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60'h yillarda yaymlanan Bozkurt Gazetesi'nin gunluk program icerisinde gerek
siyasi, gerek sosyal, gerekse gtmluk genel gecer konularm onemli noktalanm bir araya
getirmekten 90k buyuk bir zevk duydum. Bu cahsma sayesinde KKTC'nin
60'hy11lardan bu yana gecirmis oldugu evrelerini takip etme sansi buldum. Tarihi
vesika niteliginde olan bu gazetede donemin yasam tarzim, tislubunu, insan iliskilerini
safbir sekilde yansrtmaktadir.
Yuksek Ogrenimimi yaptigrm KKTC tarihi ve Rumlann acimasizligi hakkmda
bilgi sahibi olmamda buyuk katkisi olan bu gazetenin ilgili basm yaym organlarma,
arasnrmacilara ve hatta halka faydah olmasi temennisiyle alb ay gibi uzun bir surede
yo gun fakat keyif verici bir cahsmayla hazirladigun ocak aymdan mayis ayma kadar
olan dort ayhk bu bitirme tezimle ugrasirken benden yardimlanm esirgemeyen Gime
ve Lefkosa Milli Arsiv gorevlilerine, degerli Dekamm Prof. Dr. Bulent Yorulmaz'a ve
bize bu konuda destek ve yardimlanru hie eksik etmeyen Yard. Do9. Dr. Ali Efdal
Ozkul' a tesekkur ediyor ve sonsuz minnet duyuyorum.

Sayi:4091-yil 14

Coma 1 Ocak 1965

ANA VAT AN ASKERi VE SiY ASi LiDERLERi YENi YIL
M0NASEBETiYLE MESAJLAR YA YINLADILAR
Krbrrs Tiirklerinin Kahramanhgi Gelecek Kusaklara Ornek Olacak
ANKARA
Dun Anavatanda Devlet.Hukumet ve Parti liderleri,yeni yil dolayisiyla
mesjlar
yaymlamislardir.Genel
Kurmay
Baskaru
Orgeneral
Cevdet
Sunay.Cumhurbaskaruna.Senato Baskanma.Millet Meclisi Baskanma ve Milli
Savunma Baskanma yeni yil mesaji gondermistir.Mesajlarda 1965 yihmn Turk
milletine hayirh olmasi temenni edilmektedir.Genel Kurmay Baskaru Turk
Silahh Kuvvetlerine gonderdigi mesajlarda.t'Onumuzdeki
yihn ve gelecek
devletlerin
omuzlanrmza
daha
az
sorumluluk
yuklemeyecegini
unutmamahyiz" demistir.
GURSEL,TURK MiLLETiNE HiTABEN BiR MESAJ YA YINLADI
ANKARA
Cumhurbaskam Cemal Giirsel.yeni yil miinasebetiyle tebrik mesajlan
yaymlanustir.
"Yeni bir yila giriyoruz.Sevgi ve kardeslik duygulan iceren azimli.bilincli ve
dunist cahsmalann Buyuk Milletimizi her gecen yilda biraz daha mucize
konularma ulastiracagmdan eminim. Y eni yilda Yurt icinde ve dismdaki biitun
vatandaslanrmzm
saghk.sihhat
ve basanlarla
dolu olmasim yiirekten
dilerim"dedi.

"".KIBRIS'IN SESi" Cemaatimize Hitabet Mesajlarr Yayimladr,
LEFKOSA
Cumhurbaskam yardmusi Dr. Fazil Kuciik.Turk Cemaat Meclisi Baskam
Rauf Denktas.Turk Cemaat Baskan Vekili,Savunma Bakam Orek.Saghk Bakam
Niyazi.Tiirkiye Cumhuriyeti Hiiktimeti Kibns Biiyuk Elcisi Faruk.Turk Silahh
Kuvvetleri Alayi Komutam Kurmay Hasan Saglam ve ingilteredeki Tiirklerin
lideri Ahmet Gazi Oglu.Kibnsm
Sesi medya kanahyla Kibns Turk
Cumhuriyetine hitaben birer yeni yil mesaji yaynnlarrustir.Butun bu yeni yil
mesajlarmda,1965 yilmda Kibns Turk Cumhuriyetini gerekli bir neticeye
goturen mutlu bir yil olacagi belirtilmektedir.Kibns
Ttirklerinin hak ve
hiirriyetlerine kavusmasma kadar ellerinden geleni yapacaklanm ifade etmistir,
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Bir Rum Askeri Daha Vuruldu
LEFKOSA
KIBRIS KONUSUNDA
YiYECEKTiR

iLK YUMRUGU

tzrnstz

HAREKET EDENLER

Rum propagandalarmm ne derece yalan oldugu bir kere daha ortaya eikn,

LAPTA'DAKi TURK EMLAKi ViRANE HALiNE GETRiLDi
LAPTA
Gecen yil ortalannda
biraktigi
mallanm
gormek tizere Muhtar
Baskanligmdaki bes kisilik Turk heyeti bu koydeki Turk mallanmn Rumlar
tarafmdan tahrip edildigini ve hergiin birazdaha tahrip edilmekte oldugunu
uzuntu ile gormusttir.Lapta' da Tiirklere ait evlerin kapi.pencere ve mertekleri
sokulmus.fideler calmrms.kuyular isletilmeyecek hale getirilmis.su motorlan
almnustir.Bunlara ek olarak da kapi ve pencereleri cahnan evlerin duvarlarma
Turklugu tahkir edici cesitli parolalar yazilnustir,
Y ALANCI PROPAGANDACILAR
Butun bu gercekler ortada dururken Birlesmis Milletler yetkilileri Laptadaki
Turklerin mallanna yapilan hasan tespit etmis bulunurken.Kibns Rum liderligi
ile basim hicap duymadan Koye giden Ttirklerin bag ve bahcelerine
dokunulmarrus bulduklanm iddia edecek kadar yuzsuzliik gostermislerdir.Ucuz
ve bayagi hirer propaganda olmaktan oteye gecmeyen bu Rum propagandalara
ozcllikle Lapta Turkleri gtllmekte.gerceklcri boyle yavan bir arsizlikla inkar
edebilecek bir duruma dustukleri icin Rumlardan bir o kadar nefret
etmektedirler.Su
an artik ortaya cikmistirki Rumlar Giinesin balcikla
sivanamayacaguu bir turlu anlamak istemiyor.
120 YUNAN ASKERi GELDi
LEYMOSUN
Dun
Leymosun
limamna
"KIBROS"
isimli
Yunan
bandirmah
gemiden.siveleri kesin olarak Yunanh olduklan anlasilan 18-20 yaslan arasmda
120 asker karaya 91km1~ ve bunlar hicbir yoklamaya ve Gumruk muamelesine
tabi tutlmadan sivri otobtislerle Lefkosaya nakledilmislerdir,
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Sayi:4092-Yd 14

Cumartesi 2 Ocak 1965

BiR HARB VUKUUNDA EN BDY0K ZARARI YUNANiSTAN
GORECEKTiR
ANKARA
Tiirkiye yeni yila yeni bir limit icinde girmektedir.Yeni yila girerken
Ankara'da basm mensuplan ile konusan Tiirk Drsisleri Bakanhgmm bir yetkilisi
bu iimidi belirten sozler soylemistir,
MAKARiOS ALEYTARLIGI LARNAKA'DA GENiSLiYOR
Haber verildigine gore Lamaka' da Rum kesimi sokaklarmda
aleyhine protestolar goze carpmaktadir,

Makarios

IRAK'IN EMEKLi BDY0KEL<;isi,TURK-ARAP
DOSTLUGUNA HiZMET
EDECEGiNi SOYLEDi
ANKARA
Emekli oldugu icin Ankarada'ki gorevinden aynlan Irak'm Biiyukelcisi Faik
Miistak, Tiirkiye radyolarma verdigi demecte "Bundan boy le benim resmi bir
gorevim olmayacaktir.Fakat Turk Arap dostlugu ugrunda gayri resmi bir Turk
vekili gibi cahsacagun'tdemitir.Tiirkleri ve Tiirkiye'yi eskiden beri tamdiguu
bildiren Faik Mustar.Ivul yihnda Tiirkiye'ye elcilik sekreteri olarak geldigini.o
zaman Atatiirk'iin bir toplantidaki sozlcri dolayisiyla kendisini tebrik ederek
yanaklanndan optiigiinii,soylemi~tir."Bu benim icin diinyamn en degerli
nisanlanndan biri oldu'tdemistir.
KARAKOL GEMiSi TAMAMLANDI
GOLCUK
Golcuk askeri tersanelerinde 4 VV topluk karakol gemismm insaati sona
ermistir. Y akmda torenle denize indirilecek olan gemi, Tiirk Deniz Kuvvetleri
sallanndan hizmete girecektir.Golciikteki Askeri tersanelerinde daha once baska
gemilerinde insaa edilecegi bildirilmektedir.Bu arada Almanyadan alman hucum
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botlanmn eslerinin yapilmasi icin tesebbuse gecilmistir.Alman
tersanelerimizde model olarak almacaktir.

hiicum botlan

Pazar 3 Ocak 1965
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TURKiYEiLERUSYAONEMLiGORUSMELERYAPACAKLAR
Elektrik Akmn Kesildi
LEFKOSA
Lefkosa'ya
bagh elektrik kurumu
elektriklerin kesilecegini bildirdi.

direkteki

asm

yuk

nedenleriyle

Mrsirm Altmlarr Satrsa Crkarrldi

TURK DONANMASI TAKViYE EDiLiYOR
Utane Barikatlarmda Tiirk Mallarma El Konuluyor

Cezayir'de Deprem Oldu
Pazartesi 4 Ocak 1965
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ANAVATAN SiYASi <;EVRELERiNiN iKAZI
Birlesik Amerika, Turkiye ile baglanm devam ettirmek istiyorsa, Tiirkiyenin
meselelerini daha iyi anlamaya cahsmahdir.
Makarios.Amerika'ya.Ada'yi
verdi.
Makarios.Rumlann

Koministlerden

temizleyecegine

<lair soz

antlasmalan katiyen tammadiklanm soyledi.

Kibnsa hal caresi olarak Federasyon tavsiye edildi.

Sah 5 Ocak 1965
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TURK-SOVYET GORUSMELERi DUNYADA iLGi iLE iZLENiYOR
ANKARA
Sovyetler Birligi Yuksek
Surasi Baskanhk
kurulu ilyesi,Nikolasi
baskanhgmdaki 50 kisilik heyet parlementosu heyeti Tiirkiye Buyuk Millet
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Meclisinin davetli olarak dun ogleden sonra saat 13.15'de Tlirkiye'ye gitmis ve
bir torenle karsilanrmstir.
MAKARiOS'UN

GiZLi PAZARLIGI ANKARA'DA NORMAL
KARSILANDI
ANKARA

Makarios'un Lefkosa da Amerikan vekili ile gizli bir pazarhk yapmrsnr.
RUMLAR ERENKOY'E HEDiYE GONDERiLMESiNE
ETMEYECEKLERiNi BiLDiRDiLER

MUSAADE

Bir Tiirk Sozcusti.Rumlarm Davramslari ile Sdzler'inin Bagdasmadigim
soyledi
LEFKOSA
Krbris'a silah kacirma olayi ile ilgili olarak bir Finli teklif edildi.
1945 dogumlular askere ~agrdddar.
LEFKOSA
Rum sabotajcilar simdi de yangm erkarmaya basladilar.
MARAS
Carsamba 6 Ocak 1965
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Heyet Baskam Podgomy dun T.C.M.M kursiisunden yaptigr bir konusmada
Kibns konusunada degindi,
Podgomy,Sovyetlerin
Kibns'da
iki Milli Cemaatin
mevcudiyetini
tamdigiru.yeniden tekrarladi.
TURK DOSTLUGU ic;iN SOVYETLERiN TORKiYENiN HER iSTEDiGiNi
Y APMA YA HAZIR OLDUKLARINI SOYLEDi

iNONU'NUN MOSKOVA'YI ZiYARET TARiIIi YARINDA TERHiT
EDiLECEK
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ANKARA
Turkiye Buyuk Milletinin davetlisi olarak Anavatam ziyaret etmekte olan
Sovyet Parlementosu Heyeti, Turkiye Btiyiik Millet Meclisi ile siyasi kararlar
alacaktir,
Dr.Kucuk.Finlandiyarun
Leymosun'da
olen var.

ihtiyat subaylar mecmuasma bir rmilakat verdi.

Rumlar arasmda sokak carpismalan

oldu.Carpismada

yarah ve

Maras' da bir bomba daha patladi.
Thimoyya Magusa'da hizmet madalyasi tevzi etti
Dun Magusa'ya ziyaret eden Birlesmis Milletler Bans Gucu kumandam
General Thimoyya Magusa bolgesinde gorevli Isvec birliginin komutam,subay
ve askerlerini Birlesmis Milletler Hizmetler madalyalan ile tevzi edilmistir,

viETNAM'DA KRiZE BiR HAL ~ARESi BULUNDUGU SOYLENiYOR
Kominist gerilacilar Saygon'a dogru siiratle ilerliyorlar.
SAYGON
Dun sabah Saygon'da onemli siyasi goriismeler yapilmasmdan sonra,siyasi
buhramn sona erecegi ve 1 7 gtmdur beklenen hal caresinin · pek yakmda
uygulamaya gecilecegi yolunda soylentiler cikrmsur.Baskan Chiong-Fong dun
sabah A.B.D'nin Saygon Biiyukelcisi Maxvell Taylor ile bir saat kadar
goriismtisttir.Iyi haber alan bir kaynaktan ogrenildigine gore Giiney Vietnam
Basbakam ve Amerikan buyukelcisi bu gonismede Vietnamdaki siyasi durumun
son gdrusmelerini incelemislerdir.
ASKERi TOPLANTI
Dun aynca Baskanm baskanhgmda "Gene Tiirkler" adi verilen gene
generallerin,General Fom'in ve Silahh Kuvvetler Konseyi uyelerinin katildigi
bir toplanti yaprmstrr.Bu arada 1 7 gunluk buhrandan sonra bulunan uzlasma
formulunu resmen ifade edilen bir bildiri yaymlanrnasi beklenilmektedir.
<;ETECiLER iLERLiYOR
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Diger taraftan Kominist gerillacilar karsilanna cikan butun milliyet
Kuvvetleri ezerek Saygona dogru ilerlemektedirler.Kominist gerillacilann bu
ilerleyisi Saygon' da panik Vasinton' da da endise yaratrrustir.Bu ilerliyis
Saygon'daki Hiikumet buhranma en kisa bir zamanda hal caresi bulunmasi
gerektigini dogurmustur,

Carsamba 7 Ocak 1965

Sayi:4096 Yd-14

Endonezya-Malezya harbi bashyor
ingilizler Malezya'mn yardimma Ucak gemisi gonderdi.
MECLiS'DE SOVYET HEYETi iLE GiZLi GORU~MELER YAPILDI
Tiirkiye'ni Kibris konusundaki gorii~ii heyete aeik bir sekilde belirtildi.

GENEL KURULA KATILMIYORLAR
Birlesmis Milletlerin Genel Kurul cahsmalanna katilmak iizere Amerika'ya
gitmis olan Endonezyah bes parlementer uyesi ile yiiksek devlet memuru gecen
gun ogleden sonra Jakorta'ya donmilslerdir.Heyet mensuplan,Basm
mensuplanna "Genel Kurul cahsmalanna katilrnayacagiz'tdemislcrdir.Bu arada
Endonezyamn Birlesmis Milletlerdeki daimi delegesi Palas'm hareket tarihi
hentiz tespit edilmemistir.Buna ragmen delegenin bir kac gune kadar NewYork' dan aynlacagma muhakkak nazan ile bakilmaktadir.
Persembe 8 Ocak 1965

Sayi:4097 Yd-14

RUMLARIN ANLADIGI MANADA BiR SELF DETERMiNASYONUN
TATBiKiNE
TURKiYE MUSADE ETMEYECEK
RUSYAFEDERASYONATARAFTAR
Uye "Bizim tezimiz Tiirk tezine eok yakmdir.hemen hemen aymdrr'ldedi.

ANKARA
MARAS'DA 4 SAATiN i<;iNDE 3 BOMBA PATLADI
7

MAGUS A
Dun aksam saat 20.30'da Magusamn a~ag1 Maras bolgesinde bir Rum
dukkarumn onunde yerli yapim bir bomba patlarmstrr.Bombarun kim tarafmdan
nasil birakildigi bilinmemektedir.
YABANCI DiPLOMATLAR'DA

KU<;UK'UN YENi YILINI KUTLADILAR
LEFKOSA

Birlesmis Milletler Rum Basmnu Yalanladi
Tath Su'ya Ates acildi.Lefkonuk'da

Rumlar kavga ettiler.

Cuma 9 Ocak 1965

Sayi:4098 Yil-14
TURKiYE RUM-YUNAN iSBiRLiGiNE

SEYiRCi KALMA Y ACAK

inonii,"Rusya ile temasta terediide sebep yok" dedi.
ANKARA
Endonezya ile Malezya arasmdaki harbin patlak vermesi an meselesi olan
Herold Vilson Malezyadaki ingiliz kuvvetleri ile ilgili aciklamada bulundu.
ingiltere Malezya'ya 50000 asker yolladi.Sukorno'nun
dun' de Malezya yanm adasma cikartma yaptr,

gerilla kuvvetleri

Papandreu yeni seeimlere gidecegini ihtar etti.
Akelden bir heyet Moskova'ya gitti.
Bans Gucu Komutaru.soydaslanrmzm

acikh bir hayat yasadiklanm soyledi.

THiMA TY A HA YRET ETTi
TURKiYE,RUM-YUNAN

iSBiRLiGiNE

SEYiRCi KALMA YACAK

Orta Amerika Heyetimiz Meksika'yr ziyaret etti
Meksika Disisleri Bakam ve Maliye Bakam ile Gorii~meler Yapildi.
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Cumartesi 10 Ocak 1965
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RUSYA RUMLARA SiLAH GONDERMEYECEK
Sovyetkere karsi kurulmus filzelerin kaldmlmasi
Tiirkiye reddetti.

seklindeki Rus teklifini

Tiirkiye 90k israfh niikleer kuvvete katilmayacagnu acikladi.
ARAPLAR iSRAiLE AKAN URDUN NEHRiNtN Y ATAGINI
DEGiSTiRiYOR.
Projenin 70 milyon liraya mal olmasi bekleniyor.
KRAL HUSEYiN

tvt N1YET HEYETiMizi

KABUL ETTi

Cihat Baban baskanhgmdaki heyet,Miamiye vasil oldu.
RUSYA RUMLARA SiLAH GONDERMEYECEK
Bilindigi gibi Nato tarafmdan Tiirkiye topraklarmda ustlendirilmis olan
Jupiter roketleri 4. senesindeki Kuba kriterinden sonra "Dorduncu Olmus"
gerekcesiyle surdtirmilslerdir.
Tiirk hiikiimetinin herhangi bir tecaviize karsi koymak maksadiyla bu iistlerin
kurulmasim A.B.D'den istedigini ifade etmistir.Fakat Tiirkler Rusya'ya veyahut
herhangi bir diger iilkeye ileride filzelerin Tiirkiye topraklan iizerinde
iistlenmesine miisaade etmeyeceklerini acikca belirtmislerdir.

RUMLARA SiLAH GONDERiLMEYECEK
Tiirk tarafi ile Kibnsh Rumlara devam eden silah nakliyatmm tehlike isaret
ettigini ve zamanla bu silahlann adadaki Tiirklere karsi kullarulacagmi
bildirilmistir.Bilindigine gore bu konuya cevap veren Sovyetler birligi Rumlara
silah gondermekten vazgecmistir.
TURKi:YE NlJKLEER KUVVETE KATILMA Y ACAKTIR.
Sayi 5001 Yd-14

Pazar 11 Ocak 1965
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Di:Ni MABEDLERiMiZE

TECA VUZLER DEV AM EDiYOR

Rumlar Umerye camiini yrkmaya basladilar.
Habes imparatoru ile Tayland Krah heyetlerimizi kabul etti.
RUMLARIN AMA<; PROP AGANDASIN1 AMA<; GUDEN FiN FiLMi
<;EVRiLEMiYOR

Thimayya,filmde hiebir Baris askerini rol almayacagnu aeikladi.
GONEY ViETNAM'DAKi

SiY ASi BUHRAN EN NiHA YETiNDE SONA
ERDi

Kominist ceteciler Saygon'da hiicumlarma devam ediyorlar
SAYGON
Sivil askeri liderler dun Saygon'da bir anlasma hazirlamak suretiyle uc
haftadan
beri
Guney
Vietnamda
devam
edegelen
siyasi
buhram
sonaerdirmislerdir .Anlasma Dev let Baskaru
Ve Silahh Kuvvetler tarafmdan imzalanmistrr.
MISIR'DA HA YATIN TAHAMMDL EDiLMEZ BiR HALE GELDidi:Ni
iDDiA EDEN MISIR ENTELiYONS SERViSiNiN BiR MENSUBU iRAN' A
SI GINDI
TA TBiKA T Y ARIN BASLIYOR
LEFKOSA
Diinkti Anavatan gazeteleri,Tiirk donanmasimn Akdeniz'de bes gun surecek
bir tatbikata hazirlandrgmi.bu yiizden harb gemilerimizin Mersin limanmda
toplanmaya basladigirn bildirmektedirler .11 Ocak' la 16 Ocak tarihleri arasmda
yer alacak olan tatbikatta hakiki mermiler kullarulacaktir.Turkiye gazeteleri
halen Mersin limamnda 21 Harb gemisinin toplandigrm.diger gemilerinde
Mersine dogru yola ciknklanm haber vermektedirler.
RUMLAR OMERYE CAMii:Ni YIKMA YA BASLADILAR
Rumlar
bombalarla
bir
tas
yignu
haline
getirmekten
cekinmemislerdir.Bcyrotlan
fanatik bir zihniyetle hareket ederek sanlanna
yakisir bir sekilde harebe hale getirdikten sonra simdide gozlerini Omerye
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camiine dikmis bulunuyorlar.Fakat
anladigumza gore her hareketlerini kademe
kademe gelistiren bu konuyu taasup icindeki Hristiyan Rumlar ilk once camiinin
dis duvarlanm
once yerle bir edip bahcesini bir otopark haline koymayi
camiinin ve minaresinin icabma daha sonra bakmayi tasarlanmaktadir,
BiR TURK HEYETi MOSKOV A'Y A GiDiYOR
ANKARA
Anavatan basm haberlerine gore.ontimuzdeki ay icerisinde Tiirk-Sovyet
munaseblerini gelirstirmek iizere bir Turk heyeti Rusya'ya gidecektir.Bu
Tiirkiye ile Rusya arasmda ki protokol bu sene hersenekinden
daha
olacaktir.Tahmin
edildigine gore gecen sene 5 bucuk milyon liraya bagh
ticaretin bes misline cikanlmasi icin sartlar ileri siiriilecektir.
Sah 12 Ocak 1965

Sayi:4002 Yd-14
iYi NiYET HEYETLERiMiziN

Kocasdslam

ticari
arada
genis
olan

TEMASLARI
EDiYOR

iilkelerinin birlesmesini

BASARI iLE DEV AM

tavsiye etti.

Giilek dostlugun nadide bir ~i~ege benzedigtni

soyledi.
ANKARA

RUMLAR
Kukla'dan

DUGUMlJ

sonra,Pile'de

KILI<;LA KESMEYE

de Tiirklerin

HAZIRLANIYOR!

iistiine ates aeildr,

RUM KESiMiNDE

iNFiLAK

Diin aksam saat 10.00'da Lefkosa'da bir bomba infilak etti.Konuyla
aciklama yapilmarmsnr.
MISIR ANAVATANLA

!

TiCARi

ilgili bir

n.tsxt KURDU

Uzun siiredir Anavatanla ticari iliskilerini kesmis bulunan Birlesik Arap
Cumhuriyeti Hukumeti ilk defa olarak gecen gun rrusir limamnda canh hayvan
ahp tekrar ticari iliski kurmustur,
RUSYA FEZA'YA BiR PEYK DAHA FIRLATTI
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MOSKOVA
TURK-SURiYE iSBiRLiGi GELiSiYOR
SAM

ViETNAMDA OGRENCiLER SiMDiDE GREVE BASLADI
ViETNAM
Vietnam'dan verilen haberlere gore dun Diem sehrinde 45 saatlik bir greve
basladiklan kaydedilmistir.Ogrenciler
Diem sehri sokaklannda hiikumet
aleyhine haykirarak dolasrmslardir.
SiLLURA iLE ARP ALIKTA'Ki TURK EMLAKi YERLE BiR EDiLDi
LEFKOSA-OZEL
Dun Birlesmis Milletleri askerleri refakatinde koyleri ziyaret ederek Sillura
muhtan Huseyin Zihni ile Arpahk muhtan bu koylerimizde Rumlarm tas
iisttinde tas birakmadiklanru miidahele etmislerdir,
ERKiN,AMERiKA

VE iNGiLiZ EL<;iLERi iLE GORUSTU

Turkiye Disisleri Bakam F eridun Cemal dun Ankarada Ingiliz tarafmdan
Ankara Buyukelciligini ziyaret etti.Daha sonrada Anavatan Btiyukelcilerini ayn
ayn kabul ederek kendileriyle gorusmustur.Gorusmeler hakkmda birbirlerine
aciklama yaprmslardir.

Sayi:4004 Yil-14

Carsamba 13 Ocak 1965

iNONU iLE BEKLENMEDiK BiR GORUSME YAP AN POD
GOL Y,GAZETECiLERE A<;IKLADI:
Baskan Gtirsel ile Basbakan Inonu.Sovyctlerin davetini kabul ettiler
Pod Gomy,Sovyetlerin Ada' da iki milli topluluk bulundugunu inandigirn
soyledi.
FERiDUN CEMAL ERKiN BUGUN NEW-YORK' A HAREKET EDiYOR
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Drsisleri Bakam.Ingiltere Devlet Adamlarr ile gorii~ecek
TURK DESTEBAN TEVKiF EDiLDi
KUKLA
Magusa kuklasi.destebam Mustafa Roma'dan gecen gun ogleden sonra saat
15.30'da koy dismda gorevi basmda bulundugu bir sirada 3 Yunan subaymm
emri ile Yunanh askerler tarafmdan tevkif edilmis ve Vadili polis merkezine
gotiiriilmii~tiir.Polis merkezinde siki bir arastirmaya tabii tutulan Mustafa
Roma' dan bir saat sonra serbest birakilrrusnr.
ENOSiS ALEYHTARI RUM DOVULDU
LEYMOSUN
Leymosun'daki Loel icki fabrikasmda cahsan Iliya admdaki solcu bir
amele,bir meyhanede.Kibns'm
Yunanistan'a ilhaki konusunda konusan iki
yardimci polise mildahele ettigi icin fena halde dovulmus ve sokaklarda
yardimci polisler tarafmdan siiriiklenerek karakola goturulmustur.Dayak _fash
karakolda da devam etmis ve neticede Enosis aleyhtan ilia,kendisine bir sey
yapilmadigma <lair bir kagit imzalatildiktan sonra serbest birakilrrnstir.
LiVATYA RUMLARI <;ARPISTILAR
LiVATYA
10 Ocak giinii,Livatya' daki sager ve solcu Rumlar arasmda siyasi bir
anlasmazhk
ytizimden
carpisma
cikmisur.Carpismada
cesitli
silahlar
kullamlrmstir.Yarah
ve olii olup olmadigi hakkmda kesin bir bilgi
aciklanmarmsur.
RUMLAR ERENKOY'E Hi<;BiR iHTiTA<; MADDESi SOKMUYORLAR

ERENKOY
Ogrenildigine gore Erenkoy'e yiyecek ve ihtiyac maddesi tasiyan Turk
otomobillerine cikaran.bu otomobillerdeki malzemeleri arastirmak bahanesiyle
ise yaramaz hale getiren ve hala calan sozde Rum polisleri simdi bu
otomobillerin Erenkoy'e gitmelerine kesin sekilde karsi cikmaktadirlar.
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Persembe 14 Ocak 1965

Sayi:4005 Yd-14

GALO PLAZA'NIN HENUZ BiR PLANI MEVCUT DEGiL
Dun iki giinliik bir ziyaret icin Londra'ya giden Erkin bugiin Basbakan
Wilson ve Gordon Walker ile gorusecek.Disisleri Bakam Rumlann yeni bir
saldmya gecmesinin akil kan olmadigmi soyledi.
RUMLAR MAGUSA'DA YENi BiR MEVZi KURMAYA BASLADILAR
Thimayya Barrs Birliklerine hazir olun emri verdi.

