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ÖNSÖZ
Yirminci yüzyılda hızla gelişen sosyal ve siyasal olaylar özellikle Kıbrıs adasında,
büyük değişmelerin ve gelişmelerin gerçekleşmesine sebep olmuştur. 18. yüzyılda Avrupa' da
hızla yayılan emperyalizm. düşüncesi, dünyanın bir çok yerlerini tehdit etmekteydi.
Yayılmacılık düşüncesinden etkilenen Afrika kıtasının haricinde, birçok ada ülkeleri de
bu. faaliyetl~r[ien olumsuz etkilenmişlerdir. Özellikle Osmanlı'nın hakimiyetinde bulunan
Yunanistan'm bağımsızliğını kazandıktan sonra Kıbrıs adasıyla ilgilenmeleri, hem ada
Türklerini!ahatsız etmiş, hem de Türkiye'nin yönünü Kıbrıs'a çevirmesine sebep olmuştur.
Kıbrıs'ta 20. yüzyılın ortalarına kadar beraber yaşayan Türkler ve Rumlar Yunanistan'ın
kışkırtmaları ve Rumlarin da bunu fırsat bilerek Kıbrıs Türklerine karşı ·göstermiş· oldukları
:zaliınane tavırları 1963 olayların çıkmasına sebebiyet vermişlerdir. Yunanistan'da Magna
Carta ne ise Rumlar için de Enosis ve bunun plana dökülmüş hali olan Akritas planı aynı
özelliktedir. Rumların lideri olan Makariyos EOKA örgütünü kurarak Kıbrıs adasında terör
estirmeye başlamıştır.
'
Kıbrıs'ta gelişenbu olayları hem Kıbrıs halkına hem de dünya insanlarına yaymak için
önceleriKıbrıs, Yeni Zaman gazetelerin ışığında Bozkurt gazetesi de bu sorumluluğu gereği
gibiyerine getirmiştir. Gerek Kıbrıs Türklerinin haklı davasını yaymak gerekse de Rumlara
karşı mukavemet göstermek 'için adeta bu gazete, bir nefer görevini üstlenmiştir.
Bozkurt" gazetesi, 1972 yılının ocak, şubat, mart ve nisan aylarında ve ondan daha önce
gelişen olayları ayrıntılı bir şekilde ve elinden geldiğince bu olaylara tarafsız yaklaşma yolunu
tercih etmiştir. Her
kadar tarafsız olsa da Makaryos'un ve onun emri altındaki EOKA eli

ne

kanlı 'örgütün yapmış· olduğu zulümleri ifade etmekten çekinmemiştir. Çünkü Makaryos'un
amacı; adada tek birTürkbırakmayıp, bütün adayı hakimiyeti altına koymaktır. Bu vesile ile
EOKA gizli örgütü bir çok öldürme teşebbüsünde bulunmuş, buna rağmen kendini dünyaya
haklı çıkarmafaaliyetinden de geri kalmamıştır.
Yaptığım bu çalışmada hem Kıbrıs tarihine vakıf olmam hem de olayları bu derece
ayrıntılı öğrenmek gibi bir çok yararları olmuştur.
13u yaptığım ciddi çalışma benim için ileriki hayatımda büyük ehemmiyet taşıyacaktır.
Bundan sonraki çalışmalar için Bozkurt.gazetesinin iyi bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum.
.
Dört yıllık lisans eğitimiz boyunca ve bu projede bizlere yardımcı olan Yakın Doğu
Üniyersitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof-.Dr. Bülent YORULMAZ.ve Yard.
Doç. Dr. Ali Eftal ÖZKUL'a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca bu projeyi bize uygun
şartlarda çalışmamıza yardımcı olan Milli Arşiveteşekkürlerimisunarım.
Leyla Aksoy
05.07.2005
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1 OCAK 1972 (CUMARTESİ) YIL:20 SAYI:7233
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
- YENİ YILA GİRERKEN
.. Dok umu....
.· . , ın
1971
00

00

••

'

Bugün 1972 yılının ilk günü!...Büyük umutlarla yeni bir yıla başlarken,çeşitli acıları,çeşitli
olayları,gerçekleşen veya gerçekleşmeyen umutları ile eski yeni mezara göm8dük. Çetin
yaşantılargörürüz; gözyaşı, ölüm ve felaket görürüz.
15 Ocak'ta Kıbrıs Türk Çocuk Esirgemem Kurumu tarafından Lefkoşa'nın Loredono
tabyası üzerinde 'Kreş ve Gündüz Çocuk Bakını Evi'nin temeli atıldı.
21 Ocak'ta Kıbrıs Türk Toplumunun muhalefetini örgütleyen Cumhuriyetçi Türk
Partisi resmen faaliyete geçti.
31 Ocak'ta APOLLO 14'ün ay yolculuğu başladı.
12 Mart'ta Genel.Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının verdiği muhtıra'dan
sonra Demirel hükümeti istifa etti.
17 Mayıs'ta DEV-GENÇmilitanları,İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Ephraim Elrom'u
kaçırdı.

..Gençliğimiz, Toplumumuzu Ebediyete Dek Yaşatacak
(Erenköy·Mücahit Basın Bildirisi)
Kıbrıs Türk Gençliği, Rum liderliğinin akıl almaz vahşetine karşı mücadele etmektedir.
Kısaca Kıbrıs Türk gençliği ve toplumu Yunan megalo ideasına karşı Türklük için Kıbrıs'ta
bağımsız şerefli bir Türk toplumunun · sonsuza dek varlığı için bilinçli bir şekilde mücadele
etmektedir.

"7Kliridis'in Türkiye'nin Yunanistan'dan Toprak İstediği İddiasını
Cevaplayan Denktaş : 'Anavatanla Aramızı Açmak İstiyorlar' dedi.
Bilindiği gibi bir süre önce, Rum Temsilciler Başkanı Glafkos Kliridis, Atina'da
yayımlanmakta olan AKROPOLİS gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye'nin batı trakyadan
toprak almak şartıyla Enosis'e razı olduğunu öne sürmüştür. Türk temsilcisi RmıfDenktaş'a:
'Böyle bir şey sizin bilginize geldi mi?' sorusunu yöneltmiştir. Soruyu cevaplandıran
Denktaş, Türkiye'nin Kıbrıs meselesi ile ilgilenmesinin toprak genişletilmesine dayandığını
işaret etmiş.

KÜLTÜREL HABERLER
- RUM BASINI (MAKALE)
-Tehlikeler
'Belirtiler, önümüzdeki birkaç ay içinde Kıbrıs'a Zürih antlaşmasından çok daha kötü bir
çözüm şeklinin dışardan empoze edilmesi için teşebbüsler yapılacağını göstermektedir. Bu
teşebbüsler Kıbrıs'a 'federatif bir çözüm şeklinin empoze edilmesi amacını güdecektir..
Makarios, çevrilmekte olan entrikalardan ve bunların taşıdığı tehlikelerden tamamiyle
haberdar görünmektedir.
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40CAK 1972 (SALI) YIL: 21 SAYI: 7235
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
-Denktaş, Yeni Yıl Mes~jında Rum Tarafını Uyardı : Enois Yolu Ayrılığa
Gider.
-Rum Toplumunda Bağımsızlık İçin Bağımsızlık Siyaseti Yerleşmedikçe
Huzur Ve Barış Olamaz.
Bunlar temin edilmezse ve Rum toplumu ENOSİS peşinde.koşmaya devam ederse ve bizi
sadece bir azınlık olarak görmekte inat ederlerse tam ayrılığa gideceğimizi açıklayan Denktaş,
vazifemizin geçen zamanı değerlendirmek ve mukavemete devam etmek olduğunu
belirtmiştir.

-Pazar Günü 1972'nin İlk Toplantısında Mağusa Türk Liman İşçileri
Önemli Kararlar Aldılar.
MAG USA,
İşçi sorunlarının en.yoğun gelişimi içinde mücadele etmek ve ekmek paralarını kazanırken
insanca bir yaşamı sürdürebilmek çabası içinde örgütlenen Mağusa liman işçinin Rum
işvereni; Rum.idarecileri ve Rum tüccarları ile hakları konusunda süre gelen mücadeleleri bu
kez kemli bünyelerinde aldıkları tedbirlerle perçinlenme yoluna girmiştir.

-TCM Piyangoları Özel Çekilişi 1972 Yılının İlk Zenginini Yarattı•.
1 O bin liralık ikramiyeyi bir ilkokul öğretmeni kazandı.

-'Mücadele Sergisi' Büyük İlgi Gördü.
-'fok.yo Müzik Festivalinde Türkiye'yi Temsil Eden Şenay, Japona da
Başarr Gösterdi.
Elemelerden soma, finale 24 ülke kaldı. Bu 24 ülkenin çekişmesinde mücadeleyi, ünlü
· Fransız bestecisi Andre Popp'un bestesi "Unjour l'amour" ile, Martine Clemenceau{Fransa)
kazandı.

:..2.6 Yıl Önce İşçi Olarak Girdiği Wolksvagen Fabfikasının Genel Müdürü
Oldu.
Fabrika·çalışmalarını durmakla tenkide uğrayan Rudolf Leiding daha soma beklenilenin çok
üstünde randıman almakla kararının ne kadar doğru olduğunu ispatlamış ve eski işçinin
başarıları karşısında onu bütün Wolksvagen fabrikalarını genel müdürü yapmıştır.

YURT DIŞI HABERLER
-İsrail'e Yeniden Fantom Uçakları Verilecek,
Nixon 'Vietnam'dan Çekilmemiz Esirlerimizin Bırakılmasına Bağlı'
-Münih. (İNB), kilometrelerce uzaktaki kurum bulutlarını tespit eden bir tesis Güney
Alnıanya'daki bir endüstri işletmesi, havanın kirletilmesine karşı "bekçilik" yapacak yeni bir
tesis hazırlamıştır.
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KÜLTÜREL HABERLER
-·RUM.. BASINI (MAKALE)
Güç.Bir Yıl
'Türklerin. tutum ve davranışlarının bir değerlendirmesini yapanlar,1972'nin gerçekten güç
ve kritik bir yıl olacağı noktasında birleşmektedir.'
Uzboıı ~örüşmesinde Yunan hüküıneti Türk hüküınetine herhangi bir taahhüt vermiş
midir?. Zihnimizi. kurcalayan. soru budur. Türklerin istekleri '. karşısında Yunanistan ne
yapacağını bize açıkça söylesin, biz de ne yapacağımızı Yunanistan'a söyleyelim.

5 OCAK 1972 (ÇARŞAMBA) YIL: 21 SAYI: 7236
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURT .İÇİ HABERLER
-Gazi Baf'ta Cumartesi Şenlik Var!
Sabah saat 11:00'da başlayacak zincirleme törenlerle, Gazi. Baf Türkleri idari, kültürel ve
iktisadi kuruluşların temelini atacaklar.
l) Hükümet binasının temeli atılacak
2}.. İlk okulun temeli atılacak
3) Koop. Mer. Bankasının şubesi açılacak.

-Üstlerdeki İşçilere İki Haftalık İkramiye Verilecek
Ödenecek olan iki haftalık ücret, 1971 yılından itibaren geçerli olacaktır. İtfaiyecilere farklı
işlem yapılması hususunda da sendikalar ayrıca talepte bulunmuşlardır.

-Mağusa Çocuk Yurdunun Temeli Törenle Atıldı.
-Yurt• 30 Çocuk Barındıracak.
Mağusa (E.N)
1

Dün Mağusa 'da temelleri atılan yurt binasının her türlü ihtiyaca cevap verecek nitelikte
olduğu, hatta kışta çocukların oynayabilmesi için bir de kapalı-salonun bulunduğu planlama
~ajresi tarafından tarafımıza bildirilmiştir.

-l972'de Dargınlık Sona Eriyor:
Nihat Erim'le Süleyman Demirel Elele Verecek.
Nihat Erim dargınlığın uzamasının memleketin zararına olduğunu söylemiştir.

YURT DIŞI HABERLER
-Rahman Hafta Sonu Serbest Bırakılacak
Pakistan'da Zengiııİşadamları Tutuklanıyor.
'RAWALPİNDİ'
Pakistan, hüküınet sözcüsünün dün yaptığı açıklamaya göre Mucibur Rahman hafta
sonundan önce serbest bırakılmayacak.
Butto, ayrıca parasını ülke dışında bulunduran sanayicileri de hapse atacağım ihtar etmiştir.

-Çapkın Başbakan'ın Evlendikten 5 Ay Sonra Çocuğu Oldu
1869'dan bu yana Kanada' da ilk defa bir başbakan görevde iken çocuk sahibi olmaktadır.

4

-Bir.Astsubay-Batı

Almanya'ya Göç Ederken Vuruldu.

Astsubay, yaralanmasına rağmen sürünerek sının geçmeyi başarmıştır.(Federal Alman
makamlerı Doğu Almanya sınır muhafızlarından bir astsubay).

-Mahmut Riad Çin'e Gidecek
KAHİRE
Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri bakanı Mahmut Riad önümüzdeki 21 Ocak tarihinde
Çin'e gidecektir;

-Yeni Suikast :
Makarios'u zehirleyerek öldürme amacı güten yeni bir suikastın meydana çıkarıldığı
yolunda dünkü haftalık ALİTHİA gazetesinin yayınladığı haber büyük ilgi uyandırmıştır.

-Kıbrıs'taki İngiliz Üsleri
"Kibrıs'taki İngiliz üslerinin Zürih ve Londra Andlaşmalarmda öngörülen statüsünde Kıbrıs
Cumhuriyetinin diğer ülkelerle olan ilişkilerini olumsuz bir şekilde etkileyebilecek nitelikte
herhangi bir değişiklik yapılmasına Kıbrıs hükümeti karşıdır.

KÜLTÜREL HABERLER
-RUM BASINI (MAJ;(ALE)
Amerikanın Tutumu
"Biz Türklerin bu çeşit haberler çıkartmasının amacının Kıbrıs Rumluğuna karşı bir sınır
savaşıyürütmek olduğuna inanmak istiyoruz.

60CAK 1972 (PERŞEMBE)YIL: 21 SAYI: 7237
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
·. YURT İÇİ HABERLER
-Vesikalar Konuşuyor
'lVlilliArşiv' Tarihsel Gerçeklere Işık Tutacak :
-Rumların Birçok Kiliselerinin Evkaf Malı Olduğu OrtayaÇıktı,
(Ahmet Tolgay)
Kıbrıs'taki 300 yıllık Türk idaresini belgeleyen on binden fazla vesika tespit edilmiştir. Bu
belgelerin çürütülmez bir gerçek olarak ortaya koyduğuna göre Osmanlı Yönetimi zamanında
Kıbrıs Rumları ölçüsüz imtiyazlar elde etmişler, bugünkü mutluluklarını tayin eden temelleri
Türk yönetimi zamanında, Türk yönetiminin ölçüsüz desteği ve himayesi ile almışlar. İkinci
Makarios'un 1878 Eylülünde Osmanlı Padişahına gönderdiği mektubun fotokopisi
görülmektedir.

-Gazi Baf'tan Selam Var :
Cumartesi asfaltyollarla su deposu da hizmete açılacak.
Bu çilekeş ve yiğit insanlar, Kıbrıs'taki Türk direnmesinin en uzak kalesi olmanın sızısı yıllar
yılı içlerinde taşımaktadırlar. Yiğit Baflılarm bilmesini isteriz ki, Türk toplumunun birlik ve
beraberliği; dayanışma ve sevgisi, Kıbrıs'ta sınır, engel ve uzaklık tanımayan bir alev halinde
tutuşmaktadır.
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-Milliyet Gazetesinin Haberine Göre :
Almanya Türkiye'ye Tank Fabrikası Verecek.
İSTANBUL:
"4 denizaltı, 9 keşif uçağı ve zırhlı araçlar dışında Almanya bize tank fabrikası veriyor.

YURT DiŞi HABERLER
-Dom Mintoff!..
Akdeniz' de gerginlik yaratan adam :
İngilizlerin . teklif ettiği 10 milyon lirayı kabul etmeyen Dom Mintoff, İngilizlerin
boşaltacağı üsleri Libyalı teknisyenlere devredeceğini söylemiştir.

-Bangladeş'te On Beş Bin-OKişilik Mezar Bulundu
Kulna'ya yalan bir yerde içinde 15 bin ile 20 bin ceset bulunduğu sanılan bir toplu mezarın
ortaya çıktığı bildirilmiştir.
·

-Kuzeyİrlanda'da 16 Kişi Daha Tutuklandı:
Başkent Belfast'ta İngiliz askerleri son 24 saat içinde 16 kişi daha tutuklamıştır.

-Beşli .GörüşmelerdeFederasyon Üzerinde Durulacak.
"Beşli görüşmelerde federasyon konusu ele alınacaktır. Kıbns'la ilgili görüşmelerde
Grivas'ın tutumu da söz konusu edilecek" denilmiştir.

..Ba.ğımsızlık

.

. . .

·.

,

"İngilizler, Malta'daki üslerini kiralamışlardı. Kıbns'ta ise egemenlik haklan vardır.
İngilizlerin Malta'dan ayrıldıktan sonra askerlerini Kıbns'a nakletmek istemeleri halinde
Kıbns'ın ne kadar zorbir duruma düşeceği kolaylıkla anlaşılabilir."

-Köpeği İçin Hayatını Feda Etti :
Almanya' da Frankfurt şehrinin ortasından geçen Maine nehrine düşen köpeğini kurtarmak
için genç bir adam hayatım feda etmiştir.

KÜLTÜREL HABERLER
-DÜŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
Kısa... Kısa...
Rum siyasi çevrelerinin görüşlerine bakılacak olursa önümüzdeki muhtemel görüşmelere
başarısızlığa uğramaya mahkumdur. Fırtınayı yaratanda, boğulduğunu iddia eden Rum tarafı
olmaktadır. Nedeni açıktır bunun: Üç aşağı beş yukarı anlaşılmıştır ki Türk tarafı federatif bir
çözüm şeklinden gayrısına yanaşmak istememektedir.
Rumlar ise Enosise .aşama-teşkil ederek azınlık statüsünü yerleştirmek çabasında
oldukları için gelecek görüşmelerin de başarısızlığa uğrayacağı hükmüne varmaktadırlar.

- RUM BASINI ·• (MAKALE)
-Sunay'ın Yeni Yıl Mesajı:
"Türk liderliği Kıbns'tan bahsetmek için hiçbir fırsatı kaybetmemektedir. Sunay, mesajında,
Kıbrıs Türklerine karşı girişilecek herhangi bir emrivakiyi kabul etmeyeceğini söylemektedir.
Türk tarafının .politikası. tümü ile Rumlar aleyhine .emrivaki yaratmaktan başka bir şey
değildir."
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7 OCAKl9.72 (CTJMA) YIL: 21 SAYI: 7238
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
- Waldbeim'la. Rogers'e Kıbrıs Konusunu Anlatan Haluk Bayülken Dün
Akşam Ankara'ya Döndü :
-BağmısızlığmDevamında Cemaatin .Payı Büyüktür.
-Beşli Görüşmelerle İlgili Temaslar. Bu Ayın İçinde Biter.
ANKARA
Bayülken Birleşmiş· Milletlerin yeni Genel· Sekreteri Kurt Waldheim' e Kıbrıs
konusunda bilgi verdiğini söylemiş, Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı William Rogers'le
Washington'dayaptığı görüşmede genellikle Kıbrıs sorunu üzerinde durduğunu eklemiştir.

- Vesikalar Konuşuyor :
Bir yandan halkı kışkırtan, bir yandan da Osmanlı' dan yana çıkan Ortodoks Papazları,
devlete iki yüzlü oyun oynuyorlardı. (Ahmet Tolgay)

. ; Köy Gezilerine Devam Etmekte Olan Yürütme Üyeleri Larnaka Ve
Kazasını Ziyaret Ettiler:
5 üye• önce Larnak~'ya gitınişler ve orada Larnaka kaza sorumluları ile bir toplantı yaptıktan
sonraAlaniçi; Cevizli, Geçitkaya ve Alaıninya köylerini ziyaret etmişler.

- Üye İle. Müfettişler Ders Kitaplarını Gözden Geçirdiler
İlköğretimde modem. matematiğin uygulanmaya. başlanması amacıyla, mevcut
müfredat programları ile ders kitaplarının gözden geçirilip yeniden düzenlemek üzere Eğitim,
J(ültür ve Öğrenim İşleri Başkanlığı'nda sonuçlandırılmıştır.

YURT.DIŞI HABERLER
- Kilisenin Liderliği :
Osmanlı İmparatorluğunun l 7'nci yüzyılda gerilemeye başlaması üzerine, bunu fırsat
bilen Ortodoks kilisesi, Türklerin gösterdiği müsamahadan istifade ederek Rum halkını isyana
teşvik etmeye başlamıştır.

- Bazı İsyanların İçYüzü:
Halktan ağır vergiler topladılar. Bazı isyanlar bu vergiler yüzünden baş göstermiştir.
1814'de Odessa'da kurulan "Ethniki Eteriya Cemiyeti" çoğu zaman kilisenin eylemleri
yüzünden baş gösteren isyanları· Türk yönetimine karşı kanalize etmek için K.ıbrıs'a da el
atmıştır.

- Yıkanabilen Kağıt Paraları
Kağıt paraların üzerinde zührevi hastalık mikropları tespit edilmiştir. Bu paraların nezle ve
grip gibi hastalıkların yayılmasında önemli rol oynadıkları tıbben tespit edilmiştir. Federal
Almanya' da banknotların hiç değilse naylonlar üzerine basılması ve kimyasal metodlarla
temizlenmesi için denemelere girişilmiştir.
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KÜLTÜREL HABERLER
- DÜŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
Alışılmışın Dışına·Çıkmak....
Alışılmışın dışına çıktıkları için toplum tarafından delilikten tutun da linç edilmeye,
yöneticiler tarafından idam sehpalarına gönderilmeye kadar varan kişiler çok olmuştur.
Fikirler. de sistemler de aynı tarihi gelişimi geçirmişlerdir. Nedense insanlar alışılmışın
dışına çıkmak istemezler.
Bu .yüzden de adada "ekonomi de Türk toplumu aşama yapmalıdır, sistem değişmelidir"
derken etraftan yüz buruşturmaları, hafif homurdanmaların çıkmasına şaşırmayız biz.
Önemli olan akılcı. tutumla toplumların kendi çıkarlarına uygun yöntemle sistemleri
çözebilme olanaklarına ulaşabilmeleri ve bu yolda çaba harcamalarıdır.

8 OCAK 1972 (CUMARTESİ) YIL : 21 SAYI : 7239
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
- Denktaş Arabuluculuk Yaptı :
· •· Emlak ve Kredi Kooperatifi kredi dağıtımına başlıyor. "Kira Derdi" ve "Mesken Bunalımı"
konularında iki önemli aşama... (Ahmet Tolgay)
Gerek kiracı gerekse mal sahibi sınıfını tatmin edecek bir biçimde sokulamayan
tasarının müzakeresinin ne zaman başlayacağı meçhuldür ... Türk Yönetimi Meclisinin dünkü
olağan toplantısından sonra Türk Cemaat Meclisi Başkanı ve Türk Yönetimi Yürütme Kurulu
Başkan Yardımcısı Rauf Denktaş, Meclise gelerek bu tasarıyla ilgili olarak, Hukuk
komitesiyle uzun bir toplantı yapmıştır.

- Kredi Dağıtımı Başlıyor :
Toplantıda, Emlak ve Kredi Kooperatifi üyelerinin önümüzdeki günlerde kredilerini
alabilecekleri açıklanmıştır.

- Bugün Zincirleme Törenler Var
Mutlu bir gün yaşayan Gazi Baf' a gönüller dolusu selam
Öğrenildiğine göre Gazi Baf'taki törenlere katılmak üzere civar köylerde de büyülebir
kalabalık bugün kasabaya akın edecektir...

- Resmi Temaslarını Dün Tamamlayan Eralp Yugoslavya'da Kıbrıs
Konusunu Da Ele Aldı
Görüşmelerle ilgili dün yayınlanan · ortak bildiride, iki ülke arasındaki ilişkilerin
karşılıklı olarak her alanda yetiştirilmesi için tarafların çaba göstereceği belirtilmiştir.

- "Yeşilada" Feribotu İstanbul'da :
İstanbul:
Denizcilik bankası tarafından denizyolları işletmesi için Norveç'ten satın alınan ve en az
haftada.bir defa da Kıbrıs' a seferler yapacaktır.

-Almanya'dan 2500 Tonluk Savaş Gemisi Alınıyor.
-Tapu Ve Mesaha Harçlarıyla İlgili Kural Meclisten Geçti.
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YURT DISlHABERLER
-Nixon Başkanlık Seçimlerine Katılacağını Resmen Açıkladı.
Gerek ülkenin gerekse dünya barışı için başladığım işleri tamamlamak istiyorum.

- Amerikan Gemileri Hint Okyanusunda Tatbikat Yapacak.
Washingtoıı.:
Amerikan savaş · gemilerinin Hint Okyanusunda sık . sık ziyaretler yapmasını mümkün
kılacağını belirtmiştir. Söz konusu gemilerin halen Hindistan'ın güneyinde bir bölgede
1.Julunduklarını bildiren sözcü, bulundukları bölgeden ayrılmaları için henüz bir tarih tespit
edilmediğini·söylemiştir.

- 2 Uçak Kazasında 110 Kayıp Var :
Roma:
Sicilya adasına gitmekte olan uçağın Akdeniz'e düştüğü sanılmaktadır.

- Sellerden 1400·Kişi Öldü.
Jawa:
· ıoo'lerce evin seller tarafından sürüldüğünü ve zararın milyonlarca dolan bulduğunu
belirtmiştir.

Deniz Kazalarında Kayıplar Var.

Londra:
"Santa Artemis'' adlı Yunan şilebi Güney Afrika. açıklarında Bir Pakistan şilebi ile
çarpıştıktan sonra batmıştır. 26 kişilik mürettebattan 21 'i kurtarılmıştır.

. - Panayotakos; Bugün Atina 'ya Gidiyor
Yunanistan'm Lefkoşa Büyükelçisi Panayotakos, bugün hükümet yetkilileri ile görüşmek
üzere Atina'ya gidecektir.

KÜLTÜREL HABERLER
--DÜŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
Mesken Bunalımı Üzerine ...
Biz davayı yeniden alevlendirecek değiliz. Kiracı olduğumuz için caiııınızın yanıtlığını
bildiğimiz halde tarafsız olmaya dikkat ederiz.
Runılar hem devlet hem de özel sektör eliyle Türk semtlerinin içine doğru uzanan
'I'ünı Rum topraklarını . sanayi tesisleri ile doldurmakta ve mesken inşaatı için parselleme
çalışmaları içinde görülmektedirler. O kadar ki yeşil hat ve sınır mefhumu denilen bir çizgiyi
çoktan ortadan silmişlerdir.
Buna karşılık bazı örgütlerin sosyal konutlar inşa etmek için arsa açmak zorunluluğu
içinde satın almak için yaptıkları müracaatlara da olumsuz cevaplar vermekte veya
değerlerinin çok üzerinde satış bedeli istemektedir.
Şimdi bu durumda ne yapılabilir, elalemin toprağına mı el koyalım? Değil tabi, fakat
hiç olmazsa elalemin toprağının spekülasyon yaratacak bir duruma getirilmesine göz
yummayalım. Öte yandan ucuz halk evleri yapmak için devletin veya para sistemine dayanan
örgütler olan bankaların bazı planlı çabalara girmesi kaçınılmazdı."
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9 OCAK 1972 (PAZAR) YIL: 21 SAYI: 7240
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
-GaziBafTürkleri, Mutlu Bir Atmosfer İçinde Tarihi Bir Gün Yaşadılar.
. Denktaş: "Kıbrıs'taki haklarımızı elimizden alacakkuvvet ve örgüt yoktur."
Karşı taraf tutumunda ısrar ederse yollar ayrılığa gidecek; işler·sürüncemde kaldıkça biz
kendi tedbirlerimizi alacağız.
Fellahoğlu'nun Konuşması:
"Baf Halkı bir kere daha, önemli ve mutlu günlerinden birini yaşamaktadır. Gerçekten
· önemli, mutlu bir gün yaşıyoruz. Bu günümüzde ta buraya·gelmek zahmetine katlanan Sayın
Rauf Denktaş ve Türk Yönetimi üyeleri ile değerli misafırlerimize teşekkür ederiz.
Yönetimimiz başta siyasi sorun olmak üzere birçok problemle karşı karşıya olmasına
rağmen, halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü gayreti göstermekten geri
kalmamıştır.

- Hükümet Binası :
İki kat üstüne inşa edilecek olan 800 metre karelik bina işçilik hariç 16 bin liraya mal
olacaktır.

- Gazi Baf Belediyesi Rumların Gasp Siyasetini Protesto Etti.
Mektubunda şöyle demektedir :
"1958'den beri faaliyette bulunan ve varlığı Kıbrıs Anayasasınca teminat altına alınmış olan
Baf Türk Belediye reisi ve üyeleri, Kıbrıs ;Rum yönetiminin Cyprus Mail gazetesinde
"Belediye bütçelerine 80 bin sterlinlik yardım" başlığı altında verdiği bir haberle, Kıbrıs Türk
toplumunun haklarını açık şekilde yeniden ihlal ettiği hususunu dikkatlerimize sunar.

- Türk İşçileri Türkiye'ye 490 Milyon Dolarlık Döviz Sağladı.
Ankara:
Yurt dışındaki Türk işçilerin 492 bin 7'si Alınanya'da 25 bini Hollanda'da, 22 bini
Avusturya'da, 12 bini İsviçre'de, 5 bini Danimarka'da, 10 bini Belçika'da 3 bini de
Avustralya' da çalışmaktadır.

YURT DIŞI HABERLER
-Geçen Akşam Botto İle Son Bir Görüşme Yapan Şeyh Muçibur Rahman
Dün Sabah Serbest Bırakıldı.
Londra:
Rahmangeçen.yıl Mart ayında Pakistan merkezi kuvvetleri ile ayrılma tarafları güçler
arasında meydana gelen tartışmalar sırasında tutuklanmıştı.

KÜLTÜREL HABERLER
- DÜŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
Bayülken'in Demeci :
Bayülken'in Kıbrıs konusundaki son sözlerinin eleştirisini yapıp "bakın Türkiye
dışişleri bakanı şunları söylemiştir. Kulaklarınızı açın da dinleyin" diyecek değiliz. Veya
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görüyorsunuz Türkiye'nin kararlı tutumu "Hadi hizaya gelin " şeklinde beylik cümlelerle de
umacı oyunu oynamak istemiyoruz.
Fakat bir noktayı belirtmek doğrusu Türkiye dış işleri bakanına haksızlık olacaktır.

- RUl\f BASINI (MAKALE)
Oyalama Taktiği :
"Güvenlik konseyi" toplantısından bu yana hemen hemen bir ay geçtiği halde görüşmelerin
başlayacağı tarih hala tespit edilememiştir. Bunun. nedeni de Türk politikasının
oyalayıcılığıdır. Türkler görüşmelerle ilgili birleşmiş milletler formülünü kendi çıkarlarına
uygun olacak şekilde değiştirmeye ve aynı zamanda Kıbrıs sorununu birleşmiş milletler
çerçevesinden çıkarmaya çalışmaktadırlar.
Londra Rumlar :
"Geçtiğimiz yıl, Londra' daki Kıbrıs kolonisi için hiç de hoş bir yıl olmamıştır.
Londra' da yayınlanan NEA gazetesi, arkada bırakılan yıl hakkında yayınladığı bir yazıda
anlatmaktadır.

11 OCAK 1972 (SALI) YIL: 21 SAYI: 7241
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
- Bir Rum Gazetesi İlk Defa Olarak Federasyonu Tavsiye Etti.

Alithia'ya Göre Federasyon Korkulacak Bir Çözüm Değil Enosis'in
Barışçı Yollarla Gerçekleşmesi İmkansız.
Lefkoşa:
"İij( bakışta, Kıbrıs sorunu için eşit derecede ihtimaller arzeden üç alternatif çözüm
şekli görülmektedir. Birincisi Enosis, ikincisi Federasyon, üçüncüsü ise ikili Enosis'tir.

- Federasyon Veya İkili Taksim
Birçoklar federal bir Kıbrıs Devleti yaratılmasının bir ütopyadan başka bir şey olmadığını
söylemişlerdir. Kimisi ise Federasyon'un milli emellerimize aykırı olduğunu
söyleyeceklerdir.

- Belediyelerle İlgili Protestoya Tüm Türk Belediyeleri Katılıyor.
Lefkoşa (özel)

Söz konusu ·. protesto mektubunda, Rum yönetiminin adanın belli başlı 6 kasaba
belediyelerine Konsolide fonundan 80 bin sterlinlik yardım tasarısını onayladığına işaret
etmektedir.

-Lefkoşa'da Vurma Olayı :
Lefkoşa:
Vurma olayında yaralanan bir Rum Milli Muhafız askerinin daha sonra kaldırıldığı
hastanede öldüğü öğrenilmiştir.

- Bingöl Ve Çevresinde Deprem Oldu :
Bingöl:
Dün akşam saat 20:17 ve 21:00 sıralarında orta şiddette 2 deprem kaydedilmiştir.

- Mesken Bunalımını Giderecek Tek Alternatif :
11

Emlak ve Kredi Kooperatifi
Evsiz her vatandaş Kooperatife üye olabiliyor.

~ Kooperatif, Yaptıracağı Veya Satın Alacağı Binaları . Konut Olarak
Ortaklarına Satabilir••
~· Ortaklarına Konut Yapmak.GayesiyleGerekli Yerlerde Arsa VeyaArazi
Satın Alabilir.
- Yapı VlfYapı Malzemesi Endüstri Ve Ticareti Yapılabilir.
(Ahmet Tolgay)
-KBTMK Lefkoşa Şubesi Yönetim Kurulu Ve Delege SeçimiYapıldı•

. KÜLTÜREL.HABERLER
. . . BİZE GÖRE: (MAKALE)
Biraz Da İnsaf
Rum Yunan ikilisi adeta "karanlıkta zeytin silkmekte" ipe sapa sığmayan fikirler ve
· Türkler aleyhinde yalanlarla Kıbrıs davasının esasını ve gerçekleri bir sis perdesi arkasında ve
dünyanın gözünden uzak tutarak, .kendi Enosis gayelerinin .bu ortamda yürütmesinden medet
ummaktadır.

.. DÜŞÜNCELER(MAKALE_ÇETİNEL)
MilliArşivimiz Örgütlenirken •••
Kıbrıs'taki.Türk tarihi üzerine bir kez daha ilmi şekilde değinilmiş. Konuyla ilgili olarak
arkadaşımız Mustafa Haşim Altan Türkiye'ye gitmiş, on binden fazla arşivle Kıbrıs'a
dönmüştür.
C

-.RUM BASINI (MAKALE)
Yıl Dönümü:
''Yalnız kendilerinin · vatanperver olduklarını iddia ve tarihi gerçekleri tarif eden malum
zümre, bugünkü Kıbrıs liderliğini, davaya ihanetle suçlayacak kadar ileri gitmektedir."

12 OCAKl972 (ÇARŞAMBA) YIL: 21 SAYI: 7242
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
;.. Beşli Görüşmelerle Uygulanacak Yöntemin Ayrıntıları Üzerindeki
Çalışmalar Devam Ediyor :
Dr. Guyer'in Ziyareti Kesinleşti.
Türk Hariciyesinin Açıklaması : "Görüşmelere Katılmamız Kıbrıs
Sorunu İle Direkt İlgili Olmamızın Sonucudur."
Ankara- Lefkoşa
Beşli görüşmelerin başlaması konusunda temaslar yapması beklenen Dr. Guyer,
Ankarave Atina'da aynı mealde birer ziyarette bulunacaktır. Dr. Guyer, Kıbrıs'ı son olarak
1971 Nisanında ziyaret etmiş ve adada kaldığı süre içinde Türk ve Rum liderleriyle ayn ayn
görüşmeler yapmıştı.
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- Yahya Han'ın Koyduğu Sansür Kaldırıldı :
- Bir Hafta Zarfında 12 trafik Kazası Oldu : (Trafik Kazası)
Lefkoşa:
Bu kazalarda biri ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı, 299 liralık da zarara yol
açıldığı ifade edilen trafık bülteninde, hafta içerisinde polis tarafından 52 rapor yapıldığı
belirtilmiştir.

- CHP'deki iç Savaş Kızıştı.
Adana ve Antalya' daki kongreleri Ecevitçiler kazandı.
Ankara: (özel)
CHP genel başkanı İnönü, Adana'daki kongreye gönderdiği mesajda Bülent Ecevit'in adını
vererek eski genel sekreterin parti ilkelerine ters düştüğünü ileri sürmüştür. İnönü, sürekli
alkışlanan mesajında "çıkar çevrelerinin başlıca çabalarından birisinin, Cumhuriyet Halk
Parti'sini halktan kopartmak ve devrimci çizgiden uzaklaştırmak" olduğunu belirtmiştir,

- Çanakkale Boğazı'nda Kaza ldu :
Çanakkale :
Şilep ve geminin çarpışması sonucunda ölen yada yaralanan olmamıştır.

- Arkadaşlar Birliği Yemek Verdi
- Le Figaro'nun YazarıTürkiye'deki Demokrasiyi Övdü.
İstanbul:
Verdiği demeçte, Türkiye'nin dışardan göründüğü gibi demokrasiden uzaklaşmış bir rejim
altında olmadığını söylemiştir.

YURT DIŞI HABERLER
Pakistan'a Yabancı Gazeteler Serbestçe Girebilecek.
Rawalpindi:
_
Rawalpindi'de geçen gün bir konuşma yapan Pakistan Haber alma ve Basın Yayın
Bakanı, ülkede basının hür olduğunu açıklamıştır.

- Filipinler'de Kasırgadan 43 Kişi Öldü:
Manila:
"Kit" adı verilen kasırga en az 43 kişinin ölümüne yol açmıştır. Yüz binlerce lira tutar da
zarara yol açmış.

- Sibirya BölgesiBoşalıyor.
Moskova:
''Cumhuriyet" ga8zetesi Sovyet Rusya' da Sibirya bölgesinin boşalmakta olduğunu ve 1 O yıl
içinde730 bin Rus'un ülkenin batısına göç ettiği bildirildi.

- Nubor Gülbenkyon Öldü :
Dünyanın en kişilerinden olan 75'1ik Gülbenkyon kalp hastalığı çekiyordu. Fransa'nın
Cannes şehrinde öldü.

- Dün Brüksel'de Bir Toplantı Yapan Nato Daimi Konseyi Malta'daki
Durumu Görüştü.
Brüksel:
Toplantıda İngiltere Nato Konseyine Malta ile ilişkileri ve uyuşmazlığın son safhasına
ilişkin bilgi vermiştir.
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.....

----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~-..... "Apollo 12" Astronotları Doğu Bloğunu Ziyaret Edecek

::,<KÜLTÜREL HABERLER
... DÜŞÜNCELER: (MAKALE__ÇETİNEL)
,, Yazmak zorunda kalınırsa :
, Yazar için .şöyle üzerinde durulacak akıllıca yorum yapacak enine boyuna didiklenecek bir
konu bulmak sivri bir hançer gibi gelip . yüreklerin başına oturuverir.Böylece devam eder
gider.

.. RUM BASINI (MAKALE)
Dünkü Vurma Olayı•••
<
Bu olayda Limasol'lu 20 yaşında Sodiris Mihailides isminde bir Rum askeri vurularak
öldürülmüştür. Gazeteler kullandıkları başlıklarda "Bir Milli Muhafızın bir Türk tedhişçisi
afından
durup dururken
gaddarca vurularak öldürüldüğünü" öne sürmektedir.
.
.
.

13 OCAK 1972 (PERŞEMBE) YIL: 21 SAYI: 7243
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
'YURT İÇİ HABERLER
... Bayülken Parti Liderlerine Bilgi Vermeye Devam Ediyor.
...~ralp Bulgaristan'da:
Sofya:
Eralp, Belgrad'dan ayrılmadan önce Yugoslavya'ya başkan yardımcısı tarafından
:k.cabul edilmiştir.

~ Ada Çapında Rum .Tahrikleri Başladı :
Bir Türk Genci Linç Edilmekten Güç Kurtuldu.
Lefkoşa...özel :
Bir Rum taksisi ile Leymosondaki işindenTatlısu'daki evine dönmekte olan Salih Mehmet,
takside Rumlarla havadan sudan konuşurken Türk olduğunu. ağzından kaçırmıştır. Bunun
üzerine Rum şoför arabayı durdurup arabadaki diğer yolcularla Türk gencin üzerine
çullanmıştır.

. . TCM Memurları Sendikası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yaptı.
Sendika Yönetim Kuruluna Grev Yetkisi Verildi.
Lefkoşa:
Toplantıda 1970.mali yılına ait dokuz aylık maaş farkları,kesilen barem içi artışlar ve hayat
pahalılığı tahsisatı konuları görüşülmüştür.

. . Türkiye'nin Turizm Gelirinde Artış Var

YURT DIŞI HABERLER
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.• DoğuPakistan'da Geçici Bir Hükümet Kuruldu. Şeyh Mucibur Rahman
aşbakan
Oldu.Bangladeş'in
Lideri
İdam
Edilmekten
Kıl Payı
uı-tulmuştu.
Mucibur Rahman'm Cumhurbaşkanlığından vazgeçmesi üzerine bu göreve Abdulsait
Çavtri getirilmiştir.
15 Aralık'ta, Dakka'nın düşmesinin arifesinde, artık her şeyden -umudunu kestiği
anlaşılan Yahya Han; Rahman'ın idamının infaz edilmesini istemiş ve çok güvendiği birkaç
şubayı bu işle görevlendirmiştir.

-.Lübnan'dan İsrail'e Roket Ateşi Açıldı.
İsrail Komandolarından Baskınına Misilleme
Tel-Aviv:
Roket Bir ana okul binasına isabet etmişse de küçük maddi zarara yol açmış, ölen veya
· yaralanan olmamıştır.

KÜLTÜREL HABERLER
.• 50 Plebisitin Öyküsü (MAI{ALE)
.AlımetTolgay

, 15

Ocak günü, bu plebisitin 22'nci yıldönümüdür. Safsata, istismar ve yalan üzerine, yeni
bir destan inşa etmeye çalışıypdar.
Rumların iddiaları; Plebisit fikri halkın iradesinden doğmuş ve halkın gönülden katkısı
ile gerçekleşmiştir. Türk vatandaşlarda katılmışlar ve oy kullanmışlar.

--DÜŞÜNCELER. (MAKALE_ÇETİNEL)
Evet Federasyon Mümkündür
Biz zaman zaman muhtemel çözüm yolları üzerinde dururken daha çok koşulların akılcı
süzgecini kullanırız. Ölçü bu odlumuydu insanca pir değerlendirme ile hem Rum toplumunu
· . hem de Türk toplumunu bu adada kapsayacak adil bir çözüm şeklinin araştırılmasına girmek
daha kolay olmaktadır.

i

-RUM BASINI : (MAI{ALE)
Qnceki Günkü Vurma Olayı :
Kıbrıs Rumları haklı bir infial ve gazap içindedirler. Bununla beraber olayları başka
olayların takip etmesi gerektiğine inanıyoruz. Galeyana gelip misillemede bulunmakla
bedbaht gencihayata geri getiremeyiz. Bunu için tedbirler alınmalıdır.

14 OCAK 1972 (CUMA) YIL: 21 SAYI: 7244
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
- Rum Tarafının Dehşet Verici Tahrikleri
Rum Askerleri, Türk Gencini Telle Asmaya Teşebbüs Ettiler
Küçük Kaymaklı'daki Türk Evleri Yıkılıyor.
Lefkoşa-özel :
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Mozaikçilik yapmakta olan ve Yeni Kaymaklı Rum Lisesi'nin İnşaatında çalışan Serdarlı
köyünden Taner Mehmet, 11 ocak Salı günü Rum öğrencilerin taşlar ve sopalarla saldırısına
uğramıştır.

- Rağbet Çok Olunca Kızlar Arasında Seçim Yapıldı.
· ...• K.H.T.M.K Mağusa Şubesinin Genel Kurul Toplantısı Yapıldı.
· Mağusa: :
Her yıl bu cemiyetin daha iyi durumlara gireceği umudunu taşıdık ama yağı bitmiş kandil
gibi her yıl biraz daha söndük;

- Rum Tarafının Enosis Faaliyetiyle İlgili Olarak Dr. Fazıl Küçük,
Waldheim Nezdinde Protestoda Bulundu.
Lefkoşa:
Bu demeç ve söylevlerin, Kıbns'ın bağımsızlığını tamamen ortadan kaldırmaya
yöneltmiş olan Rum liderliğinin faaliyetlerine yeni bir hız verdiğine delil teşkil ettiğini
· söylemiş ve son sekiz yıl zarfında Kıbns'taki iki toplumun birçok defa çarpışmasına siyasetin
sçbep olduğunu işaret eder.

- Meclis Başkanımızla Yürütme Kurulu Üyeleri Köyleri·Gezdiler
Lefkoşaı
Türk yönetimi yürütme kurulu üyeleri, köylülerimizin dertlerini yerinde dinlemek ve
siyasi durum hakkında. kendilerine . . bilgi vermek amacıyla köylerimizi ziyarete devam
etmektedirler.

- Dr. Küçük Tafall Ve Chand ile Görüştü

· YURT DiŞi HABERLER
Kız askerlerin kampına yalnız subaylar girebiliyor;
Kopenhag:
:
· .. Askerlik hizmetine başlayan Danimarkalı ilk 1000· kişilik kız birliği için, başkent Kopenhag
·•· •· yakınlarında özel bir kamp kurulmuştur.

KÜLTÜREL· HABE.RLER
50 PlebisitinÖyküsü
Ahmet Tolgay
devamı:

(makale)

15 Ocak 1950 Pazar günü!
Kıbns'ta her kilisenin papazı, başpiskoposluktan gelen direktif adına, o gün kendi
bölgelerindeki Rumları kiliseye. çağırıyor. Bu çağrıda tehdit ve şantaj vardır. Kilisede açılan
deftere Enosis lehine imza atmayan Rumları hoş olmayan tedbirler beklemektedir.

-DÜŞÜNCELER:(MAKALE_ÇETİNEL)
Sistem Üzerine
Gerçekte devlet olmayan yerlerde sistemlerden söz etmek, hele planlara kaymak
mümkün değildir. Bu yüzden sistem kelimesinin kullanırken bir yandan da Türk yönetiminin
devlet olup olmadığını düşünürüz. Boşlukta kalmamak, sistem kelimesini yerli yerinde
Oturtmakiçin.

- RUM BASINI (MAKALE)
Görüşmeler ve· Türk Tutumu :
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Türkiye'nin bir amacı da Kıbrıs sorununu birleşmiş milletler çerçevesi dışına
ıkarmaktır. Türkiye bu sinsi teşebbüsü karşısında Rum tarafını bulmalıdır. Birleşmiş
milletler teşkilatı da.Türkiye'nin bu çeşit teşebbüsleri karşısında yer almalıdır.
Bizim Birleşmiş Milletlerden beklediğimiz, Kıbrıs sorununun bu dünya teşkilatının
pr~nsipleri çerçevesinde barışçı, adil ve demokratik bir çözüme bağlamasını sağlayacak
teşebbüslerde bulunmasıdır.

15 OCAK 1972(CUMARTESİ) YIL: 21 SAYI: 7245
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURTİÇİHABERLER
- Vurma Olayı Üzerine : (siyasi muhabirimiz yazıyor)
Eğer bu topraklarda huzur istiyorsak, her şeyden evvel, her olayda siyasi bir komplo
aramayı ve her olaya fanatik bir açıdan bakmayı bir yana bırakmalıyız. Fakat Rum
dostlarımızın bilmesinde fayda vardır ki nöbet.yerlerinde ciddiyet muhafaza edildiğitakdirde
olayların çıkması ihtimali o nispette azalacaktır.
Müessif vurma olayının yer aldığı Pazartesi gününden bu yana, Türklere karşı en
dehşetli metotlarla harekete geçmişlerdir;'

Yeni Rum Tahrikleri : ·
Lefkoşa:
Tahrikler devam ediyor. Tonson'a açılan ateş sonunda Rum Milli Muhafız nöbetçilerinden
Leymosunlu, 20 yaşındaki Sodiris· Mihailidis ağır surette yaralanmış ve müteakiben
kaldırıldığı hastanede ölmüştür.

- Yürütme Kurulu Bütçe Çalışmalarına Başladı.
-Kanın Ve Kan Bankalarının Önemi :
Vücudun en büyük düşmanı olan mikroplarla savaş akyuvarların görevidir. İnsan
vücudunda ortalama olarak; ağırlığının %7,7' si kadar kan· olduğu hesaplanmıştır.
İlk kan bankası Lefkoşa' da Tabak Hilmi·Efendi Sokağı'nda mütevazı · bir dükkanda
kurulmuştur.

- Türk Yönetimi Meclisinin Dünkü Oturumunda :
Güryel, 3 Belediyemizin Mağdur Olduğunu Öne Sürdü
Lefkoşa - Özel :
Lefkoşa, Mağusa ve Leymos'un belediyelerinin boremleri ye vizyona tabi tutularak
onaylanmış. Sorunun okunmasından soma bir de gündem dışı konuşma yapan Mustafa
Güryel, işsiz üniversitelilerin istihdam sorunu üzerinde durmuştur.

YURT DIŞlHABERLER
- MintofMalta'yı Nato'ya Kiralamayı Teklif Etti
Brüksel:
Konsey, Malta Başbakanının istediği yıllık kira bedeli 18 milyon 500 bin dolarla Nato genel
sekreterliğinin teklif ettiği 9 milyon 500 bin dolar arasında geçerli bir formül bulmaya
çalışmaktadır.

-Asya-Afrika Dayanışma Konferansı Sona Erdi.
- Yunan Papazları Arasında Ahlaksızlık
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-------------------------------------------,---.Atina:
Yunan kilisesinin ·iki ileri gelen mitropolitinin ahlaksız davranışlarda bulundukları
.dia.sı üzerine Yunan Sen Sinod Meclisi 2 kişilik bir kilise soruşturma ekini atamıştır.

>KULTÜREL HABERLER
- DÜŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
-;Jıım Liderliği•••
. , _.
Yıllardır adayı bir kan yığını haline sokmuş olan bu sloganın bundan yıllar önce ortaya
'tıJışının yıldönümünü anmanın Rum toplumuna kazandırıcı bir niteliği yoktur. Milli Kıbrıs
vası teranisi sürdürmek bir terane içinde militan güçlere dayanmak, iktidarı bu güçler
.yesindemuhafaza etmek ve de büyük bir güç halinde örgütlenmekte sol kesiminin karşısına
:f zaman engelleyici bir tutumla çıkmak temel esaslarıdır.

'RUM BASINI: (MAKALE)

V'urma Olayı : (devamı)
Normal şartlar altında yaşayan ülkeler de da.hil dünyanın hiçbir ülkesinde
rumsuzların kanun dışı eylemlerde bulunmaları tehlikesinin ortadan kaldırılması mümkün
ğildir.
Jaj(anlar kurulu, dün Kıbrıs Türkl~rinin taksim planlarını gerçekleştirmek amacıyla adada
:erginlikve emrivaki yaratma çabalarırıı dinamik bir şekilde karşılamaya kara vermiştir.

~ 50 Plebistin .Öyküsü (Ahnıet Tolgay)
.devamı :
D,üne kadar Kıbrıs adasında.kinüfusun yarısından fazlası üzerinde hakim olan komünistler
akın _ fazlası üzerinde hakim olan komünistler, ilhakın aleyhine oldukları halde,bugün
irden bire lehine geçmişlerdir.

16 OCAK 1972 (PAZAR) YIL:21 SAYI:7246
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
Çeşitli Göstericilere ENOSİS'e Bağlılık Beyan Eden Rumlar Plebisitin
Yıldönümü Taşkınlıklarla Kutladılar.
Lefkoşa:
Bumünasebete
Kıbrıs'ın
Rum _ kesimlerinde
dün
düzenlenmiş,ENOSİS naraları atılmış ve çeşitli taşkınlıklar yapılmıştır.

sokak

gösterileri

Yunanistan'dan Esen Ilık Hava
Markezinis Dün De HalukBayülken'le_Görüştü.
Ankara:
Türk_Yunan ilişkileri ve savaşlarını kapsayan bir araştırma gezisine başlayan
Markezinis,Ankara' da CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ve Başbakan Nihat Erim ile
görüşmeler yapmıştır.

- Çirkin Rum Tahrikleri Devam Ediyor
l\iagusa da Dipçikle Dövülen Yaşlı Türk Şok Geçirdi:
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Lefkoşa-özel:
Arkası· kesilmeyen Rum · tahrikleri,yaşlı soydaşımızın boynuna ve karnına tüfek
dipçikleri ile vuran Rum gençleri,kendisine haftalığını alıp almadığını sormuşlardır daha
sonrada dipçikle vurmuşlardır.

- Mesut Ahmet Paşa Trafik Kazasında Yaralandı
Lefkoşa-özel:
Aynı kazada yaralanan bir Rum genci hastahaneye kaldırılırken yolda öldü.
Lefkoşa'nın tanınmış tüccarlarından olan ve Elye'den Lefkoşaya gelirken Omorfo
kasabasının dışında geçirdiği trafik kazasında yaralanmıştır.

- Ağaç Bayramı Töreni Dolayısıyla: r
Öğretmen Koleji Öğrencileri Yeşilköy'ü ZiyaretEtti
· Magusa (E.N):
r-

Her yıl bünyesinden Kıbrıs Türk toplumuna öğretmen veren bu okul bir gelenekhaline
.getirmiştirağaç dikmeyi.

. }YURTDIŞI HABERLER
- Beşli Görüşmelerde''9 Yunan Temsilcisi Atandı
>Dr.Guyer 2 Şubat'ta Atina'yı Ziyaret Edecek.
.,. Danimarka Barış Gücü Giderlerine Katılıyor.
Danimarka hükümeti Birleşmiş Milletlerin Kıbns'ta ki Barış Gücünün giderlerine 120 bin
dolarlık katkıda bulunacağını açıklamıştır.

- Mucibir Rahman Sosyalist Bir Sistem Uygulayacak
- Mısır Başbakanı Washington'u Tehdit Etti.
Arap ülkeleri petrol üretimini azaltabilir.

KÜLTÜREL' HABERLER
- 50 PLEBİSİTİNİN ÖYKÜSÜ
Ahmet Tolgay

(MAKALE)

15 Ocak 1950 kilise Plebisitini izleyen günlerde Türk gençliğinin arka arkaya
mitingler tertiplediğini tanık olmaktayız.'Milli Türk Talebe Birliği'nin temsilcisi şunları
söylemektedir;
'Bizdenöncekiler.Kıbrısı bilmem kaç bin akçaya kiraya mı vermişlerdir?
Bizden öncekiler Oniki Adayı önce İtalyanlara sonra da Yunanlılara mı
bırakmışlardır?
Biz 'kırk asırlık Türk yurdu esir olamaz' diyen Kemalistleriz
Artık hayali Plebisitinin hayali sonucu mu,terörle gerçekleştirebileceklerine inanmış
gafilleri serüveni başlamıştır.

- DÜŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
Mutlu Yaşama Selam .•.
Yaşama sevincine ulaşmadığı bile kendinize çok gören sizlersiniz.İnsanların büyük
büyük laflar koparmalarına bakmayın.En az sizler kadar mutsuzdurlar.Hele liderseler,hele
zenginseler.

- RUM BASINI: (MAKALE)
Bir Türk İçin Tutuklama Emri:
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Tutuklanması emredilen şahıs Ortaköy'lü Tansel Hüseyin Enver isminde bir
ençtir.Bugencin eşkali bütün. polislere tebliğ edilmiş ve onun görüldüğü yerde yakalanması
mredilmiştir

1.8 OCAK 1972 (SALI) YIL:21 SAYl:7247
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURTİÇİ'HABERLER
Bir Talihsizlik · Eseri Olarak Kumar Makinalarının Kullanılmasının
eçici Bir Süre İçin İzne Tabi Olduğunu SöyleyenNejat Konuk Açıkladı.
~ans. Oyun Makineleri 1 Nisan 1972 Tarihinden Sonra Yasaklanıyor Konuk 'Kumarın Bir
llet Haline Gelmesini Önlemek Görevimizdir.Dedi.
Söz konusu 'kural'dan maksat,şans oyun makinelerinin tamamen yasaklanması ;
oynayanların fiziki maharetini gerektirentoyun makineleri' ne ise bazı şartlarla izin verilmesi
~

"

- Leymosun'da Küçük Esnaf Bu Akşam Toplantı Yapıyor.
- İnönü Tarilı Yaratan A~amdır'Diyen; Markeziniz 'Kıbrıs Sorunu İçin
İyi:mserim'Dedi·
Ankara:
CHP Genel. Başkanı İnönü'de Atina'ya . resmi bk görevle gitmemişti.Fakat Kıbrıs
konusunda politik temaslarda bulundu.sizinde Ankara'da bu şekilde temaslarınız oluyor
mu?gibi sorular yöneltildi Markezinis' e

YURT DiŞi.HABERLER
-Asgar Han,Butto'yu Diktatörlükle Suçladı
- Pakistan' da Kanlı Gösteriler
Karaci:
...
Çatışma sonucunda çok sayıda göstericinin ve polis memurunun yaralandığını
bildirilmiştir.

- Irak-İran Sınırında Çarpışmalar Oldu
Bağdat:
Bağdat radyosu Irak polis birliklerinin 1 ölü,1 'de yaralı verdiğini ancak saldırıya
geçen İran birliklerini püskürttüğünü de belirtmiştir.

· - Enosisci Rumlarla Enosis Aleyhtarları Birbirlerine Girdiler.
Plebisit' e Kan Bulaştı
Çok Sayıda Yaralı Ve Tutuklular Var
Lefkoşa:
1000 kadar gösterici 'kahrolsun kızıl kesiş Makarios'a yuh olsun 'şeklinde parolalar
haykırmış,bu arada bazı kişiler Temsilciler meclisi ile Kıbrıs Müzesinde aslı bulunan Kıbrıs
Cunıhuriyeti Bayrağını indirerek yırtmışlar.

- İngiltere -Malta Görüşmeleri Bugün başlıyor
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KÜLTÜREL.HABERLER
~ DÜŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
İşte davanın Özünde Yatan Bunlardır! •••
Rumlar 1950 Plebisitinin bilmem nesini yapacak olurlar.Bakarsınız Türk toplumunun
:emelinden felce uğramış.Seyrüsefer durmuş.Gıda maddeleri Türk kesine- giremez olmuş.
azeteler en büyük şehirlere bile ulaşamamış.
ii.rkiyebizim her şeyimizdir.

- RUM BASINI (MAKALE)
Başımıza Gelenlere Müstahak Olacağız
Dünkü olaylar ,heyecan ve ihtirasların kabarık olduğunu ve bunların bizi uçurumun
eııanna getirdiği ortaya koymuştur.Artık memleketin bütün liderlerinin sorumluluklarına
,~drikolarak harekete geçmelerinin zamanı gelmiştir..

19 OCAK 1972 (ÇARŞAMBA) YIL.21 SAYl:7248
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
-Günü Aktüel Konusuna İlişkin Çalışmalara Anlatan NejatKonuk ,Kira
l'asarısını'Yürütme Ve Yasamanın Ortak Ürünü Olarak Niteledi.
Gecikmenin Nedeni.çalışmaların Çok Titiz Yürütülmesidir.
'Tasarı yakın bir zamanda Meclis Genel Kurulunun huzuruna getirilecek; usulüne göre
müzakeresi tamamlandıktan sonra,kural halinde yürürlüğe girmesi mümkün olacaktır... '

-Erim Resmi Bir Ziyaret İçin Bugün Fransa'ya Gidiyor:
Kıbrıs Türkleri Makarios'la Karşı Karşıya Bırakılamaz.
Ankara:
Türkiye Fransa resmi görüşmelerinde iki ülkeyi ilgilendiren politika,ekonomik ve
kültürel konularla Fransa' da çalışan Türk işçilerinin sorunları ele alınacaktır.Aynca
uluslararası durum,Avrupa güvenliği.karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi gibi iki ülkeyi
ilgilendiren sorunlar Türkiye Fransa görüşmelerinde konu olacaktır.

-Dün Türkiye' den Ayrılan
Markezinis Fahrettin Altay'la görüştü.
İstanbul:
Spiro Markezinis görüşmesi sırasında Yunanistan'ın Türkiye ile daima kuvvetli bir dostluk
kurmayı arzuladığını ve bunda samimi olduğunu belirtti.

YURT DIŞI HABERLER
..İran'da Amerikalılara Yöneltilmiş 4 Patlama Oldu.
Tahran:
İkisi Amerikan Elçiliği önünde,üçüncüsü Amerikan Kültür Sarayında diğeri ıse
Amerikan Barış Gönüllüleri Merkezinde yer almıştır.

-Panayatakos,Makarios Ve Kibrionu İle Görüştü
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1
1--

-Nato'ya. Ait Uçak Düştü
-Sırada Daha Başka Grevler de Bekleniyor
Rum Banka Memurları 3 Günlük İhtar Grevine Başladılar
:çefkoşa:
Banka memurları maaşlarına zam ve daha fazla menfaat talep etmektedir.

~Rahman Televizyonda Açıklama Yaptı.
7İç Savaşta Pakistan'da 3 Milyon Kişi Öldürüldü.
/Londra:
Heyecanlı bir sesle konuşan Rahman 'Yahya Han benim
ocuk,kadın,köylü,işçi,'gözetmendenoluşan 3 milyon kişiyi öldürttü' demişti.

ülkemde

'10rtak Pazar Kıbrıs Türklerine Yaralanma Garantisi İstedi
C>l\lakariosYönetimi.Garaıi'ti Verirse Ortak Pazar Kıbrıs'ta Beş Yıllık Bir
,¢nişDönemi Anlaşması İmzalanacak
Bürüksel:
Türk cemaatine karşı uygulanmakta olan ambargoya karşı resmen karşı çıkmış ve
bns ile yapmaya hazırlandığı ortaklık anlaşmasında 'Türk cemaatinin de aynen
,irarlanacağı' yolunda garanti verilmiştir.

