgmdaki heyet dun adamiza vasil oldu.
Menderes ve Karamanlis Kibns'r Haziranda ziyaret edecekler.
Turk-Yunan Musterek menevralan Nisan'da basliyor.
Yugoslavya Almanya meselesi uzerinde yapilacak gorusmelere katilmak istiyor.

Sayfa2

* Bansi Kurmak

Savasi

Osman Turkay

Cok sukur artik Kibns adasmda siddet ve tedhis durmus siyasi cinayetlerin onu almrms,
EOKA kendi kendini dagrtrrus, silahlanm teslim etmis ve memleket bir bans havasma
kavusmustur.

* Merakh

Bahisler

Charles Goodyear ve Lastigin Garip Hikayesi.
Gunaydm
Ozlemin En Derini
Ibrahim Zeki Burdurlu
Bize gore ozlemlerin en derini ve en siddetlisi vatana karsi duyulan ozlemdir.

*

Spor

Liglerin en muhim karsilasmalan

yarm oynamyor. Dogan T.B-Gen9lik Gucu, Cetinkaya-

Demirspor
Maclann neticesi sampiyon, ikinci, ucuncu tayin edecek.
Yunanistanla

A ve Gene Ma91 yapacagiz. Musabakalann

dusunuluyor.
Tarsus Idman Yurdu 7 Nisan'da adaya geliyor.
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1959 Kasimmda oynanmasi

Elazig Guven Spor kulubu de geliyor.
Demirspor'da 7 Nisan'da Hatay'a gidiyor.

29 Mart Pazar

Sayi 1042

* Turk Peynircilik Kooperatifi dunden itibaren faaliyete basladi.
Peynir Fabrikasmm A91h~ Toreninde Vali, Dr. Fazil Kucuk ve Hasan Oktay birer
konusma yaptilar,
Vali, Turkler Refaha kavusmadikca, Kibns'm milreffeh olmayacagim soyledi,

* Bozkurt'un Gorusu

Iyi Niyetten Eser Y ok.
Kibns anlasmasmm sartlan iyi niyete dayanmaktadir. Yani iyi niyet gosterildigi takdirde
bu anlasma basan ile yuruyecek aksi halde muvaffakiyetsizlige

ugrayacaktir.

Tanm, Savunma ve Sihhiye Bakanhklannm Bize aynlmasi iyi karsilandi.
Ayarlama Turkiye basmmda memnuniyet yaratti.
Vali Foot Lamaka Turk Belediye Basakruyla gorustu,

Sayfa 2
* Akisler
Ses Amlan ile Urperis

Osman Turkay

Tedu 43 yilhk omrunun 22 yihm sahneden gecirdi,
Hayatmm son gununde 1 Nisan'a yetisecek bir piyesin rejisi ile ugrasan gene
sanatkann Turk filmciligine de emegi coktur,
1915'de istanbul'da dogdu Suavi Tedi.

* Spor
Bugun yapilacak olan maclardan sonra 1958-59 sezonunda kim sampiyon olacak*

30 Mart Pazartesi

sayi 1043

* Cemaat mac Yardim Mevzuu Amerika'da gorusuluyor,
Disisleri Bakarurmz Amerika yolunda.
Zorlu Washington'da Nato Disisleri Bakanlan konferansma istirak edecek.
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Disisleri Bakamrmz Amerika' da ozel konferans verecek.

* Bozkurt'un

Gorustl

Turk Universitesi
Hukumetimizin Kibns'ta bir Turk tmiversitesi kurmak icin faaliyete gecrnis bulunmasi
Ada Turk cevrelerinden beri bir memnuniyet ve sevinc uyandirrmstir.
Ticari

alandaki

yeniliklerimiz

ancak

Ticaret

okulunda

yetistirilecek

genclerimizsayesinde giderilecek ve ancak bu suretle ozledigimiz bekledigimiz hakiki
Turk Carsisi kurulmus olacaktir,
Kominist Cinliler Dalcilamaci anyorlar. Kayler arastmlmaya baslandi.
Tibet Lideri Dak Lamay Kominist Cin kuvvetleri tarafmdan aranmaktadir.
Dogan T. Birligi Sampiyon oldu.
Kesislerle koministler arasmda harp.
Koministler 13.000 Tibetli kesisi esir ettiler.
Turk Ozel polis Teskilatmin Mensuplan endise icinde.
Hukumet musbet bir karar vermelidir.

Sayfa 2

* Akisler
iktisadi Kalkmma Yonunden
Kibns Turk toplumu iktisadi bakimdan kalkmmak amaciyla son zamanlarda genis olcude
bir kampanya baslatrms bulunuyor.

* Merakh Bahisler
16. Asirda Bir Mada Hikayesi.

Sayfa 3
Banh mutehassislara gore Ruslar atomla calisacak yeni bir fuze hazirhyorlar. "Atom
fuzesi" fezanm butun sirlanru cozecek.

*

Spar
1958-59 sezonu lig sampiyonu tayin eden macta

Dogan T.B- G. Gucunu 7-2 yenerek Sampiyon oldu.
Lamaka' da gal rekoru.
134

Cetinkaya 11 Demirspor 0
Magosada yapilan macta
Turk gucu- Turk Ocagi 2-2 berabere kaldilar.

31 Mart Sah

* Rumlarla

Sayi 1044

ingilizler arasmdaki kargasahklar endise uyandmyor.

Vali Baspapaz Makarios ile muzakerede bulundu.
Kaza emniyet komiteleri Liderlerle isbirligi yapacak.
Polis 90k siki tedbirler aldi. Son gunlerde Rumlarla ingiliz askerler arasmda cikan
kavgalar ve bunlann neticesinde meydana gelen durumun endise uyandirdigi resmen isaret
edilmekte ve onleyici tedbirler almmasi icin harekete gecildigi resmen aciklanmaktadir.

*

Bozkurt'un Gorusu
Y1kic1 Zihniyet

Seja ve Sulan Kunca gazetelere ilaveten ingiliz dilinde yaymlanmakta olan gazetelere de
yikici

bir

zihniyetin

tercumanligim

ve

onculugunu

yaparak

yaymlarma

devam

etmektedirler.
Londra Cahsma komitesi cahsrnalanna baslayacak.
Grup resmi tekliflerini ilk once ozel olacak uzmanlar arasmda gorusuyor.
Grives 9 EOKA tedhiscisini Atina'ya goturdu,
Yunan Hukttmeti resmi bir teblig yaymladi,
Cazayir Basbakaru Kahireye hareket etti.
Ferhat Abbas
Hindistan ve Pakistan'i da ziyaret edecek.
Bat'ta Konser

Sayfa 2

* Akisler
Tenkidin Smirlan
Osman Turkay
Dunyada en genis ve en derin ilimlerden biri de insandir. Ve olan canh veya cansiz seyleri
kelimelerle tarif edilir.
Tenkidin hem edebi hem de gercek bir tenkid olabilmesi icin esilmesi gereken bazi
noktalar var.

135

* Merakh

Bahisler

Tufeksiz Vahsi Hayvan A vi

Vahsi hayvanlar tufek yerine fotograf makinasiyla avlanarak aym derecede enteresan ve
islenirse daha dar tehlikeli olabilir.
Larnaka vatan sinemasi bu sezona acihyor,

* Trafik
* Pazar

Kazalan
gunu Limasol yolunda bir traktorun bir hendege devrilmesi neticesinde Meroni

koylu 20 yasmdaki Asoppros Argiridov olmustur.

* Gunaydm

Ogretrncn Okullan
Ibrahim Zeki Burdurlu

Maymun Biraz da Insandir.
Meshur bir Amerikah Mutehassisa sorulursa: Bir Sempaze konusabilseydi insandan
farki kalmayacakti.

1 Nisan Carsamba

*

Sayi 1045

Royter'in iddiasma gore Belediyeler meselesi cikmazda.

Rumlar ayn belediyelere itiraz ediyorlar.
Zurih ve Londra anlasmalan Turklere ayn belediyeler kurma hakkim tarumistir.

* Bozkurt'un

Gorusu

Hakkumzdan Fazlasi
Zurih ve Londra anlasmalanndan

cok evvel muteaddit defelar hakkimizdan

istedigimizi belirtmis, bu konuda fikirler ileri surerek mutelaalarda

fazlasim

bulunmus ve karsi

tarafm bizi iyi anlamasmi talep etmistir, Fakat esette kaydetmek zorundayiz ki bugune
kadar

karsi

taraf bizi anlamakta

israr etmekte

ve tahrikci

bir politika

meselelerimizde bile bize darbe indirmeye cahsmaktadir.
Tibetli bir heyet Nehru'yu ziyaret etti.
Dalai Lama Hird Hududna gevad uzere.
Kibns Televizyonu EOKA'nm Propaganda vasrtasi haline geldi.
Turk cemaati Televizyondan memnun olmadigmi ifade ediyor.
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ile hakh

Esefle kaydetmek zorundayiz ki Kibns Televizyonu EOKA'nm

bir propaganda vasitasi

haline gelmistir.
Trafik kazalannda 4 kisi oldu.
Av Tufeklerinin iyi bir durumda olduklan aciklandi,
Tufeklerin ne zaman iade edilecegi bilinmiyor.
Kibns'ta

cikan ingilizce

toplanan av ttifeklerinin

bir gazete fevkalade

durum yillannda

berbat edildigini kullamlmayacak

hukumet

tarafmdan

bir duruma geldigini iddia

etmistir.
Dun resmen bildirildigine gore bu haber tamarmyla yanhs ve mubalayadir.
Kibns anlasmasi dolayisiyla duyulan memnuniyet.
Gana basvekil NERUMOR Menderese bir tebrik mesaji gonderdi,
Menderes Gana Basvekil ile Sahsen gorusmekten memnun olacagiru soyledi,
Irak'taki ingiliz Hava personeli Kibns'a tasmacak.
Dunden itibaren faaliyete gecildi.

Sayfa 2

* Akisler
Gerghinlige Karst Savas
Osman Turkay
Kibns Turk toplumunu zamanm akisma uydurmak amaciyla var kuvvetimizle

cahsmak

zorundayiz.
Hakkimizi, ileri ve mureffeh bir hayat seviyesine ulastirmak icin gerilige ve geri
dusuncelere karsi tesirli bir savas acilmadikca sendelemekte devam edecek, daimi surette
Sair unsur ve toplumlann gerisinde gitmek behbehtligindan yolumuzu kurtaramayacagiz,

*

Merakli Bahisler
Beyin Sucu

Ruslann gizli silahlan
Eger tekamul ettirilebilinirse, butun insanlarm zihni, kendilerine kole olacaktir.
Telsizle idare edilen akilli bir polis kopegi "Bara" isimli disi bir kurt kopegi sahibi
tarafmdan radyo ile sevkedilmekte ve butun emirleri yerine getirmektedir.

*

Spor
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Persembe gunu istanbul' a gelmesi beklenen Fransiz ordu takimmda 6 milli futbolcu
yer ahyor.
Kibns' a gelecek olan Seyhan sporda anlasmazhk.

2 Nisan Persembe

*

Sayi 1046

Gecici Kabine Bakanlan bugun aciklanacak kabine ile resmi toplantisuu

6 Nisan' da

yapiyor.
Makarios Disisleri Bakanhgim da i.ihdesinde bulunduracakrms.
17 Subat 1956'da Londra'da imzalanan Kibns anlasmasi geregince tesekkul edecek
olan Golge kabinesinin Bakanlan bugun Dr. Fazil Kucuk ile Baspapaz Makarios tarafmdan
aciklanacakur.

* Bozkurt'un

Gorusu

Toprak Meselesi
Rum basmmdaki gayri samimi nesriyat butun korkunclugu ile devam etmektedir.
Ticaret ve Endi.istri Bakanhguu Rumlar uhdelerinde bulundurmaktadirlar.

* Adana' da bir Amerikan

ucagi infilak ett.

Kaza neticesinde iki kisi oldu, iki kisi yaralandi,

* Yanhs

yorumlar hakikati karsismda parcalanmaya mahki.imdur.

Yunanh devlet adamalannm Ti.irkiye'ye yapacaklan ziyaret yanhs tesir ediliyor.
Vali dun Gime ve Magosayi ziyaret etti.
Magosada Turk Turizm temsilcilerinin

yaptigi bir toplantidsa Vali de konustu.

Toplantida Turizm ile ilgili bir 90k meseleler gorusuldu.
Kibns Rumlan EOKA'nm

dogusunun Yildonumu kutlandi, Makarios bakanlar listesini

bugun aciklayacak.
Arnavut topraklanm Yunanistan tecavuz etti.
Yunanistan protesto edildi.
Ethem Menderes Cin Keysek ile gorustu. Formozayi
bakammiza Amiral adma kaynar refaket etmektedir.

Sayfa 2

* Akisler
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ziyaret etmekte olan Savunma

Turk Belediyeleri Aynlmahdir.
Osman Turkay

* Merakli

BAhisler

Bir merak ugruna camm kaybetti. 20 yasmdaki Universiteli ingiliz Jenase girdigi
"Seytan Magrasi" mezar oldu.
3 Nisan Cuma

Sayi 104 7

Gecici Kabinenin Uyeleri dun aciklandi.
F.Pliimer, Tanm, O.Orek; Savunma. Dr. N. Manyera, Saglik Bakam oldular.
Cumhuriyet kurulduktan

sonra Dr. Kucuk Cumhurbaskam

Y ardimcisi ve Denktas da

Meclis reisi olacaklar.
Rum Bakanlan arasmda iki EOKA lider var.
EOKAc1lar siyasi bir parti kurdular.
Yeni parti bir bans cephesi meydana getirecekmis.
Grives'i Yunanistan'da unutturma kampanyasi basladi.
Daily Telegraph gazetesi bu kampanya basan sagladigi takdirde bundan Kibns
anlasmasmm faydah cikacagim yaziyor.
Nato genel sekreteri Speak.
"Kibns andlasmasi Guzel bir ornek verdi" diyor.
"Kibns andlasmasmi

sevincle

karsihyorum,

iki

yildan

beri

devam

etmekte

olan

gayretlerimiz bosa cikardi ve smeresini gosterdi."
Savunma Bakam Osman Orek (Biyograsi)
Maliye Bakam Nekli Mehmet Nazim (Biyograsi)
Savunma Bakanma vekalet edecek olan Umit Suleyrnan (Biyograsi)
Ttirkiye'de

siddetli bir yer sarsmtisi oldu. Marmara havalisinde

deprem hasara sebeb

oldugu samhyor.
Turk Anayasa heyeti Pazartesi gunu Kibns'a geliyor.
Heyet Prof. Nihat Eren baskanlik edecek.
Nato'nun IO.cu yih kutlandi,
Washingtonda yapilan toplantida baskan Eisenhower ittifaki ovdu.
Nato'nun Onuncu Yildonumu izmirde merasimle kutladi.

Sayfa 2

*

Y eni Bir Dersin Baslangici

Osman Turkay
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Kibns Turk toplumunun

goren gozu, dustmen basi olan liderlerimizden

Rauf Debktas

dunku gazetelerde yaymladigi yazismda artik "yeni bir hayat karsismda" oldugumuzu bir
kere daha belirtmis ve Cumhuriyet idaresi altmda Ada Turklerine dusen gorev geregi gibi
aciklamisur.
Kibns Turk toplumu

azim, iman ve manada cahsarak

simdiye kadar cesitli

sebeplerle kaybettigi zaran telafi etmek zorundadir.

* Merakh

Bahisler

Sessiz Sera

*

Spor
Muftuzade'nin tek secici olmasma kulup idarecileri ne diyorlar?

4 Nisan Cumartesi

Sayi 1048

Makarios'un sectigi bakanlar Rum Cemaati arasmda bir sok tesiri yaratti.
Rum Cemaatinin ileri gelen sahsiyetleri bu tayini tasvip etmiyor.
Dr. Fazil Kucuk'un sectigi bakanlar memnuniyet uyandirdi,

* Bozkurt'un

Gorusu

B ize Dusen V azife
Kibns Cumhuriyet Hukumetinin Turk bakanlan resmen aciklarmsnr. Turk bakanlar tayin
edilmek, Cumhurbaskaru

secilmekle is tamamlanrms degildir. Asil buyuk vazifeler bizi

bizden sonra beklemektedir.
Rodos'ta yerlesen EOKAc1lan Turkler ve Rumlar istemiyor.
Halki temsil eden bir heyet cetecilerin baska bir yere naklini validen istedi.
General Norstad Nato'nun basanlanm ordu gecen on yil icinde bir avuc Nato topragi
kaybedilmedi.
Isvicre hukumeti Disisleri Bakanlan toplantisi resmen kabul etti.
12 Bin Macar Muhacirinin Ladese cikar ve ihtimali onlenecek.
Yugoslavya ltalya'yi Takbih etti.
Roket Usleri kurmak zordu imis.

*

Son Dakika
Nato devletleri Toplanttsi
Fatih Rustu Zorlu Berlin konusunda bir konusma yapti.
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Sayfa 2

* Aciklanan

Bakanlar Listesi.
Osman Turkay

* Merakh

Bahisler

Canileri boyle cezalandmyorlar.
5 Nisan Pazar

Sayi 1049

Kibns kabinesi ilk toplantisuu yann yapiyor. Vali S1r Hugh Foot liderlerimizle gorustu,
Genel Vali Muftu dun Valiyi ziyaret etti.