KOSTOPLOS,PLAZA'NIN

NiHAi RAPORUNU GENEL KURULDAN
SO NRA
HAZIRLAYACAGINI SOYLEDi
ATiNA

Yunan Disisleri Bakam Kostoplos arabulucu Galo Plaza'mn U Thant'a
Kibns meselesi ile ilgili sifani bir rapor sunduktan sonra Genel Kuruldaki
gorusmeleri bekleyecegini ve bu gorusmelerin nihai raporunu hazirlanmasmda
kendisine yardim edecegini soylemistir.
Kostoplos,bu arada Yunanistanm izmir'deki NATO heyetine katilmayacagim
aciklamis.daha once Yunanistan'da ahnan kararda hicbir degisiklik olmadigim
belirtmistir.Kostoplos bu konudaki beyanatrru.lzmir' deki kornandanhktan
cereyan eden goriismelere Yunan subaylarmm sorulmasi iizerine
verilmistir.Ilgili Yunan subaylan.Izmir' deki gorusmelerc katildiktan sonra
Atina'ya doneceklerdir,

RUM KESiMiNDE iNFiLAK
LEFKOSA
Diin sabah Lefkosa' da,Rum kesiminde Baf kapisi Polis merkezi cihetinde bir
el silah sesi isitilmistir.Silah sesinin isitilmesinden sonra Cikili Manastm
tarafmda siddetli bir infilak isitilmistir.Ancak bunlann mahiyeti hakkmda hicbir
bilgi verilmemistir.
DR.KU<;UK LUBNAN stctst iLE GORUST-0
14

LEFKOSA
Cumhurbaskan Yardimcisi Dr.Fazil Kiicilk dim ogleden sonra saat 12.30'da
Liibnan'm Kibns Biiyilkelcisi Dr Sahade Hiiseyin resmi ikametgahmda kabul
etmistir.Kendisi ile bir sure gorusmustur.Gonismenin
mahiyeti hakkmda
herhangi bir aciklama yapilmarmstir.
BARIS GUCU i<;iN HA TIRA PULLAR! BASTIRILIYOR
NEW-YORK
Birlesmis Milletler Posta idaresi.onumiizdeki 4 Mart' da.Birlesmis Milletlerin
Kibns' daki Bans Gucu birliklerinin hatirasma 5 ve 10 sentlik iki cesit pul
crkaracaktir.Avusturalyali ressam George Hamuer'in resimlerini hazirladigi bu
hatira pull an Isvicre' de basilacaktir,

Cuma 15 Ocak 1965

Sayi:4006 Yd-14

Pedgorny'nin Anavatanda verdjgi demeeler firtma kopardi.
Atina'da kotiimser bir hava esiyor
Yunan muhalefetine
koparamayacaktir.

gore.Yunanistan.Birlesmis

Milletlerden

istedigini

Turkiye 90k tarafh NATO giiciine katilmayacagmi resmen acikladi.
Amerika bunun psikolojik bir kayip oldugunu itiraf etti.
iYi NiYET HEYETiMiz TEMASLARINA DEV AM EDiYOR
Kocas.Araplara hitaben gecmisteki anlasmazhklan unutmahyiz dedi.
TURKi:YE BUTUN ARAP ULKELERiYLE DOSTLUK KURUYOR
Tiirkiye Disisleri Bakanhgi sozcusu Ismail.gecen gun diizenlenen bir basm
toplantismda Tiirkiye'nin Birlesik Arap Cumhuriyeti de dahil buttm Arap
iilkeleri ile iliskilerinin son aylar icinde iyiye dogru hizla gelisme kaydettigini
soyledi.
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RUMLARIN UTAN<; BARiKATLARINDAKi
DA VRANISLARI
DEV AM EDiYOR

UTAN<; VERiCi

Bir cok vatandasirmz diinde Turk semtine sokulmadilar.Rumlann
barikatmdaki utanc verici hareketler butun hizi ile devam etmektedir.

utanc

iSTANBUL'DA ASKERi BiR U<;AK DUSTU
iSTANBUL
Y esilkoy havalimanmda dun aksam saat 19 .00 siralannda hareket eden C 4 7
Dukuta tipi bir askeri ucak meydana gelen bir anza ytiztmden pistin 150 metre
kadar soluna duserek cukura cakilmis ve yanrmstir.Uc kisi yaralanmis bir kiside
olmii~tiir.Yangm Istanbul Bakanhgi ve Havaalam itfaiye ekiplerince 20.30'da
sonduriilmustur.
Cumartesi 16 Ocak 1965

Sayi:4007 Yd-14

BiRLESMiS MiLLETLER GENEL KURUL MUZAKERELERiNiN
EYLUL'E
BIRAKILMASI KONUSUNDA,KIBRIS MESELESiNiN ERKEN BiR
ZAMANDA
HALLi i<;iN c;ozOM YOLU ARANIYOR
Kibns meselesinin girvenlik konseyinde veya Birlesmis Milletler dismda ele
ahnmasi muhtemel. Tiirkiye Disisleri Bakanhgi yapilmasi muhtemel gonismeler
icin gerekli cahsmalar basladi.
Rum
iddialarmm
gulunc
ve
asilsiz
oldugunu
soyleyen
Denktas.t'Parolarruz.zulme diktatorluge.haksizhga boyun egrnemektir'' dedi.
Endonezya,Malezya topraklanna kuvvet cikarmaya devam edecek
Makarios Alnh Miizakere teklifini reddetmis.
Tiirkiye Birlesmis Milletler' den yardim alacak
ViETNAM'DAKi

SAVAS ON YIL KADAR DAHA UZA Y ABiLiR
SAYGON
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Saygon' dan bildirildigine gore iki gun icerisinde hukumet kuvvetleri ile
carpisan
gerillalardan
100
kadan
oldurulmus, 100
kadanda
esir
edilmistir.Emniyet kuvvetleri bes kisi kaybetmistir,
Dun aksam Amerikan ordusu Kurmay Baskam Gtmey Vietnam'daki askeri
onderligin diizene girmeye basladtgmi soylemistir.Fcnel Kurmay Baskanhgi
simdiki halde durumun bir hukilmet askerine karsi lie; Vietkonglu gerillamn
oldiirlilmesi oranmda oldugunu bildirmis ve Vietnamdaki savasm 10 yil kadar
daha uzayabilecegini soylemistir.
H.ISIK BASBAKAN KOSiGNY'E iNONU'NUN BiR MESAJINI SUNDU
Anavatan Moskova Biiyukelcisi Hasan Isik.sovyet Basbakaru Alex
Kosigny' diin Basbakan Inonu'nun mesajim sunmustur.Biiyiikelcilik ilgilileri bu
dostluk mesajmm gecenlerde
Tiirkiye'yi ziyaret eden Sovyet Parlemonto heyetini Kosigny'den Basbakan
Inonu'ye getirdigi mektuba bir cevap oldugunu soylemi~lerdir.Kosigny ile
Hasan I~1k arasmdaki gorusme Buyukelcinin istegi iizerine yapilrms ve 20
dakika surmustiir.
TURKi:YE NATO NUKLEER GUCUNE KA TILMA Y ACAGINI RESMEN
A<;IKLADI
ANKARA
Tilrkiye radyolannm bildirdiklerine gore, Tirrkiye Disisleri Bakanhgi sozcusu
Ismail Soysal,Anavatamn cok tarafh Nukleer giicune katilmayacagun dun
resmen aciklarmsur.Disisleri Bakanligi sozcusu.bu karann tamamen ulusal
menfaatler bakimmdan almrms oldugunu ve ABD bu karardan daha yakm bir
siire diplomatik yollardan haberdar edilmis oldugunu belirtmistir.

Sayi:4008 Yil-14

Pazar 17 Ocak 1965

Davalanm Birlesmis Devletlerinde kaybedeceklerini anlayan Rum liderligi
gayelerini tahakkuk ettirmek icin Bans Gucii aleyhine kampanya acti,
Rumlann gayesi "Y esi Hatti" kaldmp Tiirklere hucum etmek.
Rusya,oy hakkmi kaybetrnedigi takdirde Birlesmis Milletlere olan borcunu
odemeyi kabul etti.
GLAFKOS KLiRiDiS'iN,A VRUP A KONSEYiNi OY ALADIGI BELiRTiLDi
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Kliridis' den,temsilcilerimizin
mevziler insaa ediyor.

erken zamanda secilmesi istendi.Rumlar yeni

TOGO CUMHURBASKANI,BASBAKAN CEMAL GURSEL TARAFINDAN
ANA VAT ANA DA VET EDiLDi
Togo Cumhurbaskaru Nikolo,Cihat Baban baskanligmdaki iyi niyet heyetini
kabul ederek heyet mensupsan ile bir sure gorusmustur.Cumhurbaskam
ile
orli~tlikten sonra gazetecilerin sorulanm cevaplandiran Cihat Baban,Togo
Cumhurbaskamnm Kibns konusunda gosterdigi anlayistan 90k memnun
kaldigmi belirterek "Bir Kibns meselesine ve dimyanm cesitli bolgelerindeki
iger onemli meselelere ergec bir cozum yolu bulunacagmdan eminiz'tdemistir
Cihat Baban aynca Togo Cumhurbaskamna Cumhurbaskaru Giirsel'in
endisini Anavatan Tlirkiye'ye davet eden bir mesajmida verdigini aciklayarak
Togo Cumhurbaskanmm bu daveti memnunlukla kabul ettigini belirtmistir.Iyi
iyet daha sonra Togo Disisleri.Egitim ve Ticaret Bakanlan ile iki Iilkeyi
iyasi.ekonomik ve kiiltilrel alanlarda ilgilendiren konulan gorusmtlslerdir.Cihat
Baban daha sonra Tlirkiye'nin Togo'lu ogrencilere burs vermeyi dusundugunu
iklarmsur.
RUMLAR BiRLESMiS MiLLETLERiN MUSAHEDE NOKT ALARI
KURMALARINA iTiill
ETMEKTE
LARNAKA
Birlesmis Milletler Bans gucimiin Lemoka kazasmda sabit muhtelif yol
vsagmda sabit bir miisahede noktalan kurmak istegi.Lemoka' daki Rum kaza
amirligi tarafmdan reddedilmistir.
Rum Kaza Amiri buna siddetle itiraz etmis ve Birlesmis Milletler Gucimun
gibi noktalar kurmasmm hem yetkisi dismda hemde gereksiz oldugunu ileri
stmnustur.
SOLCU AMELELER MAKARios 'A p ARA y ARDIMINDA
BULUNMAYACAK
ihhi durumunda
celesiyor

hicbir degisiklik

kaydedilmeyen

CHUR CHILL oltimle

Sah 18 Ocak 1965

Sayi:4010 Yil-14

BASBAKAN iNONO MiLLi BiRLiK GRUBU UYELERi iLE Y APTIGI BiR
GORUSMEDE SOVYETLERiN TURK GORUSUNU DESTEKLEYiP
KABUL ETTiKLERi A(;IKLANDI
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Rusya.Kibris'da federal bir devlet oldugunu ilan edecek.
Ismet
Inonu "Simdi Turk Cemaati Demir Leblebi
_:elmi~tir.Milcadeleyi gaze alabilecek haldedir" dedi.
Arabulucu olmayi teklif eden Nkrumah.plamm
dhrig Erhard'a verdi.

durumuna

Batt Almanya

Basbakaru

ERHARD iNONU iLE P APNDREU'YU BiR ARAYA GETiRMEYE
(;ALISIYOR
Yunanistan simdi boyle bir yakinlasmaya taraftar gortinmekte.
ERKiN-RUSK GORUSMESi TEHiR EDiLDi

Carsamba 19 Ocak 1965

Sayi:4011 Yd-14

iY ASi (;EVRELER KIBRIS PROBLEMiNiN Y AKINDA (;OZULECEGi
UMiDiNDE
Arabulucu
Galo Plaza Federasyona
taraftar.Arabulucunun
plamna
- .Kibns.Ttlrklerle Rumlar arasmda taksim edilecek ve federatif bir sistem
ygulanacak.
\
AL TIN CI DUNY A MUSLUMANLAR KONGRESiNiN KIBRIS
HAKKINDAKi
KARARININ TAM METNi A(;IKLANDI

Islam dunyasi da federasyon

istiyor.Dunya Musliimanlan
la Kibns Turklerinin yam basmda olduklanm kabul ettiler.

aldiklan adil

BiTMEYEN MUCADELEMiZ
Rumlar,Osmanh
istemiyorlar.

Devletine her yil odcmekte olan kira bedelini odemek

Rum mernurlar.Turkcemize gereken saygiyi gostermiyorlar.
TURKi:YE'NiN iNGiLTERE'YE

YAPTIGI iTHALAT ARTTI

Anavatarumiz Tiirkiye'nin ingiltere'ye olan ihracati 1964 yih icinde onemli
artis gostermis buna karsihk ingiltereden yapilan ithalatta azalma
l)'dedilmi~tir.
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ATES A(;ILDI
LEFKOSA
Gecen aksam Lefkosa'nm Karababa sokagmdaki Rum mevzilerinden Turk
evzilerine ates acilrms.fakat Tiirkler bu tahrikleri karsismda sogukanhhklanm
uhafaza ederek karsihk vermemislerdir.
RUMLAR

SIGINAK KAZIYORLAR

Turk cetlerinden yedikleri samann acisi ile halen kivranmakta olan Rumlar
rm akibete ugramanm korkusu icerisinde durmadan sigmak kazmakta.Muhtelif
a tedbirleri almaktadirlar.
BA YRAKT AR CAMiiNDEKi

AGA(;LAR

KESiLiYOR

Tiirklere ait herseyi sahsi bir hirsla yok etme komplexi icinde bulunan
ftUllllar,~imdi de Bayraktar Camii'nin avlusundaki agaclan hirer birer kesmeye
Iamislardtr.Bilindigi
gibi Rum kesiminin gobeginde bulunan Bayraktar camii
oncede Rumlarm tecavuzime ugrarms.bombalarla
saldtrmislardir.
RUMLAR

TAHKiMATA

DEV AM EDiYORLAR

Rumlar
Turklerle
moskiin
bolgelerde
tahkibat
faaliyetlerine
hiz
islerdir.Haber verildigine gore Tath su ,Veterazi koyleri arasma yerlesen
Milli Muhafiz Alayi Askerleri Tiirkler'e ait emlak'i isgal ederek buralarda
vzi kurmaya baslarmslardir.Turk
koylulerinin
itiraz ve sikayetlerini hice
an Rumlar olaganustu hallerde butun emlakm devlete ait oldugunu.bu itibarla
iikiimet kuvvetinin
tam bir hareket serbestine
sahip bulundugunu
ileri
ii~tiir
Pazartesi 20 Ocak 1965
Sayi:4009 Yd-14
Kibns konusunda meydana gelen gelismelerden
dreu siddetle tenkit edilmeye baslandi.

sonra Basbakan

George

TiNA UMiTSiZLiK i<;iNDE
Yunan
ynuyor.

basmma

Erkin.t'Kibns
DISiSLERi
BiLGi

gore

Papandreu,Makarios

ile birlikte

konusu bizler icin cok oncmlidir"
BAKANI

GENEL KURULDA
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cocukca

bir oyun

dedi.

MESELENiN

RUHU HAKKINDA

rERECEGiNi SOYLEDi
Libya.Kibns konusunda ki Turk tezini destekliyor.
Anavatan yeni bir Rum saldmsma seyirci kalmayacak
Benzin istasyonunda infilak

Persembe 21 Ocak 1965

Sayi:4012 Yd-14

BUGUN YUNAN BASININA HAKiM OLAN GENEL GORUS:
Makarios ile Papandreu bertaraf edilmelidir.Karaminisin yeniden iktidara
:elmesi isteniyor.Makarios yonetiminin kanun d1~1 davramslan Dr.Kiicuk.U
Thant'a gonderdigi bir telgrafla protesto etti.Anayasa cignenmekle kalrmyor
· lam dinide akibete ugruyor.
· ayya Magusa'daki Rum tahkibatma miidahele etti.General bir Rum
erine "Bu hazirhklann ne gaye tasidigrm ben gayet iyi biliyorum"dedi.
JHONSON and icti ve 4 yilhk gorev donemine basladi.
unanistan Ankara icin Buyukelci bularmyor,
Gecen Cumartesinden beri New-York'da
J3I1Il Genel Kurulda konusacak,

olumlu temaslarda bulunan ERKiN

DISiSLERi BAKANI SALI GUNU V ASiNTON'DA
GORUSECEK

GEORGE BALL iLE

Cuma 22 Ocak 1965

Sayi:4013 Yd:14

GROMiKO iZVESTiA GAZETESiNE VERDiGi BiR DEME(;TE,iKi A YRI
BiR EY ALETTEN KURULMUS, TEK VE BAGIMSIZ FEDERAL BiR
KIBRIS HUKUMETiNiN KURULMASININ MUMKON OLDUGUNU
SOYLEDi.

Rusya'ya gore her iki cemaatin menfaatlerine uygun idare
sekliefederasyondur.
iRAN BASBAKANINA SuiKAST Y APILDI
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Bir lise ogrencisi tarafmdan
eliyat edildi.

vurulan Basbakan

hastan eye kaldmlarak

S dergisi Kibns meselesinin 90k iimitli safhada oldugunu yazdi,
TURK(E GAZETELERIN TEVZiiNE RUMLAR MANi OLMA YA
(ALISIYOR

~ar

Bans Guell askerlerini dovuyor.
OGRENCiYE AiT ELBiSELER MUSADERE EDiLDi
MOSKOV A'DAKi SiY ASi (EVRELERE GORE GROMiKO KIBRIS
KONUSUNDAKi DEMECi iLE,GENEL KURULDAKi SOVYET
TUTUMUNUN NE OLACAGINI ORTA YA KOYDU.

iEME( :Rum Iiderliginin yuziinde bir samar gibi sakladi.Rumlar
- itsizlik ve telas son haddine vardi,

arasmdaki

GROMiKO'NUNDEMECi ATiNA'DAKi POLiTiKACILARA SOGUK BiR
DUS ETKiSi Y ARATIRKEN,ANKARA'DA OLUMLU BiR SEKiLDE
KARSJLANDI
.Kostoplos,Sovyet Rusya idarecilerine cilgmca saldirdi.
et Sukomo.Kibns konusundaki Turk tezini destekledigini acikladi
BiR TURK TEVKiF EDiLDi
Rumlar gecen aksam havaalanmda Hasan Cemal adh Lefkosa'Ii bir Turk'u
kif etmislerdir.Tedavi maksadiyla Ankara'ya giden Hasan Cemal.gecen
ak:~m ada'ya donusunde tevkif edilmistir.Sozde Rum polisleri Hasan Cemal'in
ahat vesikalannm Ankara' da usulsuz olarak hazirlandigmi iddia ederek ve bu
ydasnmzm hangi sartlar altmda yakalandigim ve Tiirkiye'ye nasil gittigini
turmak icin nezaret altma ahndigi ileri stirulrnektedir.
lEW-YORK TIMES GAZETESi TORKiYE iLE YUNANiST ANI BiR MASA
BASINA DA VET EDiYOR
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New-York times gazetesi dunku sayismda Yunanistan ve Tiirkiye'yi ada'da
yeni bir patlama vukuu bulmadan Kibns antlasmazhgi bulmalan hakkmda
tesvik etmektedir.
OGRENCiLER LEFKOSA'Y A SOKULMADI
Dun sabah Magusa kapismdaki utanc barikatmda bulunan Rum sozde
Polisleri 18-22 yas arasmdaki 5 Turk ogrencinin Lefkosanm Turk kesimine
gitmelerine miisaade etmemislerdir.
Pazar 24 Ocak 1965

Sayi:4015 Yil-14

AMERiKAN B0YuKELC:::iSi TA YLOR,BiR DEME\'. VEREREK KIBRIS
KONUSUNDAKi AMERiKAN GORUSUNU YENiDEN TEKRARLADI
Genel Kurul uluslararasi anlasmalan pes etmek
-·1dir.Belcher federasyonla ilgili bir soru yamtlanmadr,

hakkma

sahip

RUM ASKER VE POLiSLERi HIRSIZLIGA BASLADI
KA SABA
Makarios yonetimi tarafmdan kendilerine ticret verilmedigi icin para sikmtisi
ken
Rum
Asker
ve
Polisleri
yollarda
rastladiklan
Turklerden.yiyecek.icecek.para ve sigaralarla gtmluk ihtiyaclanru karsilamaya
rnaktadirlar.
RUM MEMURLAR BiRBiRiNE GiRDi
MAGUS A
Ogrendigimize gore.gecenlerde Magusa limamnda calisan 1. siruf Rum
emurlar arasmda 90k siddetli bir kavga cikmistir.Yapttgmuz
tahkikat
eticesinde ogrendigimize gore.kavga Sovyet Rusyamn Turk tezini destekleyen
mi beyanatm mahalli basmda yayimlanmasi iizerine kendi aralannda
layan munakasa.ncticesinde cikrmsur.Memurla birbirlerini vaktiyle soyete
aadlerine inanarak itham etmislerdir ve neticeyle birbirlerine kiifretmeyle
Iarmslardir.kavga esnasmda yaralanmalarda oldugu tahmin edilmekteydi.
Sir vinston churchill Londradaki evinde hala derin bir korumada
unmaktadir. Sir Vinston ozel doktoru Lord
CHURCiHiLL'iN

DURUMUNUDA DEGiSiKLiK YOK
LONDRA
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Sir Vinston Churchill Londro'daki evinde hala derin bir korumada
unmaktadrr. Sir Vinston'un ozel doktoru Moran 90 yasmdaki devlet adamim
a bir sure once ziyaret etmis ve durumunda hicbir degisiklik olmadigmi
soylemi~tir. Genellikle dun sakin bir gun olmasma ragmen doktoru Sir
inston'un durumunun biraz daha kotuye gittigini onaylamistir,
Sayi 4016 Yd: 14

Pazartesi 25 ocak 1965

CHURCHiLL EN NiHA YET DUN ECELE TESLiM OLDU
Buyuk devlet adami churchill'in oltimti dfolayisiyla ana vatan ve kibns turk
iderligi mesajlar yaymladi. Cenaze torenine, yanhz 2. dunya savasmda Ingiltere
safhmda yer alan iilkeler ve ingiliz uluslar topluluguna nmensup ulkeler heyet
.onderebilecek.
TURK KOMANDOSU iLE CARPISMAK iNTiHARDIR
Isvec birligine
icakladilar.

yi:4017 Yd 14

ait muhimmata

el kondu.

Rumlar

isvecli

bir

askeri

Sah 26 Ocak 1965

GiLiZ BASINI RUMLAR ARASINDAKi SAGCI-SOLCU <;EKiSMESiNE
DiKKA T (;EK Ti
Sagcilar ve solcular arasmda bir ic harbin yakmda patlak vermesi kuvvetle
uhtemel gorunuyor,
Sol egilimli bir Rum askeri daha vuruldu.
ik Yunan Basbakanlanndan Pipinellis ve radikal parti Baskam Kaneloplos
~tereken su gercek iizcrinde durdular.Yunan siyaseti iflas etti.
Churchill' in cenaze toreninde Anavatam Kemal Satir ve Haluk Cura temsil
ebilirlerdi.
YUNAN BASINI YENi BiR SiY ASET HATTI <;iZiLMESiNi iSTiYOR

Atinahlar,bugiin bir mitingle Gromiko'yu protesto edeceklermis.
DERi CEKETLERE RUMLAR EL KOYDU
Suleyman Carer adi altmda bir vatandasirmzm Lefkosa'daki Turk emniyet
makamma yaptigi bir ziyaretle 23 Ocak tarihinde Turkiye'ye gitmek gerekirse
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Lefkosa'ya hareket ederek yola crktigmi fakat Magusa etrafmda sozde Rum
lisleri tarafmdan deri ceketlerine el konuldu.

TURK EVLERi Y AKILIP YIKILIYOR
LEFKOSA
Rum yagmacihgi
akmaktadirlar.

butiin

hiztyla

devam

etmektedir. Turkler' cit

evleri

TURK BAH(;ELERi TAHRiP EDiLiYOR
LEFKOSA
Carsamba 27 Ocak 1965

Sayi:4018 Yil-14

iNONU'NUN BAKANLIGINDA TOPLANAN ANAVATAN' A MiLLi
GUVENLiK
KURULU KIBRIS'DA RUMLARIN GiRSTiKLERi TECA VUZ
HAZIRLIKLARINI
GOZDEN GE(;iRDi
Giivenlik kurulu Rum tecavilzleri karsismda Tiirklerle Mesktm mmtikalann
orunmasi icin mukabil tedbirler aldi,
BASBAKAN iN6NU CUMHURiYET SENATOSUNDA KIBRIS TlJRKLERi
HAKKINDA SOYLE DEDi
"Tiirk cemaatinin emsalsiz kahramanhgmdan gurur duyuyoruz"dedi.
ORHAN ERALP GENEL SEKRETER U THANT'IN DiKKA TiNi (;EKTi
Yunanhlarla Kibrrs Rumlarr ada'da tecaviize hazrrlamyor,
FERiDUN ERKiN'iN NUTKU OLUMLU Y ANKILAR YARA TTI
Genel kurulda yer alan butun delegasyonlann ileri gelen uyeleri ve ozellikle
Arap tllkclerinin delegeleri Erkin'in konusmasmdan
dolayi duyduklan
emnuniyeti heyecanla ifade etmisler ve konusmada Arap dostluguna Filistinli
Arap miiltecilerin durumuna temas eden kisunlann kendilerini son derece
.iitehasis ettigini belirtmislerdir,
Arap iilkeleri temsilcileri Arap- Turk iliskisinde yeni bir c;1gir acilmakta
oldugunu beyan ederek nutukta duyurdfuklan memnuniyrti huktnnetlerine

25

ttireceklerini bir kac gtme kadar
mlarmda yer alcagim soylernistir.

bunun

olumlu

yankilannm

kendi

VEKARLI KONUSMA
Ote yandan iran rtalya belcika ve ispanya delegeleri de konusmanm biiyuk
vletlere has bu vekar icinde gectigine ifade ile disilen bakam Erkini tebrik
islerdir.
BAHIRD HUSEYiN DEFNEDILDI
ANKARA
bnstaki ilk kanh olaylar sirasmda tedhisci Rumlar tarafmdan kursunla
elden 1 yildir tedavide bulundurdugu Ankara Hastanesmde gecen gun olen
e Huseymm Cenazesi dun oglen namazmdan sonra Haer Bayram
mden ahnarak ebedi istirahatma tevm edilmistir.
SAYI 4019 YIL 14 Persembe 28 Ocak 1965

CUMHURiYET SENATOSUNDA BUT<;E MUZAKERELERi ESNASINDA
SENATORLER MiLLi SA VUNMA VE KIBRIS KONUSU UZERiNDE
FiKiRLERiNi BEY AN ETTiLER
Kibns Turklerinin gerektiginde kendi miidafalanm yapabilmeleri icin gerekli
&malin yapilmasi istendi
SEHiTLERiMiZi

TANZiMLE ANDIK

Torene istirak eden mehmetciklerimiz
_ • .., •• , •• zm heyecanh tezehuratma vesile oldu.

ile

mticahitlerimizin

yuruysii

ATiNA ARTIK ENOSiSi TASARLAMIYOR.
Bir turk yunan
unmayacaklar

harbi

vukuunda

rusya

ile

amerika

miidahalede

dide askere alman rum gencleri limanlarda normal olarak cahstmhyorlar.
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MAKARiYOS YONETiMi BAGISLARLA A YAK.TA DURMA YA
<;ALISIYOR
Fakir rum halki tiirlii bahanelerle iane vermeye zorlamyor.

Cumartesi 28 Ocak 1965

Sayi:4021 Yd 14

Papandreo ve kral ile gorusen grivos, makariosun yunanistam feci bir sekilde
datmaya hazirlandrgiru soyledi, Ve tedbirler almmasim istedi
Elefteria gazetesi makariosa hitaben yaymladigi bir mektupta yunan halkinm
azm enosize sabote ettigine inandigmi belirtti. Grivos yunanhlan makarios
ehinde ayayklandmyor
RUSY ANIN VE T ARAFSIZ ULKELERiN ENOSiSiSN ALEHiNDE
OLDUKLARINI
ANLASILMASINDAN SONRA RUMALR ARASINDA BlJYUK BiR
FAALiYET
GOZE <;ARPIYOR

Makarios bertaraf edilmek isteniyor
RUMLAR BiR TURK OTOBUSUNE EL KOYDU
Rum polisleri arasmdaki
·· atlarda bekletiliyor

anlasmazliklar

yiiziinden

tiirkler

saatlerce

brrs icin gerekli biitiin askeri tedbirler ahndr,
iYi NiYET HEYETiNiN GEZiLERi OLUMLU BiR ORTAMDA DEV AM
EDiYOR
Rumlar bir ti.irk miidchalesine karsi tedbirler arastmyor.
ostopulos ilk.in screfine yemek verdi.