· ımerika İraile 150 Jet "\'eriyor
"Uçakların50'si Ph()ntom100'ü Şkyhawk
Washington:
·
Aynı çevreler uçakların teslimine önümüzdeki aylarda başlanacağı ve ilk parti
µçakların en geç 3 aya kadar İsrail' e belirtti.

b--SirAlec,Malta'da Çekilmem Devam Edeceğini Söyledi
Londra:
Malta Başbakanı Don Min Toff ile İngiltere Savunma Bakanı arasında Roma'da
J~pılan görüşmelerde kesin bir anlaşmaya varılamamıştır.

-Gazze'de Sokak Çarpışması

KÜLTÜREL HABERLER
:pÜŞÜNCELER. (MAKALE_ÇETİNEL)
Yine Konut Sorunu
Bir süre önce 5 çocuklu bir vatandaş geldi eve,elleri önünde·durdu.bizim taraflarda
ekgörülmeyenbir ağızla 'Agabey' dedi,ben bir liman işçisiyim.beş çocuğum var oturduğum
evden çıkardılar beni duydum ki filanın evi boşmuş bize yardım et dedi

:tlUM.BASINI (MAKALE)
Önceki Günkü Olaylar
Düşman kapımızın eşiğinde dururken biz kalenin içinde birbirimizle kavga ediyoruz bu
gidişle düşman kalenin içine girecek ve bizi yok edecektir.Böylelikle yeni bir yıl dönümü
ku,tlamamızimkansızlaşacaktır.
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20'0.CAK 1972 (PERŞEMBE)
YIL:21
SAYI:7249
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
¥1.JRTİCİHABERLER
.+TürkYönetiminin Bir Yetkilisi Açıkladı
· :öbet Mükellefiyetinden Kaçınan Eczahaneler İçin Cezai Müeyyideler
frdır. Ahmet Tolgay
·
'Sağlık müdürlüğünce hazırlanan ve resmi gazetede ilan edilen listelere göre nöbetini
ıtmayan eczacılar kanuna karşı gelmektedirler.Eczacılıkla ilgili. tüzüklere göre hareket
eyen eczacılar için cezai müeyyideler.uygulanmaktadır'

-:ı>ünyaGazetesi Kıbrıs Konusunu Eleştirdi
Kıbrıs'ın Stratejik Yönden Önemi Gittikçe Artıyor
İstanbul:
Kıbrıs sorununun yeni bir mana almaya başladığına ,adadaki,koministleri Sovyetler
esabına çalıştığının· artık bilindiğini belirten yazar- Sabit,kıbrısın son zamanlarda stratejik
akımdan büyük önem kazandığını yazmıştır

~rim.'in 3 Günl.ükResmi Fransa Ziyareti Başladı
-Sivilve Askeri Sektörle İlgili İmkanlar Gözden Geçirilecek
Ankara:
Fransa' da yapılacak: resmi görüşmeler sırasında;iki ülke arasında ki
:pnomik,kültürel,poHtikve sosyal ilişkilerin gözden g~çirileceğini belirten Başbakan Fransa
ealışverişlerimizi artırmaya çalışacağız.Oraya yardım etmek için gidiyoruz demiştir.

-Trafik Kazası :(Ahmet Esen bildiriyor)
Salih Mazlum isimli soydaşımız Mehmet Akif caddesinde geçirdiği · trafık kazasını
rrıüteakipağır yaralı olarak Lefkoşa Türk Genel Hastanesine kaldırılmıştır.

YURT DIŞI HABERLER
Rum Banka Memurlarının Görevi Devam Ediyor
'Lefkoşa:
Maaşlarımaza zam ve daha iyi çalışma koşulları isteyen banka memurları isteklerini
Rum yönetimince karşılanması üzerine geçen gün greve başlamışlardı. Yetli Rum bankasında
işlertamamen durmuştur.

-Omodos'ta Silahlı Çatışma_ Trikomo'da Silah Hırsızlığı
-Rumlar Arasında Gerilla Faliyeti Başladı.
-Solyadaki Elektrik Tesislerine Sabotaj Yapıldı
Lefkoşa:
Otomobilde bulunan 4 kişinin dışarı çıkarak koşmaya başlamasından sonra arabanın
şoförü tabanca çekerek polise ateş etmiştir.

23

KÜLTÜREL HABERLER
,:PŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
~ayat Pahalılığı:
N.e var ki bu yaşantıda gül gibi geçinip gidiyoruz .Aç mı kalıyoruz?Başıınızı koyacak
~z mi yok?Hastalıktan kırılıp mahfını oluyoruz?Çocuklarıınızı okutamıyoruz.Tabi ki hiç
' değil.Bunu söyledikten sonra da peşinden 'işte gül gibi geçinip gidiyoruz' demek için
afli olmak gerek.

JJJM BASINI (MAKALE)
Doğru Siyaset:
, . Kutlamalar. sırasında asırlardan beri gerçeği görmeyenler yine meydana çıkacak her
!ijnkar etmişler ve Yunanistan tarafından tayin edilen milli siyasete aykırı davranışlarda
ilunmuşlar. ·

21 OCAK 1972 (CUMA) YIL:21
SAYI:7250
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURT İÇİ HABERLE.R
-ı>ün Paris'teki Temaslara Başlayan Başbakan Erim 'Kıbrıs Sorunu
leeikmedenÇözümlenmelidir.
'.'Bulunacak Çözüm,Meşru Çıkarlarımızı Korumalı
Paris:
'Kıbrıs sorunlarına gecikilmeden ve ilgili tarafları tatmin edecek bir çözüm yolu bulunması
rekir' der.

-Sosyal Sigorta Komitesi Dün Bir Toplantı Yaptı.
Lefkoşa:
Uluslararası Çalışma Dairesi (İTO)Genel Direktörü Wilfred Jenks'in önümüzdeki
ünlerde kıbrıs'a yapacağı ziyaretle ilgili konular görüşülmez.

-24 Saatlik Bir Ziyarette Bulunmak Üzere Botto Pazertesi Günü
ôkara'ya Gidecek
An.,kara:
"Yabancı haber ajanslarının bildirdiklerine göre,Pakistan Devlet başkanı Butto,Bangladeş'in
iğer üyeler tarafından tanınması halinde.ülkesinin İngiliz Uluslar Topluluğundan Çekileceği
olunda ki tehdidinde de vazgeçmiş bulunmaktadır.

Britanya da 308 Kıbrıslı Öğrenci Var
Bunlardan 9l'i mezuniyen sonrası öğrencisidir.En sevilen dal mühendislik ve
teknoloji olup bunlara 157 Kıbrıslı devam etmiştir.

YURT DIŞI HABERLER
Yolsuzluk ve Rüşvet İddiaları Yüzünden Rum Temsilciler Meclisi yeniden
Karıştı.
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:Kayırma Politikasının
efkoşa:

Arttığı.Öne

Sürülüyor.

Askerlikten muaf tutulan Rum gençlerinin sayısı kısa süre içinde açıklanmaması
."ind~ İçişleri Bakanı olarak Komodromos'un askerlikten muaf tutma yetkisinin
şıtlanmasını talep etmiştir.

:Mısırda Üniversiteler Askere Alınıyor
Kahire:
1 Şubat'tan
·arlaştırmıştır.

itibaren

gönüllü

olarak

silahlı

kuvvetlere

kabul

edilmesini

.,,lJbya!da 28 Gazeteci Mahkemeye Verildi
Bir devrin mahkemesi önünde yargılanacak gazeteler arasında Kaddafi Hükümetinin
:ııdi yayın organlarının sorumlu kişileri de bulunmaktadır.

-430 Yunanlı Aydın Cuntayı Protesto Etti
.•. . Bildiride Yunanlı aydınlar sayısı 470'i bulan siyasi mahkum ve tutkluların serbest
· ·. ·akılmasınıistemiştir.
·

KÜLTÜREL HABERLER
"'

-Rl]M.BASINI ....(MAKı\LE)
Olaylar Endişeler ve Örgütler
'Makarios ve Yunan Hükümeti,Kıbns
sorunu üzerinde ortak bir tutum
emektedirler.Makarios'un politikasına saldırmış olmaktadırlar.Bu daha nekadar böyle

22 OCAK 1972 (CUMARTESİ) YIL:21
SAYI:7251
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
Bir İç Savaş Hazırlığının .Kesln Belirtileri
Rumlara Ait Bir Kampın Silah Deposu Daha Boşaltıldı
EOKA'nın Eski Saklama Yerlerinde Silah Bulundu
Lefkoşa:
Dünkü 'TA.NEA'gazetesi 'son dakika'başlığı altında verdiği bir haberde şunları
yazmıştır:
. • 'Diğer büyük bir silah hırsızlığı Beşparmak dağlarında ki Ayyas Hrisastomos askeri
Jcampındameydana gelmiştir.Bu kampında silah deposu soyunmuş bulunmaktadır.

-Dr. Küçük Paper'le Görüştü
Lefkoşa:
Bu görüşme sırasında Savunma Bakanı ve Dış Münasebetler üyesi Osman Örek'te
. · hazır bulunmuştur.

- Yeni Transtormatör Konmasına Başlandı
Lefkoşa-ôzel:
Yağan yağmurlar yüzünden,Lefkoşa' da Kanlı Dere ilk kez gelmiştir.Aşın yükleme sonucu
merkezi transtormatör arızalanmış.
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:UıatErim Bugün Fransa'ya Dönüyor.
yülken: 'Kıbrıs Konusunda Görüş Teatisinde Bulundu
·okara:
Ltarafım görüşlerinde tam bir paralelliğin memnunlukla görüldüğünü söylemiştir.

THY Uçağı Düştü 1 Ölü 4 Yaralı Var
dana:
. 103 . hacı adayının Cidde2ye götürdükten sonra dün sat 4:20 sıralarında boşalarak
·. a'ya dönen THY' na ait DC-91 Marmara yolcu ucağı kötü hava koşulları yüzünden inişe
:iği sırada düşmüştür.

Gôryelle Hozkurt'un Verdiği Önerge Kabul Edildi
)ğitim Politikası Yüzünden Genel Görüşme Açılıyor
,efkoşa:
Esas. kanun ve · kural kapsamına giren·· emeklilere 1972 emeklilik tadil kuralının
ürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay zarfında ve daha sonra değiştirilmemek şartı ile tercih
arım yeniden kullanmıştır.

ünya Bankası Türkiye'ye Kredi Veriyor
nkara:
Dünya Bankası Silifke.Köprü çay ve Tokat'ta sulama tesislerinde kullanılmak üzere
;lciye'ye 18 milyon dolar kredi verecektir.
.

.--YiirütmeKurulu Bugün Larnaka'da Toplanıyor

~C.iuyer.30 Ocak'ta Geliyor
Tew York:
..

Kıbrısa gelecek daha sonra Ankarave Atina'yı ziyaret edecektir.

i~ı;ı.giltere Ortak Pazara Geliyor
Londra:
)iı-ek endüstri ve ekonomik gerekse siyasal alandaki dinamik gücü,gelişme halindeki
celerdedahil bütün dünyada geniş tepkiler yaratacaktır.

fispanyada Tanınmış Bir İş Adamı Kaçırıldı
c7J>ünyaBankası Türkiye'ye Kredi Veriyor
Ankara:
4talya'da Hükümet Buhranı
Roma:
Cumhuriyetçi Partinin,Hristiyan Demokrat, Sosyalist ve Sosyal Demokratlardan
u Merkez Sol Koalisyondan ayrılarak muhalefete geçeceğini açıklaması üzerine
ıaş~amıştır.

-ıLaos'da 2 Amerikan Uçağı Düşürüldü
Saygon:
Fantom tipi 2 uçağın geçen gün komünistler tarafından düşürüldüğünü açıklamıştır

--Sa.lvadar,Dali Kiel İçin Bir Tablo Yaptı
Dünyaca ünlü İspanyol sanatçı,Kiel Olimpiyatlar için hazırladığı tabloyu Barselona' da
İnsan ve Deniz'adlı olimpiyat sergisinin yöneticisi Hans Jürgen Honses'e (resim)teslim
tmiştir,
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LTÜREL·HABERLER
. l1ŞUNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
öke in.medenYanma Gibi Tedbirler Almak Neye Yarar?
Çıkarılan k:urallarda,ortaya konan tasavvurlarda sorunların derinliğine inmektedir.
.~ük
geçicide olsa bir tedbir. alalım daha sonrasını düşünürüz' şeklinde davranışlar
(~µ.nlar doğurmaktadır(konut sorunu üzerine)

UM BASINI (MAKALE)
e}f..:Determinasyon

<> Kıbrıs Rum halkı , bu adanın. yerli sakinleridir Türkler ise sonradan gelmiş ve
cereden girmiş bir toplumdurlar.Türklerin dini ve kültürel halkları dışında hiçbir hakları
Jtz Türk tarafının ayn Self-Determinasyon isteğine resmi ve kesin bir red cevabı
elidir.Türk-Yunan ilişkilerinde bunun .sonuncunda düzelecek.tir.
23 OCAK1972 (PAZAR) YIL:21 SAYI: 7252
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
RT İÇİ HABERLER
)

.

>Rauf Denktaş, Larnaka'da Yapılan Taşra Toplantısında Konuştu
· klarımız Alınıncaya Dek Mücadele Devam Edecek.
oop. Merkez Bankasının Larnaka Şubesi Törenle Açıldı.
_arnaka:
' aptığı · konuşmada siyasi durumlara da değinmiş ve Rumların 3 yıl önce başlayan
;I;tişnıelerdeki tutumlarını . değiştirmelerinin beklendiğini, çünkü Türk toplumunun asgari
:plerle katıldıkları görüşmelerde Rumların hiçbir fedakarlıkta bulunmadıklarını, Türk
iluniunahiçbir hak tanımadıklarını belirtmiştir.

i1:kıbrıs Konusuna da Yer Veren Türkiye-Fransa
'~yınlandı.
ıııkata(BY)

Ortak Bildirisi

·<a.şbakan Nihat Erim'in Kıbrıs sorununa en kısa sürede adadaki iki toplumun hakları. ve
rllfaatleri göz önünde bulundurularak temel hukuk ilkelerine uygun bir biçimde bütün ilgili
~afları tatmin edecek.tir.(bu çözüm)

l.Enosis'i Tel'in Etmek İçin Tertiplenen Büyük Mitingin Hazırlıktan
~vamEdiyor
J..ıefkoşa:
1\.tatürkMeydanı'ndan, bando eşiğinde Zafer Sineması'na gidiş,
·Miting sonunda muhtıranın takdimi
· · · Atatürk heykeli ve şehitler anıtına çelenk konması

,/YURT DIŞI HABERLER
'; 7Çabnan Silahlar Hala Bulunamadı
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/a.karios Karışıkİç Durumdan Endişe Ediyor.
~Jkoşa··:
kaynakları da silah çalmaya kadar varan bu hareketlerinin Makarios' a karşı girişilmiş
(hareketin bir bölümüm olduğunu belirtmiştir.

Iedi Rum Bankasında Lokavt İlan Edildi.

DULTURELHABERLER
'ÔŞÜNCELER (MAKALE-"-ÇETİNEL)
"ranmakta Olan Rum Lideri :
~fos yavaş yavaş yıpranmaktadır. Her liderin eninde .somında başına gelecek olan
iliNlakarios'un iktidar kapısını da çalmıştır. İhtarlar peşpeşine gelmektedir. Ve işin asıl
ek.yönü de Enosis sloganı gerisinde Makarios'u yeme hareketlerinin gelişmekte oluşudur.

·-cJM BASINI (MAKALE)
rim bu konuşmasında, Türk şovenist liderlerinin Kıbrıs'a karşı güttükleri yayılma
"kasını ortaya koyan malum
%18'ini teşkil eden bir
,ır ülkesinde tanınmasına imkan
ir zaman kabul.edemeyeceğimiz
\llilutı

Türk görüşlerini bir kez daha tekrarlamıştır. Kıbrıs
topluma ve aynı zamanda Türkiye'ye dünyanın başka
olmayan hakların tanınması istenmektedir. Bu ise bizim
bişeydir."

25 OCAK 1972 (SALI) YIL: 21 SAYI: 7253
BOZKURT GUNLUK MUSTAKİL SİYASİ GAZETE

.Jon Gelişmeler Üzerine Makarios'un

ve Yunanistan'ın Tutumunu. Sert
J)ille"EleştirenRum Basınında Endişe, Şüphe Fırtınaları Esiyor.
irHükümet Darbesinden Korkulmakta.
l.iefkoşa:
'Makarios durumunun kuvvetli olduğu ve kendisini kimsenin deviremeyeceği şeklinde bir
· · ytle düşünmemelidir, Elini kolunu bağlayıp yardımı Allah'tan beklemelidir. Kendi
· dine ve aynı zamanda Kıbrıs' a yardım etmek isterse, Makarios hareket etmek zorundadır.
<,-,- r,

Küçük Fransız,Elçisiyle Görüştü.

\~ay ve Bayan Küçük tebrik kabul edecekler.

:l>oğuEkspresi
Kaza Geçirdi•
.
Istanbul:
','

:

'

''

_-

'

•'flaydarpaşa'dan ·Kars'a gitmekte olan ekspresin lokomotifi ile · altı vagonu yere yatık .bir
da devrilme tehlikesi geçirmiştir.

µTHY'nin Bir Uçağı Daha Kaza Geçirdi.
nkara:
ürk Hava Yolları'na bağlı bir jet yolcu uçağı Esenboğa Hava alanına inreken kötü hava
lan nedeniyle pist dışına çıkmıştır.

.• -Türk Kurum ve Kuruluşlarımızın İştirakı İle Bugün Enosisli Tel'in
itingi Tertipleniyor.
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:l:ıns'ınıızın ufukları yine kararmakta, Kıbrıs'ımızın Türk ufuklarında yine kara kara
-t}fl.f dolaşmakta, ucuz. politikacılar ve Enosis çığırtkanları boş . zannettikleri meydanlarda
. naralar atmakta.

4.ŞaatlikBir Ziyaret İçin, Botto Türkiye'de
J{ara.:(BY)
.. önce.birçok kez geldiğini Türkiye'yi ilk defa Pakistan Devlet Başkanı olarak ziyaret
· bildiren Hutto, bu ziyaretten büyük memmınluk duyduğunu son Pakistan Hindistan
ı hakkındaki görüşlerini sunmuştur.

aireler Kapalı Olacak
tom Enerjisi Komisyonu Ankara'da
kara:
:vlet Başkam İlyas Karagöz'ün başkanlığındaki bu çalışmalar iki gün sürecektir.
:nktaşKöylüleri Ziyaret Etti

· iprianu Konstantin'le Görüştü.
,penhag:
kaynakları Kiprianu'nun Yunan Kralı Konstantin'e Kıbrıs konusunda bilgi verdiğini
iştir.

.ÜLTÜREL HABERLER
rY~İfflCELER (MAKALE_Ç~TİNEL)
.iiııı.ijrge Geri Kalmışlık Mı?·
.j~ar çevrelerine göre toplum bünyesinin köküne inme. olanağı bugün hem yoktur, hem de
aj:ılamda gereksizdir. Çünkü Kıbrıs Türk Toplumu siyasi bir mücadele yapmaktadır. Bu
açleleninne getireceği belli değildir.

üşünür'ün Köşesi (MAKALE)
.
ip;irVe Ruh Hastalıkları Klinik Şefi Dr.SezaiHüseyin Sezgin)
"".rklerdepsikiyatrinin tarihçesi
ild.ertarihsahnesine çıktıktan beri ta Orta Asya'daiken, bilhassa Uygurlar Devleti'nde
hastalarına "hasta insan" özüyle bakılmış ve onları tedaviye çalışmıştır.

UM·BASINI (MAKALE)
m.larArasındaki Olaylar
oplumlar arası görüşmelerin yeniden başlatılması konusundaki kararsızlık devam
ıektedir, İç durumundaki gelişmeler daha ziyade Kıbrıs Rum tarafı için güçlükler
·a.1maktadır."

26 OCAK 1972 (ÇARŞAMBA) YIL: 21 SAYI: 7254
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURTİÇİHABERLER
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.:.Dün Lefkoşa'da 15 Binden Fazla Türk'ün Katıldığı Muhteşem Mitingde
nosis'e Karşı Olan Hıncımız, Tek Hançerden İfade Edildi.
-Enosis Ucubesine Lanet
~efkoşa:
Bütün dünyaya sesleniyoruz : Rum toplumu sırf Enosis için yaptı bütün bunları. Sırf
ağımsız ve birleşmiş milletlerin.üyesi bir devleti yıkıp koloni idaresi altına sokmakgayesi ile
~l)tı.. Bütün bunları ve sıkıyı görünce görüşmelere oturdu. Ana gayesi yine aynıydı. Bu
· .edenledirki üç buçuk yıldır bir netice elde edilemedi görüşmelerden. Bütün bunlar kısa bir
eçmişte yer alan akıl alma, insanlık idealine sığmaz ve insanlık bakımından utanılacak acı
erçeklerdir.

. -Bu Mitingin Nedeni :
'i'Kıbns Türk'ünün Enosis'i daima Tel'in ettiğini, adada hükümranlık değişecekse Kıbns'ı n
sas sahibi Türkiye'ye iadesi gerektiğini savunduğunu belirtmiştir.

-'Bayramın İkinci Günü, 28 Ocak'ta Gazeteciler Cemiyeti "Bayram
azetesi" Yayınlıyor.
Lefkoşa : ( özel)
?\Günlerden beri büyük bir titizlikle hazırlanan Kıbrıs Bayram Gazetesinin yazı kurulunda
Bayrak radyosundan Mehmet Fehni, Halkın Sesi gazetesinden Akay Cemal ile Özer Hatay ve
Bozkurt gazetesinden sağdıcı Togan ile Ahmet Tolgay bulunmaktadır.

7Bay ve Bayan Denktaş Bayramda Lefkoşa'da Bulunmayacak.

, KÜLTÜREL HABERLER
-DÜŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
Yeni Bir Açıson Planı Mı?
Bir zamanlar üzerinde gürültü patırtı kopartılan ünlü açısan planı vardı ya bugün bu planın
tezgahlanması çalışmaları varmış
ve bu çalışmalar Amerika ile Nato tarafından
sürdürülmekteymiş.

-Kaplan'ın Dönüşü :
''Tek adam" bütün bunlar altından kolay kalkılacak sorunlar değil. Sami Kohen Milliyet'ten
Belki bu manzaralar karşısında bazı çevreler "öyle ise Bangladeş yürümez, uzun zaman
Yaşamaz" sonucunu çıkaracaklardır. Yıllar önce katanga kango'dan Biafra Nijerya'dan
.ayrıldıktan ve bağımsızlığını ilan ettikten sonra tekrar anavatana katılmamışlar mıydı? Artık
· (Şeyh Mucibur Rahman) emrini dinletecek güçte "tek" adamdır. Devlet otoritesinin
sembolüdür o.
t

llUM BASINI
CGesaretle

(MAKALE)

Yunanistan batı dünyasına karşı sadakatini daima göstermiş, sıkışık zamanlarında onun
yardımııia koşmaktan geri kalmamıştır. Fakat batı dünyası Yunanistan'a karşı dürüst
davranmamış, Ve iki dünya. savaşında yunanistan'ın katlandığı fedakarlıkların mükafatını
vermemiştir.

27 OCAK 1972 (PERŞEMBE) YIL: 21 SAYI: 7255
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
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(_____,,

YURT İÇİ HABERLER
-Türk Müstahdeme Ödeme Kolaylığı Sağlanmaması Üzerine :
';['ürk-Sen Us İngiliz Makamlarını İkaz Etti.
Lefkoşa:
_
Türk-sen genel. sekreteri gönderdiği mektupta "bazı ödeme memurlarının tutumunun Türk
müstahdemler arasında derin öfke ve haya sükutu yarattığını belirtir."

...Dr, Küçük İtalyan Elçisiyle Görüştü.

'Lefkoşa:
:nu görüşmede savunma bakanı ve Türk Yönetimi Dış münasebetler üyesi Osman Örek de
·:Hazır bulunmuştur.

-Türk Yönetimi Londra Ofisinden Açıklandığına Göre :
İngiltere'den Evlenmek İçin Gelen Gençlerimiz Artıyor.
f,I:.ıondra :
2.Söz

konusudairede bu maksatla resmi işlemlerin yapılmasına başlanan 1970 yılının Nisan
ayından o sene sonuna kadar Kıbns'a 10 öğrencimiz gidip evlendikten sonra eşleriyle beraber
İngiltere'ye dönmüştür.

-Türk Yönetiminin Londra Ofisi Müdürü
-Necati Sağer Kıbrıs Hakkında Konferans Verdi.
Londra Özel :
Necati Sağer, Kıbns'ın geçmiş tarihine, coğrafi ve stratejik konumuna Türk ve Rum
halklarının dil, din ve kültür bakımından birbirinden tamamen farklı iki ayn milli varlık
olduğuna değinmiştir.

,...Rumlar Caminin İçine Enosis Afişi Astılar.
GirneÖzel:
Rumların dini mabedimize yaptıkları bu saldın, birleşmiş milletler barış gücü nezdinde
protesto edilmiştir.

: ...Ba:f'takiCamii Cedit Yeniden İnşa Ediliyor.
Lefkoşa:
Rum saldırılarında yıkılan ve daha sonra Rum makamlarınca otoparka çevrilen ve halen
Rumlar tarafından bu maksatla kullanılan camii yeniden.inşa ediliyor.

'·i.Hac Ve Kurban
Bugün ve Hac ve Kurban Bayramıdır.

YURT DIŞI HABERLER
-Bütün Dünyada Yankılar Yaratan Gelişme

-Nixon Vietnam İçin Yeni Barış Planını Açıkladı.
-Güney Vietnam Teklifleri Kabul Etti.
Washington:
Kuzey Vietnam'm elinde bulunan Amerikan savaş esirlerinin serbest bırakılmasını ve bütün
Hindi Çini de ateşin kesilmesini teklif etmiştir. Vietnam' daki bütün Amerikan ve müttefik
kuvvetlerin altı ay içinde çekilmesini Güney Vietnam' daki bütün tarafların katılacağı seçimler
yapılmasını kabul ettiklerini bildirmişlerdir.
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-Rum Postacılar Greve Başladı.
t,iPosta.memurlan aynca.Makarios'a bir telgraf göndererek sorunları.runçözümü için bizzat
müdahale etmesinin istemişlerdir.

KÜLTÜREL HABERLER
-DÜŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
:·Sevinç
Bugün bayram, kişi böyle günlerde mutlu olmak ister. Durup şu veya bu sorunun zaten
yıllardır üstesinden gelinmeyen şekilleri ile uğraşmak istemez. ''tatlı yiyelim tatlı konuşalım"

der,

· RUM BASINI (MAKALE)
Toplumlar Arası Görüşmeler.
r.

Agon Gazetesi, toplumlar arası görüşmelerin genişletilmiş safhasına Adalet Bakanı Suat
Bilge'nin hukuk danışmanı sıfatıyla katılacağına dair yeni haberler aldığını öne sürmektedir.

30 OCAK 1972 (PAZAR) YIL : 21 SAYI : 7256
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
-Beşli Görüşmeler Konusunu Görüşmek Üzere Roberto Guyer Bugün
Geliyor.
Görüşmelerin Yeri Ve Zamanı Saptanacak.
Lefkoşa:
Adada, kalacağı süre içersinde Başpiskopos Makarios ve Spiros Kiprianu ile de bir araya
gelecek olan Dr. Roberto Guyer, çarşamba günü Atina'ya gidecektir.

-Kardeş Ocağında Yapılan Toplantıda Emekliler Örgütlendi.
Lefkoşa ·Özel:
Örgütün amacı, "tekaüde ayrılan memurların haklarını aramak ve içinde bulundukları
müşkül durumu ilgili makamlara duyurmak" diye açıklamış.

-Balkanların En Büyük Geçidi Bugün İstanbul'da Açılıyor.
İstanbul:
Alt ve üst yolan bin kilometreyi bulan ve·40 bin metrekarelik bir alanı kaplayan·geçidin
yapımında 40 bin metreküpten fazla beton 13 bin tona yakın çimento ve 3600 ton da demir
kullanılmıştır.

YURT DIŞI HABERLER
..İnanılacak Gibi Değil Ama Gerçek :
Amerika Kuzey Vietnam'a Para Yardımı Yapacak.
Washington :
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,..••••••••............................ ------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----;~Yardım teklifinin Kuzey Vietnam'a Birleşik Amerika Başkanı Nixon'un ulusal güvenlik
içişleridanışmanı Kissinger'in Paris'te yürüttüğü gizli görüşmeler sırasında teklif edildiği
belirtilmiştir.

-Pakistan Kıbrıs'la Diplomatikİlişkilerini Kesti.
Rawalgindi:
Pakistan hüküm.eti, bu kararım Kıbrıs Rum
almıştır.

yönetiminin Bangladeş'i tanıması üzerine

-Televizyonda Rumlara Veda Eden.Panayotakos ı "Beşli Görüşmeler.Son
Barışçı Şanstır."
Lefkoşa:
Amaç, ilgili tarafları mümkün olduğu ölçüde tatmin etmek olduğunu da kaydeden
Panayotakos Yunan temsilcisinin rolünün politik değil, "teknik danışman" niteliğinden öteye
.· geçmeyeceğini ileri sürmüştür.

-.Joseph Lons, Varşova Paktı'nın Görüşlerini Samimi Bulmadı.
Ottova:
Avrupa' daki · karşılıklı dengeli kuvvet indirimi prensibini onaylar nitelikte olduğunu ancak
/bilclirideherhangi bir ayrıntıya değinilmediğini belirtmiştir.

'.,Atina'da İki Patlama Oldu.
, ...Fransa Yunanistan'da Uçak Montaj•Sanayi Kuruyor.
-Altıncı Filo'ya ÜsMeselesiAtina'da Görüşülüyor.
Atina:
Yunan Hüküm.eti Sözcüsü, Atina ve Pire gibi büyük şehirlerin tercih edilmesinin normal
olduğunu kaydetmiştir.

-Fransa Nükleer Denizaltı Filosu Kuruyor.

KÜLTÜREL HABERLER
~DÜŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
Bayram Gazetesi'nden Aldıklarımız
Evvela bağımsızlık esastır diyor. Bu bağımsızlıkta bir de ortaklık istiyoruz. Bunu takiben de
ceınaat . işlerinin-hükümet işlerinden ayrılması gelmeli yani otonominin devamı vede yine
garanti teşkil edecek otonomiye gidiş...

· RUM BASINI (MAKALE)
İhtirazi Kayıtlarımız Olaylara Dayanıyor.
Türk hüküm.etinin Kıbrıs sorunun üzerindeki tutumu hakkındaki itirazi kayıtlarımız peşin
hükümlere değil fakat günlük olaylara ve ciddi belirtilere dayanmaktadır.

31 OCAK 1972 (PAZARTESİ) YIL: 21 SAYI: 7257
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
-B.M. Genel Sekreterliğince Beşli Görüşmeleri Organize Etmekle
Görevlendirilen Dr. Roberto Guyer, Dün Akşam Le:fkoşa'ya Geldi.Genel
Sekreter Yardımcısı Yarın Dr. Küçük ve Denktaş'la Görüşecek.
33
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Lefkoşa özel :
i

Bildiğiniz gibi Yunanistan, U thant'ın sunmuş olduğu formülü kabul etmiş bulunmaktadır.
'ürkiye'de bunu kabul etmiştir.Ancak bazı noktalarda görüşmeler yapmamız gerekmektedir.

-.Bayram Dolayısıyla Yayınladığı Mesajda Erim, Reformlarının Ortaya
onacağmı Açıkladı.
Ankara:
Her şeyden önce vatandaşlara öncülük etmekle görevli politikacıların, liderlerin kendilerinin
üçük rekabet hesaplarından uzak tutabilmeleri, vatandaşlara karşı dürüst ve açık kalpli
ayranmaları ile mümkün olur.

-Dün Tertiplenen Büyük Bir Törenle Aksaray Geçidi Hizmete Açıldı.
İstanbul:
,/Başbakan Erim, mesajında : ."Açılışı yapılan Aksaray alt ve üst geçidi belediye
izmetlerinde özellikle trafik konusunda çok faydalı sonuçlar getirmesi bakımından İstanbul' a
apılan yararlı hizmetler arasında daima takdir ile anılacaktır" demiştir.

-Eski Rus Liderinin Hatalarını Düzeltmek İsteyen Potgorny Bu Yıl
ürkiye'yi Ziyaret Etmek İstiyor.
Birleşmiş milletler ziyaretin esas gayesi Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin daha fazla
kuvvetlendirmek ve bilhassa Türk halkında mevcut "Rus düşmanlığını" ve "kominizmin
Yayılmasıendişesinin yersiz olduğunu vurgulamıştır,

-Libya Kıbrıs'ın Bağımsızlığını Destekliyor.
Ankara:
Ülkesinin daha önce olduğu gibi şimdi de adanın bağımsızlığını desteklediğini, Türk ve
Rum topraklarının meşru haklarına sahip olmaları gerektiğine inandığını söylemiştir.
Okuyucunun Köşesi : Sağır çocuklar konuşacak.
· Konuşma öğrenen sağır çocukları, İngiliz donanması tarafından geliştirilen bu elektronik
cihaza şükran duymaktalar. (3-11 yaşları arasındaki çocuklar)
-

YURT DIŞI HABERLER
-Dakka'da Bengallilerle Müslümanlar Yeniden Çarpıştılar.
Dakka:
Doğu Pakistan' da oluşan çarpışmalardan sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bengallilerden l ô.ölü 50 yaralı olduğu söyleniyor. ·

-İran'da Kötü Hava Şartları... 20 Ölü Var.
Tahran:
Kötü hava şartları yüzünden iki gün içinde en az 20 kişi hayatını kaybetmiştir. 5 kişi
donarak ölmüş, 6 kişi de çığ altında kalmıştır.

-Trafik Kazasında 30 kişi öldü.
Tatvan:
Milliyetçi Çin' de mazot yüklü bir tanker, bir turist otobüsü ile bir arabanın çarpışması
yüzünden 30 kişi yanarak ölmüştür.

-Butto Kızıl Çin'de (Pakistan Cephesinde Yeni Gelişmeler)
Pekin:
Butto, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ülkesinin karşılaşmakta olduğu son durumu· gözden
geçirecektir.
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-Amerikah
Teknisyenler
Pekin'e
Televizyonda Canlı Yayınlanacak.
NewYork:

Gitti

:

Nixon'un

Çin

Ziyareti

Teknisyenler, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ilk defa uydular arası bir haberleşme imkanı
yaratacakardır,

KÜLTÜREL. HABERLER
RUM BASINI (MAKALE)
-Grivas'ın Kanun Dışı Grupları
General Grivas'ın ortadan kaybolduğu ve gizlice Kıbrıs'a geldiği 28 Ağustos 1971
tarihinden bu yana ilk defa olarak Kıbrıs hüküıneti, general Grivas'ın emrinde kanun dışı
grupların ve bunların silahlanmakta olduğunu kabul etmiştir.

1 ŞUBAT 1972 (SALI) YIL :21 SAYI: 7258
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
-Genişletilmiş Görüşmelere İstek Ve tenlikle Taraftar Olan Türk
Çevreleri, Buna Rağmen Fazla Umutlu Değil,
· Beşli Görüşmelere Şartlı Değil, Sağlam Prensiplerle Oturacağız, Ahmet
'J?olgay
Prensiplerimiz, 4 noktada toplanmaktadır.
I-Kıbns'm bağımsızlığını sağlamak:
2-Ulusal ve toplumsal varlığımızı devam ettirmek
3-Can ve mal güvenliğimizi garanti altında bulundurmak:
: 4-Ekonomik gelişmemizi önleyecek tedbirleri ortadan kaldırmak:

-"Cumhuriyet"in Dünkü Manşetine Göre :
Türk Donanması Gittikçe Gelişiyor.
İstanbul:
Türk deniz kuvvetleri Şubat ayından itibaren Yeni gemi ve tesislere kavuşacaktır.

-"Patris" için Soruşturma Açıldı.
Lefkoşa:
İki yazı ile soruşturma açılmıştır. Yazılardan biri Başpiskopos Mak:arios'u tahkir edici,
ötekinin ise kamu düzenin bozucu olduğu öne sürülmüştür.

YURT DIŞI HABERLER
-Müracaat Eden Kadın Hapisteki Kocasından Çocuk Yapmak İstiyor
Londra:
Sarışın, Rene Wesbey böyle bir talepte bulunuşunun nedenini ise bundan iki ay kadar önce
trafik kazasında 16 yaşındaki kızını kaybetmesine bağlamaktadır.
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-"MilliGururumuz Sterlinden Daha Önemlidir" Diyen Botto, Pekin'de
Temaslarına Dün Sabah Başladı.
.Pekinı
"Bangladeş' i tanıyacak olaniçin giliz Milletler topluluğu üyelerinin her biri Pakistan
diplomatik ilişkileri konusunu ayn ayn düşüneceğiz" demiştir.

-Mc NamaraMucibur Rahman'la Görüştü.
Dünya Bankası başkanı Mc. Nam.ara, Hindistan'dan sonra gittiği Dakka'da Bangladeş
başbakanı Şeyh Mucibur Rahman ile görüşme yapmıştır.

-Londonderry'de Kanlı Çarpışmalar Oldu.
Londonderry :
· Geçen gün öğleden sonraiçin giliz paraşütleri ile Katolikler arasında meydana gelen silahlı
çarpışmalar sırasında ölenlerin sayısı 15'e yükselmiş.

-Nepal Kralı Öldü.
Katmaneu:
52 yaşında ölen kralın veliahtı Birand Şahseban kral olarak Nepal tahtına oturmuştur.

KÜLTÜREL HABERLER
-DÜŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
Toprak Kooperatifçilik- Yönetim.•.
Toprağa bağlı kesimde hissedilir oranda bir tembellik var. Somut değerlendirme için de bu
görüş yanıltıcı olacaktır. Ve denecektir ki : "Dünün Türk köylüsü ile bugünün üretici Türk
köylüsü aynı mıdır? ... Elbette ki aynı değildir. Köylüye teknik gitmiştir. Ziraat uzmanları
gitmiştir. Hatta kısıtlı da olsa kredi gitmiştir. Teşvik fonları gitmiş.

R.UM BASINI (MAKALE)
-Barış Gücü ve Rumlar
..• Komodromos, Barış gücünden, Türk Tedhişçilerinin yarattığı çeşitli olaylar karşısında
oynadığı uzlaştırıcı rolü terk ederek, Ada' da nizam ve asayişin yerleşmesi için , Kıbrıs
Hüküm.etine olumlu bir şekilde yardım etmesini istemektedir.

2 ŞUBAT 1972 ÇARŞAMBA YIL: 21 SAYI : 7259
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
-Bugün Atina'da Yarın da Ankara'da Beklenen Guyer, Dün Türk
Liderleriyle Temaslarda Bulundu.
Lefkoşa:
Görüşmeden sonra Denktaş şunları söylemiştir : "Kendilerine görüşlerimizi izah ettik.
Ankarave Atina' daki temaslardan sonra beşli görüşmelerin ne zaman başlayacağı belli
olacaktır."
·

-Türkiye Ortak Pazar Nezdinde Teşebbüse Geçti.
Türk Toplumu da Sağlanacak Kolaylıklardan Eşit Ölçüde Yararlanmalı.
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.Ankara:
<Ortakpazarın Kıbns'taki durumüclikk:atçeken Türkiye, topluluk sorumlularına Türk
toplumunun çıkarlarını da hatırlatmıştır.

' ..Türkiye Yeni Bir Yüzer Havuza Kavuşuyor.
Gölcük:
3 500 ton kaldırma kapasiteli yüzer havuzda çeşitli tipteki gemiler havuzlanarak
. onarıla.bilecektir.

-Beşli Görüşmeler Arifesinde Umut Kıran Anlaşmazlıklar, Gelişen
Görüşler Ahmet Tolgay
Çelişen görüşleriçin celendiği zaman, tarafların anlaşma zemini olabilecek hiç bir asgari
müşterekte birleşemedikleri ortaya çıkar.
I-Azınlık-çoğunluk meselesi
/2.,.Bağımsızlıkkavramı
. 3-13ağımsızlığıngarantilenmesi
· 4-Türk toplumunun anayasal durumu
5-Fiili durum

~TRT,Son. Gelişmeleri Eleştirdi :
Türkiye ile Yunanlstan'a Önem.IiGörevler Düşüyor
.Ankara:
Bilindiği gibi Kıbrıs Devleti'ni meydana getiren Türk ve Rum toplumları karşılıklı ilişkileri
.ive.devletin yapısına verilebilecek şekil üzerinde görüşmelere başlandı.

YURT DIŞI HABERLER
-Keşmir B.M Gözlemcileri Çalışmaktan .Alıkondu.
'iNEWYORK:
Keşmir ateşkes hattındadurumun genellikle sakin olduğu ancak ateşkesin ihlal edildiği
yolunda iki tarafın şimdiye kadar 27 şikayette bulunulduğunu belirtmiştir.
-Mücahit Ordumuza bugün yeni güçler katılıyor.

KÜLTÜREL HABERLER
-DÜŞÜNCELER (M.AKALE_ÇETİNEL)
Beşli Görüşmeler Arifesinde Çabalar yoğunlaşırken ...
Bu noktad.Adikkat edilmesi gereken bir gelişim vardır : Hatırlardadır. Makarios son güne
kadar Londra Zürih' e karşı çıkmıştı. Sonra kendini bu andlaşmaların için de buldu ister
istemez.

-Dünyaın En Ünlü ve En Güzel Sopranosu, Anna Moffo, Anne Olmak
İstiyor.
-New York'ta En Az 150 Bin Eroinman Var.
-Ottan Alınan Madde Sigaraya Düşkünleri Tedavi Edebilecek.
Bir İskoçya hastanesinde, göğüs hastalıkları dahil bazı hastalar, otlardan istihsal edilen bir
madde ile yapılan sigaranın tiryakilere hakiki sigarayı aratıp aratmayacağı hususunda
araştırmalara yardımcı olmaktadır.

RUM.BASINI (MAKALE)
Olumsuz Tutum
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General Grivas'ın K.ıbns'ta bulunduğu kesinleşmiştir. General Grivas adınına kurulan
silahlı gruplar bütün adaya yayılmıştır. Silahlı gruplarason zamanlarda önemli sayıda silah
takviye edilmiştir. Gruplara komuta edenler, savaş tecrübesine sahip kimselerdir. Meydana
getirilen gizli teşkilatın yapısı bir pramide benzemektedir.

3 ŞUJJAT 1972 PERŞEMBE YIL: 21 SAYI: 7260
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
!,'YURT İÇİ HABERLER
-Mükellef Mücahitlerin And me Töreninde Yaptığı Konuşmada
umların Bize Ameliliğin·Ötesinde Hak Vermek İstemediğini Belirten
enktaş : "Haklarımızı Almadan Bu Mukavemetten Vazgeçmeyeceğiz."
· Lefkoşa - özel :
ijenktaş, şöyle söylemektedir :
''Bu memlekette, bu dava bir günde bitsin ve nasıl biterse bitsin hissi yoktur. Bu hissi
ayanlar size ve cemaate nankörlük etmektedir. Biz.eğer silaha sanlmışsak.kimsenin evini
\Janak için sarılmadık.. 103 köye toprağımıza toprak, malımıza mal, evimize ev
)¥emiyoruz. 103 köyde ocaklarımızı söndürdüler? Bu hak ve hukuk, bu hürriyet bize teslim
~dilmedikçeelimiz silahtan çekilmeyecek."

:Türk Hava Gücü Vakfına Bağışlar Devam Ediyor.
-Orgnrl. Muhsin Batur Kıbrıs'a Teşekkür Mektupları Gönderdi.
Lefkoşa:
· ·Yeşilırmakköyü ileri gelenlerinden İbrahim Afif adlı soydaşımız 5 Bin Türk Lirası karşılığı
i~ak 140 liralık bir bağışta bulunmuştur.

·-Kıbrıs'taki Temaslarını Tamamlayan Guyer, Atina'ya Gitti.
,Lefkoşa:
· Kıbrıs'ta kaldığı süre için de Türk ve Rum liderleri ile görüşmelerde bulunan Guyer, aynca
Birleşmiş milletler yetkilileri ile temaslar yapmıştır.

- Çevrelerimiz Uyarıyor :
;uzlaşmazlığın Devamı Kesin Ayrılığa Gider.
Ahmet Tolgay
Beşli görüşmeler arifesinde Türk çevrelerinin görüşlerini yansıtırken Türk tarafının
genişletilmiş görüşmelere hangi gerçekleri ve prensipleri göz önünde bulundurarak
oturacağını söylemişti.
"Bütün umutlarımızı görüşmelere bağlayıp olduğumuz yerde saysaydık, muhakkak ki
zatnan bizim aleyhimize işlemiş olurdu. Biz bir taraftan barışçı çabalardan kaçınmamak için
görüşmelere devam ederken bir taraftan idari, sosyal ve ekonomik alanlarda tedbirlerimizi
alarak kendi kendine yeterli bir toplum yaratma uğraşındayız.

KÜLTÜREL HABERLER
-DÜŞÜNCELER
Hak! .•.

(MAKALE_ÇETİNEL)
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Bu toplumda özellikle "HAK" konusunda peşin yargılara varılmıştır. Zannedilmiştir haklı
lan gerçekten hakkını alacaktır. Veya bir örgütün meydana gelmesi hak alma konusunda
eter bir hareketlenmedir. Oysa ki "hak", asırlar boyudur muayyen zümrelerin, büyük
üınreleri istismar eden. tutumları için de harcanmış ve büyükiçin san kütlelerininiçin sanlık
efhumudur. Fakat hak, asırlardır kişinin uğrunda öldüğü halde elde edemediği
aşamadığıdır da ...

RUM BASINI (MAKALE)
--KomünistlerinSilahlanması
"Kıbns'a büyük miktarda silah nakledildiği ve cumhurbaşkanı Makarios'un muhafızları ile
akarios taraftarı unsurlar tarafından teşkilatlandırılan solcu gruplara dağıtıldığı yolunda
alemler alınması üzerine Mili muhafız Ordusu, bütün Kıbns'ta alarma sokulmuştur

4.ŞUBAT 1972 CUMA YIL: 21 SAYI: 7261
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
· .· -Makarios Yönetiminin Sözcüsü "Devletin Gelişmekte Olan Bir Komplo
·ıe.Karşı Karşıya Olduğunu" Açıklayarak Endişe İzhar Etti.
Makarios' çular Silahlandırılıyor.
· Rum Polisi Ada Çapında Araştırmalar Ve Tutuklamalar Yapıyor.
Lefkoşa:

. 9 kişi tutuklandıSilahlarLefkoşa'yaMazda markalı ve plaka numaraları örtülü 20

kamyonla getirilmiştir. Adaya Yunan hükümetinden gizli olarak sokulmuştur. Makarios tedbir
alıyor. Bu görülen meçhul kişiler bölgede daha rahat hareket edebilmek için polis cipleri ve
üniformaları kullanmaktadır.

".'Düzkaya,Mükellef Ve Öğrenci Müeahitlerimiz And erek Kutsal Göreve
]..laşladılar.
· KONUK, "Mücadeleyi Sonuna Kadar Götürmeye Kararlıyız."
Yavru vatan Kıbrıs üzerinde Türk olarak ve şerefle yaşamayı temin etmek için bütün
· haklarımızı alıncaya kadar mukavemet etmeye and içmiş asil bir cemaatin asil evlatlarıyız.
Bu vatan topraklarında Türk' e yaraşır bir şekilde başınız dik, şanlı bayrağımızın gölgesinde
yükseleceğimiz mutlu güne kavuşmak için· yaptığınız mücadele-nöbeti teslim alıyorsunuz.

-Orgnrl, Muhsin Batur Açıkladı.
Türkiye Dört Yıla Kadar Kendi Uçağını Yapabilecek
İstanbul:
Birkaç yıl sonra yurdumuzda yapamayacağımız jet motoru kalmayacaktır. Biz şu andaki
imkanlarımızla uçak gövdesini Türkiye'de yapacak durumdayız.

-11 Konuşmacının Söz Alacağı 4 Gün Süreli "Gençlik Ve Halk Eğitimi
Semineri" Salı Günü Başlıyor. Ahmet Tolgay
Seminer 8 Şubat Salı gününden I 1 şubat Cuma gününe kadar devam edecektir. Nejat Konuk
"vatandaş ve vatandaşlık görevlerimiz" konulu konulması izleyecektir.

-Denktaş Leymosun'da Konuşacak.
.>
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eribot.Seferi 17 Şubat'ta Başlaycak.
rafık Kazasında 17 Kişi Öldü.
~ôkara:
araadana karayolundan meydana gelen trafik kazasında 1 O kişi ölmüş 15 kişi de
alanmıştır. Bir otobüs ve bir kamyon çarpışmıştır.

"gönüile Demirel·Görüştü.
rıkara:
genel başkanı İsmetiçin önü ile Ap genel başkanı Süleyman Demirel arasında bir
ışme yapılmıştır: Ele alınan konu hakkında açıklama yapılmamıştır.

eüiz Gezmiş'le Arkadaşlarının Tashih-i Karar İstekleri Reddedildi.
nkara:
~skeci Yargıtay sanıklarından Deniz Gezmiş,YusufAslan ve Hüseyin İnan'ınidam
'::ırlarını onaylamış, öteki 15 sanık hakkında verilen kararları bozmuş.

fPopperler Kenya'ya Gitti.
fWaldheim Bugün Roma'da Jarring'le Görüşecek.
:Roma:
Waldheim ve Jarring bu görüşmede, Süveyş kanalının trafiğe açılması konusunu ele
aeaklardır.

KÜLTÜREL HABERLER
iDÜŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
70rtak Pazar ve Türk Toplumu

Ortak Pazar kapıları önünde titreşen Rum idaresi ilk kez Türk toplumuna bu konuda
.vizsiz,yeşil ışık yakmıştır. Eğer ortak pazara giriş bu ortakların adadaki Türk toplumunu da
apsayacaktır koşuluna bağlanırsa yine tavizsiz bu adada federatif sistem gerçekleşecektir.

/RUM BASINI . (MAKALE)
Niçin Endişe Ed.iyorlar
, .'.'Devletin yeni silahlar ithal edip etmediğini biz bilmiyoruz. Şayet etmişse, bunda endişe
Ilecek ne vardır? Silahları ithal eden kanuni bir teşkilat değil ki devlettir. Devletin
anunsuzluğu önlemek, nizam ve asayişi korumak için tedbir alması endişee değil ancak
p:ı.emnunlukverici bir hareket olarak karşılanmalıdır.

5 ŞUBAT 1972 CUMARTESİ YIL: 21 SAYI: 7262
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
-Türk Yönetimi Meclisinin Dünkü Oturumunda " Eğitim Politikası Ve
Sorunları" Konusunda Genel Görüşmeler Yapıldı.
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:Ali Sülha, "İstihdam Sorununun Sorumluluğunun Üyeliğime Yüklemek
""ksızlıktır'' Dedi.
mail Bozkurt'un konuşması,
aka millet vekili İsmail Bozkurt, eğitimin ulusal kalkınmayı gerçekleştiren en önemli
olduğuna işaret ettikten sonra bizim bugünkü eğitim sistemimizin topluma yaratıcı adam
ek olanağından yoksun olduğunu, sadece niteliksiz, diplomalı adamlar yaratmakta
tı.ğunusöylemiştir. "balığın baştan koktuğu" iddiasını öne sürmüştür.

7 Yıl Süre İle.Toplumumuza Önemli Hizmetlerde Bulunan Fuat Sami,
·lpSYetersizliğindenVefat .Etti
,EFKOŞA:
brıs TürkKooperatifBankası Tarım Müşaviri ve Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Fuat
~,.57yaşında olduğu halde dün sabah kalp sektesinden hayata gözlerini kapamıştır.

iirne'de Mevsimin İlk Karı Yağdı
·~ürkiye'de Kötü Hava Şartları Devam Ediyor

~V·.t.n

"·

eleforıve teleks -bağlantılarıkesilmiştir, kar yağışı nedeni ile··deniz ve hava seferleri iptal
"J.miştir.

URT.DIŞI HABERLER
·~işpiskopos, Sanıldığı Kadar Kuvvetli Değil Guardian'a Göre Makarios
,ip.tof'un Yolunu İzliyor
ÖNDRA:
akarios, Malta veiçin giltere arasındaki çekişmeleri ve pazarlıkları büyük bir dikkatle
~µıekteve bundan kendisi için gerekli defteri çıkaramaya çalışmaktadır.

.ÜLTÜREL HABERLER
fÔÜŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
'IJüı-k Toplumunun Ekonomisi Üzerine •••
iQ-erikalmışbir toplum muyuz? yoksa mevcut ekonomisine rağmen ticari bunalım için de
idir?
•- ğer geri kalmış bir toplumsa bu çağda alınacak tedbirler açıktır.. Bütünlük gösteriyorsa
.evletçilikilk kademede dört elle asınılacak bir sistem olarak bulur kendini. Butto'nun
akistan'da biraz tereddütle de olsa yapmaya çalıştığı bu olmuştur. Afrika ülkelerinden
,~ıları da bu yolu tutmuştur.

B.UMBASINI (MAKALE)
Kurtuluş Kuvvetlerinin Seferberliği
Kurtuluş çabalarında aynı derecede önemli olan diğer bir faktörde, anavatan Yunanistan'dır .
.ğer anavatan evlatlarını feci bir çatışmadan kurtarmak için harekete geçerse, kimse onu
1:bns'ın işlerine müdahale etmekle suçlamayı aklından geçirmeyecektir.
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6 ŞUBAT 1972 PAZAR YIL : 21 SAYI : 7263
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
-Türkiye işleri Bakanlığı Dün Bir Bildiri Yayınlayarak, Rumların Silahlı
( Gruplar Kurmakta Olduğuna Dikkati Çekti : Türk Toplumunun Güvenliği
için Gereken Tedbirler Alınacaktır. Ankara'daki Temaslarını
Tamamlayan Guyer, Bugün New York'a Dönüyor.
ANKARA:B.Y
Rum toplumu için de sürdürülen faaliyetler, maksadı ne olursa olsun adadaki potansiyel
gerginliği tehlikeli bir şekilde arttırıcı ve netice de Türk cemaatine can ve mal güvenliğini
tehdit edici nitelikte görünmektedir. Bu gelişmeler, topluı:nlararası görüşmelerin yeniden
canlandırılması için iyi niyetli ve yapıcı gayretler erisinde bulunulan şu sırada gerek
cemaatimiz gerek tarafımızdan büyük bir dikkat ve endişe ile yakından izlemektedir.

-:,Lefkoşa - Leymason Yolunda Vuku Bulan Trafik Kazasında Dr •. Osman
. Tüccaroğlu Hayatını Kaybetti.
: · LEFKOŞA-ÖZEL :
Kendisinin kullanmakta olduğu ET 718 plaka numaralı "Ford Capri" marka araba yağıştan
slanan asfalt yolda kayarak bir ağaca çarpmıştır.

--TürkDonanma Cemiyeti Vakıf Haline Getiriliyor.
Rusya'nın Akdeniz'de 42 savaş gemilerinin sayısının 32, denizaltı gemilerinin sayısının da
IQ veya 12 olduğu ileri sürülmüştür.

~,YURT DIŞI.HABERLER
2Şüveyş Kanalı Trafiğe Açılıyor.
,WYORK:
<tail birliklerinin çekilmesine lüzum kalmadan, kanalın açılması ihtimali kuvvetlidir.

*Çiıı, Kendi Yapısı Avcı Uçaklarını Kullanmaya Başladı.

PAR:is.·:
Çın.Halk Cumhuriyeti'nin

"F-9" bilinen ve "Mach2" hızına ulaşabilen bir savaş uçağı
:ptığımve bu uçaklardan 80 tanesinin halen kullanılmakta olduğunu açıklamıştır.

KÜLTÜREL HABERLER
...DÜŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
· · Fuat Sami - Dil Sorunu
· Kısa sürede çocuk esirgeme kurumunun şubeleri adanın tüm kasabalarında örgütlenmişti.
Çocukları korumanın hele onların fakir olanlarını, hasta olanlarını, eğitime, bakıma muhtaç
olanlarını kurum olarak korumanın önemi büyüktü.için anıyorduk ki Fuat Sami, teşkilatçı,
tecrübeli, bilgili bir kişi olarak yüklendiği görevi başarıya götürecekti.

RUM BASINI (MAKALE
Grivas'ın Faaliyeti
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Hükümet, General Grivas'ın Kıbns'ta bulunduğuna ve aynı zamanda kanun ı hareketlere
pizzat bizzat karıştığınaiçin anmaya devam etmektedir.
Öte yandan, hüküm.et sözcüsü, polis ve Milli Muhafız Ordusunun ihtiyaçları için 5.000
ilahın ithal edildiği yolunda haberler çıkmıştır.

8 ŞUBAT 1972. SALI YIL: 21 SAYI: 7264
BOZKURT SİYASİMÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
;işsiz Üniversite Mezunları Dün Yeniden Toplandılar.
'l'ürkiye'de İstihdamın Çıkmazda Olduğu Söylendi.
G.ençler, İşsizliğin Giderilmesi için Önerilerde Bulundular.
dLefl.toşa-özel·.:
Birinci yol "Türkiye'de istihdam edilmeye,"ikinci yol ise "Kıbns'takalıp mücahit olmaya"
aktadır.
· ci örnek ise, halen bir benzin istasyonun da çalışmakta olan Raşit Tekman tarafından
if edilmiştir. Gençler ayda 30 lira maaşla mücahit alınmaları için kendilerine yapılan
itleri eleştirdiler.

--ijeçen Cuma 57 Yaşında Vefat Eden Fuat Sami'nin Cenazesi Dün
örenle Kaldırıldı.
Lefkoşa-özel :
fµat.Sami 37 yıllık meslek hayatında cemaatimize hizmet eden çeşitli görevlerde bulunmuş
bu arada Evkaf Müdürlüğü, Türk Maarif Müdürlüğü ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin
ıişundan sonra isteği ile emekliye ayrılmıştı.

~1l?,uf Denktaş'ın İlk Konuşmasını Yapacağı Gençlik ve Halk Eğitimi
emineri Bugün Başlıyor.
'+Bir Haftalık Bir Ziyaret için Adamıza Gelen Konuk Ankaralı
~ ığretmenler Gezilerine Dün Başladılar.
:Lefkoşa:
.AnkaraEğitimKoleji, öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 18 kişilik kafile dün sabah
tatürk Heykeline bir çelenk koyarak saygı duruşunda bulunmuş ve şehitliği ziyaret
tmişlerdir,
"Yavru vatana gelmekle bizi gönendirdiniz, bize yeniden güç verdiniz, moralimizi
yül(selttiniz" diye vurgulanmıştır. sendika başkanı

..,'fürkiye Uyarmada Bulundu.
İstanbul:
, Başpiskopos Makarios'un Kıbns'a son günlerde endişe verici silah ve cephane ithaline
J,a,şlamasısonucu işleri Bakanlığı bir bildiri yayınlamış ve bu konudaiçin giltere, Amerika ve
Yunanistan Hüküm.etiile Birleşmiş Milletlerin dikkatini çekmiştir.

YURT DIŞI HABERLER
-Yunanistan Yeni Kıbrıs Elçisini Atadı :
ATİNA:
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Yeni Yunan Büyükelçisi Dimitri Lesirepulos'tur. Yeni Yunan büyükelçisi yakında adaya
gelerek görevine başlaması beklenmektedir.

KÜLTÜREL HABERLER
-DÜŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
Eğitim ve İstihdam Çıkmazı Üzerine...
Bugün yuvarlakifadeyle Türkiye'deki yüksek okullarda 3,000 genç okumaktadır. Bunların
grup grup adaya gelecekleri, iş isteyecekleri düşünülürse az zaman sonra ortaya çıkacak feci
du.ruın sadece eğitim üyeliğinin değil, tüın yönetiminin için e düşeceği dehşetli bir bunalım
olacaktır.

:\RUM BASINI (MAKALE)
Sorumluluklarımızın Karşısında
\Jierlıangi bir hatalı davranış, herhangi bir küçük kıvılcım, ilk kardeş kurşununun atılmasına
ve dolayısıyla hepimizin bir savaş uçurumuna yuvarlanmamıza yol açabilir.

9 ŞUBAT 1972 ÇARŞAMBA YIL: 21 SAYI: 7265
BOZKURT SİYASİMÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
··YURT İÇİ HABERLER
;.4, Gün Süreli "Gençlik ve Halk Eğitim Semineri" Başladı.
enktaş:
'... Azınlık değil Kıbns'ta bağımsızlığı meydana getiren iki çeşit toplumdan biriyiz. Bu
i~ımsızlığı kendi arzumuzla değiştirebileceğimiz güne kadar korumak bizim görevimizdir...

•· . .Denktaş : "Görüşmede Yarar Yok"
Jhmet Tolgay
Ümidimiz hilafına devamlı bir anlaşma imzalanacak bir anlaşma olursa can ve mal
üvenliğimizin, ekonomik gelişme özgürlüğümüzün toplumsal ve ulusal varlığımızı
,µ:rdürebılmeolanağımızın garanti edilmesini isteyeceğiz...
''Bugünkü fiili ve durum için de, 1968'de düşünebildiğimiz tedbirlerin Kıbrıs Türk
:oplumunukorumaya kafi geleceğineiçin anmıyorum."

..Doktor Osman Tüccaroğlu Toprağa Verildi.
LEFKOŞA:
.. · Gazi Baf'tan dönmekte iken Limasol-Lefkoşa yolunun l 8'inci milinde arabasının kayması
onucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden çocuk hastalıkları mütehassısı
oprağa verildi.