* Bozkurt'un

Gorusu

Gecici Rum Bakanlan
Kibns gecici hukumetinin secici bakanlan ilan edilmistir.
Turk Bakanlan icin isabetli bir tayin yapildigma isaret eden Turk ve Rum cevreleri Rum
bakanlar

icin endise

Bakanhklanna

izihar

etmekte

ve EOKA

kan teskilati

mensuplannm

Rum

aynldi. Baymdirhk bakam Medei Berk'in Riyasetindeki

heyet

getirilmesi tasvip etmemektedirler.

Yunanistan'da bugun belediye secimleri yapihyor.
Kanuna aykm harekette bulunduklan icin 11 kisi tevkif edildi.
Turk heyeti ingiltere'de

ingiltere' de tedkiklerde bulunmasi.
Fatin Rustu Zorlu Turk-Yunan dostlugundan bahsetti.
N ato' nun kurtulusunun 10. yildonumu hur dunyada kutlamyor,
Turkiyc'nin her tarafmda coskun tezahuratlar yapildi.
Nato toplantilan hakkmda resmi teblig yayinlandi.
Genel Sekreter

Hanri Speak, kumaz

oldugu

kadar da Zeki Bir rnuhasimla

muzakerelere girisecegini hatirlatti.
Krustaet Hint-Cin gerginligini onlemeye calisacak.
Dalai Leva'nm Hindistan'a salimen varmasi bir bayram sevinci yaratti.
Eth em Menderes j oponya' da.
Menderes Japon Savunma bakam ve Disisleri bakam ile gorusecek.
Gime'de sokak carpismasi.
Gime ingiliz askeler ile Rum generali arasmda kavga cikrmstir.

Sayfa 2
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* Nato

toplantismda Kibns Konusu
Osman Turkay
Natonun kurulusunun

Atlantik

Antlasmasi

10. yildonurnu haftasmda Washington'da

Teskilati

Bakanlar

konseyinde

konusan

toplanan Kuzey

Turkiye,

ingiltere

ve

Yunanistan temsilcileri Zurih ve Londra anlasmalanna da temas ederek, Kibns meselesinin
mesut bir sekilde halledilmesinden oturu duyduklan memnuniyeti belirtmislerdir.

*

Merakli Bahisler
Anadolu yaylalarmda dolasan bir Fransa, Avrupah gozuyle avil oyununu anlatiyor.

Tarihi Dile Getiren Turk Sporn
Hafta'run fikrasi Argun Korkuta ait.
U sta Politikaci

*

Spor
Yeni Camimenfaatma

oynanan macta Y.A.K-K.Kaymakhy1

2-0 yenerek kupayi

koverdi.
Son lig maci bugun yapihyor.
Turkgucu-Demirspor

6 Nisan Pazartesi

* Magosa'

Londra' da karsilasacak.

Sayi 1050

daki temel atma merasiminde liderlerimiz konustu.

Turk koylerinde tezahuratla karsilanan liderlerimiz birlikten bahsetti.

* Bozkurt'un

Gorusu

Televizyon Gercek Degil
Yirminci asnn harika buluslanndan biri olan TV'nin radyodan sonra kurulmasi ve deneme
yaymlanna baslanmasiyla adada yep yeni bir kultur vasitasi teessur etmis oluyodur.
Kibns kabinesi ilk toplantisim bugtm yapiyor.
Kucuk Makarios ve Foot birer konusrna yapacaklar.
Vali kabine uyelerini tasvip etti.
Turk Cemaati Lideri Dr. Fazil kucuk ile Rum Cemaati Lideri Makarios tarafmdan tavsiye
edilen Bakanlan Kibns Genel Valisi Sir Hugh foot tasvip etmistir.
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Makarios Edna partisi hakkmda konustu. EOKA teskilati tarafmdan kurulmus olan EOKA
partisi adaya saul bir tesekkul haline gelmek iizeredir. Partinin kurmaylan dun yaptiklan
bir toplantida kaza siibelerini meydana getirmek icin kararlar etmelidir.
Prof. Nihat Erum bugun geliyor.
Turk delegasyonu 3 kisilik bir heyetten tesekkul etmektedir.

Sayfa 2

* Akisler
Birlik ve Derebeylik

Osman Tiirkay

Bugun eski istihbarat Dairesinde yapilacak toplanti ile gecici Kibns Hukumeti resmen
tesekkul edecektir.

* Merakh

Bahisler

Y emege gelen ardic kusu
Bir kus, bir kopek ile ana arasmdaki dostlugun dokunakli hikayesi
Piskobu koyunde Kibns Turktur Partisinin bir subesi acildi.

*

Spar

Genel kurul toplantisi dun yapildi.
Spar teskilatmm ismi "Kibns Turk Futbol Federsyano" olacak.
Eksik kadrolu G.Giicii Cetinka'ya 9-2 yenildi.

7 Nisan Sah

* Kibns

Sayi 1051

dun Tarihi bir gun daha yasadi.

Gecici Bakanlar konseyi ilk genel toplantisim yapti.
Vali, Dr. Fazil Kucuk ve Makarios birer konusma yaptilar,
Dr. Kucuk Kibns icin yeni bir aym acildigmi soyledi.
Gecici komitenin ilk tam toplantisi, dun sabah Bakanlar konseyine tehsis edilen eski
istihbarat Dairesi binasmda yapilrmsur.

* Basbakan

Adnan Menderes ispanya'yi ziyaret edecek.

Madrid'de Akdeniz sexumasmm miizakeresi
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Muhterel Ankac 6 Disisleri Bakanligmdan bugun resmen acikladigina gore Basbakammiz
Adnan Menderes beraberinde Disisleri Bakanlanmiz

Fatin Rustu Zorlu oldugu halde 15

Nisan tarihinde resmen Ispanya'yi ziyaret edecek.

* Bozkurt'un

gorusu

Sagci-Solcu Mucadelesi
Son beyanatlanndan

birisinde Baspapaz Makarios Akel Kominist Partisinin serbestce

faaliyete baslamsi icin Genel Valiye tavsiyelerde bulundugunu aciklarms ve kurmak uzere
oldugu 50 kisilik istisare konseyine kominist Rumlan da alacagmi soylemistir.

* Turk

Anayasa Uzmanlan Kibns'ta heyetimiz Havaalanmda istikbal edildi.

Prof. Erim Ankara' da beyanatta bulundu.

*

Maresal Montgomary

Moskova'ya

gidiyor. Moskova'ya

gitmeden once Montgomery

ingiliz Basbakam MacMillar ile gorusecektir.

*

Yunan

Secimlerinde

Koministler

kaybetti.

Karamanlis,

koministlerin

agir

bir

maglubiyete ugradigmi soyledi.

* Irak

Hukumeti Petrolleri devletlestirilecek mi?
Disisleri Bakanhgina mensup bir sozcu, Irak hukumetinin Irak Petrol kumpanyasiru

devletlestireyecegine

dair ingiliz hukumetine bir sey soylemedigini belitmistir.

Sayfa 2

* Akisler
Dostluk Yonunde Atilan Adim
Osman Turkay
Turk ve Rum Toplumu bir liderleri Dr. Fazil Kucuk ile Baspapas Makarios'un

Kibns

Valisi S1r Hugh Foot'a sunduklan gecici Bakanlar Listesi tasvip edilmis. Bunun Levan
ordusuna

gecici komitenin

bir butun olarak dun ilk genel toplantisi

Dairesinde yapilrmstir.

* Merakh

Bahisler

1.80'den kisalann adam sayilmadigim atnerkada.
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eski istihbarat

Kucuk Kahraman

~ Sayfa 2

* Onumuzdeki

harplerin en korkunc silahlan okyanuslann mechul noktalanndan verilecek.

Deniz altmda harp hazirligi.
Denizlerin dibinde gizli usleri kurbaga adamlan pek yakm bir gelecekte gerceklesecek bir
hazirhk anmda 1960 yilmdan itibaren Amerika orta menzilli plastik mermilerden

olan

3000 kilometre mertebe dahilinde hareket kudretini Polaris fuzesini kurmaya adamlann
yardirmyla dunya derinliklerinin

muhtelif noktalannda

gizli fuze dis sahalannda

stok

etmeye baslayacaktir.

*

Spor
Tarsus'lu kardeslerimiz bug-Un sevincle bagnmiza basiyoruz,

* Bu yil T-Urkiye'den Avrupa'ya

futbolcu gidemez.

Dunya'run en meshur Futbol organizatoru ve acentasi F. La. Hose. Aynca "Belki
gelecek sene futbolculanrmz transfer yapabilecek" diyor.

8 Nisan Carsamba

*

Sayi 1052

Kasun Regimine karsi Yeni Bir ihtilal

Kerkukte

kanh carpismalnn

devam ettigi bildiriliyor.

Ruslar cetecileri

gondermeye

basladi,

* Bozkurt'un

Gor-U~-U

iyi-Kotti Niyet
Iyi niyet bizim icin istikbal vadeden, gelecegimizi

guvenebilecegimiz

temeller uzerine

kurar ve bizi her turlu baskidan kurtararak selamete ulastinr. Iyi niyet icten gelen samimi
duygularm tezahuru halinde kendini gosterdigi zaman saadet kapisim kendi eliyle acar.
Kibns

Turk

cemaati

gecirdigi

felaketli

niyettearamakta ve bulmaktadir. Kotu niyet felakettir.

* Ethem

Menderes Japon basbakam ile gontstu.

Savunma Bakamrmz yurda donuyor.
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gunlerin

tecellisini

bugun

1y1

* MacMillar
* Kibns

Batt Almanya Basbakan'rru ingiltere'ye davet etti.

kabinesi ilk musterek toplantisim dun yapti.
Turk ve Rum Bakanlar dunku oturumda hazir bulundu.

Maliye sekreteri ekonomik mevzuda izahat verdi.
Kibns Cumhuriyet Hukumeti kabinesi ilk milleek toplantisnu dun konsey salanunda butun
Turk ve Rum Bakanlann istirakiyle yaprmstir.

* Habbiye

bosaltilmakta devam ediyor.

Dun bu kafile Kibns'a geldi.
irdeteks eski ingiliz hava ussu Habbaiye den bosalttilar, ikinci grup ozel suretle tutulmus
bir ucakla ingiltere'ye yapilan yolculugun ilk kerbalasi olacak Kibns'a muvasalat etmistir.

* Amerikan

gazeteleri Disisleri Bakammizdan bahsediyor.

Turkiye hur dunyanm seferinde bir kuvvettir.

Sayfa 2

* Akisler

Osman Turkay

Karsihkh Samimiyet ve iyi Niyet
Gecici komitenin ilk genel toplantismda

Saym Liderimiz Dr. Fazil Kucuk verdigi bir

demecte Londra' da imzalanan nihai Kibns anlasmasina Ataturk ile Venezilos tarafmdan
kurulan ve Menderes ile Karamanlis tarafmdan ihya edilen Turk-Yunan dostlugu cercevesi
dahilinde macladirrrus. Bu anlasma sayesinde kibns halkmm refah ve saadet revizyonunun
yukseltilmesi

luzumuna

isvet etmis ve Kibns'ta

Turkler'in

gorusecekleri

kalkmma

hareketlerini herkesin iyi niyet ve anlayisla karsilanmsamn gerektigini belirtmistir.

*

Merakh Bahisler
Hirsizlar Neyi Calmazlar Ki

Gecenlerde Amerika'da

bir hirsiz sebekesi 30 metre uzunlugunda bir kopru caldi. Bunun

gibi Ev, Timsah, Tren, Gemi vs. calan hirsizlar da vardi,
Gunaydin Kibns'ta Yeni Yaymlar

Ibrahim Zeki Burdurlu

Sayfa 3

*

Onumuzdeki yillarda helikopter gibi inip kalkabilecek yepyeni ucaklar hazirlamyor.
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*
*

Spor
Haftalardan beri beklemekte oldugumuz Tarsus'lu kardeslerimiz geldiler.

9 Nisan Persembe

* Kibns'taki

Sayi

1053

Ingiliz Dsleri icin alismazhk var rm?

Ingiliz Disisleri Bakanhgi sozcusu usler hakkmda cikan bazi haberleri yalanladi.
Rum temsilcileri usler dahilinde kalan koylerin Ingiliz Hukumranligi altmda kalmasim
istemiyorlarmis.

* Bozkurt'un Gorusu
Bayramm Dusundurdukleri
Bugun Seker Bayrarm, diger adiyla Ramazan bayrarm. Hepimiz icin kutlu ve mutlu olsun.
Birden bire 1858 yihru hatirhyoruz ..... 1858 yihnm

Bayramlan

Kibns Turku icin

unutulmaz favorili gunlerin icinde kutlanrms Turk cemati tek bir kol, tek bir vucut olarak
sehitlerin arkasmdan gozyasi dokmustur.

* Rusya

Kurd Ceteler Irak'a yigiyor.

Kominizm Orta Dogu'yu tehdit etmeye basladi.
Kasun iktidan elinde tutabilmek icin tedbirler ahyor.

*

Maresel Mantgomary MacMillar ile gortlstu.
Montgomary bu ay sonunda Moskova'yi ziyaret edecek.

*

Suekazo kendini Ataturk'un bir talebesi goruyor.

*

Londra Turk okullan en nihayet simdi acihyor.

* Akisler
Onemli Bir Mesele

* Merakh

Osman Turkay

Bahisler

Atlanm Birakarmyorsun Degil mi?
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*

Spor
Tarsus'lu kardeslerimiz ilk maciru bugun yapiyor.

ldman Yurdu-Turk Gucu

11 Nisan Cumartesi

* Londra

Sayi 1054

Karma Komisyonu toplantilanna basladi.

Dunku toplantida Turk temsilcisi Haluk Bayulken de hazir bulundu. Kibns'Ii bagimsiz bir
Cumhuriyet haline getirecek olan nihai anlasmalan

hazirlamakla

millet bulana Londra

karma kesimleri bugun burada ikinci toplantisuu yaprmstir,

* Bozkurt'un

Gorusu

Yapici Olmak Mecburiyeti
Londra anlasmasmdan

soma Kibns meselesini 90k daha nazik bir safhaya intikal ettigi

suphesizdir.

* Akel

genel sekreteri partisinin de serbest birakilmasim istedi.
Eoka'cilar affedilirken, Akel'in hala yasak edilmesi siyasi bir skandal imis?

*

Sir Winston Eisenhower'in

misafiri olacak. Eski ingiliz basbakan ii<;: gun Beyaz Saray'da

kalacak.

*

Rum Istisane konseyinin komunist uyeleri belli oldu.

Baspapaz Makarios Akel kominist partisinin faaliyete gecmesine taraftar.

* Adadaki

-Osler Tedkik ediliyor.

Birkac gunden beri memleketimizi

ziyaret etmekte olan Britanya Hava Bakaru

George Word, tetkiklerine dun de devam etmistir,

* Japon

deniz'inde firtma.
3 bahkci gemisi batti. 31 bahkci kayboldular.

Sayfa 2

* Akisler
148

Turk toplumunun Refahi

Osman Turkay

Rum gazeteleri Turklerden sikayet ediyor. Turkler yalmz kendi menfaatini dusunuyormus,
Rumlarla isbirligi yaprruyormus,

Genel olarak Adamn refah ve satedini kalkmma ve

yukselmesini

edinmiyormus

saglamayi

gaye

da,

devlet

icinde devlet

kurmaya

cahsiyormus,

* Merakh

Bahisler

Bence Paranm Kiymeti
Bug-Un olmus bilinen bir yazar, paranm degerinin hice indigi bir devirde nasil emniyete
kavustugunu anlatiyor,

*

Spor
Tarsus'lu kardeslerimiz Magosa'daki ilk maclanm kazandilar.

ldman Yurdu- Turk Gucunu 5-2 maglup etmeye muvaffak oldu.
Bug-Un Lefkosa'da Cetinkaya Tarsus i.Y karsilasiyor.

12 Nisan Pazar

* Basbakannmz

Sayi 1055
Adnan Menderes ispanya'ya hareket etti.

Resmi ziyaret 15 Nisan'da baslayip 19 Nisan'da sona erecek.
Basbakarurmz Adnan Menderes ispanya'nm resmi davetlisi olarak bug-Un Giresun Muhrubi
ile istanbul' dan aynlrmstir.

*

Bozkurt'un Gorusu
Ortadogu kaymyor.

*

Anayasa muzakerelerine

bugunlerde baslanacak, Anayasa komisyonunun

cahsmalanna

dun de devam etti.

* Vali

dun askeri ve sivil hizmetlerden temayuz edenlere liyakat payeleri takdir etti.

Vali dun askeri ve sivil mensuplanna seref ve piyalerini takdim etmistir.

*

ingiltere'deki Kibns'hlar, Kibnsa gelmeye hazirlaruyor.
Bu yil Kibns'a gelenlerin sayisi artmaya bashyor.
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* Ucak hadisesini Pakistan protesto edecek.
Nehru Pakistan'a siddetle hucumda bulundu.

* Atom denemelerini Menetme muzakereleri yeniden bashyor,
Aradaki gorii~ aynhgmi kaldirmak icin ingiltere ve Amerika buyuk gayretlerde
bulunacak.

* Fransiz hukumeti ilgili devletlere talimat gonderdi.
Fransiz hukumeti bugun yabanci memleketler uzerindeki sefirlere talimat vererek
asi Cezayir hukurnetini tammanm Fransa aleyhine girisilen gayri dostane hareket olarak
telakki edilecegini ilgili devletlere bildirmelerini istemistir.

*

Sovyet Rusya yalanladi.
Irak'a gidenler ceteci deyil imis.

* Akisler
Kibns'ta kominist tehlike

Osman Turkay

Ada nufusunun cogunlugunu teskil eden Rumlann yansmdan fazlasmi komunist ya da half
bir dusunle solcu olduklan iddia edilmektedir.