Pazar 29 ocak 1965

yi:4022 yd: 14

SOVYET RUSYA VE MISIR MAKARiOSUN KENDiLERiNi
ALDADTIGINI PEK Y AKINDA ANLA Y ACAKLARDIR.
On bin yunan askerinin bu adada ne isi var kibns tiirkiinii bu topraklar
uzerinden sokup atmak isteyecekler olanlar otuz milyon tiirkiin yumrugu altmda
· bulacaktir,
27

ALMANY ANIN SESi GELiSMELERiN ISIGINDA KIBRIS DURUMUNU
ELESTiRDi
Neticede federasyon gerceklesecek.
~ .... okovamn Noktai nazanru aciklamasi makariosu 90k mtlskul mevkide birakti,
Ooma erkine rusyamn tutumuna karsi bir takim sorular tevci etti.

Sayi:4023 Yd:14 Subat Pazartesi 1965

Osma, Erkin'e Rusya'mn Tutumu ile ilgili Birtakim Sorular Tevcih Etti
ANKARA
Ocak ayi baslannda Tiirkiye'yi ziyaret eden Sovyet Heyeti Baskam
Podgomy'nin vaadine ragmen Rusyamn Makarlosa silah gondermesi Ankara
iyasi cevrelerinde biiyuk uzuntti yaratnustir.Silah sevkinin iki taraf arasmda
imzalanan anlasmalar cercevesi icinde yapildigi samlmakta ise de,Makarlosa
sir uzerinden agir silahlar yollanmasi daha buyiik uziintii yaratnustir.Bu
onuyla ilgili olarak Adalet Partisi Izmir Milletvekili Sinasi Osma,Meclise bir
ru onergesi vererek Disisleri Bakanlanndan izahat istemistir.
Milletvekili Sinasi Osma soz konusu onergesinde, Makarlosla Rusya
mda imzalanan ticaret anlasmasi geregince 48 saat once silah ve miihumat
-• 'ii bir rus gemisinin magusa limanma demirleyerek gece yansi yukunu
ltngnu, aynca gizlilik icinde Sovyet yapisi uctorpidonun bu limana
dignu ileri siirerek su noktalarm Anavatan Disisleri Bakam F eridun cemal
•..• Kin tarafmdan cevaplandmlmasim istemistir.

SORULAR:
" Bu hal hiikiimetimizin Sovyetler birligi ile kurmak istedigi dostluk ve
uluk iliskileri ile kabili telifmidir.Bu tutum ve davrarus bir sure once
~ll.lleketimizi ziyaret eden Sovyet Palamento Heyeti Baskarurnn Kibns
vzuundaki sozleri ile tezat teskil etmiyor mu? Sovyet Parlamento Heyeti
83$an1 Podgar-t'Devanu 6. safada)
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Sir Winston Churchill iein Krallar ol~iisiinde Biiyiik Bir Cenaze Tdreni
Yaprldr
Diin Aksam Saray Oteli Salonlarmda Mtiteveffayr Anmak Icin Bir Toren
Tertiplendi
LEFKOSA
Gecen hafta Londra' da vefat eden ve diin yapilan muazzam bir cenaze
- ni ile ebedi istirahatgahma tevdi edilen,iinlii ingiliz Devlet Adami Sir
inston Chuchill diin aksam Lefkosa'run Tiirk Kesiminde tertiplenen miitevazi
· torenle amlmistir.
Saat 7' de Saray Otel Salonlannda tertiplenen anma torenine basta
umurbaskan Muavini Dr. F. Kiictik ve esi, olmak iizere Turk bakanlar ve
buslar, Tiirkiye Biiyiik elciligi Maslahatgiizan Faruk Sahinbas ve sair elcilik
uplan, Kibns Tiirk Kuvvetleri Alayi Komutam Kurmay Albay Hasan
-·am ve muavini, Kibns Muftusu M. Dana efendi, Birlesmis Milletler Baris
-cii'ne mensup yuksek riitbeli subaylar ve Turk cemaatlerinin ileri gelen daha
· 90k mensubu ile kalabahk bir davetli toplulugu hazir bulunmustur.
SIR BISHOP'UN KONUSMASI
Anma torenini Kibnstaki Yiiksek Ingiliz Komiseri Sir Alec Bishop acrrus ve
· ci Diinya Savasi esnasmda Sir Winston Churchill' in Kabinesindeki
~teryada(Devam1
ikinci sayfada)

~~II Oldugunu iddia Etti
Atina:
unanistan Basbakam Papandreu,Sovyetler Birligi Disisleri Bakam
rniko'nun, Kibns konusundaki demeci iizerine, Yunanistan'm dis
etinde bir degisiklik olmayacagmi soylemistir,
Papandreu konusrnasmda sunlan soylemistir:
anistan'm uluslararasr siyasetine gelince, bu siyaset eok eskiden
rlastrrrlnns olup, hie degi~tirilmemi~ ve ~oylece ozetlenebilir:Bat1 ile
..• k ve dostluk."
TURKi:YE iLE GORUSME iHTiMALi
France Press'in bu konudaki haberine gore Yunanistan Basbakam,
iye ile gorusmelcrc girismek ihtimali ile ilgili bir soruyuda soyle
a!1"3plam1~tir:"Tiirk ve Yunan geli~melerinde ortaya eikan ayrihklar, goz
miae ahmnca,Tiirk Hiikiimeti ile giri~ilecek gorii~melerin, bu iki gorii~me
ZU(U_J..)
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rasmdaki ziddiyeti bir daha ortaya koymak ve artirmaktan baska bir
nuca ulasilmayacagr ortadadrr, i~te bu sebeplerdir ki biz oteden beri ileri
-rdiigiimiiz gibi, dogrudan dogruya gorii~mekte bir fayda
-rmiiyouz.Kald1 ki.dogrudan dogruya bir gorii~menin yamsira
rabulucular da vardrr.Bunlart bilmezlikten gelmeyede sebep yoktur."
YUNAN SiYASETi
Papandreu Yunan siyasetinin bir bans siyaseti oldugunu iddiatmis ve
brrs halkmm hakh istediklerini, barrscr yollardan karsilamaya
iyoruz" demistir,
· · Diri Goniildiikten Sonra Mezarmdan Kalkrp Evine Gelen, Oldii Diye
Otopsi Yapihrken Feryadr Basan insan Var
viren:
AHiTORGUN
Gazetelerde sik sik okuruz: "Oldu samlan bir kadm, tenesir tahtasmda
skarurken dirilmistir ... " Veya "Oldii samlan fakat aslmda sadece bayilrms olan
bir adam, mezara goturulurken sarsmtmm tesiriyle kendine gelmis ve
utunun kapagmi acarak herkesin korku ve dehset nazarlan altmda cemaati
Iamlarmstir."
Bu gibi hadiseler,fenni btitun ilerlemelere ragmen, maalesef sik sik vukua
Imektedir, Bilhassa, medeni bolgelerden uzakta bulunan koylerde, harplerde,
lzelelerde, su baskmlarmda, yer coktintiileri vakalannda olmedigi halde olii
anlann sayisi daha kabank olmaktadir.
Bundan baska bir de gouldilkten sonra dirilenler vardir ki, bunlarm icinde
-,ULunu acip tizerindeki topragi kaldirabilenler, parmakla sayilabilecek kadar
.Buyuk bir kisrm, tabutunu acmak icin bosuna gayret sarfettikten sonra
asizhktan bogulmus veya cildirarak olmusttir. Tutulan istatisliklere gore.her
e Fransada her alti yiiz kiside bir kisi diri diri gomulmektcdir.Ingilterede ise
i olarak bilinmemesine ragmen diri diri gomulenler nisbetinin bir hayli
-• ek oldugu tahmin edilmektedir.
insanlann diri diri gomulmesine mani olmak icin tib adamlan asirlardan
· careler dusunmus; bu hususta cesitli aletler icat etmislerdir. Fakat bu
~malarm
hie; birisi, simdiye kadar insalarm diri diri gomulmesini kati surette
eyecek bir neticeye ulasmarrustir. Bu yolda alman tedbirlerin en
affakiyetliside, 1851 de Giuseppe Consolo isimli bir doktorun basvurdugu
diir.
insanalnn diri diri gomtilmemesi icin savas acrms olan bu doktor, kendi
tastabanesinde hususi bir hocre yaptmms ve btittm oluleri, kokrnaga
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laymcaya kadar bu odada muhafaza etmistir. Kislan sicak tutulan bu odada
yataklara yatmlan cesetlerin el ve ayaklarma bir ucu nobetci doktorun
mdaki zile raptcdilmis teller baglanmakta ve boylece dirilen bir kimsenin
YGl.l(U,,ag1 ufak bir hareketten haberdar olmasi miimktin kilmmakta idi.
Doktor Giuseppe Consolonun bu usulii sayesinde yiizlerce kimse diri diri
- ulmcktcn kurtulmustur, Fakat, bu usuliinde bircok mahzurlan
undugundan aradan 30-40 sene gectikten sonra bu cesetler hiicreside ortadan
dmlrmstir.
Boylece, bugun, ilim ve tib yolunda elde edilen buyiik terakkilere ragmen
msao1arm diri diri gomulmesinin ontine gecilmemektedir, Hatta okadar ki bazi
arda bizzat doktorlar heniiz olmemis kimseleri kendi elleriyle ebediyete
etmektedirler.Bunun
feci bir misali Manin Lesko "Manon Lescaut" eserinin
arriri olan bicare rahip Prevot'un oliimil olmustur,
Sayi:4024 Yd: 2 Subat 1965
. Kii~iik, Hiebir Medeni Ulkenin Rum Politikasim Desteklemeyecegini
soyledi
LEFKOSA

~

Roma'da yayimlanmakta olan "II Tempo" gazetesine bir miilakat veren
••• iurbaskan Yardrmcisi Dr. Fazil Kucuk, Tiirkleri bugiinkii zayif durumdan
ak icin ne gibi bir hal sekli diistmdtlgtlnun sorulmasi iizerine sunlan
emistir:
anatik bir sekilde tiirklerden nefret etmelerinin bir neticesi olan bu
davramsr muvacehesinde, biz, yegane devamh hal earesinin birisi
digeri Rum olmak iizere iki devlet ve milsterek meselelerden
lu, Rumlarla Tiirklerden kurulu bir federal hiikiimet kurulmasi
tiyle iki toplumlu fiziki ve cografi baknndan birbirlerinden ayrilmak
ti ile Tiirkleri bu zayif durumdan kurtarmak olduguna kaniiz."
RUMLARIN KARAKTERi

iki cemaat arasmda devamh bir bansm ancak iki cemaatin fiziki
-UJ!ILLJ.•1dan aynlmalan sureti ile kurulabilecegine isaret eden Dr. Fazil Kucuk,
Rumlarm karekterini biliyoruz ... Onalrm Tiirk aleyhtari dini ve irki
nbu o kadar kdkliidilr ki, kagit iizerindeki herhangi bir temit onlarm
eri ve Tiirk olan herseyi mahvetme arzularma engel olamaz" demistir.
federe bir sistem uygulandigr taktirde Tiirklerin Rumlara bu federe sistem
vesi icinde isbirliginde bulunmaasi icin hicbir sebep olmadigiru belirten
" .• ,.. •• iurbaskan Yardimcisi, Sovyetlerin Krbns Problemi ile ilgili son
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mtumunada deginmis, diger bircok devletler gibi Sovyetler Birliginin de gercek
bns Davasim simdi kavrarrus bulundugunu soylmistir. Sovyetler Birliginin
bnsta Tiirklere karsi bir cenosit hareketine girisilmis oldugunu, Rumlarm bu
da Biiyiik iskenderin riiyalanm gerceklestirmek istediklerini artik anlarms
Idugunu ifade eden Dr. Kucuk, miilakatma son verirken soyle demistir:
"Tiirklerden korii kdrtlna nefret yiiziinden insanhgm manevi ve adli
rensiplerini ayaklar altma almrslardir.Medeni devletlerin bu insanhk d1~1
um Politikasun desteklemesi ihtimal drsrdrr.Gercek sudur ki Krbrista iki
illi cemaat vardrr ve Sovyetler Birligi de bu ger~ek karsismda gozlerini
payamannsur.Cilnktl
gereek realism ve objektivite haikatlerin Rumlar
rafmdan aksettirildikleri gibi degil, olduklarr gibi Kabul edilmesini
rektirmektedir."
Rumlarm

Yagmac1hg1 Devam Ediyor

Aslen Kucuk Kaymakh'h olup simdi Lefkosa'run Tiirk kesiminde
- men olarak yasayan Ali Osman Yusuf isminde bir soydasimizin Turk
Emniyet Makamlarma yaptigr bir sikayete gore, Kiiciik Kaymakh' da Hiirrem
-,a Sokagmdaki 18,20 ve 24 numarah ii9 evi ile Mehmet Haer ibrahim

kagmdaki 1 numarah bakkal dukkam, Rumlar tarafmdan acilarak biitiin ev ve
aliye esyasi calmmis ve ilaveten evlerinin kapi ve pencereleri de sokulerek
:otiiriilmii~tiir.Yapilan zarann cem'an £1.700 kadar oldugu tahmin edilmektedir.
Ali Osman Yusuf, Makarios'un gayri kanuni kuvvetlerinin gayri kanuni
· alinde bulunan Kucuk Kaymakh ' da ki evlerini ve diikkanmi, 28 Ocak
tarihinde Birlesmis Milletler askeri refakatinde ziyaret etmisti,
Sayi:4025 Yd:14 Subat 3 1965
YUNANiST ANDA'Ki TiJRKLER, BUYUK BASKI AL TINDA
BULUNDURULUYOR
ANKARA
Tiirkiye Disisleri Bakanhgi, Bah Trakya ve Oniki Adalarda yapilan Turk
Cemaat secimlerinin diiriist oldugunu soyleyen ve Tiirkiye'den suur d1~1 edilen
Yunan uyruklu
Rumlar hakkmda bir takim mesnetsiz, kasith iddialar ortaya
at.an Yunanistan
Basbakanhk Mustesan Milonas'a dun cevap vermis ve
iddialann yetersizligini ortaya koymustur,
SE(;iMLER
Anavatan Disisleri Bakanhgi Yunan iddialarma verdigi cevapta, Turk
Cemaati secimlerden once bir Kral buyrugu ile secim sisteminin
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- · stirildigini.secim gunimden 18 gun once de Gtimtilcine Turk Gencler Birligi
am ve Yonetim Kurulu tiyclerinin bir piyango formalitesi aksakligi
- _.•. iden tutuklanrrus olduklanru aciklarmstir. Drsisleri Bakanhgi yaptigi
amaya gorevlerinden alman Turk asilh ogretmen sayisi iddia edildigi gibi
· degil, dorttur., Ti.irkiye'deki ilk ogretmen okullanndan mezun ilk okul
tmenleri de diplomalanndaki degum yerlerine Turkce yerine Rumca
lmaga zorlanmakta ve islerine son verilecegi tehdidi ile karsi karsiya
uu~lmaktad1rlar ..
Yunanistan daki Tiirk Cemaati EvkafMeclisi uyelikleri icin secim
ilmadrgiru belirten Anavatan Disisleri Bakanhgi, Turkiyedeki Rum
igmm bu gibi islerini secimlerle yi.iri.itti.igi.ini.i belirttikten sonra sunlan ilave
ektedir:
HAKSIZLIK
"Yunan Makamlari Oniki Ada Tiirklerini Fasist Yonetim zamanmda
sahip olduklarr bir baktan yoksun birakmakla kalmanus, Tiirk
kafun kasten zarara ugratacak kimseleri idare Meclisine atamrsnr. Son
fa Yunan Vakif Idare Heyeti Baskam Tiirk Vatandashgmdan erkarrlmis,
izhk sueundan hapse mabkum edilmis ve biitiin Rodos'lu Tiirklerin
retini kazanmis bir kimseyi atamrsnr."
Sayi:4026 Yd:14 Subat 4 1965
TURKiYEDEKi RUMLAR
Ekim 1960 Tarihli Ikamet, Ticaret ve Seyri.isefahin Andlasmasuun 16 Eylul
964 tarihinde yurilrliikten kaldmlmasmdan sonra ikamet siireleri sona eren
unan uyruklulara nasil insancil davraruldignu ornekleri ile ortaya koyan
vatan Disisleri Bakanhgi, Biiyukada' daki Rum Yetimhanesinin binanm eski
asi sebebiyle tehlikeli bir hal aldigi ve yangun tehlikesini maruz kaldigi
kcesi ile yikildigim aciklamakta ve Rumlar icin hayali vergiler tahakkuk
· · ldigi iddialanna deginerek sunlan belirtmektedir:

-

"Tiirkiyede kazanc elde eden berkes iein oldugu gibi, Yunan
klular da yiiriirliikteki Mali Dairelerimize verdikleri ddviz bildirileri
rinden vergiye tabi tutulmaktadrrlar .. Kanunlarnmzca ongoriilmii~
intiler dismda Yunan uyruklularm munzam vergiye tabi tutulduklarr
iasr her tiirlii dayanaktan uzaktir."
YUNANLIOGRETMENLER
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Anavatan Disisleri Bakanhgi aynca, Tiirkiyede bulunmayan yabanci
ulann bankalardaki paralanmn baskalan tarafmdan kullamlmasmm
isiz oldugunu bildirerek, tahakkuk etmis vergi borclanm odememis olan
ve Yabanci Bankalardaki hesaplanmn ihtiyaten bloke edildigini
detmektedir. Disisleri Bakanhgumzm Yunan Basbakanhk Mustesanna cevap
yaptigi aciklamada, bazi Yunan ogretmenlerin islerine son verildigi
iasi da reddedilmekte, Yunan uyruklulara gayri menkul islemleri icin izin
ilmedigi iddialarma karsi da ozetle soyle denilmektedir:

-··a,

"Yunanistanda Tiirkler tarafmdan iskan edilmis topraklarda 1926
dan beri Tiirklerin toprak sahibi olmalarma engel olunmaktadrr .. 10
bat 1947 Paris Barrs Andlasmasi ile askerlikten tecrit edilen Oniki
lar, 1948'de crkarilan bir Kral buyrugu ile hudut bolgesi ilan edilmis ve
ardan beri buralarda yerlesmis Tiirklerin toprak sahibi olmalarr

klannnsnr."
Rum Toplumu Gestapo idaresi Altmda inliyor !
Rum Polisinde Yapilan Son Terfiler, Teskilati ikiye Boldii
Rum cevrelerinden elde ettigimiz bilgilere dayanarak diyebiliriz ki bugiin
halki icnde bulundugu cendereden bir an once kurtulmak ve liderlerinin
Janna ormus oldugu coraptan kellerini kurtarmak icin ya bir yolunu bulup
•ernm
kacmakta, kacamayanlar ise caresizlik icinde bocalamaktadir, Caresizlik
· sinde bocalamaktadir cimku, gercekleri haykirmaktan, gorusiinii
rmaktan mahrumdur. Elinden butiin hiirriyeti ahnrrus, soyleneni yapmakla
-• ellefbir duruma getirilmistir. Agizrm acmasi belkide olumune sebeb olur,
· tehdit edilir, belki de aklma getirmedigi bir felakete maruz kahr ..
Kibns ve Yunan liderliginin musterek hazirladikan Kibns faciasmm en
kurbanlan, masum turk cemaati olmakla beraber, Rumlar da bu faciada
;;ey kaybetmislerdir. Kimisi evladmi, kimisi babasmi kaybetmis ve bugiin
· 90k aileler 90k feci sartlar altmda siirunmektedirler. Fakat aldiran kim,
eye varmak icin isterse biitiin Rum gencleri feda olsun! Yeter ki kendilerinin
eri tarihe bir kahraman olarak gecsin. Iste bu gercegi Rum halki bugun
iitiin acikhgiyla anlamistir ve eline bir firsat gecmis olsa bu zavalhlara
ettikleri dersi vereceklerdir.

~1

Fakat bu biraz zor, ctinkti Rum liderligi bir inek gibi sagdiklan Rumlarm
an ile etraflannda gii9lii ve eli silah tutan adamlar besleyerek, silahsiz ve
um halkm herhangi bir kipirdarusuu ezmek icin tedbirler almislardir. Ya
var. Eli silah tutan zengin evlatlan Rum liderligine verdikleri paralarla bu
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- vinden muaf tutlmakta, etrafta dedikodu yapilmamasi icin de bu gibilerin
bnstan tahsil yapacak siisii altmda adadan aynlmasma goz yumulmaktadir.
Arna gelin gorun ki fakir Rum halki boyle bir sey yapabilecek kuvvet ve
ettte degildir, Onlar daima emre boyun cgmek ve evlatlanm goz gore gore
rlerinin kurbam olarak vermek mecburiyetindedir. Sirasi gelmisken bu
egi burada hikaye ederek kamu oyunu aydmlatmak yerinde olur
sanaatindeyiz; Arodez' de iki oglundan birini Dillirya saldmsmda kaybeden bir
kadmm ikinci ogluda zorla ve annesinin gozyaslan icinde, cekistirilerek,
enerek zorla biitiin koy halkmm gozleri onunde askere almrrusnr. Kadm
Iere kapanarak "Ne olur diger oglumu kaybettim bunu olsun bana birakimz"
e yalvarrms, yakarrms fakat nafile, biitiin bocalamasi bir semere vermemis ve
· ci ogluda zorla askere almrrustir,
En oncmlisi bu Rum gencinin askerlik cagma gelmemesine ragmen bu
ilde goturulmesi, Rum toplumu arasmda duyulmus ve nefretle karsilanrmsur.
akat kimse de acik olarak birsey soyleyememistir. Silah tehtidi altmda bir
po idaresinin hiikiim surdugu Rum bolgelerinde konusmak ve serbestce
beyan etmek kolay bir sey olmasa gerek.

Sayr 4027 Yd: 14 Subat 51965
MAKARiOS SE<;iMLERE GiDiLMESiNi iSTiYOR
Baspiskobos, Tiirklerle Rumlarm birlikte oy vermelerini ongoren yeni bir
seeim kanunu gef;irmek istiyor
LEFKOSA
Baspiskobos Makarios diin Kibns Haber Ajansmm Kibns meselesine
edilen hal caresi yakmda bulunmadigi taktirde simdiki hiikiimetin hizmet
- sinin uzatihp uzatilmayacagi hakkmda bir sorusunu su sekilde
aplandirrmstir:
"Simdiki hiikiimetin hizmet siiresi yakmda sona erince, Kibns halki Rum
Tiirk olarak ayn ayn degil de bir millet olarak yeni bir hiikiimet secmelidir. 0
nrnana kadar Kibns meselesinin ne gibi gelismeler kaydedecegini bilmiyorum.
unla beraber kanaatimizce hiikiimetin hizmet siiresi secimlerde halkm
igi yetkiye uygun olarak tesbit edilen zamandan daha oteye uzatilmamali ve
· secimlere gidilmelidir."

Yeni Seeim Kanunu
Baspiskobos makarios bu konudaki demecine su sekilde devam etmistir:
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Yeni se9imler, halen olmus bulunan Zurih ve Londra andla~malanmn aymci
hilkiimleri tahtinde yap1lmayacaktir. Mil~terek bir secim listesine dayanan ve
Rumlarla Tilrklerin ayn ayn olarak degil, birlikte oy verecekleri bir secim
yaptlmast icin yeni bir secim kanunu ge9irmelidir."
GALO PLAZA LASSO YAl(INDA ANKARA'YI ziYARET EDECEK
GENEL KURUL'UN <;ALISMALARI BiR SURE DARA
GECiKTiRiLECEK
NE WY ORK
Birle~mi~ Milletlerin Kibns Arabulucusu Ekvatorlu Diplomat Galo Plaza
Laso onilmiizdeki gimlerde Ankara'ya gidecektir.Halen Birlesmis Milletlerde
Kibns Milzakerelerine hazirlanan Turk ve Yunan Delegasyonlannm
faaliyetlerini ve Genel Kurul Kulisine hakim olan havayi yakmdan inceleyen
Birle~mi~ Milletler Arabulucusu Galo Plaza'nm Ankara' dan sonra Atina ve
Lefko~a'y1 da ziyaret etmesi beklenmektedir.Galo Plaza'mn bu ziyaretleri
beklenmedik bir zamanda yer alacaktir .Bilindigi gibi Arabulucu Plaza, Genel
Kurul' daki Kibns Milzakereleri tamamlanmcaya kadar Ekvatorda kalmayi
tasarlamakta idi.Galo Plaza'nm Kibns Meselesi ile ilgili ulkelerin merkezlerini
ziyaret etmeye kalk1~masmm, Genel Kurul Milzakerelerinin gecikmesi ile ilgili
oldugu tahmin edilmektedir.
GENEL KURUL TOPLANTISI
Diger taraftan Birle~mi~ Milletler Genel Kurulunun toplanmas1 bir sure
daha geciktirilmi~tir.New-York'dan gelen haberlere gore, Birle~mi~ Milletler
Genel Kurulu bugiln yapacagi kisa bir toplantidan sonra birikmis borclar
problemine cozum sekli bulmak konusundaki 9abalann olumlu bir sonuc
vermemesi dolay1s1yla 9ah~malanm birkac gun daha tatil edecektir ..
Diplomatik kaynaklar 114 uyesi bulunan Birle~mi~ Milletler Genel
Kurulunun bugiln kisa bir toplanti yapacag1m ve Genel Sekreter U.Thant'm
mali durum hakkindaki konusmasiru dinledikten sonra iiyeler arasmda
isti~arelerde bulunmasi icin 9ah~malarma yeniden ara verilecegini ileri

son

silrmektedirler.
Sayi:4028 Yd: Subat 6 1965
DR. KU<;UK BERNARDES VE THiMAYYA iLE GORUSTU
LEFKOSA
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Birlesmis Milletler Genel Sekreteri U Thant'm Kibnstaki ozel temsilcisi
Carlos Alfredo Bernardes, dun beraberinde Birlesmis Milletler Bans Gucu
omutam General Thimayya oldugu halde Cumhurbaskan Yardimcisi Dr. Fazil
iic;uk'u resmi ikametgahmda ziyaret etmis ve kendisi ile bir sure gorusmustur.
Cumhurbaskan Yardimcisi Dr. Fazil Kucuk daha oncede Kibnstali Suriye
aslahatgiizan Dr.Muhammet ismail'i kabul ederek kendisi ile bir sure
gorii~mu~tur.Gorii~melerin mahiyeti hakkmda herhangi bir aciklama
apilmarmstir.

Rumlar olay erkarmaya devam ediyorlar
iKi OTOBUS SAATLERCE YOLLARINDAN ALIKONULDU
LEFKOSA
Magusa Kapismdaki Utanc Barikatmda bulunan Sozde Rum Polisleri,
· erisinde bir cocuk ile yedi yolcu bulunan bir Turk otobusunu Baf Kapisi Polis
erkezine goturerek, ~6f6rii ve yolculan bes saat miiddetle sorguya
ekmislerdir. Hisarkoy, eski adryla Kambilli'den gelmekte olan otobus , once
Y erelakko Rum Koyiinde siki bir sekilde arastmlrrus, arabada kanunsuz
· cbirsey bularmyan sozde Rum Polisleri, sofore arastmldigma <lair birde vesika
ermislerdir.Buna ragmen Ay-Kasiyano'daki barikatta durdurulan otobiis,
olculan ile birlikte polis merkezine goturulmtistur .. Kambilli' den gel en
ehmet Ali Faik idaresindeki otobiis, ancak gee; vakit serbest birakilrms, bu
yiizden soz konusu soydasirmz ile otobiisteki yolcular dun geceyi Lefkosanm
Turk Semtinde gecirmek zorunda kalrruslardir.
Diger taraftan Koccat Koyiinden gelen diger bir Turk otobtisu de barikatta
uzun miiddet bekletilmis bu yiizden otobus geri koyune donernemistir.