-Kıbrıs'aSllah Ve Cephane Sokulduğunu Belirten Bayülken:
''Toplumun güvenliği için tedbirler alınmakta"

Senatörler Görüşlerini Açıkladılar.
Ankara:
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:Hüküm.etimizin üzerinde hassasiyetle durduğu husus, Türk toplumunun can ve mal
y~nliğinin sağlanması, hukukun korunması, idari, iktisadi ve sosyal problemlerin en verimli
en ziyade güç sağlayacak şekilde hali için gerekli bütün yardımların yapılmasıdır.

rURT DISlHABERLER
--Amerika Resmen Açıkladı
ı:<i'ncı Filo Pire Limanını Us Olarak Kullanacak.
vASHİNGTON :
~zcübildirisinde :
'Üs konusunda varılan anlaşma Yunanistan' da demokrasiye dönüşün yavaş olmasından
l:ı.ri endişemizi gidermemiştir" diye belirtmiştir.

feru'da Düşen Uçakta 91 Kişi vardı. Sadece 17 yaşındaki bir kız
rtuldu ...
:ôrkunçuçak kazasında annesini de kaybeden Juliane, dan sonra Amazon Vadisi'ndeki
ormanda 90 cesedin arasında 8 gün yaşadı.
r

.ÜLTÜREL HABERLER
"İJŞUNCELER (MAKALE_ ÇETİNEL)
iııı,yi, Sanayi •••
¥J,ayisektörü gelişmemiş bir ülkede elbette ki istihdam çıkmazı olacak, elbette ki
,
anın sözü edilmeyecektir. Plansızlık bir kez daha bu noktada da sırıtmış toplum kısır
taktın yatırımların için e kendini atarak "aha kalkınıyoruz" uyutmacasının seyrine
lım.ştır. .

rtak Pazar Nasıl Meydana Geldi. (MAKALE)
f1Zan : Kirby Sutton-Londra basın servisi muhabiri
niden kalkınma hamleleri, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Ekonomik İşbirliği
ilatı OEEC ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarından gelen cömert yardımlar sayesinde
apilmiştir.

BASINI (MAKALE)
ER
iı.nunsuzluklarındevam eden hazırlıkları dolayısıyla, gittikçe kötüleşen durumu
şılamak için eğer hükümet yeni silahlar ithal etmişse bundan malum çevreler niçin endişe
., ·1· ?
.yqrar.

QŞUBAT 1972 PERŞEMBE .YIL: 21 SAYI: 7266
.
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
URTİÇİHABERLER
Şeminerin İkinci Gününde, Özalp Sarıca, İktisadi Özgürlüğümüzün Ve
, tİ~ınmamızın Nasıl Sağlanacağını Detaylarıyla Açıkladı :
~eni .Esaslarla Teşkilatlanmalı
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----

Müftü : "Mücadelemiz Bize Değil,Düşmanlanmıza Dönük Olmalı
Ahmet Tolgay
Bu durumda.bizlere düşen görev, alanda olduğu gibi, iktisadi alanda da tek vücut halinde
birleşmektedir. Bu görevi bir ödev bilip, iktisadi kalkınmamız için her türlü zorluğa karşı
durup, fedakarlığa katlanmalıyız.

-Bayram Ödemeleri Konusu Karara Bağlandı.
-Türk-Amerikan Haşhaş Görüşmeleri Devam Ediyor.
Ankara:
Türk ve Amerikan uzmanlarından meydana gelen karma heyeti çalışmalarından sonra
haşhaş ekiminin yasaklandığı bölgelerle ilgili projeler üzerinde durulmaktadır.

-İstanbul'da 14 Ev Yandı•
. İstanbul:
İstanbul'un değişik semtlerinde gece çıkan-yangınlarda 14 ev yandı.

-Konuk Anavatan Heyeti Gezilerine Devaıiı Ediyor.
· -Palamas, Amerikan Elçisiyle Görüştü.

YURT DIŞI HABERLER
. .Amerika, Bangladeş'i Tanımayı Düşünmüyor.
Lüsaka:
Bush, buna rağmen, Birleşik Amerika'nın mültecilere yapmakta olduğu yardımın birleşmiş
milletler teşekkülleri kanalı ile gönderilmesine devam edileceğini söylemiştir.

-AtinaBasınına Göre Grivas Darbe Hazırlıyor.
-Yunanistan Adadaki Üç Yetkilisini Çağırdı.
Atina:
Kıbrıs Rumhükümeti, Grivas'ın her an bir darbe hareketi yapabileceğine inanmaktadır.
Grivas'ın adada olduğu ve Eoka'nın benzeri bir örgüt kurduğu kesinlikle anlatılmıştır. Rum
' hükümeti bu duruma karşı kararsızlık için de.

KÜLTÜREL HABERLER
. . DÜŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
Gelişmeler Yoğunlaşırken
Öteden beri gözden kaçamayacak bir gerçek vardı : Kıbrıs konusu Akdeniz' de tek başına
ele alınacak bir ortam için de değildir. Bütün dünyadaki gelişmeler vede savaşlara dayanan
ülke mücadelelerinde de durum farklı değildir.

--HakikiHayatın Sorunları (MAKALE)
Yazan : Bruno Wisse - Sosyal Konular Yazarı
Gençlerin öğrenimi ve hastaların bakımı gerek mahalli gerekse merkezi hükümetlerin
görevleri arasında öncelik niteliğinde bulunan konuları teşkil eder.

RUM BASINI (MAKALE)
-Avrupa Konseyi
•. Dr. Doncic Sorin], Birleşik Avrupa prensiplerinin Kıbrıs politikasında temel teşkil
etmesinden bahsetmiştir. Türk tarafı bu sözleri objektif bir şekilde karşılamalı ve bugünkü
taksimci görüşleri üzerinde ısrar etmesinin hiç bir amaca hizmet etmeyeceğini anlamalıdır.
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11 ŞUBAT 1972 CUMA YIL: 21 SAYI: 7267
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
-Hastane, İnşaat Ve Teçhizat İrfan Nadir £ 500'1ikpara bağışında
bulundu.
Lefkoşa:
Londra' da.ki tanınmış iş adamlarımızdan İrfan Nadir, LefkoşaTürk Genel Hastanesi için
ağışta bulunmuştur.

-Sıkı Yönetim Mahkemesi tarafından 15 sanığın idam kararında ısrar
diliyor.
Ankara:
Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını yargılayan AnkaraSıkı Yönetim bir numaralı askeri
m:ahkemesisanıklardan 18'ini ölüm cezasına çarptırmıştır. Haklarında daha önce verilen ölüm
cezasında ısrar edilen 15 sanığın durumu, askeri Yargıtay genel kuruluşunda görüşülecektir.

-Gençlik ve Halk Eğitimi Semineri Bugün Sona Eriyor.
-Cihangir'de Atatürk'ün.Büstü Açılıyor.
Lefkoşa-özel :
Yarın sabah saat 09:30' da Cihangir eski ismiyle Abohor köyünde Atatürk'ün büstü törenle
açılacaktır.

YURT DIŞI HABERLER
.· . -Zoitakis Başkanlığındaki Toplantıdan Sonra Bildiri Yayınladı. Atina
Kıbrıs'a Silah Sokulduğu Teyid Etti. Dünya Kamuoyu Savaşın Patlamasını
Bl'kliyor.
Atina:
Kıbrıs'a ciddi miktarda Çek silahının ithal edilmesi sebebi ile Kıbrıs'ta yaratılan durumun
tetkik edilmesi için Kral Naibi, General Zaitokis'in başkanlığında dün yüksek seviyede bir
toplantı yapmıştır.İngilizler tedbir aldı.
·

...Nixon, Kıbrıs Sorununun Barışı Tehdit Ettiğini Belirtti.
Washington:
Başkan Nixon kongreye gönderdiği raporda Kıbrıs sorununa da değinmiş ve bunu da
••dünya barışını tehdit.eden meselelerden birisi" olarak nitelemiştir.

> rİsrailliler Arapları Kısırlaştırıyor.
· Bir Lübnan Gazetesi İsraillileri Arapların kökünü kazımakla suçladı. Arapların
yiyeceklerine kısırlaştırıcı ilaçlar kattıklarını ileri sürdü.
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/KÜLTÜREL HABERLER
)--DÜŞİJNCELER (MAKALE""""ÇETİNEL)
JJir Şeyler.Olmalı Qayri. .•
Sorunlar kararsızlığı da peşinden sürükleyerek yığılmaktadır. Güngünden daha kritik
.urumagiren Rum tarafındaki kavganın Türk tarafında mütederrit bir sessizlik için de takip
d,ildiğigörülmektedir

...Hanımların İlginç Bir Meslek (MAKALE)
Adli TIP
Yazan : Ruth· Eliott
Çoğu kişiler mesleklerinden bahsetmekten çok hoşlanırlar. Fakat Londra Metropolitan Polis
.boratuarıBilimsel Araştırmalar Bölümü şefi Margaret Pereira, adli tıp biliminin alalade bir
;osyal tartışma konusu olabileceği kanısında değil.

RUM BASINI (MAKALE)
iAtina'da Zirve Toplantısı
.ı\.gon Gazatesi, Atina zirve toplantısının büyük öneme haiz olduğunu bildirmekte ve
:uııanistan'ın ilk defa olarak resmen silah ithalinden söz ettiği dikkati çekmektedir.

12 ŞUBAT 1972 CUMARTESİ
YIL : 21 SAYI : 7268
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL~GüNLÜK GAZETE
<;YURT İÇİ HABERLER
, ""Meclis İktisadiKalkmma Tasarısını Kabul Etti.
'Türk toplumunun tarımsal gelişme, küçük sanayi projeleri ile inşaat, imalat, madencilik,
turizm ve ihracata yönelmiş yatırım kredilerini düzenleyen kural tasarısı, madde madde
okunduktan sonra oy birliği ile kabul edilmiştir.

. ( -Rüstem Tatar Basın Toplantısı Düzenleyerek Açıkladı :
Kalkınma Bonoları 1 Nisan 1972'de Piyasaya Sürülüyor. 5 yıl Süreli
Bonolara. %,9 Faiz Verilecek.
Lefkoşa - özel :
Rüstem Tatar, basın toplantısında aynca, kalkınma bonolarının ekonomik kalkınmamıza ve
. istihdam sorununa çare getirecek ünitelerin kurulmasına yarayacağı inancım belirtmiştir.

>"'4.isim Üzerinde Duruluyor.
Türkiye'yi Beşli Görüşmelerde Bir Hukukçu Temsil Edecek.
İstanbul:
Türkiye'yi temsilen bir devletler hukukçusunun katılacağı öğrenilmiştir. Kıbns'ta devletler
• ·•·• hukuku profesörlerinden Yılmaz Altuğ, Edip Çelik, İlhan Unaz veya tarih profesörü Fair
> {\rmaoğlu'nun gönderilmesi için işleri bakanlığı yetkilileri teşebbüse geçmişlerdir. ·

· -Bayülken Lüksemburg'da .•.
-Türk Alayı Değiştiriliyor •..
- Ardan Bir Çözüm Empoze Edilebilir.
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· Lefkoşa:
Toplumlar kendi sorunlarını halletmezlerse bunu en tabii hal yolu kendilerine uygun
görülecek bir hal şeklinin empoze edilmesidir demiştir.

-"Gençlik ve Halk Eğitimi Semineri" Başarı İle Sonuçlandı:
-Cahit Tilki : "Kalkınmada Kooperatifçiliğe de Yer Verilmeli."
Ahmet Tolgay
"Müfrid sosyalist düzen ında, kitlenin kalkınmasında müessir rol oynamasını sağlayacak
tek örgüt cinsi, yine devletin teşvik ve gayreti ile kurulan koopreatiflerdir" denmiştir.

YURT DIŞI HABERLER
SON DAKİKA:
-Yunan Hükümeti Makarios'a İhtar Etti.
"Silahları Orduya Teslim Et Ve Milli Hükümet Kur"
Londra:
Makarios, Yunan hükümetinden aldığı sert mesaj üzerine dün, Rum Temsilciler Meclisi
Başkanı Gafkos Kliridis'i bağımsız milletvekili Paranskevaidis'i ve ilericiler partisi
yöneticilerinden Nikos Sampson'u kabul ederek kendileriyle uzun bir görüşme yapmıştır.

-Panayotakos, Makarios'a Mesaj Getirdi:
Panayotakos'un Yunan Alayı ve Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanları ile birlikte
Atina'da yaptığı zirve toplantısından sonra Makarios'a iletilmiştir.

-Yunanistan'ın En Yaşlı İnsanı Olan Türk 129 Yaşında Öldü.
Atina:
Hasan Ahmetoğlu son anına kadar herhangi bir bunama alameti göstermemiştir.

-Sorinj Adadan Ayrılırken Uyardı.
-Rahman, Butto'ya Cevap Verdi:
Dakka:
Şeyh Mucibur Rahman, Pakistan hükümetinin doğuyu, Bangladeş olarak tanınmaması
süresince Pakistan devlet başkanı Butto ile görüşmeyeceğini söylemiştir.

KÜLTÜREL HABERLER
-DUŞUNCELER

(MAKALE_ÇETİNEL)

Kıbrıs batağında Rum liderliğinin tutumu yıllardır ki katı yalanlarla, vıcık vıcık yumuşamış
propagandalardan öteye geçmemiştir. Türk toplumu için evvela ille de bu adada bizi yenmeyi,
bizi saf ı etmeyi koymuşlardır kafalarına. Taktikler sökmeyince bu sefer de Grivas belasını
sarmışlardır adanın başına.

-Evlilikte Mutsuzluğun Bazı Nedenleri:
Yazan: Halis Üzgü
-Anlaşmak Zorluğu;

(MAKALE)

Bulamazlar çünkü eşleriyle anlaşamazlar daha yerinde bir deyişle gerçekten sevebilecekleri,
kendilerini sevebilecek kimselerle evlenemezler. Hatta kimileri zamanlar birer düşman gibi
görebilecekleri ve ilişkilerini bu duygularına göre değerlendirebilecekleri kimselerle
hayatlarını birleştirler.

RUM BASINI (MAKALE)
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Hiç.olmazsa küçük bir imanımız olsaydı elde şu ekonomik dediğimizi gerçekleştirmek
Tli!kİY.¢jJ¢y~p~e.a~:g.it~.{q;,ffişk,Uebneticesindemümkün olabilecekti. Ama hep bu
fıt~}ıtlarıbozuk para gibi harcayıverdik.
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meseles] yaratılmıştır,S,ap.kj düşman ~ir.Jcµvve~_s?Jahlandıahwş, s<iUllçiJ~~tirilen
silahlsrla.;(ürklerdopaµhwş_gib~ 1:>~:~Jüdür .<ie:v.~ ~diyor,
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Q.ö-ıi Akşam NATO"nun Metnini Basına Resmen Açıklayan Panoyatakos:
A~j~~.WJların Ç~,~wrtjU.ğiıt¥«ııan~st,, J~ı.ı;~or~'Pa~oyatakos'un
Aç~!t]pası r'~aıı Bakanların Tavsiye Edilmesi Benim Değil,Yunan
Hü~~~~i~iq GörJiş_U,~ür..
Le9\Rşa;

;< · Yunanistan'ın Makarios'u ya,zorla yada başka.yollarla iktidardan 4tşüµnet ,için hiçbir

pla.tll1~ıılµtn?ladığuıısöylemiş ve Grivas'ın taraflarının,da ~tılacağl ge~.biıt~mşiliyet
niteıw~ri_p.ulunan~~~tin
kurulması ~eı.:,e1$~~ .~anpW»I söyle~. -

-IUı1~r"1 Ma.tematik Kursu Başladı
L~oşa:

_

:n- Lefkoşa Türk Lisesi K.itap~ğında oı:ta der~celi okullarımızın matematik
öğretmenlerine Eğitim Kültür ve Oğrenim İşleri Uyeliğince düzeıılenepJaırslarserisine bir
ye~y!cl~ıımiştif .62 öğretmen katılmıştır,
-TijJ'kYönetimi Meclisi İdari İşler:]<onıisymı-lJ.nda..lJrvşturueularla
Mül?adeleKural Tasarısı Ele Alınıyor.
UyllŞt\ll"UÇU;Maddde..re~Eğilim-inArtt,ğıS-aıı.3:ndı.
. .Genç neslin uyuşturucıunaddelere kaı;şıkorı~ı:u;J~~~s~:riif.Iç.bölgele.no.de yeti~~kte
ol~ı\haş~ş' ve..'kanna~' gibi_ ~yuş~c~,n;ıad1ele£4l.~ünün önlemnesi,Bu gibi
kanunsuz
.,.., ve zararlı faaliyetle gınşerilenn daha agır şekilde cezalandınlınası .

-Y din Sporcusu Anketine Armağan,lar Yağıyor

~T

DIŞI HAB:ERLER

~ .Yoguslayya' da Durum
İb.ternational Herald Tribüne den ••••••
Tarih boyunca aralarında kardeş geçimsizliği hüküm sürmüş olan Hırvatlarla Sırplar
.şimdide ekonomik nedenler yüzünden çekişip durmaktadırlar
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Bu Hırvat. iddialarına karşılıksız kalmamaktadır.Sırplarda iddialarda bulunmakta ve
elgrat hüküınetinin ülkenin dengeli kalkınmasını sağlamak amacıyla böyle bir politikayı
etliğini iddia etmişlerdir.

;KÜLTÜRELHABERLER
'
RUM BASINI: · (MAKALE)
Ültümaton
'İster nato ister ültüınatom olsun,mesaj asla kabule şayan değildir ve reddedilmelidir.

rikü işlerimize depedüz bir müdahale ve kaba bir.tahrik teşkiltemsil etmektedir.

1

~tinaile Lefkoşa arasındaki çekişme yeni bir şey değildir.

16 ŞUBAT 1972 ÇARŞAMBA YIL:21 SAYI:7271
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
URTİÇİHABERLER
~Türkiye ile Yunanistan Silahların Teslimini.İstedi.
'.A.nkara-Atina :
'Türkiye'ninAçıklaması:
"Rum toplumunun bir harbe sürüklenmesi, toplumumuzun can ve mal güvenliği bakımından
~nıleketimizi· yakından ilgilendirmektedir. Zira şu veya bu Rum kanadının başlatacağı bir
rt:ışma, adadaki yerleşme durumu itibari ile kolaylıkla Türk cemaatine sıçrayabilir."

--¥urdakul, Yürütme Kurulunun İstihdam Politikasını Sordu .
.t\hmef Tolgay
"Yurdakulyazılı sorusunda, yürütme kurulunun bu konudakimütealasını öğrenmek
:temektedir.
"Sayısı gittikçe kabaran üniversite mezunlarımız işsiz beklemekte en hayati
,tiy-açlarını karşılayacak maddi imkandan mahrum bulunmaktadır. Buna karşılık yüzleri aşan
ğrftmen, memur karı-koca olarak çalışmakta, çifte maaş almaktadır."

--Türkiye Almanya'dan Televizyon Yardımı Alıyor.
--Türkiye ve Dünya Basını, Kıbrıs'taki Gelişınelere Geniş Yer Veriyor.
''Adalet Gazetesine" Göre Danışıklı Döğüş Yapılıyor.
<Lefkoşa:
Adalet Gazetesi yazarı İlhan B~akçı, adadaki son gelişmeleri Yunanistan'ın yeni bir
yunu olarak değerlendirmiş ve bukonuda "Makarios ileAtina.ve Grivas arasında patlak
eren ihtilafın aslında bizi oyalamak için yaratılmış suni bir kriz olduğu yolunda endişemiz
yardır" demiştir.
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YURT DIŞI HABERLER
-Yuuaııistau'ın Açıklaması:
· "Kıbrıslı Rumları etkileyen had safhadaki buhran ortadadır ve şiddete başvurulmasını
emek gerekir."

-Leymosun'da Çıkan Büyük Yangın Heyecan Yarattı.
Erdal Akpınar Bildiriyor :
,J"eymosun' da kale arkası diye bilinen sokakta, Rum işletmelerine ait bir ambarda çıkan
;angın,kısa zamanda genişleyerek büyümüş ve diğer ambarlara da sirayet etmiştir.

-Kömür _Madeniİşçilerinin Grevi Yüzünden İngiltere'de Olağanüstü
urum İlan Ediliyor.
Londra:
Ülkede halen devam etmekte olan kömür madeni işçilerinin grevi nedeni ile meydana
elen zorlukları gidermek üzere Edward Heath hükümeti tarafından getirilen olağanüstü
.uı:-um ilan edilmesine ilişkin kanunu onaylamıştır.

·--MakariosTaraftarları Dün Lef'koşa'da Gösteri Yaptılar. Göstericiler
akarios'un Görevinde Kalmasını İstediler,
i,ef'koşa:
\Qoğunluğunu,solcu Rumların teşkil ettiği yüzlerce gösterici Makarios'un.lehine gösteriler
ş.pmışve yaftalar taşımışlardır. Daha sonra buna öğrencilerde katılmışlardır. Makarios,
areketlerimhalkın isteklerinin tercümanı, gücüm ise halkın.desteğidir" demiştir.

KÜLTÜREL HABERLER
DUŞÜNCELER

1

(MAKALE_ÇETİNEL)

-KISACA •.•
Ne var ki bu kez yer alan gelişmeler şaşırtıcı olmaktadır. Grivas adaya gelmiştir ve çok iyi
iliniyor ki bu adam ENOSİS yanlısıdır ve eğer adaya gelmişse Enosis'i gerçekleştirmek için
elmiştir. Bunun için Makarios'a karşı.çıkmak gereğini duymuştur.

. RUM BASINI (MAKALE)
.•Rumlar Arasındaki Tutum ve Türkler
Maske Düştü :
· 'fA NEA gazetesi yukarıdaki başlıkla ilgili şöyle demektedir : ''Nihayet maske düştü.
[licadelenin Enosis için · yapılmakta olduğu iddiası terkedildi. Atina diktatör hükümetinin
.üsteşarı;acı tedbirlerin sert dil ile konuştu. Bu hükümetin Türkler karşısında tamamıyla
dyiın eğdiğini gösteren bir dille konuştu. Kıbrıs satılık bir ada değildir

17 ŞUBAT 1972 PERŞEMBE YIL: 21 SAYI: 7272
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
/-"Ortak Pazar ve Kıbrıs" Konulu Açık Oturumda Ortaya Çıkan Sonuç;
oplumumuza Söz Hakkı Tanınmalı.
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· Ahmet Tolgay :
.. Özalp Sancan'ın konuşması; " Avrupa ekonomik topluluğuna katılmamız bizim için büyük
,ir önem taşımaktadır. İngiltere piyasasını Rum müesseseleri kanalıyla giren toplumumuzun
iındi ortak pazara direkt olarak ve kendi olanakları ile girmesi gerekecektir."

'-!F~ner Patriği Makarios'u Kınadı : "Din Adamları Dünyanın Kaderine
arışmamalı."
İstanbul:
':Ilürriyet Gazetesi" manşetinde, "Makarios Klisenin parası ile silah aldı" demektedir. Patrik
.thenagoras,"Dünyanın kaderini din adamlarının karışmaması gerekir" demiştir.

YURT DIŞI HABERLER
-ÜÇÜNCÜ.GARANTÖRDE SİLAHLARIN TESLİMİ İSTEDİ
-İngiltere Müdahale Edebileceğini Söyledi : Rum Solcular Dün de
Jisteriler Tertiplediler.
Lefkoşa:
Kıbns'ın Rum bölgelerinde komünistler ve Makarios'un destekleyicileri olan öteki solcular,
µnanlılara karşı düşmanca bir tutum. içine girmişlerdir. Bu nedenle Lefkoşa'daki Yunan
:üyükelçiliğinde çok sıkı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Makarios'u destekleyen solcular
·ğrencileride seferber etmişlerdir.

. Başkan Sedat Amerika'yı Suçlarken; Rusya Yunanistan'ı Protesto Etti
Kahire:
JylısırArap Cumhuriyeti Başkanı Enver Sedat, Yunanistan'da yeni üsler kuran
erika'nın, İtalya'da sağladığı kolaylıklardan sonra krizi Kıbns'a sıçrattığını ve yeni üsler
J<l~ etmek için Başpiskopos Makarios'u bertaraf etmek istediğini söylemiştir.

,KÜLTÜREL HABERLER
DÜŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
<GELİŞMELER •..
'Adada gerçekten enteresan bir takım olaylar gelişip durmaktadır.Ve bugün Makarios
unanistan' a evet ben senin dediğinden dışarı çıkmayacağım" demiş olsa bile bunalım
,itmeyecektir.Kaldı ki ne Makarios böyle bir tavize yanaşmakta nede Yunanistan bu kadar
ert.bir tavizi ister görünmektedir.

RUM·BASINI
(MAKALE)
. MÜDAHALE ÜZERİNE
Silahlar başka yere mi kaldırıldı?
''Güvenilir bir kaynaktan öğrendiğimize göre, geçen pazartesi akşamı Çek Silahları
Lefkoşa'dan kaldırılarak Solya ve Trodos bölgelerine nakledilmiştir."
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18 ŞUBAT 1972 CUMA YIL: 21 SAYI: 7273
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
,YURT İÇİHABERLER
-Tatar Bütçeyi Ankara'ya Götürdü.
Ahmet Tolgay :
"Tatar, projeleri şöyle sıralamaktadır; en önde gelen hastane projemizdir. Daha sonra
Ierimizin içme suyu iskaiye ve yol projelerin gelmektedir. Tarım alanında yapılacak
rcaımılarda·ağırlığıteşkil .etmektedir."

-Toplumumuzun Anlaşmalara Dayanan Haklarına Saygı Gösterilmesi
teniyor; Yunanistan " .GizliPlanlar" İddialarını Yalanladı.
Ankara:
ıiirih ve Londra Anlaşmalarını imzalayan devletlerden biri olan İngiltere'nin Kıbrıs'taki

n gelişmelere yakın ilgi göstermesini tabii karşılıyoruz. Yunan hüküm.etiile Kıbrıs Rum
önetimi arasındaki bu anlaşmazlığı ve gelişmeleri dikkatle izlemeye devam etmekteyiz.

'YURT DIŞI HABERLER
-Leymosun'da Makariosçularlar Grivasçılar Ayrı Ayrı Gösteriler
1:,ptılar.
JDrdalAkpınar Bildiriyor ;
<3-österiler dolayısıyla Leymosun' da.ki Rum okulları kapanmış, bu arada Rum polis
vvetleri tarafların çatışmasını önlemek için sıkı güvenlik tedbirleri almışlardır.

i-·''DailyTelegraph" la Atina Televizyonu Şiddetli Eleştiriler Yayınladı :
J?karios Akdeniz'in Diktatörü Olmayı Tasarlıyor.
Londra:
~f;tvfakarios'uncevap vermesi gereken çok şey-bulunmaktadır. 1960 Bağımsızlık
~~şnıasının hükümlerini Makarios ihlal etmiştir. O .zarnandanberi Kıbrıs Türklerine eziyet
en Makarios'tur. Makarios, şimdi emellerini gerçekleştirmek amacı ile çarpışmaların
eıriden başlaması için hazırlık yapmaktadır.

~Jlum Öğretmenlerin Zam Talebi Reddedildi.
·~efkoşa:
• Rum öğretmenlerin bağlı olduğu sendikanın önümüzdeki günlerde toplanarak durumu
:özgengeçirmesi ve büyük bir ihtimalle grev kararı alması beklenmektedir.

KÜLTÜREL HABERLER
DÜŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
GERÇEK Mİ DÜMEN Mİ? ...
Makarios'un bugün içine düştüğü durum oldukça ilgi çekicidir : Adamı destekleyenler
'elirli görüşünü ve gövde gösterileri için de solcular olmuştur. Bir yandan Kıbrıs'ın bundan
onraki görüşü ne olacaktır. Diye sormakta, öte yandan sağ ve sol çatışmasının ihtimallerini
esaplamaktayız,
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~

UM BASINI (MAKALE)
,DIRIMAİNDİLER
zülerek belirtmek isteriz ki Makarios, tepki göstermek için tehlikeli bir yol seçmiştir.
·.·~····· granit bir duvar ve bir zırh teşkil ettiği yolundaki malum laflarını tekrarladıktan sonra
arios Kıbrıs aleyhinde kurulmakta olması muhtemel planlardan söz etmiştir."

19 ŞUBAT 1972 CUMARTESİ YIL :21 SAYI: 7274
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
ruRTİÇİHABERLER
"1972·SivilSavunma Kuralı" Dünkü Oturumda Meclis'ten Geçti.
auf Denktaş Gizli Celsede Bilgi Verecek.
hmet Tolgay :
Tasarı, hak, can ve malına karlı yapılan tecavüzleri karşılamak için her türlü imkanı ile
Il1Ücadele vermekte olan toplumumuzun ön safta görev alan fedakar mücahitleri yanında,
...IU'lll desteklenmesi ve sivil halkın can ve mallarının korunması için gerekli görülen sivil
~vunnıa teşkilatının bir .kuraltahtında düzenlenmesini 'sağlamaktadır.

~RüstemTatar, Ankara'daki Temaslarına Başladı.
nkara:
Rüstem Tatar'ın Anavatanın hükümeti yetkilileri ile yapacağı görüşmelerde Kıbrıs Türk
•.ınetiminin 1972 yılı bütçesi üzerinde durulacaktır.

-Tafall ile Chand Türk Liderleri ile Görüştü.
Lefkoşa:
~u görüşme sırasında Türk Cemaat Meclisi başkanı ve Kıbrıs Türk yönetimi başkan
dımcısı Rauf Denktaş ve Savunma Bakanı münasebetler üyesi Osman Örekli hazır
unmuşlardır.

;..;EmeklilerCemiyeti, Kuruluş Gayesi İle İsteklerini Basına Açıkladı :
nekliler Maaş Bakiyeleriyle Sosyal Hak İstiyorlar.
mekli Kesimi de Sosyal Sigortanın Uygulanmasını Öneriyor.
:liefkoşa-özel:
'fBu cemiyeti kurmaktan gayemiz, hayatlarının 40 yıldan fazlasını Türk cemaatine hasretmiş

re yükselen hayat pahalılığı karşısında yakasının·bir ucunu bir araya·getiremeyen bir kısmı

'l vücut sürüklenerek yaşayan; bakıma muhtaç olan ve Kıbrıs faciasının maddi ve manevi
:ı~isini•göğüsleyenemeklilerin hak ve isteklerini Türk yönetimine duyurmaktadır."

-Amerika Haşhaş Ekicilerine Tazminat Ödüyor.
Ankara:
İki ülke arasında bu konuda varılan anlaşma Türkiye bakanlar kurulunca onaylanmıştır.

· -Çocuk Esirgeme Kurumunun Yeni Genel Başkanı "Necati Münir"
.·Lefkoşa:
Toplantıya Fuat Sami'nin AzizHatırası'na saygı duruşu ile başlayan kurul gündemindeki
onuların ilki olan genel başkanlık hususunu görüşmüştür ve alınan kararla kongreye kadar
ecati Münir başkanlık görevini devralmıştır.

YURT DIŞI HABERLER
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JN.AHOŞ TEŞEBBÜSLERE GÖZ YUMULMAYACAK"
, ı1Jıyotakas : G.erekirse Adaya Müdahale Ederiz.
tina:
. . . J,ris'taki liderlerin artık anlamaları zamanı gelmiştir ki, Atina gerçekten milli merkezdir
~lJllanistan'dan izinsiz olarak karışıklığı sürdürüp, nahoş uluslar arası yankılar
fülecekteşebbüslere girişilmesine daha fazla göz yumulmayacaktır."

)giliz Parlamentosu Ortak Pazara Girmeyi Onayladı.

iULTURELHABERLER
ÜJŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
, rtak Pazarda Kıbrıs ve Ötesi
rtak Pazar ülkeleri devleşmiş ekonomileri sahip ülkelerdir. Fransa, İngiltere yakın
~çekte konuyu bir Avrupa Birliği şeklinde önermek için baş başa görüşeceklerdir.

BASINI (MAKALE)
ANIKLIK
urum, hükümetin mutlak kontrolü altında bulunmaktadır. Yabancı müdahaleler hayal
er, durumu tehlikeli ve kontrol ında göstermeye çalışıyorlar. Bu maksatlı çabalara karşı
'aıı için uyanık ve dikkatli olmalıyız.

20 ŞUBAT 1972 PAZAR YIL: 21 SAYI: 7275
BOZKURT SİYASİ MUSTAKİL GUNLUK GAZETE
URTİÇİHABERLER
EDiyarbakır Dolaylarında Gizli Bir Örgüt Daha ortaya Çıkarıldı : Çayan
.liicresinin 1 Mensubu Olü; 4 Mensubu da Yaralı Ele Geçirildi. Yapılan
skınlarda Mahir Çayan Ele Geçirilemedi.
stanbul:
·f::•'·:·:

.

. '

.

.

.

-_

-··--:-

.

-

iyarbakır-Siirt illeri sıkı yönetim komutanlığı basın ve halkla ilişkiler şubesinden dün
.pılanaçıklamaya göre, Türkiye'deki anayasal ve demokratik nizamı devirmek ve halkı
~ı isyana teşvikle milli birliği ve bütünlüğü parçalamak amacıyla Diyarbakır ve
:yresindefaaliyette bulunan bir gizli örgüt meydana çıkarılmıştır.
1

:-~'Yunanistan'la İlişkilerimizi Sürdürmek İsteriz Ama ..•"
Erim : " Her Şeyden Önce Kıbrıs Sorunu Çözümlenmeli"
Ankara:
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Kıbrıs'ta komünist rejiminin uygulanmasının Ege ve Akdeniz bölgesindeki güvenlik
'.larının kökünden değiştireceğini temas eden Erim, Türkiye'nin bu tehdidi dikkate almak

ı-tlllcla olduğunu belirtmiştir.

1

.•I{ıbrıs Liman İşçileri Yarın Süresiz Greve Başlıyor.
Lefkoşa:
İlgili toplu sözleşmenin yenilenmesi için yapılan görüşmelerde, çalışma bakanlığının yaptığı
· ifleri işverenlerin olumlu cevap vermemeleri üzerine greye başvurulmuştur.

.-Rüstem Tatar Temaslara Devam Etti.
1.t\.hmet Cafer, Anarşistlerle Kaçtığı Bildirilen Kızına Mesaj Gönderdi :
am Ülkü ... Teslim ol! ••. "
Lefkoşa :
·,,'

İstanbul'da Levent ma adı karışan ve ünlü anarşistlerden Cihan Alptekin ve Ziya Yılmaz
ehirlikte kaçtığı öne sürülen Lefkoşalı Ülkü Ahmet'e babası Ahmet Cafer, Hürriyet
ı:ı.z~tesi aracılığıyla mesaj göndermiştir.

YURT DIŞI HABERLER
-''Almanya'nın Sesi" Son Gelişmeleri Eleştirdi : Makarios Zaman
,zanma Taktiğine Başvuruyor.
-ODD:

.~endiniçeşitli taraflara karşı savunmak mecburiyetinde, köşeye kıstırılmış ve entrikacı bir
olan Makarios, Soyyetler Birliği ile yaptığı istişareleri yoğunlaştırmıştır.

-Palamas, "Öteden Beri Bağımsızlıktan Yanayız"
Atina:
Palamas, Atina gazetelerinin yazarları ile dün yaptığı toplantıdaYunanistan'ın Kıbrıs
qnusundaki tutumuna ilişkin bir soruya, uluslar arası alanda Yunanistan'ın durumunun yanlış
aşılmasının haklı gösterilmeyeceğini bildirmiştir.

KÜLTÜREL HABERLER
,:;RUM BASINI . (MAKALE)
''BÜYÜKLERİN YÜKÜMLÜLÜGÜ
"Bu da gösteriyor ki krizin nedenleri sanıldığından daha derindir ve kronik bir şekil almıştır.
apılması gereken şey, bütün unsurların bir değerlendirmesinin yapılarak krizi yaratan
eclenlerinortadan kaldırılması yollarının araştırılmasıdır."

22 ŞUBAT 1.972 SALI YIL: 21 SAYI: 7276
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
; -Muhtemel Gelişmelere Göre Her Türlü Tedbir Alınıyor, Bayülken'e
(;öre Kriz Olumlu Bir Sonuca Bağlanamadı.
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İlişkin Spekülasyonlar Yalanlandı.

nkaraı
brıs sorunun adaya son günlerde gizli olarak sokulan ve Rumlara dağıtılan silahlar
ayısıyla önem kazandığını, bunun için ciddi bir tedirginliğe yol açtığını belirten Bayülken,
kiye, Yunanistan, İngiltere ve Birleşik Amerika tarafından bu konuda girişilen
bbüslerin olumlu bir sonuca bağlanamadığını söylemiştir.

Leymosun'da Tansiyonu Yükselten Bir Tahrik; 6 Rum Polisi Bir Türk'ü
ci Şekilde Dövdü.
rdal Akpınar Bildiriyor :
Kısa zamandaTürkler tarafından duyulmuş ve yüzlerce kişi hastane önünde
planmıştir. Halkı güçlükle yatıştıran ilgililer durumu Birleşmiş milletler Barış Gücü
· dinde şiddetle protesto etmişlerdir.

{emalDt!niz'in Sunduğu Önergenin Onaylanması ile Mecliste Zararlı
orçlular Konusunda Görüşü de Açılıyor.
:Ahmet'Tolgay
963 · olaylarında zarar gören yurttaşlarımızda, göçmenlerin borçlarının ve faizlerinin
unun görüşülmesine ilişkin teklif Lefkoşa milletvekili Kemal Deniz'den gelmiştir.

,-ıiınanlarda Süresiz Grev Başladı.
,Mehmetçikve.Sazlıköy Çiftçileri Çeşitli Konularda Aydınlatıldı.
efkoşa:
· 1971 yılı Zahire primlerinin Rum çiftçilere ödenmiş olmasına rağmen Türk çiftçilere hala
rilmediğine dair sorulan cevaplandıran Hüseyin M. Gültekin, Rum makamlarının bu
:onuda.ayrımcıbir siyaset izlediğinin görüldüğünü söylemiştir.

¥URT DIŞI HABERLER
<-4 IRA Mensubu Havaya Uçtu.
Belfast:
Kuzey İrlanda'nm başkenti Belfast yakınlarındaki bir karayolunda meydana gelen bir
,a.tlama sonucu 4 kişi ölmüştür.
.

-İlk Amerikan Cumhurbaşkanı Kızıl Çin'de: Başkan Nixon Pekin'e
ardı ve Görüşmelere Başladı.
Pekin:
:.Yabancıajanslarının bildirdiklerine göre, başkan Nixon, eşi, işleri bakanı William Rogers,
~:kanın güvenlik konularındaki danışmanı Henry Kissinger ile heyette bulunan öteki 13
.etkili ve 9 gizli polis memuru törenden sonra şehre hareket etmişlerdir.

· KÜLTÜREL HABERLER
DÜŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
İHTİMALLER
İkili görüşmelerin başladığı günlerde sadece bizin değil, aklı başında çevrelerin savunduğu
bir.keyfiyet vardı. Kıbrıs konusu Kıbns'taki Türk ve Rum toplumlarının kendi başlarına
çözüme götüreceği bir sorun değildir. İlgili taraflar bir araya gelmeli, Londra Zürih' e imzasını
atan ülkeler masa başında konuyu çözümlemelidirler.
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2RUM BASINI (MAKALE)
'A.TİNA VE MAKARİOS
fMilli borular çaldığındahiç kimsenin bunları işitmezlikten veya anlamamazlıktan
esine müsaade edilmeyecektir. Tarihin nazarları üstümüze çevrilmiştir. Kalemi ise
aktadır."
"Makarios bütün Yunan Hükümetleri ile çatışmıştır. Şimdiki hükümet ile açıktan açığa
rtışınaktadır..Yunanlılar takip ediliyor, Sampson Amerika'ya gitti.

23 ŞUBAT 1972 ÇARŞAMBA YIL: 21 SAYI : 7277
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE

i··

'Partiler Görüşlerini Bir Kez Daha Açıkladılar: Türkiye Varoldukça
qosis.Gerçekleşemez
M~karios Olumsuz Ve Sorumsuz Bir Macera İnde
Ankara:
13ayülken'ninkonuşması; Türk-toplumunadöviz sağlayacak ve Türk yönetiminin ekonomik
,rıden güçlenmesini sağlayacak fabrikaların kurulması konusunda çalışmalar yapıldığını
dirmiş.Bir kısmı uygulama alanına konantedbirlerin devam edeceğinin söylemiştir.

...Liman İşçilerinin Grevi Devam Ediyor.
:.semih Akbil Bir Kez Daha Açıkladı : Türkiye Silahların B.M.E.
esliminde Israr Ediyor.
Ankara:
''Türkiye Kıbrıs'taki son bunalımın başından beri adaya ithal edilen silahların birleşmiş
illetler barış gücüne teslimini istemektedir.

-Çamlıköy'de Bir Türk Dövüldü.
Iasan Süleyman isimli soydaşımız köy yakınlarında tarlasını sulamakta iken-silahlı iki milli
afız askeri tarafından tedirgin edilmiştir. Onu işinden alıkoymuş ve tarlasından
aklaştırmak zorunda bırakmışlardır.

:Alay.BugünDeğiştiriliyor.
ınkaraı
eğiştirme birliğinin İskenderun'dan ayrılışı dolayısıyla saat 14:30'da tören
~enlennıiştir.

ril(ıbrıs'ı Başlıca Yorum Konusu Yapan Türkiye Gazetelerine Göre Atina, .
:brısTürkleri'in Ankara'ya Teminat Verdi.
'fürkiyeBasını, KıbrısElden Giderse Türkiye'ninTam Ablukaya
ireceğini Yazdı.
İstanbul:
.'tTercümanGazetesi'nin" dünkü sayısında Ahmet Kabaklı, "Malta, Pire, Kıbrıs" başlığı
tµıda Akdeniz'in 3 önemli konusuna değinmiştir. "Sovyet Rusya, İngilizlerin Kıbns'tan
ekilişinden beri, Makarios maskarası ortaya çıktıktan bu yana ve Yunan hükümetleri
pr1s'ta o ahmakça Türk düşmanlığını sürdürdüğünden o barbarca Türk katliamına
rjşildiğinden bu yana bu Kıbns'ı aklına koymuştur."

-500'ü Aşkın Davetli Özel Resepsiyonda ağırlandı.
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ırıl-Pırıl Bir Gelindi "YEŞİLADA"! ...
t~üııKıbrıs'ın Mağusa Limanı'na ilk kez demir atan ve gece 22:00'da Beyrut'a
'"'iteveccihen
ayrılan YEŞİLADA feribotu saat 17:00 ile 19:00 arasında muhteşem bir
:¢psiyönlaKıbrıslı konuklarını ağırlamıştır. Tek bir cümlede toplamak gerekirse, 4
.daki YEŞİLADA feribotu zarif ve nazlı bir gelindi!
1

tÜLTÜREL HABERLER

jgiin Türk alayı değiştirme birliği değişiyor.. Gelecek olanlar ve de görevini yapıp gidecek

jlar var. KıbrısTürk'ü için teminat, Londra ve Zürih anlaşmaları için tek geçerli madde,
, , )ar için tek kuşku kaynağı, Türkiye için adadaki.perçeni nihayet Türk toplumunda
· · ~yan bir Türk alayı. Önemi elbette ki büyüktür her altı ayda bir kez gelip gidenTürk
.ylaruiın...

'JCJMBASINI (MAKALE)
ÇRİVAS LEFKOŞA'DA GÖRÜLDÜ.
Ç)ğtendiğimizegöre General Grivas, Lefkoşa'da görünmüş ve gerek Yunan hükümetine
· çevreler ve gerekse güvendiği kimselerle görüşmeler yapmıştır. Görüş ayrılıklarına yol
önemli noktalar vardır.
I-Mümkün çözüm politikasından sebat gösterilmesi, yani Enosis'in şimdilik mümkün
:ı.:ı.adığınınkabul edilerek, bağımsızlık politikasının güdülmesi.
22Zürihve Londra anlaşmalarının Yunanistan tarafından geçerli sayılması.

24 ŞUBAT 1972 PERŞEMBE YIL: 21 . SAYI: 7278
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
,..Alayın 22. Değiştirme İşlemi Dün Yapıldı; Alb~yDoğu .: "Mücahitle
muz Omuza Türk Cemaatine Güven Verdiniz."
Binbaşı Kutay : "Nöbetimizi Ananevi Hasletlerimizle Tutacağız."
Lefkoşa-Mağusa :
Albay Fikri Göl komutasındaki değiştirme birliği yol boyunca sıralanan Mağusa Türk
atkının sevgi gösterileri arasından geçerek saat 10:30'da Lefkoşa'ya ulaşmıştır. Birlik burada
renle karşılanmış ve kurbanlar kesilmiştir.

a 7 ile 60 Yaş Arasında Bütün Erkeklerle; 20 ile 50 Yaş Arasındaki Bütün

adınların Hizmetini Öngören, Sivil Savunma Kuralı Cephe Gerisi
ıvnnmamızı Örgütleyecek Örgüt 5 Kişilik Bir Komite Tarafından
· önetilecek.
Ahmet Tolgay
5 kişiden teşekkül eden komitenin başkanı Kıbrıs Türk silahlı kuvvetleri başkomutanıdır.
Başkomutan icabı halinde bu görevi bir temsilciye havale etmek yetkisine haizdir. Komite,
düşmanın herhangi bir saldırısına karşı resmi veya bağımsız kuruluşların ve fertlerin can ve
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Iannınmuhafazasıyla genellikle sivil halkın korunması için gereken organizasyonu
dana getirip icabından bunları derhal harekete geçirebilecek şekilde hazır tutmaktır.

_üftü Dr. R. Mustafa, Mağusa'da İlginç Bir Konferans Verdi: Dini
r Etmek İnsanlığı İnkar Etmektir.
ağusa: E.N.
Din insanın insanüstü bir kudrete bağlanmasıdır." "İnsan üstü kuvvet tanrıdır. İnsanın
ah'a imanıdır.doğru yol dindedir. Peygamber : "inandım dosdoğru ol" demiştir. Dini inkar
=:ek insanlığı inkar etmek demektir."
·

Yürütme Kurulu Başkan Yardımcılığı Müsteşarı Vedat Çelit Tarafından
it.Terzioğlu ve Sami Kohen Onuruna Yemek Verildi.
ef'kosa-özel:
Şamimi bir hava .· erisinde geçen yemekte Bozkurt Gazetesinden Ahmet Tolgay, Halkın Sesi
_,:tesindenAkay Cemal, Spor ve Halk Eğitimi Müdürü_ Fikret Kürşat ile Mağusa
letvekili ve Eski gazeteci Fuat Veziroğlu bulunmuştur.

. ürkiye Ortak Pazar'a Teklifte Bulundu. Ortaklık Görüşmelerinde Türk
plumu İle de İstişare Edilmeli.
.nkara;
iıadolu ajansının içine göre, Türkiye, Ortak Pazarla Kıbrıs arasında varılacak anlaşmanın,
·kiye'nin Kıbrıs üzerindeki taahhütlerin tehlikeye düşürecek bir.hal alınası gerektiğini de
µimiştir.
'

rlJRT DIŞI HABERLER
1rivas'in "Vur" Emri Çıktı.
if'koşa:
··-an.un grupların liderleri söz konusu emri Grivas'ın, Panayotokos, general Paralambopulos
'1bay Papadakis ile bir görüşme yapacağı üzerine vermişlerdir.

,elgrad, Kıbrıs'taki Gelişmelerden Endişe Duyuyor.
_1elgrad:
'Kıbrıs üzerindeki baskıların" dünyayı ikiye bölmüş olan devlerin Akdeniz' deki baskılarını
'düklerininbelirtisi olduğunu öne süren "politika", taraflardan birinin baskısına
· · şı tarafında mukabelede bulunacağını dikkat çekmektedir

.ULTÜREL HABERLER
JJÜŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
IİXON'UN ÇİN ZİYARETİ
Kısa sürede dünya siyasetinde önemli gelişmelerin olduğu muhakkaktır. Artık Vietnam'dan
1~ ele ben gelip gireceğim" diyen bir Amerika yerine oynak politika içine girmiş, doları
laç pamuğu gibi atılmış bir Amerika vardır.

~UM BASINI _ (MAKALE)
KLİSE VE SORUMLULUKLARI
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Liderliğin Enosis aleyhtarı politikasından bu piskoposların da sorumlu olduğu
öylenmişti. 3 piskopos bu söylentiler karşısında bir suçlu gibi sukutu muhafaza
ektedirler, Halkın mahviyete sürüklenmekte olduğunu gördükleri halde hücrelerinde
apalı kalmaktadırlar.

25 ŞUBAT1972 CUMA YIL: 21 SAYI: 7279
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
>YURTİÇİ..HABERLER
·.• -"1972 Sivil Savunma Kuralının" Öngördüğü Mükellefiyetleri ve
~ükellefiyetten Kaçınacaklara Uygulanacak Cezaları açıklıyoruz; Sivil
~avunma. Suçluları Askeri Ceza Görecekler, Mükellefiyetlerden Kaçınmak
f'Askeri Suç" Sayılır.
Ahmet Tolgay
Kaldıkları yer ve adreslerini geçici veya daimi olarak değiştirmeleri halinde amirlerini
· derhal dar etmek ve görevli bulunduğu bölgeden ayrılmadan önce amirlerinden izin almak
zorundadırlar. Hizmetlerini ifa ederken, alarm durumunda ve amirleri tarafından emredildiği
herhangi bir zamanda kendilerine tahsis edilen kıyafeti, nişanı ve teçhizatı taşımak...

-Liman İşçileriniıı Grevi Ekonomiyi Etkilemeye Başladı.
Mağusa:
. Mağusa'da narenciye yüklemek üzere limana giren 4 gemi ile eşya indirmek üzere
Mağusa'ya gelen 4 gemi limanda beklerken, limanında da 9 gemi bulunmaktadır. Limasol
limanından indirme ve bindirme yapılamamaktadır.

..Tatar, Temasların Sonucundan Çok Memnun.
-Bir Amerikalı Senatör Nixon'a Soruyor : Amerika'nın Kıbrıs'ta Darbe
Hazırladığı Doğru mu?
'. İstanbul :
"Cumhuriyet Gazetesi", bir Amerikalı senatörün talebine sutunlanada yervermiştir.
Amerikalı·demokrat senatör Hartker, başkan Nixon' dan. Amerikan hükümetinin.Kıbrıs 'ta bir
deniz üssü kurmak amacıyla Makarios rejimini devirmeye uğraştığr'yolunda çıkarılan
haberlerin doğruluk derecesini öğrenemk istemiştir.

-Dr.Küçük Eski İngiliz Yüksek Komiserini Kabul Etti.
Lefkoşa:
Tatil için Kıbrıs'ta bulunan ve kendisine bir nezaket ziyaretinde bulunan eski İngiliz yüksek
komiseri Sir Norman Costar'ı kabul etti.

YURT DIŞI HABERLER
-Çin Seddi'ni Gezdikten Sonra Konuşan Nixon, "Halklar Arasında
Duvarlar Bulunmamalı"
Pekin:
"Bu duvara bakarken düşündüğümüz şu : Açık bir dünya kurmalıyız. Halklar arasında hangi
çeşitten olursa olsun duvarlar bulunmamalı" demiştir.

tr..;Van Thiev, Zirve Konferansı Teklif Ediyor •
.,Vietnam Barış Görüşmeleri Çıkmaza Girdi.
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Saygon:
Zirve konferansının amacının, Güneydoğu Asya'nın tarafsızlaştırılması
konferansın Saygon'da yer alması gerektiğini bildirmiştir.

olduğu ve

-Kar Fırtınasında 9 Kişi Öldü.
İtalya'nın kuzeybatısında bir haftadan beri devam etmekte olan kar fırtınası ve toprak
kaymalarından en az 9 kişi ölmüştür.

· . .unlü DerSpiegeI·Dergisinin Görüşü: Makarios ile Atina'nın Arası
patılamayacak Kadar Açıldı.
Bonn:
'M:akarios'un geçen Eylül ayında Atina'ya yaptığı ziyaret sırasında Yunan Başbakanı
padopulos, kendisine göndermiş olduğu tehditkarmektup dolayısıyla Makarios'tan özür
emiştir. Papadopulos bu mektubu öfkeli olduğu bir saatte yazdığını söylemiştir.

:tina da 2 Kız Yargılanıyor.
öz konusu kızların geçen yıl İtalya'yı ziyaretleri sırasında Yunanistan'da faaliyet
stermek üzere patlayıcı maddeler üzerinde.eğitim gördükleri ileri sürülmüştür.

KULTÜRELHABERLER
,{İŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
BASIN VE YÖNETİMİN TUTUMU
Bizde basın nedir? Ekonoıni neyse, belediyeler neyse şu evkafın işleri neyse odur demeye
yor dilimiz. Kıbrıs Türkünün mücadele tarihi ile gelişmiş onun mücadelesine katkı
irıniş basın. Şimdi basın mensupları eminiz düşünüp duruyorlar. "Biz bugün neler
.ıyoruz. Bir şeyler yazmak da kaçınılmazdır. Mecliste bir şeyler anlatılmış ama
J~µıiyoruz. Yazacaklarımız belki de denilenlere ters düşecek."

f:lll.JM BASINI (MAKALE)
DEVAM EDEN KRİZ
I'Makarios ya cephede istenen temizliği yapar yada çekip gider. Beklemeye zaman
aamıştır. Yarına kadar beklenmesi bile bedbaht Kıbrıs Rumu için çok geç olabilir.
akarios derhal gitmelidir. Milli intikam günü yaklaşmaktadır. Biz elenizmin henüz hürriyete
yµşmayan bir parçasıyız. Bunun ötesindehiçbir şey değiliz. Bir devlet teşkil ettiğimiz ve
uslar arası bir politikaya sahip olduğumuz hakkındaki lafazanlıklar bize vız gelir."

26 ŞUBAT 1972 CUMARTESİ YIL: 21 SAYI :7280
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
'YURT İÇİ HABERLER

i . .l\1ECLİSTE DÜN; Zararlı Borçluların Durumuna İlişkin Genel
örüşme Yapıldı.
f~Borç Tanzim Encümeni" Kurulacak••.
· Ahmet Tolgay
Anavatanın yardımlarının her yıl artmasına rağmen gelen paranın toplumumuzun tüm
sorunlarına yetmediğine işaret eden adalet ve işleri üyesi, olanakları kısıtlanmış her devlet de
lduğu gibi bizimde planlı kalkınmaya yöneldiğimizi anlatmış bu planlı kalkınma
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,rçevesinde zararlı borçluların, borçluluk hali ve faiz durumları üzerinde de çalışıldığını
.ydetriıiştir.
Alınan Tedbirler :

1~ Kooperatifler, şehit, göçmen ve kayıp ailelerinin borçları içinhiçbir talepte bulunmuyor.
2- Borçlar taksitlereve uzun vadeye bağlanmıştır.
· -Milli Muhafızların Dövülmeleri Üzerine, Haralambopulos Rum Polisine
,ett İhtarda Bulundu.
J_ıefkoşa:

Spn günlerde milli muhafız teşkilatına bağlı bazı erlerin Rum polisi ile Makariosçular
iafındandövülmeleri ve tutuklanmalarının yol açtığı bildirilmiştir.

-Erenköy Mücahitleri Cemiyeti Uyarıyor : Enosis'in Karşıtı En Azından
jfte Enosis'tir.
efkoşa:
.
.
.
Makarios'un son günlerde çevirdiği dolapları ve bundan doğabilecek sonuçları eleştiren
,;~rıköyMücahitleri Cemiyeti, Kıbrıs Meselesinin bir azınlık çoğunluk meselesi değil
riı:nlarınEnosis istekleri sonunda ortaya çıkmış bir Türk-Yunan meselesi olduğunu
lirtmiştir.
'

YURT DIŞI HABERLER
"'1.0 IRA Mensubu Tutuklandı.
İrlanda gizli kurtuluş ordusuna mensup 1 O kişi daha tutuklanmıştır. Ancak örgütiin baş
rtımlusunun halen serbest olduğu bildirilmiştir. Şiddetli eylemlere devam edilmektedir.

',:-:Yayınladığı Kitapta İtiraf Ettiğine Göre Grivas Enosis için Yeni
ücadele Başlattı.
Atina:
"1955-1959" EOKA Harbi kitabının birinci kısmına yazdığı önsözde Enosis için yeni
' : mücadelenin başına geçmeyi ümit ettiğini açıklamış, Enosis mücadelesinin bundan sonraki
asında Kıbns'ta kendisini takip edecekleri ümidinde olduğunu kaydetmiştir.

-İngiltere'de Kömür İşçileri Grevi Kaldırıldı.
'%20 oranında zam aldılar.

7Jal'.ring, Lefkoşa'dan

İsrail'e Giderken İsrail Uçaklar ve Tanklarla

übnan'a Saldırdı.
Tel-Aviv:
Jarring, Tel-Aviv'de İsrail yetkilileriyle Ortadoğu anlaşmazlığına bir çözüm yolu
amak için temaslar yapacaktır.

-San Paola'daki Yangında 30'dan Fazla Ölü Var.
Brezilya'nın San Paola şehrinde bir gökdelende çıkan yangında binada bulunanların
:kurtarılabilmesiiçin yoğun duman ve alevlerin için de helikopterler kullanılmış ve böylece
kişi kurtarılmıştır.
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KÜLTÜREL HABERLER
ÜŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
::EIAYAT PAHALILIGI DEYİP GEÇMEMELİ
$en işçi, sen memur, sen göçmen, sen vatandaş. Yani sen hayat pahalılığına dayanamayan
'şi, Suç yönetimin değil ki ne yapsın yönetim omu yaratıyor bu pahalılığı. Ekonomisi bile
lpayan, ekonomisi olmadığı için planları bile çıkarılamayan, kalkınmanın lafı edildi miydi
'u.rkiye'yesığınılan bir ortamda, ne yapsın ki yönetim.

,RUM BASINI (MAKALE)
ALNIZ KALDIGIMIZDA
Yunanistan ile Kıbrıs arasındaki köprülerin havaya uçması ne demektir? Anavatanla bütün
ağlarımızın kesilmesi demektir. Yunanlı subaylarının Kıbrıs'tan gitmesi ve ordumuzun
,a.şsız kalması.demektir; Yunan mm Kıbrıs'tan çekilmesi demektir. Bizim yalnız başımıza
amız ve Kıbrıs'ın bir Rohen sonlarına geldiğinde ne olacaktır? Türkiye'nin karşısında
· .payalnız ve çaresiz kalacak değil miyiz?

27 ŞUBAT 1972 PAZAR
YIL: 21 SAYI : 7281
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE

FGenel Görüşm~den Sonra, "Zararlı Borçlular Birliği" Sert Bir Açıklama
-~ptı.
';fim:ur : "Yönetimimiz Adeta Aleyhimize Cephe Aldı.''
:Lefkoşa-özel :
.
''Biz bunları gerek Kıbrıs'ta ve gerekse Ankara' daki makamlara izah ettik. Haklı
. . umııza bir çare bulmalarını rica ettik. Türkiyemiz zararlı borçluları nefes•aldıracak
ışmaların yapılmakta olduğunu bize bildirdi ve bu bildiri alakadarlar üzerinde olumlu bir
şfryarattı. Ama Kıbrıs'taki yönetimimiz, adeta aleyhimize cephe afarak hak ve taleplerimize
Iaklarını kapadı."

-İki Şilep Çarpıştı.
· stanbul:
Karadeniz'den gelen Yunan bandıralı Silver Coalt gemisi ile karşı istikamete giden Liberya
,andıralı gemi dün sabah Ahır Kapı açıklarında çarpışmıştır.

f"l'ürkiye Milli Güvenlik Kurulu, Kıbrıs Gelişmelerini Görüştü.
Ankara:
~brıs'taki son gelişmelerin incelendiğini veren güvenilir kaynaklar geçen gün
• . • Bakanlar Kurulunda tespit edilen bazı tedbirlerin Milli.Güvenlik Kurulunda gözden
.i geçirildiğini bildirmişlerdir.

. ;-~orinj, .Kıbrıs'in İyi Temennilerini Sundu.
:;rSorunların Mahiyeti ve Çözüm Formülleri Konusunda İşsiz Gençler
ebuslara Birer Muhtıra Sundular.
Muhtırada İstihdam Çıkmazına Yasama Faaliyeti Çerçevesinde Çözüm
ulunabileceği Belirtiliyor.
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Ahmet Tolgay
.Muhtıradaşöyle denmektedir : "Kanaatimizce, sorun ciddi bir şekilde ele alınırsa
zümlenebilir. Gençlerimiziadadatedbirlerin bulunup yürürlüğe sokulması yönünde
anca çalışmalar bekletilmeksizin başlatılmalıdır. Sorunun ciddiyetinin bilincine varmış
rkes bunu biliyor. Yeter ki kaynaklarımızı ve olanaklarımızı bir ahenk için de yaralarımıza
·.erhem yapmayı bilelim."

-Türk'e Ait Gazinonun Duvarlarına Tahrik Edici İbareler Yazıldı.
Lefkoşa:
Duvar ve kapılarınamavi boya ile Yunan bayrağı çizilmiş ve "Kıbns-Enosis-Yunanistan
iğenis", "Türkiye Aşağı", "Türk Ölecek", "Bir Rum Öldükten Sonra Savaş Başlayacak",
fKıbns Yunanistan'ındır" ibareleri Rumca olarak yazılmıştır.

YURT DIŞI HABERLER
-Ksantapulos Palamas Atina'da Açıkladı.
"Makarios'a verilen Nota'dan Sonra Bir Gelişme Olmadı. Yunanistan
akarios'dan Cevap Beklediğini Bildirdi.
Atina:
Söz konusu Nota'da adaya.gizlice sokulan Çek silahlarının Birleşmiş Milletler Barış
ücüne teslim edilmesi ve Makarios kabinesinde değişiklik yapılması istenmekteydi.
:tina'dan alınan ajans haberlerine göre, Büyükelçi Veri Salopulos'un şimdilik Kıbns'a
:elmesisöz konusu değildir.

-Bazı Önemli Konularda Anlaşmaya Varıldı :
Nixon, Kızıl Çin'deki Temaslarını Tamamladı.
Pekin:
Birleşik Amerika Başkanı Nixon, Çin Başbakanı Chu En Lay ile yaptığı görüşmelerde bazı
nemli konularda anlaşmaya vardığını söylemiştir.

Rum Gazetelerinin İddiasına Göre Hücreye Kapatılan Türk Genci
· tihara Teşebbüs Etti.
Lefkoşa:
22 yaşındaki bu Türk genci, Mağusa' daki bir İngiliz kadının evine girerek cüzdanını çaldığı
ü1>,hesi ile tutuklu bulunduğu karakol hücresinde yatağını ve battaniyesini hücre demirine
ağlayarak intihara teşebbüs etmiştir.

-İsrail Saldırılara Devam Ediyor.

KÜLTÜREL HABERLER
DÜŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
(TEDBİRLER- GREVLER VE TÜRK TOPLUMU•••
Türk çevrelerine göre gerçekten Kıbrıs Rumları arasında bir çatışma bir anlaşmazlık var.
qnu söylüyorlar ama geçmişte olduğu gibi " Rumlar çatışıp bölünecekler ve biz de
azanacağız" diye kuru hayallere düşmüyorlar. Aksine Rumlar arasındaki bir çatışma
uhakkak Türk toplumuna yönelecek ve yeniden Türk toplumu kurşunlanacaktır diyorlar.