* Merakh Bahisler
Bulunacak Bir Kadm.

*

Spor
Tarsus'lular ikinci maclannda maglup oldular.

Cetinkaya guzel bir oyunla 4-2 Idman Yurdunu yendi.
Macm ikinci devresini haber yuzunden 90k sert gecti.

13 Nisan Pazartesi Sayi 1056
Turkiye Kibns'ta yuksek ticaret okulu acacak.
Universitede Teknik Fakulte kurulmasi dusunuluyor,
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Yuksek ticaret okulu icin teklifler tarnamlanrms rapor hazirlanmak uzeredir.

* Bozkurt'un

Gorusu

Distaki ltibanmiz
Turkiye'rniz

her gecen gun dis memleketlerde

biraz daha tamnmakta,

biraz daha ilgi

toplamaktadir. Disisleri Bakarunuz Fahir Ruhi Zorlu Amerika'da yapilan Nato Bakanlan
Konseyi toplantismdan

sonra simdi de Amerika eyaletlerini gezmekte, Turkite hakkmda

konferanslar vermektedir.

*

Limasol 19 Mayis Lisesi 'nin gerekli musameresi.
Uzun

ve yorucu

bir cahsmadan

sonra

Limasol

19 Mayis

Lisesi

gerekli

musameresini sergilemistir.

* 23 Nisan'da

Turkiye'den bir heyet geliyor.

Turk heyeti 23 Nisan senliklerinde hazir bulunacak.

* Tarsus'lu

kardeslerimiz kendi koyunde.

Bu gun 10 Nisan Cuma. Tarsus'lu kardeslerimiz icin hazirlanan program geregince
bu gun kafile kadiya gidecek.

* Belediyelerle

ilgili olarak Vali Anayasa temsilcileriyle gorustu,

Gorusmede Turk ve Yunan Baskonsolosluklanda hazir bulundu.

Sayfa 2

*

Turk Belediyeler Konusu

Gecmis yillarda Rum belediyelerinin

idaresini

almak Turklerin ugradigi haksizhklar

hakkmda simdiye kadar bircok yizida yazilrms beyanatlar yapilrmstir.

* Merakh

Bahisler

Kayip Agabeyini Beyaz Perdede Gorunce Heyecanla Bagirdi!
Iste Howard Keel o !

*

Amerikah Alimlerin ilk tecrubeleri hakikat safhasma girdi.
Gunes isigindan elektrik enerjisi.
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*

Spor
Misafirlerimi,z Kibns Sampiyonu'nu maglup edemediler.

Tarsus Idman Yurdu 3
Dogan Turk Birligi

14 Nisan Sah

*

3

Sayi 1057

Musterek Anayasa Komisyonu dun ilk toplantisim yapti,

Turk Basdelegesi Tsatsos Turklerin Haklannm korunmasi icin elinden geldigincege kadar
cahsacagmi soyledi.
Dunku toplantiya Rauf Denktas baskanhk etti.
Londra anlasmasi geregince kurulan Musterek Anayasa Komisyonu dun ogleden
evvel saat 11.30'da Lidra Palas otelinde toplannustir.

* Bozkurt'un

Gorusu

Belediyeler
Turk ve Yunan Basbakanlan

arasmda Zurih'te vanlan ve Londra'da tasvip edilen Kibns

antlasmasmdan sonra biz husnu nisbetlerimizi ispat ederek bu anlasmanm yenisi icin bir
fedekarhktan

cekinmiyor

butun kotu niyetlerin

ediyoruz. Rum vatandaslanrruz

onlenmesi

icin muzakerelere

Husnu niyetlerini ispat etmemekteisrar

devam

ederlerse Kibns

anlasmasmin tehlikeye dusecegine kafil olarak bakabiliriz.

*

Basbakamnnzm

Mesine bogazmi gecti. Menders'i tasiyan Giresun Muhribi Carsamba

gtinii Barselenoya varacak.

*

Refik Kuratla Avrupa Konseyi'nin Onuncu Yildonumunde hazir bulunacak.
"Daglan delen Ferhat" adh bir turk filmi gosterilecek.

* ingiltere'deki

Kibnsli Talebeler.

Halen ingiltere'de 792 Kibns'h talebe bulunmaktadir.

*

Kibns'ta Turk Kutuphaneleri tanzim edilecek.
Etudlerde bulunmak uzere iki kisilik bir heyet dun adarmza vasil oldu.
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* Akisler
Anayasa Komisyonunun Toplantisi
Osman Turkay
Karma Kibns Cumhuriyeti'nin

anayasa'smi hazirlamakla gorevli bulunan musterek

Anayasa Komisyonu dun Lefkosa Lidra Palas 'ta ilk toplantisnu yapmisur.

*

Otomobil Sanayiin' deki Buhran Amerika'yi dusunduruyor.
Halen amerika' da 66 Milyon insanm motorlu vasitasi vardir. 77 Milyon kiside

ehliyetlidir.

*

Spor
Gecen sene oldugu gibi bu sene de Bozkurt okuyuculan.

Sezonun Futbol efsanesini soruyor.
Anketimiz 20 Nisan Pazartesi gunu bashyacak ve 20 Mayis'ta sona erecek.

* Tarsus'lu

kardeslerimiz bugun adarmzdan aynhyorlar.

15Nisan<;ar~amba

* Vali,

Sayi 1058

Makarios ile bir toplanti yapti.

Rum Maarif encumeni kuruldu. ingiltere Kibns'a 10 Milyar Sterlin yardimda mr
bulunacak?
Baspapaz Makarios ve Gecici Bakanlar kurulu ile yaptigi gorusmeden sonra Kibns Valisi
S1r Hugh Foot Rum ilk ve orta okullanm idare etmek uzere derahl yeni bir Rum maarif
encumeni'nin kurulmasim teklif etmistir,

* Bozkurt'un

Gorusu

Bacalar Yukselecek.

*

Bulgarlar'm ve Ruslar'm yeni bir iftirahi.
ikili Turk-Amerikan anlasmasi tecavuz gayeler gutmekte imis.

Bulgar Notasi Bulgarlara iade olundu.

*

Fransiz Basbakaru Debre Paris'e dondu.
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Basbakamrmz Berlin ve Almanya meselesini gorii~ti.igiinli soyledi,

*

Cumhurbaskammiz Celal Bayar Italya'yi ziyaret edecek.

* Pakistan Cezayir vatanperverleri destekliyor.
Ferhat Abbas Pakistan'dan soma Endenozya'ya gidecek.

*

Yunan Hukumeti Ortodoks kiliselerine karsi cephe aldi.
Karamanlis Hukumeti papazlar siyasetle ugrasmalanna niaz olmak uzere bir kanun

tasansi hazirlayip parlementoya verdi. Papazlar basvurdugu kraliyet konseyi de hukumeti
destekliyor.

Sayfa 2

*

Yanna Bugiinden Hazirlanmahyiz,
Osman Turkay

*

Merakh Bahisler
Mona lisa erkek miydi?

Bir ressamm iddiasma gore Mona Lisa tablosunun modeli erkekmis.

*

Grives ve adamlan ile ingiliz Gizli Servisi arasmdaki mucadelenin ic yuzu

Ni9in Yakalayamadik?

*

Spor

Bir haftadan beri Hatay'da bulunan Lamaka'nm dinamik Sporculan Demirsporla dun
avdet ettiler. Maclann neticesi 1 galibiyet, 1 maglubiyet ve 1 beraberlik.

16 Nisan Persembe

*

Sayi 1059

Dr. Fazil Kucuk ile Makarios dun ozel bir gorusme yaptilar. Koylerini kerkedenlere geri

donmeleri tavsiye edildi.
Issizlik mevzuunda hukumete tavsiyeler yapilacak.
Cemaatimiz temsilci,leri Dr. Fazil Kucuk ile Rum Cemaati temsilcileri Baspapaz Makarios
dun Bakanlar Konseyine tahissi edilen binada ozel bir toplanti yaprmslar.
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*

Turk-Italya muzakereleri sona erdi. Zorlu, basbakamrrnza Barselona'dan mulak olacak.

Urdun'e iki milyon sterlin yardim.
Kral Huseyin Kominist sizmalann tehlikesinden bahsetti.
ispanyol gazeteleri Basvekil Adnan Menderes'in ziyareti minasebetiyle Turkiye hakkmda
sitayiskar yazilar.
Amerika disisleri bakam istifa etti.
Disisleri bakanhgina Hanter getiriliyor.

Sayfa 2

* Kibns'ta Sanayilesme

Cereyam.

Kibns bir ziraat memleketdir.
gelistirilmemistir.

Fakat ziraat henuz fennin soyledigi irnkanlarla

Adadki su kaynaklannm azligi ziraatta istenilen verimin almmamasma

sekte oluyor.
Merakh Bahisler
Bie Mihrace ile evlidir.
Herkes evlenecegim zaman bana pisman olacagnm soylemisti, Fakat ben gayet mesutum
ve hie nza degilim.
Dunya'mn Basina bir felaket getirmesi ihtimali kuvvetli bulunan
Berlin Kavgasi nereye varacak?

*

Spor
Polis kuvvetleri Final maci dun Lefkosa' da oynandi.

Komandolar yine sampiyon oldular. Mactan sonra Sampiyonlara kupalanm Vali verdi.

17 Nisan Cuma Sayi 1060

* Basvekilimiz

Adnan Menderes Madrit'e vasil oldu.

Menderes ispanya Devler Reisi Franko tarafmdan karsilandi,
Turkiye ile ispanya arasmda dostluk anlasmasi yapildi.

* Bozkurt'un

Gorusu

Belediyelerden sonra Mahkemeler.
Ayn Turk belediyeleri kurulmasma Rumlanm muhalefet etmesi yetmiyormus gibi simdi de
ayn

Turk

mahkemelerine

dil

uzattiklan

ve

bahsettiklerini esetle musalede etmekteyiz.
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Zurih

anlasmasmm

basansizlrgmdan

Fetin Rustu Zorlu Duiles hakkmda konustu.
ispanya'da bulunan Zorlu Duiles'in mucadele sahsiyetini ovdu,
"Argyll ana Sutherland Higlanders" alaymm birinci taburu Turkiyeyi ziyaretten dondu.
Londra Karma komitesi toplamyor.
ingilizler

gorusulmek

uzere hazirladiklan

bir anlasma

mi.isveddesini

calisma

grubuna sunacaklardir,
Bugunku toplantiya Sir Aleksander Knose Helm baskanhk edecektir.
Yunanistan'm B. Milletlerdeki Basdelegesi Palmes Kibns'ta

Sayfa 2

* Akisler
Multeciler koylerine donerken Osman Turkay
Toplumlarararsi gecimsizlik ve kargasahk gi.inlerinde emniyet ve selametlerinin
tehlikede oldugunu gorerek koylerinden aynhp Turk kesimlerine sigman Ti.irklerle Rum
kesimine sigman Rumlann koylerine donmeleri husunda Dr. Fazil Kucuk ile Baspapaz
Makarios tarafmdan gecen gun musterek bir beyanname yayinlanmistir.

* Merakh Bahisler
Ilim ugruna ciplak resimler cokca dosttur!

*

Genclerin Tahtmdan indiremedigi ihtiyar 57 yasmdaki doktor Clark Gabp hala heyecanli

gene asik rollerine cikmaktadir,
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•:• Sayfa 3
Roma yOksek sosyetesi yeni bir dedikodu ile calkalaruyor. Prenses SOreyya ile
Orsini dOgOn haz1rllg1 rm yapryorlar?

•:• 18 Nisan Cumartesi Say1: 1060
Londra <;all~ma Grubu dun bir toplanti yaptr.
lngilizler cahsma grubuna 10 maddelik bir anlasrna tasansi sundular.

•:• Komite onurnuzdeki cuma gOnO tekrar toplanacak. Krbns'i baqrrnsrz bir devlet
haline getirecek olan gerekli anlasrnalan haztrlarnakla gorevli bulunan Londra
Karma Komitesi Calrsma Grubu bugOn tekrar bir toplanti yaprmstrr.

•:• Bozkurt'un Goriitii
lssizlikle mOcadele.
Son gOnlerde adarun hemen hemen hrrstzlrk ve soygunculuk vakalanna
rastlanmaktadrr. Bu memlekete dort yrla yakm bir zaman devam edip giden
tedhisin getirdigi ve gotOrdOgO bir keyfiyettir. Bu gibi vakalann ozone gegmekse
ancak issizhkle rnucadele etmekle kabhdrr.

•:• Vali Sir Hugh Foot Baftaki son hadiseleri takbih etti.

•:• lki lngiliz bayan taslandr. Otomobillerinin camlan kmldi. Fotograf makineleri ile
cantalan calmer.

:F~

s:

lj

•:• Baftaki Rumlarla lngilizler arasinda hadisler cikryor. Bir tevkif esnasmda "Eleniki
~"

Leski" kulObOnde goz yasartrci bomba kullaruldr.

•:• lngilizlerin OrdOn'e garanti verdikleri yalanlandr. Ordon krah pazar gOnO
lngiltere'ye gidecek.

•:• Akisler
Federasyonun yaprci calrsmalan. (Osman TOrkay)

•!• Merakh Bahisler
Olun ilaru gorunen .....

•!• Buqunun Maerikan Milyonerleri babalarmdan farkh yasiyorlar. Artrk hususi treni
olaru, hicbir milyoner yok, hicbirl saraylarda oturup usek 300 kullanmryor, Buna
mukabil kolleksiyon meraki yerlerinde eskilerden fazla.

•!• Spor.
Adana Seyhanspor takviye sporcularla geliyor.

•!• Kupa rnaclanna buqun baslaruyor,
Genclik Gucu -Y.A.K. Lefkosa Taksim sahasinda karsilasacak. Dogan T.Birligi Yesilada Devir- Turk Ocaqr.
•!• 19 Nisan Pazar Say1: 1061
Yeni bir Akdeniz Pakti rm kuruluyor?
Yeni Akdeniz Paktma Yugoslavya almrnayacakrms. Pakta Turkiye, lspanya,
italya, Yunanistan katilacak.

•!• Bozkurt'un Goru1u
Bir temenni ve ilan...
Adadaki Turk kulturunun kalkmrnasi icin yillardan beri rnucadele etmekte olan
Turk kitapcrlanrruz son zamanlarda basan saqladrklanru ve her turlu imkanlardan
faydalanarak, Turklyernizdeki butun yaymlan gunu gunune memleketimize
getirdiklerini yazryor ve kultururnuzun adrna bu gayretlerden adeta gurur
duyuyoruz.
•!• Dr. Kuc;ukve arkadaslan dun Piskobu ve Bafta buyuk tezahuratta karsilandrlar.
Rauf Denktas'm diger liderlerle mulakl olmasi beklenmektedir.

•!• Foot Papayannu ile goru~mesi reddedildi. Poel Akle hakkmdaki karann
kaldmlmasiru istiyor.

•!• K.T.K. Federasyonu Tuek i~<;ileri ic;in yeni bir teskilat kuracaktir.

•!• Akisler
Bu nasil turist memleketi? (Osman TOrkay)
Adada

siidet

kaynaklanndan

ve

tedhisin

durmasrndan

sonra

memleketin

bashca

olan turist endOstrisinin ihya edilmesi geli~tirilmesi

bazi yapuan tesebbusler

se9ildigi

bilinmektedir.

Bu konuda

gelir

hususunda

gerek

Turkler

gerekse Rumlar faaliyette bulunarak tarihi ve tabii gOzelliklere turizmi fevkalade
etmekte olan Krbns'i yabanci memleketlerde tutunmak lcin ugra~1yorlar.

•!• Merakh Bahisler
Kral Kabake'nin Londra'da ge9en ....

•!• Korkunc

nOfus artrs:

dunyayt

tehdit

etmeye

basladr.

Tek

Omit denizlerin

yeryOzOnde karalarda yetistirilen g1da onurnuzdeki asnn basrnda nOfusu 4
milyan asacak olan dOnyadaki nufusu bastrrrnaya kafi olrnayacaktrr.

•!• Haftamn Ftkrasi Argun Korkut'a aittir.
Acaba oyle mi?

•!• On bes Milyon sene once yasayan bir insan iskeleti bulundu. Yan maymun yan
insan olan bu mahluqun iskeletine ltalya'daki maden ocaklannda bir Cinyut bloku
ustunde tesadOf edildi.

•!• Spor
Kupa elemasyon maclanrun ilkini 4-1 kazanan Genclik Gucu Y.A.K.'1 eledi.

•!• 20 Nisan Pazartesi
Belediyeler Taksim edilecek.

•!• Zurih Anlasrnasi hlcbir sekilde degi~tirilemez. Yunanistan B. Milletler
temsilcisi Palames belediyeler Taksim edilecek dedi.

daimi

•!• Bozkurt'un Goriitii
isnat yaprnayrruz. Turk basiru memleketin icinde bulunan nazik durumu takdir
ederek, cemaatlere kars: daha samimi bir politika takip etmek karanru ald191 halde
esetle kaydetmek isternistir. Rum rneslektaslanrruz

hala daha tahriklere devam

etmektedir.

•!• Liderlerimiz Baf'ta coskun tezahuratla karsrlandr. Baf halkt liderlerimii destekliyor.

•!• Menderes

lspanyol

basrruna

beyanatta

bulundu.

Turkiye

lspanya'nm

inkisat

yonunde att191 adrrnlan memnuniyetle karsrlarnaktadrr.

•!• lngiliz Savunma Bakarn Krbns'a geliyor. Savunma Bakanma lmparatorluk Genel
Kurmay Basaru eslik ediyor.