Siyasi Yorumcu Sarni Kohen, Kibris Meselesinin son durumunu inceledi:
PAPANDREU ENOSiS'i KUVVET YOLU iLE GER<;EKLESTiRMEYE
KALKISIRSA <;OK BUYUK BiR DARBE YiYECEKTiR
iSTANBUL
"MiLLiYET" Gazetesinin siyasi yorumcusu Sarni Kohen, son Kibns
Durumu ile ilgili olarak dun su makaleyi yayinlarrnstir :
~erkes simdi Tiirkiycnin Kibns Meselesinde diplomatik bir zafer kazandiguu
-,yliiyor .. Hatta Yunanhlar ve Kibnsh Rumlar bile ..
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Zaman son aylarda Turkiyenin lehinde cahsti .. Biitun iimitlerini Birlesmis
Milletlere baglayan Atina ve Lefkosa, Genel Kurul toplantisnu beklemeye
oyuldu .. Bu toplanti, diinya teskilatmm gecirdigi kriz yuzunden gecikti .. Turk
Hiikiimeti Yunanhlar oturup beklerken genis bir diplomatik taaruza gecti .. Bunu
... basanh sonucu Rusyamn Makarios 'u desteklemekten vaz gecerek Ttirkiyenin
ederasyon tezini benimsemesi oldu .. Nikrumahtan Sukarno 'ya kadar Tarafsiz
Blokun bircok ileri geleni de tutumlarmm degistirdiler ve Turk Gonisiine
nlmaya basladilar ..
Heniiz lie; ay once Makarios 'un Kahire Konferansmda elde ettigi basan
lanacak olursa Kibns Meselesinde Milletler arasi havada vuku bulan
gisikligin ne kadar btiytik oldugu daha kolay anlasilabilir.. Ve denilebilir ki,
bns Meselesi hadiselerin patlak vermesinden bir yil sonra simdi Turkiyenin
hinde yepyeni bir sathaya girmis bulunuyor ..
Sayi:4029 Yd:14 Subat 7

1965

GENEL KURUL TOPLANTILARI
Bundan sonra ne olacak? .. Yunanhlar simdiye kadar sabirsizhkla
kledikleri Genel Kurul toplantismm ne zaman yapilacagi henuz bellig
gildir. Borclu iiyelerin oy hakkmdan mahrum edilmesi meslesi yuziinden
Genel Kurul'un gundemi bile hazirlanamarmstir .. Churchill'in olilmtl dolayisiyla
tern tutan Genel Kurul haftaya toplanacaktir ..
0 zaman ya Kibns Miizakereleri icin bir tarih tesbit edilecek veya toplanti
eriye kalacaktir .. Toplanti daha once umuldugu gibi Subat ya da Mart'ta
ilsa bile Makarios'un istedigini, yani self-determinasyon talebinin
ulunun saglanmasi artik ihtimal disidir .. Bunu artik Rumlar da biliyor ve
ul ediyorlar.Genel Kurul olsa olsa, taraflann meseleyi bans icinde ve
iizakere yolu ile halletmesi gibi bir temennide bulunmakla yetinecektir ..

TEK <;IKAR YOL
Papandreu simdiye kadar Birlesmis Milletler dismda goriismeleri siddetle
reddetmisti .. Simdi buna yanasacak mi? .. Muhalefet onu bu yolda daima
ikisunp durmustur .. Gercekten bugun kendisi icin miizakerelere yanasmaktan
baska yapacak birsey kalmanustir ..
Eger Papandreu Atina'ya cagrrdigi Grivas vasitasi ile adada yeni bir
taaruza gecmeye ve ENOSiS 'i kuvvet yolu ile gcrceklestirmeye kalkisirsa bu
sefer yiyeccgi darbe cok daha kiilfetli olacaktir .. Zira bu sefer Turkiyenin
miidahakesine ne Amerika, ne de Rusya mani olacak, ne de tarafsizlar seslerini
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racaklardrr .. Turkiyenin lehinde gelisen hava, Papandreu ve Makarios 'un
oldugu kadar icte de prestijine agir bir darbe indirmistir..
Atina da muhalefet, " Biz daha once boyle olacagmi soylemistik slogam
ile Basbakana agir huciimlarda bulunuyor.. Solcular ise , tam bir saskmhk
- indeler .. EDA halkm sempatisini kaybetmemek pahasma Rusya'ya sirtmi
virmek zorunda kalrmstir .. Kibns AKEL de aym acaip durumdadir .. Papndreu,
Tiirkiyenin ikazlanna ragmen yanhs yoldan gitmekle simdi tam bir cikmaza
istir .. ENOSiS'in kapisi kapanrrustir .. Tek cikar yol, Turkiye ile aym
ada oturup mesruiyeti biitim biiyiik devletlerce kabul edilen anlasmalar
cevcsinde rnakul bir coziim sekli kabul etmesidir .. Bunu geciktirmek, veya
eni maceralar denemek Papandreu ve Makarios 'un daha da aleyhinde
Iacaktir."

Athinadaki kriz devam ediyor. Yunan Hiikiimeti ac1klama yapmak
zorunda kaldt
Papandreu, Acheson Planmm Niye Kabul Edilmedigini En Nihayet
Aeikladr
ATiNA

Haber Ajanslanmn Atina'dan bildiklerine gore Makarios'la Eski Devlet
Bakaru Basbakanm oglu Andrea Papandreu'nun ENOSiS'in tahakkukunu
- ledikleri hakkmda 24 Ocak tarihli Hukumet taraftan "ELEFTERiA"
gazetesinde yaymlanan iddianm meydana getirdigi saskinhk devam etmektedir ..
Bu arada "ELEFTERiA" gazetesinin Makarios aleyhtan nesriyati heniiz son
amistir.
Basbakan Papandreu ve oglu Andrea Papandreu, Hiikumet gazetesinin
· • lialanru yalanlarmslarsa da kamuoyunu pet tatmin etmis
sayilmaktadirlar.Nitekim durumun ciddiyetini kavrayan Hiikumet.Atina' da
Fransizca olarak yaymlanmakta olan " La Message La Athens" adh gimluk
gazetede su aciklamayr yaymlarrustir:
"Mr. Dean Acheson Birlesmis Milletler Arabulucusu Tuomioja'ya
dugu projede Kibnsm Yunanistana baglanmasmi etmekte ve aym zamanda
Tiirkiye ye ve hilkilmranhk haklanm icra edecbilecegi genis bir bolgenin ve
iir askeri iissun verilmesini ongormekte idi.. Yunan Hukumeti bu projeyi
reddetmisse de, Hukumet d1~1 bazi siyasi sahsiyetler, Kibns Meselesine artik bir
son verilmesi icin Acheson Planmm kabul edilmesi gerektigini ileri surmusler
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hatta Makarios'un bu konuda gosterebilecegi tepkiyi nazar-1 itibara alarak
disinin Kibnstaki Yunan Kuvvetleri tarafmdan devrilmesini, icap ederse
amen zararsiz hale getirilmesini dusunmuslerdi .. Yunan Hukiimeti bu
iflere kulak vermemistir.."
PLAN NiYE KABUL EDiLMEDi
Message La Athens" adh Fransizca gazetede yaymlanan aciklamada. Bugtin
tinayi fazlasi ile mesgul eden meselenin Cenevre Toplantilannda one siirulen
heson Teklifleri ile ilgili oldugunu ileri siirillmekte ve Yunan Hiikiimetinin
heson Plamm niye reddettigi su sekilde izah edilmektedir:
"Yunan Genel Kurmay Baskam Hiikiimete Acheson Plam kabul
··digi takdirde Tiirkiyenin kendisine verilen bolge ve iisten yararlanarak
brrsi birkae saat zarfmda i~gal edebilecegini ifade etmisti .. General
rivas da, ayni miilahazalarla Acheson Planma karsi gelmis ve bu kabul
ilirse biitiin Kibrrs Halkmm ayaklanacagr ileri surtllmfisttir."

Sayr :4030 Yd:14 Subat 81965
Diin D1siseri Bakam Erkin'le Rus Biiyiikelcisi Riiov Bir Goriisme Yapti
RUSY ANIN KIBRISA SiLAH GONDERMEDiGi A<;IKLANDI
ANKARA
Sovyetler Birliginin Ankara Buyukelcisi Nikita Rijov, dun Anavatan
isleri Bakam Feridun Cemal Erkin'le bir gorusme yaprmstir. Goriisme
bakkmda Anavatan Disisleri Bakanhgmdan su aciklama yaymlanrmstir:
"Bazr Sovyet gemilerinin Kibris limanlarma Sovyetler Birliginden
h ve miihiimmat getirdiklerine dair basmda eikan haberlerle ilgili
rak Sovyetler Birligi Bfiyiikelei Ekselans Nikita Rijov bugiin Disisleri
kam Feridun Cemal Erkin'i ziyaret ederek su diizeltmeyi yapnusnr
Uzun zamandan beri hicbir Sovyet gemisi Krbrrs limanlarma silah ve
-· iimmat getirmemi~tir 20 ila 29 ocak arasmda Magusa limamna
lani' isimli bir gemi gelmi~ ve limana kereste bosaltmrsnr, Bundan sonra
· asol limamna giden aym gemi, oraya da aga~ halinde odun indirmistir,
iye ameliyesi giindiiz aydmhgmda yapilnns ve crkarilan odunlar
anda herkesin gozii oniinde saatlerce kalnnstir. Gemi her iki limanda da
ka mal crkarmanusnr.
Sayr 4031:Yd.14 Subat 9 1965
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Yunanistan ve Kibris Rumlarr Yugoslavya'dan da aradrklarim
bulamaddar:
Yugoslavya Enosis'i Desteklemiyor
BELGRAT
Belgrat'da Yunan-Yugoslav gorusmelerinin basladigi bu gunlerde,
andreu
Hiikiimetinin Yugoslavya'da da aradigiru bulamayacagi belli olmustur, Nitekim
Belgrattaki Siyasi Miisahitler, Yugoslavya'mn da Rusya gibi ENOSiS'e karsi
,ldugu ileri siiriilmektedirler ...
Onceleri Yugoslavya'mn ENOSiS'i kayrtsiz-sartsiz destekliyecegini limit
en Yunanistan'm, bu siyasi hava karsismda hayal sukutuna ugramasmm
- riz olmayacagi bildirlmektedir .. Yunanistan-Yugoslavya Disisleri
anlanmn Belgrat'da yaptiklan gorusmeden sonra yaymlanan resmi
1ildiriden, Yugoslavya'nm ENOSiS'i desteklemeyecegi anlasilmaktadir ..
-zkonusu bildiride Kibnsla ilgili paragrafta nesrolunan ctimleler Atina Siyasi
vrelerinde endise yaratrmstir. Bildirinin Yugoslavya'mn ENOSiS' e karsi
Idugunu belirten boliimunde aynen soyle denilmektedir:
"Kibrrs Meselesi, Balkan Bolgesinde dahi gerginlik yartan
eselelerden biridir .. iki bakan bu meselenin yabanci miidahale olmaksizm
ri~~Iyollardan Kibrrs Halkma kendi meselelerini biitiin Kibrrshlarm
enfaati dairesinde kendisinin care bulmasi imkam verilmek sureti ile
alledilmesi lazun geldigi hususunda mutabik kalrmsnr."
ENOSiSTEN BAHiS YOK
Yugoslav-Yunan Bildirisinde yer alan "Bansci yollardan ve biitiin
bnshlann menfaati dairesinde cozumlenmesi" temennilerini Yugoslavya'nm
OSiS'i reddettigi seklindc yorunlanmaktadir .. Bundan anlasildigma gore,
Yunanistan biitiin diinyada oldugu gibi Yugoslavya'da da aradigmi
uslamamtstir .. Bilindigi gibi Yunan Siyasi cevreleri, Yunan-Yugoslav ortak
ildirisinde, Yugoslavya'mn ENOSiS 'i destekledigini belirten ciimleler yer
alacagmi limit etmekteydiler .. Goriildiigii gibi soz konusu bildiride, ENOSiS 'ten
• <; soz edilmemektedir.
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Sayi:4032 Yd:14 Subat 10 1965
RHAN ERALP'IN GENEL SEKRETER U THANT' A VERDiGi BiR
MEKTUPLA

1

Anavatammiz, Rumlarm Son Hazirhklarma Dikkati Cekti

vatan Tiirkiye, Birlesmis Milletlerde Kibnsta carpismalann yeniden
amasmi onleyici ciddi tedbirler ahnmasmi istemistir. Anavatan, Birlesmis
etlerdeki Daimi Delegesi Orhan Eralp vasitasi ile Genel Sekreter U Thant'a
mektup sunmustur. Bu mektubun metni gecen gun aciklannustir. 28 Ocak
5 tarihini tasiyan ve Guvanlik Konseyi vesikasi olarak dagrtilan mektupta
iye Delegesi Orhan Eralp, Yunanistandan yardim goren Kibns Rumlanmn
· tecavuz hazirhklanna <lair su delilleri siralamaktadir:
1.

2.
3.

4.

DELiLLER
Magusa kazasmda Kukla ile Kondeya koyii arasmda yeniden
barikatlar kurulmakta ve bu bolgede eok sayrda askeri birlik
bulunmaktadrr ..
Kantara ve Mersinlik askeri kamplarr yeni birlikler ve askeri
techizatla takviye edilmektedir.
Bogazkoy kuzeyindeki fabrikalara askeri personelin giri~ ve ~1kt~1
tahdit edilmistir ve fabrikalar civarmdaki barakalara asker
yerlestir'ilmistir.
Adamo diger bolgelerinde Krbrish Tiirkleri tehdit eder sekilde
mevziler kurulmus ve bu mevziler ag1r top ve makinah tiifekle
tahkim edilmistir,

GiRNEDEN GELEN·YOLCULAR <;OK SIKI ARASTIRMAYA TABi
TUTULDU
LEFKOSA

Dun Gimeden Lefkosaya gelmekte olan Tiirklerin arabalan Gime
-ikatmda sozde
Polisleri tarafmdan durdurulmus ve 90k siki bir sekilde arasunlrruslardir.
e Rum Polisleri bu siki arastmnalarda arabalann yastiklan, farlan ve hatta
lasrikleri icine kadar bakrmslar, bu arada erkek yolculann ceketlerinin dikislerini
usler, kadmlarm uzerini kilotlanna vanncaya kadar arastmmslardir.
Bu arada Turklerle birlikte seyahet etmekte olan bir ingilizin de aym
mu.ua.u.~eleye tabi tutuldugunu bildirmektedir.
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ndigimize gore, bu siki yoklamalarm Girne Barikati Sozde Rum Polis
.ylarmdan Mama tarafmdan idare edilmekte idi

er' de kurulu bir federal hilldimet kurulmasi suretiyle iki toplumun fizik ve
rm:ifi bakimmdan birbirlerinden ayirmak suretiyle Tiirkleri bu zayif durumdan
.._.<:>rr-nak olduguna inamyoruz dedi"

Sayi:4033 Yd:14 Sabat 111965
RUMLARIN YAGMACILIGI DEV AM EDiYOR
kticukkaymaklih olup simdi Lefkosa'run Turk kesiminde gocmen
yasayan Ali Osman Yusuf isminde bir soydasnrnzm Turk emniyet
mlanna yaptigi bir sikayete gore K.Kaymakh' da Hilrrem Aga sokagmda
-20 ve 24 numarah 3 evi ile Mehmet Haer Ibrahim sokagmdaki 1 nolu bakkal
-"''1.11 tarafmdan acilarak ev ve bakkaliye esyasi calmmis ve ilaveten evin kapi
pencereleri de sokulerek goturiilmtistur.Yapilan zararm 17 bin sterlin kadar
..,mgu tahmin edilmektedir.

---.a

YiYECEK MADDELERi ~ALINDI

Dagasan koyunden Dilek Bayram ile Cemaliye Musa, koyden getirdikleri
degerindeki yumurta, peksimet, domates macunu ve zeytinin calmdigma
· Turk Polisine sikayette bulunmuslardir.. Sozkonusu sahislar 4 Su bat
-~ · de koylerinden Lefkosa'ya geldiklerini, havamn yagmurlu olmasi sebebi
sepetler icinde bulunan esyalanm otobuste biraktiklanm, 5 Subat tarihinde
saat 7:30'da bunlan almaya gittiklerinde ise calmmis olduklanm
-"?<made ettiklerini bildirmislerdir .. Turk Polisi, hirsizhk olayi ile ilgili olarak
-.i.Aat yamaktadir ..
SON, ZENCiLERiN OY HAKKI DAV ALARINI DESTEKLiYOR
Baskan Johnson Amerikah zencilerin oy hakki davalanm
ekledigini bildiren ozel mesajuu yakmda kongreye sunacaktir.

tamamen

Beyaz Saray Sozcusu'nun bu konuda yaptigi aciklamaya gore, Baskan
-- ••• son'un acikca bu tutumu almasma Alabama'daki olaylar dolayisiyle,
.Amerika2nm siyah hakh arasmda kendini gosteren heyecan sebep olmustur.
· digi gibi zencilerin secim kutuklerine kaydolma kampanyasmi desteklemek
· Alabama'ya gelen ve bir sure tutuklandiktan sonra evvelki gun serbest
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irakilan Dr. Martin Luter King, Baskan Johnson tarafmdan acele kabul
edilmesini istemistir. 1964 Nobel Bans Odtilunti kazanmis olan Martin Luter
· g, Pazartesi gunu Adalet Bakam ile gorusecek ve gorusmede Amerika'mn
-· iin eyaletlerinde zencilerin oylanm kullanmalanm tamamen saglayabilecek
· bir kanun tasansi ele ahnacaktir.
Ajans France Press'in haberine gore , Baskan Johnson, simdi Dr. Martin
uter King ile gorusmek niyetinde degildir,

BiR TURK TASITI MUSADERE EDiLDi
Sozde Rum Polisleri soydasirmza ait tasiti kanunsuz olarak miisadere
· slerdir., ogrenildigine gore Dervis Salih isimli bir soydasirmz, esi ve
uklan ile birlikte seyahat etmekte olduklan sirada tasitlan Palliryotissa' da
.ta ayakkabi fabrikasi civanndaki barikatta durdurulmus, siki bir sekilde
tmldiktan sonra rniisadere edilmistir. Bu vatandasirmzm esi ve cocuklan
dan gecmektc olan baska bir vasita ile geri koyune gonderildigi ve
fkosa'ya sokulmadigi ogrenilmi~tir.

AN BUYlJKEL<;iSi, A. GROMiKO'DAN KESiN BiR CEVAP ALDI
VYET RUSYA'NIN KIBRIS SiYASETiNDE DEGiSiKLiK YOK

1

brrs'ta Federal bir idare kurulabilir .. Enosis desteklenmiyor

Haber Ajanslannm Moskova' dan bildirdiklerine gore, Sovyet Disisleri
Bakam Andrei Gromiko, gecen gun kendisi ile goriismek arzusu izhar eden
unan Btiyukelcisine, Rusya'mn Kibns konusundaki gonisunun degismemis
ugunu soylemistir.. Yunan Btiyiikclcisi Aleksandros Burdeos, Sovyet
isleri Bakanligmda 30 dakika kalarak Gromiko'nun 2 hafta once Kremlin'e
Federasyon gorusiiniin hakim oldugunu aciklayan beyanati konusunda bir
tklama elde etmeye cahsrmstir .. Iyi haber alan kaynaklardan bildirildigine
;ore, Biiyukelci Gromiko'yu bu beyanati vermeye sevkeden nedenleri
- . . enemernis, ancak kendisine Sovyetler Birliginin Kibnsm bir bagunsiz devlet
larak kalmasi konusundaki fikrinin degismemis oldugunu soylemistir.
FEDERAL <;ARE
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Andrei Gromiko ile Yunan Buytikelcisi arasmdaki konusma hakkmda
erhangi bir aciklama yapilmarmstir .. Fakat Yunan cevreleri, gortismenin dostca
ectigini ileri surmektedirler. Rus Disisleri Bakanmm federasyon lehindeki
yanati Atina'da sert protestolara ve gosterilere sebeb olduktan sonra, Yunan
Hilkiimeti Moskova' daki Elcisine Gromiko ile gorusmesini emretmistir,
Iyi haber alan kaynaklarm bildirdiklerine gore, Andrei Gromiko Yunan
Buyiikelcisine Rusya'mn her zaman bagunsiz bir Kibns tezinin destekledigini,
iizerinde durulan konunun ise Kibnshlann bir ic meselesi oldugunu soylemistir,
Gromiko, Kibnshlann kendileri hakkmda secim yapmakta serbest birakilmalan
erektigini ve Federal carenin secilebilecek sartlarda biri oldugunu ilave
etmistir.
FEDERASYON MUMKON DEGiLMiS
Bildirildigine gore Yunan Biiytikelcisi Sovyet Disisleri Bakam Andrei
Gromiko'ya Federal bir coztim yolunun pratik olmadiguu, Kibnsh Rumlann ve
Tiirklerin adaya dagilrms bulunduklan Federasyon icin bolgesel bir imkan
olmadigmi soylemistir. Makarios'un Moskova'daki Buyukelcisi gecen hafta
vyet Disisleri Bakanligma basvurarak, o da Hukumet adma, Bakanm Kibns
onusundaki demeci hakkmda daha mufassal bilgi talep etmistir. Btiyukelci
Lefkos Yearyiadis elde ettigi bilgiyi Lefkosa'ya gondermis oldugunu soylemis,
at herhangi bir beyanat vermekten kacmrms.

Sayi:4034 Yd:14 Subat 12 1965
RUSY A'NIN GORUSU KESiN
Gromiko'nun Izvestia gazetesinde yaymlanan beyanatm Moskova'daki
iyasi mtisahitler tarafmdan Rusya'nm daha yakm baglar kurmaya cahstig;
Tiirkiye'ye Yunanistan ve Makarios'a tercih ettigi seklinde yorumlamaktadirlar.
iyasi miisahitler, Sovyetler Birligi ENOSiS 'e yeni adanm NATO uyesi
Yunanistan'a ilhakma asla taraftar olmadiguu bildirmekte Rusya icin en ideal
ziim seklini bagimsiz bir Kibns'ta Federal bir sistem oldugunu
ildirmcktedirler. Miisahitlerin kanaatine gore, Rusya'mn bu goriisuntin son
rece kesin oldugunu, Yunan ve Makarios Hiikiimetleri artik iyice anlarms
unmaktadirlar. Yunan ve Rum Btiyukelcilerinin Moskova' daki temaslaen ve
temaslann neticeleri bu kanaati kuvvetlendirir bir nitelik tasimaktadir.
RUSYA KIBRIS KONUSUNDA

txtr.t GORUSMELERE TARAFTAR

Sovyet gortisii, Yunanistan'm Moskova Biiyiikelcisine
nra, Kibns Rumlan ile Yunanlilar arasmda endise yaratti,
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aciklandiktan

Sovyetler Birligi Kibns Probleminin Kibns Cumhuriyetinin bagimsizhk,
rak biitiinliigii ve egemenligi ile yan birer milli toplum olan Turk ve Rum
aatlerinin hukuki haklanna saygr gosterilmesi esasi iizerinde cozumlenmesi
ktigini bir kere daha teyit etmistir, Gecenlerde Tiirkiye'yi ziyaret Sovyetler
"iiksek Suarasi Heyetine baskanhk etmis olan Sovyet Kominist Partisi
kanhk Divam iiyclerinden Nikolal Podgomy televizyonda
yaptigi
onusmada, bu hususu, bir kere daha baska bir Iilkeye ilhak edilmesine karsi
duklanm bildirmistir.
iLERi BiR ADIM:
Turkiye ile Sovyetler birbirine yaklastirma yoniinde ilk adimm atilrrus
ugunu soyleyen Podgomy, Tiirk-Sovyet Hududunun gittikce kuvvet kazanan
· dostluk smm ve Karadeniz'in de ilk iktisadi mtmasebetlerin gelistirilmesine
1 acan bir vasita haline getirilmesi gerektigini ifade etmistir.
Podgomy Tiirkiye'nin cok tarafh NATO Ntikleer kuvvetine katilmama
1 bansi korumak mucadelesindc
ileri bir adim oldugunu soylemis ve
-,z1erine su sekilde devam etmistir:
"Tiirkiye'nin
cok tarafh Nukleer kuvvete katilmayi reddetmesi,
iye'deki
siyasi kuvvetlerin
bir Tiirk-Sovyet
yaklasmasma
karsi
diklanru iyice gostermcktcdir. Bu yakmlasma geliserek devam edecektir.
· diden iki ulke arasmdaki ticari ve kiiltiirel miibadele artrmstir.
ATiNA
ViET-KONG (;EECiLERiNiN YEPTIKLARI TAARRUZLARDA
AMERiKALILARA BDY0K KA YIP VERDiRMELERi UZERiNE,
AMERiKAN U(;AKLARI DUN KUZEY ViETNAM'I BOMBARDIMAN
ETTi
Vietnam' daki Amerikan Aileleri Tahliye Edilecek
Viet-Kong cetecilerinin bazi birliklerin guney Vietnam'daki bir Amerikan
.ssune baskm yapmalan ve burada 7 Amerikah eri oldiirdiikten sonra bazi
an imha etmeleri iizerine dun Amerikan ve Gimey Vietnam ucaklan Kuzey
- tnam Askeri tesislerini bombalarmslardir ..
Gelen ilk habere ve Kuzey Vietnam haber ajansmm iddiasma gore, Guney
- tnam ve Amerikan ucaklanrnn Kuzey Vietnama yaptiklan hucum sirasmda 4
9ft1Pnk-an tepkilki ucagr diisilriilmtlstur..
Washington resmi cevreleri, Guney Vietnam ve Amerikan ucaklannm
~
Kuzey Vietnam smir bolgesinde harekatta bulundugunu bildirmektedirler.
-ashington' da Amerika Birlesik Devletleri Savunma Bakanligmm yaptigi
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tl<lamaya gore; Viet-Kong Kuvvetlerinin Guney Vietnam'daki hava ussune
en gun yapttl<lan bask.mm bilancosu sonucunda 7 Amerikan askeri de olmiis,
Amerikan askeri de yaralanrrustir .. Bask.ma ugrayan hava ussiinde bir ucak
amen tahrip olmus, 11 ucak da agir hasara ugrarmstir. Bu bilanconun
erikan baskentinde aciklanmasmdan sonra, Saygon' da bir Guney Vietnamerikan ortak bildirisi yaymlanrmstir .. Vietnam'daki birliklerin Viet-Kong'un
kmma karsi harekete gectiklerini aciklayan bildiride soyle denilmektedir:
"Milli Guvenlik Konseyi ve Guney Vietnam Hukiimetini temsilen Baskan
ekili ve Birlesik Amerika Hiiktimeti adma Biiyukelci, Kuzey Vietnam Askeri
islerine karsi bugiln harekata gecildigini aciklarlar .. Askeri harekata hedef
kil eden tesisler, Guney Vietnam'a karh saldmlann yoneltildigi merkezdir .. "
SAYGON

Sayi:4035 Yd:14 Subat 13 1965
RUSYA Y ARDIMDA BULUNACAK
Kuzey Vietnama karsi Gimey Vietnam ve Amerikan Kuvvetlerinin
e yaptiklan saldmlann Sovyetler Birligi Baskam Kosygin'in Kuzey
ietnam Baskenti Hanoy'da bulundugu zamana raslamasi buradaki diplomatik
eler tarafmdan cesitli sekillerde yorumlanmistir.
BUGUN TOPLANACAK OLAN GENEL KURUL'UN UZUN BiR TATiLE
GiRMESi BEKLENiYOR:

en, MESELELERi

GORUSMEK

i<;iN <;ARELER ARASTIRILIYOR

Birlesmis Milletler Genel Kurulunun l 9'uncu donem cahsmalanrun
ammi ve onemli uluslararasi meselelerin milzakeresini saglamak icin
edilen gayretler henilz olumlu bir sonuc elde edememistir.
Bugun yeniden toplanacak olan Birlesmis Milletler Genel Kurulunun, ozel
~larmm
yapilmasim saglamak icin caltsmalanm uzun bir sure icin tatil
esi kuvvetle muhtemeldir. Genel Kurul cahsmalanmn Mayrs ayma kadar rm,
a 20'nci donem caltsmalanrun baslayacagi Eylule kadar rm tehir edilecegi
iiz bilinmemektedir. Eskiden cahsmalar tehirine muhalefet cahsmalann
· · e rriuhalefet eden Asya- Afrika devletlerininde simdi buna taraftar
~wuan bildirilmektedir.