RUM BASINI (MAKALE
RUMLAR ARASINDAKİ DURUM
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''AÖON, Atina ile Lefkoşa arasındaki köprülerin yıkılmasından önümüzde üç yolun
rılacağını yazıyor. Birincisi, Türkleşme, ikincisi komünistleşme ve üçüncüsü ise Yunan
·..üdahalesi yollarıdır. Bize kalırsa bir dördüncü yol daha vardır ki AÖON bunu unutmuştur.
uyol,Atina ile Lefkoşa arasında eşit şartlarla işbirliği yapılması yoludur. Atina'nın
~fkoşa'ya tahakküm etmesi değil fakat onunla eşit şartlarda sıkı ve samimi bir işbirliği
9ludur ve en doğru yol da budur.

29 ŞUBAT 1972 SALI YIL: 21 SAYI: 7282
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GUNLUK GAZETE
YURTİÇİHABERLER
Saatlerce Süren Sorgu Ve Yoklamalarda Bir Suç Unsuru Bulamadılar.
Lefkoşa-özel :
-Serdarlı'da 3 çoban, 3 Rum Milli Muhafız askeri tarafından tutuklanarak Milli Muhafız
pına götürü.lmüştür.

· ~GörneçDolaylarındaki
2 Gömeçli çoban, Kalavaç Köyünün Kırmızı Toprak mevkiinde sürülerini otlatırken
evkaya askeri.kampından gelen 3 silahlı Rum.tarafından Tutuklanmıştır.
· ';k~ymosun ından sonra istedikleri sonucu alamayan Rumların yeni tertipler peşinde
cluklarıgörülmektedir.

-İslam Konferansında Kıbrıs Sorunu da Ele Alınacak.
...varın 37 Polisin Yemin Töreni Var •
.rbns Türk Emniyet Teşkilatına kaydedilerek temel eğitimlerini tamamlamış olan 37
:,p91is•erimiziçin bir mezuniyet töreni yapılacaktır. -

-Sorinj, Türk Toplumunun Konukseverliğine Teşekkür Etti.
cYüksekAskeriŞura Toplandı.
,ijaşbakan Nihat Erim'in konuşması ile açılan Yüksek askeri Şura çalışmları 4 gün
"~ecektir.Şura üyeleri Anıtkabir'e giderek Büyük Atatürk'ün manevi huzurunda saygı
:1:1fUŞunda bulunmuşlar ve kabre çelenk koymuşlardır.

YURT DIŞI HABERLER
-Rumlar Beylik Taktiklerini Uygulamaya Başladılar :
Bozulan Birliklerini Sağlamak in, Dikkatleri bize yöneltmeye çalışıyorlar.

:Palamas, Tasca ile Görüştü.
,.i\tina:
;'Bu görüşmede Kıbrıs sorunu ile Akdeniz'deki 6. Amerikan Filosuna Yunanistan'da
österilecekkolaylıklar konularının ele alındığı ileri sürülmüştür.

KULTURELHABERLER
LDÜŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)
·BELEDİYELER ..•
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kendikendini finanse edecek, kendi kurtuluşunu kendi çabası ile düzeye
~.•. • ,. acak örgütlerden bir tanesidir. Tıpkı Evkaf gibi, .sağlık servisleri gibi, eğitim üyeliği gibi.
i~a.t onların benzeri olarak belediyelerde ucuz olan tutumun peşinde "bu kadar olur"
~. r~kkülüne girmiştir.

"'\UM BASINI · (MAKALE)
GİZLİ BİR ASKERİ BELGE
'tEmin kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiye göre, 14 Şubat Pazartesi günü Makarios'un
ilmesiiçin yapılacak hük:ümetdarbesinin tarihi olarak tespit edilmişti. Darbe General
ivas tarafından yapılacaktı. Ve Yunan hükümeti bundan tamamıyla dardı. Yunan
ümeti darbenin yapılacağından dardı ve darbenin yapılmasından sonra olsun,
dedilecek gelişmelerde Milli Muhafız Ordusunu kullanarak aktif rol oynamak
etindedir.

l MART 1972(ÇARŞAMBA) 1972 YIL:21 SAYl:723
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
WRTİÇİHABERLER
;~eclis'te ,Bütçe Görüşmeleri Sırasında,Nihat Erim Kıbrıs Konusuna
I.eğindi
Rumlarm Ekonomik Baskısı İnsanlığa Karşı Suçtur.
Nihat Erim konuşmasında şöyle söylemektedir; 'kıbrısta Rum yönetiminin 1963 te
attığı fiil durum sürüp gitmektedir. Andlaşmaların çiğnenmesi, Kıbrıs Türklerini
".yanılmasıgüç ekonomik koşullar altında yaşatmakta, dolayısıyla insanlığa karşı işlenmiş
suç niteliğini taşımaktadır.. Kıbrıslı kardeşlerimizi bir an yalnız bırakmadık ve
'akmayacağız. Onlara gereken her türlü yardım yapılacaktır. Bu onun onun andlaşmalardan
. ôğan hakkı ve görevidir.
Denktaş İle Örek, Son Gelişmeler Hakkında 'CUMHURİYET'Gazetesine
izel Demeçler Verdiler..
.AdadaHer An Patlamaya Hazır Bir Bomba VarAtina İle Lefkoşa Rejim
ücadelesi · İçinde
'iSTANBUL
Denktaş., demecinde; 'silahlar konusu,adada silah dengesini bozmak açısından olduğu kadar
·nıe bağlı oldukları bilinmeyen mesuliyetsiz Ruınlar, techiz etmek bakımından da ciddi bir
.önemarzetmektedir.
··Örnek, demecinde; 'son beş altı ay zarfında Kıbrıs askeri ve siyasi yönde.çok ciddi bir
m gelişim ve oluşuınlara sahne olmuştur. Askeri alanda baş tehditçi Grivas'ın geçen eylül
• .yındaadaya sokulması ile başlayan gelişmeler sın günlerde hat safhaya ulaştı'.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklaması
· İsrail Lübnandaki Harekata Son Vermeli
ANKARA:
'İsrailin lübnanda giriştiği son askeri harekatı endişe ile izlemekteyiz.Son olaylar israil'in
:bu çaptaki reaksiyonunu haklı kılacak bir durum olmadağı ve harekatın bir savunma niteliğini
çl§tığı kanaatindeyim.

· Kira Kuralı Tasarısı, Komisyonda Takıldı
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asarıya Evkaf da Tepki Gösterdi
:_tiral tasarısı, meclisten geçsede hiçbir tarafı tatmin etmeyecek niteliktedir. Bütün
etimiz, tasarıyıkatılıktan kurtarıp, elastiki bir niteliğe kavuşturmaya yönelmiştir.Tasarıyı
·.çime sokmaya çalışıyoruz ki, yargı organlarının değerlendirme ve kanaati kira davalarının
ümünde en önemli rolü oynayabilsin.

· · • oldheim Bağış İçin Çağrıda Bulundu
rlanda Birliğinin Yerini Avusturya Askerleri Alacak
VİYANA
;\.vusturyadışişled bakanlığı ,önümüzdeki günlerde kıbns barış gücü emrine 300 kişilik bir
,ik göndereceğini bildirmişti. Avus Dışiş Bakanlı sözcüsü , Avusturya Birliğinin İrlanda
;itgininçekilmesinden dolayı doğan boşluğu kapatacağını bildirmiştir.

_., . M Subaylarının Hareket Serbestliği Kısıtlandı
a.raJYıkıldı.66 Ölü Var
ereika Birleşik Devletleri Virginia eyaletinde bir barajın yıkılması sonucunda meydana
len.sellerden ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi 400 kişi de kaybolmuştur.

,ÜLTÜREL HABERLER
ÜŞÜNCELER (MAKALE ÇETİNEL)
[ato, Varşova,Kıbrıs

.

"'":uzeyatlantikpaktı örgütü son yayınladığı broşürde NATO ile VARŞOVA örgütlerinin
ayesini yapmakta. Broşüre göre Sovyetlerin 151 O kıtalar arası nüklüer füzeye sahip
.asınakarşılık Amerika Birleşik devletlerinin butip :füzeleri1054 tür. Verilen bilgide
. ŞOVA paktı'ının5360 uçağına karşılık NATO'nun 250 savaş uçağı vardır, Duruma
ılırsaAkdeniz' de 2 örgüt korkunç silahlanma yarışını sürdürmenin çabalarına girmişlerdir.

~RUMBASINI (MAKALE)
<ikili Enosis Planı
Güvenilir batı kaynaklardan öğrenildiğine göre, planın ana hatları şunlardır
1}. Devletin Anayasal Teşkilatı ile ilgili olarak , Zürih andlaşmasının birtakım temel
addeleri muhafaza edilecektir
Kıbrıs Türklerine muhtariyet seviyesinde bölge otonomisi verilecek ve Türkler,
pplum işleri için ayn bir yasama Meclisine sahip olacaktır
3) Türkiye ve Yunanistan'ın Kıbnstaki duruma gerek iç ve gerek dış politika bakımından
.akiınolmalarını mümkün kılmak için takviye edilmiş garantiler öngürülmektedir

*)

2 MART 1972(PERŞEMBE) YIL:21 SAYI:724
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
-Emniyet Kuvvetlerimize 37 Genç Polis Daha Katıldı
DR. Fazıl Küçük Polislerimizin Kutsal Görev Aşkından ÖVgüVe Gururla
öz Etti
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LEFKOŞA
Bugüne kadar büyük feragatla çalışan Türk polisi, daima mensup olduğu cemaatin şeref ve
.ysiyetınien yüksek zirvede tutmasını bilmiş şahsi hırs ve menfaatten uzak kalmayı kendine
·ebsib etmiştir.

dJJugün Larnakada'da Büyük Bir Miting Tertipleniyor
Haber aldığımıza göre, son hadiselerde Rum kesiminde 2 okul binasının iade edilmemesi ve
rek öğrencilerimizin, gerekse halkımızın sıkıntılara döşer olması dolayısıyla bugün larnaka
protesto mitingi tertiplenecektir.
1~üyük

;ıv.ıehınetçik Çiftçiler Birliğinin Genel Kurul Toplantısı Yapıldı.

Büyük bir ilgi gören toplantıda Kıbrıs Türk çiftçiler birliği genel başkanı M. Gültekin ile
.¢rkezyünetim üyesi Halil Fikret ve Türk yönetim meclisi Mağosa üyelerinden
F. Vezioğlıida katılmıştır

lışma Kooperatif Ve Rehabilitasyon İşleri Üyeliğinden Basına Açıklama
~ptı
İsmet Katak, şu açıklamayı yapmıştır:
.~k yönetimi ile Rum yönetimi temsilcileri arasında devam eden sosyal sigorta
ğrüşmelerine atıfta bulunulması, Türklerin de projeye katılmaların mümkün kılacak bir
'.iaşmanıntemin edilebileceği ümidinin' izhar edilmiş olması ilginçtir.

Kemal Rüstem İlk Kez Gazetemize Açıklıyor
:Basına AçıklamaYapıldı
' Kiracıyı çıkaramıyorsunuz kirayı artıramıyorsunuz kira bakiyrlerini toplayamıyorsunuz..
ayların başlamasından bu yana Evkaf mallarının biriken kira bakiyeleri 300 binliraya
ndır, Bu küçümsenecek bir rakamdır.

;¥URT DIŞI HABERLER
-İsrail Suriyedeki Gerilla Üstlerini Bombaladı
İsrail uçakları, gece Suriye topraklan üzerinde bulunan gerilla üslerini yeniden
mbalamıştır. Bombalanan mevzilerin ateşkes hattının 13km, uzğmdaüç.köyün çevrelerinde
duğunu belirtmiştir.

J.İtan 'da 6 Kişi Kuşuna Dizildi
İran' da kanunsuz eylemlere karışan gizli kominist partisi üyesi 6 kişi dün sabah kurşuna
··zildi
·

\KÜLTÜREL HABERLER
-RUM BASINI : (MAKALE)
Taht .Meselesi
Eski Yunan Dışişler Bakanı Averofbu konuda verdiği demeçte, Yunanistan'da bir taht
eselesinin ortaya atılmasının Kıbnsla ilgili olduğunu söylemiştir. Averof Yunan milletinin
j,kkatini,Kıbns'ta meydana gelen şiddetli krizden başka tarafa çekmek için taht meselesinin
ı_p:aya atıldığını söylemiştir.
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3 MART 1972(CUMA) YIL: 21 SAYI: 725
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE

Dün Yapılan Olağanüstü Toplantı Sen Sinod Meclisi Başpiskopos
~akarios'u.İki.•Şıkla Karşı Karşıya Bıraktı
~ Başbakanlık, Ya Başpiskopos ••.•.••.•
JEFKOŞA
arios.cumhurbaşkanlı görevinden ayrılmayı kabul etmediği taktirde 3 piskopos kendisi
isi ile bütün ilişkilerini keseceklerdir. 3 piskoposun birlikte tard almak yetkisi vardır.
opos tard kararını kabul etmediği takdirde istinaf edebilir.

enktaş '·Mücadelemiz Ve Dayandığı Nedenler' Konusunda Konferans
recek
~:EFKOSA(ÖZEL
.iğitim,kültür ve öğrenim işleri üyeliği tarafından tertiplenen konferansa liselerin son
· öğrencilerin katılacaktır.

Eralp, İslam Dünyasının. Dikkatini Kıbrısa'a Çekti
İslam dünyasının Yanıbaşında bu adada yaşayan müslüman hal 9 yıldan beri kuşatılmış bir
iyette insan haklarından mahrum edilerek baskı altında tutulmaktadır.' Demiştir.

konomik Diskriminasyonu Maskelemek İstiyor
l1UrkBölgelerinde Cereyan 1963 Seviyesinde Tutularak İnkişafımız
ğellemek İstiyor. -Rauf Denktaş Rum Temsilciler Meclisi Başkanı' nın
,.~ktirikParalarını Ve Vergileri Konusunda ' CUMHURİYET'E verdiği
~y~natıCevapbıdı.
:tHridis Türklere Uygulanan
'196'den beri bu yana, Rum politik hiçbir tarafı olmayan elektirik idaresinin Türk
inurlarını vazifeye almasını ve bunun karşılığında Türk bölgelerindeki elektirik işlerinin
a.le dönüştürülmesini teklif ettik.Reddetiler.

Okulumuzu Gasbeden Rum Tarafına Protesto Etmek İçin Larnakada
.~okul Öğrencilerimiz Miting Yaptı
LARNAKA
... gilizce ve türkçe pankartlar taşınmış ve.larnaka türk öğrencilerinin eğitimlerini
dürmelerinin kasten aksatılması bizzat öğrencilerimiz ve öğrencilerimizin ebeveyhleri
afından türke yaraşır bir vakar içinde kınanmıştır.

Siyasi Yorum, Karikatür Ve Radyofonik Piyes Konusunda Yarişma
~rtiplendi
LEFKOŞA
Gençlik spor köy ve halk eğitimi dairesi, direnişimizi sanatın bazın kollarına mal etmek ve
~ısanatçılarımızı milli davamız parelelinde eser vermeye taşvik:amacı ile 3 kol ve konuda
anşma düzenlendi.

YURT DIŞI HABERLER
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Jarım Ton Eroin Ele Geçirildi
SİLYA
ransız gümrük memurları, Marsilya limanında yarımton eroin ele geçirmişlerdir. Eroin'in
.iıkçı motorlarının içinde saklandığı haber verilmiştir .

.ÜLTÜREL HABERLER
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)UŞUNCELER{MAKALE
elevizyon Hikayesi

.

ÇETINEL)

''"ine geçen akşam Rum televizyonu Türk düşmanlığı dolu bir pırogramını seyrettik. Altı
da tamamlanacak bir seri bu konusunun şu veya bu oluşu pek önemli değil. Asıl önemli
kısmı Türk düşmanlığını küfür dolu ifadelerinde davranışların içinde işlemesi.

BASINI (MAKALE )
Uah Konusu Halledilirmtyor mu?
~ıninbir kaynaktan (masivrinigazetesi) öğrendiğimize göre, bundan bir ay önce
:piskoposluğadepo edilen silahlar önceki akşam kaldırılmış ve Atalasa' daki polis merkezi
-~.<>larına taşınmıştır. Olup bitenleri: bilecek durumda olan çevrelerin söylediğine göre,
••L miktarda silahın yetkisiz ve sorumsuz unsurlara dağıtılmış olması ihtimal dışıdır.

4 MART 1972(CUMARTESİ) YIL:21 SAYI:72
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
iYURTİÇİHABERLER
<~n Sinond Meclisinin Kararından Sonra.Kanlı Gösteriler Başladı.
~ynıosunda Bir Bir Vurularak Öldürüldü Bir Diğeri İse Yaralandı.
akarios: 'Sen Sinond Tutumunu Değiştiremez Ve Atina Beni
~steklemezseÇekilirim.
Iakarios'un Atina'ya Yapmak İstediği Ziyaret, Papadopulus Tarafından
"adedildi
LEFKOŞA
-Yunanhükümetinin Makarios'un Atina'yı edebilmesi için Nota da öne sürülen şartlan kabul
lp uygulamasını şart koştuğunu bildirmiştir. Yetkili Makarios'un bir süre önce Yunanistan'ı
.yaretedebilmesini sağlamak amacı ile Atina'ya 2 özel temsilci gönderdiğini söylemiştir.

İsmail Kotak Covzes'le Görüştü
TIEFKOŞA
'Kendisine cemaatimizin çalışma ve sosyal sigorta problemleri hakkında bilgi verilmiştir.

Mecliste Dün
,:LEFOŞA
iTürk yönetimi Meclisi dün öğleden soma Başkan Necdet Ünel'in başkanlığında
1-pla.nmıştır. Meclis başkanı Dr. Necdet Ünel, oturumda cumhurbaşkanı yardımcısı ve Türk
qnetimi başkanı Dr. Fazıl Küçük'ün 1972 İktidsadi Kalkınma Teşvik Fonu tüzüğünün
celenmek üzere tekrar,meclise havale edilmesine ilişkin yazısını okumuştur.
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.tültürel Kalkınma Plana Bağlanıyor.
jiğüş.ÜniversiteRefomu
Kanun Tasarısı.Hakkında

Bilgi Verdi

ı;-:vlet Başkanı ve Hükümet sözcüsü Ali İhsan Göğüş; ' bu ilkelerle, yüksek öğretime
. , fırsat eşitliği ve bütünlük getiriliyor. Bu arada öğretim ve .öğrenim hürriyetlerinin
ealik altında bulundurulması, yüksek öğretim planlanmasının örgütlenmesi ve
aaklanmn etkin bir biçimde kullanılmasını sağlıyor.

URT DIŞI HABERLER
'akistan Kara Ve Hava Gücü Komutanları İstifa Etti.
!.AWALPİNDİ
akistan cumhurbaşkanı Zülfikar Ali Butto, Pakistan kara ve hava kuvvetleri
irı:ıutanlarınınistifalarını kabul etmiştir.

tÜLTÜREL HABERLER
}>UŞÜNCELER (MAKALE ÇETİNEL)
ijlaylara Kan Karışırken
Rum tarafında olaylar birdenbire beklenmeyen şekilde gelişiverdi. Bu satırların yazıldığı
rclaMakarios.düşünmekte, papazlar Makarios için kararlar vermekte, bir Rum polis
.• ürülmüş bulunmakta.ve Kıbrıs Rum tarafında çanlar kimin için çalındığı henüz belli
·!]l,layan bir gürültü içinde kilise burçlarını sallamaktadır,

:ıtUM BASINI ( MAKALE )
•.akarios'la Piskopos'lar Neden Konuştu
'foplantıda makarios, Kıbrıs sorununu son gelişmeleri ve özellikle.Atinal.efkoşa
ş}cilerindemeydana gelen durum hakkında bilgi vermiş, bundan sonra 3 piskopos daha önce
arlaştırmış oldukları şekilde, makarios'un cumhurbaşkanlığından çekilmesini istemiştir.
vnun içinde çeşitli nedenler ileri.sörmüşlerdir piskoposlar makarios' a verdikleri cevapta,
:tifasındaısrar ettiklerini söylemişler ve makarios'un Enosisi uzaklaştırdığını, Yunan
likümetleri ile istikrarlı iş birliği kurmadığını ve milli merkezin tavsiyelerine uymadığını,
stleri Koministleri teşvik ettiğini öne sürmüşlerdir..

5 MART 1972(PAZAR) YIL:21 SAYl:727
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
.,•YURT İÇİ HABERLER
Iptium, Baf Ve Girne Mitropolitleri İsteklerinde Israr Ederken
ünanistan Makarios'a Yeni Bir Nota Verdi
])'[akarios Ezici Bir Baskı Altında Temsilciler Meclisinde
Makarios'u Yunanistanın İsteklerini Yerine Getirmesi Şartıyla
Destekliyor
LEFKOŞA
Palamas, bir milli birlik hükümeti kurulması ve adaya ithal edilen çek silahlarının barış gücü
kontürolune verilmesi yolundaki isteklerinden vazgeçemiyeceklerini söylemiştir.
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MGP Kıbrıs Konusunda Görüşlerini Açıkladı
.Acil Çözüm Her Zamankinden Çok Gerekli
\Bildiriye göre, Genel yönetim kurulu dünyadaveTürkiyenin yakın çevresindeki dış politika
lişmelerini geniş şekilde ele almıştır. Kıbrıs sorununa acil ve barışçı çözüm bulunmasının
ii:rkiye'yeYunanistana Kıbrıstaki iki topluma ve dost ülkelere her zamankinden çok yarar
~layacağıda bildiride hatırlatılmıştır.

:ıtüstem Tatar Bugün Geliyor
I<.ıbrısTürktoplntnunun ekonomik ihtiyaçları ve 1972 mali yılı bütçesi ile ilgili konularda
ptığı · görüş teatiklerinin tam bir anlaşma ile sonuçlandığını belirtmiş.

brısta Hazırlanan Proğrama Alındı
umburiyetin50. Yd Dönümü Törenle Kutlanacak
~iımhuriyetin 50.. yıl dönümü kutlama komisyonu dün Ankara'da Devlet Bakanı Ali İhsan
öğüş'ün başkanlığmda ilk toplantısını yapmıştır. Toplantı 2 saat 45 dakika sürmüştür.
nıisyon, Cumhiriyetin 50. yıl dönümü kutlaması için kanun tasarısı üzerine çalımıştır.
.bnstaki Töreni Kıbrıstaki kutlamalar için dişişleri bakanlığı ayn bir program hazırlanması
komisyoncaa istenmiştir. Kutlama töreni hazırlıkları için her bakanlık ve kurum kendi
:ıiyesi içinde özel bir kutlama komitesi kuracaktır.

~-umhuriyet Gazetesinin Verdiği Bir Demeçte
... :ıt. Kiiçük Garantörlerin Adaya Müdahalesini İstedi
~Mesuliyetler.omuzlanmalıdır. Ve ada yeniden kana boyanmadan iki garantör devlet
,iyeteel atmalıdır,' Diyen ciımhurbaşkanı muavini bu siyasetten vazgeçilmezse Kıbrıs
selesi zor halledilebilir.

. ,lumBanka Memurları Bugün Grev Yapacak
LEFKOŞA
Banka memurlarının bağlı bulunduğu sendika, şimdilik 2 bankada başlatılacak grevin ileride

\tç]p bankalarada yayılmasının mümkün olduğunu bildirmiştir.
Şunay, Parti Liderleriyle Görüştü

ANKARA
Ciımhurbaşkanı Cevdet Sunay Parlementoda grubu bulunan siyasi partilerin Genel
aşkanları .ve parlementodaki Grupların başkanları ile görüştü.

.A..merika'nı Yunanistan'a Vereceği Fantomlarla İlgili Anlaşma İmzalandı
. LEFKOŞA
Birleşik Amerika'nın Yunnanistan'vereceği 36 Fantomjet savaş uçağı ile ilgili anlaşmanın
alandığı bildirilmiştir. Anlaşmada 25 i ilk partide, geriye kalan 11 Fantom ise daha sonra
erilecektir.

Trafik Kazasında 5 Ölü Var
BOLU
Bolu iline bağlı Geride ilçasi yakınlarında önceki akşam meydana gelen bir trafik kazasında
kişi ölmüş, 15 kişide yaralanmıştır. Bir kamyon ve otobüs çarpışmıştır.

Rum Banka Memurları Grevi Ertelediler

KÜLTÜREL HABERLER
\ RUM BASINI (MAKALE )
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Piskoposlar Ne Dediler
·. Kilise basınının politikaya karışmassı dolayısıyla kilise yıpranmaktadır. Biz din adamları ise
ı:rtodoks inancımızı yitirip levantinleşmek tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktayız.
Piskoposlar ne yapacak?
.JGtiumpiskoposu Antihamus dün verdiği bir demeçte' Makarios'un 15 güne cumhurbaikan
ı mevkiinden istifa etmesi yolundaki teklife cevap vermemesi halinde Sen sinod meclisinin
ii;yesininalacağı yeni tedbirleri almak üzere toplanacağını söylemiştir.

J(abine Değişikliği
Malcarios'un girişeceği davranışlardan biri de Paskalya' dan.sonrakabinesinde değişiklik
~pmaktadır. Makarios, aynca devlet mekanizmasında kilitmevkilerini işgal eden birçok
~vletmemurlarını da değiştirecektir.
Piskoposlara suikast 'üç piskoposun öldürülmesi amacını güden bir suikast planı ha.kında
,i}gi elde etmiş bulunuyoruz. Limasol'da cemiyetin redettiği malum serseriler, geçmişteki
un cemiyetlerle kirlenmiş kimseler, üç piskoposu öldürma işini üzerlerine almışlardır.
.Amerikalılarınrolü 'güvenilir kaynaklardan öğrendiğimize göre Makarios'un saf dışı
dilmesi ve Kıbrıs·sorununu ikili enosis esasına dayanan bir çözüm şekline bağlanması
;ngörenplan, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı tarafından hazırlanmıştır.

DÜŞÜNCELER (MAKALE ÇETİNEL)
Ticaret Ve Sanayi Üyeliğinin Zorunluğu
Herşeyden öncebu toplum Türkiye'nin gönderdiği bütçe ile hayatiyetini idame
:ttirnıektedir.Yılda 1 O milyona baliğ olan bu bütçeyi kimsenin Ruma kaptırmaya hakkı
oktur. Eyer buparaRııma akıyor ve bunun önüne geçililemiyorsa başta yönetim olmak üzere
ıgilikişiler sorumludurlar. Kaoalı ekonomi zorurıludur derken hareket noktamız elbetteki
nmlardeğildi. Bir süre önce Rüstem Tatar Rumlara verdiğimiz vergilerden söz etti. Gerçekte
:itRumlara tüm paramızı veriyoruz. Diyoruzkibunlarıyapacak olan' Ticaret ve Sanayi
ryeliği' adı altında ciddiyetle çalışacak örgüt olacaktır.

BİZE GÖRE (MAKALE)
Ôzür mü Kabahat mı?
Rumca Eleftheria gazetesi Türk basınında 'Rumlar Türk eserlerini tahrip ediyor'. yazısına
;ın.as etmektedir. Eleftheria 'çabuk hırsuz ev sahibini bastırır' kabilinden hareket ederek
aklınca Türk liderliğini itham etmektedir. Rumların tarihi değer taşıyan Türk eserlerini tahrip
tmediğini, üstelik koruduğunu iddia etmektedir.
Gerçekten Türk eseri olan Limasol eski polis binasının halen yerle bir edilmekte olduğu
ortada iken bu geçeği görmemezliktan gelmek, imha kampanyalarına devam ettiklerinin çıkça
ifadesidir,

6 MART 1972(PAZARTESİ) YIL:21 SAYl:72
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
Yunanistan Başpiskoposu Makarios'a Bir Mektup Gönderdi
Papaza Fener Patriği Peşkeş Çekiliyor
LEFKOŞA
Yeronimos'un Makarios'a gönderdiği mektubun tam metni şöyledir: 'çok aziz kardeşim,
· sizi ne kadar içten sevdiğimi,ve Tanrının size ihsan ettiği birçok ve byük meziyet ve
• kabiliyetleri ne kadar derinden taktir etiğimi bilirsiniz.
·
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bnsta son zamanlarda meydana gelen dremetik olaylar dolayısıyla ki bu olaylar yalnız
yükadanın milli varlığını öldürcü bir tehlike ile karşı karşıya getirmekle kalmamaktadır

.iridis'in Makarios'un Yerini Almaya Hazırlandığı Biliniyor.
ıınan Hükümetinin Makarios'a gönderdiği.yeni mesajının da K.liridiseliyle iletmesi
.onıatikçevreler arasında hayrat uyandırmış ve bu konuda alınan haberlerin doğruluk
cesini kuvvetlendirmiştir.
·

9vyetler Birliği, Bangledeş' e Yardım Yapacak
iEFKOŞA
ahman'la, Sovyetler Birliği yöneticileri arasında geçen Cuma günü imzalanan andlaşma
eğince Moskova Bangladeş' e 45,5 milyon dolar tutarında yardım yapacaktır.

Iraat Dairesi, Arıcılık Kursları.Tertip Edecek
ok Önemli Gelişmeler Oluyor
~ivas,Makarios'un.İstifasını İsteyen Piskoposların Himayesine Aldı
EFKOŞA
A PROINI gazetesi çok emin bir kaynaktan aldığı habere göre 'EOKA lideri General
n.-gias Grivas İgeniş, Kitium, Bafve girne Piskoposları, Anthimos... Yennadios ve
1rianos'u mutlak himayesi altına almıştır.

0ü.rk Yöneti.miBütçesini.Ankara'da İlgililerle Görüşen Rüstem Tatar
·dayaÇok Memnun Olarak Döndü
iJEFKOŞA
~brıs Türk toplumunun mali ve ekonomik sorunlarını da Ankarada ki temasları sırasında
.alan maliye ve iktidar işleri üyesi adaya döndükten sonra verdiği demeçte Türkiye'deki
aslardan memnun olduğunu söylemiştir.

ir İngiliz Türkiyede Hapsedilmesiyle İngiliz Basınının Türkler
.~yhindekiKampanyası Sert Tepkilere Yol Açtı
:ukukotoriterleriİngiliz çocuğun yargılanmasında hukuk kuralları en hassas şekilde riayet
diğini ve suçu sabit görulen kimseye başka türlü hareket etmenin imkanı olmadığını
,ylemiştir.annesideoğluna çok iyi davranıldığını beliirtmiştir.

)Ü.nAnkara'da Üst SeviyeliBir Toplantı Yapıldı
KARA
pumhurbaşkanı Cevdet Sunay başkanlığında üst seviyeli bir toplantı yapıldı ve Türkiye'nin
ye.dış.ilişkileriyle ilgili kanunlar ele alındı.

ı2s Milyon Değerindeki Marmara Yolcu Gemisi Yanarak Battı
Q.ünsabah 03 :00 da çıkan yangında Marmara yolcu gemisi terainesinde batmış can kaybı
am.ıştır.

1'."URT DIŞlHABERLER
Moshe Dayan Lübnan'da İntihar Etti
TELAVİV
{İsrail ulusunu korumak için giriştiği taktirde sınırı geçeceğiz' demiştir.

{KÜLTÜREL HABERLER
77

BASINI (MAKALE)

~koposbırDireniyor
• ima, dün verdiği bir demeçte: Bafpiskoposun karısı polis de yapılan taşkınlık hakkında
üsünü belirtmiş ayrıca Cumhurbaşkanlığından çekilmesi hususunda
ios'a yaptıkları teklifüzerine direnmekte olduklarını Makarios'tan en erken bir
da cevap beklediklerini klise nizamına isyan bir cevap olacağını ümit ettiğini
iştir.

7 MART 1972(SALI) YIL:21 SAYI:729
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE

, :brıs'taEkonomik Diskriminasyon (Kıbrısta Sürdürülen Yeni Savaşın
:ı)
ıuf Denktaş, Toplumumuzun Diskriminasyona Karşı Olacağı Kesin
'biri Açıkladı
ôptan Sivil İtaatsizlik
.um idaresinin bu müracatlara verdiği cevap ilginçtir. Cevapları mali ve ekonomik
anınızın siyasi anlaşma yapıldıkdan sonra ele alınabileceğidir ki siyasi anlaşmaya da
aşmak süretitle bize uyguladıkları mali baskıyı pazarlıkta kendi yönlerinde bir ağırlık
ak kulanmaktadırlar.'

bserver Kıbrıstaki Gelişmeleri Eleştirdi
1bserverJpiskoposun arkasında Yunan Hükümetinin olduğunu ve piskoposların bu
bbüsünün arzusunu Makarios' a dikte etmek isteyen Yunan Hükümetinin kışkırtmasına
¢1}mekte olduklarını bildirmektedir.

,f~clisAdalet Komisyonu Deniz Gezmiş'le Arkadaşlarının İdamlarını
ayladı
,a.at 14:30 da başlayan toplantı beş buçuk saat sürmüştür ve bir-muhalif oya karşı karar
ğunluğuyla idam inaylanmıştır.

URT DIŞI HABERLER
Jtina'da Makarios Aleyhtarı Gösteri Yapıldı
.ATİNA

?...\tina'daki Kıbrıslı öğrenciler Makarios'un istifası için gösteri düzenlemişlerdir.
,ÜLTÜREL HABERLER
Jozkurt'un Görüşü (MAKALE)
Toplumumuzun ekonomik yaşantısında Evkafın izlemesi gereken tutum her zaman
eştirilere açık olmuştur. Kemal Rustem, Evkafın tüm gellirinin kiralara dayandığını ve
,planankiraların gayrimenkullerin tamiri ile mustehdem ödeneklerine zarzor yetiştiğini
ıklıyordu. Demek ki gönümüz de dev bir kuruluş olarak büyüttüğümüz Evkaf'ın geri kalmış
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:oplumumuzun ekonomik yaşantısına zerre kadar katkısı olmadığı gibi, kendi kendine de
',eterli·olmuyordu.
Evkaf yönetim kurulu eski başkanı Rahmetli Fuat Sami bir konuşmasında; ;ben yaşantım
oyunca, kişiliğimden taviz vererek iş yaptığımı hatırlamam. Siz siz olun ve iktidarınızı
endinizi o gelişmelerin dışına çekmek için kullanırsınız.'
•· Yiğit insan Fuat Sami'nin, o günlerin koşulları altında gazete sütunlarına geçmeyen bu
özlerini.azizhatırasına
beslediğimiz hürmetin bir gerekçesi olarak yanımıza alarak bu
özlerde büyük bir ders payı bulunduğunu da hatırlatmak isteriz.

RUMBASINI (MAKALE)
Bizi Anlasınlar
Piskoposlar ve Grivas Tharros gazetesinin bildirdiğine göre Grivas' ın Kitium, Baf ve girne
,iskoposlarınıhimayesi altına aldığı yolunda dün NEA PROİNİ, gazetesinin yayınladığı
aber ne .doğrulanmışne de yalanlanmıştır. Öte yandan SİNA GERMOS gazetisinin
;ildirdiğinegöre Kitinin piskoposu Anthimos Grivas'ın piskoposları himatesine aldığı
glundakihaberleri yorumlamaktan kaçmıştır.

DÜŞÜNCELER (MAKALEÇETİNEL)
Evkaf Derken
Evkaf herkes konularımızın dışında kalmış fakat gerçekte üzerinde olabildiğine durulması
ereken bir kuruluştur. Geçenlerde çıkacak olan Kira kuralı nedeniyle bu örgüttende ses
ıkınca ve· 'bizimde 300 bin lira alacağımız vardır. Çıkartın şu kuralı da alacaklarımızı
alim," Denilince Evkaf la ilgilendik.

8 MART l972(ÇARŞAMBA) YIL:21 SAYI:7290
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
1

ir:ı'ürklereTek Kuruş Vermeyen İnkişaf Bütçesi, İstikraz Sandığı Ve
alkınma Bankası.SaltRumları Destekliyor
·Katak: 'Rum Tapu Dairesini Dava Etmeye Karar Verdik
'Cumhuriyetin merkezi kredi fonlarından, Kıbrıs inkişaf Bankası kaynaklarından, cari ve
· şaf bütçesi imkanlarından tek kuruşluk yardım görmemekteyiz. Rum üreticilere tarım
anında 1971 yılı sonuna kadar 1 milyon sterline varan kredi verilmiştir. Yine bu fondan,
um Kooperatif Merkez Bankasına, tarım inkişafı için 360 bin liraya yakın kredi açılmıştır.

Şiğara Ve İçkiyi Bırakmak İsteyenlerin Dikkatine
· İta Temsilcileri 13 MART'TA Seri Konferanslara Başlıyor.
LEFKOŞA
Beynelmünel içki Aleyhtarlığı Kurumu temsilcileri 13 ve 17 Mart tarihleri arasında 'Sigara
e'İçkiyi Bıraktırma' konusunda seri konferanslar vermek üzere Lefkoşa'mn Türk kesimina
gidecektir.

Makarios, Sen Sinod Meclisine Cevap Hazırladı
Bugün Karar Günü
r-.Grivas'cı Öğrenciler Gösteriler Yaptı
:.LEFKOŞA
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rMakariosun bu arada Yunan notasında öngörülen şartlara ilişkin bir açıklama yapması
eklenmektedir. İlgili kaynaklar Makarios'un Sen Sinod Meclisinin kararına uyarak
:~ifaedeceğine inanılmaktadır. Yüzlerce Rum orta dereceli öğrencileri, Lefkoşa da Makarios
·~yhiııde gösteriler yapmış ve Madaksos meydanında toplanarak 'Makarios aşağı' 'Grivas bir
. a vur' yaşasınGrivas.Diğeniş gibi yaftalartaşımışlardır.

enktaş Bu Sabah Konferans. Verecek
EFKOSA
1etkoşa'daki zafer sinemasında 'kıbns Türkünün Mücadelesi ve Dayandığı nedenler'
onulu bir konferans verecek.

Ağırbaşlı İngiliz Gazeteleri THIMOTY Olayını İstismar Edenleri Kınadı
Suat Bilge: 'İddiaları Cevaplandırmaya Layık Değil'
!:İSTANBUL
'Olay tamamen usule uygun, normal bir davadır. Hakim takdirini kullanmış ve kararını
ermiştir. Ortaya atılanları cevaplandırmaya layık görmüyorum. Şayet İngiltere Adalet Bakanı
Jtr şey söylerse uygun cevap veririm.

· KÜLTÜREL HABERLER
DÜŞÜNCELER (MAKALEÇETİNEL)
~Mücahitler' Romanı
Sanatını yitirmiş, kültürü yozlaştırmış bir toplum nasıl ince duygulan sürdürür nasıl kendi
zünü şiirin, edebiyatın, hhikayenin, romanın o 'Mücahitler' Kıbrıs Türk direnişi tarihi
erçekleri tümüne sadık kalarak ortaya koymaya çalışırken kapsamına aşkı insanlığı, ince
uygulan, .Anavatana olan özlemin.bir türlü uslata ulaşmamasından doğan kırıklığın çarpıcı
:elişmelerinialmış.

RUM BASINI•: ·(MAKALE)
Makarios Çekilecek mi Çekilmeyecek mi?
'Apo yevtamini2 gazetesi tam manşet olarak verdiği 'EthnarhMakarios çekilmeyecek'
iaşlıklı haberinde milli çıkarların Makarios'un içbasında kalması gerektiğini ve
aşpiskoposun · 'Halkın tam güvenine mazhar olan bir lider olarak işbaşında kalacağını
azmaktadır' Cumhurbaşkanlığından çekilmesi teklifinden ziyade 'Kıbnsın Milli haysiyet ve
ütünlüğüne yöneltilmiş entrikalara karşı bir direniş teşkil ettiğinide' öne sürmektedir

9 MART 1972(PERŞEMBE) YIL:21 SAYI:7291
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
Denktaş 'Mücadelemiz Ve Dayandığı Nedenler' Konulu Konferans Verdi
Davanın Kazanılması Türkiye İle Bağlarını Güclenmesine Bağlıdır.
Türkiye'den Ayrılmış Bir Kıbrıs Türkü Herşeyini Yitirir
LEFKOŞA
'Bizim durumumuzda olan bir kitle, milletinden zerre kadar katbettiği an büyük hamurun
içinde yok olmaya mahkumdur. Bugün birkaç gencimiz AKEL örgütü içinde toplum aleyhine
bir komplo gazırlıyorsa, ben onları hiç suçlu bulmam. Buna bakarak toplumun bünyesinde bir
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a vardır derim. Bu yara bilinçsizliktir. Türkiyeden bir Kıbrıs Hürriyetini, davasını, hakkını
tirir,

· smet.KatakAçıklamalara Devam Ediyor
)ı.kişafa Gidişimiz, Ayrımcı Bir Tutumla Engelleniyor
ii[)evletinkredi imkanlarından mahrum edilişimiz yokmuş gibi, enflasyon tehlikesi ileri
·ııerek 1 ocak 1972 tarihindenitibaren Bankamızın karşılıkları, Kıbrıs Merkez bankasına
:~,e çıkarılmıştır.Dolayısıyla Türk kooparatiflerinin ve Baankalannın kandi gayretleri ile
ıplumumuzdan.derledikleri mevduatların kredi olarak kanalize edilerek·İnkişaf yatırımlarına
gilµıesi engellenmiş olmaktadır.

(unanistan Türk Topraklarına El Koyuyor
Son Havadis gazetesi dünkü sayısında şöyle söylüyor: 'Yunanistan Türklere ait topraklara
lcöyuyor' Türklerin tapulu arazileri Rum köylere dağıtılıyor.

\Geçmişte Bugün
·. yıl önce bugün, 9 Mart 1964'te Gazi Baf Türkleri Rumların hunharca saldırılarına hedef
· · · tuşlardı.

,.._ÜLTÜREL HABERLER
DÜŞÜNCELER MAKALEÇETİNEL)
Bağımlı Toplum Olarak...
Şızan haberlere göre Türk toplumunun gerek yönetim gerekse özel sektör olarak Rum
,pıumunaotuzmilyon lirayı aşkın borcu varmış. Yine yapılan hesaplara göre her doğan türk
?cµğubu adada 300 lirayı aşkın bir borçlaa doğmaktaymış.

· Orhan Çolakoğlu (makale)
Türk James Bond
()rhan Çolakoğlu, 1902 yılında Elaziz de doğmuştur. Elazizin tanınmış zenginlerinden ve o
.eyrinbayilerinden ÇakıroğluDurmuş ağanın oğludur.
~- · yıllık avukatlık hayatından sonra hükümete baş vurarak onursal aramanlık yapmak için
,µsaadeistemiş ve 1931 den beri baş aramanlık yaparak zeka ve cesaret ile Türkiye'de,
unanistan' da Mısır ve bütün Balkanlarda çok büyük ve giz dolu işler başarmıştır.

~UM BASINI (MAKALE)
\ Makarios'un İstifası
Ş9n günlerde Makarios'Ia görüşen yabancı diplomatik çevreler bu kanaati
aylaşmaktadırlar. Bu çevreler Makarios'un lehinde yapılan gösterilere işaret etmişler,
alarmda, Batılı devletlerinde bulunan çeşitli devletlerin Başpiskoposu desteklediklerini ve
mı Kıbrıs ile Doğu Akdenizdeki düzenin sağlanması için bir. garanti saydıkları yolunda
'~minatverdikleri hatırlatmışlardır,

10 MART 1972(CUMA) YIL:21SAYI:7292
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
Gazi Baf, Direnmesinin Yıldönümü Ve Direnişin Şanlı Şehitlerini Büyük
Bir Törenle Anıldı.
, Denktaş: 'İstiklalimiz Uğruna Gerekirse Şehitlere.Katılırız

81

~Biz Kılınsın bağımsızlığını kendi inandığımız ve güvendiğimiz şartlarla meydana getirdik.
ubağımsızlığı meydana getiren iki cemaatenbiriyiz. Bize azınlık diyenler, arkamızda duran
roslann ötesinden bizi gözetleyen 30 milyona baksın. Azınlık değiliz. Bizi küçük görenler
ürkiyr ile Yunanistan'ı karşılaştırsın.

Rum Tarafının Sosyal Sigortalar Konusundaki Tutumu Tek Kelime İle
ah Edilebilir
sıKANDAL .....
Yıllardır alın teri dökerek, dişinden tırnağından artırdığı para ile sosyal sigorta ödeneklerini
rşılamaya çalışan Türk emekçilerinin, yardıma muhtaç olduğu yaşlılık döneminde hakkını
amaması muhakkak ki çirkin ayının politikasının yürütücü olan Rum tarafı için bir sıkan.dal
şJcil etmektedir,

ıeki Triko'nun Lefkoşa' daki .İlk Defilesi Bu Akşam
Kıbrıs'ta Ne Erkeklere Ne De Kadınlar Modayı İzlemiyor
LEFKOŞA
fK.ıbns'a Gülok müessesi adına gelmiştik. Ama Gülok mukavelede belirtilen taahutlerini
rine getirmedi. Programlarımızı bir kuruluş için düzenliyoruz ve bundan da hiçbir karşılık
·,eklememekteyiz.
Kıbrıs'ta bir defa modayı yakından izleyip takdin eden bir müessese yoktur.

fBayraktar' Adlı Çıkartma Gemisini Hediye Edeceğiz
Kıbns'ta Türk Donanma Vakfının Şubesi Kuruldu
··,LEFKOŞA
: Dün sabah bu konuda demeç veren Rauf Denktaş 'Göklerimizinbekçisi Türk Hava
uvvetleri vakfı adına açılmış olan yardım kampanyasına halkımızın gösterdiği ilgi Kıbns'ın
.evanılı bekçisi Türk donanması için kurulmuştur.' demiştir.

Türkiye Atina Nezdinde Teşebbüse Geçti
ANKARA
Bu konudaki haberi veren ·'DÜNYA' Gazetesi yunan makamlarının soydaşlarımıza ait
lalara mera haline getirileceği gerekçesi ile el koyduklarını ve daha sonra bu topraklan
ünı köylulere dağıttığını kaydetmiştir.

KÜLTÜREL.HABERLER
;(DÜŞÜNCELER (MAKALEÇETİNEL)
Siyasi Gelişmelerin Arasında...
Şimdi de yeni bir dalgalanma: Makarios istifa ediyor, etti ... Rum tarafından çalkantılar
devam ediyor. Gerçekte mide bulandırıcı pis bir gelişim. En önemlisi Türk tarafı olarak Tüm
bu gelişmeler karşısında kendi payımıza şöyle akıllıca yararlanacağımız bir netice çıkarmıyor,
bir taktik uygulamasına giremiyoruz.

Orhan Çakıroğlu Maceralarıffikayeleri)
(Türk James Bond)
**** Irmaktan Çıkan Bir Kadın Kolu Ve Tekerlek
Başaraman Çakıroğlu, Ankara'nın yanişehirdeki çalışacağında masası başında oturmuş
derin bir ilgi ile sabah postasından gelen mektıplan okuyordu. Günlerden pazardı ...

RUM BASINI (MAKALE)
Devam Eden Kriz
Kazanılan zamanın, krizin giderilmesi için değerlendirilmesi gerekmektedir. Elenizm
dünyası içinde ve dışında meydana gelen tepkilerin ışığında, Kıbrıs ve Yunan Hükümetleri ile
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ıbrıs ve Yunanistan Sen Sinod Meclisleri ve milletin diğer siyasi ve kültürel liderleri
urumu yeniden gözden geçirmeli ve bir kurtuluş yolu bulunmalıdır

11 MART 1972(CUMARTESİ) YIL: 21 SAYl:7293
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
:"YURT İÇİHABERLER
Rumların Yıktığı Camii Cedit'i Yeniden İnşa Etme Gayesiyle
Gazi Baf'ta Bir Teberru Komitesi Kurularak Faaliyete Geçti
Gazi Bafımızda Türklüğümüzün en büyük teminatı olan ve sözde Rum dostlarımız
afından otopark haline getirilen camimizi gönülleri yeniden feth ederek yepyeni bir çehre
e yeniden inşa etmek hepimize düşen ve yerine getirilmesi icap eden milli ve dini en büyük
;örevlerimizdendir.

Ayakebir de Dikilen Atatürk Büstü Törenle Açtı
·ÇekSilahlarının İthalinden Yunanistan Haberdardı
.··K.ıbn'sa gizlice ithal edilan çek silahları, adadaki.Yunan Askeri Komutanlarının tavsiyesi
z~rine alınmıştır. Yunan Hükümeti, söyleninlere göre bu silahların satın alınacağını baştan
iliyordu,

YURT DIŞI HABERLER
· Kıbrıs'ta Türk Donanma Vakfının Kurulması Dolayısıyla
Ekicioğlu İle Akça Denktaş'a Şükranlarını İlettiler.
I3aşpiskoposunBeklenen Cevabı Zafiriu Tarafından Atina'ya İletildi
~akarios İstilaEtmiyor ...
Jürkiye Hükümeti, Muhtemel Gelişmelerden Toplumumuzun
.· · · tkilenmemesi Halinde Adaya Askeri Müdahalede Bulunacağını İlgili
Ikelere Bildirdi
00

ATİNA
Makarios cevabında cumhurbaşkanlığından çekilmeyeceğini açıklamaktadır.
. zafıriu döndü.
O.t\tina'yavarır varmaz Başbakan Papadopulos tarafından kabul edilmiş, daha sonra Yunan
)Şişleri Bakan vekili Palamas ve Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Panayotakos'la görüşmüştür.

KÜLTÜREL HABERLER
>nuşÜNCELER (MAKALEÇETİNEL)
· Evkaf Konusu
Bu hafta aktüel bir husus var:Evkaf Meselesi. Ne bugünün ne de dünün konusu değil elbet.
Tarihi alabildiğine gerlere gider yani dününde ötesinde ingiliz adaya gelişine dayanır sorun.

Orhan Çakıroğlu (Macera Hikaye)
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(TürkJames Bond)
Irmaktan Çıkan Kol
···üç gün önce eskişehirden uzakta ve Porsuk çayı üzerinde bulunan bir nahiyesinde bir
sığıtmaç tarafından civerderece bir insan kolu ve aynı günde sığırtınacın bildirmesi
üzeinenahiye müdürü tarafından yapılan araştırmada bir de otomobil tekerleği bulunmuştur.

RUM BASINI (MAKALE)
Kriz ve Yankılar ,
Grivas'ındestekleyicisi olarak ortaya çıkanlar, bu çeşit yayınları ile Girivas'ı
kötülediklerinin farkında değildiler. Grivas hucuma geçeçek demek, Grivas iç savaşı
başlatacak:demektir. Bu Yunan Hüküm.etininde dikattini çekeriz. İç savaş çıkmasını
istemediğini söyleyen Yunan Hükümeti bunu önlemek için hangi yönde teşebbüslerde
bulunacağını bilsin.

12 MART 1972(PAZAR) YIL:21 SAYI:7294
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
Cumhuriyet Gazetesine Verdiği Özel Demeçte
Denktaş İhtılafm Enostis İçin Patladığını Söyledi
:·..··Asgariİ·ŞartlarımızınTavanı Kendiliğinden Yükseliyor
'Rumlarlll.isteği Akdeniz'de ikinci bir Yunan Hükümeti kurmak ve Türk Rum Kıbrıs
Devletinş ortadan kaldırıp, küçükYunanistan'la ana Yunanistan'ı birleştirebilecekleri zemini
• J;:ıazırlamak:.

Polis, Fransa'daki Olaydan Sonra İse El Koydu
İstanbul'daki.Baz Morfin Şebekesi Ortaya Çıkarıldı
İSTANBUL
istanbul'.da Nak:otikpolis ekiplerince geçen gün ele geçirilen 10 kilo baz morfınnin
'ürkiye'de şimdiye kadar yakalanan en büyük pati baz morfin olduğunu bildirmiştir.

BazıZatarlı Eylemlere Karıştıkları Saptanan 57 Subayla 11 Astsubay
rdudan İhraç Edildi

ANKARA:
Genel Kurmay Başkanlığının bildirisine göre:
'Maksadı, niyeti ve eylemleri ile milletimizce durumu açıkça anlaşılmış olan Türk halk
Jrurtuluşpartisi ile bir süreden beri birlikte çalıştıkları, onlarca silah, cemhane ve gerekli
. . alzemeyi.temin ettikleri ve Maltepe tutukevinden kaçan 5 anarşite yardım etınek gibi bazı
·:)demlerekarıştıkları tespşt edilmiştir.

İRA Temsilcileri Konferans Serisi Yarın Akşam Başlıyor
LEFKOŞA
Bugün de Lefkoşa halkı böyle bir fırsatla karşı karşıyadır. 'sigarayı bırakmakta 5 günlük
plan ve şişmanlık kontrol prıgramı' yarın akşamdan itibaren 5 günlük bir konferans olarak
sunulacaktır.

Guardion Gazetesine Verdiği Demeçte
Anthimos'a Göre Makarios Adayı Kuba Haline Getiriyor
LEFKOŞA
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Anthimos, 2 yıl önce Makarios'a suikast teşebbusunde bulunulduğu zaman da kaendisine
stifa etmesini tavsiya etiklerini.açıkladıktan sonra, 'Makarios silahlı muhafızlarını kiliswnin
çine kadar sokuyor. Bu yeni kurallara tamamen aykırı düşen bir davranıştır.' Demiştir.
İzvestia, Rusya'nın Makarios'u Desteklediğini Yazdı

YURT DIŞI HABERLER
\~unanistanBangledeş'i Tanıdı
ATİNA
yunan Başbakan'ı Papadopulos, bu husustaki hükumet kararını bir telgrafla yeni devletin
aşbakanı Şeyh Mucibir Rahman'a bildirmiştir.

Çin İle Amerika Paris'te Bir Görüşme Yapacak
WASHİNGTON
İki.ülke arasında temasların bundan böyle Pariste yürütüleceğini açıklayan Beyaz Saray
asın sözcüsü bu varşova ve. cenevre' deki temasların kesilmesi anlamını taşımadığını
şpylemiştir.

..Timothy...Olaymda ki Olumsuz Tutumdan Dolayı İngiliz Hükümeti
·aroldWilson'u Şiddetle Yerdi
LONDRA
Aııthony castle şöyle konuşmaktadır:
,, ,Türkiye uyuşturucu madde kaçakçılığını kökünden kazıyabilmek için çetin bir mücadele
Vermektedir.Ve bu mücadelenin başarıya ulaşması hepimizin menfaatinedir.'

Hindistau'daki Seçimlerde 27 Kişi Öldü
Hindistan'da, bir hafta süren, 27 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve çeşitli olaylara yol açan
:J£yalet Meclisleri seçimi dün sona ermiştir.

KÜLTÜREL HABERLER
DÜŞÜNCELER (MAKALEÇETİNEL)
Milli Tasarruf Bayrağı...
Toplumları yaşatan onların varoluş anlayışlarının bilincidir. Bu bilinç ne kadar keskin, ne
. kadar mefküre içine geçmişse ve ne kadar bilgisel bir kalıba dökülüp plana sisteme
uydurulmuşsa toplum elbette yükselecek, varoluş o nisbette kendini perçileyecektir,

RUM BASINI (MAKALE)
Amerika'nın Tutumu
'Amerika Kıbrıs'tagerginliğin giderilmesi ve Toplumlararsı gelimelere yeniden başlamasını
arzu ettiğini söylemektedir.Fakat toplumlararsı görüşmelirin yeniden başlatılmasından ziyade
)?ugörüşmelerin hangi temel ve prensibler üzerine yürütüleceği hususu önemlidir. Amerika bu
.· [öktaüzerinde·açık bir görüş belirtmekten kaçınmakta ve meselenin esasına parmak basacak
erde önemsiz noktalar üzerinde durmaktadır.
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13 MART 1972(PAZARTESİ) YIL:21 SAYl:7295
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
,7YURT İÇİ HABERLER
Başbakan Erim, 12 Mart Muhtırasının Verilişinin Yıldönümü
ünasebetiyle Bir Konuşma Yaptı
'TürkYurdu Ve Milleti Bir Komplo Karşısında
ANKARA
'Bizi bölmek. Bizi birbirimize düşürmek, Türkiye'yi bu yoldan kolay yutulur bir lokma
ine getirmek isteyenler vardır.Buna meydan vermemeye kararlı ve azimliyiz.

Rum Yönetimi Çek Silahlarının Kontrülünü Kabili Etmiş
LEFKOŞA•••
Silahlar doğrudan doğruya Barış Gücüne teslim edilmesi konusunda Rum yönetimi ile
irleşmiş Milletleryetkilileri arasında bir andlaşmaya varılmasının henüz mevsimsiz
duğiınu bildirmişlerdir.

Bir Yunan Uçağı Bomba İhbarı Üzerine Mecburi İniş Yaptı
Kuvvetler Dengesi Korunacak
Amerika'nın Yunanistan'm İsteği Olumlu Karşılaması Üzerine Türkye'de
arekete Geçti
Türkiye 'Phantom' Alacak
ANKARA
Bilindiği gibi, Yunanista son birkaç ay içinde Amerikadan yardım çerçevesi içinde bir filo
adar 'Phantom' uçağı almak üzere teşebbüslere girişmiş ve bir kısmınıda almıştır. Bu
unımda Türkiye ile Yunanistan arasında hava gücü dengesinde değişiklik olacağını dikkate
alan yetkililerTürk Hava Kuvvetleri güçlenmesi adına bu teşebbüslere girişmişlerdir.

Türkiye'nin İhracaat Geliri Rekor Seviyede
ANKARA
>Türkiye'nin 1972 yılının iki ayında ihracattan elde ettiği gelir 300 milyon dolarlık rekor
eviyeye ulaşmıştır.

YURT DiŞi HABERLER
Spiro Agnev, Atina'nın Avukatlığını Yaparken Sisko da, Yunanistan'daki
Amerikan Üstlerini Savundu
' WASHİNGTON
Sisko, Aınerika'nın Akdenizdeki varlığının saldırıyı önleyici bir güç olarak rol oynadığını
söylemiş, 'ortadoğu'da sağlamaya çalıştığımız istikrar için Altıncı filo gereki bir
unsurdur.' demiştir.

Bir Taraftan Makarios İle Grivas Görüşmesinde Bahsedilir
Makarios'a İkinci Bir Suikast Yapılacağından Söz Ediliyor
Kominist AKEL partisi genel sekreteri Papayuanno Makarios'un istifasının Rum
bölgelerinde boşluk yaratacağını öne sörmüştür.Papayuanno, Stokholm'de yayınlanan
'Arbeis'gazetesine verdiği demeçte, Makarios'un istifa etmesihalinde Rum bölgelerinde
karışıklık çıkacağını iddia etmiştir.
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\l';şnlış Anlaşılan Timothy Dowey Playından Ingiltere Hükümeti Uzüntü
:uymuş
JONDRA
~2gi.ltereHükümeti

esrar kawilson'a yolladığı 2 Mart 1972 tarihli mektubun yanlış
aşılmasından·üzüntü duyulduğunu belirtmiştir.

LÜLTÜREL HABERLER
~ı-ban Çakıroğlu (Macera)
;Türk James Bond)
f ***Çakıroğlu .İşbaşında****
,sldşehirbaşkahramanı Yaşar Kaner akşam çalışmasını bitirmiş olduğundan evine gitmek
odasında hazırlanırken içeriye kapıcı girdi. ..

:\lUM BASINI (MAKALE)
'iskopusluktaki Cinayet .•
.•. itiom Piskoposluğu binasında saklanan silahlı şahısların kimler olduğu elbetteki bilenler
:rdır. Bunlar konuşmalı ve polis erinin katilinin kim olduğunu meydana çıkmasına yardımcı
. alıdır.
· Orada inkar edilmeyecek bir gerçek vardır. Kitium Piskoposluğu binasını korumakla
evlendirilen poliskerden biri Daros Pondigis, Piskoposluk binasında saklanan kanun dışı
}ahlışahıslar tarafından kaza dahi olsa vurularak öldürülmüştür.

14 MART 1972(SALI) YIL:21 SAYI:7296
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
¥URTİCİHABERLER
Qsman Örek Türk Toplumunu Sömürenlerin, Kendilerine İngiliz
i>mürgecilerini Örnek Aldıklarını Söylemiştir
Sömürgeler İngiliz İmparatorluğu Gibi Çökmeye Mahkumdurlar
Rumlar Türk Toplumunu 'Sağmalık İnek' Gibi Görüyorlar
Örek, özel beyanatında, ekonomik diskriminasyonum politik yönü üzerinda
durmuş,herhangi bir ülkede ekonomik rejimin politikadan ayrı olarak müteala edilmesine
]ınkan olmadığı gibi Kıbns'ta politik durum dışında incelenmesine imkan yoktur. Zira
ekonomik rejim hususunda karar alan, böyle bir rejimi uygulayan ve denetleyen politik
organlardı.' Demiştir.

İsmet Katak, Dün Tertiplediği Basın Toplantısında Açıkladı
Sosyal Sigorta Menfaatleri Sayımı Yarın Ada Çapında Yapılıyor
LEFKOŞA
Rum yönetimince gaspedilen toplumumuzun sosyal sigorta menfaatlerinin geri alınması
mücadelesinde bir teşkil dayanakteşkil edcektir. Sosyal sigortadan menfaat alan veya almaya
lüık kazanan alamayan her vatandaşın kaydını yaptırması bir görevdir.

'Siğortayı 5 Günde Bırakma' Seri Konferansı Başladı
'Silahlanma Faliyetine Papazlarda Başladı
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Lefkoşa' dan Magosa'ya gitmekte olan bir Rum Taksici Lefkoşa dışındaki sanayi
inde Rum polis ekipleri tarafından durdurularak kontrol edilmiştir. Takside bulunan bir
a bir Rum genci ve bir soydaşımız Bafkapısı karakoluna götürülmüş.

T 1972
. J\ılustafa Özgür
vlartTıphekimlik dünyanın en büyük günüdür. Çünkü bugün, batı anlamında, Türk tıbbı
· asyonun başladığı: 127 14 martında ilk tıp fakültesinin açıldığı: Türk sağlığı temel
.~ıjninyetiştirilmesi için kıvanç veren bir hamlenin yapıldığı gündür.

·~ih Kurumu YıllıkKonferansını

Yaptı

KOŞA
can genel kurul toplantısını 1972Pazar günü yapan Kıbrıs Türk Tarih Kurumu Zeki

Inin başkanlığının devam etmesini oy birliği ile onaylanmıştır.