•!• Sayfa 2
Yollar nereye gidiyor. (Osman Turkay)
Son haftalar icinde Krbrrs'ta cereyan eden siddet ve tedhisin bir baska sekilde
devam ettigini gostermektedir.

•!• Merakh Bahisler
Dunyarun en rneshur yarrs atr.

•!• Picasso'nun "Milli Turk Kostumu Giymi~ Kadm " tablosu. Resim sanatirun buyuk
anarslstl, Turk helvast yedigi bir ziyaretten sonra bu tabloyu yapmaya karar
vermisti.

•!• Spor
Dogan T. Birligi 4
Yesilada O
Cetinkaya-Turk Gucunu gu9lukle yendi 2-1
Turk Ocag1 demirsporu 2-0 maqlup etti.

•!• 21 Nisan Sall Say1: 1063
Beledeiyeler

ihtilafmda

tam

anlasmaya

yasasma dayanarak ikiye aynlacak.

vanldr.

Belediyeler

coqraf Taksim

•!• Tesbit edilmis hudutlar yakmda ilan edilecek cemaatimizle

Rumlar arasmda

onemli bir muhalefet konusu te~kil etmekte olan belediyeler mevzuunda tam bir
anlasrnaya vanld191 aciklanrnaktadrr.

•!• Bozkurt'un Goru1u
Tahrik korkunctu ...

•!• Feridun Faz1I Tulbentci dun Larnaka ve Lefkosa'yt ziyaret etti. Ostad eserlerinin
gazetemizde tefrika edilmeme izin verdi.

•!• lngilizlerin Kibns'a 20 Milyon Lira verilmesi isteniyor. Osrnanh Devletine odenen
kira ile tedhi~c;ilige karsi Kibns butcesine

harcanan

pararun idaresi rnumkun

olacak rm?
Osler icin de yilda uc; bucuk milyon Lira talep edildi.

•!• Londra Karma Komitesi gec;en Cuma gunu ilk onernll toplantrsrru yaptiktan sonra
delegeler ozel olarak cahsrnalanna devam etmektedir.

•!• Karma Anayasa Komisyonu toplandr. Komisyona tayinler yaprldr.
•!• Akisler
20 milyon sterlin (Osman Turkay)
Londra'da verilen gayn resmi haberlere gore Kibns'i
rejimine kavusturrnak

yonunde

mustakbel Krbns Cumhuriyetini

baqimstz

gerekli Karma Komisyonunun

bir cumhuriyet
Rum temsilciler

lngilter ile dost gec;irmesi icin yirmi milyon sterlin

Birlesik Kralhk hazinesinden Krbns Hazinesine yatmlrnasrm istemektedir.

Birimiz icln degil ....
Anayasa uzmanlan belediye meselesini goru~to.
Turk ve Yunan uyruklular Kibns'ta vazife alacaklar rm?
Londra'daki Karma Komitenin iki delegesi Krbns'ta.
K1bns'II Turk ve Rumlardan rnutesekkil anayasa uzmanlan l.efkosa'da bir toplann
yapacak. Belediyelerimiz taksim konusunu incelemis ve smflar uzerinde
anlasmaya varrruslardrr.

•!• Turkiye Bas Vekili Menderes yann Magusa'dan ucakla yurda donecek

•!• Turkler ve Rumlar Krbns'ta buyuk oteller insaa edecek.

•!• Amerika Krbns Anlasrnasmdan takdirle bahsediyor. Krbns Halkrrun kuracaq: yeni
Hukurnete basanlan temenni edildi.

•!• Akisler
lhracaata onern verilmelidir. (Osman Turkay)
lktisadi butunluk savasma basladrquruz son birkac y1I iclnde kucurnsenemeyecek
basanlar elde ettik.

•!• Merakh Bahisler
Olrnus bir vaka.
Cok sevdigi an basma cifte atrnca 133 gun uydu.
Dunyarun en guzel ve en vahsi ballg1 denizlerin aslant. K1rm1z1 beyaz c;izgili bir
tavuz kusuna benzeyen bu ballk ayrn zamanda dunyarun en yamyam ballg1dir.

•!• Spor
Cetinkaya'run davetlisi olarak beklemekte olduqurnuz Adana'h kardeslerlmiz dun
geldikleri kafilede 15 futbolcu, 4 idareci ve 1 gazeteci var.
•!• 23 Nisan Persembe Say,: 1065
Buqun 23 Nisan Milli Hakimiyet ve <;ocuk Bayrammm 36. Yrldonurnunu rnilletce
kutluyoruz.

•!• Bozkurt'un Goro,o
23 Nisan
Turk'un lstiklal tarihinde 23 Nisan'm i~gal ettigi yer 90k buyuk ve 90k onemlidir. 23
Nisan 1920'de Buyuk Millet Meclisinin kurulusu ile Turk tarihi yenibastan
yazrlrnaya baslanrrus ve Turk Milletinin rnurnessili olarak bu tarihte kurulan Buyuk
Meclis, Turk Devletinin kurulduqunu dunyaya tebsl etmistir.
•!• Bas Papaz Makarios Anadolu Ajansma beyanatta bulundu. "Hakiki Kardeslik
Baglannm Kurulmasmm Temin Edeceqiz"

•!• Makarios'un Turkiye'yi ziyaret edecegi haber veriliyor. Krbns Bas Papazi
Makarios Anadolu Ajansmm Krbns Muhabirine dun bakanllk konseyi binasmda
hususi bir beyanatta bulunrnustur.

•!• Karamanlis ile Averof 7 Mayis'ta torkiye'yi ziyaret edecek.

•!• Arnerika'run yeni D1~i~leri Bakaru belli oldu. Buqun Beyaz Sarayda Baskan
Eisenhower'ln de dahil bulunduqu bir torende Bay Christian Herter resmen
birlesik Amerika'run D1~i~leri Bakaru olarak gosterilmi~tir.

•!• Lapta Isiah okulunda kaoan talebeler tevkif edildi.

•!• Sayfa 2
<;ocuklanm1zaitina gostermeliyiz (Osman Turkay)

Uluslarm guveni ve glecegi hie; suphe yok ki, en iyi bir tarzda yetistirilrnekle gorevli
bulunduklan cocuklardrr, Avrupa ve afrika'da cocuqa buyuk oenrn verilir. Onlann
zaman akrmma uygun olarak yetlsmeleri,

bunlan egitim ve ogretimleri,

ulusal

calrsmalanrun bel kemigini teskil eder.

•!• Merkah Bahisler
Disi Herkul
Dunyanm en guc;lu kadiru 160 kiloluk halterleri kaldrrmakta, kalm demir cubuklan
kolayca bukmektedir. Anlatan: Toan Rhodos

•!• Amerikan kadrru ic;in tehlike canlan caliyor. Kocalanna itaat eden ve " o ne isterse
ben onu yapanm" sakh kadmlar Amerikan erkeklerini cezbediyor.

•!• 23 Nisan ibrahim Zeki Burdurlu
Cocuklarmuzm

maddi ve manevi varhklanru rnilletce, iclrnlze bir daha sindirmek

icln iste 23 Nisan geldi.

Adanall Misafirlerimiz

ilk rnaclanm buqun aynhyor. Seyhan Spor- Genc;lk Gucu

Karsrlasmast 0.S. saat 4:00'de Taksim Stadmda baslayacak.

•!• 24 Nisan Cuma Say1: 1066
Ulusal egemenlik ve Cocuk Bayram, adarun her tarafmda kutlandr.
Taksim alanmdaki toren cok basanh oldu. Adnan Menderes Kiz Lisesinde bir
cocuk balosu tertip edildi.
Rum i!?c;i birlikleri bayrarmrruzi tebrik ettiler.
Kibns'm

Turk cehresi gene degi!?medi. Kutlanan Ulusal egemenlik

Bayrarru'nda

sahlanan turk genc;ligi sanh bayraqrrruzrn golgesinde

bayramlardan birini daha kutladr.

•!• Bozkurt'un Goro,o
Bir iyi niyet karan

ve <;ocuk
en buyuk

Kibns Genel Valisi Sir Hugh Foot Turk cemaat Lideri Dr. Faz1I Kuc;:uk Rum
Cemaati temsilcisi Bas Papazi Makarios ve gec;:ici komite

yaptrklan rnusterek

bir toplantrda iyi niyet karanru alrrus bulunuyor.
Alman bu karar cemaatimizi oldugu kadar, iyi niyet sahibi vatandaslanrruzt da 90k
sevindirmistir.
•:• Magosa'da 23 Nisan muazzam tezahuratla teshid edildi.

•:• Risi Cumhur Celal Bayar kucuk yavrulan kabul etti.

•:• Milli Hakimiyet ve Cocuk Bayrarru Ankara'run ve Turkiye'nin her yerinde torenlerle
kutlandi.

•:• Akisler
Kurnazllk ve ucuz basan (Osman Turkay)
Besparmak Dergisinde ve bu sutunda cikan yazilara almanlar son gunlerde
birtakrm gulunc;: sucluluk kotulerne yoluna yaprmslardrr. Bunlardan bazilan asm bir
ban hayraru hatta zuppe olarak gosterirken digerleri dogulu geri dusunceli
olduqunu kanunda yanhs bir karu vermeye calistrlar.

•:• Merakll Bahisler
Geceleqln Uykusunda Otomobil Kullandr.
•:• Piyangocular a91kgozlercenneti Guney Amerika! Ora memleketlerinde haftada iki
defa devlet piyangolan cekilir ve ticaret hanelerde mallar

satrhr.

•:• Spor
Adana'II kardeslerirniz ilk rnaclannda berabere kaldrlar.
Seyhan Spor - Genclik gucu 3 - 3
Mac;: samimi bir hava icerisinde centilmence oynandr.
•:• 25 Nisan Cumartesi Say1: 1067
lngiliz Savunma Bakaru Kibns'tan aynldr. Bakan Turk ve Rum temsilcileri ile
goru~meler yapti. Kibns'tan aynllrken bir konusrna yapan, Dunca Sadys Londra
Anlasmasindan saqlanan faydalardan bahsetti.
•:• Nato Barts
vazgec;:medi.

gev~eltmeyecek. Rusya dunyayt fethetmet sevdasmdan hala

•!• Yunanistan Rus lddlalanru reddediyor. Roket usleri kurulrnayacakrrus.

•!• Endonezya Cumhurbaskarurun Ankara'yt ziyareti. Cumhurbaskaru hava alarunda
Basbakan adnan Menderes ve devlet

tarafmdan

karsrlandr. Ankara halkt

misafir Curnhurbaskana tezahuratta bulundu.

•!• Sagc,larla Solcular arasrnda kanh bir carprsrna oldu. Evvelki aksarn Livatya'da
sage, ve solcu Rumlar arasmda cikan bu kavgada solcu bir Rum genci olrnus 09
solcu Rum da yaralanmrstrr. Yaralananlardan

birinin yarasi ag,r olduqu bildiriliyor.

•!• Sayfa 2
Akisler
Turk i~9inin gelecegi (Osman Turkay)
Cumhuriyet rejimi ile Kibns'ta yeni bir devir acrlryor. Bu yeni devirde Turk iscisinin
ozel bir yeri, ozel bir cabast olacak. Yann yapilacak toplant, ile yeni Turk iscileri
Federasyonunun kurulacaqt supheslzdir.

•!• Merakh Bahisler
Radar Beyinli adam
Radar beyinli adam fevkalade kabiliyeti sayesinde irnkansiz olan ... hrrzrzlann ve
en kansrk makinelerin anzalarrru bulrnaktadrr.

•!• Londra'lllar 23 Nisan Milli Hakimiyet ve Cocuk Bayrarnrru Anavatan kardesleri ile
birlikte kutladrlar.

•!• Girne'de 23 Nisan heyecanla kutlandr. Girne llkokulu 23 Nisan llkokulu diye
isimlendirildi.

•!• Spor
Seyhan Spar buqun Dogan Turk Birligi ile karsrlasiyor.

•!• Turkiye - Romanya Milli Ma91 yann oynaruyor.
•!• Tam bir takima karst mac yapan kaleci.

•:• 26 Nisan Pazar Say1: 1068

iktisadi kalkmmarruz on planda.
Un, i9ki ve rnesrubat fabrikalan kurulacak. Dr. Faz1I Kucuk Turk-Yunan
dostluqundan bahsetti.

•!• Mutesebbus i~ adarnlanrruzdan bay Ahmet Ziyaettin Ratip tarafmdan kurulan
Makarna Fabrikasi dun cemaatimiz temsilcisi Dr. Faz1I Kucuk'un yapt191 bir
konusrna ile acrlrrustrr.

•!• Dr. Faz1I Kucuk Makarios'u bas Piskoboslukta ziyaret etti. Turk lidere Turk katmeri
ikram edildi. Yann Makarios'un Dr. Ku9uk2u ziyareti bekleniyor.

•!• Endonezya Curnhurbaskaru serefine Aslam Gecit Resmi tertip edildi. Turkiye'nin
rnurntaz misafiri Endonezya Reisicumhuru Ekselans Ahmet Soekarno serefine
buqun saat 10:30'da Ankara Hipodromunda buyuk bir askeri ge9it resmi
yapilmrstrr.

•!• Turkiyenin rnuhtelif yerlerinde kaydedilen depremler dun geceden itibaren
sabaha kadar 23:00 ile 00:04 arasrnda Turkiye'nin muhtelif yerlerinde depremler
kaydedilrnistir.
•:• Baf'ta 23 Nisan. $imdiye kadar gorulmemi~ bir sekilde heyecanla kutlandr.

•!• Sayfa 2
Akisler
Tahriklere son verilmelidir. Zurih ve Londra Anlasrnalan ile bans pernsi Kibns'a
gul yuzunu gostermi~ fakat gene Rum gen9leri arasmda bir huzursuzluk var.

•!• 23 Nisan Milli Egemenlik ve Cocuk Bayrarru Aydin Baf koyunde parlak bir torenle
kutlandr,

•!• Haftarun Frkrast Bir Ziyaretin Dusundurdukleri Argun Karkut.
•:• Limasol Muhabirimizden.
Limasol Ulusal egemenlik Ve Cocuk Bayrarru fevkalade bir sekitde kutlandr.

•:• Spor
Mac; yine heyecansrz ve temiz oynandi.
Seyha Spar - Dogan T. B. (1-1)
Adanall'lar ikinci rnaslarmda da berebere kaldrlar.

•:• Turkiye-Romanya

Milli Ma91 buqun.

Buqun Lefkosa'da Seyhan Spar - Cetinkaya karsrlasiyor.

•:• 27 Nisan Pazartesi

Say1: 1069

Federasyona

bagll

Turk

<;etinkaya'da

bir toplanti

l~c;i

Birlikleri

Federasyonu

tesekkul

yolunda.

yaprldi. Eski Genel Sekreter butun yetkilerini

Dun
Gecicl

Komiteye devretti. On adarun her tarafmdan gelen i~<;i rnunesillerinin istiraki ile
yeni bir Turk l~c;i Birlikleri Federasyonu kurulmasi icin bir toplantrda Krbns Turk
Kurmlan Federasyon Baskaru Rauf Denktas bir konusma yaprrustrr,

•:• Bozkurt'un Goro,o
lsabetli bir kampanya.
Yanm asirdan

fazla zamandan

beri cemaatimiz

yapan guc;lerin sayrs: buyuk bir
taharnmul edemeyenler
bine yakm

Krbnsh

Trk

arasinda

arasinda

aramalar

ag1r baskt karsrsrnda daha fazla

memleketi terk etrnislerdir. Buqun Anavatan'da
yasarnaktadrr.

Buqun

Anavatan'da

cok

bes yuz

isabetli

kampanya a91ld1gm1 buyuk bir memnuniyet ve sevincle ogrenmekteyiz.

•:• lrak'ta yeni bir ihtilal rm?
Hukurnet kuvvetleri geri cekilmek zorunda kalrrus. Bugunku $am Gazeteleri
lrak'ta yeni bir ihtilalin ba~lad1gm1 haber vermektedirler

•:• Kaybolan lngiliz uc;agmdan eser yak. Britanya Moskova Buyukelcisi Rus
Hukurnetinden izahat istedi. Cuma gunu Bahreyn'e gitmek uzere hareket eden
ingiliz ucaqmm ararnasma buqun de devam edllmis fakat ucaktan bir iz
bulunarnarmstrr.

bir

•:• Batt Berlin Belediye Baskaru Vekilinin ziyaretleri: Herr Franz Turkiye'yi de ziyaret
edecek.

•:• Sovyet - Iran rnunasebetleri gergin. Rus ucaklan Iran goklerini ihlal ediyor.

•:• Turk ve Rum liderlerinin samimi hareketleri memnuniyet uyandirdr. Dun aksarn
Ankara Radyosu Krbns saati Proqrarrunda Dr. Faz1I Kucuk'un Basplskoposlukta
Makarios'u

ziyaret

edisinden

bahsetmekte

ve bu ziyaretle

yuz senelik

bir

anlasrnarun yikrlrms olduquna isaretle Turk ve Rum cemaat liderleri arasrndakl
husni niyetin protokol cercevesinin

s1k1~1kllg1nda

kurtulmak

iyi niyet tercihinin

icinde olrnakolduqunu bellrtrnistlr.

•:• Akisler
Yukselen Turk Toplumu (Osman Turkay)
Kibns Turk toplumu arasmda gaze carpan ulkulu kaynasrna ve kalkmrna cabasi
bize buyuk ve aydrnhk bir gelecek rnujdelemektedir.