47

ZiYARETLERiNi T AMAMLA Y ARAK ANA VAT ANA DONEN

_., •• n, Afrika Ulkelerinin Tiirkiye ve Atatiirk'e hayran olduklaruu belirtti
Kibns konusundaki Tiirk gorii~iinii izah etmek amaci ile gene Afrika
.elerine ziyaretler yapmis olan Sim Oktem ve istanbul Milletvekili Oguz
'dan kurulu Cihat Baban baskanhgmdaki Tiirk iyi niyet heyeti, temaslanm
_ ••o. •• ilayarak
ge9en aksam Anavatana donrmistur .. Tiirkiye Radyolarmm
· diklerine gore, Cihat Baban, ziyaretleri ile ilgili olarak diin Anadolu
.~ma
bir demec vermistir. Ziyaret ettikleri 12 Ban Afrika iilkesinde
· yeye ve Atatiirke karsi biiyiik bir hayranhk ve sevgi musahade ettiklerini
· ten Cihat Baban, ziyaretleri ile ilgili demecinde aynca sunlan soylemistir:
"Batt Afrika'nm bagimsizligma kavusan biitiin iilkelerinde, bagimsizhk
kalkmma hamlelerinde Atatiirkiin kendilerine 1~1k tuttugunu gorduk., Bu
.elerin devlet baskanlan,
Tiirkiyeyi yakmdan tanimak istediklerini
islerdir.
ANKARA

Sayi:4036 Yd:14 Subat 14 1965
GUNEY-DOGU ASYA'DA VAHiM GELi~MELER KA YDEDiLiYOR
AMERiKAN TEPKiLi U<;AGININ KATILDIGI BOMBARDIMANDA
KOMUNi.ST OLDU

223

Fransiz Haberler Ajansmm Saygon mahreci ile verdigi haberlere gore,
.Amerika ile Giiney Vietnam ucaklan diin ogle iizeri yeniden Kuzey Vietnam' 1
balarmslardir. Hava hiicumu sirasmda ii9 Amerikan ucag, diisurulmusttir.
n aksam sabaha karsi Viet-Kong kuvvetleri bir Amerikan Hava Alarum
an atesine tutrnuslardir. Viet-Kong kuvvetlerinin baskim ile ilgili ilk
lllberlere gore, 15 ha van mermisi hava alanma dusmustur. B. Amerika ile
.ey Vietnam ucaklanrun gecen giin Kuzey Vietnam askeri bolgelerine
1:IIIJbl<lan hava hiicumunun kisa bir siire sonra Sovyetler Birligi Hiikiimetine
· digi soylenmektedir. Amerikan resmi kaynaklan Washington'un Giiney
am'daki savasi, Kuzey Vietnam'a yaymak istedigini Kremlin makamlarma
a bildirildigini belirtmektedirler ... Aynca halen Kuzey Vietnam Baskenti
mlml\Jy'da bulunan Sovyet Basbakam Kosygin de, Viet-Kong kuvvetlerinin
.Amerikan iislerine yaptiklan baskmdan haberdar edilmistir.
YGON
SERVER" GAZETESiNiN SiY ASi YORUMCUSU STEPHENS 'E GORE
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YENi BiR KRiZE YOL A(:ABiLECEK YEDi iHTiMAL KIBRISI
TEHDiT ETMEKTE
Ingiltere Drsisleri Bakanhgmm
goruslerini
yansrtan "Observer"
tesinin siyasi muhabiri gazetenin diinkii sayismda nesrettigi bir makalede
&UIJU!a ile Washington'un Kibns meselesinde yeni bir krizin patlamasi
,mimalinden endise ettiklerini bildirmektedir. "Observer" gazetesinin siyasi
Robert Stephens, yeni krizin nedenleri soyle siralamaktadir:
1-1110.biri
DEN
1. Rusya' dan destek saglayan Turk tutumunun serlesmesi ..
2. Birlesik Milletlere bagladiklan iimitlerin bosa cikmasmdan sonra
fm-marm siyasi ve iktisadi baskilanna yeniden baslamak dusunceleri.
3. Birlesik Milletler Genel Kurul cahsmalanrun tehir edilmesi ..
4. Baspiskobos Makarios 'un yeni bir anayasa tahtinde secimler yapma
5. Turk alayi askerlerinin dcgistirilmesine yeniden muhalefet edilmesi.
6. Tiirklerin keyfi hareketlere karsi koyarak Lefkosa-Girneyolunu yeniden
.tmalan ihtimali ..
7. Baspiskobos Makarios 'un soyledigi secimleri yagtirmaga kalkismasi
· de Turklerin ayn devlet kuracaklarma dair imalarda bulunmalan.
LONDRA

Sayi:437 Yil:14 Subat 15 1965
RUMLARIN YAGMA VET AHRiP HAREKETLERi BUTUN HIZI iLE
DEV AM ETMEKTE
TURK EMLAKi ARSA HALiNE GETiRiLiYOR
AKKARGI MUHTARINI RUMLAR KA<;IRMA YA YEL TENDi
Bu topraklar iizerinde Tiirklere ait her seyi mahvetmeye azmetmis olan
--.war adanm her tarafmda Turklerin mallanm yakip yikmaya devam
ktedirler. Haber verildigine gore, Akkargi, eski adiyla Pitargu koyundeki
ere ait butun evlerin kapi ve pencere ile mertekleri Rumlar tarafmdan
-·up calmmistir .. Buna ek olarak gecen yilki iizum uriinii de, Rumlar
-AJ..llldan tamamen toplanrmstir .. Bu koyde soydaslanrmza yapilan zarann
.000 sterlin Iizerinde oldugu tahmin edilmektedir.. Akkargi koyiindeki
u gormek icin gecenlcrde koye giden koy muhtan Cemal Mehmetali,
_.u.iann tecavuzime ugramis ve ancak Birlesmis Milletler Bans Giicii
erlerinin zamamnda mtidahalesi ile kurtanlnustir. Haber verildigine gore,
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auu.uar o sirada evini gezmekte olan Muhtan kacirmak istemisler fakat Bans G.
erlerinin duruma mtidahalesi ile bunda muvaffak olamarmslardir.
HULU'DAKi V AHSET
Diger tarafmdan Baf kazasma bagh Hulu koyiindeki butun Ttirk evlerinin
91Ullllar tarafmdan yakihp yikildigr haber verilmektedir. Rumlar, yikilan evlerin
· den buldozer gecirerek buralan arsa haline getirmislerdir .. Turklere ait
ev esyasmm ve tanm urimunun de Rumlar tarafmdan cahndigi
· · 1mektedir.

V AM KAMARASINDA BiR MiLLETVEKiLi HUKUMETIN KIBRIS
GORUSUNU SORDU:
GiLTERE KIBRIS KONUSUNDA DiREKT TEMASA TARAFTAR

GiL
Ingiliz Milletler Toplulugu ile Iliskiler Bakam Avam Kamarasmda bir
ya verdigi cevapta, Kibris meselesinin simdiki safbasmda , ingilterenin
- udan dogruya bir tesebbtisilnfln
yerinde bir hareket olacagnn
~- lemistir.
Som- sahibi milletvekili, Kibns meselesinin Birlesmis Milletlerde
~iilmesinin
bir sonuc vermeyecegini
soylemis, ingilterenin "Kibns
iikiimeti" ile Bakanlar kademesinde gonismelere girismesini teklif etmis ve bu
uda hiikiirnetin goriisiinti sormustur.
ingiliz Milletler Toplulugu ile Iliskiler Bakam, bu soruya verdigi cevapta,
bns meselesinin Birlesmis Milletlere ve bu teskilatm tayin ettigi Arabulucuya
·· is oldugunu soyleyerek, Arabulucu raporunu sunmadan, ingilterenin
· miidehalede bulunmasi uygun olmaz, demistir.
LONDRA

Sayi:4038 Yil:14 Subat 16 1965
GALO PLAZA BUGUN GELiYOR
Birlesmis Milletler Arabulucusu Galo Plaza Lasso, bugtm ogleden sonra
a yolu ile adaya gelecektir. Birlesmis Milletler Sozcusumln yaptigi bir
tldamaya gore, Plazamn Rum ve Turk Toplumulan yoneticileri ile
- - smeler yapmak iizere 16 Subata kadar Kibnsta kalacagi vedaha sonra
- - - melere devam etmek iizere Ankara, Atina ve Londraya gidccegi haber
ektedir.
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Diger taraftan Arabulucu Galo Plazaya karsi Rumlar tarafmdan bir
- um kampanyasi acilrms bulunaktadir, Siyasi gozlemcilerin kanaatine gore,
Iangicta Plaza lehinde, vaziyet almalarma ragmen Rumlarm birdenbire tutum
-·-,tirmeleri, Plazanm hazirlamakta oldugu coziim seklinde Federasyon
ibini esastutmus oldugunuanlamis olmalarmdan dolayidir. Bilindigi gibi
gunlerde Rum basmmm Plaza aleyhine siddetli yazilar yaymlamakta ve
ulucunun son gezisinin gereksizligine isaret edilmektedir .. Rum Basmma
taraflarm goruslerinin artiku kesinlikle belli olmasi hasebi ile yeni bir
uluculuk ziyaretine cikmasi fuzulidir.
LEFKOSA

TRIBUNE DE CENEVRE' GAZETESiNE BiR MULAKAT VEREN
Gromiko'nun,

iki Ayn Cemaatin Varhgrm Takdir Ettiginl

Cumhurbaskan Yardimcrsi Dr. Fazil Kii9iik'iin "La Tribune de Geneve"
[mrzetesine verdigi miilakat dun aciklanrmstir, Muhabirin, Gromiko'nun son
eci hakkmdaki bir sorusuna karsihk veren Dr. Fazil Kucuk, Kibnsla ilgili en
-.;uui gercegin ada niifusunun Tiik ve Rum olmak tizere iki milli toplumdan
-. sekkil oldugu ve adada sadece bir millet bulunmadigim soylemis, Sovyet
· Jeri Bakamnm bu gercegi tekdir ederek bu esasa uygun bir hal sekli
-~u.uas1 gerektigini acikladigim ifade etmistir.
BiR<;OZOM
Zurih ve Londra Andlasmalan ile Kibns Anayasasmm hala yiirtirlukte
•mgunu ve ilgili taraflar arasmda yeni bir anlasmaya vanlmcaya kadar da
- - Itikte kalacagmi belirten Cumhurbaskan Yardimcisi, demecinde soyle
am etmistir:
"Fakat gercek sudur ki, 1963 Arahgmdan beri, Tiirk Toplumuna
1 giri~ilen Rum saldrrilarr ve cereyan etmis olaylar, Tiirk Toplumunun
ve menfaatlerini teminat altma almak konusunda tamamen yeni bir
-m seklinin bulunmasr gerektigini isbat etmis bulunmaktadir .. "
ALA YI DEGiSTiRME BiRLiGi iLE iLGiLi OLARAK
YE

0

MAKARiOS' A NOTA VERDi

Anavatarurmz Tiirkiye, Makarios Yonetimine bir nota vererek, Kibns
Alaymdaki askerlerin bir kisrmm degistirecegini bildirmistir, Birlesmis
etler Temsilcileri eli ile tevdi edilen notada Tiirkiye, sadece Alaydaki
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erlerin bir kismmi mevcut andlasmalann tahtinde degistirilecegini bildirmis,
idaresinden bunun yapilmasi icin izin istemistir.
Rum cevreleri, Anavatan Tiirkiyenin bu notasim bir ultimatom olarak
iflandirmakta ve sozde Rum Hukumetinin izni istenmedigi icin notanm cok
·· edici oldugunu iddia etmektedirler.

Sayi:4039 Yil:14 Subat 17 1965
NOTA HAKKINDA YORUMLAR
Tiirkiyenin Makarios Yonetimine nota vermesini ele alan Rum Basiru, bi
nunun Makarios ile Bakanlanm fazlasi ile mesgul etmekte oldugunu
.fazmakta ve Rum Bakanlann bugim bir toplanti yaparak bu hususu miizakere
eceklerini bildirmektedirler .. Rum gazeteleri ile cevreleri, notanm Birlesmis
etler Temsilcilerinin eli ile tevdi edilmesine de hayli icerlcmislerdir.
Ozellikle Grivasm goriislerini aksettiren "PA TRiS" gazetesi, bunun Turkiyenin,
bns Rum Hiiktimetini tarumadigi anlamma geldigini bildirmekte ve
kiyeyi, mesru haklanndan biri olan bu davramsmdan dolayi adada gerginlik
tmakla suclamaktadir..
LEFKOSA
DUN ATiNA'DA PAPANDREU'NUN BASKANLIGINDA RUM-YUNAN

GORUSMELERi YAPILDI
KIBRIS MESELESiNiN HALLi iLE n.on.t SORUMLULUK PLAZAYA
YUKLENiYOR
Dun ogleden sonra saat 02.00 de Atinada Basbakan Yorgo Papandreu
kanhgmda yapilan bir toplantida, son Kibns gelismeleri ele almrmstir.
oplantiya Disisleri Bakam Kostopulos, Makarios Yonetiminin Disisleri Bakam
ibrianu, Arauzos, ve Makariosun Atina Buyukelcisi Kranidyotis kanlrmsnr.
-1rli~lilen konular hakkmda herhangi biraciklama yapilmarmstir, Bu arada
· adan gelen haberlere gore, Kibrianu, oniimuzdeki hafta icinde Lefkosaya
ulucu Galo Plaza ile gorusrnelerini tamamladiktan sonra tekrar Atinaya
· lecek ve Yunan hiikiimeti yetkilileri ile
yeniden gorusmelerde
unacaklardir.
SORUMLULUK,
Yunan Baskentindeki siyasi cevrelere hakim olan kanaate gore Birlesmis
etler Genel Kurul muzakerelerinin uzun miiddet tehirinden otuni, Kibns
lemine bir hal caresi bulunmasiyla ilgili sorumluluk bundan boyle tamamen
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bulucu Galo Plazaya Yuklenmistir. Atina Siyasi cevrelerine gore, Lefkosaara-Atina gorusmeleri, Dr. Plazanm yapacagi son tur olacak ve Arabulucu
[UlDtizdeki Mart aymda raporunu Genel Sekreter U Thant'a sunacaktir. Kibns
elesinin halli icin miizakerelere yeniden baslamak iizre Amerikamn tekrar
iyatifi elealdigi seklindeki haberleri asilsiz olarak nitelendiren Atina Siyasi
eleri Yunan hiikiimetine boyle bir teklifin yapilmadigmr tebaruz ettirmekte,
afih Amerikamn muzakere yolu ile ihtilaflann halline daima taraftar
guna isaret etmektedir.

GENEL KANAAT
Atina siyasi cevrelerinc hakim olan diger bir kamya gore Kibns
elesinin Lefkosa ile Ankara arasmdaki gorusmelerle halledilmesi ihtimali
- ·· 9e kuvvetlenmektedir.
ATiNA

YUNANiSTAN, RUM LiDERLiGiNiN iSBiRLiGi iLE KIBRIS'I
TOPRAKLARINA DAHiL ETMiYE <;ALISMAKTA
ADA YI iSGALi AL TINA ALAN YUNANiST AN, UL Vi VE CAZiP
PRENSiPLERi iSTiSMAR EDEREK DESTEK SAGLAMAK iSTiYOR
Cumhurbaskan Yardimcisr Dr. Fazil Kiiciik tarafmdan Birlesik Milletler
el Sekreteri U Thant'a gonderilen bir telgrafm metni dun aciklanrmstir ..
'-uu.1.11urba;;kan Y ardimcisi sozkonusu telgrafmda Yunanistanm Kibns Rum
..-umeti
ile sozbirligi halinde adanm bagimsizhguu ortadan kaldirmaya
bbus etmesinin Kibns Probleminin kokunti teskil ettigi hususunda Genel
:Liln-Pterin dikkatini cekmektedir .. Telgraf aynca, Baspiskobos Makarios'un
nlerde verdigi bir beyanattan da parcalar ihtiva etmektedir .. Cumhurbaskan
cismm Genel Sekreter U Thant'a gonderdigi telgrafm metni sudur:

iSBiRLiGi
"Kibns probleminin, Yunanistamn Kibns Rum liderligiyle isbirligi
arak Kibns'r Yunanistan topraklanna katrmya matuf Yunan Pan-Hellenik
peryalizminin esasmi teskil ettigi hususundaki Kibns Rum liderligi ileri
elenlerinin yeni itiraflanna Ekselansmizm nazan dikkatini cekmek isterim.
LEFKOSA
SON GELiSMELER ANKARADAN DiKKATLE TAKiP EDiLiYOR
.6UIA.a.la"dan gelen haberlere gore, Rumlarm bir sure once Magusa ' da
· tahkimatm cesitli yonlerde genislemesi ve terhis edildigi bildirilen
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e gonullulerin yerine yeni bir kuvvetin silah altma almacagmm ogrenilmesi
.vatan Tiirkiyede dikkatle takip edilmektedir. Bilindigi gibi adamn muhtelif
elerinde tekrar bashyan Rum tedhis hareketleri, Dilirga Bolgesindcki
epe Koyunun kisa sure once acilmis bulunan suyunun tekrar kesilmesi,
edilmis bircok Tiirk koyiindeki Tiirk evlerinin tahribi ve camilerimize
~·11nlmas1 Kibnsta tansiyonu artirmaktadir .. Bu arada haber ahndigma gore,
~karios 'un secim kanunu degistirecegi yolundaki beyanatmm Atina Hiikiimeti
lmafindan tasvipkar karsilanmadrgi bildirilmektedir.. Ankara Siyasi cevreleri, bu
uda Makarios'un
Atina'nm itirazi ile karsilasacagi kanaatini izhar
ktedirler.
ANKARA

Sayi:4040 Yd:14 Subat 18 1965
BiR RUM YUZBASISI VURULDU
Bir Rum yuzbasisi daha arkadaslan tarafmdan vurularak oldurulmustur.
Milli Muhafiz Alayma mensup 22 yasmdaki Dimitrios Tahtavallis'in Rum
erlerinin tatbikat
yaptiklan sirada vuruldugu bildirilmektedir. Rum
leri, olayi gizlemeye calisrmslar, gene; ytizbasmm bir kaza sonucunda
iigiinii ileri siirmuslerdir ..
LEFKOSA
RIS PROBLEMi ic;iN iDEAL c;ozDMON FEDERASYON OLDUGUNU
BELiRTEN DR. MARTEL BECK DEDi Ki:
"GEN(: OLSA YDIM BEN DE KIBRIS TiJRKLERiNE SiLAH
KA(:IRIRDIM .. "
Pazartesi gecesi Ziirih'deki Tiirkiye-Isvec Dostluk Demeginde "Kibnsta
ve Rum Topluluklan arasmda Savas ve Bans" konulu bir konferans
istir. Konferansi veren Bizans Tarihi Profesoru Dr. Martel Beck, adamn
-Cag'dan bu yana gecirdigi degi~iklikleri anlattiktan sonra Ingilizlcrin
yuzyilda nasil Kibnsa el koyduklanm aciklanustir.
Osmanh yonetiminde Tiirklerin gosterdigi hosgoniyu oven Profesor, o
uru, iki toplumun bans icinde yasadiklanru, Tiirklerin Ortodoks Kilisesine
gosterdiklerini belirtmis ve daha sonra ENOSiS fikrinin cikisma deginerek
.-gun tek cozum seklinin cikisma deginerek bugiin tek cozum seklinin federal
devlet kurulmasi oldugunu israr etmistir.
"SiLAH KA(;IRIRDIM"
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Konferanstan sonra davetlilerin cesitli sorulanru cevaplandiran Profesor,
iskobos Makarios'un gecen asirda bas kaldiran Baspiskobos Kibrianu
muhteris ve politikaci bir din adami oldugunu, boyle bir hareketin bu
lerin gelenekleri ve mensuplannm yetismeleri sonucu olduguna isaret
Isvicre Hukumetinin Federal cozumun faydalanru dunya kamu oyuna
• I tmasi gerektigini savunmustur.. Degisim esasma dayanan cozumlerin gii<; ve
mniinsani oldugunu soyleyen Konferansci, buyuk devletlerin ve bu arada
lmerika Birlesik Devletlerinin Kibnsta oynanan drama seyirci kalmasim tenkid
Birlesmis Milletlerin Kibnsta basan kazanmadigmi ifade ile, "Gene
dim, hen de Tiirkler lehine silah kaerran Isvecli subaylar gibi hareket
im" demistir ..
iNSANiODEV
Konferansta hazir bulunan bir davetli de, tarafsiz bir iilkenin tarafsiz
~1
olarak Rumlarm baskisi altmdaki Tiirklere yardim etmenin insani bir
oldugunu hatirlatrmsnr. Konferansa katilan butim dinleyici ve misafirler,
s Ttirklerinin cektigi izdirabtan dolayi uziintii izhar ederek, Tiirklere
hayat hakki tarumayan Rumlan takbih etmislerdir. Kibns Rumlanrun
rdigi vahsetin bir kere daha tel' in edilmesine zemin hazirlayan Konferansa
oldugu haber verilmektedir.

.-,.~1.a
._.,m1~

ZORiH

AVRUP A KONSEYiNDE YUNAN DELEGELERiNiN iTiRAZLARINA
RAGMEN TURK GORUSU LEYHiNDE KARARLAR ALINDI
ER TEMSiL EDiLMEDiGi TAKDiRDE RUMLAR DA A VRUP A
KONSEYiNDE TEMSiL EDiLEMEZ
A vrupa Konseyi Genel Assambles toplantisinda Kibns konusunda Turk
- - line yakm kararlar almrmstir. Verilen bilgiye gore Assamblenin Ocak ayi
toplantismda Kibnsta ayn cemaatler bulundugunu, hangi cemaate mensup
a olsun, butun Kibnshlann insan haklarmdan tam olarak faydalanmalan
mu..u.1.uunu belirten kara sureti yeniden oylanrrustir.
Yunanh Temsilciler topluca karar suretine kanlmayacaklanm belirten
bir demecle gene itirazda bulunmuslarsa da, oylama sonunda geri kalan
devletin milletvekili ve senatorlerinin tamarm Yunanhlar dismda bir tek uye
yhte veya cekimser oy kullanmaksizm Turk delegasyonu ile birlikte hareket
rek karan kabul etmislerdir. Bu toplantiya Kibnsh Rumlarm temsilcileri

KLIRIDISIN MEKTUBU
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Diger taraftan Kibns Heyetinin kurulus tarzi ile ilgili olarak iki Rum bir
milletvekili katilmasi gerektigi hususunda Turk heyeti tarafmdan yapilan
bbilsler.simdiye kadar komisyonlarda ve Genel Kurul bircok defa mtisbet
uclara baglanmis ve Kibns Delegasyonunun
bir
Turk iiye ile
rnlanmadikca mesru olmayacagmi belirtmistir. Kibns Rum Temsilciler
eclisi Baskam Glafkos Kliridis, bircok dealar Kibns Anayasasma uygun
Turk iiyenin bir an once secilmesi hususunda Genel Kurul ve
· syonlar oniinde sarih vaitlerde bulunmaya mecbur olmus, fakat her
fasmda bir yeni bahane veya mazeret uydurarak zaman kazanmaya ve Turk
et vekilinin katilmasmi onlemeye cahsrmstrr.
Son toplantidan once Assamble baskanhgma gonderdigi mektupta
· · dis, Turklerin Meclis toplantilanna kanlmadiklanm, bu sebeple secimi
amadrgmi ve bu durum karsismda Rum Milletvekillerinin de toplantiya
amalan icin gerekli talimati verdigini belirtmistir. Bu mektup Siyasi
rnisyonda tartisma konusu olmus ve bircok iiye Kibnshlarm heriki cemaati
il eden bir heyetle gelmedikce konsey toplantilanna kanlmalannm pek
· de olacagim belirtmistir.
AMERiKAN EL<;iSi C.K.M.P. GENEL MERKEZiNi: ZiYERET ETTi
TURKi:YE, OZEL BiR MEVKiDE MUTALAA EDiLMELi
Amerika Birlesik Devletlerinin
Ankaradaki
temsilcisi Buyiikelci
ond Hare,diin ogleden sonra saat 15.00 de Cumhuriyetci Koylu Millet
· si Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Baskan Ahmet Oguz, Genel
an Yardimcilanndan Mehmet Akmsoy ve Fevzi Ozturk'Ie Genel Sekreter
tafa Cetin, Parti yoncticilerinden Silha Kihc, Hasan Dincer ve Kadircan
1 ile gorusmiistiir. Amerikan Buyukelcisi
Raymond Hare oncedcn bir
m;uu\.et ziyaretinde bulunacagi istegini belirtmis ve gorusme 55 dakika
tisttir.
AHMET OGUZ'UN KONUSMASI
Genel Baskan Yardimcisi Mehmet Akmsoy'un yaptigi aciklamaya gore,
gortisme esnasmda Amerika Buyiikelcisi ve CKMP yoneticileri.cesitlidis
Iitika konulan iizerinde gorusmusler, bu arada ozcilikle Kibns konusu
mrinde durmuslardir. CMKP Genel Baskam Ahmet Oguz, Buyukelci
~ond Hare'a ozetle sunlan soylemistir:
"Amerika ile Tiirkiye arasmda uzun ydlardan berikarsihkh iliskiler
ir. Kibrrs Meselesinde politik silrtusmeler, kamu oyunda bazr
1vram~laravesile olmustur .. Tiirkiye ve Tiirk Milleti akidlere sadakati ve
uruna dii~kiinliigii ile tarihte iin yapnustrr..
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- ya eapmda rol oynayan devletlerin uzun vadeli iliskileri icin Tiirkiyeyi
ki devletler srrasmda degil, ozel bir mevkide miitalaa etmeleri gerekir .."
DR. S. KAZIM, KIZILA Y Y ARDIMIN <;IKARILMASINA iziN
VERMEYEN RUM YETKiLiLERiNi PROTESTO ETTi;
U THANT'IN, RUMLARIN GA YRi iNSANi TUTUMUNA
MUDAHALESi iSTENDi

Tiirk Cemaat Meclisi Baskan Vekili Dr. Semsi Kazim, Birlesmis Milletler
el Sekreteri U Thant'a gonderdigi bir telgrafta, Kibns Rum yetkililerinin
[m.lay Y ardim maddelerinin bir kismmm giimriikten kurtanlmasma hala
- aade etmediklerine dikkati cekmistir. Rumlarm bu gayri insani ve keyfi
ketlerinin siddetle protesto eden Dr. Semsi Kazim, Genel Sekreter U
t'm bu konu ile ilgili olarak sahsen miidahalede bulunmasnu istemistir.
LEFKOSA
AMERiKA, KiBRiANU'Y A iKiLi MUZAKERELERE OTURULMASINI
TA VSiYE ETTi
Bir Tiirk yetkilisi, Rumlarm ger.;ekleri ergec kabul edeceklerini soyledi
Makarios Yonetiminin Disisleri Bakarn Spiros Kiprianu, Kibnsa
asalatmda verdigi demecte, Amerikamn Ankara ile Lefkosa arasmda
ilikh goriismelere taraftar oldugunu soylemistir. Rum Disisleri Bakaru,
bns buhranmm halli icin Amerikanm kendisine Tiirkiye ile miizakereler
ilmasmi tavsiye ettigini ileri siirerek, "Amerikan politikasr budur. Fakat
lirli bir teklifte bulunulmarmsnr." demistir.
LEFKOSA
SUNAY, MUHATABIMIZ KIBRIS DEGiL, YUNANiSTANDIR,