LTÜREL HABERLER
ŞtJNCELER (MAKALEÇETİNEL)
lşıneler Karşısında
tarafında olaylan başından beri eleştirirken Makarios saf dışı olmaz, istifa etmez
.·k Ve geçen günler iddiamızı doğrular olmuştur.
.
ca olaylar diniyor ve yerini yerini nuhtemelen öııümüzdeki günlerde beşli görüşmelere
.cak çabalara doğru kaydırılıyor ...

ı..

BASINI (MAKALE)
rıs'm OHİ'si
çiııbizi ayaklarınız altına almak istiyorsunuz? Biz sizin düşmanınız değiliz ki iki bin
: yıldan beri sizi kardeş olarak gördük. Gözlerimizi Akropol' den ve Partenon' dan
liar boyunca hiç ayırmadık. Cesaretimizi, ilahımızı ve kuvvetimizi hep onlardan aldık.
izden bir parçayız. Gerek elenler olarak sizin kadar mağrur ve hassas insanlarız.'

":çitkale' de İnkişaf Ve Kalkınma Faliyetleri Başladı
eahitlerin ve köylünün maddi ve manevi yardımları ile halen köyün iç yolları onarılmış
.uşundanberi-basit bir merdivene sahip olan Geçitkale Ortaokuluna, ilgililerin müracaatı
ine Eğitim, Kültür ve Öğrenim işleri üyesi yeni bir merdiven kazandırmıştır

15 MART 1972(ÇARŞAMBA) YIL.21 SAYI:7297
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
RT İÇİ HABERLER
~çkSilhları Konusunda Yeni Rum Entrikası Üzerine, Türkiyenin Nabzı
ar Kıbrıs İçin Atmaya Başladı.
·~~TETİKTE
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Türk Hükümetinin görüşüne göre silahların Birleşmiş Milletlerin denetimine verilmesi
güvenilir bir yol değildir. Türk Hükümeti, Birleşmiş Milletler Barış Gücünün silahları
denetlemesini değil, .bizzat teslim almasını istemiştir.
Bayülken'nın Demeci: 'Kıbrıs'taki halihazır bulanıında bizi ilk planda ilgilendiren hususu
adaya gizlice ithal edilen çek silahlarının alubeti olduğunu belirtti.

YURT DIŞI HABERLER
ATİNA
Yunanistan Başbakanlık Dairesi Müstaşarı Stamatopulos Kıbrıs'a, bir ziyarette bulunmak
"ii.zere önümüzdeki hafta başlarında Lefkoşa'ya gelecektir.

. . Financial Times'in Bir Haberine Göre:
·. . Yunanistan Türk Toplumuna · Otonomi Verilmesine Taraftar
LONDRA
.· Yunan hükümetinin bağımsız bir Kıbrıs çerçevesi içinde Kıbrıs Türk Cemaatine otonomi
yönünde imtiyazlar verilmesikanaatinde .olduğu ve ancak bu yapılığı takdirde toplumlararası
görüşmelerdebaşarı sağlanarak Kıbrıs meselesine nihai bir çözüm bulunmasına inandığını
bildirmiştir.

Hastahane Projesinde Makineleşme Başlıyor
İnşaat Sessiz Ve Derinden İlerliyor
Ortaköyden geçip Gönyeli'ye yönelenler için, LekoşaTürk Genel Hastahanesi inşaatı gçzle
görülür bir ilerleme içinde değildir. Göze batan tek gelişme, anayolun hemen ilersindeki 2
depo ile şantiye binasıdır ... Oysa inşaat alanındaki bu sakin görüntü sizi yanıltmamalı.
i Çönkü, hastanemiz yoldan geçenlerin göremeyeceği bir hız ve hırsla arsanın derinliğine
· parçinlenmekte, kök salmaktadır.

KÜLTÜREL HABERLER
DÜŞÜNCELER (MAKALEÇETİNEL)
Kısa Kısada...
Havalar ısındıısınacak derken bakıyorsunuz yeniden soğuklar başlıyor. Hele şu kışın tadına
varalım diye keyifli keyifli sobaların başına çöktünüz mü ardından basıyor güneş sıcağını.
Havalar istikrarsız olur da siyaset istikrarlı olur mu? Onlarda da hayır kalmadı. Eskiden
olsaydı kişi bilirdi ne olduğunu. Herhafta Denktaş'la K.liridesgörüşürdü.

.Orhan Çakıroğlu (Macera)
(Türk James Bond)
*'***TevkifEdilen Sığırtmaç****
Ertesi sabah büyük araman Kaner, Porsuk boyunca oto ile gezintite çıkmışlardı. O günün
:a.zeteleri Çakıroğlunun bugün Eskişehirin mesiresini dolaşacağınıyarından itibarende (s... )
ayesine giderek araştırmaya başlayacağını yazıyordu.

·RUM.BASINI (MAKALE)
·Uzayan Kriz
'MAHİ'· gazetesi, Rumların kendi aralarındaki kavganın düşmanların ekmeğine yağ
·· ·düğünütekrar hatırlatmış ve şöyle demiştir: 'Biz istediğimiz kadar anlaşmazlıklarımızın
ilevi bir mesele teşkil ettiğini söyleyelim.
Meydane gelen kriz.Toplumlararası görüşmelerin yeniden başlatılmasını geciktirmiştir ki,
ıu Ank:ara'nın çok arzuladığı birşeydi.'
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16 MART 1972(PERŞEMBE YIL:21 SAYI:729
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE

ski Mücahitler Birliginin Toplantısında Konuşan
~NKTAŞ: 'Silahların Gölgesi Altında Görüşmelere Başlamıyacağız'
,ÇM Başkanına Göre, Cunta İle Makarios. Arasındaki Kriz Karşılıklı
üvensizlikten Doğmuştur.
1

İthaledilen silahlar Birleşmiş. Milletlere verilmedikçe hiçbir zaman görüşmelere güvenlik
de devam edemeyiz.'
'.ı:.,k silahları konusunun diplomasi ve Birleşmiş Milletler katında mücadelesi yapılmaktadır.
e , şuna inaniyoruz ki, barışı, tamin etmek için, iyiniyetle görüşmeler yapmak lazımdır.
[Jıı.lilaııan kişilerin ise iyi niyetle ilgisi yoktur ve görüşmelerde isteklerini empoze edebilmek
'n, silahlanmaktadırlar ... Silahların gölgesinde görüşme masasına oturmayacağız demiştir.
Denktaş)

, iya Yılmazda Mahkum Oldu
İSTANBUL
k\nayasal düzeni yıkmayı amaçlayan, ideolojik eylemlerde bulunmaktan sanık Z. Yılmaz,
· İstanbul sıkı yönetim Askeri Makkemesinde yapılan duruşma sonunda idama mahkum
"imiştir.

Türkiye 4 Denizaltı Daha Aldı
İSTANBUL
.'Anavatan' gazetesi dünkü sayılarında Deniz Kuvvetlerimize yeniden 4 adet denizaltı satın
IJ'.ldığını haber vermektedir.

YURT DIŞI HABERLER
:IJollandaUçağı 112 Yolcusuyla Düştü
.LONDRA
ll:Içağındüştüğü körfez bölgesinin mercan kayalıkları.ile dolu olması nedeniyle yocuların
lay.atlarından ciddi olarak endişe edilmektedir. Yolcuların 1 'i hariç hepsinin öldüğü
lmaktadır.

iMakarios'un Cevabı Atina'da İncelemeye Başlandı
Makarios, Şimdide Piskoposlara Cevap Hazırlıyor
ATİNA
•Bazı haberlere göre Makariospaikoposlarla açık bir tartışmaya niyetli değildir ... Ve teklifte
Srar edildiği taktirde dünyevi görevini terk etmeyi düşünmektedir. Makarios ve Atina
arasındaki gerginlik devam ederken Kıbns'a atanan yeni Yunan Büyük Elçisi
Masilarepulos'un görevine başlamak üzere Kıbns'a geleceği belirtilmiştir.

:••Son.Dakika
Yunan Büyük Elcisi Gelmiyor
Yl\iısır Topraklarını Geri Almakta Kararlı
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sır Başbakanı Aziz Sıtkı, 'Mısır gaspedilmiş haklarını: ve işgal adilmiş topraklarını geri
için sonuna kadar mücadeleye hazırdır' demiştir.

,ÜLTÜREL HABERLER
""rŞÜNCELER(MAKALEÇETİNEL)
,rtGünlere Hazırlanabilirsek ..•
~Rcyatımıznihayet'sağmal inek'benzetmesi içinde yerini buluverdi. Bunca yıllar aklı
"·--·.ela Türk vatandailarda bu kelimeyi aramaktaydılar. Nihayet güzel bir girişle ortaya
u. Ve dendi ki Türk toplumu Sağmal inekmisali ve ekonomik yönden sömürülmekte.
:esi de var: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1974 tarihli kararında sonra
cephesi bu kararda adı geçen.'Kıbrıs Hükümeti' tabirinden sonra orta bir Rum monopölü
:llfil askeri tecavüzcü çıkarılmıştır.

Jya'da lOOBin kişi Şeytana Tapıyor
BASINI (MAKALE)
umlu Taraf
tYunanitan'nın müttefikleri şimdi O derecelik bir dönüş yaparak Makarios'un
başkanlığından uzaklaşması halinde kendi çıkarlarının tehlikeye gireceğini
plamamışlardır. Bu dönüş yeni durumun olumlu yönünü teşkil etmektedir.
.pl'ls soronu bir kez daha ivedelikle çözümlenmesi gereken bir sorun olarak uluslar arası
eye çıkmıştır.

l7MART 1972YIL:21 SAYI:7299
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE

):7ol Bağlantısındaki Bir Evin Çökmesi Üzerine
· rlara Açılan Tanzimat Yolu Trafiğe kapatıldı
fkoşanın kanlı mascit bölgesinde bulunan nuri Efendi sokağında ki eski bir ev son sonraki
$işlarında etksiyle çökmüştür.Belediyetedbir Aldı

· ğımsız Müstahdemler Sendikası Grevi Desteklemiyor
Ier bölgesi Bağımsız Türk Mutahdemler Sendikası 21 MART 1972 Salı günü Üsler
esinde yapılacak grevi 'gayesi meçhul' olarak nitelenmiş ve bu grevin desteklenmediğini
.•. ~ştır ..

~rdarlı Bolgesinde Uçak Uçuyor
Iımlann svil havacılık eğitimi yapan uçakları son günlerde Serdarlı bölgesinde alçak
şlar yaparak Türk halkını tedirgin etmektedirler.

ygarlık Cevap Verdi
kasım 1971 tarihli Bozkrt'ta 'Uygarlığın Dikkatine' başlığı altında yayınlanan bir yazıda
' tatilini geçirmeküzere Letkoşa'nın Türk kesimindeki bir kasap dükkanında çalışırken sağ
· kıyma makinesine kaptıran 11 yaşındaki Turgay dr~a
işaret ediyor.
zıl Haç tarfından Viyana' da konuk edilen turgay modem tıbbın imkanlarından
. rIanarakyapay bir el takılmış.
aba oğul şükran dolu bir mektupla cevap vermiştir.
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}tAlınan Gazetesi Makarios'un Cevabı Nota'sını Yayınladı

brıs konusunda Sonsöz Atina'nın Değil
¥4l:>11s anayasal yapısı doğrudan doğruya Kıbrıs halkını ilgilendirir. Kıbrıs Rumları ve
Jçrinin Atina'nın müdahalesini yersiz gördükleri taktirde buna direnmek haklarıdır.

toı. Bağlantısındaki Bir Evi.oÇökmesi Üzerine
,ap Dunyasında Tepki Yaratan Karar
talHiiseyin.Ürdünde Federasyon Kuruyor
?lanla ilgili teklineri 'yıkıcı' olarak niteleyen Irak hkümeti, yıkılma tehlikesiyle karşı
ıya bulunduğunu ileri sürdüğü Arap dayanışmasını devam ettirebilmek için Irak, Mısır ve
iye'nirı vakit geçirmeden birleşmelerini teklif etmiştir.

~linse Bile Patlamayan Oto Lastiği Yapıldı
~tik yapımında devrim olarak nitelendirilen yeni buluş iç lastiksiz 'patlamaz' lastiklerden
··emniyetli olacaktır. Denemeler saat'e 160kilometre hıla giden bir otomobilin küçük bir
e değişiklik yapınaz.

nıanya''Afrodit'in Adasını'Seviyorlar
yanın en büyük turizm gösterisine 13 Afrika ve Asya'da olmak üzere 30'dan fazla 192
içi katılmıştır.
fgide renkli afişler üzerinde 'Afrodit' in Adası' sözü göze çarpıyordu

~ÜLTÜRELHABERLER
:DM BASINI (MAKALE)
işkoposların öğrencilere mektubu
~.mektubumuzda Sen Sinod Meclisinin son toplantısında Başpiskopos Makarios'un
i.lıurbaşkanhğındanderhal çekilmesini istemeğe bizi sevk eden nedenleri; kıbrıs Rum
ilci gençlerine bildiriyoruz.
1963'ten beri birçok defalar Sen Sinod Meclisinin toplantılarında, Makarios'a, gerek
sis ve gerekse Ethnarh'lık görevi ifa etmek olan Kilisemizin sarsılan itibarı namına Kıbrıs
urbaşkanlığından çekilmesi gerektiğini tayin etmiş bulunuyoruz.
Kıbrıs hükümetinin milli çıkarlarımıza aykırı politikası yüzünden Rum halkının milli
sarsılmıştır.

rhan Çakıroğlu.. (Macera)
ürk James Bond)
apisten Kaçan Sığırtma
\ınteni henüz ağarmıştı. Bir kilometre ilerisi ancak görülebiliyordu.Hacı Ömer erken
ş ırmak kenarında yüzünü yıkıyordu.....

ünya Basınından Seçmeler (Makale)
unanistan'da Korku
Yunanlıların bugün ki ruh durumlarını anlatmak için şu kelimeleri kullanmak doğru
"Ve yerinde olur kötümser,keyifsiz,öfkeli,kırgınküskün üstelik bunu sadece Yunan halkı için
Değil Yunan hükümeti ve en küçüğünden en büyüğüne kadar yunanlı yetkililer için
,ylemektemümkün.
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18MART 1972(CUMARTESİ) YIL:21 SAYI:7300
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE

ikarios'un Cevabında Tatmin Olmayan Papatopolus Daha Degişik Bir
~ Kon uştu .••
··iKez·Makarios'a Gönderilen Yazının Niteliği
.TİMATOM
{Ve Büyülken Gelişmeler Karşısında Yeniden .Uyarıyor
. 0,rkler Tecavüz Mutlaka Karşılık Görecektir
: günlerin patlayıcı gerginliği giderilmekle beraber, gelişmeler Makarios'la Cunta'nın
fesasınıteşkil eden.konular üzerinde hala anlaşamadığım göstermektedir.
tekim Makarios'un cevabı notasını Atinaya iletmesinden sonra Cunta'mn Makarios'a sert
ltiınatom'la karşılık verdiği bildirilmektedir.
. . ianistan'nın şartları:
.
. . · . Milli bir davanınkritik bir safhada bulunması dolayısıyla davanın yürütülmesinde
bbüs Atina'ya olmalıdır.
Çekoslavakya' dan ithal edilen silahlar, ya Milli Muhafız ordusuna ya da Bani Gücüne
' edilmelidir.

•Küçük'ün Denktaş Ve Örek,Osario Tafall İle Dün Bir Görüşme
ılar:
ırk Liderliği Silahların Denetimi Konusunda Endişe İzhar Etti
·~enildiğine göre,Türk liderliği, külliyetli miktarda olduğuanlaşılanmezkür silahlarınRum
efiıtıinin elinde bırakılmak suretiyle Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından sadece
~ol edilmesine ilişkinaranjman hakkında endişe izhar atmiştir.

lr.'fürk Rumlar Tarafından Dövüldü
· .fin kesiminde

bir tuğla fabrikasında çaloşan bir Türk dün işine giderken piknik barikatı
(r1daki polis karakolunun önünde dövülerek yolundan ve işinden alıkonmuştıır,
üolay Birleşmiş Milletler nezdinde protesto edilmiştir.

:4 Haziranda Hizmete Girecek OlanGüodüz Çocuk Bakım evi Ve Kreş'e
Sami'nin Adı Verildi
AZİBAF

at

- rıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumunun genel kurul toplantısı bu kez Gazi Bafta, ülkü
l11Jokalindeyapılmış toplantının açılış konuşmasını Necati Münir yapmıştır .
.ı.ı]uşundanbu yana kuruma büyük hizmetleri geçen eski başkanın hatırasına Fuat Sami'nin
, verilmiştir.

rim Bugün Amerikaya Gidiyor
KARA
aşbakan Nihat Erim'in New York'ta Brleşmiş Milletler Genel sekreteri Kurt Waldlıeim'le
acağı görüşmede özellikle Kıbrıs sorunu üzerinde durulacağı sanılmaktadır.

URT DIŞI HABERLER
sario Tafall' dan Aldığı bilğilere Dayanarak
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aldheimSilahlar Sorunu Hakkında Rapor Yayınladı
WYORK
yönetiminin adaya ithal ettiği çek silahlan ile ilgili olarak Birleşmiş Milletlerin bundan
:ıigerginliğinhafigletilmesi için sarfettiği çabalan açıklamıştır.

lÜLTÜREL HABERLER
..fŞÜNCELER (MAKALE_ÇETİNEL)

nDurum
silahlarının adaya gelişindeki gaye Çatos bölgesinde bir süre önce patlak veren
· umla ilgili olduğu ve Maratouuva bölgesindeki Rumların silahlanmasını öngördğü
ekle Yunanistan'ın bu siparişten haberdar olduğu ilave edilmektedir. Gelişmelere
sa Kıbrıs'ta gerçekten kazan kaynamaktadır. Önceleri Makarios'la Yunanistan arasında
ı döğüşe dayanan bir ilişki vardır derken bazı noktalarda bunun geçekten böyle olduğu
Kgörülmektedir.
:1,c

riıan Çakıroğlu (Maeera)
?iirkJames Bond)
*-:*ÇakıroğluYetiştirebilecek mi?****
'/}rnhvemeşhur Mahmut Ağa kahvesidir. Şöför kahvesini iki üç yudumla bitiriverdi.
"',a kalkarak oto'ya doğru yürümeye başladı ...

rşıda Yakallattığı, Yankesici, Terkettiği Kendi Çocuğu Çıktı
:ı:OSKOVA
layı öğrendikten sonra fenalık geçiren Vera Petrouna adlı kadın, verdiği bilgiye göre,
•,Ir.Viedmir'in(yankesici) babasının ölümünden sonra ikinci defa evlenmek zorunda
ş ve ikinci kocası, o zaman.S yaşında olan çocuğu istemediği-için , çocuğu yolcluk
mda Batı Sibirya' da bir tren istasyonunun gekleme salonunda teketti.

giliz Hükümeti 'Kraliçe'yi Sevmiyorum' Şarkısını Yasaklandı
.
BASINI (MAKALE)
,.a.ka.rios'un Cevabı Dışarıya Nasıl Sızdı?
'llf1an Hükümetinin notasına Makarios'un cevabının, Dışişleri bakanlığının dışarıya
ığı yolunda 'Mevsimurini' gazetesinde yayınlanan haber tamamen asılsızdır. Makarios'un
an Hükümetine verdiği cevanın surati; ne dışişleri Bakanlığında ne de diğer harhangi bir
üqıet dairesinde bulunmaktadır.'
±seçim ilanı
ğrandiğimize göre Makarios, son günlerde ani olarak cumhurbaşkanı seçimi ilan etmeyi
.iyede düşünmektedir. Makarios bu düşüncesini;,yakın çevreler mensub kimselerden
,µ~ştır.

19 MART 1972(PAZAR) YIL:21 SAYl:7301
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BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
URTİÇİHABERLER
ir Haftahk.Bir Ziyaret İçin Dün Sabah Amerika Birleşik Devletlerine
,,tiden Nihat Erim Waldeihm'Le Kıbrıs Konusunu Görüşecek
,~~örUşmeYarın New York'ta Yapılacak

i"~ ülkeyi ilgilendiren konular görüşülürken uluslararsı kalkınma teşkilatı ve Dünya

i~asının Türkiye ile projelerinin hızlandırılması istenecektir. Bu projelerin özellikle enerji
j'ıılaştırına alanlarını kapsadığı bildirilmektedir.Türkiye Amerika resmi görüşmelerinde
jşkeri yardım konuları üzerinde de durulacaktır.
~iErim'inKonuşması:
jfBirleşikA.merika Nato içerisinde.müttefiklerimizdir, Ayrıca Mr.Truman'ın 1947 de ilan
-ı,.LL,_ği Doktrinden bu yana memleketimiz-arasında köklü dostluk kurulmuştur.

anlı Direnmenin 'nci Yıldönümü Dolayısıyla
aziveren Ve Çamlıköy Şehitleri Bugün Törenle Anılacak
BC'nin haberi
aziveren okulu, bazuka mermiteri ile delik deşik edilmiş olmasına rağmen okulun
'eğindekiTürk bayrağı hala dalgalanmaktadır.'
onuç vermeyen saldırı
O günlerde Rumlar türklere ağır şartlar öne sörüyordu.Öne sördükleri şartlar arasında köyün
ukavemet göstermeden teslim olması, Türkmücahitlerinin silahlarını tümüyle vermesi ve
ada bir Rum polis karakolu kurulması da vardı.

Trafik Kazası
)Pünöğleden sonra 14:00 sıralarında Ortaköy köprüsü yanında bulunan Ahmet Cemal'e ait
ajda bir kaza sonucu çıkan yangın büyük zarara yol açmış, 1 O bin liranın üzerinde hasar
uştur.

jJk.Sahne 'Hababam Sınıfı'Nı Başarı İle Oynadı
I<ıbrısTürk Tiyatroları ilk sahne, dün akşam Rıfat Ilgaz'ın 2 perdelik, 5 tabloluk 'Hababam
lJllfı' ,komedisibaşarı ile sunmuştur.
-

<EJ{P Anayasa Mahkemesinde Dava Açılıyor

isnıetİnönü, 3 İdamın İptalini İstedi
ANKARA
'ÇHP,parti meclisi 16 MART 1972 Perşembe günütoplanarak: idam hükümlerinin infazına
~kanunda esas ve usul yönünden gördüğü noksanlar sebebiyle bu kanun aleyhinde
iıi:ıyasa Mahkemesinde iptal davası açmaya oy birliği ile kara vermiştir.
])aha sonra bu bildiri basına sunulmuştur.

YURT DIŞI HABERLER
Butto Moskova'Dan Döndü
!{omlar Yeşilada Feribotu İle Gelen Yolculara Çeşitli Zorluklar
Jkartıyorlar
1

_ llum.gümrükmemurları önce para istemişler,'yanımızda 1000 sterlin var ... istediğiniz
adar verelim' ... cevabını almalarına rağmen kararlarında diretmişer ve Türk gençlerini
eyrut seferine katılmaya mecbur etmişlerdir.
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KULTUREL HABERLER
'ôşUNCELER(MAKALEÇETİNEL)
Jiyar Dünyanın Hikayesi ...
ten haklıyım, sen. haksızsın' deyişlerinin kişilerin günlük monoton yaşayışlarından tutunda
.;iımlarınulusların ilişkilerine varıncaya dek süren çekişmenin haberle kendini daha bir
~eye soktuğunu çok görmüşüzdür. Tarih hep haklı ile haksız olanın, muzaffer çıkıpta
,i~J.ı oldğunu saptayanla: mağlup olup da haksızlığını ortaya koyan toplumların
"~.adeleriyledoludur.
,,UM BASINI (MAKALE;)

'tina Faaliyet Bekliyor
inadiplomatik çevrelerin düşüncesine göre dün Makarios'a verilen Yunan karşı cevabının
'amacı, Makarios'un cumhurbaşkanlığından çekilmesini isteyen üç Piskopos'un
aşın.azlığınıtakviye etmektedir.
:yrı.ca belirtildiğine göre Yunan hüküm.etiMakaios'un cevabında öne sürülen mülahazalara
''çizmekte ve özellikle Yunanistanın bir Enosis mücadelesini desteklemeyi kabul etmesi
· de kibrıs Rumluğunun bu mücadeleye girimeğe hazır bulunduğunu belirtmesi üzerinde
· durmamaktadır,

20 MART 1972(PAZARTESİ) YIL:2lSAYI:7302
BOZKURT GUNLUK MUSTAKİL SİYASİ GAZETE
URTİÇİHABERLER
/ıını Saldırılarına Karşı Kahramanca Direnişin 'nci Yıldönümünde
· ııziveren Şehitleri Dün Anıdı
tnavatanımıza Minnet Ve Şükranlarımız Sonsuzdur
'.AZİVEREN'
'hlıl.ara karşı iman ve irade ile kahramanca savaştıklarını ifade eden konuşmacı, Rumların
,., . ii. işgal edemeden geri çekilmek zorunda kaldıklarını hatırlatmış, bize en büyük destek ve

~$azereti gösteren Anavatanımıza sonsuz minnet ve şukranlarımızı sunmuştur.

.: mrika, İkili Görüşmeleri Kesinlikle Destekliyor
STANBUL
lşişleri Bakanı William Rogers şöle söylemektedir:
erika'nın Kıbrıs politikası değişmemiştir. Cemaatler arasındaki görüşmeleri kesinlikle
stekliyoruz. İnanıyoruz ki bu, Kıbrıs Türk ve Rum cemaatlerinin.bağımsız ve hükümran bir
· Kıbrıs devleti içinde huzurlu ve müreffeh yaşamalarını sağlayacak en iyi yoldur.

amsun Yakınlarında ki Kazada 17 Kişi Öldü
,AMSUN
aşamba ve Terme .arasında: dün bir otübüsle bir .minübüsün çarpışması sonucun da
ydana gelen kazada 17kişi ölmüş, 12 ağır olmak üzere 15 kişi de yaralanmıştır.

Erim, New York'taki Toplantılarına Bugün Başlıyor
İngiliz Ustlerindeki Grev Ertelendi
LEFKOŞA
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giliz üslerin de çalışan 26 hizmetçinin üs makamlarınca işten çıkarılmalarını prıtesto
:k: amacı ile yarın yapılması beklene 24 saatlik grev ertelendi.

URT DIŞI HABERLER
tgiliz Film Yıldızı 3 Yıldır İki Kocalı Aile Hayatı Yaşıyor
"adıp Dernekleri 'İngiltere İçin Utanç. Verici Bir Skandal'Diye Feryat
:;ı•
,,y!yor.. '
~~Yaşındaki Charltte Rampling, biri resmi diğeri gayri resmi olan kocalarıyla aynı evde
:'.iı.yor.
'her ikisinide aynı derecede seviyorum. o. n1ardanömrümün sonuna kadar
'~\.'•
wımayacağım. Ancak ikisiyle birlikteyken mutlu oluyorum' diyor.
'

''

''

'

''

'

'

jJutto Bangledeş'i Tanımadan Hindistan Savaş Esirlerini İade Etmeyecek

li»AKKA
";;iki.başbakan görüşlerini izleyen gözlemciler Gansi ile Rahman'ın bu konuda kesin bir
,~aşmaya vardıklarını Pakistan cumhurbaşkanı Butto, Bngladeş Devletini tammadan değil
lvaş esirlerini ülkelerine iade etmek için Pakistanla görüşmemeye karar verdiklerini
•E'ı,:ıirınmiştir.

um Çevrelerinden Birbirleriyle Çelişen Haberler Geliyor
rivas .A.dadadır,Grivas Atinaya Gitti,Grivas · l(açırıldı
:1EFKOŞA
ir süreönce gizlice adaya geldiği iddia edilen ancak şimdiye kadar ortaya çıkmayan eski
KA IideriBaş Tethişçi Grivas'lailgili olarak Rum çevrelerden son birkaç gün içinde
iriyle çelişen haberler alınmaktadır.
ivas'm gerçekten Kıbrıs'a gelip gelmediği bir yanai şimdi de Yunan Genel.kurmayından
ğı emirle gizlice adadan ayrıldığı öne sürülmektedir

'eru'da Seller Can Kaybına Yol Açtı
,EUL
ir haftadan beri yağan şiddetli yağmurların sebeb olduğu seller 70 kişinin ölümüne 300 bin
ininde evsiz kalmasına yol açmıştır.

5 Yıl İçinde Yapılan Savaşlar 54 Milyon Kişinin Hayatına Mal Oldu
ENEVRE
.BirleşmişMilletler tarafından ilgi çekici bir raporda, 1100 yılından, ikinci Dünya savaşının
timi olan·1945 yılı sonuna kadar yapılan savaşların 54 milyon kişinin hayatına mal
uştur,

KÜLTÜREL HABERLER
ll:VLİLİK .KORKUSU (MAKALEDİR HALİL ÖZGÜ)
Birçok genç kızlar, erkekler vardır. Evlenmek isterler. Arkadaşlarına dostlarına evlenmeyi
ok arzu ettiklerini söylerler. Bir yuvanın dünyanın sıkıcılıklarını kendilerine unutturacak,
{}tıdilerini hayata daha çok bağlayacak sıcak bir yuvanın, kendilerini anlayabilecek,
üşünebilecek.üzüntülerine, detrlerine ortak olacak bir eşin varlıklarını sonsuzlaştıravak
.cuklarınözlemini duyduklarını bildirirler. Bunun1aberaber karşılarına çıkan evlenme
~atlardanyararlanmazlar.

'f,ürk James Bond (Macera))
It(Orhan Ççakıroğlu)
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*'**Güzel Eliza, Balo'ya Giderken****
aziran ayının çok·güzel bir günü idi; Caddede açaç akasya çiçeklerinin gür kokuları, lastik
"kası sahibi Cemal Bener'in Teşvikiyede ki güzel apartmanının açık pencerelerinden
'.ye saldırıyordu ...

FUM BASINI (MAKALE)
'''ika.rios'a Karşı Taktik Değişikliği
akarios' karşı girişilen polemiğin yeni bir alana aktarılmakta olduğu görulmektedir. Yeni
tı~a Makarios'a karşıoları aşın muhalefet çevreleriadada şaşkınlık ve karışıklık havası
,.,:,tınak için alet olarak kullanılacaktır.
hafıza içinde Atina Lefkoşa ilişkilerinin açıklığı kavuşması ve aynı zamanda
1i~µ
r"~arios'un üç poikopos'a cevabını vermesi beklenmektedir. Dün alınan .bazı haberlere göre
;ii1farios, kilisenin parçalanmasını önlemek için cumhurbaşkanlığından çekilmeyi
'isünmektedir.

21 MART 1972(SALI) YIL:21 SAYI:7303
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE

ağ Kolunu Trafik Kazasında. Yitiren Mustafa Kemal Arif'te Uygarlıktan
fBekliyor
,ir süre önce gazetemizin yaptığı uyarıcı yayın üzerine, sağ elini kıyma makinesine
'ıtıran 11 yaşındakiturgay, Kızıl Haç tarafındanViyana'ya götürülerek yapay bir ele
fuşturulmuştur.Bugün de bir başka Türk çocuğunun dramına işaret etmekteyiz. 19
· ındaki lise son sınıf öğrencisi Mustafa Kemal Arif'in dramıdır bu, turga'ya gösterilen
aca ilgiye, uygarlığın MustafaK.emal Arif'in içler acısı sorununada kayıtsız
ıayacağına inanmaktayız.

ewYorkTimes'e Kıbrıs Konusunda Demeç Veren Erim, 'Kıbrısta'taki
,jı:laşmazlıktan Yararlanmak İstemeyiz' Dedi.
lfl<:alıçı Çözüm Bulunmasında Amerik.a'nın Büyük Menfaati Var
i5Türkiye' de her türlü siyasi ve parti mülahazaları üstünde, hayati bir milli sorun olan Kıbrıs
f\
'"e~elesinin uluslararası sorunların gözden geçirilişinde önemli bir husus olacağı
.eydandadır.

fURT DIŞI HABERLER
,.;M Genel Sekreteri Erim Ve Bayülgen ile 70 Dakik.a Görüştü
Waldheim, Silahlar Konusunda Türkiye İle Aynı Görüşte B.M Türk
öplumuna Daha Sağlam Garantiler Verecek
. ,WYORK
'Elde ettiğimiz sonucunideal olduğunu iddia edecek değiliz.Teşkilat elinden geleni yapmış,
imkanlarını kullanmıştır. Kıbrıs Rum yönetimine karşı hiçbir şekilde gevşek
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anmadık. Fakat şunu dabelirtmek istiyorum ki, bugüıikü anlaşmaya geçici gözü ile
yoruz. Kıbrıs Türklerine silahlar konusunda daha sağlam garantiler vermek üzere
.un gelişmesini bekliyoruz.'
¥fakarios'un Piskoposlara Verdiği Cevabı Metni Açıkladı Sen Sinod Meclisine Red
kJ:ıı.karios'a Göre :Piskoposlar Perde Arkasında Hazırlanan Bir Komploya Alet
@ular
,FKOŞA

"ill. etmekte olduğu cumhurnaşkanlığı mevkiinin dini hüviyeti ile bağdaşmadığını bildiren
piskoposun gürüşleri ile hem fikir olmadığını kaydeden Makarios, piskoposların
lerinde direnmeleri halinde bunları kabul etmek zorunda kalacağını belirtmiştir.
oposların cumhurbaşkanlığından çekilmesini teklif ettikleri toplantıdan önce onlar perde
.da toplantılar düzenleyip kendi aralarında ön anlaşma yaptıklarını · iddia etmiştir
arios,

engal Bekarları Hamile Kadınları Alarak Namus Temizlemeye Çağrıldı

TÜLTÜREL HABERLER
..UM BASINl(MAKALE)
rivas' A Ne Oldu?
· ivas'ayakın çevreleri söylediğine göre, çıkarılan maksatlıhaberler, Grivas'çılan ve genel
ak Enosis'çileri parçalamak amacını gütmektedir.Bu arada Grivas'ın nerede bulunduğu ve
yaptığı hakkında diğer çeşitli tahminler de öne sürülmektedir. Birçok kimseler tarafından
Iaöne sürülen biriddiaya göre Grivas, bir süreden beri Yunanistihbaratının esiri olup,
eket serbestliğinden yoksun bulunmakta dostları ve taraftarlarıyla temas edememektedir.
trep.aralinmesai arkadaşları ve taraftarlarından hiç birinin son aylar içinde kendisi ile şahsen
· tas edemediğini delil olarak öne sürmektedirler.
.uzey Vienam'da Bir Delikanlının Karnında 'Hilkatgarilbest' Çıkarıldı

A BASININDAN SEÇMELER (MAKALE) lubrıs'ta Durum
~ UNY

· on günlerde Kıbns'ta oldukça sakin bir hava esiyor. Başkan Makarios,pek ortalarda
:~üyor.Buna karşılık yabancı gazeteciler ne olur ne olmaz diyerek tetikte beklemeye
~am ediyorlar.Gazetecilerin ihtiyatlı olmakta ha.klan yok değil.

Çocuklara Nasıl Yardım Edilmeli?
Çoçuklar Diğer ÇouklaradaYardım Edebilir
,Gereksa.katgereknormal çocukla bu karışıma tamamen intibak etmiş bulunmaktadır.
ormal çocukların faaliyetlerine kendilerini kaptıran sakatların çok kereler gerekli terakki
.ydettiklerigörülmektedir.Diğerleri kendilerini teşvik etmekte ve aralarındaki farkı
ııtmaktadırlar. Aynca bu şekide oynayan normal çocuklarda büyük faide sağlamaktadırlar.
· Günümüzde okul bitirenlerin meslek seçiminde ne kadar zaman ziyan ettikler herkesçe
ilinen bir keyfiyettir.

Öğrenciler Üstün Arı Üretiyor
İngşltere'de bir öğrenci grubunun bir arının renginin ne kadarkoyu olursa ömrünün o
uzun lavağı ve daha fazla çalışacağına dair buluşu, bütün düntadaki gıda üretimi tarım
1eI"ece.
~aııayiile iştiğal edenler için büyük büyük bir önem taşıyacak niteliktedir.
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22 MART 1972(ÇARŞAMBA) YIL:21 SAYI.7304
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE

~ııp İçinde Bir Ylıldır Devam Eden Ayrılık Mutlu

Bir Sona Bağlandı
1I1et İnönü, Ecevit'i Tekrar Genel Sekreter Yapıyor

fildirildiğine göre CHP ge:nel başkanı İsmet İnönü, 'bu günler ayrılık günü değildir'
rek eski genel sekreter Bü1enEcevit'i önceki akşam üzeri evine davet etmiş ve kendisine
ar konusunda izlemek istediği politikayı anlatarak 'bu meseleyi birlikte halledeceğiz.
yanımda olacaksın.' demiştir.

onu. 'Vergi Sistei Ve Kalkınma Bonoları
Saray Otel'de.Konferans Veriyor
1~ii~temTatar Pazar.Günü
jEFKOŞA
Dergi sistemi, kalkınma bonoları ve diğer mali sorunlarımız hakkında konuşacak; bu arada
yiciler tarafından yönetilecek mali sorunlarımızla ilgili soruları cevaplandıracaktır.

Ihat Erim Dünde Başkan Nixon'la Görüştü
~aşbakanNihatErim, özellikle Kıbrıs sorunu olmak üzere çeşitli dünya meselelerinin ele
~chğınısöylemiştir.

liSkriminasyoncıı Rum Tutumunun Delili:
osyalSigorta Sayımı Merkezlerinde Büyük İstihtam Tespit Edildi
fosyal Sigorta müzakaerelerinin başladığı günden bu yana bir kısım vatandaşlarımıza,
· nlerini devam ettirdikleri ve 65 yaşını doldurdukları halde Sosyal Sigorta hakları
.ennıemiştir.Bunların.içinde ilginç örnekler de vardır.

URT DIŞI HABERLER
Cevap

Hazırlayacak

Olan

Başpiskopos Makarios'un cumhurbaşkanlığından çekilmesini isteyen 3 piskopos, bu
:eklerindedireneceklerini açıklamışlardır.

J;{ralMakarios'a Karşı İzlenen Politikaya Karşı Çıkan Zoitakis
ôrevinden AhndıPapadopulos Naipliğini de Uhdesine Aldı
ATİNA
"YunanistanHükümeti, Kral naibi General Zaidakisi devlet mekanizmasını engellediği
erelçesiyle görevden uzaklaştırılmıştır ve yerine Başbakan Papadopuso'u atmıştır.
'apa.dopulos,dün Kral naibi aolarak and içerek General Zaidakisin görevini devralmıştır.

Zafiriv, Beklenmedik Bir Şekilde .Atiaa 'ya Gitti
LEFKOŞA
Zafiriv ileYuınan Hükümeti yetkilileri arasında yapılacak görüşmelerde Papadopulos
ükümeti ile Makarios yönetimi arasındateati edile
n.mesajlarla Makarios'un 3 Piskopos'a vediiği cevaptan sonra meydane gelen durum
.erinde durulacağına inanılmaktadır.
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Arııa.vutluk Yunan Gemilerine Savaş Açtı
ATİN A
avutluk deniz kuvvetlerine mensup bir devriye gemisi Arnavutluk Karasularında
fanan bir yunan gemisine ateş açmıştır. Balıkçı gemisinin telsizle durumu bildirmesi
erine hareket edilmiştir.

l)~ğcılar Fujiyam3'da Dondular
Japonya da Fujiyama yanardağına tırmanan 1 O dağcı donarak öldü.

ÜLTÜREL HABERLER
'ÜŞlJNCELER(MAKALE-ÇETİNEL)
Ereôköy Ve Bahokeılık
Rumlar yıllar boyu adada planlı bir kalkınmaya girer ve'Iürk toplumunu nasıl saf dışı
ceklerinin detayına inerken adanın tüm sahillerini ellerine geçirecek imkanı yaratmasını
ilmişlerdir.Bu husus onların hem stratejik hemde ekonomik yönden yararlar sağlamaya
rşlamışve 1963 olaylarının patlak varmesi ile Türk toplumu tüm deniz kontrülünün bir anda
.µınlarıneline geçtiğini görmüştür.
Koca adada,elimizdeki sahiller taş patlasa bir elin beş parmağından fazla
.eğil,Erenköy,sahili olan ,balıkcılıkla geçinmeye çalışan bir bölge.

'J?ürk James Bond (Orhan Çakıroğlu---Macera)
Gümüş Elbise Adam
Maslak yolu hırsızlığı ce cinayati üzerinden bir hafta kadar geçmişti.İstanbul polisi
Lfrkescetanınmışyüksek kudretiyle ve var gücüyle haydutların ele geçirilmesi için gereken
peleme ve araştırmaları yapıyordu
.

. RUM BASINI (MAKALE)
1\'-lakarfos'unPiskoposlara Cevabı
Makarios'un Amacı ömür boyu Cumhurbaşkanı olarak kalmak değildir.Ancak
ugünkü kritik şartlar iiiçinde ve özellikle düşmanlarımızın Kıbrıs devletinin ortadan
:alktığınıbir an önce ·görmekiçin sabırsızlandıkları buğün ki durum için de Makarios'un
e.rindekalınası ve 3 Piskopus'un ise onun Cumhurbaşkanlığından çekilmesi hakkındaki
ararlarını yeniden geçirmeleri gerekmektedir.

23 MART 1972(PERŞEMBE) YIL:21 SAYI:7305
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
. . . YURT İÇİ HABERLER
'Çek Silahları'Konusunda Bilinen Rum Taktiği Uygulanıyor.
Bize ZamanaşımıylaBir Emrivakiyi Yutturacaklar.
AHMET TOLGAY
Yunan Başbakanı Papadopolus' a ',silahlar konusunda birlikte karar verdiğimiz halde
şimdi niye köpürüyorsuniız'Z'gibiselzenişlerde bulunmuştur.
Papadopulus'un sorumluluğu yüklenmiş olduğu aşikardır.Çek silahlarının adaya.ithal
.• edilişi üzerinden aşağı yukarı 3 aya yakın bir zaman geçmiştir ve bu ciddi sorunun çözümü
hala sağlanamamıştır..

Eski EOKA'cılar Piskoposlara Destek Beyan Ettiler (içhaber)
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LEFKOŞA
Bildiride Makarios'un Piskoposlara verdiği cevabın davaya hiçbir katlarla
ıınm.adığı,ayrıcahalkın görüşlerini aksettirmediği ve keşmekeş yaratılması için tahrikten
·
bir şey olmadığı bildirilmekte.
1k~

YURT DIŞI HABERLER
c0Başkan Nixon'la Yaptığı Uzun Görüşme Sırasında :
rtm.KıbrrsSorununuu Cözümünde ABD'nin Nüfus Kullanmasını İstedi
. Urkiye Cemaatlerin Silahlarının Barış Gücüne Teslimini Öneriyor.
WASHİNGTON
Başkan Nixon kıbrıs sorunun tekrar genel bir izahını yaptım.Türkiye'nin Kıbrıs
nıısunda ki düşüncelerinin çpk açık olduğunu yani bir şey aramadığımızı anlattım.
'l'ürkiye'nin sadece adada anlaşmalara sayğı gösterilmesini istediği,silahsızlanmanın temini

iı:ı Cemaatlerin elinde bulunan silahların BM teslimini talep ettiğimizi hatırlattım.Kıbrıs
,rununabir an önce banşcı bir hal yolu buluna bilmesi için Amerikanında nüfusunu
· Uanmasını istedim....dedi.

Woldheim Nezdinde Protestoda Bulunuldu.
Hintliler 50 Pakistanlı Sivil Kaçırıldı
NEW YORK
İki ülke arasındaki ateşkes anlaşmasının Hindistan tarafından devam eden ihlal
· · eketleri karşısında Pakistan benzer olayların tekrarlanmaması için BM'in teşebbüste
ifıfünmasımistemiştir.

KÜLTÜREL HABERLER
:DÜŞÜNCELER (MAKALE)
Çelişmeler
··
Rum tarafında olaylar iyicene gelişiverdi.Bu şartların yazıldığı anda henüz Sen-Sinod
,,tçclisiMakarios'un cevabına karşılık vermiş değil dolayısıyla bu konuda yorum yapma
am pek yok.
)

RUM BASINI (MAKALE)
Zuikatis2in Değiştirilmesi Ve Kıbrıs
'Gerek Lefkoşa ve Atinada ki diplomatik çevreler gerekse çeşitli uluslar arası haber
g.anslanve yabancı basına göre General Zuitakis'in Kral Naipliğinden uzaklaştırılması Kıbrıs
izi ve özellikle Atina ile Lefkoşa arasında ki ilişkilerde kaydedilen gelişmelerle
1ğilidir.Çünkü Zuitakis Makarios'verilen Nato dan sonra ortaya çıkan sorunların ele alınış
şekliyle hem fikir olmadığını belirtmişti.

24 MART 1972(CUMA)YIL:21 SAYl:7306
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
YURT İÇİ HABERLER

102

ixon ,Erim Görüşmesi İle İlgili Olarak Bildiride Kıbrıs Konusu da Yer
ı:

nlaşmalarm BağlıyıcılığıWashington 'daTeyid Edildi
iixon Erim'in Türkiye Davetini Kabul Etti.
ASHİNGTON
TürkAmerikan ikili ilişkilerinin yanı sıra belli başlı milletlerarası meselelerin etraflı
ak incelendiği belirtilmiştir.
Ortak bildiride şunları söylemektedir.'Başkan Nixon ve Başbakan Erim Kıbrıs
~1ıııunun adil bir çözüme bağlanmasının önemi üzerinde mutabık olduklarını görmüş ve
,yle bir çözümün hem ilğili tarafların yararına olacağını ve hemde Doğu Ak.denizdebarış
.vasınahizmet edeceğini ifade etmişlerdir.'

1

'

YURT DIŞI HABERLER
RumYönetimi Sözcüsünün İddiası:
Kıbrıs Sorunu İle Direkt İlgili Kıbrıs Halkıdır!....
LEFKOŞA
Türkiye ile Yunanistanın Kıbrıs problemini halletmek istediklerini ancak baş piskopos
akarios tarafından yaratılan güçlüklerle karşılandıklarını söylemesi üzerine açıklamada
ulunan Kıbrıs Rum yönetimi sözcüsü,Türkiye'nin Kıbrıs meselesini kendisi ile yunanistan
asında bir .ihtilaf.gibi göstermeye çalışmıştır.

Amerikan Basını,Bir Kızı Övüyor:
Kıbrıslı Gönen Atakan En Başarılı Öğrenci Seçildi
Birleşik Amerika'nın Pelsilvania üniversitesinin en başarılı öğrencisi ilan edilmiştir.

Savaş Esirleri Konusunda İlerleme Kaydedilmezse
Amerika.,Paristeki Vietnam Görüşmelerine Katılmayacak PARİS
Birleşik Amerika .Paristeki Vietnam barış görüşmelerinin önümüzdeki hafta yapılacak
celsesine Amerikan harp esirleri konusundaki tartışmalarda ilerleme kaydedilmediği cihetle
katılmayacağını açıklamıştır

KÜLTÜREL HABERLER
DÜŞÜNCELER(MAKALEÇETİNEL)
Bir Bakış!
Biz batı medeniyetini bir taklitcilik yapalım diye almıyoruz orda iyi olarak
gördüklerimizi kendi bünyemizde uygun bu1duğumuziçin dünya medeniyet seviyesi içinde
benimsemiyoruz.Bu cümle Atatürk'ün bir deyişi; Yıllar boyu açısını çektik;:ba.tıtalditciliğinin
.O kadar ki kendi varlığımızdan soyu1dukda tipik bir batılı olabilmek yolunda çaba harcadık.

Türk James Bond (Orhan Çakıroğlu-Macera)
Güzel ElizaBıçaklanan Manken
Polis tarafından tanınan ve arkadaşıyla birlikte boyacı köyüne çıkan gümüşi elbiseli
adam gerçekten Orhan Çakıroğlu idi:İskeleye basar basmaz -Tansu dedi...
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aha Salim Aile Arabaları(Makale)
~UART MARSHALL
İngiltere ile Amerika'nın müştereken giriştiği bir proje sonucu olarak sürülmesi daha
, ,...,ay ve daha salim olan orta hacimde aile arabaları imal edilecektir.

::~UMBASINI (MAKALE)
~iskopos'un Cevabı

l~i, .

Kitium piskopus'u Anthimos dün gazetecilere verediği demeçte piskoposların bugün
· ium piskopusluğundayeni birtoplantı yapacaklarını açıklamıştır.
Bu arada cevabın geçikmesi çeşitli yorumlara yol açmıştır.Siyasi ve diplomatik
elerin söylediğine göre piskoposlar arasında görüş ayrılığı meydana gelmiştir

25 MART(CUMARTESİ) YIL:21 SAYI:7307
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
~URTİÇİHABERLER
Resmi Amerika ziyaretinden Son Derece Olumlu İzlenimlerle Dönen
i~at. Erim, Müsbet Sonuçları Elde Etti:
Jrim, Bi.r Emrivaki Halinde Kıbrısa Müdahale Edileceğini Açıkladı
ı{nlaşmaların Türkiye'ye Verdiği Hakları Kimse Alamaz
'Gerek askeri bakımdan, gerek ekonomik bakımdan, gerek Kıbrıs meselesi için ve
~ı;ekse Türkiye'nin genel olarak güvenliği bakımından bildirinin birinci maddesi, adete
an doktrinin yeniden daha tafsilatlı olarak ilan edilmesi tekrar edilmesi gibi'

ıo Kişilik Bir Türk Kafilesi Kıbrıs'ta

:Lefkoşa
Türkiye ortopedi ve teknoloji bakani Mesut Erez yaptığı açıklamada 6.5 milyar Türk
irasına mal olacak tesislere bugüne kadar 1.5 milyar lira harcandığını belirtmiştir.

YURT DIŞI HABERLER
Makarios Bugün. Selam Alacak
25 Mart Törenlerine Dün Kıbrısta.başlandı Lefkoşa
Yunanistan'ın kurtuluş günü olan 25 •MART l 972törenlerine dün Kıbrıs'ın rum
bölgelerinde başlanmış okullarda toplantılar düzenlenmiştir.

General Zaikados Emekliye sevkedildi,
Trenle Otobüs Çarpıştı
ABD'de New York'un30 mil kuzeyinde bir trenin bir otobüsle çarpışması sonucunda
çocuk ölmüş çok sayıda çocuk yaralanmıştır

Japon
Sovyet Görüşmeleri Başlıyor.
Tokyo
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İki ülke arasında imzalanması tasarlanan barış antlaşması ile ilgili olarak halen hazırlık
üşmelerinin sürdürüldüğünü belirtmiştir

«ıatRusya'ya Üs Vermeyi Reddetti.
ndra
Mısır devlet başkanı Enver Sedat'ın sovyetler birliğinin istediği 2 deniz üssünü

ıeyi. reddettiğini yazmıştır .

.zze'de 3 Ölü Var.
~zze
İşgal altında bulunan Gazze bölgesinde meydana gelen silahlı çatoşmada iki arapla bir

· · · 11k vurularak öldürülmüştür .
. ıgiltere, kuzey İrlanda'nın Yönetimine El Koydu
,;hındaki İngiliz Askerlerinin Sayısı 14.500'e Çıkarıldı.
ondra:
Kuzey irlanda sorununa bir çözüm yolu bulmak amacı ile aldıklarını söylemiştir.
giltere hükümeti'nin kararı, önümüzdeki hafta parlamentoda görüşülecek ve onayladığı
irde hemen yürürlüğe girecektir.

KÜLTÜREL HABERLER
;pİİŞÜNCELER (MAKALEÇETİNEL)
orunlar Geçidi •••
.emur Mustafa Bey: bir umudumuz. vardı. Mart gelsin diyorduk.
f·şte geldi Mart. Ne geri kalmış aylıklarımızdan bir haber, nede maaş artışlarımızdan. Hele
iômalilerine sor söyleyeyim ne de düşün gayrı.
Ev Hanımı Ayşe Hanım: Dişten, tırnaktan arttırdım. Bir ev yapayım dedim. Yapmaz
aydım. Geldi otudu bu Allah'ın nüsubeti çıkmaz şimdi, para da vermez. Daha evin borcunu
le ödemedim.

Doktorların· İddiasına Göre
Şoğukta Mini Etek Kısırlığa Yol Açıyor
Ankara:
Soğuk kış günlerinde genç kızların ve hanımların mini etek modasına uymamalarına
dırış ederekgiyinin diyor.

· Parmakoloji Sanayinde Yeni Bir Buluş (Makale)
ROBOT İNEKLER
(Frederick wenherLondralı Bir Gazeteci
ot yiyen ve süt veren bu canlı mahluk mucitlerin daima rüyasına girmiş ancak daha
puzun süre ineklerin görevlerinden alınacağı hususunda herhangi bir emare belirmemiştir.

RUM BASINI (MAKALE)
Başkan Erim'in Konuşması
Erim'in açık demeci Kıbrıs sorununun bazı yönlerine ışık tutmakta ve Makarios'a
karşı bir 'kutsal ittifak'ın varlığını ortaya koymaktadır.
Makarios, gerçekten Türkiye'nin arzu ettiği bir çözüm şeklinin yolunda engel olarak
durmaktadır. Bizler böyle bir piskopos Türkiye Başbakanının görüşlerini heralde
okumuşlardır.

26 MART(PAZAR) YIL:21 SAYI:730
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endi Tarlasında Çalışrken, Askeri Bölgeye Girdiği Gerekçesiyle;
ir Türk 9 Saat Sorguya Çekilip Para Cezasına Çarptırıldı.
efk.oşa
Mahmut Mehmed'e yapılan ezgi bukadarlada bitmemiş ve ertesi gün askeri bölgeye
· iği gerekçesiyle Rum yargıç huzuruna çıkarılarak 20 lira para cezasına çarptırılmıştır.

iezmiş, Aslan Ve İnan'ın İdam Kararları Başkan Sunay Tarafından da
Jpaylandı
iJdamlarla
İlgili
Kanun Dünkü
Resmi Gazetede Yayınlandı
ff,::tf.·--:_-_- ·- . ·
.
ııt\.nkara
I

, , ••..· Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkında verilen ölüm cezalarının yerine
nt,iglmesine ilişkin kanun dünkü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

URT DIŞI HABERLER
))ün Lefk.oşa'da Yapılan 25 Mart Kutlama Töreninde Öğrencilerin Enosis
araları Makarios'uSinirlendirdi İzdiham Yüzünden Makarios'tan Geride
aılan Muhafızlar Korkulu Anlar Yaşadı.
13,ilbay Eminoğlu
Dün Lefloşa' da yunan büyükelçiliği önünde yapılan, 25 Mart Yunan istiklaliyet günü
· liderleri ile birlikte selam alan Makarios'u neşesini kaçırmıştır. Kendisini selamlayarak
çerken.bütün öğrencilere alkış tutan Makarios, Grivasçı oldukları anlaşılan bu öğrencileri
Iamlamemış, suratını asarak gözlerini başka tarafa çevirmiştir.

·ingiltere'nin Yönetime El Koyması Üzerine
IRATehdişten Vazgeçmek İçin Bazı Şartlar Öne Sürdü
.BELFAST
Baş kent belfastta ve öteki bazı şehirlerde geçen akşam meydana gelen patlamalarda
işi yaralanmıştır.

;KÜLTÜREL HABERLER
DÜŞÜNCELER (MAKALEÇETİNEL)
Üst Kademeyi Eleştirirken •••
•
Mart ayının Türk toplumu açısından her yönden önemli olduğunu sık sık Mart ayı
~fesindeki.günlerde yazmıştık.Terfilerin, artışların yeni istihdam kapılarının açıldığı bir ay
ğlması dolayısıyla pek çok umutlar bu ay içinde yatar.
·

' Türk James Bond(Orhan ÇakıroğluMacera, Hikaye)
Güzel ElizaAraştıma
Turgut Tansu, baş hafiyenin yanına ulaştığı zaman o hemen hemen araştırmasını
bitirmiş gibi idi.Eldeşini görünce hemen gülmeye başladı ...

RUM BASINI (MAKALE)
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unan Ordusunda Temizlik
Kral Naibliğinden azledilen General Zoitakisin şimdide ordudan terhis edildiği ve Ege
arından birine sürümesinin beklendiği bilinmektedir.bu arada ordu subayları arasında
izlik: yapılacağı yolunda söylentiler dolaşmaya başlamıştır.
Koministler isyan hazırlıyor,
Türk müdahalesi ve Amerika.

Unya Basınından Seçmeler (Makale)
unanistan'a Askeri Silah Yardımı
Amerikan kongresi bu yardımın yapılmasını mahzurlu bulmuş ve yardım yapılmasına
· şfçıkmıştı.Başkan Nixon, kongrenin bu çıkışına Sovyet deniz gücünün Akdenizde gittikçe
çlenmekte olduğu gerekçesiyle katılmamış ve yardımın yapılmasında ısrar etmişti.
Yunanitan'ında Cunta yönetiminin iş başına geçtiği güünden beri Amerikan ve Batı
pa kamu oyunun tepkisi devam etmekte bazı olaylarla bu tepki zaman zaman
detlenmektedir.

27 MART 1972(PAZARTESİ) YIL:21 SAYI:7309
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
Yönetimimizin Vergiler Politikası Ve Bonolar Konulu Bir Konferans
· erenMaliye Ve İktisadi İşlerÜyesi:Tatar,'Vergiden Kaçıranlar
~hplumun Kalkınmasına Zararlar Getirebilr'Dedi.
Mecliste Bulunan Yeni Vergi Tasarısı Tahdin de Vatandaşlar Daha
Vergi Ödeyecek.

.Lefkoşa
'Yönetimimizin bu sahada bile araba ruhsatları, sürüş ruhsatları gibi tahsili kolay ve verimli
~rgileri, çifte vergiden kaçınmak gayesiyle, Ruh yönetimini.terketmek mecburiyetindedir.
Diğer.tarafdanRum yönetimi indirekt vergilerin kapsamını zman zaman genişleterek Türk
?~;ınaati fertlerinin mecburen Rum yönetimi bütçesine katkıda bÜlunmasınısağlamaktadır.'
Vergiden kaçanların zararları; Bu rakamları verdikten .sonraRüstem Tatar bazı
,Jşilerin vergiden kaçırmak için harcadığı çabanın Türk toplumunun kalkınmasına zararlar
~tirebileceğini bildirmiştir.

yAvrupaToplulukları

Ekonomik Ve Sosyal Komite Başkanı Ankara'da

l>Ankara
Küpers, Ankara' da Dışişleri Bakanı Haluk Bayülken, Ticaret Bakanı, Çalışma Bakanı
ve Türk İş Genel Sekreteri ile görüşmeleryapacaktır.Bu görüşmelerde Avrupa.Ekonomik
'.17.opluluğu Türkiye Ortaklık Anlaşması hükümleri uyarınca ekonomik ve sosyal komiteyle
ürkiye arasındaki iş birliği üzerinde durulacaktır.

··· İki UçakÇarpıştı, ÖIU Var
Ankara
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Güney Afrikada iki uçağın iniş sırasında çarpışmaları sonucu kişi yanarak öldü. Güney
ikada özel bir havaalanına inişe hazırlanan iki uçak bilinmeyen bir nedenle
pışmışlardır,

>F

'l»ün Yapılan, K.T.İ.Ö.S. 4.Genel Kongresinde;

!!!;Eğitim Üyeliği İle Maarif'in Tutumu Şiddetle Gerildi.• Kitap
ıooperatifinden Sonra 'Yapı Kooperatifi' Kurulması için Çalışmalara
!aşlandı.
ıwL fk
~·•• • e oşa
k.

::. .
Onaylanan faaliyet raporunda önce Sendikal sorunlar üzerinde durulmuş bir günlük
~ürkçe gazetenin sendikaya ve tüm ilkokul öğretmenlerine karşı iki yıl önce çirkin bir
,ı:
panya başlattığı ileri sürülmüştür.
'Yarın' Güçlü bir yayın organı olarak, problemlerimizin çözümünde en az grev kadar
ili bir silah olacaktır.

(YURT DIŞI HABERLE.R
iKuzey İrlanda Da Şiddet Hareketleri Devam Ediyor
Belfast
Belfast'ta önceki. gün patlayan iki bomba bir benzin istasyonunun yanmasına ve hasara
açmıştır. Kuzey İrlanda'nın ikinci büyük şehri olan Londonderryde de yer yer silah sesleri
.yulmuştur.

\IJaşpiskoposYeronimos'un İstifası Bekleniyor.
Atina
Yeronimos'un ayine katılmamasının nedeni .hakkında herhangi bir açıklama
.pılmamakla beraber, Başkan Papadopulos'un görüşlerini yansıtan 'Elefheros Kozmas'
a,zetesi, Başpiskopos'un sağlık nedenleri dolayısıyla görevinden ayrılacağını bildirmiştir.

'-KULTUREL HABERLER
YBİZE GÖRE (MAKALE)
DevletMakarios
Makarios, devlet ve din adamlığı görevini hala bir arada yürütebileceğini ededursun,
,u işi kendinden başka yapabilecek başka bir kimsenin bulunmadığını da iddia etmektedir

'Devlet Benim' felsefesini ne kadar çokbenimsediğini son SenSinod meclisine verdiği
evapta da ortaya koymaktadır. Kıbrıs devletini kendi şahsi ile bir tutan Makarios,istifa ettiği
taktirde Rum yönetiminin devlet statüsünü kaybedeciğini belirtmekle şimdiden Rum
yönetiminin Kıbrıs Türk yönetimi seviyesinde olduğunu kabul etmektedir.

ünya Basınından Seçmeler (Makale)
Erim Amerika da
Türk Başbakanı Nihat Erim'in Amerika ziyareti, Doğu Akdeniz de bazı önemli
gelişmelerin olduğu bir zamanda rastlamış bulunuyor.
Sovyetler Birliği ise Doğu Akdeniz'deki varlığını güçlendirme konusunda gayret
harcamağadevam etmektedir.Halen Sovyetler Birliğinin Akdenizdeki donanmasının gücü
hızla Amerikan Altıncı Filosununkine yaklaşmaktan, Sovyet savaş gemilerinde bulunan
füzelerin menzilleri .iseAmerikan savaş gemilerinde bulunan füzelerin menzillerini
geçmektedir.
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Türkler uzun yıllardır Rusların Karadenizi kendi hakimiyetleri altına aldıklarını
;görmüş veonların güçlenmelerini endişe ile seyretmişlerdir,
TürkAmerikan ilişkilerinin hafif ölçüde de. olsa bozulmasında en önemli rolü Kıbrıs
oynamıştır.