•:• Merakh Bahisler
Unutrnadrqrm Arslan
Bir vahsi hayvan terbiyecisi arslanlann kendilerine yapilan iyilikleri unutrnadrklanru
iddia ediyor.

•:• Avtepe "Ay Simyo'da 23 Nisan Musli gorulmemi~ ~ekilde kutlandi.

•:• Hollywood'un "keloqlan"

Yul Brynner ve dazlak kafa. Londra Hava rneydarunda

ag1kgoz bir fotografg1 artistin arkasmdan sokulup dunyarun en rneshur kel kafasiru
tesbit etti.

Guzel bir oyun crkararak ilk devreyi 2-1 galip bitiren Seyhan Spor-Cetinkaya'ya
3-2 rnaqlup olmaktan kurtularnadr,

•:• 28 Sall Say,: 1070
Baspapaz Makarios, Dr. Faz1I Kucuk'u evinde ziyaret etti.

Halk Baspapazi samimi olarak alkrsladi.
Halkrn tezahuratma Makarios mukabelede bulundu.

•!• Rum cemaat lideri baspapaz Makarios dun ogleden evvel saat 12:00'de Kibns
Turk cemaat lideri Dr. Faz1I Kucuk'u Girne caddesindeki evinde ziyaret etrnistir.

•!• Kibns'a $amil bir Sendikalar Kongresi kurulacak. Dun yaprlan toplantrya Turk i~9i
temsilcileri rnusahit olarak katrldr. l~9i meselelerini daha ciddi bir sekilde ele almak
ve yurutrnek gayesiyle adaya $amil bir i~9i Kongresi kurulrnast icln dun Lefkosa
Memurin kulubunde de bir toplanti yaptlrrustrr.

•!• Krbns Maronitleri de mi mebus sececek, Lutman Hukumetinin arac1llg1 ile Krbns
Parlamentosunda

Maronitlere bir sandalye saqlandr.

•!• lnfilak yuzunden 1 Turk ve 1 Rum yaralandr. Polis komiseri anne ve babalara
ihtarda bulundu.

•!• Kaybolan ucak bulunarnadr. Kuzey Turkiye uzerinde ucus yaparken kaybolan
ingiliz u9ag1 henuz bulunamarrustrr.

•!• Nehru kornunlst <;ini takbih etti. Hindistan Basbakaru Soguk harp Propaqandasina
son verilmesini istedi.

•!• Sayfa 2
Akisler
Ni9in adaptasyondur! Osman Turkay

•!• Yarmlanrn garanti altrna almak isteyen Yildrzlar da i~i Produktorluqe doktuler,
•!• Spor
Seyhan Spar - D.T. Birligi macrrun dusundurdukleri.

•!• 29 Nisan Car,amba
Turk

ve Yunan

Say1: 1071

Basbakanlanrun

Krbns'i

ziyareti

Ankara'da

kararlastmlacak

Karamanlis ile Averof'un 2 Mayrsta Ankara'yi resmen ziyaret edecekleri acrklandr.
Menderes ile Zorlu da Haziranda Yunanlstaru

ziyaret edecekler.

Pazar gecesi

ucakla Yunanistan'm

Ankara Buyukelcisi George Pezrnezoqlu Hilton Hotelinde

gazetecilerle bir gorO~me yapti.

•!• Bozkurt'un Goru,u
Belediyeler meselemiz.
Don resmen acrklandiqma gore buqun gec;:ici komite belediyeler mevzuunda ele
alacak ve Belediyeler Karma Komisyonunun
nOhai karanru verecektir.

sunduqu raporu inceledikten sonra

Belediyelerin cemiyeti Taksim'e etmekle kayrp bOyOk

olacaktrr.

•!• Londra'ya s1gman esrarengiz <;ek Diplomat Tan Marier'in Orta Dogu hakkmdaki
gizli Rus planlanru bildigi soyleniyor,

•!• A. Sukrano'ya toreler hukuki dortlOgO payesi tevcih edildi.
Fahri doktor: Miselin endonezya Oevlet Reisi Ahmet Sukrao gec;:en gun Istanbul
... ziyaret etrnis ve burada torenle kendisine Istanbul Oniversitesi Fahri Hukuk

Doktorluqu piyesi alrmstrr.

•!• Krbns'taki geli~meler TOrklerde memnuniyet
aksarnki

"Krbns

Saati"nde

Krbrrstaki

uyandmyor.

geli~melere

Ankara

temas

etrnis

Radyosu
ve

bu

bunun

TOrkiye2nin her tarafrnda dorun bir memnuniyet uyandrrdiqrna isaret etrnistir.

•!• Kibns'a yeni bir radya istasyonu kuruluyor. "Andes'in Sesi" olarak bilinen ve
merkezi Goney Amerika'da Ekvator'un Baskenti Kuito'da bulunan radyo servisinin
Kibns'a

verici bir radyo istasyonu

kurmak

bulunrnaktadrr.

•!• Akisler
Nic;:in adaptasyondandir?

•!• Merakh Bahisler
Kleopatra ve Oktav

(Osman TOrkay)

icin tesebbuse

gec;:tigi ogrenilmi~

Sezar'dan AntonyOs'e atmakla Kie Patra Havaii kadar Ruhunun tarihe qecrnesine
ve kadrn kelimesinin yrlan kelimesi ile birlikte arulmasma sebep olrnustur. Fakat
Kleo, Romenlik Ruhlu .. kendisine yakistmlan sifatlara sahi gorOnmOyor.

•!• Kor, sagir ve ellerinden mahrum olan dunyarun en bOyOk fuze alimi B. Heim.

•!• Spor
Hollanda mact icin Milli Takimm 18 kisilik kadrosu pazara ilan edilecek.

•!• 30 Nisan Perfembe

Say1: 1072

Endonezya Reisicumhuru TOrkiye'den aynldr, Reisicumhur aynllrken Celal Bayar
ve Adnan Menderese birer mesaj gonderdi. Ilk memleket arasindaki

kansikhk

duygulan belirtildi.
23 Nisan Cuma gOnOnden beri Reisicumhur.

Celal

Bayarm devletle

olarak

TOrkiye'yi ziyaret etmekte olan Dort Endonesya Reisicumhur Ekselans Dr. Ahmet
Soekrao

bu sabah saat 1 O:OO'da Japonya'ya

hareket

etrnis

TOrkiye

Reisicumhurun

Celal

mOteveccihen
Bayar

hususi u9ag1 ile

temastan

merasimle

ugurlanm1~t1.

•!• Bozkurt'un Gorufu
lssizlikle mOcadele edilmeli. l~sizligin memleketi bir efet gibi sarmak istidadrru
gosterdigi

bu gOnlerde Baspapaz

Makarios'un

haftalrk

basin

konferansmda

yapt191 acrklarna Omitsiz insanlara Omit qetlrmls, yasamak gOcOnO kaybedenlere
yeni kuvvet sunmustur,

•!• TOrkiye'de kaybolan ugagm enkazi bulundu. SOphan Dagmda bulunan enkazdan
herhangi bir kurtarma ameliyati yap1lmad191 sarutrnaktadrr.

•!• Lapta Isiah Okulunun sorumlusu kimdir? Talebelrin durmadan okuldan kacislan
hayret uyandirmaktadrr.

•!• Fazada yapilacak NOkleer denemeler Faza yolcularma tesir edecek. Bir Amerikan
aliminin yeni bir iddiasi.

•!• Ataturk'un buyuk boydaki bustu Kibns'a gonderiliyor. Bust 9 Mayis tarihinde
Kibns'ta olacak.

•!• Marasal Montgonery Krustcet ile goru!?to. Gayri resmi olarak Moskova'yi ziyaret
etmekte olan eki lngiliz Harp Genel Kurmay baskarn Feld Marasal Montgonery
buqun Kremlin'de Sovyet Basakaru Krustcet ile iki saat suren bir goru!?me
yaprmstrr.

•!• Krbns Genel Valisi Magosa'da Vali Muftuzade ile birlikte Buyuros'u ziyaret etti.

•!• Akisler
Dostluqa ve iyi niyete giden yol. (Osman Turkay)
Krbrrs Turk ve Rum toplumlan yillarca suren bir cahsmadan sonra Zurih ve
Londra Anlasrnalan sayesinde bans icinde birlikte var olan prensibine baqlanrms
bulunuyorlar.

•!• Merakh Bahisler
Her Cumartesi kriz geliyor!
Mrsir'daki kucuk bir krzrn her Cumartesi saat 1 O:OO'dan , 12:00'ye kendini
kaybetmesi hala izah edilemedi.
•!• Limasol ogretmenler Bafa bir gezi tertip ettiler.

•!• Istanbul mektuplan.
Yaar efe- Muhsin Senli

Federasyon Genel Kurulu dun <;etinkaya'da toplandr. Muhafiz gucu geliyor. Bu
hususta bazi kararlar ahndr.

•!• 1 May1sCuma Say1: 1073
Zorlu Prof N. Erim'le birbucuk saat suren uzun bir goru!?medebulundu. Anayasa
muzakerelerinde rnusbet bir ilerleme kaydediliyor. Prof. Erim buqun Kibns'a
gelecek. Krbns'taki Karma Anayasa Komisyonunda Turk Hukurnetini temsil eden
ve Turk Heyetinin Baskaru bulunan Sabik Devlet Bakaru ve Basbakan Yardimcrsi

Prof. Nihat Erim dun Disisleri Bakarurruz Fatih Tustu Zorlu ile bir bucuk saat
devam eden uzun bir gorO~mede bulunrnustur.

•:• Bozkurt'un Goru,u
Ankara Gorusrnesi.
Kibns ihtilaf ile baslayan Turk-Yunan rnunasebetlerindeki

gerginlik Zurih

Anlasmasi ile sona ererken iki memleketin devlet adamlan tarafrndan yaratrlan bu
durum demir perde memleketleri haric dunyarruz takdirine mazhar olrnus ve Orta
Dogudaki en en puruzlu bir ihtilaf en 90k bu anlasrna ile ortadan kalkrrustrr.

•:• Federasyon

Baskarurun

Belediyeler

hakkrnda

Valiye

gonderdigi

telgraf.

Federasyon Baskaru: Rauf Denktas

•:• Ahmet Zaim Krbns'a donuyor. Osman Orek'in sekreterliqini Arif Olgun yapacak.

•:• Bat, Anadolu'daki

zelzele felaketi. Bu hafta baslanqrcta Guneybatt Anadolu'da

vukubulan zelzele felaketinde bircok koyler zarar gormu~tor.

•:• Endonzeya Curnhurbaskaru Varsova'yi ziyaret etti.

•:• Ordon Krall lstanbul'da.

•:• Marasal Montgovery Krustcet ile ikinci defa goru~to. Kruscet MacMillan'a dostane
bir mesaj gonderdi.

•:• Bat Metropoliti

aleyhindeki

nurnayisler

tuzlandr,

Fodios'un

Baf'taki vazifesine

donrnernesine rsrar ediliyor.

•:• Bat1II Drslsler] Bakanlan tam bir mutabakata vardi. Nesredilen resmi teblige Berlin
Hakrmn hurriyetlnln korunacaqi belirtiliyor.

•:• Sayfa 2
Akisler
Turkiye ve Yunanistan himayesi.(Osman Turkay)

•!• Merkah Bahisler
Clum ilme gore son dine gore baslanqrc,

•!• Gunaydm
Hatrralardan
Kibns'a dair hatrralardan hatrrda kalanlar yasananlardan daha 90k gibi geliyor
bana. 1955'ten bu yana hayal hayal yasadrk. 1951 'den 1955'e kadar Krbns benim
icln bir ger9ekler dunyasrdrr.
ibrahim Zeki Burdurlu.

•!• 2 May1sCumartesi Say1: 1073
Krbns Turk <;ift9iler Birliginin yrlhk kongresi toplandr, ldare heyeti 90k siddetli
tehditlere

ugrad1. Toplantrda

Dr. Fazil K090k ile R. Denktas

birer konusrna

yaptrlar.

•!• Bakanlara daireleri temin edildi. Vali dun hazirlanan bakanhklan ziyaret etti.

•!• Bozkurt'un Gorutu
Murakabe devam etmeli mi?

•!• Dun l.efkosa'da ..... gelen feci bir kaza heyecan uyandrrdr. Yanm saat toprak
altmda kalan iki i$9i kurtanldr.

•!• TOrkiye Reisicumhurunun Ordon Krall serefine verdigi yemek.
•!• Clum.
Girne'nin

tarunrrus simalanndan

Hasan HOseyin Kaptan tutulduqu

hastallktan

kurtulamayarak hakkm rahmetine kavusmustur.

•!• Milli bir gece. AtatOrk Enstitoso Milli oyun ekiplerinin oyunculan ve Saniye Can'rn
konseri basanh oldu.

•!• Ordon Krall hasta babasim ..... etti. Kral Turk devlet adamlan
durumunu konustu,

ile Orta Dogu

•!• Akisler
Ayn Belediyeler Meselesi.
Kibrts'ta Demokratik, hurriyetci adil ve, hak tarut olduklanru iddia eden unsurlar ve
makamlar, mesele Kibns Turk toplumuna gelince butun bu ustun vasrflardan ve
meziyetlerden uzaklasmayi kendi tutumlanna daha uygun buluyorlar.

•!• Merakh Bahisler
E~ ikizler arasmdaki esrarengiz bag.
Alimler es ikizlerin iki vucut icerislnde yasayan tek bir insan olduklan ihtimal
uztunde duruyorlar.
•!• Hollywood nihayet arad1g1 tipte ask erkeqi bulabildi. Bradford Dilman'a beyaz
perde bOyOk Omitlerle baglad1.

•!• ismailiye Tarikatrrun olan bu gen9 Coted

zevk hayatrru brakrp tahsiline dondu.

Kerim Aga ilan eglence krah olmaktan ve gOzel krzlardan artik vazqecti.

•!• Spor
TOrkiye Futbol Federasyonu tesekkul etti. Baskan F. Gokay As baskan H. Yeter,
Genel Sekreter F Altmel Oye H. Oneyil, N. Erdem.

•!• Galatasaray'II Metin, Hollanda maci icln milli kadroya almdr.
•!• Galatasaray 3 futbolcusunun kadro harici birakryor.
•!• 3 May,s Pazar Say,: 1074
Yunan Devlet Adamlan Ankara2da merasimle karsilanacaklar. TOrkiye iktidar ve
muhalefet partileri resmen krbns'a davet edilecekler. Daveti Muteclup Partilerin
mOsbet cevap verecekleri bilidriliyor.

•!• Bozkurt'un Goru1u
Anlamak istemiyorlar.

•:• Dr. Faz1I Kucuk'un
Cumhuriyetinin

Daily telegraph'a

verdigi beyanat. Kibns Turk lideri Kibns

Britanya Milletler Camiasmda

kalmasimn

luzurnunu belirtti. Ayn

Belediyeler istemekteki gayeniz nedir?

•:• Adnan Menderes Lisesinin resim ve el i~i sergisi.

•:• Liderler Turk Beldiye Carsrsrru gezdiler. Butun

sans maddelerine

etket konacak.

•:• Fodos Aleyhtarllg1 gittikc;e alevleniyor. Mitropolit tehkir edildi.

•:• Amerika Disisleri Bakaru Amerika'ya dondu,

•:• Sayfa 2
Akisler
Nicin uyaruk olmaliyrz? (Osman Turkay)

•:• Grivas'm Krbns halkma rnesap tedhis lideri tedhis kokusu rnujdelemekle Fedios
etrafmda kopanlar gurulto.

•:• lngilizSunday Graphic Gazetesi 90k enteresan bir yazi nesretti. "Kozmik Roket"
dunyarun mahvma rm sebep olacak?

•:• Amerika'da yeni bir bulus. Plastik brya, yagll boyadan ustun vasiflan olan bu boya
siddetli yagmur altmda bile surulebiliyor.

•:• Spor
Turkiye'de

futbolda

bahsi

rnusterek

kabul

edildi.

Talebelr

haric herkes

bir

musterek bahis bileti alabilecek.

•:• 4 May1s Pazartesi Say,: 1075
Liderlerimiz dun Girne'yi ziyaret ettiler. c;oz~km bir sekilde karsrlanan liderlerimiz
Girne halkna hitap ettiler.

•:• Bozkurt'un Goru1u

Samimiyetin

tezahurunu

bekleyiniz.

Cemaatimiz

lideri

Dr.

Faz1I

Kucuk

Despothanede Rum cemaati Lideri Baspapaz Makarios da Dr. Kucuk'u kendi
evinde ziyaret etmekle samimi hasbihal ve rnuzakereler yaprlrnakte ve yeni
cumhuriyetin esast temeller uzerine kurulmasi icin faaliyet gostermektedir.
•!• Grivas'm yeni bir beyanati. E.O.K.A. Tedhis Lideri lngilizler ve Turklere daha fazla
taviz verilmemesi icin katil ihtarda bulunmustur.

•!• iran Sahi resmi bir ziyaret icin Londra'ya gitti. $ehrisah Devlet Adarnlanrruzla iki
saat goru~to. Pehlevi, Hollanda, ile Danirnara'yi da ziyaret edecek.
•!• Dr. Faz1I Kucuk Ankara'ya gidiyor. Krbns Turkleri lideri Turk Hukurneti ile
goru~melerde bulunacak.
•!• Dr. Faz1I Kucuk Baspapaz Makarios'u ziyaret etti. Turk Heyetine Rum gen9ligi
coskun tezahuratta bulundu.

•:• Iran Sah: ltalyan Pransesi ile evlenebilecek mi?

•!• lspanya Krall1garm donuyor? Prens Karlos'un tahta 91kanlacag1soyleniyor.