DEDi

Anadolu Ajansi'mn bildirdigine gore, beraberindeki komutanlarla
zunova'dan izmir'e donen Genel Kurmay Baskam Orgeneral Cevdet Sunay
etecilere kara, deniz, hava birlik ve kurumlannda
incelemelerde
undugunu, birliklerde gordiigii intizam ve cahsmalardan cok memnun
digim belirtmistir,
Orgeneral Cevdet Sunay bu arada, Kibnsla ilgili bir soruya cevaben, "Bu
.onuda muhatabiz Kibns
degil Yunanistari'dir; esasen Kibns Yunanistan
fmdan fiilen isgal edilmis durumdadir" demistir,
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Bir sene evvel bugun, Rum siiriileri Leymosun'un Turk kesimine
saldimuslardi. Arpahk koyu iizerindeki barut
kokulan daha dagrlmadan
girisilen bu hunharca saldm, intikam hirsmm alevi ile vucut bulmustu,
Arpahk' da bir avuc Turk Miicahidinden yedikleri sarnan unutarmyan, gozleri
onunde bu dehsetli samann yildizlan ucusan Rum siirtileri, Arpahk onlerinde
verdikleri agir zayiatm acismi crkarmak hirsi ile tutusmakta idiler ..
Ne var ki, Leymosun Miicahitlerinin kararh ve gorulmemis direnci,
onlann hrrslanm kursaklarmda birakrmstir, Karadan ve denizden gunlerce
devam eden vahsi Rum saldmlan Turk Mukavemetinin asilmaz direnci
karsismda tuzla buz olmus, bir avuc Turk Mucahidinin karsismda gosterilen acz,
Kibns Rumlarmm tarihine bir utanc sayfasi daha eklernistir ..
SALDIRILAR BASLIYOR
Rumlarm ilk saldmlan, uzun hazirhklardan ve semere vermeyen
tahriklerden sonra, 11 Subati 12 Subata baglayan gece, sabah saat 14.30'da
larrus, 13 Subat'da en kanh safhasma erismistir .. Taarruzun daha ilk
anlarmdan, Rumlarm iyice hazirlanrms olduklan, bir plan dahilinde hareket
ettikleri anlasilmakta idi.. Taarruzun ilk safhasi, fasilasiz bir ates yagmuru
klinde tezahirr etmistir., Leymosun kalesine, Amatus Seyahat Acentesi
Binasma, Hacipavio Fabrikasma, Giimrilk Ambarlarma, KEO, Koka-Kola ve
Rum Belediyesi Kiremit Fabrikalan ile Insaat Dairesi Yapisma yerlestirilen agir
makineli tufekler, sabah saat tam 04.30'da kulaklan sagir eden cehennemi bir
gtiriiltu ile cahsmaya baslanuslardir..
Sabahm alaca karanligmda, Turk evlerinin uzerinc kizgm celikler
smaya baslayan Rum makinelileri, masum insanlan sicak yataklannda
dehsetle ayaga firlatrrusnr .. Esasen gunlerdenberi Rumlarm hazirhklanm izleyen
e her an bir saldm beklemekte olan Turk Mucahitleri dort bir yandan baslayan
ayhm atesini siirpriz olarak karsilamarmslardir ..
iLKSAMAR
Makineli tiifek tarakalan ,sabahm sessizligi keskin bir break agz; gibi
dalarken , Turk Miicahitleri oltimiin kol gezdigi sokaklarda vizildayip duran
kursunlann altmda saga sola kosuyorlardi.l Z Subat gunesin ilk isiklan Turk
Iicahitlerine
bombos
Leymosun
sokaklannda
barikat
hazrrlarken
. .Leymosonun Turk kesimini agir makinelerle saatlerce saatlerce doven
Rumlar.Turklerden bir turlu karsilik alamadiklanm goruyorlardtTtirklcrden
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ihk alamaymca .soydaslannuzm korktuklanm her birinin bir koseye
· diklerini kanaat getiren Rum surilleri ogleye dogru cemberlerini daraltmaya
veriyorlar .. Rum cemberinin daralmasiyla Turk silahlan hep bir agizdan
u~maya bashyor ...
ViETNAM <;ARPISMALARI BUTUN HIZI iLE DEVAM EDiYOR
Vietkong cetelerinin Kinondaki Amerikan Askeri pansiyonuna
- umundan sonra, enkaz altmda sag kalanlardan sonuncusu da dun
lmisltir. Enkaz altmda sag kalan bu son kisi 34 saat orada kalrmstir.
famafih durumunun iyi oldugu bildirilmektedir.
Biiyiik bir hiicumu muteakip meydana gelen patlamada iki Amerikah
-• ii~ ve 22' si de yaralanrmstr, Diger 19 Amerikahmn cesetlerinin cikanlmasr
· enkazm kaldmlmasma cahsilmaktadir, 12 Guney Vietnamlmm da enkaz
da kaldigi tahmin olunmaktadir, Amerikan Askeri pansiyonu komtmist
illacilar tarafmdan bombalanrrusti. Infilak sonucu bir Vietnam polisi, iki
er, yedi kadm ve cocuk olmustur. Bu insanlar infilak esnasmda pansiyonda
unmakta idiler.
SIGINAK KAZILIYOR
Ote yandan Saygon' da sivil halk muhtemel komunist hiicumlanna karsi
.orunmak icin srgmaklar kazmaya baslarruslardir. Sehrin hava hucumlanru
er verecek canavar dudukleri denenmektedir.
AMERiKALILAR AYRILIYOR

Ote yandan Guney Vietnamdaki Amerikahlann ailelerinin tahliyesine
vam edilmektedir. Dun dort ytiz kisi daha Vietnamdan hareket etmistir.
Evvelki gun Vietnamdan aynlan Amerikahlarm sayisr iki yuzdur.
<;ARPISMALAR DEVAM EDiYOR
Diger tarafmdan askeri harekata Saygon yakmlannda devamh
earptsmalann devam ettigine dair haberler gelmektedir. Gerillalarm evvelki gun
ir baska bolgeye hiicum ettiklerine dair haberler gelmektedir. Carpismalarda bir
:etecininve 11 Vietnam askerinin oldilgil haber verilmistir,
CEVDET SUNAY VE URAN iZMiR'DE iNCELEMELERDE BULUNDU
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""urmay Baskaru Orgeneral Cevdet Sunay, Deniz Kuvvetleri Komutam\~miral
~
Necdet Uran ve Genel Kurmay Harekat Dairesi Baskaru Ko~iQf~f>ydar Sukan'Ia birlikte dun ogleden once Hava Egitim Komutanligi ziyaret
· stir., Orgeneral
Cevdet
Sunay ve yamndakiler,
Hava Egitim
""omutanhgmda diizcnlenen brifinge katildiktan sonra, Askeri Hava Tesislerini
etlemislerdir. Genel Kurmay Baskam ile Deniz Kuvvetleri Komutam daha
nra Hava Birliklerinde incelemelerde bulunmuslardir.

Sayi:4042 Yd:14 Subat 20 1965
RUM ASKERLERi SiMDi DE SOYDASLARININ HA YV ANLARINI
<;ALIYORLAR
Rum askerleri simdi de kendi soydaslanrun
mallanm calmaya
larruslardir. Ogrcndigimize gore, gecen gun Petreli Mihail Marleani 'ye ait
kuzular Rum askerleri tarafmdan calmdigi esnada olaya sahit olan Rum coban
ani olmaya kalkismis, bunun karsiligmda da agir surette dovulmustur.
~ MAKARios

uTHANT'

A BiR TELGRAF GONDERDi

Birlesmis Milletler Genel Sekreteri U Thant'a bir telgraf gonderen
Makarios, Birlesmis Milletlerdeki Turkiye Bas Delegesi Orhan Eralp'm
bns'h Rumlarm Tiirklere karsi genel bir saldmya gecmek icin hazirhklar
yapmakta olduklan seklindeki iddialan yalanlarms ve kendi deyisiyle Kibns
Hiikurneti'nin (!!) Kibns'h Turklere karsi bir saldmya gecmek niyetinde
lmadigim belirtmistir.
Telgrafmda devamla Makarios, sozde Kibns Hukumetinin sulh ve sukunu
idamesi icin Birlesmis Milletler Bans Gucu ile isbirligi yapmakta oldugunu
lirtmis ve Turkiye'nin Giivenlik Konseyi kararlanna aykm hareket ederek
bns kara sulanm ve semalanm ihlal etmekte oldugunu (!) iddia etmistirl.
LEFKOSA
RUMLAR MAGUSA LiMANINI KAP ATTI
Rum tecaviizlerine karsi koymak amaci ile miicahitlerimizin Magusa da
mevzilenmeleri Rum toplumu arasmda panik yaratrmstir.Kibnsm en onemli
limam Magusa Limanmm Turklerin kontrolu altma girdiginiiddia eden
Rumlar,Magusa Limammn bashca giris kapilanndan birisini dun sabah
kapatmislardir.Limanda cahsan Rum iscilerini evlerine gondermislerdir,

61

UMLAR TURKLERE ZARAR VERMEK i<;iN HERTURLU HAREKETE
TEVESSUL EDiYORLAR
Sozde Rum Polisleri son zamanlarda adanm muhtelif yollarmda yeni yeni
atlar kurmuslardir .. En son kurulan utanc barikatlannm Lefkosa-Karpas ve
fkosa-Ksero yollarmda oldugu yollannda ve bu barikatlarda sozde Rum
· lerinin soydaslannuzi Baris Gucu Askerlerinin giyabmda ve onur kmci bir
ilde astirmaya tabi tutulmuslardir ..
Ote yandan Magusa Kapismdaki Utanc Barikatmda bulunan Rumlar ,son
- 'erde curetlerinihayli artmmslardir .. Alman haberlere gore, Rum Kadm
lisleri ,kadm yolculanrmzi yolun ortasmda miistehcen bir sekilde aramaya
,i tutmuslardir .. Kadmlannuzm buttm itirazlanna kulak asmayan Rum Kadm
lisleri birde onlan itirazlanrnn devam ettikleri taktirde yolun ortasmda
akla tehdit etmektedirler..
GU<;LUKLER <;IKARILIYOR
Bu arada aym barikatta bulunan Rum polislerinin Lefkosanm Turk
imine girmelerini milsaade etmeden Turk tasitlanmn yakrtlanm bosalttiklan
nilmistir.Rumlar.Turk tasitlanmn tanklanndaki yakrtm.Turk Mucahitlerine
· · digini iddia etmekte bu suretle bu kanunsuz hareketleri hakh gostermeye
smaktadirlar ..
Diger yandan, Rum petrol istasyonu sahiplerine, Turklere satacaklan yakit
· makbuz vermeleri emredilmistir .. Turk tasit sahipleri,otomobillerinin seyrufer ruhsatlan cikanlmis oldugu halde,her barikatta bu makbuzlan gostermeye
bur birakilrmslardir ..
TAHRiBAT
Diger taraftan, Rumlann yagmacihk ve tahribat hareketleri de butun
· ldeti ile devam etmektedir .. Magusa kazasma bagh Deregecit eski ismiyle
onargo koytmdeki Turk evleri, ve cami Rumlar tarafmdan yagma ve tahrip
edilmistir, Bu yapilann btrtim kapi, pencere ve mertek ,kiremitleri sokulerek
¢mnu~tlr. Tahrip edilmeyen birkac ev ve ilk okul binasi, Makarious'un Milli
uhafizlann isgali altmdadir.
Birlesmis Milletler Askerleri refaketinde son gunlerde koye giden bir
ydasmuz Milli Muhafizlar tarafmdan koy dismda durdurulmus ve Birlesmis
illetler Baris giicu askerlerininbutim israrlanna ragmen koye sokulmamistir,
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· digi gibi Deregecit 'deki Turk sakinleri, Rumlarm artan tehdit ve tahrikleri
asmda aylarca evvel evlerini - barklanru terk ederek , Tiirklerin cogunlukta
~u
nispeten daha salim yerlere yerlesmislerdir ...

-'"'iu

POLiSLERiNiN BASKIN VE ARASTIRMALARI DEV AM EDiYOR

gestapo rejimi kurarak Rum halkmi sindirmek isteyen Makerious idaresi
elki gun de Lefkosa'nm Rum kesiminde Lidra sokagim cember altma alarak
aramaya tabi tutmustur,

~HI

Ogrenildigine gore kadm, erkek, gene, ihtiyar, herkes arastmlrms, ani bir
mahiyetinde yapilan bu arastmna halk arasmda korku ve dehsetle kansik
infial hissi yaratrmstir.
Kendi deyisleriyle sabotaj olaylanrun faillerini bulmaya cahstiklanru
· eden Rum idarecileri, evvelki gunku arastirmadan sonrada herhangi bir
u elde edilemedigini aciklarrustir.
AT AK.1_1, AMERiKA'NIN

TURKiYE 'NiN i<;iSLERiNE KARISTIGINI
A<;IKLADI

Tabii Senator Mucip Atakh, Amerika Birlesik Devletleri Btiyiik elcisi
'm Adalet Partisi ve Cumhuriyetci Koylii Millet partisi ile yaptigi gizli
- meleri anavatanm icislerine bir miidahale olarak vasiflandmlmisur, Tabii
tor Mucip Atakh "Hicbir devletin icislerine kansmasma miisaade
eyecektir." demistir.
Atakh, bu konu ile ilgili olarak aynca sunlan soylemistir .
.fir ve bagnnsiz devletimizin politik hayatma yon vermeye cahsan bazi
rletlerin buyukelcilcrinin faaliyetlerini icislerimize bir miidahale olarak kabul
· oruz. Asil milletimize hizmetle gorevli Parlementomuzu ve hiikiimetimizi
bu konu iizerinde egilmeye davet ediyoruz."
SIR DiSiSLERi
... RUSTU

BAKANI

ANAVATAN

MASLAHATGUZARI

iLE

IUilire mahreci ile bildirdigine gore .Birlesik Arap Cumhuriyeti Drsisleri Bakaru
-~uut
Riya.gecen gun Tiirkiyenin Kahire Maslahatgtizan ile Kibns meselesi
rinde bir gorusme yaprmsur.Gorusmede Anavatan Maslahatguzan.Misrr
sisleri Bakaruna Tiirkiyenin Kibns hakkmdaki gorusunu aciklarmsnr.
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Fransiz Haberler Ajansmm bildirdigine gore, Birlesik Arap Cumhuriyeti
· leri Bakam Mahmut Riya,aynca Makarios yonetiminin Kahire Buyukelcisi
pas ile bir siire gorusmustur.Bu gorusmenin mahiyeti hakkmda herhangi
aciklarna yapilmarmstir.

iSTiRME BiRLiGi 1 MART TA YOLA (;IKACAK

..,!\a.• adan alman basm haberlerine gore Kibns Turk Silahh Kuvvetleri Alayi
· tirme Birligi, 1 mart tarihinde
iskenderundan
ktir."BASARAN"
gemisiyle adaya gelecek olan
derundan askeri torenle ugurlanacak.

Kibnsa
hareket
degistirme birligi

Bilindigi gibi Anavatamrmz Tiirkiye .Birlesmis Milletler
yla Rum tarafma bir nota verecek mevcut andlasmalar cercevesinde.Kibns
Alaymi degistirecegini bildirmis fakat Makerios idaresinden bu degistirme
icin izin istememistir, Rumlar, Anavatamn bu hareketini bir iiltimatom olarak
andirmislar ve degistirme isi icin izin istememesine fazlasiyla icerlemistir.

Tiirkiye Radyolanmn
bildirdiklerine
gore,Cumhurba~kam
1 Giirsel,muhalefet liderlerini bugiin sabah 08.30da Cankaya Koskunde
antiya davet etmistir.Bu toplantida Adalet Partisi Genel Baskam Siileyman
· el .Cumhuriyetci Koylu Millet Partisi Genel Baskam Ahmet Oguz,Millet
· si Genel Baskam Osman Bolukbasi ve Y eni Tiirkiye Partisi Genel Baskaru
Alican hazir bulunacaklardir .. Liderler toplantismda yeni hiikiimetin
asiyla ilgili meseleler gonisulecektir.

GURSELiN DEMECi
Bu arada Cumhurbaskaru Cemal Giirsel basm mensuplarma
1t1g1 aciklamada bugiin yeni basbakan tayin etme niyetinde oldugunu
· istir.Cumhurbaskaru Giirsel dim ogleden sonra saat 14.30 da Cankaya
oskiinden aynlarak sehir icinde bir gezinti yapmis.bu arada gazetecilerin
anm cevaplandirrrustir.Giirsel yeni basbakan adaymm tayini konusunda
lan bir soruya cevaben
" Yarm
(bugiin)hiikiimet
baskamm
tayin etmeye
etliyim.Sayet parti liderleride gerekli anlayisr da gosterirlerse ki,
erceklerine eminim,yarm hiikiimet baskamm tayine eahsrrun."
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DORTLU KOALiSYON

Anadolu Ajansmm verdigi bir habere gore Cumhurbaskaru
Gursel, yeni hukumetin kurulus sekli tizerinde sorulan sorular iizcrine
soylemistir: "Bugiinkii ahvale gore kurulacak Hukumetin dortlu bir
mmisyon olmasi lazimdir .. Heniiz liderlerin nokta-i nazanm almadigrm icin bu
amsta kat'i bir sey soyleyemem.
iN6ND iLE GORUSME
Baskan Giirsel, Muhalefet Liderleri ile ayn ayn gorusecegini,
lanna Biiyiik Millet Meclisinde en fazla uyeye sahip iiyeye baslayacagun
lilmrmi~, "Inonu ile gonisecek misiniz" seklinde soruya da karsihk ,"inonii ile
mek icab edebilir .. Zaten daha oncede gorii~tiik."demi~tir.
YENi ANAVATAN HUKUMETi KIBRJS KONUSUNDA Hi(;BiR
FEDAKARLIK YAPMAYACAK
Atina Kibrrs Konusunda Sertlesme Bekliyor

Dimku Hurriyet gazetesinin verdigi habere gore ,Suat Hayri
-plii baskanhgmda kurulacak yeni hiikumet Turkiyenin hakh Kibns
asmda hicbir fedakarhk yapmayacaktir.Haberde gec;en gun Cankaya
- kiinde Cemal Giirselin baskanligmda yapilan liderler toplantismda yeni
-.uiuetin progranu iizerine uzun goriismeler yaprldrgi bildirilmekte ve soyle
-.u1LLuektedir:
"yi Hiikiimet, dis politikada ger~ek~i olacaknr ...Mevcut
smalara
bagh kalacak
ve
dostlarmuzla
miinasebet
devam
ektir ...Ancak hiikiimet mevcut anlasmalarm 1~1gmda miistakil ve azimli
yol takip edecektir .. Yakm
ve hudut
komsularmnzla
olan
- asebetlerimizin geli~tirilmesine eahsilacaknr .. Kibrrs davamizdaki hakh
m ve inancnmzdan hiebir fedakarhk yapdmayacaktir."

De; UGANDALI TURK UYRUGUNA GE(;MEK iSTEDi
Ugandah iic; kardes,Turk uyruguna gec;mek iizere Anavatan
Tamtma Bakanhgma basvurmuslardir. .. Oc; kardes yuksek
de Tiirkiye de tamamlamak istemektedirler.ilgililerin
lirttiklerine gore.Ugandah kardeslerin Tiirkiyed de ogrcnim yapmalan
· gerekli izin kendilerine verilmistir,
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- el.t'Turkiye
. lf. "
-. ildi

Devleti

ve Milleti

Disandan

Oynatilacak

Kadar

Zayif

Anavatan Cumhurbaskam Cemal Gursel :Tiirkiye Devleti ve
disarrdan oynatdabilecek zayrf bir varhk degildir."Diinkii
tad giinliik gezintisi sirasmda gazetecilerle gorii~en Cumhurbaskam
- · el.bazi drs etkilerle hiikiimet buhram yaratdmak
istcndigi yolunda
entiler bulunduguna dair bir soruya karsrhk sunlari soylemistir:"
Ben,memleketim Vietnam veya Kore haline getirmek
ecek bir Tiirk vatandasmm veya bir politika adammm mevcudiyetine
vvur
edemem ..Tiirkiye
Devleti
ve Tiirk
Milleti, disarrdan
anlabilecek zayif bir varhk degildir.Onun ferdi de toplumu da partisi de
lisi de bdyle kii~iikliige dusmeyecek kadar fazilet ve vekara sahiptir."
FiKiR M0NAKASAS1
Gtirsel.diln sabah basbakan Ismet Inonu ve Basbakan Y arduncisi
.Kemal Satirla yaptigr gorusme hakkmda bilgi isteyen gazetecilerin sorulanru
cevaplandirarak "Vaziyeti miizakere ettik, meclisteki geli~meler hakkmda
· digim intibalar eereevesinde hiikiimetin basmda bulunan mesul sahisla
· miinakasasr yapmak benim icin faydah olmustur."

Rumlar Magusa Limamm Kapatti
tecaviizlerine karsi koymak amaci ile miicahitlerimizin
ilenmeleri Rum toplumu arasmda panik yaratrmstir. Kibnsm
-·LQJ11um magusa limanmm Tiirkleri kontrolu altma girdigini
mu&Ullar, Magusa limammn bashca giris · kapilanndan birisini
trmslar, limana cahsan Turk iscilerini evlerine gondermislerdir,

Magusada
en onemli
iddia eden
dun abah

viETNAM (;ARPISMALARI BUTUN HIZIYLADEV AM EDiYOR
tkong cetelerinin Kinondaki American Askeri pansiyonuna hiicumundan
,enkaz altmda sag kalanlardan sonuncusu da dun kurtanlrrustir.Enkaz
da sag kalan bu son kisi 34 saat orada kalmistir.Mamafih durumunun iyi
UIUugu bildirilmektedir.
- ilk bir hucuma mtiteakip meydana gelen patlamada,iki Amerikah olmiis 22
yaralanrmsti.Diger 19 Amerikalmm cesetlerinin kaldmlmasi icin enkazm
dmlmasma cahsilmaktadir.l Z Gilney Vietnamlmm da enkaz altmda kaldigi
anmin edebilmektedir. Amerikan Askeri pansiyonu komunist gerillacilar
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dan bombalanmisti.Infilak sonucu bir Vietnam polisi, iki asker ,yedi kadm
~cuk olmustu.Bu insanlar infilak esnasmda pansiyonda bulunmaktaydilar.
SIGINAK KAZILIYOR
yandan Saygon da sivil halk muhtemel komunist hiicumlarma karsi
ak icin stgmaklar kazmaya baslamislar.Schrin hava hiicumlanm verecek
var dudukleri de denenmektedir.
AMERiKALILAR A YRILIYOR
yandan Guney Vietnamdaki Ailelerinin tahliyesine devam edilmektedir.Dun
yiizkisi daha Vietnamdan hareket etmistir.Evvel ki gun Vietnamdan ayilan
ricahlann saytsi 200 diir.
(;ARPISMALAR DEV AM EDiYOLAR

er taraftan askeri harekatta Saygon yakmlannda

devamh carpismalann
amettigine dair haberler gelmektedir.Gerillalarm evvelki gun bir baska
eye huctim ettiklerine dair haberler gelmektedir.Carpismalarda bir cetecinin
11 Vietnam askerinin oldugu haber verilmistir.
DONELiMVE

TURKLERE

ORTAK

.-iuiada bir siireden beri faaliyette bulunan Yunan Kardeslik Cemiyeti.Kibns
Idaresinin tuttugu yolun ve izledigi siyasetin aksakhgmi biitun
akhgiyla ortaya koyan bir beyanname yaynlarmstir.Bu beyannameyi
sm tanmrms Rum tiiccarlann N.C Lanitis kaleme alrmstir.Ikaz mahiyetinde
bu beyannamede soyle demektedir.
ZIN HAKKINI VERMELiYiz

"Zurih ve Londra andlasmalan.onlan tasdik edecek kimsenin
- - - iyeti nisbetinde
iyi ve tatbiki
rniimkiindur.Bu
anlasmalar.bizi
-mleketimizin efendisi etmistir.Bu anlasmalar, bizi memleketimizin efendisi
· :tir.Fakat sadakatle tatbik edilmemistir.Siyasi miilahazalar.Rum tarafmm
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kalp ve samimiyetle Turk Cemaatine yaklasmasma engel olmustur.Oysa ki
Toplumu,ekseriyet olarak omuzladigmuz mesuliyet icabi bunu
· etmeliydik.Bizler.bugtme kadar mesuliyetlerimizi mudrik olarak hareket
f dik.Kibnsh olmak zihniyetine gereken onemi vermedik.Londra ve Zurih
malanrun biitiin maddelerini tatbik etmedik.Unutmamahyiz
ki,bu
~alara
imza koymus bulunuyoruz.Ve binaenaleyh bu imzanm hakkmi
liyiz.Eger andlasmalar uygulansa idi.islerin yiirumesi kolay olurdu ..
ADIMIZI LEKELEDiK
Daha 1962 Martmda durumun vahim oldugunu ikaz etmistim. 0
da demistimki, eger son iki yilda takip ettigimiz yolda gitmeye devam
k.devlet gemisini karaya oturtacagiz! Enosisin tahakkuk edecegine
maalesef bu gemiyi batirdik .. Fakat simdi hepimiz goriiyoruz ki.biitim
tarihinde ENOSiS kadar uzaklara silrtiklenmemistir.Karsnrnzda Turk
tini birlik halinde cephe aldirmadik, Turk Milletini de miiteazzir ve ilgili
olarak Kibnsa soktuk.
iitiin dimyayi aleyhemize cevirdik.Yunanistarun Nato icin de ve Birlesmis
.-n;uerdeki durumunu zaafa ugrattrk.Yunanhhgm ve Rumlulugun temiz adma
ke surduk.Turk ve Rum Toplumlan arasmda nihai bolunmeyi tahakkuk
••• dik.Hislerimiz yerine akhrmzi kullanrms olsa idik, bunun tam tersini yaprms
ehcakt1k .. Fakat imzarmzi tammamak ve vaadlerimizi unutmak yolunu tercih
Bizim basansrzhgumz ve akh-selim yolundan 91km1~ oldugumuz icindir
ki.Kibns Andlasmalan basansizhga ugrarmstir."
iLE WASHiNGTON ARASINDAKi GERGiNLiK BUTUN HUR
DUNYAYIKAYBA UGRATTI

~

Amerikanm en buyiik gazetesi New-York Times dilnkii
da Kibns meselesini ele almis ve Yunanistanm ihtiraslan yiiztinden ban
e , , ida gedikler acildigiru yazrmstir.
iHTiRASIN SONUCU

-York Time m makalesinde ozetle soyle denilmektedir:"Moskovamn Kibns
.-u:,w1da Turk Yunan dusmanhgmi maharetle istisman sonucu Dogu
llldenizde son aylar icerinde siyasi hava onemli degisikliklere ugramistir.Turkryet milnasebetlerinde bir yumusama olmustur.Turkiyenin Amerika Birlesik
rletlerive NATO ile miinascbetleri
konunda ortaya yeni fikirler
_, ••••• sur.Yunanistanm
Kibns
konusundaki
ihtiraslanm
Rusyanm
Ban
mu.1-,u\ ..1.nda bir gedik acmak icin ustahkla istismanna firsat verdigi asikardir.Bu
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· aslann yarattigi
enemez."

neticenin

Inonu

Hukumetinin

dilsmesiyle

silinecegi

Sayi :4045 Yil:14 subat 22 1965,
MAKARiOSUN VERDiGi FIRSAT
Makarios gecen hafta sonbaharda Kibns Turklerine ve Turkiye
karsi yardim istemek icin bir heyet gondermcklc Moskovaya ilk firsan
istir" diyen New-York Times yazisma soyledcvam etmektedir:" Tiirkler
kariosun a~tig1 yolda yiiriimekte gecikmi~lerdir.25 yildrr ilk defa
kara ilk defa Krbrrs ve diger konularda gorii~mek iizere Disisleri
ya gondermi~tir .. Bu davrabrs neticesini derhal

Tiirkler,Sovyet
Parlemento
Heyeti Baskam Nikolai
gorniyi misafir etmisler, NATO eok tarafh niikleer giicfine istirakten
mnnslarve Amerikanm Niikleer Enerji Gemisinin Istanbul ziyaretini
ellemisleridir=Moskova
da gecen ay Disisleri bakam Gromiko Tiirkleri
memnun eden Kibrrs iein iki cemaatin varhgt esasma dayanan bir
aral sistem lehinde konusmustur."
ANKAR-WASHiNGTON ARASINDAKi GERGiNLiK
w-York Times gazetesi yazisma soyle devam etmektedir :"Makarios,
romikonun demecini protesto etmistir.Kibrrsh Rumlar adeta islerine
skovayi karistirmakla ne kadar hata ettiklerini anlamislardrr.Fakat
· dilik Ankara ile Washington arasmdaki gerginlik bfitiin biir dlinyayr
ba ugram1~tir."

Sayi:4046 Yil:14 Subat 23 1965
MAGUSA DA DURUM GERGiN

Rum Liderligi Tecavuzi Gayelerle Yaptiklan
ukabil Tiirklerin Miidafaa Mevzii Y apmalanm Hazmedemedi

Mevzilere

Magusa daki durum gerginligini muhafaza etmektedir .. Bilindigi
ibi gerginlik,Rumlarm yeni mevziler insa etmeye baslamasi ilzerine bas
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gostermistir .. Magusa tahkimati ile ilgili olarak Birlesmis Milletler Yetkilileri ile
yapilan gortismelerde ,EOKA'c1 Grivas,Rum mevzilerinin distan gelecek bir
dmya karsi kurulduklanm iddia etmis, Turk Mevzilerinin derhal yikilmalanm
i taktirde Rum Kuvvetlerinin bu mevzileri yikmak iizere derhal harekete
gececegini soylemistir ...

ismet inonii Gazetecilere 'Beni Unutmaym' Dedi
Dorduncu Koalisyon Hiiktlmetinin dun sabah Bakanhklara
iderek gorevlerini devralmislar ve cahsmaya baslarmslardir.Ucuncu koalisyon
iikiimetinin Basbakanve CHP Genel Baskarn Ismet Inonu beraberinde Eski
bakan yardimcisi ve CHP Genel Sekreteri Dr.Kemal Saur oldugu halde
bakanliga giderek Basbakan Suat Hayri Urgilplti yii tebrik etmis gorevini
endisine devretmistir.Basbakan Suat Hayri Urgiiplii saat 08.45 de Basbakanhga
gitmis , 08.50 de
Muhalefet Lideri Inonu ile Dr.Satmn geldikleri
~oriilmu~tlir.Ba~bakan Suat Hayri Urguplu ile Ismet Inonu Dr. Satir bir sure
· likte gorusmusler.Bu gborusmede Genel Kurmay Baskam Orgeneral Cevdet
unay da hazir bulunmustur .. Orgeneral Sunay, Ytiksek Askeri Sura Toplantisma
nlacagi icin saat 09.50 de Basbakanhktan aynlnustir.
Ismet Inonu ve Dr.Satir Basbakan Suat Hayri Urguplu den
~ ldiktan sonra Basbakan Yardnncisi Stileyrnan Demirel'in odasma gitmisler
e kendisini tebrik etmislerdir. Kisa bir gorusmeden sonra Inonu ve'Satir
bakanhktan aynlrmslardir. Inonu kendisini ugurlayan Basbakanhk Eski Ozel
em mudurune "Allahaismarladik kardesim sag ol demistir."
NATO YENi BiR SA VUNMA HATTI KURDU
338 milyon dolar sarfi ile NATO icin yeni bir hava sistemi
lanrmstir.Bl.I sistem Norvecten Tiirkiye ye kadar butun avrupa iilkelerini
e almakta ve dusman ucaklanm siircatle tesbit ederek otomatik olarak avci
an ile fiize savarlan tesbit etmektedir.