THE FİNANCİAL TİMES' den

28 MART 1972(SALI) YIL:21 SAYI:7310
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE

öplumumuza Dış Yardımlar Konusunda Uygulanan Diskriminasyona
ğili Çalışma Ve Etütler İlerlemekte
' > Dış Yardımlar Koordinasyon Komitesi Detaylı Bir Rapor Yayınlıyor.
Örek: 'Komitenin Dış Yardımlardan Yararlanma Uğraşına Katkıları
luyor.'
{Ahmet Tolgay
Öğrenildiğine göre Birleşmiş Milletlerle ona bağlı kuruluşların ve yabancı ülkelerin
. p11sa yapmakta oldukları veya yapmayı tasarladıkları yardımlar ve gerçekleşen projelerden
'ürk toplumununda hakkı olanı alabilmesi için Kıbrıs Türk yönetimi savunma ve Dış ilişkiler
yeliğince KıbrıstakiBirleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve dış ülke temsilcileri nezdinde
ürekli çalışmalar sürdürülmektedir.

Aralarında Çayan.Ve Alptekin'in de Bulunduğu Anarşistler 3 İngiliz
adar. Teknisyenini Kaçırdılar
1.0rdu
Ordu valisinin açıklamasına göre şehir şakilerinden Cihan Alptekin ve kimlikleri tespit
dilemeyen 4 kişi önceki gece radarda görevi İngilizlem kalmakta oldukları apartman
airesine girmişlerdir.Sten tabancalı, bombalı şakiler dairede bulunan 1 O İngilizin ellerini
ağlayıp ağızlarını bantlamışlardır.

YURT DIŞI HABERLER
. · . Dün Sundukları. Karşı Cevaplarında, Rum.Bôlgelerinin Kominizmin
Kıskaçları İçine Girdiğini Öne Süren;
Piskoposlar Makarios'un İstifasında Direniyorlar
Lefkoşa
Tehlikeli Maceralar: Karşı cevapta, kendilerini taleplerinden vazgeçirmek için bazı
kanun dışı çabaların sarfedildiğini belirtten Piskoposlar, Başpiskoposun siyasi taraflarınca
girişilen davranışların halkı caniyane hareketlere kışkırtma amacını güttüğünü
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~ydetmişlerdir:
İi• Piskoposların inancı: Makarios'un halkın desteğini; kilisenin itibarı ile geleneğine ve
· ·stlerin yardımına borçlu olduğunu hatırlatan Piskoposlar; 'Kominizmin sizin
· -- izde; uluslararası alanda giriştiği faaliyet ve bu arada Allahsız Sovyet devletinin emri
ca Rus kilisesi Patriğinin lisemize kabul edilmeyecek bir müdahalede bulunmak
;!'etini göstermesi.kominizmin; sizin politikamızdan neler ümit ettiğini göstermektedir':

·· eyınosun'da Tarihi Bir Türk Eseri Olan, 'Polis Binası' Rumlar
ırarafındanYerle Bir Edildi
t11-,ıeymosun

I

Kendilerini bu hüküınetin varisi addeden Rumlar, fırsatı ganimet bilerek her haliyle
lor_• k yapısı olan.bu binayı son birkaç gün zarfında yıkmışlar ve bir Türk eserini daha ortadan
i·•
'' ldirarak hedeflerine vasıl olmuşlardır.

engin İtalya'lı Bir İş Adamı Kaçırıldı
toma
talya nın Kalevriye bölgesinde birçok sinemahanenin sahibi olan 72 yaşındaki Françesko
dinada isimli bir.iş adamı geçen akşam silahlı 4 kişi tarafından kaçırılmıştır.

KULTÜREL HABERLER
BİZE GÖRE MAKALE
fadan Geçen Dokuz Yıl
"Ve nihayet 1963 yılının 25 Mart'ı gelmiştir. "
"Yunan Milli bayramı ile birlikte Makarios ,Ada nın birgün Yunanistan la birleşeceğini
.edefınbu olduğunu o zaman kimsenin bu harekete mani olamayacağını ilan etmiştir."
Dokuz yıl önce ,mikrofon gerisinde yukarıdaki sözleri.bağıra bağıra Rum halkına
'°,yleyen sayın Başkeşiş acep şimdi ne haldedir.
Kıbrıs Türk Toplumu ,artık topraklarına davasına belki de en bilinçli bir şekilde
ağlanmış bulunmaktadır.

DÜŞÜNCELER MAKALE-ÇETİNEL
Çocuklarımız Ve Biz...
Gün geçmez ki hayatımıza genç çocuklarımızın .öğrencilerimizin ,gençliğimizin şu veya bu
avranışı olmsuz bir şekilde girmesin. Yolda,okulda,sinemada,kahvede,kulübte,evde ...
·
Yanlış anlaşılmasın "Tutucu ,gençliği anlamaz·.onlann ruhi bunalrmlarını bilmez ve
~nlarındüşünce biçimlerine ulaşamaz"diye bir düşünceyle çıkacak "babalar oğullar" diye
asın tablo çizecek değiliz.
Bu tecelli gençliğin değil bu gençliği yetiştirenlerin olacaktır...

RUM BASINI MAKALE
Silahsızlanma
Gösteriler ve Söylentiler.,
Kipros gazetesi son zamanlarda hemen hemen hergün yapılan öğrenci gösterilerine
eğinmekte ve öğrencilerin şu veya bu siyasi nedenle ikide bir sokağa dökülmelerinin
yanlışlığına önemle işaret ederek "öğrencilerin günlerini hep böyle geçirdikleri taktirde ,ne
zaman okuyup adam olacaklarını sormaktadır."
Limasol da Patlama,
Tharros gazetesi aşağıdaki haberi vermektedir.
Patlama oldukça uzak bir mesafeden işitilecek kadar şiddetli olmuş ve Limasollular
arasında endişe yaratmışlardır.
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29 MART 1972 ÇARŞAMBA YIL 21 SAYI 7311
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
rURTİÇİHABERLER
Osman Örek ,Kıbrıs ta Uygulanan Ayrıcalığın Dehşetine Dikkati Çekti
UNDP Ana Gayeleriyle· Çelişiyor •..
Ahmet Tolgay
Faaliyetler Ve Zorluklar,
"Komitemiz çalışmaya başladıktan bu yana Türk toplumunun ,Birleşmiş Milletler ye
iğer ülkelerin Kıbnsa yaptığı yardımlardan adil ve makul ölçüde istifadesini sağlamak
ııyesiyle geniş faaliyet göstermektedir.Ancak bu faaliyetlerimiz daima Rum yönetiminin
l>rışıve Kıbrıs Cumhuriyetini tamamen Yunanlılaştırma ve Eleştirme politikasının sonucu
larak kısıtlanmakta ve dış ülkeler üzerinde uygulanan , Rum yönetiminin şantaj politikası ile
fşılaşmaktadır."
.
'

Nihat Erim "Devleti Bu Maceralara Kurban Etmeyeceğiz" dedi
Yılmaz Güney de Sıkı Yönetim Tarafından Tutuklandı
Ünye ve Fatsa da bazı kişilerin soruşturma ile ilgili olarak göz altına alındıklarını ve ele
geçen ipuçlarının değerlendirilmekte olduğu bildirilmektedir.
İkiside idam hükümlüsü olan anarşistler olaya tanık olan diğer İngilizler tarafından
abıka fişlerinden tespit edilmişlerdir. İstanbulda ki planlı operasyonlar sonucunda aralarında
ünlü sinema oyuncusu Yılmaz Güney inde bulunduğu 25 anarşistin yakalandığı
bildirilmiştir."Türk Halk Kurtuluş Ordusu "ile ilişkisi olduğu bildirilen bu kişilerin ,Mahir
Çayanve' arkadaşlarının Maltepede ki Kartal Tutukevinden kaçmalarını planlamıştır.

YURT••DIŞI.HABERLER
Papadopulos Krallığı Tamamen Kaldırmaya Hazırlanıyor
Yunan Hükümetinde Büyük Değişiklikler Beklenmekte
Atina
New York ta yayınlanan "TIMES" dergisi ,Yunanistan Başbakanı Papadopulos un yakın
bir gelecekte krllığı kaldırarak Konstantini tahttan tamamen uzalaştıracağını öne
sürınüştür."TIMES"dergisi ,Zoitakisi görevinden uzaklaştıran Papadopulos un yeni bir
anayasa çıkararak Cumhuriyet ilan edeceğini ve kendisinin de Cumhurbaşkanı olacağını
yazmıştır.

-3 İngiliz i Kaçıran Anarşistler Fellik Fellik Aranıyor

KÜLTÜREL HABERLER
DÜŞÜNCELER· MAKALE-ÇETİNEL
KISA KISA .••
Olayların başlamasından bu yana Türk toplumu olarak ölümle cebelleşir,Rum
saldırılarını nasıl püskürtürüz diye direncin en koyusunu yürütürken bütün dünya başta
/
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ib:1

lil'leşmiş Milletler olmak üzere yanıbaşımızda bir Rum toplumunu yaratmak çabasına
I,~diler.
J;, .
İşin aslına bakılırsa hedeflerden birisi budur.Denge bozulmalı ,adada ki Türk toplumu
1)ı:ı,bildiğine
zayıflamalıdır.Bu suretle Yunanistan la Türkiye arasındaki dengesizlik Türkiye
rtı:~Oğru ağırlaşırken adada Rumlara doğru ağırlaşmalı ki Akdenizde ki bu küçük adaya ne
1"'~
gelsin ne .de Türkiyeyi bir çırpıda halledecek ortamı bulsun ...

.. UM BASINI (MAKALE)
Karşı Cevabaı Yazan Kim

>> . "Güvenilir kaynaklardan öğrendiğimize göre ,karşı cevabın metnini, Girne
skoposluğu Sekreteri Polikarpos İoannides hazırlamış ve bunu Piskoposların bir
plantısında sunmuştur.
Makarios un Hedefleri Kimler Olabilir
"AGON" gazetesi, "Atina da yayınlanan URADİNİ gazetesi Lefkoşa muhabirine atfen
rdiği bir haberde. ,Makarios un Cumhurbaşkanlığından çekilmesi halinde yerine kimlerin
çebileceği üzerinde durmakta ve isimler vermektedir."
Papaiannu nun Konuşması, "Bir yanda emperyalistlerin hakimiyeti altında bir Türk
;:urıan protektorası haline gelmef- bir yanda da birleşik,bağımsız,egemen ve demokratik bir
evlet yaratmak vardır." .
30MART 1972 PERŞEMBE YIL 21 SAYI 7312
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
<YURT İÇİ HABERLER
Rum Yönetiminin Birleşmiş Milletleri Alet Ederek Hazırladığı Omorfo J>illirgaSu Projesinden Güdülen Dehşet Verici Amaç,
11,500 Nüfuslu 11 Türk Köyü Haritadan Silinmekİsteniyor..•
Rumlar Bu Ekonomik Katliamı , Dünya Bankasına Finanse Ettirmeyi
Tasarlıyor.
Ahmet Tolgay
Eşine ender rastlanan bir kurnazlıkla hazırlanan plan o bölgede ki Türk köylerinin
.ilelebet kalkınmalarını önlemeyi hedef tutmaktadır.Rum yönetimi projenin kapsadığı sahayı 5
sınıfa ayırmış ,yalnız 3 sınıftakiarazinin projeden yararlanabileceğini belirtmiştir.Arazinin 4
üncü ve 5 inci sınıfını teşkil eden sahaya Türk köyleri girmektedir ki bu sahalar su
projesinden yararlanamayacaktır.

Üç İngiliz Radar Teknisyenini Kaçıran
Şehir Eşkiyası Niksar İlçesi Köylerinde Görüldü
ORDU
Pazartesi günü Niksar köylerinde yüzleri maskeli ,elleri silahlı şahıslar köylülerden
yiyecek istediler.Güvenlik kuvvetleri yapılan ihbarları değerlendirerek aramaya devam
ediyorlar.
Hükümetimiz güçlüdür.Birçok emsalleri görüldüğü gibi bu eylemcilerin de kısa
zamanda yakalanacaklarına ümidimiz ve güvenimiz tamdır.

YURT DIŞI HABERLER
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'Münib Radyosundan İlginç Haber
Makarios , Denktaş ın Tekliflerini Reddettiğine Pişman Oldu

'·····l\fÜNİII
Yunan Hük:ümeti,Türk Hük:ümetinebazı vaadlerde bulunmuştur.Kıbrıs Hük:ümetinin
µıe geçen bilgilere göre Yunan Hük:ümetiTürk Hük:ümetine21 Nisan 1972 ye kadar gerek
arios un gerekse Kıbrıslı Bakanlardan üçünün işbaşından uzaklaştırılacağı hususunda söz
:rm.iştir.

KÜLTÜREL HABERLER
BİZE GÖRE MAKALE
.· Tek Güvencemiz
· · Anavatanımız Başbakan Prof. Nihat Erim in geçenlerde Amerikayı ziyareti esnasında B.M
GenelSekreteri Kurt Waildheim ile de Kıbrısta ki son durumu görüştükleri
atırlardadır.Görüşmeden sonra Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte Waildheim ,Adaya
izlice ithal edilen Çek .silahlarıhakkında varılan anlaşmanın tatminkar olmadığını ancak
:eşkilatınbu hususta elden geleni yaptığını ifade ederek anlaşmayı geçici olarak nitelemiştir.

:DÜŞÜNCELER MAKALE-ÇETİNEL
1
Kapalı Ekonomiye Doğru
· Ekonomik kalkınmadan söz edilirken bir yandan özel sektörün görevleri ,öte yandan
;poperatifçilik sloganları içinde şekil bulacak bir yöntemin yerleşmesi önerileri sık sık bu
;µtundatekrar edilmiştir. Özel sektör bu adada kapasitenin yettiği biçimde ,kapasitede
atırımlara girmiyor.Veya böylesine yatırımlan devlet kanalize edip bir plana ,sisteme
okmuyor.
..
. Ancak bugün ekonomik aşamada Türk toplumunun karşı karşıya bulunduğu ve zorunlu
g~ıırak gerçekleştirmeye çalıştıgı bir başka husus vardır.t'Kapalı.Toplum Ekonomisine
eçmek ".
>

Türk James Bond Orhan Çakıroglu,Macera-Hikaye
Sabaha Karşı

Kemal ,akşam postasıyla Karabüke hareket ettikten sonra 'Gülseren eve döndü. Ertan
da okuldan gelmişti, Çok tatlı bir yaz akşamıydı. Anneleri ve iki kardeş yemeği bahçede
· yediler. Herşeye rağmen Gülserenin içinde ölçülmez bir. sıkıntı vardı. Bu sıkıntı sanki bir
felaketin.önsezine benziyordu.

OKUYUCUNUN KÖŞESİ (MAKALE)
Kira Kuralı Muamması
.

Bir yıl gibi bir zaman geçmesine rağmen bir meclisin ,genel kuruluna sevkedilmeyen bir
kural tasarısı değil ,bizde belkide dünyada görülmemiştir.Bunun nedenlerini nerede
armalı?Denildiği gibi,belki bu çok karışık ve hayli zor olan bir meseledir.Çünkü gerek
kiracı,gerekse mal sahibinin çıkarlarını adil ölçüler içinde koruyabilmekkadar kolay bir iş
değildir.
İşte biz,bu şartlar altınıda,kiracı ve ev sahibi olarak,yıllardır birbirimizin boğazına
sanlırken,yeni kira kuralının bir türlü çıkarılmamasını bir muamma olarak görüy()rve bumm
zaman muamması içinde nasıl unutturulacağını merakla bekliyoruz.
·
·

RUM BASINI (MAKALE)
15 Güne Kadar Gelişme Beklenmiyor
Tarafsız siyasi çevrelerin kanaatine göre ,bugün hüküm sürmekte olan durum ,
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Paskalya Yortusu dolayısıyla en az iki hafta süre ile dondurulacaktır.Bu iki hafta içinde
raflardan herhangi birisinin durumu esaslı bir şekilde değiştirecek herhangi bir teşebbüste
bulunması da beklenmemektedir.

· Öğrenci Gösterileri:
'AGON' gazetesi üç bin kadar gösterici dün Makarios'a bir çağrıda bulunarak
· iskoposların istifa talebini dikkate almamasını ve Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa
ltmemesiniistemişlerdir.

31 MART 1972(CUMA) YIL:21 SAYI:7313
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
..:AnarşikHareketinAzılı Liderleri.Çember İçine Alındıkları Bir Köy
vinde, 3 İngiliz Rehineyi Başlarından Vurduktan Sonra
ÖLDÜRÜLDÜLER.
NİKSAR:
3 İngiliz radar teknisyenini kaçıran anarşistler dün sabahın erken saatlerinde , Tokat'ın
iksar ilçesine 20 km uzaklıktaki Kızıldere köyünde güvenlikkuvvetlerinin teslim olmaları
çinyaptığı çağrıya uymayan anarşistler öğleden sonra saat 17:00 dolaylarında ölü olarak ele
eçirilmişlerdir

>-Kimdirler ?
Sıkı yönetimimizin ilanından bu yana Türkiyenin her tarafında aranmakta olan
Ertuğrul Kürkçü ,Türkiye Devrimci GençlikTeşkilatının (DEV-GENÇ) Genel Başkanı
idi.Mahir Çayan siyasal bilimler fakültesi son sınıf öğrencisi iken anarşist olaylara
kanşmıştı.25 yaşındaki Cihan Alptekin ,adam kaçırma ve banka soyma olaylarına katılmakla
_şuçlanarakidamtalebiyleyargılanmakta olduğu sırada Mahir Çayan 'la tutukevinden
kaçmaya muaffak olmuştu

-Sunay ,Parti Liderleriyle Görüştü
··ANKARA·
;_,;

'

..

Cumhurbaşkanı cevdet sunay parlemento grubu bulunan siyasi partilerin genel
başkanları ve parlementodaki grupların başkanları.ile görüşmelerine başlamıştır.

-Trafik Kazasında 5 Ölü Var
BOLU:

-

Bolu iline bağlı Geride ilçesi yakınlarında önceki akşam meydana gelen trafik
kazasındaS'kişi ölmüş ,15 kişide yaralanmıştır.Bir kamyon ve otobüs çarpışmıştır,

YURT DIŞI HABERLER
Lübnan Basınına Bir Demeç Veren Makarios:'Karşıklığın Sorumlusu
Yunanistandır.'
Yunanistan İsteklerinde Direniyor
BEYRUT
Oysa çek silahlan konusu,bu silahlar BM,Banş Gücü gazetemizde verilerek
çözemlenmiştir.Atina'nın hükümette istediği degişiklikt de incelenmektedir.' demiştir
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'Atina,benim ya boyun eğmemi yada istifa etmemi istiyor.Bu sonucu sağlayabilmek
in kendi kilisemin piskopolan bana karşı çıkarılmışlardır.'
Yunanistan direniyor

um Banka Memurları Bugün Grev Yapacak
LEFKOŞA:
Bankamemurlannın bağlı bulunduğu sendika,şimdilik 2 bankada başlatılacak grevin
eride öteki .bankalara da yayılmasının mümkün olduğu bildirilmiştir.

-Amerika'nın Yunanistan'a Vereceği Fontomlarla İlgili Anlaşma
mzaladı.
ATİNA:
Birleşik Amerika'nın Yunanistana vereceği 36 Fontom Jet Savaş Uçağı ile anlaşmanın
alandığı bildirilmiştir.Anlaşmada uçaklar 25'i ilk partide , geri kalan 11 Fontom ise daha
nra verilecektir.
/

KÜLTÜREL HABERLER
Bize·Göre(Makale)
'Özür mükabahat mmmı?

_

Rum Eleftheria gazetesi Türk basınına 'Rumlar Türk eserlerini tahrip ediyor'yazısına
emas etmektedir.Eleftheria'çabuk hırsız ev sahibini bastırır 'kabilinden hareket·ederek
ınca Türk liderliğini itham etmektedir.
Rumların tarihi deger taşıyan türk eserlerinei tahrip etmediğini,üstelik koruduğu iddia
etmektedirler.
Gerçekten Türk eseri olan Limasol eski Polis binasının halen yerle bir edilmekte
olduğu ortada iken bu gerçeği görmemezlikten gelmek,imha kampanyalarına devam
~ttikleriıün.açıkcaifadesidir.

-DÜŞÜNCELER(MAKALE-ÇETİNEL)
rTicaret Ve Sanayi Üyeliğinin Zorunluluğu....
Herşeydenönce bu toplum Türkiye'nin gönderdiği bütçe.ile.hayatiyetini idame
ettirmektedir.Yılda 10 milyon baliğ olan bu bütçeyi kimsenin Ruma kaptırmaya hakkı
yoktur.Eger bu para Ruma akıyor ve bunun önüne geçilemiyorsa başta yönetim olmak üzere
ilğili kişiler sorumludurlar.
Kapalı ekonomi zorunludur derken hareketnoktamız elbetteki bunlar değildi.Bir süre
önce Rüstem Tatar Rumlara verdiğimiz vergilerden söz etti.Gerçekte biz Rumlara tüm
paramızı veriyoruz.Vergi bu verilen paraların yanında mütevazi bir teberrüdür !
Diyoruz ki bunları yapacak olan 'Ticaret ve Sanayi Üyeliği'adı altıda ciddiyetle
çalışacak örgüt olacaktır.

-RUM BASINI (MAKALE)
Kabine Değişikliği
Makarios'un girişeceği davranışlardan biri de paskalya' dan sonra kabinesinde
degişiklik yapmaktadır.Makarios,aynca devlet mekanizmasında kilit mevkilerini işgal eden
bir çok yüksek Devlet memurlarını da değiştirecektir.

Piskoposlara Suikast:
'3 Piskopusun öldürülmesi amacını güden bir suikast planı hakkında bilgi elde etmiş
bulunuruz.Limansol' da cemiyetin reddedildiği malüm serseriler,geçmişteki milli cinayetlerle
kirlenmiş kimseler,3 Piskopos'u öldürmek işi üzerine almışlardır.
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Güvenilir kaynaklardan öğrendiğimize göre Makarios'un saf dışı edilmesi ve Kıbrıs
.unun ikili Enosis esasına dayanan bir çözüm şekline bağlanmasını öngören
an.,Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı tarafından hazırlanmıştır.

lNİSAN(CUMARTESİ) 1972 YIL:21
SAYI:7314
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
_BayındırlıkVe Ulaştırma İşleri Üyeliğinin Ada Çapındaki Faliyeti, 205
in Liralık Bir Yatırımla,Nisan Ayı Sonlarında Başlıyor;
~ürk Bölgelerindeki Yolara Amerikan Asfaltı Dökülüyor.·
Ahmet Tol,:ay
· ·' · Tüm hazırlıklar tamamlandı:bu yıl sonuna kadar proğramın hazırlanacağını söyleyen
rol Kazım,'Bu faaliyetlerimiz mevcut asfalt yollan tamiri,bazı toprak köy yollarının
f'altlanmasıve toprak yolların iyi bir şekilde tamiri şeklinde üç kısımda mütaala
dilmektedir' demiştir.

Limasol Limanında .Dün Süresiz Grev Başladı
. LEYMOSUN
Limanlarla ilğili toplu sözleşmenin mavnacılanda uygulanması hususunda Liınasol
enel-İş Sendikası dahil.ilgili sendikaların vapur acentalan ile son günden beri yapılan
:örüşmeler,acentelerinanlaşmayı uygulamayı reddetmesi üzerine çıkmaza girmiştir

·ıs

"'-Ertuğrul Kürkçü Canlı Olarak Ele. Geçirildi
:; Ferit_.1(11bat,Şakilere.Karşı.Bomba Kullanılmadığını Açıkladı
. . Bazı Fakültelerin Direnişe Geçmesi Üzerine Sıkı Yönetim İhtarında
Bulundu.
'Şakilerin evde yaptıkları tahribat mevcuttur.Çatıda sekiz dokuz yerde ateş etmek için
mazgallar açmışlardır.Müsademe neticesinde dış duvarlara isabet eden kurşunlardan meydana
g~\miştir.

· Mali Sahada Atılan Önemli Bir Adım
%,9.Faizli Kalkınma Bonoları·Bugün SatışaArzediliyor.
LEFKOŞA
Türk yönetmininkalkınma bonoları bugün şatışa arzedilecektir.Rüstem Tatar;Muhtelif
vesilelerle daha önceden belirttiğim-gibi kalkınma bonoları yönetimimizin mali sahada atmış
olduğu çok önemli bir adımdır.

Kalkınma bonoları bilhassa küçük tasarruf sahiplerine tasarruflarını değerlendirme
bakımından emsalsiz ve yönetim bütçesinin garantisi altında olan bir yatırım imkanı
vermektedir....Vade 5 yıl olmakla beraber faiz her yıl sonu ödenecek ve yatırılan ana para
dahi belirli ihtiyaç hallerinde kesintisiz iade edilecektir.

YURT DIŞI HABERLER
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'.Necati Soğer 'Türk Kıbrıs'Hakkında Konuştu Londra' da Tertiplenen
~btıs günü'ilgi çekiciydi.
JONDRA
KuzeyLondra'da İngiliz Öğretmenler,müfettişler,eğitimciler ve resmi Milli Eğitim
evlilerinden müteşşekil 120 kişilik seçkin bir topluluk için 18 MART 1972 Cumartesi bir
bns Günü' düzenlemiştir.

ÜLTÜREL HABERLER
-;Bize Göre (makale)
1 · Nisan' da hatırladıklarımız
1 Nisan ikinci inönü zaferimizin ve K.ıbns'ta

BOKA mücadelesinin başlangıç
iııüdür.1 Nisan megale ideanın anadolu ve Kıbrıs'ta derin darbeler aldığı gündür.1 Nisan
an barbarlığının hatırlatıldığı gündür.
Din adamlarının toplu insan öldürmek için kullarım teşvik ettiği ve öncülük yaptıkları
dece Yunan milletine has bir özelliktir.
1919 da Yunanlılar Megolo idea hülyasının eetkisiyle İzmir'e çıktıkları zaman İzmir
.:unı Mitropoliti Hristostomos kendilerini rıhtımda takdis ediyor ve Türkleri kesmekle
1İah'ın kendilerine güç vermesi için dua ediyordu.

l)ÜŞÜNCELER(MAKALE-ÇETİNEL)
Şu Hale Bakın
.
Adamlar oturmuşlar bir hesap yapmışlar-ve 11 Türk köyünü nasıl susuz
ırakacaklannın planını çıkarmışlar ortaya
Bize kalırsa ibret alınacak bir çalışma sistemidir bu.Geçtik su veya bu öneriden,Liberal
konomiden kooperatifcilikten veya yeni sistemlerin bulunmasından.Herşeyden önce şu
.-1.ınılar kadar.çalışma,çalışabilme düzeyine çıkabiliyormuyuz? Hatta onları çalışma
}sJemimiz.detaklit edebilecek bir seviye tutturabiliyormuyuz?

Dü~ya Basınından Seçmeler (Makale)
:llüseyin'in Planı
·.
Uzun yıllardan beri;Arap dünyasının hemen bütün ileri gelenleri,israil ile barış
anlaşması imzalayacak.İlk kimsenin Ürdün kralı Hüseyin olcağım tekrarlayıp
cJ.µrmuşlardır.Buiddiayı ileri sürenlere göre,Kral Hüseyin için eniyi çözüm yolu İsrail ile
~öyle bir barış anlaşması izalamak ve tahtım garantiye almaktır.

-Söylentiler:
Birkaç hafta önce başta kahire olmak üzere,bazı arap ülkeleri başkentlerinde bu
. . söylentiler kuvvet kazanmış ve Kral Hüseyin'in İsrail ile bir barış anlaşması imzalamak üzere
• gizHtemaslara giriştiği ileri sürülür olmuştur.

RUM BASI:(MAKALE)
Makarios'tan Sonra Kurulacak Kabine
Öğrendiğimize göre geçenleerde Atina' da yapılan bir toplantıda,Makarios'un iş
başından uzaklaştırılmasında sonra kurulacak yeni hükümetinkimlerden meydana geleceği
hususunda kararlar alınmıştır.Bu toplantıya Yunan Hükümeti mensupları ile K.ıbns'tan
Polikarpos İnannides ve diğer Kıbrıslı ve Yunanistam tanınmış Makarios aleyhtarları
katımışlardır.
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Yunan Silahlı Kuvvetlerinde Parçalanma
:'A.poyevmatini'gazetesi şunları bildirmektedir: 'Diplomatik kaynaklardan sızan ve
fashington 'a gelen ciddi haberlere göre,Yunan Deniz ve Hava kuvvetleri,Başbakan
apadopulus'un bu tutumuna karşı çıkmaya başlamışlardır.Hava Kuvvetlerinin de Kara
.µvvetleriKomutanlığına karşı çıktıklarısöylenmektedir.

2 NİSAN (PAZAR) 1972. YIL.:21 SAYI:7315
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE

YURTİCİHABERLER
;EOKAGünü Münasebetiyle YapılanResmiGeçitte,
.
.
Yedek Subaylar Makarios u, "ENOSIS- GRIVAS " Naralarıyla
elamladılar .Lefkoşada ki Resmi Geçide Eokacılar Katılmadı
l.lilbay Eminoğlu
\

.

•.• Yedek subaylar "Enosis" narasıyla geçerkentöreni izleyen kalabalık arasındaki bazı
:u.plarda Enosis diye tezahürat yapmaya başlamış ,bazı gruplar ise "Yaşasın Makarios"
ic.laları savurmuşlardır;
.Cierek Makariosun idare etiği Faneromeni kilisesindeki şükür ayini ,gerekse resmi geçit
ırasıııda her zamankinden fazla emniyet tedbirleri alınmış foto muhabirlerinin bile
,. lakariosun yanına yaklaşarak resim çekmelerine izin verilmemiştir

'Rumlar Girnede ki Türk Ortaokuluna Tecavüz Ettiler
İRNE
.: ·. Toplumumuzu tahrik etmek için çeşitli çarelere başvuran Rumlar şimdi de Rum
\ bölgelerinde bulunan okullarımıza tecavüz etmeye başlamışlardır.Rumlar önceki gece Girne
cJ.iıı Rum kesiminde bulunan ortaokulumuza girerek ,sınıf kapılarını zorlayarak içeri girmeye
'eşebbüs etmişlerdir.
·

Vatandaşlar Ve Özellikle Babalar Şans Oyun MakinelerımnNe Zaman
Kalkacağını Sordular
Emniyet Makamlar_ınınCevabı Birkaç Gün Daha Bekleyin
Türk yönetimi Adalet ve İçişleri üyesi Necat Konuk un 18 Ocak 1972 tarihinde verdiği
bir mülakatta , "Şans oyun makineleri 1 Nisan 1972 tarinden itibaren
yasaklanacaktır.Demesine rağmen dün hala bu makinelerin çalışmaya devam etmesi
karşısında infial duyan bazı vatandaşlarınız ve özellikle babalar gazetemize kadar gelerek bu
konuda aydınlatılmak istediklerini söylemişlerdir."

Bonolar Satışa Arzedildi
·····LEFKOŞA
· Türk yönetimince isdar edilen Kalkınma Bonoları dün sabah Kıbnsın Türk bölgelerinde
satışa çıkarılmıştır.

Lefkoşa Türk Lisesinde
İkinçi İnönü 51.Yıl Dönümü Kutlandı
LEFKOŞA
Proğrama Yunanlılara karşı yaptığımız anadolu ve Kıbnsta ki özgjirlük şavaşlarımızı
anlatan söz,anı,şşiir ve marşlardan derlenmiş geniş bir tablo ile devanı edilmiştir.
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Orhun anıtlarında yazılmış olan 'Türk budunu işitin! 'yukarıda gök çökmediği aşağıda
yer delinmediği.taktirde senin ülkeni kim alabilir?Töreni kim bozabilir?komutu ile başlayan
tablo vatanın türkler için olan önemini anlatarak devam etmiştir.

YURT DIŞI HABERLER
Bir Yunan Hükümet Yetkilisi Makariosa Açıkça İhtar Etti ,
Nato ya Uyulmazsa Yunanistan Türkiye İle Müzakereye Oturacak
ATİNA
1964 yılındaki çarpışmalar sırasında Rumlar dağlara kaçarken kendileriıiiıi çarpıştıklarını
ifade eden Yunan yetkilisi ,özetle şöyle demektedir
" Makarios, bütün solcu unsurları etrafından uzaklaştırmalıdır.Çünkü kendisi koministlerin
esiri olmuştur.Eğer Yunanistan tarafından terkedilirse siyasi bakım.danyaşaması artık
· mümkün değildir."

İngiliz Radar Teknisyenleri Türkiyeyi Terketti
LONDRA
'Fürkiyedehizmet görmekte olan 6 İngiliz radar teknisyeninin Türkiyeden ayrılacaklarını
çıklamıştır,

Jalya Barış Gücü Giderlerine Katılıyor
jtakya,kıbrıstaki BM Barış Gücü giderlerine 180 bin dolarlıkbir katkıda
bulunacağını acıklamıştır.
Makarios,Yunanista'nın İsteklerine .Yaklaşmıyor
'(.ATİNA

1

Baş Piskopos Makarios'un,Yunan hükümetinin isteklerine tedricen kabul etme yönüne
¥ideceği anlaşılmakta.dır.YunanistanDış İşleri Bakan Vekili Ksantapolos Palamas.Baş
Piskopos Makarios'un çeşitli suclardan dolayı itham edilen bazı Rumlar aleyhiıie girişilen
'kahuniişleme son verilmesi hususunda ki kararını söylemiştir.

KÜLTÜREL HABERLER
;. DÜŞÜNCELER(MAKALE...•.ÇETİNEL)
Duygularda,Şiirlerde,Pazarlarda ..•••
Siz paranın kudretini bilirmisiniz?' elbette' ,diyeceksiniz.Bir ömür onun peşinde geçer
de nasıl bilmeyiz paranın kudretini.insanlar onun için bogaz bogaza gelirde nasıl deriz para
hiçtir.
Para güzel,para kudretli·gerçekte.Tüm insanlık onun peşinde uluslar onun uğruna
girmişler birbirlerine bukes şiirlere dönmeli kişi.Gizli sevdayı evlide olsa çoluk çocuğa da
karışsa kendi kendine mırıldanmalı tebessümle.
Ve cahit Sıtkı'nın akşamlarında yaşamalı gizli sevdayı derinlerde tatlı tatlı
Gönüller nedenli bahara açılmışsa okadar yaşamalı.De demiş ihtiyar A.Hamit:'karlar
altında bir nev baharım ben.'

RUM BASINI(MAKALE)
Gitmeleri Gerekenler Kimdir?
'Piskoposlar bunu inkar mı ediyorlar?fakat bunun taepiti mümkündür.Secim yapılması
suretiyle bugerçek ortaya çıkartılabilir Piskoposlar bunu kabul ederlermi
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Piskopoların Makarios' a verdikleri karşı cevapta,Makarios'a silah ithal etmekle
suclamalarına da değinen Fileleftheros silahların ithalinden Yunan hüküm.etinin önceden
haberi bulunduğu iddiasuu tekrarlamaktadır.

3 NİSAN (PAZARTESİ) 1972 YIL:21
SAYI:7316
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
-Baş Piskopos,Anavatan Başbakanının İleri Sürdüğü Görüşler Kabüle
Şayan Buldu
Makarios Erim'in Silahsızlanma Planını Müzakere Etmeye Hazır
Hatırlanacağı gibi ,Birleşik Amerika ziyareti sırasında Başbakan Nihat Erim , Başkan
Nixon'a silahsızlamnanın temini için cemaatlerin elinde bulunan silahlann Birleşmiş Milletler
Barış Gücüne teslim edilmesi gerektiğini söylemiştir. Rum yönetiminin Kıbrıs sorununa
görüşmeler yoluyla bir çözüm bulunması fikrini öteden beri desteklediğini iddia eden
Başpiskopos Makarios Rum makamlarının müteaddit defalar adada tedricen genel bir
silahsızlanmaya gidilmesini amaçlamıştır.

Türkiye Phantom Almakta Kararlı
ANKARA:
'Phantom'uçaklanndan 36 adetinin Amerika tarafından Yunanistana verilmesi
karan, Türk yetkilerince dikkatle izlerunektedir.Bbu arada Türk hükümeti Amerikada yeterli
sayıda 'FA Phantom'uçağı almak için gerekli teşebbüslere girişmiştir.

Eleftheria Gazetesinin Dün Verdiği Bir Habere Göre Makarios İle Grivas
GizliceBuluşup Görüşmüşler
LEFKOŞA
Görüşme çok samimi ve duygulandırıcı olmuş;'gerekMakarios'un gerekse Grivas'ı
destekleyen çevrelerden elde edilenbilgiler,geçtiğiıniz hafta sonunda Makarios ile Grivas
arasında Letkoşada bir evde uzun bir gizli görüşme yapıldığım teyit etınektedir.Kıbns Rum
halkının iki lideri arasındaki görüşme Ay Paraskevi semtinde,Lefkoşa yetimler yurdunun
karşısında bulunan Mak:arios'un bir akrabasının evinde yer almıştır.iki liderin üzerinde
durduğu önemli ilci konu 'bugün adada mevcut tehlikeli iç durum ve milli davanın cözüm
ihtimalleridir.

Tren Kazasında 400 Kişi Yaralandı
Dacca
Bangledeş'in kuzey kesiminde meydana gelen bir tren kazasında bazıları ağır olmak
üzere 400 kişi yaralanuuştır.

KÜLTÜREL HABERLER
RUM BASINI (MAKALE)
Törenlerdeki Olaylar
Muhalefet gazetelerin bildirdiğine göre,geçit törenine katılan yedek
subaylar,makarios'un önünden geçerken,Yunanistan.,Kıbns,ENOSİSve Grivas lehinde
bağırmışlardır.

120

'CRPRUS MAİL' gazetesi,dünkü geçit resminde işitilen parolaların değişik
olduklarını bildinnekte,kimisinin ENOSİS kimisinin Makarios lehinde bağırdığı yazmaktadır.
Makarios lehinde tez.ahürat yapanlar, Yunan Alayı Birliğinin Makarios'un önünde geçmekte
oldu sırada seslerini yükseltmişlerdir.

4 NİSAN (SALI) 1972 YIL :21 SAYI. 7312
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
YURTİCİHABERLER
Nihat Erim'in,Kıbns'ta Genel Bir Silahsızlanmaya Gidilmesini Teklif
Ettiği Haberleri Yalanladı:
Rumlar Silah Üstünlüklerini Arttırmak Çabası İçindedirle.
ANKARA:
Anavatanınuz Dış İşleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil,Başbakan Nihat Erim'in
Birleşik Amerika Ziyareti sırasıuda,Kıbnsta genel bir silahsızlanmaya gidilmesini teklifettiği
yolundaki haberleri doğru olmadığım açıklaımştır.Akbil,Kıbnsta silabsızlaıunarun adadaki
mütecavvüz güçlerin Türk toplunıuüzerindeki ağır tebtitinin kalkması şeklinde anlaşılması

Cumhurbaşkanı Geçici Bir Süre İçin Siyasi Tartışmaların Seçim
Propagandası Gibi Her Türlü Faaliyetin Durdurulmasını İstedi.
Politika Hastalığında Düzelme Ve İyileşme Sağlanamadı.
ANKARA
Cumburbaşkaıu Cevdet Sunay parlernentoda grubu bulunan siyasi partilerin genel
başkanları ile Cumbnriyet senatosu ,milli birlik ve kontensan gruplanıun başkanlarına verdiği
nota da siyasi tartışmaların,çekişmelerin seçim propagandası mahiyetindeki her türlü
faaliyetin geçici bir süre için durdurulmasını etkili bir tedbir olarak hatırlatacak bu konuda
kesin bir cevap istemiştir.

Makarios-Grivas Görüşmesini Dünkü Rum Gazeteleride Teyit Ettiler.
Makarios Ve Grivas Bazı Önemli Noktalarda Görüş Birliğine Varmış!..
LEFKOŞA
Makarios ve Grivas'ın Lefkoşa da gizlice buluşup görüştüklerine dair haberi Rum
yönetimi sözcüsü tarafından doğrulandığı halde Rum basını bu görüşmenin yapıldığı üzere
ısrarla durmaktadır.
Grivas'a yakın çevreler bu husustaki haberler karşısında duydukları hayreti
gizleyememişler ve görüşme hakkında hiçbir şey bilmediklerini söylemişlerdir.

YURT DIŞI HABERLER
Markezinis Yabancı Gazetecilere :
"Türkiye'nin Kıbns'ta Varlığı Bir Gerçektir"
ATİNA
Taıurunış tarihçi Spiro Markezinis,"Türkiye'nin bugün Kıbns'ta varlığı bir
gerçektir.Kıbrıs sorunu 2 şekilde çözümlenebilir;Bu çözüm yollarından biri savaş diğeri de
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konuşup anlaşmaktır.Savaş söz konusu olmadığına göre hepimizin anlaşma yolunu tercih
etmemiz gerekir"demiştir.
Son on yıl içinde Kıbns'ta gerginlik zirveye ulaştığı halde bu ilk defa olarak iki ülke
arasındaki ilişkileri zedelenmiştir. ·

Kuzey Vietnam Kuvvetleri Güney Vietnam'a Salktı
GüneyVietnam'a Ait BelliBaşlı Üsler Kuzey Vietnam Ve Vietkong
Tarafından Sarıldı
SAYGON
AP ajansının haberine göre Vietnam kıyılarındaki Amerikan savaş gemileri askerden
arınmış bölgenin 13km güneyine kadar giren Kuzey Vietnam kuvvetleri üzerine ateş
açmışlardır.

KÜLTÜREL HABERLER
DÜŞÜNCELER (MAKALE- ÇETİNEL)
Biz Bize Ve Kısaca Turizm
Konuların teker.teker ele alınıp•çözüme ulaşacağına inanmıyoruz.Eğer bugün adada
pek çok sorun varsavede bu sorunlar üstesinden gelinmez birikimler olarak gelişiyorsa
herkez yaptığımız gibi sistemsizliğin ona bağlı olarak plansızlığın neticesidir .Bu sistemini
ortaya koymamış , toplumlar ise şu veya bu sorunları teker teker ele alıp çözümleyebilecek
imkanları bulamazlar.Çabalan ne denli ciddi.yorucu hatta fedakarlığa dayanırolsa bir noktada
iflas edecektir.

RUM BASINI (MAKALE)
Makarios'un Demeci
Biz Kıbrıs sorununun şiddet yolu ile değil masada barışçı bir yolla çözümlenebileceğini
daima desteklediği adanın askerden arınması için gereken herşeyi yapmaya hazırız.
Grivas.öldürülmek isteniyor;Karışıklık ve keşmekeş yaratmak isteyen çevreler General
Grivas'ı öldürmek.için planlar hazırlamışlardır.
Mağusa'da çarpışmalar; Rum gazetesinin bildirdiğine göre dün Mağusa'da Rumların
kendi aralarında çarpışma olmuş ve birçok kimseler yaralanmıştır.6 sivil 3 polis yaralanmıştır.

5. NİSAN ( ÇARŞAMBA) 1972 YIL: 21 SAYl:7318
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
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Gıda Yardımı Çerçevesinde Kıbrıs'a Yapılan Yardımları Da Rumlar
araflarına Aktarıyorlar
Türk Çiftçisi Projelerden Gereği Gibi Yararlanamıyor
LEFKOŞA-ÖZEL
Dış yardımlar gereğince yararlanamayan.toplumumuzakarşı uygulanan
iskriminasyomınDünya Gıda proğraınının çerçevesinde Kıbrıs' a yapılan yardımlarda da
ürdürülmekte olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.
"UNDP kaynaklarına göre yedi yıl zarfında Kıbrıs'a 5.000.000 dolarlık gıda yardımı
apılmıştır.Ne kadar acıdır ki böyle büyük bir yardımdan Türk toplumu hakkı olan payı
alamamıştır.Dünya Gıda Proğramı ile halen Kıbrısta i) Karma Ziraat Projesi ii)Toprak
Koruma ve Ağaçlandırma Projesi yürütülmektedir

Rum Basını Makarios-Grivas Ortak Cephesinden Söz Ediyor .Grivas
Planına Göre ,Makarios Siyasi Sahneden Çekilerek Son Derece Önemli
~iyasi Gelişmelerin Kaydedileceği Belirtiliyor
LEFKOŞA
"Nea Proini" gazetesine göre Makarios Grivas'ın bu planını kabul ettiği için Grivas
onunla görüşmeye yanaşmıştır. Daha sonra Makarios'udestekleyen çevrelerin Makarios ile
Grivas arasında bir anlaşmaya varıldığından söz ettiklerini ileri süren gazete güvenilir
gaetelere göre açıklamıştır.
ENOSİS için mücadelenin yoğunlaştınlması,Makarios'un siyaset sahnesinden
çekilmesi.

AnkaraBürosunun Adı Degişti:'Temsilcilik'Oldu! ...
Yönetimin Ankaranezdindeki temsilciliği görevine iki yıllık mukavele ile Emekli
Albay Rıza Oruçkan atanmıştır.

Dr.Fazıl Küçük,Makarios'un Demecini Yorumladı:
Makarios'un Teklifi Ciddiye Alınamaz
LEFKOŞA
Silahların yayılması ve iki cemaatin silahla karşı karşıya gelmesinin Kıbrısta ki şimdiki
siyasi karışıklığın sebebi değil fakat sonucu olduğunun herkesce bilinmekte olduğunu
belirtmiş Başpiskopos Makarios'un ileri sürdüğü sözde teklifte,Kıbrısın karşı karşıya
bulunduğu siyasi problemlere çare bulunmasına yarayacak unsurları dışarıda bırakmak sureti
ile arabayı atının önüne koymaya çalıştığınıifade etmiştir.

Bakanlıklar Arası Kıbrıs Komitesi Dün Toplandı
ANKARA
Milli Savunma Bakanı Ferit Mesen'in başkanlığında dün toplanmıştır.Komite Kıbrıs
Türk toplumunun ekonomik yönden güçlendirilmesini ve kalkınmasını sağlamak amacıyla
alınması gereken önlemleri görüşmüştür.

Türkiyede Demokrasi Yaşıyor Ve Yaşayacaktır.
ANKARA
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın siyasi partilere verdiği notun bazı yabancı yayın
organlarında yanlış degerlendirilmesi ile ilgili bir demeç veren Başbakan Nihat Erim
Türkiyede parlementer ddemokrasi yaşıyor ve yaşayacaktır.
Bazı yabancı ajanlar ve radyolar Cumhurbaşkanı CevdetSunay'ın Türkiyade idareye
koyduğunu ve bütün yetkileri ele aldığını öne süren yayınlar yapmışlardır:Bukonuda
Türkiye radyosu televizyon muhabirinin sorusunu cevaplandıran Başbakan Nihat Erim şunları
söylemiştir:'Sözü edilen haberler tamamen yalnıştır gerçekle hiçbir ilgisi yoktur.

el
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YURT DIŞlHABERLER
Amerika da Bangledeş'i Tanıdı
WASHİNGTON
Birleşik Amerika Dış İşleri Bakanı Rogers,dün yaptığı bir açıklamada Birleşik
. Amerika'nın Bangledeşitanıdığını bildirmiştir.
Sunay'ın Notunun Yanlış Degerlendirilmesi İşlerini Başbakan Erim Bir Demeç Verdi:

KÜLTÜREL .HABERLER
BİZE GÖRE (MAKALE)
Bizans Oyunları
Rum basını ağız birliği ile bir süre önce gizlice adaya çıkan baş tedhişci Grivas ile
Enosis lehinde.sahte bağımsızlık kahramanı .Makarios arasında görüşme yapıldığını son
günlerde evirip çevirmekte ve konu yapmaktadır.
Kanunsuzken zorla meşrulaştırılmak istenen şahsa bahane yepyeni bir kanunsuzluğa
yeltenmek ve tekrar adya gizlice silah ithal etme kanunsuzluğu yapma cesaretini gösteren
Makarios bilinen bizans oyunların aktörlüğüne bakalım daha ne kadar devam ettirilecektir.

DÜŞUNCELER (MAKALE_ ÇETİNEL)
Turizm Üzerine...
Olaylardan önce bu sektöre topluma katkı getirerek bir düzeye ulaştırmak için bazı
· kişilere kredilerde vermişti.Ancak olayların çıkmasıherşeyi alt üst ederken turizm konusunu
üstelik ismi bile geçmez bir duruma sokmuştur.
Ya yönetimTürk toplumunun turizmle kalkınacağına ve kalkınmasına katkı
getirebileceğine inanmamıştır veye pahalı bir yatırım olduğunu düşünerek böylesine bir
sektöre girmekten çekinmiştir.Turist büroları harıl harıl çalışmakta bir yıl önceden otellere
gelecek kafileler ailelerdış ülkelerdeki temsilciler vasıtasıyla tespit edilmmektedir.

Okuyucunu Köşesi (MAKALE)
İlği Bekliyoruz
Ailemi ziyaret için gelmiş olduğum Kıbnsta köyüm Bozalana gittiğim zaman olaylar
esnasında Rumlar tarafından şehit edilen babam Osman Ahmet'in amcan Hasan Ahmet'in ve
dedem ile diğer genç kardeşlerimin mezarlarını ziyaret ettim.manzara karşısında içim
burkuldu.Benim bildiğim kadarıyla adanın her tarafında bu topraklar için şehit olan
kardeşlerimizinmezarlannın yapılmış olduğu idi.Oysa bizim köyde hiç bir şey göremedim
Saygılarımla Kadri Osman

RUM BASINI (MAKALE)
Makarios Ve Grivas Bugün Yine Görüşecekler
Siyasi muhabirimiz yetkili bir kaynaktan öğrendiğine göre yarınkigörüşmede
Makarios ve Grivas'ın yapmaya karar verdikleri işbirliğinin ayrıntıları üzemdde
görüşeceklerdir.

Kabine Degişiklikleri:
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.Agon gazetesine göre Makarios,Digenis yakınlaşması asla iki lider ile Atinanın arasını
açılması şeklinde yorumlanamaz.Paskalya münasebeti ile Makarios'un yeni bir jest olarak
· önümüzdeki günler ve bazı kimseler aleyhindeki davalar geri çekilecektir

6 NİSAN(PERŞEMBE) 1972 YIL:21 SAYI:7319
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
· YURT DIŞI HABERLER
Vietnamda Yeniden Şiddetli Çarpışmalar Başladı
SAYGON
Ağırtopcu alayları ile desteklenen üç kuzey Vietnam piyade tümeni kuzey ve güney
Vietnamıayıran askerlerden ayınmış bölgeyi açarak kuzey sınırındaki en önemli lojistik üssü
Donko'ya saldırmıştır.

İngiliz Gazeteleri,Anarşistlere Karşı Girişilen Hareketle Övgü Söz Ediyor.
'Türkiyenin İngiltere Hükümetine Sanatını Öğretecek Heath,Erim'e
Gönderdiği Cevabı Mesajda Türk İlgililerine Minnetlerini İfade Etti'
LONDRA
Ünyedeki radar üstünde görevli üç teknisyenin kaçırılarak anarşistlertarafından
· beyinlerine kurşun sıkılmak sureti ile öldürülmesi olayı ingilterenin Pazar gazetesinin dünkü
fikir sutunlarında geniş bir yer işgal etmiş ve gazeteler Türk makamlarının söz konusu
olaylarda izlediği tutumu en doğru ve iyi hareket olarak nitelenmektedirler.
'Sunday Telegraph'gazetsi ise bugün ingilterede büyük bir çoğunluğun Türk
hükümetinin öldürülen üç İngiliz teknisyeninin olayında izlenilen tutum ve hassasiyetin taktir
ve hayranlık hissi ile görmekte olduğunu yazmıştır.

KÜLTÜREL HABERLER
BİZE GÖRE(MAKALE)
Sözde Bir Danışman
Cumhurbaşkanı danışmanı aklını kullanarak BM Genel Sekreteri Dr. Kurt Heilm'e bir
mektup göndererek toplumlar arası görüşmelerin niye yeniden başlatılmadığını sormuş.
Bu zat şöyle diyor:
'Oysa ki krizin yaratılması için öyle önemli bir sebep yoktur.Her halukarda silahlar
meselesi halledilmiş bulunmaktadır.Şimdi herkes görüşmelerin neden başlamadığını merak
etmektedir.'

RUM BASINI(MAKALE)
Aptallığın. Daniskası
Gnomi gazetesi Girne Piskopoluğu sekreteri Polikarpos Loannidas'ın imzasını taşıyan
yukarıdaki başlık altındaki baş yazısında ise son günlerde APO YEVMATİNİ gazetesini
Grivas'ı Makarios'la iş birliği yapmaya davet ve teşvik eden yayınlarına değinmektedir.

7 NİSAN (CUMA) 1972 YIL: 21 SAYI: 7320
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
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YURT İÇİ HABERLER
Makarios.'la Yapacağı İkinci Görüşmed.enSonra Grivas'ın Ortaya
Çıkması Bekleniyor Makarios'la Grivas Arasında Anlaşmaya Varılması
Halinde Kıbrıs'ın Siyaset Alanında Büyük Değişiklikler Olacak _
LEFKOŞA
İlk görüşmelerde.öne sürülen çeşitli noktalar üzerine tarafların görüşleri tavzih
edilmektedir.Makarios Grivas'a Cumhurbaşkanlığından çekilmesini gerekli gördüğü taktirde
çekilmekten kaçınmayacağını söylemiştir.Aynı kaynaklar Grivas'ın,Makarios'la yapacağı
yeni görüşmelerden sonra alenen ortaya çıkacağına inanmaktadırlar.

Akbil,Ankaradaki Temsilcik Hakkında Açıklama Yaptı
ANKARA
'Kıbrıs Türk yönetiminin Ankarada,yıllardır bir bürosu bulunmaktadır.Bu büro,Türk
toplumunun Türkiye ile her alanda mevcut işlerini ve ilişkilerini yürütmektedir.Yapılan
değişiklik Büronun foksiyonlarına uygun bir şekilde isimlendirilıtıesindenibarettir.'

Demokratik Parti Tarafından
Başbakan Nihat Erim İçin Ge.nsoru Önergesi Verildi
Açıklamada Başbakan Nihat Eriırı'in demokratik hukuk devletinin gereklerine
uymadığını.Anayasadışı fiili durumların meydana gelmesine ve siyasi buhranların birbirini
takip etmesine vesile teşkil ettiği öne sürülmüştür.

Deniz Gezmiş Ve İki Arkadaşlarının idamları İptal Edildi
ANKARA
Anayasa mahkemesi iptal kararlarına ilişkin kanunu biçim yönünden anayasaya aykırı
bularak iptal etti.

Larnaka da.Konferans Veriliyor.
LEFKOŞA
Öğrenildiğine göre Gençlik Spor,Köy ve Halk Eğitim Dairesince tertiplenenseri
konferansların 5.si Larnakada verilecektir.

YURT DŞI HABERLER
Vietnam Taaruzunda Misilleme Olmak Üzere
Amerika Kuzey Vietnama Şiddetli Bombardıman Başlattı
SAYGON
SaygondakiAmerikan askerleri komutanlığı son 18 saat içinde B_52 ağır
bombardıman uçaklarının Huangtri eyaletinin üzerine sadece 3 akın yaptıklarını
acıklamışlardır.Alınan haberlere göre çok sayıda Amerikan ağır bombardıman uçağı kuzey
Vietnamın güneyinde ki büyük taauza misilleme olarak dün sabahtan itibaren kuzey vietnamı
şiddetle bombalamaya başlamıştır.

KÜLTÜREL HABERLER
BİZE GÖRE(MAKALE)
Yeni Doğan Çocuk
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Son günlerin ilği çeken gelişmelerinden biride şüphesiz Makarios Grivas
görüşmeleridir.İhtiyarGrivas'm
adyagizlice iki kez girişi vebu girişi izleyen olaylar herhalde
rastlantılara bağlanamaz.
Şimdiye dek Rum kesiminde oynanan ama gerçek hedefi Türk toplumunu haritadan
silmek olan iğrenç planlan büyük bir sabırla izlemekteyiz.Anavatanımız gerektiğinde
açıklamalarda bulunarak levantenlere uygun.tavizsiz ve de mertçe cevaplan ve_rmektedir.

DÜŞÜNCELER(]\lAKALE~ÇETİNEL)
Tek Yanlı Tutumlar
Lozan anlaşması bir anlamda tarihte Türk_Yunan ilişkilerinin düzelmesini öngören
maddeleri kapsar niteliktedir.
Çoğu maddeler özellikle Tükiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmaların esası
içindedir.Örneğin imraz ve Bozcaada Türkiye ye bırakılacak.Sakız ,Sisam ve Midilli adalan
Yunanistan'a verilecek ve bir gün bu adadan İngiliz çekilip giderken geriye koca bir Kıbrıs
davası bırakıyor.Lozanda antlaşmaya varmış iki ülkenin başını bir kez daha belaya sokacak
ortamı yaratıyordu.
Bugün Kıbrısta Türk toplumunun illede hakkını vermemek illede onu zayıf bir toplum
olarak tutmaya çalışmak bu adada yaratılacak güçlendirilecek bir Rum toplumu çıkarmak
Akdenizde denge unsuru sağlamak değil aksine barışa köstek atmak,Kıbrısta her zaman
patlamayahazır bir ada olarak körüklemiştir.

RUM BASINI (1\lAKALE)
Ankarada Kurtulan Misyon
Türk toplumu son günlerde Rum tarafına santaj yapmak amacıyla yeni oldu bittiler
yaratmak yolunu tutmuştur.Türkler Ankara'da açtıkları 'misyonun'başını eskidenKıbrıs'ta
görev yapmış olan emekli bir türk albayı getirmişlerdir.Bu hareket Kıbıs Türk liderliğinin
tamamıyla Türk hükümetine bağlı bulunduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.
Amerikalıların Endişesi.
'Ele:ftheria'gazetesi Makarios Grivas yakınlaşmasından Amerikalıların
endişelendiklerini bildirmekte ve şunları yazmaktadır.Amerikalıları endişelendiren Makarios
Grivas yakınlaşması ve anlaşmaya varılması ihtimalidir.Amerikalıların böyle bir anlaşmanın
Kıbrıs politikasının yeniden gözden geçirilmesine ve yeni güçlüklerin ortaya çıkacaklarına
inanmaktadırlar.

8 NİSAN (CUMARTESİ) 1972 YIL:21 SAYI: 7321
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
YURT·İÇİ·HABERLER
MukavemetçiVe Kuvay_i MilliyetciRuhuyla,Ada Çapında
Teşkilatlanıyoruz:
'Kıbrıs Türk Mukavemetçiler Derneği'Yarın Kuruluyor
Teşkilat Kolları Köylerimize Kadar Yayılacak Ahmet Tolgay
Halen 'Kıbrıs Türk Mukavemetciler Derneğinin 9 kişilik geçici yönetim kurulunda şu
kişiler bulunmaktadır.Erol Özçelik,Ozan Zeki,Yılmaz Bora,Mehmet Can vs ...
'Türk Mukavenetciler Derneğinin asıl amacı;Kıbrıs TürktoplumumınAnayurtlaher
yönden sıkı ilişkiler kurmasını sağlamak.türlü.meslek menfaatleri ile gündelik endişelerin
üstünde kalarak,direnme ruhunu benimsemiş bireylerden kurulmuş bir toplum yaratmaktır.'

Rum Polisi Yeni Silah Kaçakçılığını Ortaya Çıkardı
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LEFKOŞA
Rum polisi Yenidengeçen gün bir yerden başka bir yere taşınmakta olan büyük
miktarda kanunsuz silahı ele geçirmiştir.Rum polisi yapılan bir ihbar üzerine harekete geçerek
Kakopetria' dan Lefkoşa'ya gelmekte olan özel bir kamyonu durdurmuş ve aramaya tabi
tutmuştur.

Mecliste Dün
Uyuşturucu Maddeler Kuralı Oy Birliği İle Kabul Edildi
LEFKOŞA
Kıbrıs,Türk yönetimi dün meclis başkanı Dr. Necdet Önel'in başkanlığında toplanarak
gündemdeki maddeleri görüşmüştür.Uyuşturucu maddeler kuralı oy birliği ile kabul edildi.

YURT DISIHABERLER
Almanyanın Sesi 22 Dilde Yorum Yayınlandı:
Erim,Türkiye'yi Anarşiden Kurtararak Huzura Kavuşturdu.
BONN:
.
22 dilde yayınlanan yorumda 'Gerek Türkiye'de gerekse yapancı ülkelerde hafızası iki
yıl öncesini unutacak kadar zayıf olmayan herkes bu gerçeği görmezlikten gelemez' demiştir.
'Türkiye Başbakanı ,Pekin':batılı devletlerin bkçoğundan daha öncetanımış.Fransa
ve Amerika'ya yaptığı resmi ziyaretler sırasında.Türkiye'nin resmi ziyaretler sırasında
Türkiye'nin süratle değişen dünyada bugünki jeopolitik mevkii ve yarınki ekonomiyi ve nüfus
potansiyeli ile hür dünyada oynayabileceği rolü izah etmiştir.

Çarpışmalar Şiddetle Devam Ediyor.
Vietkong,Mekong Deltasında Yeni Bir Cephe Açtı
Bu deltada askeri üsler,hava alanlan ve bazı köylere karşı hücumlara başladıklarını
açıklamış,şehrin kuzeyinde de Long Niv şehrinin şimdi tamamen kominist kuvvetlerin eline
düştüğüne dair haberler alındığı belirtilmiştir.

KÜLTÜREL HABERLER
BİZE GÖRE (MAKALE)
Dialog Mu?
Bu günlerde Rum basını tekrar dialoglardan bahsetmeye başlamıştır.Ancak bugünkü
ortamda dialoglardan nasıl söz edilebilir.Bugünkü ortamda taraflar arasında uzlaşmaya
varmak imkansızdır.
Zira Rum tarafında kimlerin hükümet olduğu belli değildir.Bir yandan Grivas'ın
gelmesinden gitmesinden ve sonunda yine adaya gelmesinden söz edildi. Ardından Grivas'ın
heran bir darbe teşebbüsünde bulunacağı günlerce Rum basınında geniş yer tuttuğu
hatırlardadır.

DÜŞÜNCELER(MAKALE-ÇETİNEL)
Bir Siyasi Yoruma Değinmek İsteriz...
GerçekteTürkiyede ki olaylara hasredilmiş bir yorumda Kıbrıs konusunda derinliğine
deyişler beklemek mümkün değildir.Gerek İngiltere gerekse Kıbrısla ilgilenmekte olan büyük
devletler Kıbrıs konusu 8 yıldır gerçekçi bir tutumla dünya siyasi ortamında ele almış
değillerdir.