•!• Tudur u9agmm enkaziru bulmak icin calisanlara silah atrlacak, Kibns'tan kalkan
ucaklar basansiz bir ucus yaptilar.
•:• Japonya ile Amerika arasmda yeni bir Savunma Pakti imzalanacak.
•!• Akisler
Son qunlerin iyi intibalan (Osman Turkay)

•!• Merakh Bahisler
Cinler periler i~i azrtmca evden cikrnaktan baska care bulamadrlar.

•!• Spor

Dun oynanan sezonun en son lig rnacmda
Turk Gucu-Demirspor'u

4-0 rnaqlup etti.

•!• Dun t.efkosa'da yapilan hususi rnacta eksik kadrolu Cetinkaya Genclik Gucu'ne 40 yenildi. Golleri Sermet Ertuqrul Fikret ve Sural kaydettiler.

•!• 5 May1s Sall 1959 Say1: 1076
Rum genc;:leri bans ve huzuru ihlal ettiler. Dun l.efkosa'da kosu yerinde torklere
saldrran Rum genc;:leri bir Turk cavusunu

line etmek istediler. Rumlar dostluk

hareketlerinde samimi degiller.

•!• Bozkurt'un Gorih;u
Grivas'm ihtan.
Dort y1I memlekete

goz actirrnayan

memleketi

yakip kavuran soz hurriyetine

suikast yapan ve sozde milliyet rnucadelesi yapan

E.O.K.A. tedhis teskilatrnm

eski lideri Grivas, son zamanlarda tahriklerine yeniden baslarrus ve geli~i guzel
beyanatlar yaprnaktadrr.

•!• Turkiye'de iktidar muhalefet mucadelesi hrzlandr. Muhalefetin ege gezisi cesttll
hadiselere neden ldu. Dun de lstanbul'da yeni hadisler 91kt1.

•!• Suphan Dagma dusen uc;:agm enkazma ulasrldr. Bazi cestelerle evraklar bulundu.

•!• Turk cemaat Lideri Dr. Faz1I Kucuk Ankara'ya gitti. Liderimiz Ankara'da resmi bir
sekllde karsrlandr, Dr. Kucuk "Belediyeler meselesi yakmda halledilecek" dedi.

•!• Prof. Nihat Erim Devlet Hukuku Komisyonu uyeligine secildi,

•!• Sayfa 2
Akisler
Kibns'm ekonomik gelecegi. (Osman Turkay)

•!• Merakh Bahisler
Pek sakmcali

bir rnanastrr hayati.

•!• <;evrilmesi senelerce suren ve 2 Milyon Dolara mal olan film.

"ihtiyar Balikci" filmi tarafrndan amma filmi ilk gUoren Hamingmay uzuntuden goz
yaslanru tutamadi.

•!• Spor
Milli kadro aciklandr.
Secilen namzetler arasmda Metin, M. Mustafa ve Turgay var, Varel yok.
Limasol Dogan Turk Birliginin Olaqanustu toplantrsi yaprldr.

•!• 6 May1s Car,amba Say1: 1077
Kosu alarundakl cirki hadise. Cemaatimiz arasmda infial uyandrrdi. Federasyon
Basakru Denktas olayi takbih etti. Vali Foot ile Makarios'a qonderllen

protesto

telrafmda siddete ala boyun egilmeyecegini bildiriyor.

•!• Bozkurt'un Goru,o
Kin!!
Tedhisin yaratt1g1 kin, butun korkuncluqu ile devam ediyor. Vali Sir Foot Kibns'm
geleceginden urnitli. Zorluklann yenilmesi zorunludur.

•!• Baspiskobos Makarios Rum gen9lerinin hareketini takbih etti. Baspiskobos Turk
ve Rum polis rnernurlanrun nizam ve asayisin idaresini temin etmek vazifesi ile
mUkellef olduklanru ve bunlann emirlerine itaat edilmesi icap ettigini belirtrnistir.

•!• Besli Londra Komitesi dun bir toplanti yaptr. DUnkU toplantida genel olarak ingiliz
Anlasmasi taslaq: gorU!;iUldU. Yunan devlet Adarnlanmn Ankara'yi ziyareti Krbns
icln kaydedilen geli!;imeleri gozden qecirrneye firsat verecektir.

•!• Blrlesrnis Milletlerin yeni projesi. Ankara'daki OrtaDogu Oniversitesi geni!;iletilecek.
•!• Iran Sovyet Rusya'ya cevap. Rus Propoqandasi devam ettigi taktirde lrana kars:
hucumlarru durdurmayacaktrr.

•!• Akisler
Barts sovalyeleri arasmda Meydan Savasi. (Osman TUrkay)

•!• Merakh Bahisler

Hayaletlere inanmam ama ...
Bir doktorun basrndan qecen garip bir vaka.

•!• Kancall Milyonere Orta Doguda ucus araruyor. Bir LObnan'II dondurma italatmdan
biriktirdigi milyonlanrn yegenlerine brrakti.

•!• Kadmlar birligi kurdular. Larnaka Kadmlar Birliginin Baskaru Sn. MOnOfe Yusuf'un
gayret ve . ile Larnaka kazasmm Bakraci koyunde kadrnlar birligi kurulrnustur.

•!• Avrupa'li bir mOhendistin denizcilikte

inkilap yapacak

bir kesft: Denizde ucan

daire.

•!• Krbns Turk Kurumlan federasyonundan

11 Mayrs'ta 500 turist geliyor.

•!• Spor
lngiltere Kupasi ve N. Forest.
N. Forest 61 sene sonra tekrar kupayi ahrken yuz bin ki~i bu fevkalade final
rnacma doyamarrustr.

•!• Eken .. G. Saray'a Anteroner

oluyor. Dick, mukavelesi

. lngiltere'ye

donecek.

Remondini teklifi reddetti.

•!• 7 May1s Per1embe Say1: 1078
Basbakan Makarios bugOn Ankara'da istikbal edilecek. Turk-Yunan karar suretleri
MO~terek Anayasa Komisyonunda.
Ayn ayn sunulan Anayasa Tasarilan mOsat karsuandr, Prof. Erim'e Tsatsus birer
korusrna yaptrlar.

•!• Karamanlis'e a~i ve Drsisleri ile 3 memur ve 20 gazeteci refakat ediyor.

•!• Basbakan Menderes bu aksarn serefe bir ziyafet verecek.

•!• Bozkurtun Goru1u.
Tarihi bir gun.

Buqun Turk ve Yunan milletleri icin tarihi bir gundur. Yrllardanberi devam etmekte
olan Krbns lhtllaf yuzunden Turkiye ile Yunanistan ile arasmdaki samimi butun
baglar kopanlrrus, iki memleketi ilgilendiren bircok bnemli mesele askrda kalrrus
ve nihayet 2 millet yulardrr birbirine dusrnan nazanyla bakrrustr. Buqun butun
bunlar ortadan kalkiyor.

•!• Rum Basini Radyo servisinin reklamcrhqrru tenkin ediyor. Dun bir basin heyeti
Valiyi ziyaret etti.

•!• ispanya Nato'ya kabul edilecek mi? lngiliz Drsislerl Bakanl191 sozcusu buyuk bir
meselenin goru~ulmedigini iddia etti.

•!• Akel demokratik bir cephe kurulmasrru istiyor.
•!• Petrol deposunda yangm. Bir Rum i~9inin hayati kurtanldr.
•!• Sayfa 2
Akisler
Grivas'a birkac soz (Osman Turkay)

•!• Merakh Bahilser
Bir hapsrrdi ki ne gorsun.
Bundan seneler evvel basma saplanan tabanca kursunu, hapsmnca dilinin
uzerine dusuverdi,

•!• Turklerin de ugurlusu olr mu deneyiniz? Oyle tufekler vardrr ki, kimin eline ge9se
namlusundan cikan kursunlar hedefi sasmaz. Bazi tofekler ise cinayet isleyen
sahiplerini er ge9 cezalandirmaktan geri kalmaz.

•!• Spor
Onurnuzdeki Pazar gunu rnuhim mag.
G. Gucu- Dogan Turk B. lie karsrlasryor.

•!• Turk Gucunden Fikret ..... yukseldi.

•:• Fenerbahce 52. yildonumune hazirlaruyor.

•:• 8 Mayrs Cum a Sayr: 1079
Basbakan karamalis Ankara'da

buyuk bir tezahuratla

karsrlandr. Arnt Kabire bir

celenk koyan Karamanlis defteri mahsus irnzaladr. Turk-Yunan doztluqu yeniden
ihya edilecek.

•:• Belediyeler meselesi karara baglanacak. Baspapaz Makarios'un Ankara ziyareti
muhtemel.

•:• Bozkurt'un Gorufu
Geleceqe umutla bakryoruz,
Zurih ve Londra Anlasrnasmdan

sonra yazdrqtrmz yazilarda bu anlasmarun bir

Kibns

ziyade

Antasrnas:

belirtmis

olduqundan

ve bu konuda

bir Turk-Yunan

fiki ve mutetaalanru

Anlasmasi

ileri surerek

olduqunu

gelecege

urnitle

baktrqrrnrza isaret etrnistir.

•:• Turkiye Curnhurbaskaru Sn. Celal Bayar'rn Kibns Turkleri Lideri Dr. Faz1I Kucuk'u
kabulu.

•:• Gecici Bakanlar Vali tarafmdan gorevlendirildiler.

Faz1I Plumer Ziraat, Ormancihk,

Balrkcihk ve Su inkisas: nezaret edecek.

•:• M. Selahattin, Fuat Sarni ve Ahmet zaim'in vekaletlere

rnustesar tayin olmalan

tart, l?l llyor.

•:• Yunan

gazetelerinin

musbet

nesriyatt

gazetler

luzumundan bahsediyorlar.

•:• Akisler
Karamanlis'in Turkiye ziyareti. (Osman Turkay)

•:• Merakh Bahisler
Gozsuz de oluyor.

Turk-Yunan

dostluqnun

•!• Spor
Fenerbahce Real Madris'i 2 mac icin davet etti.

•!• Yuzerek Anamur'dan Kibns'a gelecek. Ankara'h yuzucu Murntaz Bora, bu sene
Maras': ge9mek istemektedir.

•!• 9 May1s Cumartesi say1: 1080
Turk-Yunan rnuzakerleri devam ediyor. Britanya Basbakaru Menderes'e bir mesaj
gonderdi. Krbns meselesinde halledilmernis puruzlu nokta kalmayacak.

•!• Bozkurt'un Goru1u
Turkiye'nin verdigi onern.
Turkiyernlzin

Krbns Turklerini

her safhada

kalkrndrrrnak

i9in atmakta

oldugu

rnusbet adrmlar gun ge9tik9e hrzlanmaktadrr.
Bu curnlede olmak uzere yakm bir gelecekte buyuk kasabalarda maarif vekaleti
kutuphaneler

kurulacak ve bu kutuphanelerden

turk halki gerektigi bir sekilde

faydalanacaktrr.

•!• Yunan

Basrrurun Turkiye'ye

kars: dostluk

tezahuru.

Gazeteler

Karamanlis'in

ziyaretini, Velizelos'un yapt1g1 ziyaretle kryaslamaktadrr.

•!• Turk Peynircilik fabrikasmda dun bir toplantt yaprldr. Turkiye'den mutehassislar
gonderilmesi isteniyor.

•!• Iran Bagdat Paktma saqdrk kalacak. Iran sehnlsah: Londra'da verdigi dernecte
bunu teyit etti.

•!• Baf'ta Kooperatif idare heyeti seclminde Dr. lhsan konustu.
•!• $iddetli yagmur ve dolu agir zarara sebep oldu. Lefkonuk sokaklannda seller 18"
inc yukseldi.

•!• Sayfa 2
Akisler (Osman Turkay)
Dostluk karsihkh olrnahdrr.

Yunan Basbakaru ile Disisleri Bakanmm TOrkiye'yi ziyareti ve Turk ve Yunan
basmrnda eek musat bir tesir yaratrrustrr.

•!• Spor
TOrkiy'nin iki mOmtaz futbolcu simasi Krbns'ta. Galatasaray ve Beykozda oynanan
... bug on <;etinkaya takrrrunda oynayacak.

•!• Yunan Ordu Takrrm fenerbahce'yi

davet etti. 22 Mayrsta Atina2da

yapilacak

rnacin revansi haziranm son haftasmda istanbul'da oynanacak.

•!• TOrkiye Milli Takrrru yarm Hollanda ile karsilasacak. Mac; taktiqlmiz gene hOcuma
dayaruyor. Lefter ile Cak kopru vazifesi gorecek.

•!• Defteralmm yerine <;etinkaya R.A.F. karsrlasacak.

•!• 10 May1sPazar Say,: 1081
Ankara mOzakereleri Turk-Yunan basansrrun yeni bir ornegi oldu. Her mevzuda
tam bir anlasrna mevcut olduqu aciklandr.

Krbns meselesinde

pOrOzlO nokta

kalrnadr.

•!• Tork ve Yunan devlet adarnlan Istanbul yolunda.

•:• Bozkurt'un Gorutu
Pissas Makarios'u Tekzip mi ediyor?
Bilindigi gibi gec;en Pazartesi gOnO kosu alanmda vazifesini yapan bir Turk polisi
cavusuna 300 den fazla Rum Rum saldrrrms ve Turk polis cavusunu agir sOretle
yaralayarak onu hastahanelik yaprmstir.

•!• Polis cavusu srkt bir tedavi altma almrrus ve 2 gun hastahanede kaldrktan sonra
taburcu edllmist'r.

•!• Turk-Yunan dostluqunun Londra'daki Akisleri. lngiliz Gazetleri her iki meleketin
realiteye dondOgOnO belitmektedirler.

•!• Rum gazeteleinde crkan bir yayrrun yankrlan. Rauf Denktas Dr. Faz1I KO<;Ok'On
siyasetten cekileceqlne inanrnadrqiru soyledi.

•!• Kruscet yine attr. Avrups'daki butun roket isleri imha edilecekmis.

•!• Kruscet Amerika'yi

ziyaret

etmek

mi istiyor?

Ost kademe toplantrsrrun

San

Francisco'da yaprlmasma amerika'hlar taraftar degil.

•!• Akisler
Heyecanll qunlere hazrrhk. (Osman Turkay)
Turkiye Basbakaru adnan Menderes ile Yunan basbakaru Konstan Karamanlis'in
evvelki aksarn Ankara Palas'ta verilen ziyafetle yaptiklan

dostane konusmalar,

Turk-Yunan munasebetlerini derinlestirlci mahiyettedir.

•!• Merakh Bahisler
Mucizaye inanmazi ama ....
Denize dusup de gozleri gormeye baslaymca inandt!'

•!• Ev kadrru hakkmda

iki ilim adarrurun yapt191

enteresan

bir etud.

Kadmlar

erkeklerden 90k cahsryorlar.

•!• Spor
Knock- Out Semi Firel rnaci buqun.
G. Gucu- Dogan T.B. arasmda l.efkosa'da oynarnyor.

•!• Defterallrnn rnenfaatma yapllan macta
<;etinkaya 7
F.A.F. 1

•!• 11 May1s Pazartesi Say1: 1082
Turk-Yunan resmi goru~meleri basan ile sona erdi.
Turk ve Yunan Ba~bakanlan

lstanbul'da

muazzam

bir tezahuratla

karsilandr.

Yaymlanan rnusterek tebllqde iki memleketin tam bir anlasmaya vard191 belirtildi.

•!• Bozkurt'un GorOtO

Ankara tebligtnin ta~1d191 ruh.

•!• Evdim'de Turk Sagllk Yurdu merasimle acrldr. Motto Dana Efendi ve Vali Foot
atlar uzerinde karsilandr.

•!• Iran $aj, ile lngiliz Basbakarurun gorO~meleri. Gorusrnelerde alt, esash konunun
gozden ge9irildigi sarulmaktadrr.

•!• Akisler
Bansa rru yoksa savasa rm? Osman TOrkay

•!• Merakh Bahisler
Krrrnrzt Altin.
Nijerya yerlileri altrnlan tarurnayrp sikkelerin mercan olmastru istiyorlar.

•!• Spor
Yesil Beyazlllar Limasol'daki 7-2'1ik rnacin revansrru aldilar.
Dogan T. B.'ni 5-2 maqlup eden Genclik gOcO finale kaldr.

•!• 12 May1sSall Say,: 1083
Kibns'm

iktisaden kalkmrnasi

icln TOrkiye ile Yunanistan

rnustereken

hareket

edecekler.
Dr. Faz1I K090k dun sekiz kisilik bir iktisad heyetiyle avdet etti.

•!• Gelecekten endiseye IOzOm yak.

•!• TOrk'ten Turk'e karnpanyasi eserimiz olarak devam edecek.

•!• Bozkurt'un Goru1u
BOyOk hamlelerin e~iginde.
Kalkmacaqrz .. Birbirimizi desteklemek, Turk'ten Turk'e kampanyasm, layrk olduqu
onemi vermekle bu memlekette
Ozerine kuracaqrz.

kalkmacak ve qeleceqirnizi

sarsilmaz temeller

•:• Vahset ve Barbarhqm bir baska ornegi !?U yasmda bir Rum'un Ozerine petrol
dokulerek elleri ayaklan baqlanan karrsrrun onunde diri diri yakrldi.

•:• Turk polisinin kayb: hadisesinin esran cozuluyor. Emel'in 610 olarak bulunduqu
yalanlandr. Oc;: Turk tevkif edildi.

•!• Mehter Takimi 19 Mayrs'tan once Kibns'a geliyor.
•!• OnlO bir Kahin Krbns'a geldi. Kendini Peygamber sanan Rawas Hankan cemaat
liderlerinin falma bakmak istiyor.