BiR TURK EVi T ALAN EDiLDi
Kiicuk Kaymakhda bir turk evi daha yagma edilmistir.Zarif Hasan isimli
· soydasumz Birlesmis Milletler Bans Gucu Askerlerinin refakatindeki evi
ziyaret etmis fakat evindeki buttm esyanm Rumlar tarafmdan yagma
edildiginigormtlstiir.Cahnan esyanm maliyetinin 250 lira oldugu
lirtilmektedir.
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DENKTA~, "GALO "PLAZA Y ANLI~ YOLDADIR"

DEDi

Kibns Turk Cemaat Meclis Baskam Rauf Denktas.dun Anavatan Radyolanna verdigi
ectc "Makariosun siyaseti ve Yunanistamn Kibns'a yapmis oldugu fiili mudahele Kibns
eselesini Turkiye ile Yunanistan arasmda bir problem haline getirmistir.
PLAZA YANLI~ YOLDA
Birlesmis Milletler kibns arabulucusu
Denktas, demecine soyle devam etmistir,

Galo Plaza'nm

da sozlerine karsihk veren

Kibns meselesi.Kibnsta iki topluluk arasmda gorusme yoluyla halledilmelidir diyen
Galo Plaza, hala Kibnsa cikanlrms olan 10,000 Yunan Askerinin neden Kibnsta bulundugunu
bilmiyor gorunmekte ve Rum Mucadelesinin ENOSiS mucadelesi oldugunu haykiran Rum
e Yunan
ilgililerinin feryatlanm isitmek istememektedir ... Galo Plaza yanhs
yoldadir... Makariosun siyaseti ve Yunanistamn kibnsa yaptigi fiili mudahale , Kibns
meselesini Turkiye ile Yunanistan arasmda bir mesele haline getirmistir.Turk Cemaatinin
Makariosa soyleyecegi birsey yoktur.
21 subat 1965 Ankara

Matyat'daki Tiirk Emlaki Bir Harabeye Cevrildi
Evvelki gun Birlesmis Milletler Bans Guell Askerleri refakatinde Matyat koyune
geride birakilan Turk emlakinin durumunu gormeye giden koy muhtan Cemal Osman ile
Sevket Osman isminde bir vatandasmuz, koydeki butun Turk evlerinin yikildiguu esyalann
calmdigmi, u9 araba ,iki traktor ve bir yag fabrikasmm makinelerinin 9al1IDp goturuldugunu
tesbit etmislerdir.Bu iki vatandasmuz aynca koyde bulunan alti su makinasmm calmarak
yirmi adet demir su dolabmm kmlrms oldugunu , ikiyiiz zeytin agacinm sokulerek elli
donumluk Turk arazisinin Rumlar tarfmdan ekildigini ve geriye kalanmda ekim icin
stiriilmekte oldugunu musahade etmislerdir.
Rumler bu arada koy camisinin kap1s1111 ksp: ve pcncerelerini kuzruslsr; kilimlerini
koy ilkokulunun da kapi pencere ve tavamm sokup goturmii~lerdir.Bilindigi gibi bu
Turk koyu Rum saldmlarma ugrayan ilk turk koylerindendir.

~~lar

Rum Kesiminde Silah ve infllak Sesleri
C:k~en. a\<:..~am.. saat en SS te tac\.c\.e\enx\c\.e l..elk.G~a c\.a Ma%\1'2>a K..a\)1sma "'jakin Rum
~uevzi\ennden u~ darbe atl~l Glmu~tut.Sabahsaat l,25 radde\ennde

LCXZVD.R.A-

ZVRII-I

.ANDLA$A-:lALARININ

YOKMUS!!!
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UYGVLA1'11VA

KABjLjYETj

Sayi:4046 Yd:14 Subat 24 1965
Atina Tiirkler ile Rumlar Arasma Gorii~me Yaprlmasma Taraftar
Birlesmis Milletler arabulucu Galo Plaza di.in aksam atinadaki
-,rii~melerini tamamlayarak adaya avdet etmistir.Plaza di.in Atina da yaptigi
in toplantismda "bugi.inkli durum bana bir kac ay oncckinden daha iyi
-rliniiyor" demistir, Arabulucu sozlerine soyle devam etmistir. "Kibns
eselesi herseyden once bi.iti.in Kibnsh Rum ve Ti.irkleri
gilendirmektedir.Kibnsh Ti.irklerle Rumlar aralannda bir anlasmaya vanrlarsa
esele coziilmlis sayilabilir.Simdiki halde en iyi nokta Kibnsh Ti.irklerle
iimlar arasmda temasi saglamaktir.
Basm toplantismda Yunanhlann nabzma gore serbet veren Plaza
Baspiskopos Makaryos ile Kibnsh Ti.irkler arasmda gorusmeler yapilmasma
unan hi.iki.imetinin taraftar olmadigmi yolundaki soruya olumlu cevap
ermistir.Birlesmis Milletler arabulucusu Londra ve Ziirih andlasmalanndan
gan Kibns Anayasasmm uygulanma kabiliyeti olmadigmm ortaya ciktigim,
Anayasanm nilfiisun yiizde 18'ni meydana getiren Ti.irk azmligma ordu'da
yiizde 40 kamu hizmetlerinde yuzde 30 oranla temsil edilmek gibi asm haklar
sagladigim surmiistiir.
MAGOSA'DAKi

RUM TAHRiKLERi DEV AM EDiYOR

Gelen haberlerden Rumlarm Magosa'daki tahriklerinin devam ettiginin ve
keri hazrrhklanrun devam etmekte oldugu anlasilmaktadir ... Silahh Rumlarm
Tiirklere satasmakta olduklan bildirilmektedir ... 18 subat gi.inii magosa' da
Lamaka ve Sakarya Mahallelerinin onlerinden gecen yollarda silahh Rumlarm
ort-be~ kisilik gruplar halinde dolastiklan ve karsilastiklan Ti.irklere silahlanm
ostererek onlara ki.i:fiirler savurarak, Ti.irk kadmlara laf attiklan
ogrenilmi~tir.Ti.irk Makamlan, Rumlarm bu tahrik edici hareketlerinden
Birlesmis Milletler Baris Gi.ici.i Askerlerini haberdar etmislerdir.

Erenkdy'de Bir Ogrencimiz Diin Rumlar Tarafmdan Sehit edilmistir
Di.in ogleden sonra takriben saat 2,30 sulannda Rumlar Erenkoy
ivanndaki Rum mevzilerinden, Ti.irk mevzileri icinde agac kesmekte olan
enan Mi.inir ismindeki bir vatandasmuza nisan almak suretiyle ii9 el ates
etmisler ve kendisini gogsunden vurarak sehit etmislerdir,
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eyt Gazetelerinden "Rey-iii Am" Krbrrs Konusunda Dikkate Deger Bir
Yazi Yayrmladr
ERi ATA YADiGARI TOPRAKLARDAN KOVMAK iSTEYEN
~1.u.i...ARIN DA VRANISLARI MANTIK DISIDIR"
iitiin Miisliiman Ulkelerinin Kibns Tiirklerinin Yardimma Kosmasi istendi
Kibns Rumlannm insanhk d1~1 davramslan Arap iilkelerinde genis
iler uyandirmaktadir ... Bu ciimleden olmak iizere Zengin Arap 0-lkesi
eyt'de yaymlanan "Rey-iil Am" gazetesinde bir makalede sunlar
IPzilmaktadrr.
"Makarios ve tehdiscileri ,iki de bir Kibns davasi, hurriyet davasi.kurtulus
asi ekseriyetin hakimiyeti gibi feryatlarla diinya efkanm
tmaktadirlar.Papazm tuhafirmza giden bu sozleri.acaip bir mantiga
anmaktadrr ... Bildigimiz kadar hiirriyetler hicbir zaman tasfiye edilemez.Ada
hiirriyetleri kisan.insanlan acliga ve olilme mahkiim eden.cesitli baskilar
lar yapan bu insanlar,hiirriyetten nasil bahsediyorlar ... Makariosun kticiik
~an
Grivas'm cocuklan hiirriyet, self-determinasyon ve hiikiimranhk
anndan dem vururken en basit tabiri ile tarihi unuttuklan anlasiliyor ...
Bunlar adanm bir Yunan topragi oldugunu iddia etmektedirler.Hakikatte
9Ulll-llar,tlpki Yahudilerin Filistin topraklanna g69 etmeleri gibi Kibns'a
- muslerdir.Turklerin dede ve babalanndan miras kalan bu topraklarda
· scilik ve diger gayri mesru yollarla imha edip ekseriyette bulunduklanm
· siirmek siiretiyle adamn hiiviyetini degistirme gayretinde bulunan Rumlann
vraruslanru hie bir insanm mantigi kabul edemez."
ARTIKYETER
"Rey-iii Am" gazetesi yazisma soyle devam etmektedir."Miisliiman Arap
emi .bazi siyasi ,ihtilaflar nedeniyle Kibns davasmm hakiki icyuzunu
-- enememistir ... Simdi Rum tedhiscilerine demeliyiz ki.mantigm hududunu
miz ... Hiirriyet,Hiirriyet avazeleriyle insan haklanm cignediniz ... Kurtlus
an ile insanlan bedbaht ettiniz .. .insaniyet ve tesaniit diyerek Kibnsh Tiirkleri
izdirap icinde yasattmiz ... Artik yeter ...
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Yerinizde durmamzm aklnuzi basimza almamzm zamam coktan
.Mtisluman Tiirkiye simdi Miisliiman Arap Devletlerine kollanm acmakta
armdaki anlasmazhgi gidermek ve simdiye kadar acilmis mesafeyi
,,,. ••• a"" arzusundadir ... Hepimiz hicbir ozilr gostermeksizin miisliiman
Ierimizin haklanm muhafaza etmek amaciyla onlann yardmuna
yiz ... Rum tedhisciler kardeslerimizin hak ve hukuklanm yalan
la gozlerimizin ontmde 9ignemek istemektedirler ."
TURKiYE'NiN

SA VASI BiZiM SA V ASIMIZDIR

Gazete yazisma soyle devam etmektedir: "Tiirkiye lsrail'i tammis buna ne
iniz diye icinizden biri sorabilir ... Evet ama yunanistan ve Kibns' da Israili
slardir ... Fakat Tiirkiye bugiin bizi desteklemekte ve Israil ile isbirligi
lllll"amaktadir ... Tiirkiye 'nin savasi bizim savasirruzdir ... Bizim savasirmzda
· e'nin savasidir ... Aym ilgiyi Yunanistan'dan beklemek gultmc
_Kibnsa gelince ,bir papazm baskanhgmdaki bu kucuk devlet, muhtemel
ivasta Araplara karsi cephe alacaktir ... Nitekim yabanci kuvvetlere aniden
anm acrmstir."
ANKARA

21 Arahk 1963 den bu yana uzun bir siire gecti, Turk halki
s konusunda biitiin diinyaya bir sabir ornegi verdi. ve bunun neticesi simdi
adimlarlarla hedefe dogru agir agir yaklasrms bulunuyoruz. Ote yandan
- ·· diplomatik oyunlarla diinya kamu oyunu aldatma gayretine dusen Yunan
m1n-nneti kara kara diisunuyor. Tiirk hiikiimetinin Kibns meselesinde dogru
oldugunu gosteren en belirli sey, baskent Ankaradaki yabanci
rnatlann gonisti olsa gerek. Tarafsiz iilkelerden birine mensup Ankarada
li bir diplomat bu konuda sunlan soylemistir, " Tiirkler steak kanh, he
~1
insanlardir, nasil oldu da Kibns isinde bu kadar itidalli, soguk kanh ve
- gorii~lii olabilirler.
Eger bu hadise A vrupamn bile herhangi bir iilkesinde cereyan
· olsa idi, coktan kan govdeyi gottlrmusdu, Fakat Tiirkiye break kemige
...,e11.u..uasm1 bekledi. Sadece askeri hedefleri icine alan bir polis hareketine
i. Tiirkiye gercekten biiyiik diplomatlarm idaresindedir.
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ANKARA
Gecen aksam hava yolu ile Ankaraya donmus olan eski
kova buyiikelcisi Hasan Esat I~1k, gazetecilerin, Rusya ile daha once
ilrms olan temaslarda bir degisiklik olabilecek mi? Sorusuna su sekilde
bele etmistir:
"Kanaatim odur ki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler birligi
memleketim arasmda olumlu bir gelisme olmustur, D1~ politikarruz hicbir
an inhisarci degildir amacirmz buttin memleketlerle daima esit bir politika
ektir. Demokratik nizamm kurulmasmda bu sarttir."
Hasan Esat I~1k, Tiirkiyedeki hukumet degisikliginin Sovyet
anmda hicbir yorum yapilmaksizm yaymlandigmi aynca belirtmistir,
PLAZA iLE GORUSMELER
Disisleri bakam Hasan Esat I~1k , dun gorevine resmen baslamis
Birlesmis Milletler Kibns Arabulucusu Galo Plaza ile gorusmustur, Anavatan
isleri Bakanligmda saat 10.30 da baslayan bu gorusmcde, Disisleri
anlrgmm Genel Sekreteri Biiyukelci Haluk Bayulkcnle Genel Sekreter Isler
arduncisi Ali Binkaya , Planlama Dairesi Grup Baskaru Itler Tiirkmen ve
bns.
ERALP,ASKERi YIGIMAGIN DEV AM ETTiGiNi BELiRTTi
NEW YORK
Turkiyenin Birlesmis milletlerdeki Daimi Temsilcisi Orhan
Eralp, Birlesmis Milletler Genel Sekreteri U. Thant'a gonderdigi 18 Subat tarihli
ir mektuba Kibns ta Yunan asker ve savas malzemesi sevkiyatmm arahksiz
olarak devam ettigini bildirmektedir. Eralp, mektubunda, Kibnsh Rumlann
eri faaliyetlerini gizlemek icin kantara Akatu ve Dipkarpaz arasmdaki

i/geyi geccnlerde kspettikleruu belirmektcdir. Kibris Rum Muhafiz Kvvetlcri
umandam Grivas ile ada Rumlanrun tek cozum seklinin ENOSiS oldugunu
krarladiklanru isaret eden Eralp, " bu demecler Kibnsh Rumlann askeri
hklannm amacmi inkar edilmez sekilde ortaya koymaktadir" demistir,
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GUVENLiK KONSEYi 16 MARTTA TOPLANACAK
ANKARA
ilgililerin belirttiklerine gore, Birlesmis Milletler Giivenlik
eyi 16 mart Sah giinii toplanacak Kbns meselesini goruseceklerdir.
enlik Konseyinin bu toplantismda gorev siiresi 27 martta sona erecek olan
esmis Milletler Kuvvetlerinin Kibnstaki gorev siiresinin uzatilmasi meselesi
ele almacagi sanilmaktadir.
Anavatan Disisleri Bakanhgi ilgilileri, adada gorev yapan Baris
iiniin gorev siiresinin uc ay daha uzatilacagi kamsmda olduklan soylemisler
Giivenlik konseyinin bunun aksine bir karar ahnmayacagmi gortisuml
anuslardir.

Sayi:4047 Yd.14 Subat 26 1965
ARABULUCU, iSMET iNONU iLE DE BiR SURE GORUSTU
Birlesmis Milletler Kibns Arabulucusu Senor Galo Plaza Laso
Anavatan Disisleri Bakam Hasan Esat I~1k ve Bakanhgm diger yetkilileri
mda diin saat 12.15 baslayan gorusme saat 13.05 de sona ermistir. Disisleri
Hasan I~1k, bugiine kadar yapilan goriismeler konusunda, diinkii
- meden sonra Basm mensuplarma sunlan soylemistir.

"Benden once arkadaslanm ile devam eden gonismelere iki
- den beri bende katildim. Arabulucu ile yaptigim gorusmeler benim icin istifa
· meselenin heyet-i umumiyesi bakimmdan da faydah oldu. Galo Plaza,
·· · biitiin taraflan yorumlanm nazat itibara alarak meseleye hal caresi
aktadir, Biz kendisine bu hususta daima kolayhk gostermck karanndayiz.
· ger ilgili taraflar da aym zihniyette hareket ettikleri takdirde Arabulucunun
ifesi basanya ulasacaktir.
TURK SEMTiNDE BOMBA BULUNDU
Tiirk polisi diin sabah saat 09.30 raddelerinde Lefkosa Tiirk
tinin Lidra Palas' a yakm kismmda bir bomba bulmus ve vaktinde aldigi
ibatla bombayi zararsiz hale gelmistir.Verilen bilgi iizerine derhal harekete
.•.. en Turk polisi,yeni fidanhgi kordon altma alrrus ve bombaya hie; kimsenin
yaklasmasma miisaade etmemistir.Fidanhgm batismda.toprak bir patika uzerine
arakilan bomba bir inc; kalmhkta bir paket sekline sokulmus, paket kagitla
san\arak se\eton\a -yap1~tln\m1~tlr.
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Mahalinde yapilan tektiler neticesinde bu paketin patlayici
deler ihtiva ettigi musahede edilmis ve polisteki Birlesmis Milletler Irtibat
ayi aracihgi ile Lefkosaya ingiliz iislerinden bir patlayici maddeler uzmam
bedilmesi saglanrmstir. Lefkosaya helikopterle gelen bomba uzmam derhal
bamn bulundugu yere gitmistir.

Sayr :4049 Yd :14 Sabat 29 1965
ZARARSIZ HALE GETiRiLDi
Uzman Binbasi P. S. Easterby , yardunci cavus Doust ile
mahallinde paketi tetkik etmistir ve bunun hakiketen bir bomba
dugunu bildirmistir. Bundan sonra gerekli tedbirler siiratle almrms ve bomba
undugu yerde saat 12.05 de infilak ettirerek zararsiz hale getirilmistir. infilak
ticesinde hicbir hasar kaydedilmemistir.
BOMBA HAKKINDA BiLGi
ingiliz Patlayici Maddeler Uzmamnm verdigi bilgiye gore.bu
Ekim 1964 tarihinde Lefkosa Tiirk Postahanesi arkasmda aym
sahip baska bir bomba bulunmustur.Bu bomba da uzmanlar
findan infilak ettirilmistir ..
VYETLER BiRLiGi VE ARAP MEMLEKETLERi iLE TURKiYE
ARASINDAKi
iNKiSAF
USULE
GELMESi
BUYUK
BiR
MNUNiYET YARA TTI
Bakanlar Kurulunun diin aksamki toplantismda son seklini
~ olan Koalisyon Hiikiimetinin Prograrm diin Basbakan Suat Hayri 0-rgiiplii
findan Millet Meclisiyle Cumhuriyet Senatosunda okunmustur.Turkiye
umhuriyeti Anayasasmm 103 .maddesine gore.program iizerindeki gorusmeler
ogrammm ounmasmdan tam iki giin sonra baslayacaktir.Bu siire icinde
iler meclis gruplanm toplayacaklar ve program iizerinde konusacak grup
sozculerini secerek goruslerini tesbit edeceklerdir.
KIBRIS MESELESi
Basbakan Suat Hayri Urguplti tarafmdan Tiirkiye Biiyiik Millet
Meclisin de okunan 18 daktilo sayfasi tutarmdaki Hiikiimet Progranunm son
-1iimii tamamen Kibns konusuna aynlrmstir, "Milli Dava, Kibrrs Meselesi"
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m-i •..• g1m tasiyan bu boliimde aynen su cilmleler yer almaktadir:
"Biitiin Tiirk Milletinin iizerinde titizlikle durdugu Milli
asi olan Krbris Meselesi, dis politika alamndaki gayretlerimizin bashca
erkiiz noktasim teskil edecektir.Tiirkiyenin ve Kibrrstaki Tiirk
maatinin milletler arasi andlasmalardan dogan haklardan biitiinii
m.rumak, Tiirk Cemaatine yeni tecaviiz ve baskdardan masum tutmak icin
I -Iii hasletlerimizden miilhem olan bir azimle hareket edecegimizi derhal
e etmek isterim.Bu bizim iein ahdi oldugu kadar milli ve insani bir
ibedir.Kibrrs meselsinin Akdeniz bolgesinde eok vahim bir ihtilaf
tmasi ihtimalinin hala giderilmedigi bir vakiadrr"

HAKLARIMIZIN BEK(;iSiYiz
91e5eleye bansci yollardan bir coztim sekli bulunmasi samirm
ennimizdir.Bunun rem ilgililerle miizakereye daima amadeyiz bu
unuzu zaaf telakki etmek cok buyiik hata olur.Kibns meselesinin Lozan
asmasi ile Ttirkiye ve Yunanistan arasmda Akdeniz'e tahakkuk etmis olan
- .azeneyi vekaya edecek bir coziim sekline baglanmasi pek isabetli bir yol
aktir.Biz dis politikarmzda diger devletlerin haklanna riayeti kendimize siar
91&lllllli~ bir milletiz.Kendi haklanrmzmda son gticumuze kadar bekcisi
agrm1zdan hie; kimse siiphe duymasm.
U THANTIN YENi iSGUZARLIGI:

Alaym Degistirilmesi Bir Ay Tehir Edilsinmis!
Birlesmis Milletler Kibns Arabulucusu Dr. Galo Plaza'mn
adaki Turk hiiktimeti ile yaptigi gorusmelere temas eden Turkiye
elerinden "Yeni Gazete" Arabulucunun Kibnstaki Turk alayim
_ tirilmesini bir ay icin tehir edilmesini istedigini yazmaktadir .
.ete devamla Arabulucunun bu istegini Birlesmis Milletler Genel Sekreteri U
t'm telefonla gonderdigi b,r mesajm tam neticesi oldugunu
dirmektedir.Aym gazeteye atfen Basbakan Suat Hayri Urguplu bu konu
~de
herhangi bir karara varmadan once Disisleri Bakam Hasan I~1k ile
..-,.u-i-~malarda bulunacagmi Arabulucuya bildirmistir.

C

ADA YUNANiSTANA iLHAK EDiLMELiYMiS!
mMarufYunan dostu Francis Noel Baker Yunanlilardan fazla Yunanci oldugunu
· kere daha ortay koyarak Avam Kamarasi Uyelerine sundugu bir muhtira il
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Kibns konusunda Yunanhlann borusunu oturmustiir.lngiliz i~9i
si Mensubu aym zamanda · "The Guardian" gazetesine nesrolunan bu
uhtirasmda , Kibns meselesine yegane coztim yolunun adamn Yunanistan
oldugu iddia etmistir.Noel Baker,bu muhtrrasmda ingiltere ve Birlesik
rnerika Devleri hiikiimetlerinin Turkiye'ye 1960 senesinde elde ettigi asm
ardan vazgecmesi
gerektigini
soylemelerinin
icap ettigini
ileri
rmustiir.Noel Baker Kibnstaki Turklerin "Azmhk" olarak nitelendirerek
lumumuzun haklanmn Birlesmis Milletler tarafmdan korunacagnu kaydetmis
· Kibnstaki Rum Toplumu bundan daha fazla taviz veremeyecegini ilave
nistir.
H.I~1k Dr. Kiil;iik'iin Mesajim Cevaplandrrdn
Davanuzm Basarrya Ulasmasi Icin Gayret Sarf edilecek

Cumhurbaskam Yardimcisi Dr. Fazil Kucuk arasmda teati
lilen mesajlann metni dun aciklanrrustir.Cumhurbaskam Yardimcisi Kucuk
esajmda soyle demektedir..
" Milletler arasi sahada genis faaliyet icinde
unan ve milli <lava olarak Kibns probleminin hakh bir sonuca vardmlmasi
navatarurmzm canla basla cahstigr bir zamanda Y eni Anavatan Hukiimetinin
~i~leri Bakanhgma atanmis bulunmamz hakh davamizm zafer yolunda
metilmeye devam edilecegi bakimmdan Kibns Turk Toplumu icin bir huzur
1ynag1 olmustur.Bu munasebetle sahsim ve Kibns Turk Toplumu adma en iyi
leklerimizi ve baghhk duygulanmi sunar.hurmetlerimizin kabultinii rica
. ..."
,enm

ISIK'IN CEV ABI

Disisleri
Bakammiz
Hasan
I~1k
Esat.Cumhurbaskam
ardimcismm bu mesajma su yamti vermistir: "Disisleri Bakanhgma tayinim
iinasebetiyle gondermis oldugunuz izhar ettiginiz guzel duygulara tesekkur
lerim.Cumhuriyet Hukiimetinin ve benim hakh davamizi basanya ulastirmak
in butun gayretimizi sarf edecegimize Kibns Turk Cemaati emin olabilir. Bu
disma azmi ve imam ile size ve biittin Turk Cemaati mensuplanna en iyi
leklerimi ve saygilanmi sunanm."
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Sayi:4050 Yd: 14 Mart 11965
YUNAN HUKUMETi BE~Li KONFERANS i<;iN SONDAJLARDA
BULUNUYOR
Birlesmis Milletler Arabulucusu Senor Galo Plaza Lasso diin
_ .. leden sonra Atina'dana Londra'ya gitmistir.Atina da bir gun Galo Plaza,orada
unan Disisleri Bakam Kostopulos ile Kibns konusunda goriismelerde
unmustur.Atinadan alman ajans haberlerine gore,Arabulucu,Ankara da Turk
gkiimet Yetkilileriyhle yaptigi gorusmede Kostopulos'a bilgi vermis ve Turk
Iikiimetinin Kibns konusundaki gorii~unu izah etmistir.
Atinadana aynlmadan once basm mensuplarma bir demec veren
irlesmis Milletler Arabulucusu,Makarios'la Dr. Kucuk'un prensip itibariyle
ili milzakerelerc taraftar olduklan soylemis.fakat her iki tarafmda bazi bazi on
lar ileri diirduklerini ifade etmistir.Iki toplum arasmda gorusmlerin
lamasmm faydah ve yapici bir davrarus oldugu yolundaki onceki beyanlanm
krarlayan Galo Plaza, taraflann ileri stirdiikleri on sartlar hakkmda herhangi
ir yorumda bulunmaktan kacmrrustir,
Arabulucu Galo Plaza aynca gazetecilere, "Krbrrs Meselesinin
ahtari, adada iki toplulugu bagda~tiracak ve onlarr bir masa basmda bir
raya getirecek bir nokta bulmaknr." demistir.Arabulucu Galo Plaza
Londra'ya muvasalatmda verdigi demecte ise.Birlesmis Milletler
Bans
Giicunun 26 Mart'ta sona erecek olan gorev siiresinin bu tarihten itibaren
yeniden uzatilacagim sandigmi soylemis ve "Bans Gucuntm adaya gelmesinden
ri burada daha az kan dokiildu ...
Birlesmis Milletler Baris Gucu bu sirada adadan aynhrsa
erginligin had safaya erisecegi stiphesizdir" demistir. Bu arada Kibns meselesi
· in Sovyetler Birligi ve Hindistanm da katilacagi herhangi bir toplanti
.. apilmasma <lair tekliflerde bulunduguna <lair cikanlan haberleri yalanlayan
arabulucu, Yunan hukumetinin besli konferans yapilmasr icin sondajlarda
ulundugunu belirtmistir.
Galo Plaza bugun ingiltere D1~ Isleri Bakarn Michael Stewart
e Ingiliz Uluslar Toplulugu Isleri ile gorevli devlet bakam ile gorii~ecektir.
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Sayi:4053 Yil:14 Mart 3 1965
MAKARios SiGARA VERGiSiNi ARTIRIYOR

Bu Yeni Karar Rum Halki Arasmda Hosnutsuzluk Yaratti
Btiyuk bir mali sikinti icerisinde ne yapacagim sasmrus bir
vaziyette bocalayan Makarios Yonetimi, her gecen gun daha artan askeri
masraflan simdi de sigaranm okkasma bir lira yeni ek vergi koymak yerinde
dedir .. Inamhr bir Rum kaynagmdan ogrenildigine gore, mesele halen
Makariosun memurlan ile tuttm farbrikalanmn temsilcileri arasmda
gortistllmektedir.
RUMLAR ARASINDA HOSNUTSUZLUK
Sigaralar ustiine konacak ek vergi Rum Htikumet memurlarmm
maaslanm
ve
askeri
malzemenin
masraflanm
odcmek
19m
kullamlacaktir ... Aym kaynaktan ogrenildigine gore Rumlara arasmda bilytik
bir hosnutsuzluk mevcuttur.Bilhassa her paketin basma 10 mil kadar
odemeye mecbur kalacak olan sigara tiryakileri Makariosun bu davramsim
nefretle karsilarmslardir.Makarios Yonetimi ise sunu "Kibrrs Rumlarmm
Milli Emellerinin Tabakkukuna Yardim" addetmektedir .. Bu itibarla
Makarios Idaresi, bu hosnutsuzluga ragmen karannda azimlidir ve vergiyi
koymakta kararhdir.
ZORLA TEBERRU
Htirlanacagi vechile Rumlar "Makarios Yardnn Fonun'na" sozde
milli muhafizlannm ihtiyaclanm karsilamk maksadiyla da tcberriide
bulunmaya zorlanmaktadirlar,
Plaza Londra da Demec Verdi
Birlesmis Milletlerin Kibns Arabulucusu Dr.Galo Plaza Lasso,Londra da
verdigi bir demecte bu ay icinde Genel Sekreter U Thanta sunacagi
raporunda Kibns meselesine simdiki durumda taraflarca kabul edilebilecek
bir hal caresi bulunrnadigmi belirtecegini soylemistir.Arabulucu devamla
taraflann tutumunda herhangi bir degisiklik olmadrgmi ve raporunun
cikmazm halledilmesine ve ilgili taraflarm miizakerler yapmasma faydah
olabilecegi Iimidini izhar etmistir.
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Rossidis'in Itirafi
Makarios Yonetiminin Birlesmis Milletler nezdindeki Daimi
Temsilcisi Rossidis.Kibns Rumlarmm adada yeniden yigmak yaptiklanm
aciklamak zorunda kalrrustir .. Turkiyenin Kibns Rumlarmm yigmak yaptigi
yolundaki sikayeti iizerine Giivenlik Konseyine bir mektup gonderen Zinon
Rossidis, Ttirkiyenin tetikte bulundugunu iddia ederek.Kibns Rumlarmm
adada yigmak yapmalanmn tabii haklan oldugunu one surmustur,

TURK KESiMiNE YUMURTA SOKMAK YASAKMIS!...