128

Bunun en açık saptamasını Erenköy bombardımanı öncesindeki Amerikan 6. filosunun
tutumunda görüyor ve İnönü ve Johnson mektuplaşmasında bu gerçekle karşı karşıya
kalıyoruz.
Esasen son Yunun-Makarios çatışması şeklinde ortaya çıkan suni yaygaralar ve
gelişmelerde yanlış atılan bu adımların yine Amerika tarafından geri çekilmesi çabalarına
dayandırılan siyasi dönüşler ve taktiklerdir.

RUM BASINI (MAKALE)
Makarios-Grivas Görüşmeleri
''Mani" gazetesi tam manşet olarak verdikleribir haberde Makarios ile Grivas'ın bazı
cepheler tarafından gösterilen tepkiye rağmen aralarında başlayan diyaloğa devam
edeceklerini bildirmekte ve şunları yazmaktadır:Öğrendiğimize göre Makarios ile Grivas'ın
görüştükleri haberinin çıkmasından sonra ENOSİS cephesi ileri gelenleri her gün toplanarak
görüş teatisinde bulunmaktadırlar. Bazı çevreler nihai anlaşmaya varılmasından sonra
Makarios'la Grivas'ın Kıbrıs halkına hitaben ortak bir mesaj yayınlamalarının muhtemel
olduğu söylemektedir.
"Fileleftheros" gazetesi Kıbrıs Türk liderliğinin Ankarada ki Kıbrıs Türk toplumu
bürosunun ismini Kıbrıs Türk Yönetimi misyonu olarak değdirmek kararı bizim için özel bir
önem taşımaktadır.Bunun bir önemi olmasaydı Türkler.böyle bir isim değişikliğine luzum
görmezlerdi.
·

9 NİSA.N(PAZAR) . YIL.. 21
SAYI:7322
BOZKURT SİYASİ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE
YURT İÇİ HABERLER
B.M. Yetkilileri Çek Silahları Konusunda Temaslar Yapıyor.
LEFKOŞA
. . Bilindiği gibi Çek yapısı silahları adaya ithalinden sonra Anavatan hükümeti bu
silahların derhal barış gücüne teslimini istemiş ve Yunan hükümetide bu isteği-desteklemişti
Makarios ise,Türkiye ile Yunanistamn bu teşebbüsün üzerine sözü edilen silhların Barış
Gücünün denetimine tabi olmasını kabul etmişti.Ancak Anavatan hükümeti bunu yeterli
bulmamış.

İnfazlar , Yeni Bir Kanunla Meclise Getiriliyor

ANKARA
Deniz Gezmiş ve iki arkadaşı hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair
kanun,Anayasa mahkemesi tarafından iptal edilince bu üç hükümlünün cezasının infazı
kendiliğinden durmuştur.

YURT DIŞI HABERLER
Vietkong,Güneylilerin Üstlerini Bir Bir Ele Geçiriyor
Saygon Düşmek Üzere
ABD Uçakları Ağır Bpmbardımanlara Devam Ediyor
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SAYGON
Birleşik: Amerika Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların kuzey vietnam üslerine yönelen
hava harek:atıda devam etmektedir.Başkent Soygun'u koruyan üstlerden Long_ Vin'in geçen
gün vietnamlılara teslim olma dışından sonra,dünde soygun'u Kombocya başkenti
Pnom_Penh' e bağlayan anayol Kyzey Vietnam kuvvetlerinin eline geçmiştir.

Paraşütle Atlayan Bava Korsanının Yeri Tespit Edildi
SAN FRANCİSCO
Silahlı olan hava korsanı uçak San Francisco'ya indiği sırada 80 yolcu ve 6
mürettabatı tehtit ederek şirketten yarım milyon dolar fidye ve 4 adet paraşüt
istemiştir. Yetkililer korsanın Provo yakınlarında bir yere indiğini paraşütüne saklanmış bir
eloktronik: cihazın sinyal vermesinden anlaşıldığı belirtmişlerdir.

İsrailliler Bir Arap Gerillasını Öldürdüler
TEL AVİV
Bir İsrail askeri sözcüsü, Galile bölgesinde arap gerillaları ile İsrail askerleri arasında
yer alan çatışmada bir arap gerillanın öldürüldüğünü
Bildirmiştir.Söz konusu Arap gerillanın,Lübnandan İsrail'e geçtiği ve Hanita köyü
yakınında öldürüldüğünü söyleyen sözcü bundan sonra Suriye topraklarında Golan tepeleri
üzerindeki mevzilereateşaçıldığını ve ateşin iade edildiğini kaydetmiştir.

Pakistanlı Savaş .Esirleri Geri Verilmiyor
RAWALPİNDİ
Hindistanın böyle bir davranış içine. girmesi halinde savaş. esirlerinin 'savaş
canileri'olarak: yargılanacaklarını bu hareketinde savaş esirlerine ilişkin Cenevre antlaşmasına
zıt düşeceğini kaydeden Pakistan,İngilterenin bu hususta yardımını istemiştir.

Amerikalı Senatörler Pekin'e Gidiyor
WASHİNGTON
.
Manfield; "Amacımız, yapacağımız gözlemlerden çıkarılacak: sonuçlarla 2 ülke
arasındaki yakınlaşmayı daha sağlam temellere oturtmaktır".

Yanına Kimse Giremiyor
Kral.Naibi Zoitakis İnzivaya Çekildi
ATİNA
Hük:ümete yakın çevreler, Zoitak:is'in kral Naibliğinden "Reformlara karşı çıktığı,
gelişigüzel ve yetkisi olmadan teftişlerde bulunduğu çalışma hızını kesen kararlarla hüküm.ete
karşı çıktığı için" uzaklaştırıldığı söyleniyor.

RAF Uçağı İtalya'da Düştü
LONDRA
İçerisinde 22 kişi bulunan İngiliz kraliyet hava gücüne bağlı bir uçak İtalya da
düşmüştür.

İran'da 7 Kişi Kurşuna Dizildi
TAHRAN
İran' da uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan 6 kişi ile bir askeri mahkeme tarafından
ölümemahkum edilen bir eşkıya kurşuna dizilmiştir.

Haşhaş Taşıyan Hollandalı Atina'da Tutuklandı.
ATİNA
.
.
Tasarrufunda kanunsuz olarak haşhaş bulundurmak: ve bunu kaçak olarak
Yunanistan'a sokmakla itham edilen 27 yaşındaki televizyon mühendisi savcılığa havale
edilecektir.
·

Otübüs Kazasında 22 Ölü Var
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TAHRAN
Güneyİranda ilci otomobilin çarpışması somucunda 22 kişi ölmüştür.ölenlerden
Sovyet maden uzmanı olduğu bildirilmiştir.

7 si

KÜLTÜREL HABERLER
BİZE GÖRE(MAKALE)
Günaydın Beyler
Bizim ve herkesin birliği kadarıyla adada biri Türk biri Rum olmak üzere ilci yönetim
mevcuttur.Rum yönetiminin Kıbrıs türklerine yapmadığı kötülük kalmamıştır.Rum
yönetiminin barbar Rum askerlerine karşı mahsum türk vatandaşlarını koruyan Türk
yönetiminin mücahit ordusudur.Türk vatandaşlarının sağlık ,sosyal,kültürel marifbasın ve
8radyo ihtiyaclarının karşılandığı ve bütün.giğer dertlerinin dinlendiği devlet kapısı Kıbrıs
Türk yönetimidir.

DÜŞÜNCELER(MAKALE_ÇETİNEL)
Mısralar Arasında ...
'Seni sevdiğim zamanlar ...
Sevda gönlümde hevenk hevenkti.Güzel kadındın ama ...
Gözlerin ne renkti ...
Unuttum ... ' diyor Şemsi Belli çocukluğun mutluluğunda yaşamak sonradan unutulan
sevdalar pahasınada olsa güzel şey gerçekten.İkieski dost yanyana geldimi hep o eski
günlerden söz etmezlermi?

RUM BASINI (MAKALE)
Makarios,Grivas Ve Muhalefet
'Kıbrısın ve bütün milletin saf ve ferağatli bir savaşcısı olan Digenis bir kez daha güç
durumda bulunan Makarios'a dostluk ve işbirliği elini uzatmıştır.'

Silahlar Meselesinin Esrarı:
'Kakopetria' dan Lefkoşaya gelirken bir otomobilin durdurularak araştıldığı ve büyük
miktarda silah ve cephane ele geçirildiği yolunda ki haberler kalın bir esrar perdesi ile örtülü
bulunmaktadır.'
-

Makarios-Grivas Yakınlaşması Ve Atina :
Toplantıda Yunanistan istihbaratının ileri gelen bir mensubunun,Lefkoşadan
götürdüğü bir rapor üzerinde önemle durulmuştur.

Atina'ya

It.NİSAN 1972·(SALI) YIL: 21 SAYI: 7324
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURTİÇİ HABERLER
"""İktisadi Kalkınma Teşvik Fonu Tesis Kuralı" Yürürlüğe Girerken
Özalp Sarıca Tertiplediği Basın Toplasında Geniş Bilgi Verdi : 300 Bin
Liralık Kakınma Kredisi Toplumun Emrinde.
Ahmet Tolgay
Bilhassa zirai inkişaf kredileri küçük çiftçi niteliğini haiz şahıslara ve bilfiil gelirini
çiftçilikten elde edenlere verilecektir. Bunlar proje kredileridir. Krediler vatandaşın sunacağı
proje esasına göre verilecek ver teknik usullere ziraat yapanlar tercih edilecektir. Verilecek
kredinin, çiftçinin ödeme takatini aşmamasına dikkat edilecektir.
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-Besleyici l(aynak Bonoları .: Özalp.Sarıca : " Başlangıç kredimizi Türkiye dışişleri
bakanlığı, Kıbrıs işleri, planlama ve icra kurulundan temin ettik. Kalkınma bonolarından
sağlanacak gelirin de bu fonu destekleyeceğini açıklayabilirim. Bu yüzden bono satışlarının
başarılı olması en büyük temennimizdir."

-Nikolai Podgorny Bugün Sabah Ankara'ya gidiyor.
Podgorriy ile Sunaty arasındaki resmi görüşmeler yarın ve Perşembe günleri yapılacaktır.
Nikolai Podgomy Ank:ara'dan sonra İzmir ve İstanbul'u da ziyaret edecektir

YURTDIŞI HABERLER
-İran'daki.Şiddetli Depremde Binlerce Ölü Var.
Tahran:
. İran'm güneyinde Firuzabat ve Yahren bölgelerinde dün sabaha karşı çok şiddetli bir
deprem.olmuştur. 2 bin ile 4 bin kişinin öldüğünü göstermektedir.

-"Apollo 16" Pazar Günü Fırlatılıyor.
Birleşik AmerikatarafındanIôNisan Pazar günü uzaya fırlatılacak olan "Apollo 16"uzay
aracının üç astronotu istirahat ederken yetkililerin aracın geriye sayma işlemi için hazırlıklara
başlamışlardır. 13u yolcu.luk 12 gün sürecektir.

KÜLTÜREL HABERLER
-BİZE GÖRE (MAKALE)
Sivil İtaatsizlik
Kıbrıs Türk'ünün bitmez çilesi, Osmanlı idaresinin Kıbrıs'ta son bulmasıyla bnaşlar,
Artarak bugüne kadar uzanan zaman bu yaşama mücadelesinde düşman, bize zulmetme
insiyatifıni kendinde daima görmüştür.
Düşmanın keyfi ister, Kıbrıs'm varlıklı Türk aile büyüklerini toplayıp rutubetli kale
mahsenlerine hapseder. Bu güne kadar süren bu hayasız saldırılara bıkmadan direnen Kıbrıs
Türk'ü artık kendine yeni bir direniş yolu daha çizme kararı arifesinde olduğu anlaşılıyor.

-DÜŞÜNCELER
(MAKALE)
Sorunların Bilincine Varmak

ÇETİNEL

Kıbrıs Türk'ünde eksik olan bu keyfiyettir. Yıllardır süregelen bu mücadele, silahlı direniş
eyecan dalgaları arasında yatan potansiyel güç toplumu yüzeye çıkaracak sorun bilincine
yetmemiş, böylesine bir bilinci oluşturmamıştır.
Basite indirirsek sorunları anlamak onları yarıyarıya çözmektir kaziyesinden hareket
edebiliriz. Bilinç bu noktada başlar, çekişmelere.hiziplere, polemiklere rağmen hiçbir
konuşma hiçbir görüşme ve de çaba içinde toplumun kalkınma konusu, iktisadiyatı, söz
konusu olmasın.

-Dünya Basınından Seçmeler (makale)
Dakka'da Gelişmeler
Dakka' dan gelen son raporlar yabancı gözlemciler tarafından aylar önce yapılan tahminlerin
kısmen de olsa gerçekleşme olduğunu gösterir niteliktedir. Başbakan Şeyh Mucibur
Rahman'ın istifa edeceği yolunda bir tehdit savurması, meselenin ciddiyeti konusunda daha
iyi bir fikir verebilir.

12 NİSAN 1972 (ÇARŞAMBA) YIL: 21 SAYI: 7325
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BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURTİÇİ HABERLER
-Teşvik Fonu Kredilerinden Kimler, Nasıl ve Ne Kadar Yararlanabilir?
Kredi Alabilmek İçin Yanlış Bilgi Verenler Cezalandırılacak.
Ahmet Tolgay
Türkiye CumhuriyetiBüyükelçiliğinin bu fondan gereğine göre serbest bırakacağı meblağ,
Kıbrıs Türk yönetimi-Yürütme Kurulu kararına uygun talimatına göre kullanacaktır.
Türkiye'den yapılacak yeni transferler de İş Bank:ası'na yatacak ve bunlar için cari nisbet
üzerinden faiz ödenecektir.
Bankalara ve resmi mali müesseselere vadesi gelmiş borçlarını ödememiş bulunan
şahıslar ve bu şahısların kurdukları tüzel kişiler yararlanamaz.

-Resmi Bir Ziyaret İçin Türkiye'ye Giden Podgorny : "Enosis'e Karşıyız"
Ankara:
"Kıbrıs meselesi Türkiye için milli.önemlive haklı bir davadır. Kıbrıs'la ilgimiz, hissi
geçici sebeplere dayanmamaktadır. Zira Türkiye ile Kıbrıs arasında geçicive hissi
sebeplerden ziyade coğrafi, tarihi, maddi ve uluslar arası anlaşmalar da tespit edilmiş
bağlayıcı·ilişkiler mevcuttur.
·

-Türk Öğretmen·Kolej1ÖğreucileriiSClrunlarıKonusunda Gerekli
Tedbirlerin Alınmasını İstedi. ·
·
·
Lefkoşa (özel) =.
1970 yılında Türk Yönetimi Kurulunun aldığı bir karar gereğince en az beş yıl muvakkat
öğretmenlik yapan kişilerin Türk Öğretmen Koleji'ne alınmaları öngörülmüştü. 22 kişiden
oluşan 11 'i bayan, 11 'ı erkek olan bu öğretmenler dün tüm Yürütme Kurulu üyelerine ve
Türkiye Büyükelçiğine birer bildirge göndermişler ve sorunları konusunda tedbirler
alınmasını istemişlerdir.

YURTDIŞI HABERLER
-Depremin Yarasını Sarmak İçin Faaliyete Geçildi: İran'ın Sadece Bir
Köyünde 500 Ölü Tespit Edildi.
Tahran:
Kurtarma ve yardım çalışmalarını yöneten General Muhammed Fazili depremden en çok
zarar gören köylerden birisi olan Girde yıkıntıların altından 500 ceset çıkarıldığını
söylemiştir.

KÜLTÜREL HABERLER
-BİZE GÖRE (MAKALE)
Bizden Söylemesi
Makarios ve Grivas'ın bir araya gelmeleri birbirilerini sevdikleri için değildir.
Menfaatlerinin bir gereği olarak yapılan bu görüşmeler bugünkü şartlar birazdeğiştiği anda
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sona erebilir ve yine birbirileri hakkında atıp tutmalar başlayabilir. On beş yıldan fazla bir
süredir bu böyle gelmiştir ve böyle de gidecektir. Bunda kimsenin şüphesi yoktur.

-DÜŞÜNCELER (MAKALE) ÇETİNEL
Kiralar Konusunda Bir Okuyucu Mektubu
Sayın Çetinel, herkesin takdir ettiği üzere yüyürlükte olan kira konusu anormal şartlar
tab.dindeçıkarılmıştı. Şimdi normal şartlara avdet edildiğine göre bu kanunun değiştirilmesi
kaçınılmazdır.
Ortada müteazzar olanlar, sekiz yıldan beri maddi zarara uğrayanlar ve adaleti icra
etmekle yükümlü olanların sorumlulukları vardır. Hele tedbirler alınsın elbet sonunun ne
olacağı çıkacaktır ortaya. Önemli olan kiralar konusunda yönetimin kesin tedbirlere
girmesidir.

· -Dünya Basınından Seçmeler (Makale)
İrlanda Sorunu ve İngiltere
Santayana, "geçmişi hatırlamayanlar, aynı hataları tekrarlayabilirler" der. Ünlü düşünür
bugün hayatta olsaydı İrlanda ile İngiltere arasındaki gelişmelere bakıp sözünün ne kadar
büyük olduğunu anlardı.
Tarihin verdiği ders : Tarihin bu konuda verdiği ders ise, İngiliz yetkililerinin
izledikleri politikaya-ters düşmektir. İngiltere'nin İrlanda' dan çıkmama isteği barışa
ulaşılmasını engellemektedir.
Çıkış yolu: İngiltere'ye kalan ikinci seçme hakkı, Kuzey İrlanda'yı tamamen
İngiltere'nin bir eyaleti haline getirmektir. Galler bölgesi gibi.
"INTERNATIONAL HERALD TRlBUNE'DEN"

13 NİSAN.1972 (PERŞEMBE) YIL : 21 SAYI : 7326
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURTİÇİ HABERLER
-Teşvik Fonu Kredilerinin Vadesini, Tutarını ve Faiz Hadlerini
Açıklıyoruz. Ahmet Tolgay
•
Milli geliri arttırma prensibine uygun bir şekilde öncelikle küçük çiftçinin ihtiyaçları
karşılanacak...
•
Verilecek kredinin hakiki ziraiihtiyaca müstenid müstenid olmasına ve ihtiyaçla
mütenasip bulunmasına dikkat edilecek..
•
Kredinin maksadına sarfedilmesi ve ilgili çiftçinin üretim potansiyeline yarar
getirmesi·gözetilecek.

Hayvancılık ve Meyvecilik
Meyve bahçeleri için verilecek kredinin faiz haddi yıllık% 4'tür. Hayvancılık içinde
verilecek kredinin faiz haddi yıllık% 4,5'tir.

-Podgorny, Sunay, Erim Arasında
Türk Sovyet Resmi Görüşmeleri Dün Başladı.
Ankara:
Dışişleri Szcüsü Semih Akbil, 3 saat süren görüşmeden sonra, " görüşmeler dostane bir
hava içerisinde cereyan etmiştir." demiştir.

-Oberdan Sallustro da Öldürüldü.
Üç hafta önce kaçırılan Fiat fabrikası müdürü Oberdan Sallustro Pazartesi günü şehir
dahilinde polis tarafından tespit edilen kaçırılmış olduğu evde kendisini kaçıranlar tarafından
başına sıkılan üç kurşunla öldürülmüştür.
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-Vedat Çelik Amerika'ya Gidiyor.
Lefkoşa- özel :
Türk cemaat başkanlığı ve Türk yönetimi yürütme kurulu başkan yardımcılığı müsteşarı
Vedat Çelik bir buçuk aylık resnıi bir ziyaret için 1 Mayıs Pazartesi günü Amerika Birleşik
Devletleri'ne gidecektir.
'

YURTDIŞI HABERLER
-Oberdan Sallustro da Öldürüldü.
Üç hafta önce kaçırılan Fiat fabrikası müdürü Oberdan Sallustro Pazartesi günü şehir
dahilinde polis tarafından tespit edilen kaçırılmış olduğu evde kendisini kaçıranlar tarafından
başına sıkılan üç.kurşunla öldürülmüştür.

-İran'da Yıkıntılar Arasından 1600 Ceset Çıkarıldı.
Tahran:
Güney İran' da vukuu bulan deprem felaketinde ölenlerin sayısının 5000 olduğu tahmin
edilmekte ve 1600 cesedin yıkıntılar arasından çıkarıldığı Tahran'da resmen açıklandı.
Cumhurbaşkanı mınıvini ye Türk yönetimi başkanı pr. Fazıl Küçük şahsı ve Türk
toplumu adına İran sahaşına ve onun aracılığıyla İran hükümetine ve İranlı kardeşlerimize
"geçmiş olsun" demiştir.

KÜLTÜREL HABERLER
-BİZE GÖRE (MAKALE)
Bir Karpuzun Yarısı
Rum Liderliğinin Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama rüyalarını gerçekleştirmek için giriştikleri
faaliyetler, oldukça eskiye dayanan bir maziye dayanmaktadır. Halen'toplumumuzda
sürdürülmekte olan bazı araştırmalara göre "de Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı, 1821 yılının
oldukça gerilerinde de görülmektedir. Bu olay 61 yıl önce olmuştu. 61 yıl sonra bugün neler .
yapıyorlar.

-DÜŞÜNCELER (MAKALE)
Kalkınma Kredisi Üzerine....

ÇETİNEL

300 bin lira az bir para değildir. Kıbrıs Türk'ü elbette ki kalkınmak için bu parayı
beklemezdi.
Ancak Türkiye'nin büyük fedakarlıklarla gönderdiği muhakkak olan bu büyük
miktarın Türk çiftçisine, sanatkarına, esnafına az çok rahatlık getireceği gerçeği vardır.
Bugün hem özel sektörü hem de kooperatifçiliği Kıbrıs Türk Toplumunun
kalkınmasında bir noktada birleştirecek ortam mevcuttur. Bunun örneğini karşı tarafta da
görmekteyiz. Önemli olan kalkınma sisteminin kesinlikle belirnıiş olması, planların bu sistem
içinde uygulama yöntemlerine ulaşmasıdır.

RUM BASINI
(MAKALE)
Beş Bakan Değiştiriliyor...
"Agon" Gazetesi Makarios'un muhtemelen bu ay yapacağı kabine değişikliğinde beş
bakanın değiştirileceğini bildirmekte ve şöyle yazmaktadır :
Makarios bu değişikliği Yunan hükümetine bildirnıiş ve olumlu yanıt almıştır.
-Limasol'da Kanunsuz Radyo: "Apoyeumatini" Gazetesi son dakika başlığı altında verdiği
haberde şunları bildirmektedir. Öğrendiğimze göre Limasol'da kanun dışı gurplar kanunsuz
bir radyo istasyonu çalıştırmak için teşebbüste bulunmuşlardır. Binatlı (Polenıitya) köyü
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yakınlarındaki Kıbrıs radyo yayın karporasyonu bulunmaktadır. Ve bu yasa dışı grup buranın
camlarını kırıp içeride 1 mikrofonlaristasyonda bağımsız olarak yayın yapmaktadırlar,

14 NİSAN 1972 (CUMA) YIL : 21 SAYI: 7327
BOZKURT GÜNLÜK•MÜSTAKİL.SİYASİ GAZETE
YURTİÇİ HABERLER
-Mustafa Gençsoy.GazetemizeVerdiği Özel Mülakatta Uyarıyor : Eğer
Eğitim Sorununa Erken Zamanda Çare Blunamazsa .•.
-İngilteret deki Çcuklarımız Türklüklerini Yitirmek Tehlikesiyle Karşı
Karşıya...
-30 Bin nufuslu Cemaatin İmamı Yok!.•. Cenazelerimizi Pakistanlılar
Kaldmyor!...
"2 okulda, 3 sınıf şeklinde sadece geceleri ve Cumartesi sabahları öğrenim yapılmaktadır.
Buokullarda halen 150 öğrencimiz bulunmak:tadır.Önümüzdeki aylarda GüneyLondra'da bir
okul daha açmayı tasarlamaktayız.. Ne varki Türkler'rr,ıLondra'nın muhtelif bölgelerinde
dağınık şekilde yaşamaları bir takım güçlükler yaratmaktadır.

-Türk Sovyet R~sıııi~örüŞ,meleril)ün Tanıaııı!andı.
Cumhurbaşkanı CevdytSunay' a Sovyetler Birliği Yüksek Şurası Presidumu Başkanı
Nikolai Podgomy arasında geçen gün başlayan resmi görüşmeler dün sabah sona ermiştir.

-Makarios ve Grivasçılar Çarpıştı.
Lefkoşa:
Akam Köyü'nde köy sokaklarına ibareler yazmakta olan Makariosçularla Grivasçılar
arasında kavga çıkmıştır.

-Z.Rızkı Çanakkale'de Konferans Verdi.
"Anavatansız bir Kıbrıs Türk'ü var olamaz!.•.
Ziya Rızkı Kıbrıs. davası ve güçlü bir toplum olma prensibi adlı bir konferans verdi. Bugüne
kadar İngiliz ve Yunan oyunlarının Kıbrıs'a getirdiği kötülüklere değinildi.

YURTDISI HABERLER
-İran'da Ölü Sayısı 5000'i Aştı.
Tahran:
Şimdiye kadar 1600 ceset çıkartılmış ve 3500 kişininde kayıp olduğu bildirilmiştir.

KÜLTÜREL HABERLER
-BİZE GÖRE (MAKALE)
Rum Liderliğini İhtirasları
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21 Aralık 1963 öncesini hesaba katmadığımız takdirde, sakiz yıldan beri Rum liderliğnini
toplumumuza çektirmiş olduğu ıstırap, işkence ve mesalimi unutmadık, unutmamalıyız ve
unutmayacağız. Rum liderliği kendi çıkarlarını, koltuklarını, rahatlıklarını korumak için Rum
halkının ilgi ve dikkatlerini sürekli şeytanca planlarla ve araçlarla Türklerin üzerlerine
yöneltmeyi .şimdiye dek başarmışlardır.
Şimdi Rum halkını, Rum liderliğinin nelere kadir olduklarını, karşılarında Rum dahi
olsa neler yapabilecekleri konusunda uyarmak istiyoruz.

-DÜŞÜNCELER (MAKALE) ÇETİNEL
Konut Yapımında Bazı Noktalar...
Ortada sorunun üstesinden gelecek bir devletvarken nasıl olur da tüm fedakarlık ev
sahiplerinden veya bazı hallerde kiracılardan beklenir? Binlerce lira ortaya atılacak, dişten
tırnaktan arttırılan paralarla istikbaldeki evlatlara başlarını sokmak için bir ev yapılacak sonra
bu evi anormal durum çerçevesinde bitmez bir istismarlık içinde muayyen kişiler istilalarında
tutacak.
Hani bu sorunların üstesinden gelecek, hani ucuz halk konutları yapacak
örgütlenmeler?.

RUM BASINI (MAKALE)
Podgorny'nin Demeci :
SovyetYüksekŞurası Presidumu ~aşkanı Nikolai Podgomy'nin Türkiye'ye yapmakta
olduğu resmi ziyaret sırasındaArıkara'da Cun:ıhurBaşkanı Cevdet Sunay'ın onuruna vermiş
olduğu yemekteyapmış olduğu konuşmanın Kıbrıs'fa ilgili konuşması Rum basınında önemli
bir rol oynamaktadır; Pod.gomy'nin konuşmasını tenkit edenAGONGazetesi,. Pogdomy'nin
söyledikleri değilsôylemedikleri üzerinde durmak gerektiğini söylemiştir.
-Atina'da değişiklikler ..Kıbrıs aleyhine planlanan oyunların başarısızlığa uğramasından
sonra çeşitli servislerin mensupları arasında temizlik yapılması yoluna gidilmiştir.

15 NİSAN 1972 (CUMARTESİ) YIL : 21 SAYI : 7328
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURTİÇİ HABERLER
-"Sosyal Konut" Tipnde, Ucuz, bahçeli evler yapılıyor.
5 Yıllık Kalkınma Planında Mesken Bunalımına da.Yer Verildi. Dava
Bilinçli ve İnançlı Olarak Büyük Azimle Ele Alındı.
Ahmet Tolgay
"Bugün toplumumuz bünyesinde yapılan inşaatlar ve özellikle apartmanlar lüks sınıfına
girdiği için mesken bunalımı giderecek niteliklerden yoksundurlar ... mesken bunalımının esas
acısını çeken halk sınıfı bu konutlardan muhakkak ki yararlanamamaktadır. Halk tipi
konutlarda özel siteler vücuda getirmeyi tasarlamaktayız."

-Teşvik Fonundan Kredi Verilecek :
Temin ettiğimiz bilgiye göre, 5 yıllık kalkınma planının öngördüğü sosyal konutların
inşaatı ve bunların dar gelirli yurttaşlara dağılması ile direkt olarak Sağlık ve Sosyal İşler
üyeliği ilgilenecektir.

-Aypavlos Semtinde Bir Eve Yaptığı Baskında Rum Polisi Çok Miktarda
Silah ve Cephane Ele Geçirdi.
Lefkoşa:
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Evin altkatında bulunan silahlı şahıslar, silahları ile birlikte ancak polis başkomutanına
teslim edebileceklerini bildirmişler, bunu üzerine Başkomutan Savvas Andonlu olay yerine
· giderek bu kişileri teslim almıştır. 33 yaşında bir öğretmen, 26 yaşında bir memur, 37 yaşında
bir taksi şöförü.

-Leymosun'daki İnfilakta Bir Rum Öldü.
Lefkoşa - özel :
Dün sabah Leymosun R.umHastane Önündepark edilmiş özel bir arabada patlayan bomba,
bir rum belediye çöpçüsünün parçalanarak ölümüne sebep olmuştur.

""GüzellikYarışmamızı Türkiye'nin Bir Numaralı Takdimcisi Sunacak.
Orban Boran'a d.a Kıbrıs Yolu Göründü.
Lefkoşa - özel:
5 Mayıs Cuma gecesi Saray Otel'de yapılacak olan Kıbrıs Türk Güzellik KraliçesiSeçimi,
1972 yılının en öneınli sosyal olayı olma yolundadır.

-TürkTarib Kurumu'ndan bir Heyet Ankara'ya Gidiyor.
Lefkoşa:
İld kişilik bir heyet, Türk Tarih Kurmu'nun davetlisi olarak bugün hava yolu ile Ankara'ya
gidecektir. Heyette Vehbi Zeki ile Esber Salahi bulunmaktadır.

-Meclis'te Dün
Özel Labaratuvarlar Kuralı Görüşülmeden Reddedildi.
Lefkoşa - özel :
Halkın sağlığınıyakından ilgilendiren bukural, sağlık ve sosyal işler üyeliği tarafından
hazırlanmıştır. "1972 özel labaratuvarlar Kural Tasarısı" halkın sağlığını yakından
ilgilendiren konuları kapsamaktadır. Bu nedenle komitemiz bahse konu Kural Tasarısının
reddedilmesini oy birliği ile meclise tavsiye eder."

-Dış İlişkiler Üyeliğinin Yayınladığı Bildiri
Cenevre Konferansındaki Rum Tutumu Yerildi.
Lefkoşa:
"Konferansa katılan Kıbrıs heyetinin,tamamen Rum toplumunu temsil etttiği ve 1963
saldırıları dolayısı ile Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına aykırı olarak Ruınlar tarafından
yürütülen defakto rejimin Kıbrıs Cumhuriyetini ve
cumhuriyetin·ortaklarından birisi olan
Türk toplumunu meşru bir şekilde temsil etmediği yolundaki uyarı mesajı konferans başkanlık
divamtafaın2dan okunmuştur."
·

bu

KÜLTÜREL HABERLER
-BİZE GÖRE . (MAKALE)
Kaçınılmaz Çift Enosis Korkusu
Demokrasiyi, hissi ve düşüncesizce girişilen cinayetlere boyun eğmeye zorlamanın
kendilerine göre çıkarları ve bu cinayetleri işleyenleri mevki sahibi etmek bakımından başarı
ile neticelense bile Kıbrıs Rum toplumuna empoze olduğunu bilenlerin konuşamaması ile,
yazamaması ve bir araya gelerek eyleınlerde bulunamaması, ENOSİS kelimesi arkasında saklı
eli ÇEK silahlı adalet perilerinin kurşunlarına kurban gitmemek değerlendirmesini
yaptıklarına bağlamak gerekir.

-Dünya Basınından·Seçmeler (Makale)
Yazan : Prof. Dr. İsmet Giritli- İst. Hukuk
Türkiye ve Sovyetler Birliği
Washington :
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Podgomy'nin Brejnev ve Kosign ile birlikte bugünkü Sovyet üçlü kollektifyönetiminde yer
alması sayehatin önemini arttırmaktadır.
Atatürk'ünTürkiye'de,
Lenin'in de Rusya'da gerçekleştirdiği Kemalist ve Leninist
devrimlerden sonra ve Sovyet Birliği kendi ideolojisini Türkiye'ye empoze etmeye
kalkışmadığı sürece, Türk ve Sovyet ilişkileri büyük ve hızlı. bir gelişme geçirerek gerçek bir
dotluğa dönüşmüştür. 14 MART 1921 tarihli Moskova Andlaşması, 1925'te imzalanan ve
1935'te Iflyıl için uzatılan dostluk antlaşması bunların örnekleridir.

RUM BASINI (l\1AI(ALE)
Başka İşleri Yok
-Kabine DeğişikliğiKonusu
: Dünkü Rum gazeteleri, bakanlar beklenen istifalarını Makarios'a sunmamışlardır.
Anlaşılan Makarios'un tavsiyesi üzerine, istifaların sunulması birkaç gün ertelenmiştir.
Makarios dün, kabine değişikliğini ne zaman yapacağı yolundaki bir soruya cevap
vermekten kaçınmış ve sadece bu konunun kendisini ciddiyetle meşgul etmekte olduğunu
söylemekle yetinmiştir.

-Grivas Makarios'u Fazla Beklemeyecek :
Mesionvrini Gazetesi'ne göre Makarios'a sunmuş olduğu şartlara onun vereceği cevabı,
belirsiz süre beklemek niyetinde değildir. Çünkü arada geçen zaman, Kıbrıs Hükümeti
tarafından daha fazla avantajlar ve dayan. aklar sağlam. ak
....amacı. Y..la kullanılmaktadır,
j
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16 N.İSAN1972 (PAZAR) YIL : 21 SAYI : 7329
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURTİÇİ HABERLER
-Hükümet Buhranına Doğru
Erim İstifada Kararlı
Ankara:
Başbakan Nihat Erim, Cumhurbaşkanı Cevdet Suay'ın notuna siyasi partilerden gelen red
cevabı üzerine istifaya kararvermiş, en yakın arkadaşlarına, Podgomy'nin ziyaretinden sonra
başbakanlık görevinden kesin olarak ayrılacağını söylemiştir.
Bu arada Erim, başbakan olduğundan bu yana ikamet ettiği Yabancı Konuklar Köşkündeki
şahsi eşyalarım da evine nakletmiştir.

-1971 İkinci Güzelimiz Mebrure Kamil mesaj gönderdi :
"Genç Kızlarımız İçin Bu Yarışmaya Katılmak Bir Borçtur."
Seçim, Kazalar arası Bir Yarış Niteliğini Aldı.
Lefkoşa .,.,. özel•:
"Yanşmanın bu yıl daha büyük bir organizasyonla hazırlanmakta olduğunu öğrenmem beni
sevindirmiştir. Bu yarışmalarda birinci gelecek hatta derece alacak güzellere maddi ve manevi
mutluluk kapılan sonuna kadar açılmıştır.

-NAAFİ'de Süresiz Greve Gidiliyor.
Lefkoşa:
Bilindiği gibi 700 kadar NAAFİ müstahdemi geçen Perşembe günü 24 saatlik bir ihtar grevi
yapmış ve müstahdem taleplerine bugüne kadar tatmin edici teklifler verilmediği takdirde
greve süresiz olarak devam edileceği NAAFİ'ye bildirilmişti.

-Nalbantoğlu Deprem İçin Toplanan Bağışları Verdi.
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Lefkoşa·:
Ankara' da bulunan Türk yönetimi Sağlık ve Sosyal İşler Üyesi Dr. Burhan Nalbantoğlu,
Kıbns'ın Türk bölgelerinde Burdur ve Bingöl deprem felaketzedeleri için açılan kampanya
sırasında toplanan 12 bin sterlinlik yardımı dün ilgililere vermiştir.

-Tarım Labaratuvarı İçin Bankalarımız Bağışta Bulundu.
Lefkoşa:
Kıbrıs Türk köylüsünün modem tarım tekniğinin gereçlerine uyarak zirai kalkınmasına
klavuzluk etmek amacıylaTanm ve Tabii kanynaklar üyeliğine bağlı Ziraat
Dairesinde kurulan labaratuvara gerekli· analiz araçları ile bitki hastalık ve zararların
teşhisinde yararlanılacak mikroskop temini için bağışlarda bulunuldu.

YURTDIŞI HABERLER
-Vietkong'un İntihar Saldırıları Nixon'u Güç Durumda Bıraktı.
Saygon· Düşmek Üzere
Amerikan Askerleri Savaş Boykotuna Başladı.
Sayı:on : ...
Saygon'un sivil ve askeri hava alanlan devamlı olarak bombalanmaktadır. Dün Saygon
havaalanı .Yakınl
... · arın. w.4üş.en.. . iki.· to.•. P.rn. ·. e. rm
. · . .i.s.in. d..en en az 20.s.. ·.iv..i.lha. ya. tını····. kayb. etmi····· . iştir.
Saygon'daki askeri.kaiıynaklai, Kuzey Vietnaın Harekatının Vietkong'un.malıalli gerilla
kuvvetleri ile desteklendiğini, Güney Vietnam sınırlarına da sürekli olarak yeni Kuzey
Vietnam saldırılan yöm~ltildiğini bildirmişlerdir.

-Tren Kazası :
Zaı:reı::
Paris-Atina treninin.dün sabah Yugoslavya'nın Zagreb şehri yakınlarında raylardan
çıkarak devrilmesi sonucunda en az 3 kişi ölmüş 42 kişi de yaralanmıştır.

-İnsan Ayağı Beşinci Kez Aya Ayak Basacak :
Appllo 16 Bugün Fırlatılıyor.
Houston:
Aracın komuta kabini ile aya ininş aracının yakıt ikmalleri dün tamamlanmış ve yakıt olarak
komuta kabinine sıvı hidrojen konmuştur.

KÜLTÜREL HABERLER
BİZE GÖRE (MAKALE)
Böyle DevletBöyle Ortam
Böylesine silahlı ve gizli gruplarla dolu bir toplum tasavvur edilemez. Kıbns'ı bir barut
fıçısı haline getirenler, masum insanların akan kanına hiç aldırış etmiyorlar. Rum bölgelerinde
bugün herkes silahla oynamaktadır. Çünkü onları yönetenler kliselerde, okullarda ve her yerde
Türk düşmanlığını körükleyerek siyaset cambazlıklarına devam etmekte bir sakınca
görmüyorlar.

-DÜŞÜNCELER (MAKALE)
Şiirlerde Gezinirken...

ÇETİNEL

Şiir beklemeyin gayri benden ..Ey dünyadan gelip geçecek olan dostlar ..Uykusuz
gecelerimi .. Başıboş atlar gibi .. Salıverdim ama ne çıkar ..
Cahit Külebi öyle sesleniyor.kişilerin insanlarlar hep bir alıp vereceği var. Şairin ise
vereceği şiirdir. Beklediği var mı bilinmez. Gerçekte insanın kendisi bilinmez ya.

140

Gurbette duyduğum sonu gelmez hüzünleri .. Yaprakların döküldüğü hicranlı günleri ..
Andım birer birer acıdım kendi halime ..
Ve Yahya Kemal' de mısralar hüzünlü, mısralar musiki dolu uzar gider, İstanbul bir
büyü olur Madrid'in arenasında heyecanlanır, Paris'in kahvelerinde yorgunluğunu giderir.

-Dünya Basınından Seçmeler (Makale)
ABD ve Yunanistan
Başkan Nixon daha önceki açıklamalarında amacının Papadopulos yönetimini bir anayasa
hükü:ınetikurınakkonusunda ikna etmek olduğunu ye dikta rejimini onayladığını sık sık
tekrarlamıştır. Ançak konuşmalarYunanlı demokratlar tarafından verilen teminatı hiç bir
zaman yeterlibulmamışlardır.
Alpay Papadopulos, Şimdiye kadar Yunan Cuntası içindeki bütün mücadeleleri
kazanmıştır. Bundan sonra da Papadopulos'un önüne bazı engeller çıkacaktır.
The New York Times'dan

RUM BASINI (MAKALE)
Hepimiz de Enosisçiyiz
"Açıklamada Enosis cephesi saflarında anlaşmazlıklar bulunmadığı öne sürülmektedir.. Bu
gerçeklere dayanmayan bir iddiadır. DEK mensupları kendi kendilerine Enosisçi diyorlar.
Eğer bu efendiler Enosis lehinde her bağıranın Enosisçi olduğunu sanıyorlarsa çok
aldanmaktadırlar. Bu hareketleriyle Enosis için mücadele edenlerin sayısını çok azaltmış
oluyorlar.
Gerçek şudur ki bütün Kıbrıs halkı Enosisçidir. Yalnız DEK'in efendileri değil.

l7NİSAN 1972 (PAZARTESİ) YIL: 21 SAYI: 7330
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURTİCİ HABERLER
"Apoyevmatini" Gazetesinin Atina Kaynaklı Bir Haberine Göre Türkiye
Grivas'ın Adayı Terketmesini İstedi.

Lefkoşa:
"Anlaşıldığına göre Türk hükümeti General Grivas'ın Makarios ile yeniden ittifak kurması
ihtimali karşısında endişeyedüşmüştür, Öğrenildiğine göre Türkiye Büyükelçisi Türkmen
Ankara' dan aldığı talimat uyarınca Kıbrıs'taki gelişmeler karşısında Türk hükümetinin
duyduğu endişeleri Palamas'a bildirmiş ve Makarios ile Grivas arasında kurulacak bir
işbirliğinin şimdiden kestirilemeyecek sonuçlara yol açabileceğini söylemiştir.

-Ankara'daki Temaslarını Tamamlayarak Adaya Dönen Sağlık Üyesi
Nalbantoğlu Beraberinde 25 Bin Doz Çiçek Aşısı Getirdi.
Lefkoşa:
Hastane inşaatı 700 bin liralık bir tahsisatla başlamış bulunuyor. İnşaatta kullanılacak
malzemenin mümkün miktarını Türkiye'den temin edeceğiz. İnşaat programının oksamaması
içinTürkiye' den malzeme akımının kesintiye uğramaması icab etmektedir. Ankaraziyaretinin
esas nedeni bu hususları gidermek olmuştur.

-Ali Süha, Haklarımızın Adalet ve Hakka Dayandığını Söyledi

Mağusa:
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Lise ve dengi okullar arası 7. Maarif Şileii Atletizm Yarışmasında açılış konuşması yapan
Eğitim, Kültür ve Öğrenim İşleri Üyesi Ali Süha, toplumumuzun uğradığı haksız saldırı ve
içinde bulunduğu şartlara değinmiştir.

-Avrupa Güreş Şampiyonası'na İştirak Edecek Güreşçilerimiz Adadan
Ayrıldı.
R.Şener, "İyi l)erece Almak Ümidiyle Gidiyoruz" dedi.
Lefkoşa - özel : .
ikinci kez Kıbrıs dışm.dayapılan uluslar arası şampiyonalara iştirak etmek fırsatını bulan
güreşçilerimiz dün adadan ayrılırken çok ümitli görülmüşlerdir.
Bu iman ve inançla yapılan çalışmalarımız devam ettikçe muhakkak başarıya
ulaşacağız.
·

-Rusya Kıbrıs Konusunda Türk Görüşünü Benimsedi.
İstanbul:
İstanbul'unfMilliyet" gazetesi yetkili çevrelere atfen verdiği bir haberde, Sovyetler
Birliği'nin Kıbrıs konusunda Türk görüşünü benimsediğini açıklamış ve Türk-Sovyet
görüşmelerinde iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyecek bazı olumlu sonuçlar elde edildiğini
belirtmiştir.
j

YURTDIŞI HABERLER
-İrlanda'daki Çatışmalarda 13 Kişi Daha
Belfast:

öıae,

İngiltere'nin yönetimine bağlanan Kuzey İrlanda' da İngiliz birlikleri ile kam.ındışı-İrlanda
Cumhuriyet Ordusu mensupları arasında meydana gelen çatışmalarda 13 kişinin öldüğü
açıklanmıştır.

-Batur, Türkiye'ye "Phantom" Verilmesiİçin Temaslar Yapıyor.
Santiago:
''Phantom uçak tesislerinin bulunduğu.Santiago'ya. giden Batur'·unönümüzdeki Salı günü
Türkiye'ye gitmesi beklenmektedir.

-Amerikan Uçakları Haiphong ve Hanoi'u Dün Bombaladı. Haiphong'un
Bombalanmasının Savaşı Şiddetlendireceği Öne Sürülüyor.
Saygon:
Saygon'daki Birleşik Amerika Komutanlığı Haiphong' da bombalanan stratejik mevkiler
arasında petrol boru hatları, silah depoları ve barınak olarak kullanılan binalar bulunduğunu
açıklamıştır.
Yabancı ülke gemilerinin de demirli bulunduğu Haiphong limanının bombalanması
Birleşik Amerika içinde de bazı tepkilere yol açmıştır.

-Ünlü.Japon Yazarı Kavabata İntihar Etti.
1968Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan Japon yazarı Japonya'nın Jusi şehrindeki bürosunda
ölü olarak bulunmuştur.

KÜLTÜREL HABERLER
-Dünya Basınından Seçmeler (Makale)
Vietnam Sınavı
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Kuzey Vietnam Askeri.Birlikleri ile Vietkong gerillalarının iki hafta kadar önce başlattıkları
büyük saldırı harekatı; son birksç gündür hızını biraz kaybetmiş olmakla birlikte, tamamen
sona ermiş değildir. Hatırlanacağı üzere Vietkong ve Kuzy Vietnam birlikleri son saldırıya ani
olarak başlamışlar ve büyük bir hızla askerden arınmış bölgenin hemen güneyindeki üslere
saldırmıştı.
-En ÖemliSonuç: İki haftalık çarpışmaların şimdilik doğurduğu en önemli S(?nuç, Başkan
Nixon'un Vietnamlılaştırma programının başarısızlığı göstermiş olmasıdır.

-RUM.BASINI . (]\'l.AJv\LE)
Çek Silahları Me.s'elesi
Bilindiği gibi bu konuda varılmış olanilk anlaşmayı Türkiye kabul etmemişti. Bunun
üzerine.Birleşmiş Milletler, Kıbrıs Hükümeti ile yeni görüşmeler yapmış ve bu görüşmelerin
sonucu olarak, Türkiye'ninde kabul edebileceği bir anlaşmaya varılmıştır. Silahlardan
çıkarılacak parçalar ayn bir yerde muhafaza edilecektir. Böylelikle silahlar ile birer parçaları
iki ayn depoda muhafaza edilecek ve bu depoların ikişer anahtarı olacaktır.
-Makarios ve Grivas ıMakarios'u destekleyen gazetelerin son günlerdeki yayınları,
Makarios'un samimiyetsizliğini bir kez daha ortaya koymaktadır.

18 NİSı\.Nl972 (SA~I) ... YIL. :~1 . SAYI : 7331
BQZKIIRT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİGA,ZETE
YURTİÇİ HABERLER.
-İstifa Mektubunda Aşırı Yorgunluğu Sebep Olarak Gösteren Nihat Erim
İstifa Etti :
Başbakanlığı Bir Süre Ferit Melen Vekalet Edecek.
Ankara:
Senatör Nihat Erim, Başbakanlıktan istifa ettiğini bir mektupla Cumhurbaşkanı Cevdet
Sunay'a bildirdikten sonra yeni hükümetkuruluncaya kadar da başbakanlıkta kalamayacağını,
özürlü ve mezun sayılmasını istemiştir.
-Göreve Devam : Yeni hükümet kuruluncaya kadar ikinci Erim Hükümeti görevine devam
edecektir.

-Donanma Vakfı.Kıbrıs Şubesi İlk Toplantısını Yaptı.
Lefkoşa:
11 MART 1072 tarihinde Türk.Cemaat Meclisi Başbakanı ve Türk Yönetimi Başkan
Yardımcısı Rauf Denktaş'm himayesinde kurulan ve Dr. Nejdet Ünel, Dr. Burhan
Nalbantoğlu,Ekrem Yeşilada.Taner Enver ve Mehmet Süvari'den oluşan TürkDonanma
Vakfı Kıbrıs Şubesi anavatandan beklediği bilgiler ışığında ilk toplantısını yapmıştır.

-7 Günlük Resmi Ziyaretten Sonra Dün Türkiye' den Ayrılan Podgorny,
"Türkiye ile Kıbrıs Konusunda Ortak Anlayış içerisindeyiz" dedi.
İstanbul:
Türkiye'yi resmen ziyaret eden SovyetSosyalist Cumhuriyetler Birliği Yüksek Şura
Presidium'u Başkanı podgomy dün sabah ilyusin tipi bir Sovyet uçağı ile Türkiye'den
ayrılmıştır.

-Nihat Erim'in Konuşması :
Kıbrıs konusuna temas etmiş ve Türkiye'nin adada yaşayan iki toplumun haklarını
korumak şartıile Kıbrıs'ın bağımsızlığını korumaya kararlı olduğunu belirtmiştir.
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-Bayan Süheyla Küçük, Güzellik Yarışmasıyla İlgili Mesaj Yayınladı:
"Yarışmaya Katılmak Kızlarımız İçin Millive UlviBir Görevdir."

Organizasyon, Toplum Adına Ciddi ve İçten Niyetlerle Yürütülüyor.
Lefkoşa:
Kıbrıs Türk kadınlarını ilk kez uluslar arası alanda temsil etmek fırsatı elde edilmiştir.
Ailelerimizin ve genç kızlarımızın bu fırsatı eniyi şekilde değerlendirmeleri gerekmektedir.
Genç kızlanmıza Kıbrıs Türk kadınını dünya ulusları önünde temsil etmek için böyle
tarihi fırsat verilirken yarışmadaki temsilseviyesini yükseltmek için ailelerimizin bizzat
kızlarını teşvik edip desteklemelerini bekliyoruz.

-Leymosuu'daKonferansVeriliyor.
Leymosun Türk Ocağı organizatörlüğünde bu akşam Park Gazinosunda "Solun Hedefleri ve
Kıbrıs" konulu bir konferans verilecektir.

KÜLTÜREL·HABERLER
DÜŞÜNCELER; (MAKALE) ÇETİNEL
Gelişmeler Karşısında...

o

Kıbrıs.koııllsu soRgünl~rde yine dünüıı heyecanhırından koptu kopacak
fırtınalannd~ arınmış!•güllük ~i.stanlık ortanılar içerisi~de yoluna devam ediyor. Böylesi
belki ilk anlarda güzel gibigelir kişiye fakat.rte var kifüil.a çözüme ulaşmamış bir Kıbrıs
davasının içinde sessiz günlere bakıpta umutlanmak ve herşey düzeldi demek boş.
Örneğin ne oldu şu Çeksilahlan? Grivas ne alemde? Rum gazetelerinden birine göre
Türkiye adadan ayrılmasını istemiş, doğrumu bilinmez.

RUM BASINI (MAKALE)
Kıbrıs Dramı
"Bazı çevrelere göre Kıbrıs'taki politik durum bir dereceye kadar düzelmekte ve son
günlerde yaratılan ciddi kriz yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Genel kanaat budur. Aslından
bu büyük bir yanlıştır. Son günlerde görülensükunet sathi ve aldatıcıdır."

Atina - Lefkoşa İlişkilerinden Başlayalım :
Bu ilişkilerde hiçbir gelişme kaydedilmemiştir. Atina değişmez tutumunu muhafaza
etmektedir. Palamas Yunanistan'ın notasındakitaleplerine boyun eğilmediği takdirde
toplumlar arası görüşmelere katılmayacağı tehdidinde bulunacak-kadar ileri gitmiştir.
Makarios>-Grivas görüşmesi de bir iyimserlik yaratmıştır. İki lider buzları eriterek
tekrar görüşmüşlerfakat bu görüşmenin sonucu ne olmuştur? Biri mümkün olan çözüm
politikasını öteki de savaş dahil Enosis mücadelesinin destekleyen bu iki lider arasındaki
durum hiçbir surette daralmamıştır.

19 NİSAN 1972 (ÇARŞAMBA) YIL: 21 SAYI: 7332
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURTİÇİ HABERLER
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-Yönetimimizi Yerleştirip Kökleştirme Uğraşında Kesin Bir Adım daha
Atıldı : Kıbrıs'a Giriş ve Çıkış Türk Yönetimince Denetlenecek. Yönetme

Kuruluna, Zararlı Kişileri İhraç Yetkisi Verildi.
Ahmet Tolgay
Söz konusu kural, resmi gazetede yayınlandıktan sonra resmen yürülüğe girmiş olacak
ve yürürlüğe girmesinden sonra Türk toplumuna mensup bir şahsın Kıbns'a giriş ve çıkışı
Kıbrıs Türk yönetiminin kcmtorlünu tabii olacaktır. Kıbns'a giriş ve çıkış eyleminde
bulunanlar, Rum yönetimi tarafından herhangi bir muameleye tabii olmalarına bakılmaksızın
yetkili makama giriş ve çıkış kaiydi yaptırmakla mükelleftir.

-Sunay Yeni.Hükümetin Kurulması İçin Çalışmalara Başlıyor.
Ankara:
Bilindiği gibi ikinci Erim Hükümetinin istifası önceki gün cumhurbaşkanı tarafından
kabul edilmişti. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay yapımı tamamlanan bira
fabrikasının açılış töreninde bulunmak üzere yarın Yozgat'a gidecektir.

YURTDIŞI HABERLER
-Amerikan FüzeGmileri Ateş Teatisinde İsabet·Afdı.
Nixon, Hannoi Dolaylarının Bombalanmasını Durdurdu.
Saygon:
Güney Vietnam'ın başkenti Saygon'da yapılan açıklamada Başkan Nixon'un söz
konusu karan Kuzey Vietnam'ın tepkisini öğrenmek amacıyla aldığını belirtmiştir.
Kuzey Vietnam başkenti Hannoi, 20. enlemin 69 km kuzeyin bulunmaktadır. Çarpışmalar
devam ediyor.

-Doğu Afrika Hava Yollarına Ait Uçak Düştü.
Adigababa:
İçinde 96 yolcu ve 11 mürettebat bulunan Doğu Afrika Hava Yollanna ait BC-10 tipi
bir yolcu uçağı dün Habeşistan'ın başkenti Adigababa' daki hava alanından kalkmaya çalıştığı
sırada düşeşrek tamamen yanmıştır. Kazazedelerin 15'i ağır şekilde yaralanmış, 25 kadarı ise
tedavi gerektirmeyecek şekilde kazayı atlatmışlardır.

-Bangladeş Common Wealth'e Alındı.
İngiliz Uluslar Topluluğu Genel Sekreteri Smith} Barıgladeş'in teşkilata kabul
edildiğini açıklamıştır. Bagladeş'in İngiliz Uluslar Topluluğu'na kabul edişmesiyle topluluğa
üye ülkelerin sayısıyenidem32'ye çıkmıştır.

-Bir Çek Uçağı Almanya'ya Kaçırıldı.
Nurenburg:
Çekoslovakya'nın iç hatlarında sefer yapmakta olan bir uçak dün sabah kaçırılarak
Almanya'nın Nurenburg şehrine inmeye mecbur edilmiştir. 9 yolcu ve iki kişilik mürettebat
taşımakta olan uçağın kaçırılışı sırasında vuk:ua gelen çatışmada gözünden ve kolundan
yaralanan pilot yardımcısı hastaneye kaldırılm.ıştır.

KÜLTÜREL HABERLER
BİZE GÖRE (MAKALE)
Soyut ve. Somut Saldırı
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Senelerdir Kıbns'ın levanten Rumları, sağladıkları sınırsız desteklerle Kıbrıs Türklerine
saldırmaktadır. Bu saldın bazen soyut bazen de somut olarak devam ettirilir. Ama asla
değişmez Rıım'un amacı: "Kıbrıs Türk'üne Kıbrıs'ta hayat hakkı tanımamaktadır."
"Kıbrıs'ta Türk'e hayat hakkı tanımama" ana amacı değişmemek üzere somut Rum
saldırıları, bu tarihten sonra normalizasyon adı altında soyut alana kaydırılmıştır.

DÜŞÜNCELER (MAKALE)
Kadınlar Çalışmasın mı?:

ÇETİNEL

istihdam çıknıazın,at~dbir diye çalışan evli kadınların işten durdurulması önerileri yeni
değildir. Henüz düşüncelerimizin katı görüşlerden sıyrılmadığı devrelerde bu sütunlarda
işsizliğe çare diye kadınların durdurulmasını bizde savunmuştuk. Ancak bunu yazarken
herşeye rağmen bir<qlçüaramış ve gerçekten kocasının maaşı çok yüksek olan kadınların
üzerinde durulmasını önermiştik. Yoksa kan-kocanın 70-80 lirayı aşmayan maaşları dikkate
alınmadan işten çıkarılacak kadın istihdam çıkmazına denge getirecek diye bir başka açıdan
bunalımlar doğuracaktı.

RUM BASINI (MAKALE)
Denktaş'ın Demecinin Yankılan
"Türk'lerin neler düşündüklerini açığa vuracak.niteliktedir. Türkiye öteden beri Kıbrıs
sorununu Türkiye ile Yunanistan arasında bir anlaşmazlık olarak göstermeye çalışmaktadır.
Ancak daha önce de belirtildiği gibi bu iki ülke Kıbrıs sorununun çözümü ile ilgilenmekte ve
beraber çözüiJılıakkınclas.onsözbir.bütün olarak Kıbrıs halkına aittir.
Türkiye ile Yunanistan'm Kıbrıs' ın iç güvenliğinin sorumluluğunu üzerlerine almaları
hususunda Denlqaş'm öne sürdüğü görüş, Birleşmiş Milletler kararlarının iptalini toplumlar
arası görüşmelerinbir yana bırakılmasını ve Kıbns'ın bir Türk- Yunan ortak egemenliği adı
altında verilecekikili Enosis için pratik şartların yaratılmasını amaçlamaktadır."

20 NİSAN 1972 (PERŞEMBE) YIL:21 SAYI:7333
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURTİÇİ HABERLER
-Eti Şirketi, Milli Ekonomimizin Gelişmesindeki Hayati Rolüne Başlıyor.
Başkanlığa Özalp Sarıca Getirildi. ·
Eti, Kar Gayesi.Gütmeyen Bir Kamu Kuruluşu Olarak Çalışacak.
Ahmet Tolgay
Türk toplumunu ekonomik kalkınmasını sağlamak için alınmakta olan köklü
tedbirler,sessiz ve derinden devam etmektedir... Türk yönetimi planlama teşkilatı tarafından
uzun çalışmalardan ve etütlerden sonar hazırlanan 5 yıllık kalkınma planı yürütme kurulunun
onayından geçmiş ve tatkibata hazırbir duruma gelmiştir.Toplumumuzun ekonomik stratejesi
yönünden bir çok bölümleri gizli tutulmakta olan kalkınma planı,toplumsal bünyamize
diriliş.canlılık ve hara.ketgetirecek niteliklere sahiptir.

-Çek Silahları Sorunu Çözüme Bağlanamadan Türkiye Genişletilmiş

görüşmelere Oturmayacağını Resmen Açıkladı.
Makarios Zaman Kazanma Gayreti İçindedir.
Ankara:
Ankara'dan bildirildiğine gore, Başpiskopos'un Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt
Waildheim' a gönderdiği mektupta, Rum yönetiminin genişletilmiş görüşmelere
başlanabileceğini belirtmesi üzerine, görüşlerini açıklayan dışişleri bakanlığı yetkilisi
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"Türkiye'nin genişletilmiş görüşmelere hangi şartlar altında ve ne şekilde katılacağı Dr.
Guyer Ankara'ya geldiğin zaman bildirmiştir.

-Bhutto Cevabı Mesaj. Gönderdi.
Lefkoşa:
Pakistan İslam Cumhuriyeti Başkanı cevabı mesajında cumhurbaşkan muavinine nazik
mesajından dolayı teşekkür etmiş bilmukabele en iyi dileklerinin sunmuştur.

YURTDISI HABERLER
-Kuzey .Vietnam Hucumları Sahillere Yönelirken
Amerika Kuzey Vietnam'ı Denizden Abluka Etmeye Hazırlanıyor.
WASHİNGTON:
ABD Savunma Bakanı Melwin Leard,Kuzey Vietnam'ın Güney Vietnam'a karşı
giriştiği istila hareketini .durdurmak için gerekirse Kuzey Vietnam'ı denizden abluka altına
alacaklarını söylemiştir.Senato dış ilişkiler komisyonunda Vietnam konusunda önceki gün bir
konuşma yapan Leard.Heighang limanının mayınlanmasının da düşünülen tedbirler arsında
olduğu bildirilmiştir.

KÜLTÜREL··•HABERLER
-BİZE GÖRK. (lV(AKı\LE)
Bu Ne Perhiz Bu Ne. Turşu
Kendilerini memleketin.varisi zanneden ve Türk Toplumunu ikinci sınıf vatandaş
olarak gören Rumlar her vesileyle içlerindeki zehiri kusmaktan geri kalmıyorlar.
Onlar bu adad.aherşeyi yapmakta serbesttirler, her yaptıkları meşrudur. Türk
toplumunun ise en küçük faaliyeti gözlerinde dikenolur.

-DÜŞÜNCELER (MAKALE)
Mart Ayı Gelir Geçer •..

ÇETİNEL

Memur sadece Kıbrıs Türk Toplumunda değil, dünyanın her kesiminde memurdur.
Yani zam bekleyen, daha iyi bir yaşam bekleyen, hayat pahalılığından etkilenen ömür boyu
çalışıpda bir ev sahibi olaniayan, borç harç içinde emekliye ayrıldığı gün kalp sektesinden
ölen.
Bir umut vardı bu yıl memur için. MART gelsin denmiş yaşamı düzelecek, aylığı
artacak, yıllardır çözümlenemeyen sorunları çözümlenecekti.