•:• General Kasun TOrkiye ile tarihi dostluktan bahsetti.
•:• Ankara vapuru Larnaka Limanmda. Gemide bulunan 407 turist dun adarun
muhtelif kasabalanru ziyaret etti. Gemide rnuhtesem bir bale tertip edildi.

•!• Akisler
Geleceqe hazrrlrkl: olmahyrz. Osman TOrkay
•!• Enteresan Bahisler
Milyonlann Cenneti.
Bahama Adalannda dogma zenginler bile uzun sore kalamaz.

•!• 13 May1sCarfamba Say1: 1080
Belediyeler hakkmdaki nihayi anlasrna onumuzdeki hafta acrklanacak.
1 Haziranda yaprlrnast gereken belediyeler secioleri tehir edildi. Turk ve Yunan
Basdeleqeleri Leymosun Belediye Baskaru ile gorO!?tO.

•!• Bozkurt'un Gorufu
Barrs Olkesi
Yesiladarun bir bans Olkesi haline gelmesi icin herkes kendine dusen vazifeyi
layrk oldugu bir sekilde yapmakta geri kalrnarnahdrr.
•!• Turk ve Yunan Hariciye vekillerinin rnusterek basin toplantrsi.

•!• 11

Bin av tufegi sahiplerine iade edilecek. Girne Kalesindeki silahlann

temizlenmesine basland 1.

•!• Cenevre Konteransi gene tehlikede. Polonya ve <;ekostovakya'nin Konferansa
istiraki reddedildi.
•!• Vekaletlere yeni rnustesarlar tayin oldu. M. Selahattin <;all!?ma Vekaletine, M.
Fuat Sarni Ziraat vekaletine, ve Ahmet Zaim de Savunma Vekaletine getiriliyor.

•!• Yunan Basbakaru Karamanlis Atina'ya dondu. Karamanlis Menderes'e gonderdigi
bir veda rnesajmda Turkiye'de gordugu hrssi kabulden sitayisle bahsetti.

•!• Londra Mu!?terekKomitesindeki K1bns'II temsilcilere resmi sekreter.

•!• Osman Bolukbasi Kibns'a geliyor. C.K.M. Partisi karan dun resmen acikladr.

•!• Cenevre Konferansi gene tehlikede. Polonya ve Cekostovakya'run konferansa
istiraki reddedildi.
•!• Adalet Vekili Lefkosa Merkezi Hapishaneyi ziyaret etti.

•!• Emel Mustafa'run cesedi bulundu. Oldurulen Turk polis eri Leymosun 'da
gomulecek.

•!• Sayfa 2
Akisler
Durmayan tedhis karnpanyasr. (Osman Turkay)
•!• Merakh Bahisler
Ehlile!?mi!? timsahlar var.
•!• 14 May1s Persembe Say1: 1085

Belediyelerin yeni statusu acrklaruyor. Yeni statude taksim tezi kabul edilmektedir.
Turk

ve Rum

cemaatlerinden

toplanacak

vergiler

Taksim'e

tabi

tutulacak.

Vergilerin 70% Rumlara, 30% Turklere ait olacak.

•!• Karamanlis Atina'ya muvasalatmda rnuhirn bir beyanatta bulundu. Turk-Yunan
dostluqu ihya edildi.

•!• Batrh ve dogulu D1~i~leri Bakanlan anlasrruyor. Alman ve Rus Drsileri Bakanlan
goru~tu.

•!• Telekominikaysyon iscileri Cuma gunu greve iniyorlar.
•!• Mu~terek Anayasa Komisyonu toplandr. Turk ve Yunan Anayasa Teskilatlanrun
tetkiki tali komiteye brrakildr.

•!• Gunesin safhmda muthis bir indifa oldu. Ruslar indite fihe aldilar. indifa gune~in
tabii 1~1gmdan bes misli daha parlak 1~1k sutunu meydana gelmi~tir.

•!• Akisler
Bans boyle mi olur? (Osman Turkay)
Aykurus'da bes yuzden fazla kadm, erkek, coluk, cocuk, qenc, ihtiyar E.O.K.A.'nm
diri diri yakip curnbusunu yaptiklan insanlarm olurn feryatlanna kahkaha atrp keyif
catanlar vardi. Barrs karsilrklr dostluqa dayarur.

•!• Merakh Bahisler
Affedilmeyen bir sue. Yamyamllk
Sadece vahsl kabileler degil, mecbur olunca avrupalilar da insan eti yernislerdlr.

•!• Ucan Dairelerin esran cozuldu. Ucan Darelerin Amerikan bahriyelisi tarafmdan
rnudafaa maksadt ile kullarulan radar ucaklan oldugu anlasrldi.

•!• Spor
Oguz Karayel yeniden c;etinkaya'ya rn: donuyor?
Yeni cami idaresini Enver Kahveci $ayidar yalanladi.

Cetlnkaya Turk Ocag, pazara karsrlastyor.

•!• 15 May1s Cuma Say1: 1086
Azledilen Rum memurlar yeniden vazifelerine almacak.
Genel Vali dun resmi bir emirname yaymladr. Vazifellerine son verilen poliler i9
yok.

•!• Bozkurt'un Goriitii
Turk koylusun kalkmrnasi
Bir cemiyetin kalkmrna davast koyden ve koyluden ba91ad191 zaman o cemiyet
gelecegini daha esash ve daha guvenilir temeller Ozerine kurmak irnkaru saglar.

•!• Kibns'tan

Ankara'ya

bir tip

heyeti

gonderildi.

Bir kazada

yaralanan

elcilik

mensuplan Agrotur Hastahanesine nakledildi.

•!• E.O.K.A. haznhqa devam ediyor. Aykurus'ta bir Rum bomba imal ederken infilak
neticesinde yaralandr.

•!• Turk polisleri Vali tarafmdan Taltif edildi. Yeni mezunlar arasmda 4 Turk bayan
polis de bulunuyor.

•!• Nukller sitahlarrn durdurulmasi mevzuunda bir toplanti yaprldr. Birlesrnis Maerika
lngiltere

ve

Sovyet

Rusya

D19i9leri

Bakanlan

arasmda

ozel bir gor09me

yaprlrrustir.

•!• Akisler
Bitmeyen Turk du9mallg1. (Osman Turkay)

•!• Merakh Bahisler
Kumsallann kurnaz mahlku yenqecler.
Tavla zan buyuklugunde

yenqecler olduqu gibi iki krskacrrun arasi 2 metreye

yaklasan dev yenqecler de var!

•!• Ounyarun en kucuk milleti sadee oniki kisiden ibaretmis. Amerikada

bilginler

mayalarm son torunlan olan bu 12 ki~iyi Guatemola'da buldu

Narruk Kemal Lisesinde Atletizim rnusabakalan yaprldi.

•!• Yenicami Antalya'ya 24 Mayista gidiyor.

•!• 16 May1s Cumartesi Say1: 1087
Valinin Aykurus cinayeti ile ilgili demeci en basta gelen vazifedir. Vali istanbul
hakkmda da endiseli olduqunu belirtti.

•!• Dun l.efkosa'da bir tathci dukkaruna bir bomba atrldi.

•!• Cumhurbaskanrrruz
Menderes

Bayar'a

Kibns'tan

vatan

topraq:

qonderildi.

Dun Adnan

krz Lisesinde yapllan bir torenden sonra bir ogrencimiz Ankara'ya

hareket etti.

•!• t.efkosa Rum Belediye Baskaru hangi gayeye hizmet ediyor? Dervis acaba kime
meydan okuyor.

•!• Turk-Arnerikan dostluk sergisine Turkiye Reisi Cumhurumuzun gonderdigi mesaj.

•!• D1~i~leri Bakaru besinci toplannsuu yapti. Gromiko Almanya meselesinin haline
taraftar olduqunu soyledi.

•!• Muthis bir trafik kazasi bes Rum ve bir lngiliz yaralandr.

•!• Otomobil kazasmda bir Rum oldu
•!• Akisler
Ticarette yeni bir 9191r. (Osman Turkay)
Birkac y1I iclnde Kibns'ta geli~en Turk Carsis: sevincte ve kivancla gogsunuzu
kabartrnaktadrr.

•!• Merakh Bahisler
Daha, hastalrk rrudrr?
Eskiden dahilerin anormal olduklan zannedilirdi. Buqun, danarun orqanlanrmzm
muntazam cahsrnalanyla inki~at ettigi anlasrlrrus bulunuyor.

•!• Spor
Genclik Gucu Vefa'yi Kibns'a davet etti. Vefa'run 30 Agustos'ta Kibns'ta olmasi
muhtemel.

•:• 17 May1s Pazar Say1: 1088
Kibns Turko buqun en heyecanll gunlerinden birini yasiyor. Mehrnetcikler ve
mehter takrrmru buqun baqnrruza basryoruz. Pazartesi gunu de rnuhafrz gucu
gelecek.
•!• Kibns Turkleri buqun en heyecanli bayram gunlerinden birini yasayacaktrr.

•:• Bozkurt'un Gori.iJi.i

Turk-Yunan munasebetleri Krbns ihtilaf yuzunden gergin bir safhaya girmi~ olan
Turk-Yunan rnunasebetlerl bu ihtilafm halinden hemen sonra yepyeni bir sekil
alrrus ve Ataturk ile Venizelos tarafmdan kurulrnus olan Turk -Yunan dostluqunun
ihyasina dogru 90k rnusbet adimlar atilmaya baslanrrustrr.

•!• Atina'daki Turk-Yunan dostluk cemiyetiyeniden ihya edildi. Yunan basrru
milletimizin samimi olduqunu belirtiyor.

•:• lki memleket arasmda kulturel i~birligine yeniden baslanacak.

•!• Aykurus infllafrnm icinde srralr belirdi. Aykurus'Iu 25 yasmda Hristoforos
Haralabus elledigi patlayrci bir cismin patlamasi ile Persernbe aksarru sag elinin
bas parmaqtru kaybetmls ve sehadet parmaqindan yaralanrrustrr.

•!• Ataturk ilkokulunun sergisi yaprldr.

•:• Sayfa 2
Akisler
Nicin siyasi olrnast (Osman Turkay)

•:• Merakh Bahisler
Sasirtan ikizler.
Ayn ayn odalarda imtihan edilen kardeslerin suallere ayni curnleler, hatta ayni
kelimelerle cevap vermeleri sasrlacak seydlr.

•:• Spor
Muhafiz Gucu yann geliyor.
Genclik Gucu R.A.F. Karmasrna 4-3 yenildi.
BugOnkO mOhim

mac;

Cetinkaya-Turk

Ocag1

Lefkosa

Taksim

sahasmda

karsrlasryor.

•:• 18 May1sPazartesi Say1: 1089
Dun krbns Turkleri

tarihi

bir gun yasadrlar,

Mehmetc;ikleri

buyuk sevgi ile

baqnrruza bastrk.
•:• Dr.

Fazil

Kuc;uk "Buqun

ararmza

gelen

85

rnehmetcik

degil

27

Milyon

TOrktor"dedi.

•:• Kafile Baskaru Yarbay Recai Erkervan Turk Ordusundan kucaklar dolusu selam
getirdi.

•:• Bozkurt'un Goru,o
$ahlanan TOrklOk.
Gok

Kubbenin

topraklarda

altmdaki

yasiyor.

milyonlarca

Kuc;uk bir

Turk'un

parcasi

kucuk

diyoruz.....

Milyonlarin asil heyecarn buyuk ask: ile carpan bir parca.

bir

parcasi

Evet

kucuk

burda
bir

bu

parca.

•:• Akisler
Heyecanll gOnler yasryoruz. (Osman TOrkay)
Uluslann tarihlerinde oyle onemli gOnler vardrr ki bunlar bir gone~ parlakllg1 ile
yuzyrllann boyu halk kitlelerinin yollanna ,~,k tutanlan 19 Mayrs'da Turk Ulusu icin
de boyle bir gOndOr.
Bundan tam 40 y1I once 15 Mayrs 1919'da coken Osman lrnparatortuqunun

yrkrntrlanna yeni bir vatan yaratmak arnac: ile Bandrrma vapuru ile istanbul'dan
aynlarak

Karadeniz'in

azgm dalgalan

ile savasan

bOyOk Atatork

19 Mayis'ta

Samsun'a ayak basrrustrr. BugOn 18 Mayrs 1959'dur. Bu yrhn 19 Mayrs Genclik
Bayrarruru

cifte

bayram

olarak

kutlayacaqrz.

Buton

dOnyanm

hayranlrqrru

kazanrrus olan mehter takirru ararruzda bulunuyor.

•:• Merakh Bahisler
Silah, kadm ve ask.

Knock-out

macmda

Turk Ocaqrru 7-1

rnaqlup

eden

Cetinkaya

finale

kaldr.

Ocaklllar bilhassa ikinci devrede bozguna ugram1~t1.

•:• 19 May1s 1959 Say1: 1090
Kibns Turko buqun cifte bayram yapryor.
19 Mayrs Genclik ve Spor Bayram, kahraman Turk Ordusu ile birlikte kutluyoruz.
Bu mesut gOnO bize yasatanlara minnettanz.

•:• lki askeri Tok u9ag1 dun de ikinci mehrnetcik kafilesini getirdi. Muhafiz

gOcO

rnensuplanru da bOyOk tezahOratla karsrladrk.

•:• Bozkurt'un Goru1u
19 Mayrs.
Bandirrna Vapuru sarsrldr. ...
Dag gibi dalgalara kars: durarmyordu. Karadeniz coskun bir firtma . tutulmustu,
K090k Bandrrrna Vapuru yol alarmyordu. Dev gibi kesiyordu dalgalar onunu, fakat

bu yol asilacaktr.

c;onkO icinde Mustafa Kemal vardr. Milletin Omidi, milletin

sevgilisi, milletin Kemal'i ....

•!• Kurmay Albay Bahceddin ErtOrk'un Bozkurt'a beyanatt.Adarruza vasil olah henOz
birkac saat olan ve biraz sonra resmi ziyaretlere baslayacak Muhaftz GOcO
mensuplan Anka Palaz Otelinde.

•!• Anavatan gazetleri dun geldiler.
•!• Akisler
Geleceqe gOvenle bakan gen9lik. (Osman TOrkay)
Turk ulusu bugOn en bOyOk bayramlanndan birini kutlamaktadrr. HOrriyet ve
baqrmsrzhk yonunde ondelik eden Atatork'On gOvendigi Turk gen9ligi olan size
olan gOvenimiz fanidir. Bu yurdun baqnnda yOkselen bas: dumanll daglar
gibisiniz. Sonzsuluqa akan gOr rrrnaklar gibi duyqulanrmzla yOrOyelimarkadaslar.
c;onkOgone§ ufuklann icinden doqar.

•!• 19 Mayrs Genclik ve Spor Bayrarru kutlu olsun. "Bir vatan kurtarmak, bir tarih
yapmak, 19 Mayis'm budur marsr'" Hakka tapan gibi TOrkiye toprak, iste her
zaferin ger9ek aras: !.

•!• 19 Mayrs'm 40. yrlmda Atarun kardeslerni anlatan bir mektubu,
Mustafa Kemal 1914'te yazd191 bir mektupta diyor ki: "Butun hayattmda takip
ettiqim gaye hicbir zaman sahsi olrnarrustrr. Daima memleketin, milletin, ordunun
menfaatrru dusundurn. Allah beni memlekete muzur olmakla vikaye ettin".

•!• Spor
Muhafiz GOcO futbolculan dun adarmza geldiler. Mustafa, Can, YOksel, ve Cemil
Cumartesi gelecekler.

•!• 20 May1s Car,amba Say1: 1091
Genclik ve Spor Bayrarm adarun her tarafmda muazzam torenlerle kutlandi.
l.efkosa'dakl torende mehter takrrru 30 Bin kisiyi costurdu,
Dr. K090k Taksim Stadmdaki konusrnasmda KomOnizmesiddetle hOcuketti.

Dun sabah yapilan bir torenle Atarmzim

bustu acildr. Dr. Faz1I Kucuk torene

katrlan muazzam kalabahqa hitaben bir konusrna yaptr.
Kibns'ta Ataturk'uml Evkafa bustunun dikilmesi dolayrsiyle Dt. Erdoqan Mirafa.

•!• Akisler
l.efkosa'da 19 Mayrs (Osman Turkay)
!9 Mayrs Genc,;:lik ve Spor Bayrarru adarun her tarafmdan gelen kardeslerimizin
istirakryle dun l.efkosa'da ulusal bir heyecan seli icerisinde kutlanrrustrr.

•!• Merakh Bahisler
Ucaktan atttrnadan evvel herseyi dusunmuslerdi, Lakin tesadufun oyununa kurban
gittiler.
Hayvan fedakarhqtrun

emsalsiz bir numunesi. Astor adrnda fedakar bir kopek

kucuk sahibini olurnden kurtardr.

Muhafiz Gucu ilk macrru Lefkosa Karmas, ile yapryor.

•:• 21 May1s Persembe Say1: 1092
Makarios, Dr. Dervis'e jet bir cevap verdi. Dervis Zurih Anlasmasrrun Makarios'a
bask: altrnda irnzalatrknqrm iddia ediyor. Dervis'in iddialanru Mkariosyalanlad1.

•!• Genclik Ve Spor Bayrarru Magosa'da muazzam bir torenle kutlandr.

•:• Bozkurt'un Goru1u
Dervis'in bozqunculuqu.
Yeni Kibns Hukurnetinde herhangi bir yeri bulunmayan l.efkosa'nm Rum Bolgesi
Belediye Baskaru Dervis: gene sacrnalarnaya basladr. Dervis bu defa cok daha
ileri giderek,

Yunanistan

Basbakaru

Karmanlis

ile Drsisleri

Bakaru Averof'a

tehditler savurmakta ve Zurih Anlasmasrrun Yunan basktst altmda irnzalandiqrru
ileri surmektedir, Dervis yersiz kald191 icin saga sola saldrrmaktadrr,
Baf'ta 19 Mayrs

.

•!• lngilzi askerlerinin 91kard1g1 muessil bir hadise dun Baf Kaprsma yakrn bir yerde 4
ingiliz askeri oradan ge9mekte olan bir Turk memuruna musallat olarak onu
dovmO~lerdir.
•!• Prof. Nihat Erim Belediyeler konusunda beyanatta bulundu. Makarios tarafmdan
evcil bir sunulus degildir.
•!• Akisler

40 y1I sonra ataturk. (Osman Turkay)
•!• Merakh Bahisler
iki gozu gormeyen lngiliz gormeye basladrqma pisrnan oldu!
•!• Girne'de 19 Mayrs coskun tezahuratla kutlandr. Muhafiz Guzune ziyafet verildi.

•!• Ilk ceddime dair rnuhirn bir kesif. 45 bin sene evvel yasayan insana ait bir iskelet
bulundu.

•!• Spor
Takirmrruz 90k kotu bir oyun 91kard1g1 dunku rnacta Muhafiz Gucu-Lefkosa Turk
Karmastru 4-1 rnaqlup etti. $ahane kurtanslar yapan kaleci Surhaf fevkaladeydi.

•!• 22 May1s 1959 Cuma Say1: 1093
lki milyon bes yuz atrms bin liraya bir icki fabrikast kuruluyrr. Yeni fabrikanm %51
hissesi lnhisarlara verilecek.
Krbns Turklerinin suratle kalkmmasi icin yeni yeni tedbirler ahruyor.

•!• Bozkurt'un Goru1u
Haklanrnrz gasp ediliyor.
Kibns'la ilgili Zurih Anlasrnasmrn 20. maddesinde belediyeler mevzuunu sahi bir
sekilde ele almakla ve belediyeler statusunu tayin etmektedir.

•:• Liderlerimiz S1nd1rga'y1 ziyaret ettiler. Mehter takirruna ve liderlerimize muazzam
tezahurat yapildr,

•:• Kibns karma komisyonu lngiliz Osler mevzuunu goru~tu. Londra'da iktisasi
meseleler de ele ahnacak.
•:• Dun l.efkosa'da korkunc bir infilak i~itildi. Bu infilakla butun binalar basbasa
sarsildr. Dun ogleden sonra l.efkosa'run her tarafmda korkunc bir infilak ve buna
rnutakrp korkunc bir saremti duyulrnustur.

•:• Akisler

Kurnazca hazrrlanan siyaset taktiqi (Osman Turkay)

•:• Merakh Bahisler

Vahsl bir orangutarn tedavi etti. Bir nebat merakhsi ormanda rastlad191 bir
orangutanla nasil dost olduqunu anlatryor,
Bries meslek meslek haline getiren adam bir kral hayati yasiyor. "Bric; Krah"
unvarurun sahibi olan veya buyuk muessese kuran Charles gore senede 150 bin
dolar kazarnyor.

•:• Spor

"Sezonun Furbolcusu" Anketinin bitimine bir hafta kaldr.
Erol 2741 reyle arayi acti. Anket 29 Mayis Cuma gunu sona erecek.

•:• 23 May1s Cumartesi

Say1: 1094

Leymosun kahraman Mehrnetciqin bayramma buqun Leymosun'da qorulmemls
bir tezahurat yapilacak.
Mehmetler dun Dilekkaya'da bir tarbikatta hazir bulundular.
Yaptrquruz muteaddit sikayetler uzerine hukurnet faaliyete gec;ti.
Durum incelendi.
Baspiskobus Makarios ve Dr. Kucuk 27 Nisan 1959 tarihinde mustereken
yaptiklan bir beyannamede her iki cemaat arasrnda carpismalara sebebiyet
verecek ve mal kaybma rnuncer olacak hadiseleri tasvip etmediklerini bildirrnisler

ve cumhuriyetin qelisrnesi ve halkrn refaht icin iki cemaat rnensuplanrun
unutacak

birbirlerinin

hususiyetini

rencide edecek kareketlerden

maziyi

sakmrnalanru

talep etmislerdir.

•!• Bozkurt'un Goru1u
Turk Krbns't yaralamak icin.

•!• Bakrach'da (kofunye)

19 Mayrs Spar ve

Genc,;:lik Bayrarru parlak bir torenle

kutlandi.

•!• Akisler
Darnsrkh dogu!? mu degil mi?

•!• Merakh Bahisler
Milo Venuscunun

kink kollan. Milo adasrrun sahillerindeki

kumlann

arasmda

unutulan mermer kollar kendilerini bulup cikaracak arkeologlan bekliyor.

•!• Spor
Ramada guzel oynadik ama Fransrzlara yenildik.
Ordu takrrmrruz 1-0 maqlup rnacrn sonunda oyuncular arasmda kavga 91kt1.

•!• 24 May1sPazar Say,: 1095
Magusa Narnrk Kemal Lisesinin resmi ve elisl ziyaretc,;:ilerin takdirini

kazandr.

Atatur Bustunun ac,;:111!? toreni cok heyecanll oldu.

•!• Bozkurt'un Goru1u
Turk koylusunun vazifesi. lkitisadi olarak kalkinrrus bir Turk toplumu yaratrlrnak
icin giri!?ilen rnucadelenin rnusbet netice vermekte olduqunu goruyoruz. Turkler
Turkle kampanyasi

hazirladrklan

daha geni!? olayda bir basan saqlayacaqmm

muhakkak gozuyle bakryoruz.

•!• Rauf Denkatas ile Dr. lhsan Ali'nin aytrsmasi Baf Turkler " Hatti harekatnruzt
Anavatana

adrrn adrrn uyduran ve sorunsuz

egenlerin arkasmdayrz'' dedi.

gidi!?in cemaat

karalanna

bas

•!• Bir bomba bir Rum gencini oldurdu 4 kii;;iyi de yaraladr.
•!• Mehter takrrm ve Dr. Kucuk Kayrnakh'yi ziyaret etti.
•!• Akisler
Dunyayi hayran birakan Mehmetc;ik
Bir haftadan beri hararetle baqnrruza bastiqrrruz rnehrnetcik dost dusrnan butun
dunyanm en seckin askeridir.

•!• Merakh Bahisler
Kendini kanserli zanneden bir deli intihara karar verdi.

•!• Spor
Can, Mustafa, Yuksel

ve Cemil'in de katildrklan dunku rnacta Muhafiz Gucu-

Limasol Turk Gucu karmastru 6-3 rnaqlup etti. Limasollular cok guzel ve .serl bir
oyun crkardrlar.

•!• 25 May1s Pazartesi Say1: 1096
John Foster Dulleu odulu.
Dunyarun

her tarafma

mesajlar

gonderiliyor.

Eisenhower,

dunya

bansina

hasretler bir hayal sona erdi dedi.

•!• Bozkurt'un Goru1u
Realist olahrn derken.
Rumca gazeteler bir taraftan realiteden bahsederken Turk ve Rum cemaatlerinin
bir arada

kardesce

yasarnast

luzumunu

belirtmekte,

dunya

tarafindan

realitelere tamamen uzak ve cok tehlikeli bir politika ile atrp tutmaktadrrlar.

•!• Muhafrz Gucu ve Muhafiz Takrrnt Cumartesi gunu Yalova'yt ziyaret ett.
•!• Muhafrz gucu 9 RAF. karmas, 0.

•!• Hurmetle opulen el.

da

•:• Merakh Bahisler
<;ocuklarla arkadaslik eden ruh.
Bir gun durup dururken piyanonun vazo kmldr. Baska bir gun sofradaki peynir yok
oldu. Ogluna gore bunlan "Charlie yapiyordur.

•:• Spor
lngilizlerin

kendi kalelerine

karmasiru

9-0 yenerek

3 gol attiklan

hazimete

dunku rnacta Muhafiz Gucu R.A.F.

ugratt1.

Musterllerimiz

mac boyunca

oyuna

hakimdiler.

•:• 26 May1s Sall Say,: 1097
Mehmetclklerirnlzl

dun gozya~lanyla

araruzdan aynllyoruz"

uqutladrk. ,yarbay Recai Erkermen "buqun

fakat bu aynllk muvaffaktrr.

lnsallah pek yakmda silaht

kitalartrruz bir daha aynlmamak uzere burada K1bns'II kardeslerirnizin yarunda yer
ald1gm1 gorecegiz dedi.

•:• Mehter ile muhafiz gucune mensub rnehmetciklerirniz dun anavatana doduler.
Turkiye hariciye vekaleti lran'ki komunistlere

cevap verdi. Kornunist gazetelerin

nesriyatt rnaksathdir.

•:• Tehlike karsrsmdayrz.
"Akdeniz'in bu karsrsrnda ikinci bir Yunanistan arada kalacaqrz. R.R. Denktas.

•:• Sovyet rusya Basbakan: Arnavutlukta

Kruscet Manesal Tito'ya bir dugum mesah

gonderdi.

•:• Akisler
Dedikodu ve bosboqazlrk. (Osman Turkay)

•:• Merkah Bahisler
Hayatrru bir kutu boyaya borclul
Yuzunu siyaha boyayrp Araplarm elinden kacrnaya muvaffak olan frederique boya
kutusunu ugur diye saklryor.

•!• Londra'da 19 Mayis balosu.
MOdafaa vekilimizOsman

oref hazrr bulundu.

Arka arkaya 3 buyuk roportaj

•!• Aradip bolqesinde bombalar bulunuyor.
dun bulunan bir bomba zararsiz hale getirildi.

•!• 27 May1s 1959 Carfamba

Say1: 1098

Dulles bugOn askeri bir torenle defnediliyor.

Roosevelt'm olurnunden sonra ilk

buyuk cenaze toreni Dullese yapilacak.
Cenaze toreninde Turkiye'yi Fatih Tustu Zorlu temsil edecek.

•!• Bozkurt'un Gorufu
Dogru yol bu mudur?

•!• Girne despotunun sinsi sozlerl.
Kibrianos Krbns Anlasrnasrmn en iyi muvaffak ha caresi olarak kabul etmesi daimi
hal caresinin ise ilhak olacaqrru acrklamrstrr.

•!• Gromiko ile Selwyn Loyd bir bucuk saat suren gorO~me yaptr. Dort drsislert
Bakanlan Amerika'ya hareket etti.

•!• HOkOmetin Krbns'i yurt d1~1

ve kitaplann adaya girmesi zorlasryor.

•!• Elektrik isclleri grev tehdidinde bulundu.

•!• Akisler
Dulles'in olumunden sonra (Osman TOrkay)

•!• Spor

lki gun adarruzda seyrettiqirniz

Fenerbah9enin

milli futbolcusu

can bartu neler

anlatti?
Fenerbah9e ilk ve son kuluburndur.

•!• 28 May1s Persembe

Say1: 1099

Basbakan Eisenhower D1~i~leri Bakanlanna ziyafet verecek.
Foster

Dulles'in

cenazeye

cenaze

hareket

merasiminde

edecek.

bulunan

Dr. Adenover

Drsisler:

cenaze

bakanlan

konferansmdan

bu

gun

birseyler

crkaracaqrru soyledi.

•!• Bozkurt'un Goru1u
Kayiplan ne olabilir?
Biz kendi meselelerimizi

gorecek kadar kendimiz arzu ettigimiz sekilde yapmak

karanndayrz.

•!• lstanbul'da Nukleer arastirma burosu kuruluyor. Atom reaktoru 1961 'de
cahsrnaya baslayacak.

•!• Krutcec ltalya ile Yunanistan'a saldrrdr. Kornunist <;in Arnavutluqa askeri bir heyet
gonderiyor.

•!• Akisler
Zenginlerimiz okusun (Osman Turkay)

•!• Merakh Bahisler
Morfinmanlar
Metresi veya sevgilisi ile kanlanna morfine alrstrran erkeklere 90k rastlarur.

•!• <;ekingenlik insanm i~ hayatmda

olsun hususi hayatmda

olsun basansrzhqa

ugramasma sebep olur. Mahcubiyet

•!• Spor
Milli takrrrurruzm degi~mez

futbolcusu

kardeslerirniz icin her fedakarhqa hazmrn.

Mustafa

Ertan'm

soyledikleri.

K1bns'II

•!• Elaz19 guven spar 15 Haziran2da geliyor.

•!• Yenicami kafilesi dun nihayet Turkiye'ye gitti. Antalyada iki karsrlasrna yapacak
olan Siyah Beyazlllar carsarnba gunu gemiyle donecekler.

•!• 29 May1s Cuma Say1: 1100
Zorlu Dulles'in kabrinde bir konusrna yapti. D1l?il?leri Bakarurruz Dulles'in hak ve
hurriyet mucadelesinde olduqunu belirtti.

•!• Turk tarihin bir altm yaprag1 buqun bizans'm 9oktugu ve yeni bir devrin a91ld191
gundur. 506 y1I sonra buyuk zaferin ayru tazelikle heyecaru duyrnaktayiz.
Fatih ve Fatih

•!• 29 Mayrs 1943 bir devir kapatip bir devir a9t191m1z gundur. istanbul fethiyle
Turkler dunyarun kaderini degil?tirdiler diyen Avrupa'h

.

•!• Krbns Turku'nun iktisadi problemleri I.K.A. aiansi sahip ve

Ziya Tahsin Krbns

Radyosunda bir konusrna yaptr,

•!• Eisenhower Drsisleri Bakanlanm1zla gorul?tu. Yuksek kademe konferansi umitleri
erteleniyor.

•!• Bir Rus kadrru lngiltere'den

siyasi melce

istedi. Rus ateskesi

acele olarak

Moskova'ya gonderildi.

•!• Arnavutluk gorul?melerde Orta Dogu Kruscet Dana Orta dogu hakkmda karan
vereceqinde <;in ile rnusterek bulunur.

•!• Amerika yeni bir fuze attr. lki maymun canh olarak arza indi.

•!• Spor
San krrrruz: renklerde 5 sene file bekleyen kaleci Yuksel anlatyor.

•!• Gencllk Gucu pazar gunku mac icin kamp yapacak.

•!• 30 May1s Cumartesi Say,: 1101
Makarios da rm ag1z degi~tiriyor?
Baspapaz Zurih Anlasmasmm
heleti icinde qelecepe

guvenle

kanaat bans bulmasiquu
bakamayiz.

Makarios

soyledi. Boyle bir ruh
dunku beyanatmda

da

Enosis'ten dem vurdu.

•!• Turk-Yunan Parlamentolar aras: dostluk grubu tesekul etti.

•!• lstanbul'un fetih yrldonurnu kutlandr. Onbinlerce lstanbullu Ulubatli Hasan Zafer
bayraqrru 9ektigi burc onunde toplandr.

•!• Londra Komitesinin dunku toplantrsi yapilrnadr. Rumlann uzler meselesinden de
caydrklari anlasrlmakta, Rossides Makariosla goru~mek uzere Kibns'a geldi.

•!• Iran D1~i~i'eri Bakaru istanbul'u ziyaret etti.
Ali Aygar Basbakan Adnan Menderes ile goru~tu.

•!• lrak'ta isyanlar basqosterdi. Memleket lcinde carpismalar oluyor.
•!• Cezayiz Milletekilleri Fransa'yi bozguna ugratt1. 612 Fransrz asker olduruldu 3
ucak dusuruldu.

•!• Akisler
Turk qenclik teskiletr.

•!• Merakh Bahilsler
Filo butun surati ile giderken nobetlerinin "devre bir dustu' diye bagird1g1 duyuldu.
Meselenin esas: ancak aradan epey vakrt ge9tikten sonra anlasildt devre kim
dustu,

•!• Spor
Dun sona eren anketimizde 16.651 rey alan Fikret sezonun futbolcusu 7.620 reyle
erol ikinci, 2.562 reyle sevim ucuncu oldu.

Fenerbahce kati olarak sah gOnO geliyor.

MOhim mac yarm.
Cetinkaya-Genclik

Gucu.

•!• 31 May1s Pazar Say,: 1102
Resmi dairelerdeki Rum memurlar sOratle terfi ettiriliyor. Tork memurlann
haklannm yenmesine goz yumuluyor.
Derhal onleylci tedbirler almmahdrr.

•!• Cezayir ge9ici hOkOmetinin basbakanlan

OrdOn'de konustu

Vatanperverlere

bag1~ta bulundu.

•!• Vatan Basyazan hapis ve sOrgOn cezasma carptmldr.
Tune, Yalman ve Selami Akpmar da hapis ve srgOn cezasrna carptmldr.

•!• Ortadoqu Teknik Oniversitesine 1.5 Milyon dolar tahsis edildi.

•!• TOrk-Amerikan hava gosterisi bugOn yaprldr.

•!• Tehlikeli bir siyaset. (OSman TOrkay)

•!• Merakh Bahisler
~eytana satrlan kadm Martahari,

•!• Daktiloculuk

yaparken

canbazliqa

heves etti ve 10 gOnlOk bir stajdan sonra

havada trapezden trapeze olsun perendeleri attr.

Haftalardan beri neticesi beklenen mac bugOn oynaruyor. c;etinkaya ile Genclik
GOcO kupa finali icin 0.S. saat 4:30'da taksim stadmda karsilasacak.