RUM BASINI (MAKALE)
Makarios Kabinesinde Anlaşmazlık
"Bilindiği gibi Yunan Hükümeti bu notada öne sürdüğü şartların yerine getirilmesinde
direnmektedir. Bazı bakanlar ve aynı zamanda birçok yüksek devlet memurları, notadaki
şartların kabul edilmesi görüşünü desteklemektedirler. Sert olarak tanınanlar ise notanın
reddedilmesi üzerinden direnmekte ve hatta Kıbrıs'm milli gövdeden taniamiyle kopmasını
dahi göze alınmasını tavsiye etmektedirler. Netice de bu krizin bazı istifalara yol açması
ihtimal dışı değildir.

21 NİSAN 1972 (CUMA) YIL: 21 SAYI: 7334
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
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YURTİCİ HABERLER
-Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nca Saray Otel'de Tertiplenen Toplantıda,
Rüstem Tatar Yeni.VerglPolitikasıHakkında Önemli Açıklamalar Yaptı:
Vergi KaçakçılığınınÖıılenmesi İçin Esaslı Tedbirler Alınıyor.
Tatar, Vergi Ödemenin Kaçınılmaz Bir Yurttaşlık Borcu Olduğunu
Hatırlattı.
Ahmet•Tolgay
"Biz devlet niteliklerinden yoksun olduğumuz hükmettiğimiz ve de yön
verebileceğimiz bir ekonomiye sahip olamadığımız için, ben birinci fonksiyon üzerinde
duracağım,
Sistem ne olursa olsun müşterekhizmetlerin ve finansmanın karşılanması için her devlette
vergiye ihtiyaç vardır. Cemiyet halinde yaşayan toplumların müşterek hizmetlerinin
yürütülmesi-için vergi ödenmesi şarttır,"

-Rum Yönetimlain Kanunsuz Davranışı :
Bir Vatandaşımız, Kıbrıs'tan Türkiye'ye Sürgün Edildi.
Lefkoşa.·:
Kıbrıs Rum yönetimi içişleri bakaııhğr tarafından verildiği·söylenen emirler üzerine Mağusa
ilçesine bağlı Yeşilköy'lü Mustafa Kılınç,·isimli bir Türk vatandaşımız 19 Nisan 1972
Çarşamba günü akşamı kanunsuz olarak ve kötü niyetle Kıbrıs'tan Türkiye'ye sürgün
edilmiştir.

-Limni Madeujnd.e İhf?r Gr~vi Yapılacak.
Limni Maden Şirketi sendikaların taleplerini kabul etmediği takdirde şirkette çalışan
400 kadar işçi önümüzdeki Perşembe günü 24 saatlik ihtar grevi yapacaktır.

-Örek, SelimiyeCamii'nin Restorasyonu Konusunda Açıklama Yaptı:
Yeni Bir Siyasi Tertiple Karşı Karşıyayız ...
Lefkoşa - özel :
Dünkü Rumca gazeteler, Kıbrıs Türk Yönetimini Selimiye Camii'nin restorasyonu için
yaptığı mali katkıyı kesmekle suçlamışlardır.
~
Rumca gazetelere göre, Türk yönetiminin UNESCO ile Birleşmiş Milletlere bildirdiği bu
karar üzerine, restorasyon faaliyetlerine son verilmiş ve tarihi caminin etrafındaki malzeme
kaldırılmaya başlanmıştır.

YURTDIŞI HABERLER
SON DAKİKA:
Aya İniş Planlanan Saatte Yapılmadı.
Houston:
Apollo 16'nın komuta modülündeki roketler ateşlenemediği için iki uzay adamının ay
yüzeyine inişleri dün akşam planlanan saatte yapılamamıştır.

KÜLTÜREL HABERLER
-BİZE GÖRE
Zavallılar!!!

(MAKALE)
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Türk toplumunu ikinci sınıf vatandaş, Türk yönetimi ve Türk liderliğini şovenist, Türk
basınını harp kundakçısı gören ve üstelik Türk hükümetlerini tehdid ve şantaj yollarından
yabancı topraklarda yayılma politikası gütmekle suçlayan zavallı Rumların, Türkler
hakkındaki gizli niyetleri çoktan beri su üstüne çıkmış, saman altında su yürüttükleri
dalavereleriyle, kirli çamaşırlarıyla herkes anlaşılmaktadır.

-DÜŞÜNCELER
İki Konu ...

(MAKALE) ÇETİNEL

Zaman zaman.Evkaf konusuna döneceğiz demiştik. Fakat bunun için Evkaf Komitesi
Başkanlığının yapacağını.bildiğimiz basın toplantısını beklemeyi açıklamaları ve yeni
hedefleri gördükten sonra konuya eğilmeyi uygun bulduk
Bunun ötesinde "alem yine ol alem" demek istemiyoruz. Ve halk arasında "evkaf
meselesi'' deyişi haline gelmiş umutsuzluk ifade eden sorunlara takılan bir gelişim içinde
yoluna devam etmesi görüşünde değiliz. Evkaf mallarında dedelerimizin alın teri, parası
vardır.

-Okuyucunun Köşesi (Makale)
İstihdam, Endüsti, Kalkınma ...
"Birisine bir balık versen doyar bir defa,
Balık tutmayı öğret, doysun ömür boyunca"
İşsiz üniversite mezunları, kahve köşelerinde konuşmalardan sıyrılıp basında bir fikir
kampanyasına girişrnelicl.ir.l(uşkusu,z paşımıza bunqktada clüşeııbjiyi.ik görevin idraki kenara
itilemez...
Bukaınpcltlya.birka91nırencide edecektir. Hatta, yaşı epeyce ilerlemiş, beynini ilimle
doldurmuş 9lmasınc:ırağ111~nasalak
yaşamak zorunda bırakılmış bir gencin sözlerinden
öfkelenecekler de çıkacaktır.. Çünkü "fakirler birer süs değil, dünyayı değiştirecek birer
araçtır... "

HASAN M.ÖZBAFLI
-Kimya Yük.Mühendisi-

RUM BASINI (MAKALE)
Görüşmelerin Başlatılması İsteniyor.
"Apoyevmatini" gazetesine göre;
"Kıbrıs hükümeti gerek ekselansınızın gerekse Güvenlik Konseyinin Cumhurbaşkanı
Makarios'un teklifini olumlu bir şekilde karşılayacakları ve uygulayacakları ümidindedir.
Çünkübu teklifın uygulanması Kıbrıs'ta ve genel olarak Doğu Akdeniz Bölgesi'nde barış ve
güvenlik davasında önemli bir katkıda bulunacaktır.
Eğer Türkiye, Kıbrıs politikasını Birleşmiş Milletler prensiplerine ve kararlarına göre
yeniden gözden geçirmeyi kabul ederek Kıbrıs üzerindeki ekspansiyonist planlarını terkederse
Kıbrıs sorununun kısa zamanda barışçı ve adil bir çözüme bağlanmasına uygun bir hava
yaratılınış olacaktır. "

22 NİSAN 1972 (CUMARTESİ) YIL : 21 SAYI : 7335
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURTİÇİ HABERLER
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-Göçmen,.İşçive Köylünün Büyük Rağbetini Öven Tatar, Çarşının
Bonolara İlgisizliğinden Yakındı.
Yönetim Ortadan Kalkarsa, Yönetime Güvenmeyenlerin Durumu Ne
Olur?
Ahmet Tolgay
Türk Yönetimi Maliye ve İktisadi İşler Üyesi Rüstem Tatar, Türk Yönetimi Kalkımna
Bonoları h.akkındaizahai verirken satışlardan ve halkın ilgisizliğinden çok memnun olduğunu
söylemiştir. Tatar,.halkıngösterdiği ilgiden memnuniyetle söz ederken, tüccar kesimin
bonolara beklenen alakayı göstermediğini açıklamış ve bu çekingenliğin üzüntü verici
olduğunu belirtmiştir .

..;Ecevit ''İnönü Taraf Tutuyor, Parti İçindeBarış Sona Erdi" dedi.
Ankara:
CHP eski genel sekreteri Bülent Ecevit, Genel Başkan İnönü'nün parti içinde
tarafsızlığını bıraktığını iddia ederek "Banşresmen sona ermiştir" demiştir.
Öte yandan İnönü, kurultaya kadar bütün kongreleri durdurmuştur.

-Makarios, Kurşun Geçirmez Bir Cadillac Aldı.
Lefkoşa:.
R. ·um·.· · .·.· .. Y.· •.o· . ·.n· · · ·e· .·.t. ım.· •. · · · . ı.·. nın
. · .·. · .: K. ahi. ireB u.··yük.·.·· e':·.t.ç·i·s·i······Arı. • . • .· . d.is·····.s.· ödiriades, geçen gün deniz yolu ile
Kıbrıs'a geler~kJvlakario~için satın,ajmal} kurşungeçirmez Cadillac'ı getirmiştir.

-Y~niBaşbakan A~a.y~.:
Emekli Oramrf, Korutürk
Ankara.:
Cumhurbaşkanı C~vdetSunay'ın Prof. Dr. NihatErim'in istifası ile boşalan
başbakanlığa, cumhurlJaşkanlığı kontenjan grubu başkanı ewmekli.OramiralFahri Korutürk'ü
atama kararı aldığtsöylenınektedir.
İleri sürüldj.iğüne göre Korutürk, yeni hükümeti AP, CHP,DP ve MGP koalisyonu
olarak kuracak ye kabinede her parti için bir başbakan yardımcılığı ihdas edecektir.

YURTDISI HABERLER
-"TA NEA" Makarios'un İstifa Edeceğini Yazdı.
Londra:
Makarios, kısa birsüre içinde önemli açıklamalarda bulunacak ve daha sonra istifa
edecektir. Gazeteye göre, Makarios istifa edeceğine dair Grivas'a imzalı bir teminat vermiştir.

-Dehşetli Bahar Saldırısına Devam Eden Vietkong Yeni Stratejik
Noktalar Ele Geçirdi.
Soy,:an:
Güney Vietnam' da saldırılara devam eden Kuzey Vietnam kuvvetlerinin
Kamboçya' da bazı önemli stratejik noktaları ele geçirdikleri açıklanmıştır.

-İnsanoğlu S'inci Kez Ay' da :
"Apollo 16" nın iki uzay adamı John Young ve Charles Duke, Ay yüzüne ayak
basmıştır. Birleşik Amerika'nın beşinci insanlı ay yolculuğunu gerçekleştirmek amacı ile
fırlatılan "Apollo 16" my uzay adamları, Kıbrıs saati ile saat15:47'de uyandırılınışlardır.
Program eksiksiz uygulanacak ve dünyadan izlenemeyecek.
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KÜLTÜRELHABERLER8
-BİZE GÖRE (MAKALE)
Türkiye'nin Ağırlığı

.

_

Kıbrıs meselesinde artık kimin sözünün geçmekte olduğunu bütün dünya bilmektedir.
Rum Yönetiminin ve Atina'nın şimdiye de yapmak istediklerini yapamamalarının nedeni hep
bu gerçeğe dayanmaktadır. Türkiye Devleti olmasaydı, onlar Enosis'i gerçekleştirmekten
hiçbir etkilLurganb1J.11.ID1llayaca1ct1.
Ta 1955'lerdenTürkiye'nin Kıbrıs meselesinde ağırlığını koyması Rumların Enosis
emellerine set·çekmiştir.

-DÜŞÜNCELER (MAKALE) ÇETİNEL
Görüşlerin~ Odur Ki!•••
Toplumları neyin var ettiğini biliyor muyuz? Birlik ve beraberlik denen, dil, din,
millyet denen mefhumların toplumları günlük yaşantısı içinde ne denli yerini bulduğunu
öğrenenbiliyor muyuz?
Yani bir toplum felsefesinin derinlikleri içine girip onu analize edebiliyor, onu yerli
yerine otürtabiliyormüyıız? Yoksa tecrübelere, kafalarımızın dar çerçevelerine sıkıştırılan bir
takım bilgi kırıntıcıkları içinde her şeyin en iyisini bildiğimiz, her şeyinen mükemmelini
yaptığımız ukalaca>tekrarlayıpya.şayan.niıyız·sadece?
Tophmıyapısına inmek; toplunısal felsefeyi yaratmak Ve bu adada Türk toplumu
olarakkendikendimize teşhisi koymak günü gelmiştir.

-RUM·BASJNI (MAKALE)
Denktaş'm Deırıeçlefi
"Denktaş, Kıbrıs Türklerinin Yunanistan' a daha çok güvendiklerini söylemiştir. Bu
durumda akla şöyle bir soru gelmektedir.Türkler madem ki Yunanistan' a güveniyorlar,
Kıbrıs sorununayabancıdevletleri niçin karıştırıyor ve Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleşmesine
niye karşı çıkıyorlar? Kıbrıs'ta self-determinasyon prensibinin uygulanması suretiyle adana
Yunanistan'la birleşmesinin gerçekleştirilmesi adanın hem Rumları hem de Türkleri için bir
barış, güvenlik ve refah garantisi teşkil edecektir.
Öyleyse Türkler niçin Enosis'i kabul etmiyorlar. Bu soruların cevvaplarına Atina'da
yayınlanan ve Yunana hükümetinin görüşlerini yansıtan NEA POLİTİA gazetesinin bir
yorumunda bulmak.mümkündür.

-Türk- Yunan.İşbirliği
Silahlar meselesi; yetkili çevreler tarafından açıklandığına göre Kıbrıs hükümeti ve
Birleşmiş Milletler Barış Gücü Yetkilileri arasında Kıbrıs' a gizlice ithal edilen Çek silahları
konusunda bir anlaşmaya varılmış bulunmaktadır.

23 NİSAN 1972 (PAZAR) YIL : 21 SAYI : 7336
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURTİÇİ HABERLER
-ULUSAL EGEMENLİKVE ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan, Yavruvatan'm Dört Bucağında Törenlerle Kutlanıyor.
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-Ali Süha, Bizim Direnişimlzin · de Milli Bir Nitelik Taşıdığına İşaret Etti.

Lefkoşa:
Ali Süha konuşmasında, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 52. yıl dönümünün
kutlanmakta olduğunu söylemiş ve Türkiye' de Büyük Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de kurduğu
Demokratik düzenle meşrutiyetini kazanan Türkiye Kurtuluş Mücadelesine değinmiştir.
Türkiye Kurtuluş·Mücadelesine başlanması ile J 963 yılında Rumların toplumumuza karşı
giriştiği saldırıları izleyenKıbns Türk toplumunun mücadelesi arasında bir benzerliğin
bulunduğunu söyleyen Ali·Süha, bizim direnişimizin de Milli bir nitelik taşıdığına işaret
etmiştir. . . • · • \ /.. •

}/

-Bugünkü.Tôrenler: İstiklal Marşı ve And içme izleyecek daha sonra Savunma Bakanı

ve Dışişlerj.Üyesi Osman Örek bir konuşma yapacaktır. Öğrencilerin konuşma ve şiirlerinden
sonra geçit resmidüzenlenecek ve küçüklerin dansı yer almaktadır.

-DünAııkara,'ya Gid.enGençsoy'uuAçıklaması:
İngiltere!deki Türkler için Kıbrıs'tan İmam Gônderiliyor.
Ahmet Tolgay
Güvensizliğin Nedenleri :
Halen cemiyetin üye sayısının 500 dolaylarında olduğunu; oysa bu rakamın en az 2000
oması gerektiğini belirten Gençsöy, oradaki halkın cemiyetten uzak kalmasının nedenlerini şu
şekilde izah etmiştir.
''1-Ialk geçmişJekibirtakım yakışıksız olayların verdiği güvensizlik içindedir. Örneğin,
1963olay1arının başında Kıbns'a.gönderileceği.ğerekçesiyle bazı kişiler en az 100 bin lira
toplamışlardır.

Eğitim Meselesi .:
Esas zorluk, okul bulmaktan geliyor. Talebe var da okul yok. Londra içinde en az 1 O okula
ihtiyaç vardır ve bütün bu sorunu çözümlemeye çalışmaktayız.

-Rumların Oğlunu Silah Tehdidiyle Kaçırdığını Gôren Yaşlı-Türk Kadını
Kalp Sektesinden Öldü.
Hasan Raif in 65 yaşındaki annesinin oğlunun evin yakınındaki Türk kahvehanesinde
olduğunu söylemesi üzerine söz konusu Rum kahveye gidip Hasan Raif' i dışarı çıkarmış ve
yol kenarında beklemekte olan ve içerisinde üç sivil Rum bulunan wolksvagen marka arabaya
silah tehdidi altında koyup kaçırmıştır.

-Dün Türk-İş Genel Kurulunda Konuşan Taşkın, Kıbrıs'ın Yeni Bizans
Oyunlarına Sahne Olduğunu Söyledi,
Ankara:
Necati Taşkın, Kıbrıs'ırı yeni bizans oyunlarına sahne.olmakta olduğunu söylemiş,
Rum tutumunun toplumlar arası görüşmeleri çıkmaza soktuğunu anlatarak, adaya kanunsuz
yoHardan·sokulan Çek silahlarının yarattığı gerginliğe değimniştir. "Kesinlikle anlaşılmalıdır
ki, bütün bu olaylar, Kıbrıs'ın Yunansitan'a ilhakı için Türklere karşı daha kuvvetli bir Rum
cephesini meydana getirmek.amacım gütmektedir." Dedmiştir,

-Nahit Töre ve Osman Bahadır Müebbet]Japse lV-lahkum Edildi.
İdeolojik eylemlerde bulunmaktan sanık NahitTöre ve Osman Bahadır'ı müebbet
hapis cezasına çarptırmıştır. Yavuz Yıldınmtürk'le Oktay Kaynak da 36'şar yıl hapisle
cezalandırılmıştır.

-Şehit Tuncer İlkokulunda Atatürk Büstü Açıldı.
Lefkoşa:
Okul Aile Birliği Yönetim Kurulunun çabası ile dikilen büstün açılış töreninde Anavatanın
Lefkoşa BüyükelçisiMaslahat güzegarı Büyükelçi Asaf İnhan, elçilik mensupları, yürütme
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kurulu üyeleri, mücahit komutanları, kalabalık bir davetli topluluğu ve öğrenci velileri hazır
bulunmuşlardır.
-

-BatıTrakya'da Baskı Tahmmül Edilemez Duruma Geldi.
Gümülcine:
Batı Trakya' daki okullarda öğrenim yapmakta olan öğretmenlere makamları giriş-çıkış
vizesi vermemekte ve öğrenimi geniş ölçüde aksatmaktadırlar. Bunun yanında Türkçe
derslerin okutulması yasaklanmakta ve "Türk" kelimesinden bahsedilmemesi istenmektedir.

KÜLTÜREL HABERLER
-BİZ:E GÖJlE . {MAKALE)
23 Nisan ve Kıbrıs Türk Yönetimi
2.3 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş günü olarak.büyük önem taşıması
yanında Türk ulusunun devlet ve millet bakımından anlayışını ortaya koyması bakımından da
üzerinde durulması gereken bir gündür.
Türk ulusu hiçbir devirde başkaları tarafından yönetilmediği gibi, hiçbir devirde de
merkezi otoriteden yoksun yaşamamıştır .. Bu ilkelerin kanıtlanışını çağımızda, hem
Anadolu' dahem de Kibrıs'ta görmek mümkündür.
Kıbrıs Türkleri de ataları gibi anı temel ilkelere dayanarak, kendilerinin ancak yine
kendilerinin. yönetebileceği gerçeğe dayanarak Kıbrıs Türk Yönetimini oluşturdular. ·

-DÜŞÜNCELER·· (MA~E)····ÇE.TİNEL
Şiirde Kadın...
Oturmuş ağ gelin taşın üstüne ..taramış sülfünü kaşın üstüne .. bir selamı geldi başım üstüne ..
alırım kız seni komam ellere ..
Dadaloğhı'nun.güzfli, güzelinde sevgisibu, Kadında güzellik sanantın tarih boyunca
lüle lüle çevrelendiği altı.nla örülmüş tacı olmuş. Kadında gülüş, kadında bakış, kadında
dökülüş bükülüş. Kadın beyaz teni ile yumuşacık kıvrımları ile renk cümbüşü içinde ressamın
tuvaline düşmüş, fotoğrafçının kamerasına yakalanmış, modacının tezgahında biçimlenmiş.
Ve kadın şairin dünyasında baş tacı olmuş, dert olmuş, kadın olmuş ...
Kadın güzeldir ... Ana olduğunda, kıpır kıpır kıpırdayan yavru rahminde
kıpırdanınca.şiirde kadın, resimde kadın, modada kadın..
Ama ille de ana ille kadın ...

-RUMBASINI (MAKALE)
Mağusa'da Çarpışma
"Mağusa' da Peo binasında pusu kuran 300 kadar komünist dun kasabanın sokaklarını
öğrencilerin ve polislerin kanı ile sulamışlardır. Komünistler Peo binasına saatler çnceden
gelip büyük sopalar.taşlar ve zincirlerle beklemeğe başlamışlardı.
-Realist Çözüm Yolu : . Atina' da yayınlanan AKROPOLİS gazetesi Kıbrıs' la ilgili bir
yorumunda "Kıbrıs sorununun şimdi realist bir çözüm yoluna sokulmuş bulunduğunu" öne
sürmüştür.
-Komünistler Silahlanıyor: Komünistlerözel polis veya muhbir yazılmakta ve bu hüviyetle
kendilerine silah verilmektedir. Bunlara adadanın her yerinde faaliyette bulunma yetkisi de
tanınmaktadır.

24 NİSAN 1972 (PAZARTESİ) YIL: 21 SA'YI: 7337
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
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YURTİÇİ HABERLER
-23 Nisan'r'Parlak Törenlerle Kutladık.
-Örek : ''Türk Toplumu Saldırgan Emellere Karşı Miili Bir Direniş İçinde
Bulunmaktadır.
Lefkoşa:
9 yıldan~eri Kıbrıs'İa;biJ1akırnkaranlık kuvvetler Türk toplumunun toplumsal
egemenlik, bağımsızlık ve özgürlüğünü elinden almak ve hatta Türk toplumunun hayatına
kastedmek niyetinde saldırgan emeller peşinde koşmaktadırlar.

-Limasol'daki Tören:
23 NisanlJlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Limasaol' da parlak törenlerle kutlanmıştır.
Daha sonra Sedat Simavi sahasında bir tören düzenlenmiş.

-NatoTatbikatı Başladı.
İzmir:
29 Nisan tarihine kadar sürecek olan tatbikata Kanada, İngiltere, Potekiz, Hollanda, Birleşik
Amerika ve Federal Almanya'ya ait.deniz ve hava kuvvetleri katılmaktadır.

-Kuvvet Komutanları.Brüksel'e Gitti.
ANKARA:
AnavatanınıızQenel Kurmay Başkanı.()rgeneı:alMemdulı 'I'ağmaç'ın NATO Askeri
Komite toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitmesinden sonra kuvvet komutanları ile bazı
yğksek rütbeli subaylar da ''shape x" kqnferansın,a katılmak üzere. Ankara' dan Brüksel' e.
gitmişlerdir.

YURTDISIIIABERLER
-Güney Vietnam Devlet Başkanına Göre Kuzey Vietnam ve Vietkong
Kuvvetleri Saldırılarını bir Ölüm-Kalım Mücadelesi Haline Getirdi.
Saygon:
Vietnam'da çeşitli cephelerde çok şiddetli savaşlar olmaktadır. Saygon'da düzenlenen
bir törende konuşan Güney Vietnam Devlet Başkanı, 250.000 kişilik kuvvetle saldırılarını
sürdüren Kuzey Vietnam ve Vietkong kuvvetlerinin belirli bir askeri veya siyasi kazanç
sağlamadıklarını söylemiştir.
Cepheden gelen haberlere göre Güney Vietnam'ın başkenti Saygon'un 95 km kuzeyinde
olan ve üç haftadır Kuzey Vietnam ve Vietkong kuvvetlerince kuşatılmış bulunan Anloc
şehrinde şiddetli çarpışmaların devam ettiği bildirilmektedir.

-Mısır, Dünyanın En Güçlü Uçaksavar Sistemlerinden Birine Sahip
Washington:
Derginin verdiği bilgiye göre, Sovyetler Mısır' da son zamanlarda, çok sayıda "Sam-2" ve
"Sam-3" yerden havaya atılan füze bataryaları ile seyyar "Sam-6" füze bataryaları inşa
etmişlerdir.

-Apollo 16'nın Uzay Adamları Ay Yüzeyindeki Son İncelemeleri Dün
Yaptılar.
Astronotlar Bugün Aydan Havalanacaklar,
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Cape Kennedy :
Uzay adamları Duke ve Young ay cipi ile iniş noktasının beş kilometre kuzeyinde
bulunan bir kratere gitmişlerdir. Ay yüzeyindeki son inceleme beş saat sürmüştür. Uzay
adan:ılarıYoung ve Duke ay yüzeyindeki ikinci incelemelerini yaparken Apollo·16'nın öteki
uzay adamı Thomas Mattingly dün gece Kıbrıs saati ile 21:00'da komuta kabininin
motorunu ateşleyerek aracı ay çevresinde daha alçak bir yörüngeye sokmuştur,

KÜLTÜREL.HABERtER
-BİZE GiJ]lE < {M,U(ALE)
Unutkaıılığın Bu Kadarı!
20 Nisaıı günü ya)71n1anan Rumca Eleftheria gazetesi yine her zmanaki alışkanlığından
kurtulaıııayarak,.Kıbrıs.Türklerini ve onun bir parçası olan Türk yönetimini diline dolamış,
pusulasız gemi ~aptanı misali, ne yaptığını bilmez bir durumda kalkıp bize Türk liderliğinin
değiştirilniesini tavsiye ediyor! Sebep ne imiş. Kıbrıs Türklerinin kendi bölgelerindeki giriş
çıkışı kontrol altına almak için hazırlık yapmaları. Rumlar bu sahte gözyaşı dökmektedir.

-RlJM HAS.IN1.... (l\'-(AI{ALE)
Makarios, .Qriy!~y~ Atiııa
"Emin bir kaynaktan öğrendiğimize göre, Makarios-Grivas yakın1aşmasındanendişeye
düşen çevreler, Yunan Hükümetine Grivas'ı Kıbrıs'tan uzaklaştırması için baskı
yapmaktadırlar'.
DışişleıiBakatıVeldliPalamas, bu.devletlere şuteminatı vermiştir:
1.
Yunan Hükfuııeti,.Kıbrıs s9rununun uzlaştırıcı bir çözüm şekline bağlanmasını
amaçlayan politikayıdeğiştirecek durumların meydana gelniesine müsaade etmeyecektir.
2.
Grivas şimdiki şartlar içinde hiçbir şey yapamaz. Çünkü devamlı olarak gözaltında
bulundunilınaktadır.
-Yunan Subayları Geldi: Cuntacı Yunan subnayları son zamanlarda Kıbrıs'a gelniiş
olup Lefkoşa'da.bir evde saklanmaktadırlar, Subaylar, Yunanistan istihbaratının Kıbrıs kolu
mensupları ile devamlıtemas halinde.bulunmakta ve on1ardantalimat almaktadırlar.

25 NİSAN 1972 . (SALI) YIL : 21 SAYI : 7338
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURTİCİ HABERLER
-NatoTatbikatı Başladı.
İzmir:
29 Nisan tarihine kadar sürecek olan tatbikata Kanada, İngiltere, Potekiz, Hollanda, Birleşik
Amerika ve Federal Almanya'ya ait deniz ve hava kuvvetleri katılniaktadır.

-Kuvvet Komutanları Brüksel'e Gitti.
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ANKARA:
Anavatanımız Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç 'ın NATO Askeri
Komite toplantısına katılmak üzere Brüksel' e gitmesinden sonra kuvvet komutanları ile bazı
yğksek rütbeli subaylar da "shape x'' konferansına katılmak üzere Ankara' dan Brüksel'e
gitmişlerdir.

YURT DIŞIIIABERLER
-Çarpışm~laırGittikçe_ Şiddetlenmekte
Kıızey Vietnam Tankları Bir Kasabayı Ele Geçirdi.
SA¥GON:
Amerikan keşifuçakları, Kuzey·Vietnam tanı birliğinin 22 tanktan meydana geldiğini
tesbit etmiştir. Kuzey Vietnam topçu bataryaları tank hücumundan önce kasabayı yoğun topçu
ateşine t(ı:tp:nişlardır.Saygon'dan gelen haberlere göre Güney Vietnam garnizonundaki
harekat idare.merkezi de bir Kuzey Vietnam füzesi ile tamamen tahrip edilmiştir. Bu arada
Güney Vietnam topçusunun karşı ateşi sırasında 8 Kuzey Vietnam tankı tahrip olmuştur.

-Alman Basını Er;im'iGöklere Çıkarıyor:
TürkiyeHayranlıklaİzlıenen Örnek Bir Devlettir.
Bonn:
"Eriın, biryı.llıkbaşba.kanlığı sırasında şu ana kadarAvrupa'dapekaz başbakana nasip olan
büyükbir.prestijkazanınıştır. Erim, Fransa veAnıerika'ya· yaptığı ziyaretler sırasında bütün
muhataplarını büyült,ıniş, batılı devlet adamları en acı gerçekleri bile kendilerine açıkça
söyleyen bu Türk başkanına karşı büyük bir saygı duyınuşlardır."

KÜLTÜREL HABERLER
. BİZE GÖRE < (1\.1,AKALE)
Ner kadar Gülün~ :ı>oğrusu! .
İyi niyetten yoksun sözde Rum Yönetiminin, Türk toplumunu her yönüyle baskı ve
töhmet altında bulundurma çabaları, Enosis sloganları, eleniznı hezeyanları ve meş'ünı
emelleriyle dolu bulunan kafaları; köşe kapmaca oyunlarla, siyaset cambazlıklarıyla
kendilerini metazori kabul ettirme hevesleri; ask-ı selim kişiler nezdinde, meşru hak ve
hukuku savunan gerçekten siyasi nizamı ve asayişi haiz devletler katında açıkça
bilinmektedir.

-DÜŞÜNCELER

(MAKALE) ÇETİNEL

İstihdam Çıkmazı günün sonm-11•. Geçen .gün. fakülte mezunu bir gençle konuşuyordum.
Avustraya'ya mı yoksa Almanya.'ya..nııgideyim cliye düşünüyordu, Bir diğeri iktisadi ve ticari
ilimler.akademisinden yüzüne vurmuş bezginliğin ifadesiyle "çekip gitmekten başka bir şey
kalmadı" diyordu. _. .
_
_ _ • _. .
·-__ . _ _ _
_ -· -_ _
.__._ ·•-•-·- .- -•-· -. __ •
Sayıları dörtyüzü .çoktarıaşmış. Yakın gelecekte.bu_ sayının bini bulacağt muhakkak.
üstelik biteviye artacak, biteviye çoğalacak sayı.ve istihdam çıkmazı büyüyecek,zorıanacak.
·
Dünyanın her kesiminde.elbette ki işsizlik vardır. Ancak istihdam çıkmazım
önleyebilmek elbette ki bunlarla da mümkün değildir.

RUM BASINI (MAKALE)
Sorumluluklarımızla Karşı Karşıya
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"herşeyden önce şunu belirtmeliyiz ki, Türklerin endişelerini gidermek ve bir iyi niyet
ve güven havası yaratmak için hiçbir şey yapmadık. Bir yandan bağımsız ve birleşik bir devlet
için görüşmeler yapmak istediğimizi ~öylerken bir yandan da cumhurbaşkanından bakanlara
ve çeşitli teşekkül temsilcilerine kadar hepimiz de, değişmez hedefimizin Enosis olduğunu
tekrarlamaktayız.
Bütün bunlar yetmezmiş. gibi, düşmanın kapılarımızın eşiğinde, hatta duvarlarımızın
içinde bulunduğunu bildiğimiz halde bunu görmüyoruz. Daha doğrusu görmezlikten
geliyoruz.''<

·/ · · .. •..·.

-Papadopulos ve Grivas'a Makarios'tan Tebrikler :
"Siyasivediplom..atik çevreler silahlar meselesinin kesin bir çözüm şekline
bağlanmasından sonra toplumlararası. görüşmelerin genişletilmiş şekli ile yeniden
başlatılm~sınıteIIlİn için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Dr. Waildheim'in bu hafta içinde
teşebbüse geçmesinin beklenmekte olduğu söylenmektedir.

26NİSA.N 1972 (ÇA.RŞA.MBA.) YIL: 21 SA.YI: 7339
:BOZKIJRT. GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYA.Sİ GAZETE
YURTİC1İHABERLER
".'Kıt,rıs'a.~irişinden Bu Yana İlk Kez Mesaj Yayınladı.
Grivas : "Değişmez Amaç Enosis'tir"
EOKA.Lideri, Makarios'u Samimi İşbirliğine Çağırıyor.
Lefkoşa·:
Kıbrıs R.umyönetiminin lideri Başpiskopos Makarios'a doğum gününü kutladığı için
bir teşekkürmes~jı gönderen Grivas, Makarios'tan samimi işbirliği istemiştir. AP Ajansının
haberine göre, Qrivas'ın Makarios' a gönderdiği mesaj, Kıbrıs Rum Yönetiminin basın
bürosurica•açıklanmıştır.

-Burs AlaDDört Kıbrıs'lı Amerika'ya Hareket Etti.
Uluslar arası gençlik liderleri ve sosyal hizmet memurları programı tahtında dört kıbmılıya
Fulbright-bursu verilmiştir.
-

-Genel Hastahane İnşaatına 100 Lira Bağışladı.
Lefkoşa:
Londra'da muvaffak olmuş Kıbrıslı işadamlarımızdan Hasan Lütfi Türkalp dün yeni Genel
Hastahane inşaatı yardım kampanyasına 100 sterlinlik bir bağışta bulunmuştur.

-CTP' DİD Biı-incfi Qla,ğilD :l{p.rıılfaıyı·· Xapı.Idı
Berberoğlu : "l}ilva.'l)lplums.a.l.Statjimü~.'-l)ııııııırşilBiter"
Ahmet Tolgay
Parti.Genel13aşkanıAhn:ıet Mithat Berberoğlu yaptığı açılışkonuşmasında partinin
kuruluş tarihi olan27 Aralık 1970:denbu yana yapılan çalışmaların dalı.a ziyade
teşkilatlanmaya yönelik olduğunu bu yüzden sosyal,.•ekonomik ve politik çaışmalarm
istenmeyerek aksadığını ifade etmiştir.
Siyasi Durum : "Partimiz, herhangi bir şekliyle Enosis'e karşıdır. Toplumuınuzun
mücadelesine saygımız vardır. Ancak mücadelenıizde değişmez .bir hedef olması gerektiği
inancındayız. Dava vardır, mücadele içindeyiz ifadeleriyle haksız ve kanunsuz işlem ve
eylemleri hiçbir zaman hoş karşılamadık ve karşılamayacağız.
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-Mehmet Şevket Konferans Verdi.
Lefkoşa:
Özel Eğitiın Müfettişi Mehnıet Şevket dün akşam Çetinkaya lokalinde "Sol'un Hedefleri ve
Kıbrıs" konulu bir konferans vermiştir.

-Türk Emlaki Rumlar Tarafından Gasbediliyor.
Lefkoşa:
Yılmazköy, e~ıa ad1ylaŞillürada 'Türk ye Rum mahallelerini ayıran derenin yatağı
değiştirilerek Türklere ait arsalar üzerinden geçirilmek suretiyle Türk emlaki gasbetmiştir.

27J~"İŞA:N:.l972 (PERŞEMBE)

YIL : 21 . SAYI : 7340
BOZKURT GÜNLÜK.MÜSTAKİLSİYASİ GAZETE

YURTİCİ HABERLER
-Şehitler ve Atatürk Anıtı İle Mücahitler Gazinosu Muhteşem Törenlerle
Açıldı,
Larnaka Taribih Birgün Yaşadı.
TürkL~~n~ilffl·~inıJjYadığını Ortaya Koydu.
Ergün Aydoğan
Fedakar Larnaka halkının maddi .desteği kahraman mücahitlerin el emeği ile
birleştiplinqe µıeydaııııgeitrilen birbirinden güzeLüç eser dün öğleden sonra Larnaka' da
yapılan.nıuazzatn törenlerle açılmış azim ve iradenin nelere kadir olduğu bir kere daha gözler
önüne serilrrıiştir.
Cuınhurb.aşkanınuaviniye KıbnsTyürkyönetimi başkanı Dr. FazılKüçük'ün
gönderdiğimesaJaa.tüın.Larrıaka.halkını içtenlikle kutlamış, başarılarının devamını dilemiştir.
Daha .sonramilli davamız uğruna şehit olanlar için saygı duruşu yapılmıştır.

-YeniVergi Kuralının Ana Hatlarını Açıklıyoruz: Vergi Mükellefleri,
Asılacak Listelerle Umumun Bilgisine Arz edilecekler. Vergi Mükelleflerine
İtiraz Hakkı Tanınıyor.
Ahmet Tolgay
Halen Türk Yönetimi Meclisi'nin gündeminde bulunan "1972 Şahsi Vergiler Vergisi
Kural Tasarısı"mn getirmekte olduğu hükümler hakkında ilgili üyelikten geniş bilgi elde
etmiş bulunuyoruz.
Kural üzerinde edindiğimiz bilgi, şahsi vergilerin nasıl toplanacağı ve vergi mükelleflerinin
nasıl hareket etmesi gerektiği hu.susundabilinmeyen vuranlar veya hileli işlem yapılması için
teşvikveyardım da bulunanlar için öngörülenceza-i müeyyideler üzerindedurulm,aktadır.. Bu
gibi suçları tesbit edilen kişilerin 500 tiradarı fazla olınayan par~ cezası veya bir yıldan fazla
olmayan hapis cezası yada heriki cezaya.birden çarptırılabileceği belirtilmektedir.

-Meclis İdamların İnfazını Onayladı.
Millet Meclisi Genel Kurulu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan
haklarındaki idam cezalarının yerine getirilmesini 48 aleyhte ve 2 çekimser oya karşı 273 oyla
kabul etmiştir.

-Tilrk-iş Sektörünün Sorunları, İlmi ve İstatistik Ölçülere Saptanıyor.
Türk Ticaret Odası Yönetime Rapor Sunacak.
Ahmet Tolgay
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, işf.ldaınlarımızın sorunlarını kapsayan bir rapor hazırlayarak
Türk yönetimine sunacaktır. İlgililerin verdiği bilgiye göre halen bun raporla ilgili çalışmalar
devam etmekte olup, işadamlanmızla yapılan temasların ortaya koyduğu sonuçlar
değerlendirilmektedir.

-Vergi Politikasına K~I"Şl '{epl{L: Bazı çevrelerin "hoşnutsuzluk" olarak nitelediği
bu tepki Kıbrıs Türk Ti.caretç>dasıuırafından geçemn Çarşamba akşamı Saray Otel' de
tertiplenen yemekli t9p.lantıcla4f.llcen<.lµıi göstermişti.
-Dav.et~y~ler.1Ç9:gı,Giin.ii.Satışa Arz Ediliyor.
Güzellik Yarışması İçin Son Müracaat Tarihi : 1 Mayıs
Lefkoşa.: i < .: ..•.·

Toplantıda alınan kararfla.ragöre müracaatlar için tespit edilen son tarih 1 Mayıs • l 972
Pazartesidir. Müsabıkların son hazırlıklarının yapılıp eğtilebilmeleri için en az 5 güne ihtiyaç
oldtiğutıdaril1\1ayıs 'tan sonra .yapılanmüracaatlar kabul edilmeyecektir.

~VedatÇelikAmerika'ya Hareket Etti.
Lefk.oşai:
Türk Cemaat Meclisi Başkanlığı ve Kıbrıs Türk Yönetimi Yürütme urulu Başkan
Yardımcılığı Müsteşarı Vedat Çelik, Amerika Birleşik Devletleri'ne 45 günlük bir ziyarette
bulunmak üzere Pazar.günü Kıbrıs'tan .aynlmıştır,
'

YURTDISI.IIABERLER
-Kuzeyliler, Güney Vietnam'ı İkiye Bölmeye Çalışıyorlar.
Sayeon.:
Birleşik Amerika ile Güney Vietnam, Paris Banş Görüşmelerine dönmeleri için Kuzey
Vietnam ve Vietkong tarafından yapılan teklifi kabul ettiklerini açıklamışlardır.

-Astrnotlar Uzayda Basın Toplantısı Yaptı.
Houston:
Dünya'ya dönmekte olan Apollo l 6'nın uzay adamları, uzayda bir basın toplantısı
düzenlemişlerdir. Uzay adamlarıZü dakika süre ile Houston UzayMerkezi'ndeki
gazetecilerin çeşitli sorularını cevaplandırmışlardır. Uzay adamları basın toplantısı sonunda
ay yüzeyinden topladıkları taş ve toprak örnekleri konusunda Houston uzay merkezindeki
bilim adamlarına bilgi vermişler ve izlenimlerini anlatmışlardır.

-Sedat : "Rusya İstediğimiz Kadar Silah Vermiyor"
KAHİRE:
Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, Arap Sosyalist Birliği toplantısında yaptığı
konuşmada S0vy~tl7r BirHğhıitıµllc7sµıeistecliği..büti.iıı silalıları ·vel"IIlediğiıı.d~Il,)'akınınıştır.
Buna rağmen Sovyetler Birliği'ıı~en.clo~tµl~edi)'e bahs~den Enver.Seclatİıi~ilter~ve Frans.a
dahil batılı devletlerden öt~ki~ap devletletj arf.lcılığıy\asilah.satın aldıklıınnı açılda,nµşlfırdır.

-Manila'daDeprem Oldu.
Manila:

.

.

.

Filipinlerin başkenti Manila'da dün sabahın erken saatlerinde 20 saniye süren şiddetli
bir deprem olmuştur. Paniğe kapılan halk evlerini terkederek dışarıda sabahlamıştır.
Depremden bazı binaların duvarları.çatlamış ve sıvalan düşmüş, ancak can kaybı olmamışdır,

159

Sallustro'yu Öldürmekle Suçlanan Gerillalardan Roberto Coppo
Yakalandı.
Tucuman JA.rjautin) :
İtalyan sanayici Oberdan Sallıistro'yuöldürmekle suçlanan üç gerilladan Roberto
Eduardo Coppo, bir dağ kulubesinde yanında tüfek uyurken yakalanmıştır. Coppo ve kendisi
ile birlikte aynı kullJ!~~d.¢ ~ajcalanaiıüç adamı görmelerini izin verilen gazeteciler, Coppo'nun
yüz hatlarını değiştirebilmek için gliserin enjeksiyonları kullandığı ve ufak bir ameliyet
geçirdiği kanısında olduklarını söylemiştir.

KÜL~ÜREUill.ABERLER

-ıı~~ GÖ~ . (1\'.IAKALE)
Nt!den ,nosis .Yapılamıyor ?
19.6?(}t}çitkaleplaylarındansonra Türkiye'nin notası ile Yunanistan'a dönen
Griva,s'ın,Ivfakarios'unsoladümen kırmasını bahane ederek gizlice yeniden adaya çıktığım
biliyoruz: . . · .•••.·.• • •. . > . •.
•· .• Ad,ya yeniden çıktığın.danbugüne kadar yaratılan ve gelişen suni olaylardan
anlıyonı2;1ri Gıiv~,.kendi Enosis'in tek teminatçısı olarak görmek vede göstermek
çabasındadır. Hatta denilebilir ki bu duygu ve inanç onda yerleşmiş bir kategori olarak
kalacaktir. ]Junfdenle, "Kıbrıs.Adası Enosis Olamaz" dendiği zaman bu sözün Grivas'ın
kendi şahsında bir etki yapacağı düşünülemez. Grivas'a göre her olay, her söz, her davranış
Kıbrıs'm Yunanistan'ı Enosis olması gerektiği açısından değerlendirmelidir.

-DÜŞÜNCELER
KISA ....KISA ...

. (MAKALE)

ÇETİNEL

. Okulların.yıllık müsamerelerinin yoğunlaştığı bu günlerde·geçtiğimiz.yıllarda plduğu
gibi velilerden buyıldaşikayetlerdinliyoruz. Şöyleki: "Benim çocuğum okuldadır. Onunyıl
sonu faaliyetlerini vede okulunun yıllık müsameresini görmem bir veli olarak en tabii
hakkım.ne v.ar ki bu tabii hakka paraya dayanan, parada biten değişmez birJruraljakmışlar.
Çocuğumu görmem onun çabalarını.izlemem için para verecek yıllık müsamereyi b.iryeli
olarak hatta kalabalık bir ailem varsa mali yeteneğim yerinde değilse sıkılıp ezilip parayla
izleyeceğim. İş mi bu yani?"
. .
.•.....· \> ....· \
. rJ
·• · .
Bir noktada haklılık payı büyük. Velilerin mensup oldukları okulların yııllık
müsamerelerine parayla girmesi, anlamsız bir davranışın biraz da yersiz tutumu.

-RUM BASINI
Kararsızlık.

(MAJy\.L]l})

Toplunılar arasışptiişnı.ekrin başlaması.için ümitlerin arttığı bir zamanda ortya çıkan
bu kriz, iyims.efli!)~a-v~sı111taınaıneıı.o,ftad~
kaldırmıştır. Çünkü Türkiye, Atina ile Lefkoşa
arasında.ki.anlaş111azhğı)stisnı.federek JBbrı.s.hükümetine karşı çıkmıştır. Türkiye'nin anıacı,
vunan-Türkdosthı~u 1.Gıvvetıendirınekdeğil, Kıbrıs' a karşı olan art niyetlerini
.
gerçelcleştimı~ktir.•.·'Türkiye'deıı.l><lŞkabatılılarda krizden yararlanmaya çalışmaktadırlar.
Batıhlar.her yönden ı7up.anrejiınine karş; cephe almışlardır. Bu arada Kıbrıs, Türkiyenin
tehtidve şantajlarına rağıneniç cephesinde bir birlik sağlayamamıştır.Ekonomik ve sosyal
huzursuzluk da.günden güne artmaktadır.Durum o kadar ciddidir ki her iki tarafta prestij
meselesini ortaya atrnamalıdır
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28 NİSAN 1972 (ÇUMA) YIL: 21 SAYI:. 7341
BOZKURT GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURTİÇİ HABERLER
-Güzellik Yatışmasına RenkKatacak Olan Erkan Yolaç Bugün Geliyor.
Filiz Vural 3Mayıs'taTörenle Karşılanacak.
Lefkoşa: .
Yarıştrı~.heryönüile mükemmel olabilmesi için yoğun çalışmalar yapılmaktadır.
Gecey~Jeıık katmaküzere Türkiye'nin ünlü takdimcisi Erkan Yolaç bugün öğleden sonra
İstanbul'dan Kıbrıs'a gelecektir. Böylece yarışma gecesi şahane bir organizasyonla üçlü
takdiın yapılaçaktır. Gecenin diğer takdimcileri toplumumuzun yetiştirdiği iki güzide sanatçı
Keınal Tunç, Perihan Halit'.tir..

-.Alay Me.ııs11plarınaKonferans Verilecek.
Lefkoşa:
·.• Öğrendiğimize göre Kıbrıs Türk kuvvetleri alayı.ile gençlik, spor, köy ve halk eğitim
dairesi işbirliği sonucu olarak bugün öğleden sonra ortaköykonak sinemasından Dr. Rıfat
tarafından K,T.K.A personeline sunulınak üzere'diı»ve Kıbrıs konulu bir konferans
verilecektir.

-Belçika Dışişleri · Bakam HarmeUAııkara' da
Ankara:
Belçika dışişleri .bakanı, YeşilköfHavaalanında verdiği demeçte şunları söylemiştir :
Şu anda ortak.paı:ardaörıeınli~ir devreye girmiş bulunuyoruz. Pazara dört yeni ülkenin
katılması, Türkiye ile Belçika arasında yeni görüşmelerin yapılmasına yol açmıştır. Bu konu
hakkında.Türk otoritelerinin görüşlerini öğrenmeye geldim.

YUR.TDISIHABERLER
..Vietnam'da Çarpışmalar Devam Ederken: Nixon Ulusundan Vietnam
Politikasında. Destek İstedi.
Washington :
Vietnam politikasını desteklemeleri.için ulusuna çağrıda bulunan Nixon komünistlerin
Vietnam'da haşan sağlamaları halinde dünyanın öteki bölgelerinde de savaş çıkması
ihtimalinin artacağını ifade etmiş. Ülkesinin dostlarını hiçbir zaman komünistlere, komünist
saldırılarına teslim etmeyeceğini ifade etmiştir.

Savaş Devam Ediyor :
Tanklarla desteklenen Kuzey Vietnam kuvvetleri askerden arınmış bölgenin 31 km
güneyindeki.Güney Vietnam şehrindeki.Quang Tri'ye karşı yeniden saldırıya geçmişlerdir.
Bu şehrin km yakınına sokulan Kuzey Vietnam Birlikleri ile Güney Vietnam knvvetleri
arasında şiddetli çarpışmalar olmaktadır.

-Ni~on, Kıbrıs Aıılaşmalarıriııı·.Geçerli·.·Olduğunu.Söyledi.
Atina.=

·.·•··· •·· <••

. ~ •·

·•·•

·
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·

·
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.:

"To vima" gaı:etesi Washington rouhabiriııf .atfeh verdi~..haberde,.ı\ııı~rikaBirleşik
Devletlerinin Kıbrıs politikasının yürürlükte olduğu e·sasınadayandığınıda.belirfinişfrr.· . .
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-Pakistan' da· Öğrenci Çatışmaları ·.
Pongarp:
Pakistan'ın Pongarp Üniversitesi'nden solu ve sağcı öğrenciler arasında çıkan çatışmada bir
öğrenci ölmüş ve bir öğretim üyesi ğe ağır surette yaralanmıştır. Polis makamları öğrencilerin
bazılarının silah kullanıklarını ve kendilerini dağıtmak için gözyaşartıcı bombalar
·
kullanıldığını bildirmiştir.
.

"Eleft~er?s l(os11,1.os"a Yerdiği Beyanatta Makarios Podgorny'i
"MüdalJ.'al~çi"<;<i}la;rakNiteledi.

MakarioS bk süre önce Lefkoşa'ya gelen Eleftheros Kosmos ve Dasimerini
gazetesinin rn.ii.qürii. K.santqpulos'a verdiğin demeçte "hangi ülkeden gelirse gelsin bu gibi
sözlerJn.üdahale sayıldığı için büyük üzüntü yaratmaktadır" demiştir. Kıbrıs'ta Atina'mn
isteğineur~ctk:bir hükiimetdeğişikliği yapılması ile ilgili bir soruya "bu konu beni çok
düşiµıdü.r4ü?ııçalc.şirrıqid.enherhangi bir açıklamada bulunmayı zamansız görüyorum,
Önütnµzdekiiaysonu.çbelli ol~caktır" karşılığını veren Makarios bunları söylemiştir
KÜLTÜREL. HABERLER
-ll,~E (;()RE (MAKALE)
NedeuEnosis Yapılamıyor?
· 1967.Geçitkaleolaylarmdan sonraTürkiye'nin notası ile Yunanistan'a dönen
Grivas'm, Makarios'un sola dümen kırmasını bahane ederekgizlice yeniden adaya çıktığını
biliyoruz.
Adaya yeniden çıktığından bµgünekadar yaratılan ve gelişen suni olaylardan
anlıyoruz ki .Grivas,kendi Enosis'in tek teminatçısı olarak görmek vede göstermek
çabasındadır. Hatta denilebilir ki bu duygu ve inanç onda yerleşmiş bir kategori olarak
kalacaktır. Bu nedenle, "Kıbrıs Adası Enosis Olamaz" dendiği zaman bu sözün Grivas'ın
kendi şahsındabİJ;.etki¥apaça.ğı düş.linülemez.Grivas'a göre her olay, her söz, her davranış
Kıbrıs'ın Yunruaj~taıı'ıEnosis olması gerektiği açısından değerlendirmelidir.

-DÜŞÜNCELER

(MAKALE)

ÇETİNEL

KISA... KISA...
Okulların yıllık müsamerelerinin yoğunlaştığı bu günlerde geçtiğimiz yıllarda olduğu
gibi velilerden bu yılda şikayetler dinliyoruz. Şöyleki : "Benim çocuğum okuldadır. Onun yıl
sonu.faaliyetlerini vede okulunun yıllık müsameresini görmem bir veli olarak en tabii
hakkım.ne var ki bu tabii hakka paraya dayanan, parada biten değişmez bir kural takmışlar.
Çocuğumu görmem onunçabalarını izlemem için para verecekyıllık müsamereyi bir veli
olarak hatta kalabalık bir ailem varsa mali yeteneğim yerinde değilse sıkılıp ezilip parayla
izleyeceğim, İşmi bu yani?"
Bir noktada haldılık payı büyük. Velilerin mensup oJdukları o.ku.ll~yullık
müsamerelerine parayla girmesi, anlamsız bir davranışın biraz da yersiz tutıınıu.

-RUMBASINI

(MAKA.LE)

Kararsızlık
Toplumlar arasıgörüşmelerin başlaması için ümitlerin arttığı bir zamanda ortya çıkan
bu kriz, iyimserlik hayasını tanıwnen ortadan kaldırmıştır. Çünkü Türkiye, Atina ile Lefkoşa
arasındakianlaşınazlığı istisınar ederek Kıbrıs hüküınetine karşı çıkmıştır. Türkiye'nin amacı,
Yunan-Türk dostluğunµ kuvvetlenc,iirmekdeğil, Kılm~'a,karşı olan art niyetlerini
gerçekleştirmektir, Jµrkiye'de11 b,aşkabatılılarda krizden.yararlanmaya çalışmaktadırlar.
Batılılar her yönden Yunan rejimine karşı cephe almışlardır. Bu arada Kıbrıs, Türkiyenin
tehtid ve şantajlarına rağmen iç cephesinde bir birlik sağlayamamıştır.Ekonomik ve sosyal
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huzursuzluk.da günden güne artmaktadır.Durum o kadar ciddidir ki her iki tarafta prestij
meselesini ortaya atmaınalıdır,

29 NİSAN 19.72 (CU:ıv.tARTJ3:Sİ) YIL : 21 SAYI : 7342
BOZKURT GÜNI"İJJ( MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE
YURTiQi.,11.ABER.L.ER
-Son Kritik.Durıimu G-örüşm.ek Üzere, Yürütme Kurulu Toplantı Yaptı.
Lefkoşa.:
YütütrneK~u, •1967 krizind.ensonra adadan sürgün edilen General Grivas'ın
Kıbfıs'tabüluıi~~~un resm~naçıklanınış olmasından doğan yeni durum ile Çek silahları
koıııısundaB~leşnıiş ~H~derce yapılan açıklamayı ve.aynı konuda Rum yönetiminin
güve~ik konseyini
~isaıı l~72 tarihinde sunduğu bir yazıda bu silahları "ithal etmeye
haklci.·olduğlı''yolyrıdak.i;iddiadolaysıyla meydana gelen kritik durumu görüşmüştür.

15

.;MeclisteDün
Le:fköşa:
KıôH~'Ffir~"\7öııetitniMeclisi dün öğleden sonra Meclis Başkanı Dr. Nejdet Ünel'in
başk~ığındatoplanmış ve belediyeler kanununu tadil eden bir kural tasarısını oy birliği ile
kabril~trrıişler. K~bfil~il~~kural tasarısı ile belediyeler, festival, fuar, panayır, sergi, Pazar ve
bunlarabe.nzertfoaıive sosyal gayeli faaliyetler düzenlemek yetkisi verilmektedir.

~sari!lk~n.~~fl~ 1,S0'1~Sunda· ~onuştu :
A.dadaki~~lişqıeler E'1dişeve Uzüntü Vericidir.
Ankara: · · ·. · ·
·
(}örüş.111~\eı-ğ~.ikfü ilişkiler çeşitli dünya sorunları ve ortak pazarla ilgili konular
üz¢'rin.4.~ğ~u,ş1:ur. ll~yµij(e11konuşmasındaKıbrıs konusunda görüşlerini belirtirken,
"adadakihalihapr ~elişII1elerbizi üzmekte ve endişelendirmektedir" demiştir.

. YURTI>ISlllABERLER
-Hiıif ~3k.istanGörüşmelerinde Gelişme Kaydedildiği Bildiriliyor.
Ra.walııiııdi:
· · Pakistan ve Hindistan liderleri arasında bir barış anlaşması imzalanması için ön
temaslar yapmak üzere Pakistan' a giden Hindistan delegasyonu dün Zülfikar Ali Butto
tarafından'kabul edilmiştir.
Pakistan ve Hindistan eyetlerinin aralarında yaptığı görüşmeler sırasında iki ülke
ilişkilerinde az da olsa bir gelişme kaydetmeye muvaffak:oldukları belirtilmektedir.

-StratejikHedefleri Teker Teker Zapteden, Vietkong Quang Tri'yide Ele
GeçirınekÜz~re
Saygon:
Vietnam'da şiddetli çarpışmalar devam etmektedir. Kuzey Vietnam Kuvvetlerinin
kuzey cephesinde hızla ilerlemeye başlamaları üzerine Vietmam'da bulunan Birleşik Amerika
hava ve deniz kuvvetinin büyük bölümü bu cephede görevlendirilmiştir. Amerikan savaş
uçakları kuzey cephesinde ilerleyen Kuzey Vietnam kuvvetlerinin havadan yoğun bir şekilde
bombardıman ediyorlar.

-Pekin ile Washington Arasına Kırmızı Telefon Konuluyor.
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Birleşik Amerika Başkanı Nixon, Amerikan başkenti ile Pekin arasına bir "kırmızı
teleks"le doğrudan doğruya bağlantı ktımıak için zemini hazırlamaktadır. Başkanın .bu
tasarısını yakınlarına açtığı ve Beytaz Saray' daki uzmanların Moskova ile olduğ kadar
. Pekin'le de olan teleks bağlantıs1I11 yapma uydulardan da yararlanarak bir özel telefon
şebekesi ile detakviyeohınaklarını,araştırdıkları ileri sürülmektedir.

KULTUR.Eı8iH:t\.BElRLER
BİZEGÖRE ~:E)
Yaşasın ! •. •· ;

,

A.da11m.h.~ı-tarafi_ndak:iokullarımızda
olduğu gibi, tarihi Magosa'da bulunan Namık
K.emalLiŞe~·<J.el:ıtmhafta,şonukısa törenler düzenlenmekte ve Milli Marş'ımız çalınarak
hafta't;a~lip~·:~~ktedir. Şimdi, şu dostumuz Kıbrıs Rumları çıkmışlar ortaya ve yapacak
başkam. ·çb. ir.. .~.. ¥.·,J.~.·. ri.•. k.a.•.ım.şın
....ış.gı.]>i,çata~akinsan ararcasına sağlarına.ve sollarına
bakınnµşla.ı-;,J:ıiç~irşe!:ı,u.ıanıayıncaherhalde
her zamanki alışkanlıklarından olacak yine
Türkleı-~çaJ~ıa.yş.,I,c:Skılmışlar.

DİİŞİJN~~:ı:;~!r·.~E)··

ÇETİNEL

Si)'as~·J.),~~!l,.13,'9ş
· · M~kariQş'l~·l¥Z1manistan
arasındaki zıtlaşma, Grivas'ın adadaki varlığı, Çek
silahları..h~yiı:ı.1JD.utulup gittiği bu günlerde bu yargımızın doğruluğunu anlıyor ve bir kez
daha siyasil>:;ıta~~~rtasında Kıbrıs Türkünün nasıl harcandığını acı ile izliyoruz.
Y~'ın
birden bire Makarios' a cephe alınası, Grivas'ın adada dolanıp durması
papazların ü1tjpı::ıt(}ınverip Makarios'u görevden istifaya davet etmesi ilk anda hep Çek
silahları olayııır1qırııuf1eetmek için kurulan bir düzen gibi görünmüştü. Ancak konu bu kadar
basitolnia.rııalıy-~.Moskova'nın Kıbrıs konusundaki tutumu Makarios'a yaklaşması hususuda
bir başkaiyön.çlerı.konununiçine Amerika'yı itmiş, NATO'yu harekete getirmiş olabilirdi.

RlJMl.l~Ş~······{MAKALE)
Makarios?u.nJ)emeci
Başpişkôpos Makarios'un Atina' da yayınlanan Tasimerina ve Eleftheros Cozmos
gazeteleri p~iri veYunan hükümetinin nazeriyatçısı Savvas Konstantopulos' a verdiği
demeciııµıpı ınetnidünkü,akşam gazeteleri Apoyevmati ve Mesimvirini gazetelerinde
yayınlanınışyeter~ünıesi aynen aşağıya alınmıştır :
"Soru : Kabinenizde kısmi bir değişiklik mi yapacak, yoksa bütün başkanlannızı mı
değiştireceksiniz?
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SONSÖZ
Gazetecilikanlayışı, dünya insanlarının hizmetine 18. yüzyıllarda girmeye başlamış ve
bu insanları hem sosyal hem siyasal konularda haberdar etmiştir.Gazete o yıllardan günüm.üze
insan hayatında önemli bir yer teşkil etmektedir.
Günümüzde, yagama, yürütme, yargı gibi olağanüstü güçlere sahip bu organlara medya
gücü de eklenmektedir.Medya.grubunun enönemli kolunu da bir basın.yayın kuruluşu olan
gazetecilik teşkiLetmektedir.Bugün en çok okuyucu kitlesine sahip halkı peşinden koşturan
önemligii.çlerdenbiridir.Hattao kadar önemlidir ki,bir gazete günümüzde en çok satış yapılan
bir kitaptan daha çok okuyucuya sahiptir.Günümüzde olduğu gibi 1972'li yıllarda da Bozkurt
gazetesihemdç heırıde dış olaylar hakkında vatandaşları o dönem olayları hakkında objektif
bir şekilde aydınhıtınıştır.
Bugiin. gaz~te,. ne anlama geliyorsa, yarım asır önce de aynı anlama gelmektedir.
Bozkurtgazetesini ayrıntılı bir şekilde incelediğim için bu fikirleri gönül rahatlığıyla ifade
edebiliyorum.
· Bu yaptığını• çalışınanı.n, hem Kıbrıs halkına hem de yetişen genç nesile mazisini
öğretip, geleceklerineJ>1J.bilgiler ışığında yön vermelerine ne kadar yardımcı olduk ise bu
beni bahtiyar kıl~F~~~
mazisini okumayan bir nesil, geçmiş ile gelecek arasında bir
bağlantı kuraın~ ~~~~
yaptığı hatalara tekrar düşmekten kurtulamaz.
Bozklırt B~
}'~ tarihte cereyan eden olayları, teferruatıyla işleyip, hem
gazetecilikanJa,.yıŞımşi.ircliirn:ıüş
hem de yakın tarihe ayrıntılı bir kaynak teşkil etmiştir.
LeylaAksoy
05.07.2005
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