Rum Sdzde Polislerinin Yankesiciligi Devam Etmektedir
Makarios Yonctimi'nin sozde polis ve muhafizlan yollarda kurdu]
nc Barikatlarmda soydaslanrmzi rezilane bir sekilde arastirmaya ve uzun
iya sorguya tabii m tutmaya devam etmektedirler.Dun sabah Cihangir eski
iyla Abohor koytmde Lefkosaya gelmekte olan iki soydasumz Degirmenlik
.oyii yakmmdaki
bir Utanc Barikatmda
sebepsiz
olarak saatlerce
onulmuslardir.Sozde Rum polis ve askerleri tarafmdan siki bir sekilde
tmlan bu soydaslanmiza bundan boyle Lefkosaya yumurta goturmemeleri
Turk Kesimine yumurta gecirilmesinin
yasak edildigi ! ! ! Ihtar
ilmistir.Ote yandan Goncndere eski adiyla Konedra koyiinden Lefkosa'ya
lmekte olan baska bir Turk otobiisil de dun sabah aym barikatta saatlerce
onulmustur.Makriosun sozde polisleri ararstirma ve sorusturma esnasmda
Iirk soforu tehdit ve tahkir etmistir .. Adi gecen Utanc Barikatmda Birlesmis
illetler Bans Giictiniin hie bir gozlemcisi bulunmamaktaydi.
Y ANKESiCiLiK
Diger taraftan Rum sozde polis ve askerlerinin Tiirklere ait mallan
.yri kanuni olarak miisadere etmeleri butun htziyla devam
ektedir .. Makarios Yonetiminin bes parasiz gecim zorlugu ceken sozdc polis
e askerleri, sirf gecincelerini saglamak icin soydaslanrmza ait mallara turlu
anelerle el koymakla yankesicilik yapmaktadirlar .. Evvel ki gun ogleden
nra Magusa Kapismdaki Utanc Barikatmda vazifeli Rum sozde polisleri bir
Tiirk ithalatciya 13 karton torba orgu yununu gayn kanuni olarak miisadere
etmisleridr.Bu miisadere hareketlerini hakh gostermeye cahsan Rum sozde
lisleri daha once Magusa Gumrugunden gecen orgii yiinlerini "Turk
iicahitlerine kazak ormek icin "kularulacagmi iddia etmislerdir.
ASKERi SEVKiYAT
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Makarios Yonetiminin
askeri sevkiyati, arahksiz olarak devam
etmektedir.28 Subat giinu Leymosun Limamnda tespit edilmeyen bir yuk vapuru
aklasmis ve gemiden askeri birliklerin kordonu altmda btiytik bir gizlilik icinde
askeri malzeme ihtiva eden biiyiik sandiklar cikanlrmstir.Haber verildigine gore
vapurun boslatilmasma baslanmadan once gorevli biitim Tiirk iscileri evlerine
gonderilmistir.Ismi tesbit edilemeyen yiik vapurundaki buyiik sandiklann
bosaltilmasi icin vine kullaruldrgi miisahede edilmistir.Askeri malzeme ihtiva
eden sandiklar biiyiik kamyonlarla ve muhafaza altmda adanm i~ bolgelerine
nakledilmistir,
YENi HUKUMETiN TUTUMU KIBRIS TURKLERiNiN CESARETiNi
ARTIRDI
Anavatan da vuku bulan son hiikilmet degisikligi dolayisryla
Cahsma Bakam olarak atanan Ihsan Sabri Caglayangile'e Kibns Turk i§9i
Birlikleri Federasyonu
Genel Sekreteri Necati Taskm §U MESAil
gondermistir:" Anavatan Hiikiimetin de son giinlerde vuku bulan
degi~iklikler dolayrsiyhla Cahsma Bakam olarak atanan zat-1 alinize Krbris
Turk i§fi Federasyonu icra Komitesi ve §ahs1m edm« gorevinizin ba§ard1
e Anavatan iscisine hayirh olmasuu dilerim.t'demistir.
PORTAKAL'LAR

ARASINDA SiLAH ARASTIRDILAR

Portakalallar arasmda silah bulmaya cahsan Rum sozde polislerinin
tatmin olmasi icin gecen giln ogleden sonra bir Tiirk sofor ,Ksero yolu
barikatinda 28,000 bin portakah kamyondan tek basma bosaltrp tekrar
yuklemeye mecbur edilmistir .Lefkeden gelmekte olan kamyon bu sebepten
otilrli 5,5 saat geciktirilmis ve ancak Lefkosa'ya gee saatlerde
verebilmistir.Ayttce portakallann boseltiltp yiikletilmesi stresinde ezildigi ve
boylece Turk Soforun zarar ettigi ogrenilmi§ir.

HAVARAPORU
Yiik.sek basmcli bir hava tabakasr, Kibns iizerinden gecerek Rusya'dan Misira
uzanmaktadir.Bugtin hava yine acik olacak,fakat yiiksek tabakalarda degisik
miktarda bulut hasil olacaktir. Riizgarlar ilk once hafif olarak degisik yonlerden
daha sonra hafif veya orta siddete bandan esecektir.Hava sicakhklan bir 90k
-1gelerde 18 santigrata yukselecektir.Lefkosa Havaalmda dun kaydedilen en
yiiksek sicakhk 1 7 derece santigratti..
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Sayi:4054 Yil:14 Mart 4 1965
TURK MADEN iS(;iLERiNiN GUNDELiKLERi KESiLDi
Limni madeninde cahsan Turk i~9ilerinin gundelik.lerinden maden
etinin gelir vergisi kestigi ogrenilmi~tir.Birle~mi~ Milletler Temsicileri ile
ilan mutad toplantilarda Turk tarafi bu konuyu sozkosunu etmis ve Turk
en Iscilerinden kesilen bu gelir vergilerinin Turk Cemaat meclisine
nmesi talep edilmistir.Birlesmis Milletler Temsilcileri,bu konunun Birlesmis
etlerin adadaki hukuk miisaviri tarafmdan ele almacagmi bildirmislerdir ..
LEYMOSUN
"KIBRISI BU MEMLEKETiN MiLLi DAV ASI OLARAK KABUL
EDiYORUZ.Hi(;BiR
EMRi V AKiYi KABUL ETMEYECEGiZ"
Anavatan Millet Meclisinde bugtm ogleden sonra saat 15.00'de yapilacak
toplantida Dorduncu Koalisyon Hiikumeti icin guven oylamasi
ilacaktir.Diger taraftan Cumhuriyet Senatosu dun ogleden sonra saat
.OO'de Baskan Enver Aka'nm riyasetinde toplanmis ve Hiikumet programmm
- - rntlsttir.Turkiye Cumhuriyeti Anayasasma gore.Cumhuriyet Senatosunda
- en oylamsai yapilmasi sozkonusu degildir ..
Dunku toplantida Siyasi Partilerin Grup Sozciileri ile Parti Topluluklan
-1zculeri Hukumet progranu hakkmda gonislerini bildirmisler ve daha sonra da
torler konusmuslardir .. Senatorler ve Grup Temsilcilerinin konusmalanm
amlamalarma muteakip Basbakan Suat Hayri Urguplu bir konusma yaparak
· dleri cevaplandirrrustir ..

Sayi:4055 Yil:14 Mart 5 1965
ANA VAT AND AN Bi DISiSLERi HEYETi GELiYOR
Turkiye Radyolarmm bildirdigine gore, Anavatan Disisleri Bakanhgmdan
· heyet.Lefkosa' daki Turkiye Buyiikelciligi ile temas ve isaretlerde bulunma
- re bugun Kibnsa gelecektir.Bu Heyet, Disisleri Bakanhgi Genel Sekreter
· asi Isler Y ardimcisr Ali Binkaya ile Siyasi Planlama Dairesi Baskam ilter
kmen.Kibns Biirosundan Resat Arman'an kuruludur.
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Genel Kurmay Baskanhgmda Ktbrihsla ilgili Onemli Bir ToplantI Yapdd1
BiRLiK HAREKETE HAZIR BEKLiYOR

Anavatan gazeteleri diinkii mansetlerinde degistirme Birligin Mart aym icinde
bnsa cikanlacagmi yazmaktadir.Gazetelere gore.gecen gun Ankara da
gistirme birligi konusunda Hiikiimet yetkilileri ile Ordu yetkilileri arasmda
k oncmli bir toplanti yapilnustir.Bu toplantiya Suat Hayri Urgilplu.Milli
avunma Bakaru Hasan Dincer.Disisleri Bakam Hasan I~1k Esat,Genel Kurmay
Baskam Orgeneral Cevdet Sunay,Genel Kurmay ikinci Baskam Refik Tulga ve
liksek riitbeli subaylar katilrmslardir.Anavatan gazetelerinin bildirdiklerine
,ore,toplantida Kibnstaki son durumla adamiza gelecek degistirme birliginin
hazirhklan gozden gecirilmistir.Milliyet gazetesi ,Genel Kurmay Baskanhgmda
pilan Kibns gorusmeleri hakkmda su haberi vermektedir: "Birligimiz
art'ta
gidecek Kibrrs Meselesi Genel Kurmay
rgiiplii'niin dekatilmasryla yapdan toplannda incelendi."

Baskanhgmda

RULMAZ

Basbakan
Suat
Hayri
Urguplu.Genel
Kurmay
Baskanhgmdan
~hrken,gazetecilerin arka arkaya siraladiklan sorulan sukiinetle dinlemis
sorulann arkasi kesilince , "Hiebir memlekette Basbakamn Genel Kurmay
Baskamyla
ne gorii~tiigii sorulmaz.Memleket
ediyorum.Basbakan ile Genel Kurmay Baskam

severhginize
hitap
gorii~tiiler dersiniz."

emistir.Urguplu bu sozlerini miiteakip Disisleri Bakam Hasan I~1k ve Drsisleri
Genel Sekreteri Haluk Bayiilkeni kendi otomobiline alrms ve Basbakanliga
iderek bir miiddet daha calisrrustrr.
HAREKET HAZIR
Haber Ajanslannm bildirdiklerine gore halen iskenderunda bulunan Turk
Degistirme Birligine.ycni bir gorev icin hazirhklanru 1 Mart tarihine kadar
tamamlamasi icin verilmistir.Verilen haberlere gore.birlik iskenderunda
harekete hazir vaziyette emir beklemektedir.Tiirkiye Hiikiimeti gerektigi gunde
Degistirme Birligini adaya gondcrmeye kararhdir.Bunun uluslar arasi
andlasmalann Tiirkiye ye tamdigi bir hak olduguna isaret edilen haberlerde
degistirme birliginin adaya cikmasma karsi girisilecek herhangi bir harekatm
harp demek olacagi belirtilmektedir.
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Sayi:4056 Yil:14 Mart 6 1965
Rumca gazeteler tarafmdan baslatilan ingiliz aleyhtan
panya fiili bir sathaya intikal etmis bulunmaktadir, Uzun bir siireden beri
·· izlere karsi son derece bayagi bir hareket tarzi izleyen, onlan her firsatta
· e eden Rumlar, simdi isi, ingilizlere kursun sikacak onlan oldurmeye
bbus edecek kadar ileriye gotilrmiislerdir. Haber verildigine gore Rum
edhisciler, gecen gun ogleden sonra saat 14.05"de Maras'ta ingiliz Savunma
Bakanhgma mensup bir memuru vurarak yaralarruslardir. Soz konusu ingilizin
Jgl.ll.LI.J.in Michael Luis oldugu aciklanrmstir.
Halen Ingiliz Egemen Ustlerinde cahsmakta olan Michael Luis,
as' taki
evinde oturmakta oldugu bir sirada pencereden acilan ates
ticesinde bacagmdan yaralanmistir. ingiliz Askeri Hastahanesine kaldmlarak
vi altma alman ingiliz memurunun durumunun agir olmadigi haber
ilmektedir, Michael Luis'in ne sebeple ve kimler tarafmdan vuruldugu
vui.LllJ..lemektedir. ingiliz Askeri Makamlan bu vurulma olayma bilyuk onem
ekte ve Makerios Yonetimindcn faillerin bir an once yakalanmasmi talep
ektedir. Rumca gazetelerin bildirdiklerine gore, sozde Rum Polisleri
as'taki bu esrarengiz vurulma olayi ile ilgili olarak tahkik yapmaktadirlar.

Sayi:4057 Yil:14 Mart 7 1965
T.C.M PiY ANGOSUNUN 3 .KESiDESi Y APILDI
SANSLINUMARA:

19118

Turk Cemaat Meclisi tarafmdan Sehit Aieleleri ve Y oksullar
~ ararma diizenlenen piyangonun u9uncu Kesidenin sansh numaralan ve
kazandiklan ikramiyeler sunlardir: 19118 (500 lira kazandi) 5892 (200 lira
kazandi) 16809 (75 lira kazandi) aynca son iki rakarm 58 olan 200 bilet 500
mil kazandi.bildiridigine gore, aym gaye ile ilgili olarak Turk Cemaat keside
iletleri yarm satisa arz edilecektir.

ISIK,EMRiV AKiLERiN RUMLARA P AHALLIY A MALOLACAGINI
iHTARETTi
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"Milliyet" gazetesine bir demec veren Anavatan Disisleri
UCUtuUJ.1 Hasan Tahsin I~1k, "Kibris Degistirme Birligi bu ay ieinde Krbris
uhakkak gidecektir." demistir.,; "Milliyet" gazetesinin bu konuda haberi
en
soyledir:
"Drsisleri
Bakam
Hasan
Esat
I~1k,
Kibrrs
-i~tirmebirligimizinbu ay ieerisinde Kibrrsa mutlaka gideccginidun .
- rulanus, Makarios son dakikada bir emrivakiye kalkI~tig1 taktirde ne
cagma dair sorumuza ne olacagma dair sorumuza su kar~1hg1vermistir:
-yle bir emrivaki hareketi kendileri icin eok fena olur .. ?D1~i~leriBirligin
· Iisini gerektirebilecek herhangi siyasi bir kriz havasmm mevcut
adigm, anlasmalarm verdigi bu hakki taamiile gore kullanacagmuz
-,ylemi~tir.. "

LEFKE DEKi TURK MEVZiLERiNE ATES A(;ILDI
Makarios Yonetiminin Milli Muhafiz Kuvvetleri dun sabah
iirk mevzilerine ates acrruslardir. Rumlanm agir makineli tufeklcrle bes el
be· ansi yaptiklanm belirtmektedir. Turk Miicahitleri atese karsihk
ermemislerdir, Ote yandan gcen aksam Lefkosanm Lidra Caddesinden ve
Kizilbas Bolgesindeki Rum mevzilerinin bir el silah sesi isitilmistir. Bullin bu
~ acma olaylarmdan dolayi herhangi bir kayip olmarrusnr.
Bugiin Baglarbas1 Katliammm Birinci Yddoniimiidiir
RUMLAR BAGLARBASI KOYUNE EN AGIR SiLAHLARINI
KULANMISTI
Bugun Rum cetecilerinin "Her ne pahasma olursa olsun
Baglarbasuu haritadan sileceksiniz" emriyle harekete gectikleri ve Kibns
tarihinin utanc sayfalanna yeni satirlar yazdiklan giiniln yildonumudur.Vahsi bir
zihniyetle harekete gecerek bu guzel Turk koyune ac kurtlar gibi dort bir yandan
diran Rum cetecileri.iki gun miiddetle geceli gunduzlu en agir silahlarla
-1arba~m1 dovrnuslcrdir.Makineli tiifek kursunlan, bazuka ve havan mermileri
tmda kahramanca carpisan Turk koyluleri.Kibns Turklerinin san ve seref dolu
tarihini zenginlestiren yeni hamaset destanlarmm yaraticilan olmuslardir.Baftan
e civardaki Rum koylerinden toplanarak tepeden tirnaga silahlandmlan ve
sonra da bu guzel Turk koyunun uzerine saldirtilan kuvvetlere yunan
subaylarmm kumanda ettigi tesbit etmistir.
Simdiye kadar yapilan saldmlarda Kibnstaki hicbir koyu bu
kadar buyuk kuvvetlerin saldmsma maruz kalmanus ve bu kadar agir silahlarla
dovtllmemisti.Bu binlerce kisilik techizath kuvvet karsismda kahramanca
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an .kamm ve hatta camm vermekten Turk Miicahitler herseye ragmen
- lerini savunmuslardi.

Sayi:4058 Yd: 14 Mart 9 1965

DR.FAZIL KU<;UK " TURKiYENiN YARDIMINA KESiNLiKLE
GUVENEBiLiRiZ" DEDi
EN rvt HAL SEKLi
.Kiif;iik,en iyi ve en miiessir hal seklini su sekilde tarif etmistir:
"En iyi ve en miiessir hal sekli.Rum ve Tiirk devletlerinin.ayrr ayri
di sahalarr iizerinde yetki sahibi olmakla beraber,genel meselelerde
· likte eahsarak isbirlighri yapabilmelerini miimkiin kilacak Isvicre'deki
i bir federal hiikiimet sistemi kurulmasrdir .."

KIBRISIN TURKiYE i<;iN ONEMi
Takriben yiiz seneden beri ENOSiS'e karsi miicadele ettigimizi.Turklerin
1iithi~ bir sekilde ENOSiS'e karsi olmalan icin gayet onemli fizyolojik,tarihi ve
litik nedenler mevcut oldugunu anlatan Dr.Fazil Kucuk.Yunan idaresi altmda
a bahtsizhgma ugtamis olan Turk topluluklanmn trajik akibetlerinden
ekler vermistir.Kibnsla ilgili en onemli gercegin.adanm kendine has bir
illeti olmayan bir toprak parcasi oldugunu.birisinin bir memleketteki
azmhktan bahsedebilmesi icin herseyden once o memleketin her seyden once o
emleketin etnik anlamda birlikte olmasi gerektigini ifade etmistir.
REFERANDUM
Turk toplumuna self-determinasyon hakkim kullanma imkamm verecek
olan ayn bir referandum tanmdigi takdirde referandum fikrine muhalefet
etmeyecegimizi aciklayan Dr.Kucuk.mcmlcketin problemlerine erken bir
z.a.manda
hal caresi bulunacagmdan iyimser olmadigmi Atina' daki ve
Lefkosa' daki Rum liderlerinin durumu realitelerini gorcmcyecek kadar PanHellenist Emperyalizm hayalleri icinde bulunduklanm anlatmis ve Turklerin
88

n uygar halklan mutlak can ve mal emniyetinden
ediklerini belirtmistir ..

baska bir sey talep

TURK.iYEYE GUVENiYORUZ
Dr.Kiicuk.t'Bir saldm karsismda Turkiye nin yardunma
· iniz'Z''seklindeki bir soruyu su sekilde cevaplandirrmstir:
"Kesinlikle Giivenebiliriz .. Tiirkiye Antlasmalar
rklerinin varhk ve haklarnn korumakla miikelleftir"

Sayi:4059-yd 14

guvenebilir

geregince

Kibrrs

Carsamba 10 Mart 1965

Disisleri Bakam Hasan Tahsin I~1k, Turk cemaatinin moralinin dusmus
mgu faraziyesini kabul ediyoruz dedi.
Bakan Kibns meselesinin herseyden once bir Turk-Yunan meselesi
ugunu belirtti.
ANKARA
isleri Bakam Hasan I~1k .diin TRT muhabirine bir demec vererek" Kibns
selesi herseyden once Turk-Yunan miinasebetleri sorunudur.Bu cerceve
· de ttaminkar bir hal caresi bulunabilmesi miimktin degildir.Herhangi bir
ivaki buttm giiciimuzle karsismda tutulacaktir." demistir
MiLLi POLiTiKA
sisleri Bakam I~1k, TRT muhabirine sunlan soylemi~tir." TRT icin dis
litikarmz hakkmda benden bir beyanat istendi.Bunu bugun basuumizm guzide
ensuplanyla yaptigim ilk toplanti vesilesiyle yerine getirmek
iyorum.Herseyden once sunu belirtmek istiyorum ki Turkiyenin jeopolitik
muna tarihsel gelisimine ve milletler arasi bans nizammm idamesi
lanna uygun milli bir dis politika vardir.memleketimizin gtrvenligi ve
· sadi kalkmmarmz boy le bir politikanm devarmm gerektirdigi gibi b
litikanm Diinya Baris Nizamma da faydah bir hakki olduguna inamyoruz.
GALO PLAZA NEWYORKTAKi TEMASLARINA DEV AM EDiYOR

WYORk
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BM in Kibns arabulucusu Galo Plaza Newyorkta temaslanna devam
ektedir.Arabulucunun simdilik Newyorktan aynlmayi tasarlamadigr
ildirilmektedir.Dunya haber ajanslannm BM merkezinde bildirdiklerine gore
bulucunun Genel Sekreter U. Thanta sunacagi rapor muhtemelen
iklanmayacaktir.Blvl in Newyorktaki bir sozcusu bansi korumak
iyetleriyle arabuluculuk cahsmalanrun birbirinden ayn tutuldugunu soylemis
e bu iki konunun hie olmazsa dogrudan dogruya birbiriyle ilgili olmadigmi

SOVYET RUSY A, RUMLARA SiLAH GONDERMEYECEGiNE
VERDi

SOZ

ANKARA
avatan Disisleri Bakam Hasan Tahsin Isik dun sabah saat 11.oo de Sovyet
.usyamn Ankara Buyuk Elcisi Nikite Rijovu kabul ederk kendisiyle bir sure
:orii~mu~tur.Anavatan Disisleri Bakam Hasan Esat I~1k ogleden sonra saat
.00 da Amerikan Biiyiikclcisi Raymand Hare i kabuul etmis ve onunlada bir
- ·e gorusmustur,
TURNALARINA EL KONDU
LEFKOSA
Magusa kapisi utanc barikatmdaki Rum sozde Polisleri dun Magusadan
elen bir Turk aracmda bulunan 5 torba civi, 12 tekerlek ince tel ve 24 agac
<lama makasmi kanunsuz olarak musadere etmislerdir, Turk aracim barikatta
dump siki bir sekilde arastiran Rum Sozde Polisleri bu esyanm askeri esya
Idugunu ileri surmuslcrdir.Aynca bu esyalann icinden almdigi Turk
ci.Kanunsuz bir sekilde Rum utanac barikatmda uzun sure ahkonmustur,

Sayr :4060 Persembe 11 Mart 1965
Kibns Rumlarmm sonsuz ihtiraslanna dikkati ceken .Baskan Gursen "
(;OK KAN DOKULECEGE BENZiYOR" dedi.Ankaradan bildirildirine gore
avatan Cumhurbaskaru Cemal Giirsel.Kibns buhrammn halen halledilmemeis
re rumlarm adanm her tarafmm kontrol altma almaya cahsmalan Iizerine "
bnsta daha 90k kan dokiilecek gibi gorunuyor'tdemistir.
ALDANDIKLARINI ANLA Y ACAKLARDIR
Gecen gun Ankadara da gunluk mutad gezisinden once gazetecilerle
sohbet eden baskan gursel Kibns meselesi konusunda sorulan yamtlayarak soyle
emistir; "Biitun temennin adilane bir neticeye vanlmasidir.Kibnsta daha 90k
kan dokulecek gibi gorunuyor.Bu gorusumiin yanhs olmasim ve meselenin sulh
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rolu ile cozulmcsini temenni ediyorum.Karsi tarafm biraz makul biraz insani
- i.inmesi Iazimdir.Onlann dustmdugt; gibi isi olup bitirmeye getirmek
bnstaki Ti.irklere bi.iyiik zararlar vererek imhalanm dusimmek ve buna bizim
yirci kalacagirmzi farz etmek yanhstir ... Aldandiklanm cok feci sekilde
anlayacaklardir,
URGUPLUSUNAYiLEGORUSTU
ANKARA
Anavatan Genel Kurmay Baskam Orgeneral Cevdet Sunay di.in saat 11.00
e Basbakan Suat Hayri Urgupluyu Basbakanhkta ziyaret etmistir.Basbakanla
Genel Kurmay Baskam arasmdaki gonisme 20 dakika surmtlstur.Gorusmenin
ahiyeti hakkmda herhangi bir aciklama yapilmamisur.
TURK-AMERiKAN

txtr.t ANLASMASI KALDIRILDI
iSTANBUL

Dtmku Milliyet Gazetesinin bildirdigine gore Anavatan Ti.irkiye de gorev
etkisiyle ilgili Ti.irk-Amerikan ikili anlasmasi kaldmlrmstir.Bu anlasmarun
ldmlmasi bundan sonra sue; isleyen Amerikahlar Ti.irk mahkemelerinde
argilanacaklardir.Bilindigi gibi daha once sue; isleyen Amerikahlar Amerikah
Yargiclar tarafmdan Ozel Amerikan Mahkemelerinde yargilanmakta idiler.
ALEKSANDRAKiS LEYMOSUNDA ENOSiS LEHiNDE P AROLALAR
LEYMOSUN
iki gtmluk bir ziyaret icin esiyle birlikte dun Leymosuna giden Yunan
Btiyukelcisi Menelas Aleksandrakis ,kendisini karsilayan Rum halkma hitaben
aptigi konusmada Yunan Kralmdan selam getirdigini ve Yunanistanm Kibns
Rumlanmn davasuu yakmdan izledigini belirtmistir, "Yunanistan Kibns icin
degil Kibns davasi icin Kibns halkmm kutsal mi.icadelesi icin ilgilenmektedir. "
diyen Aleksandrakis konusmasma son verirken biraz once Kibnsla
ilgilenmediklerini soyledigini unutarak "Kibns enosis" diye haykirnusnr.
ASKERi MAHKEME OTURUMLARINA BASLADI
LEFKOSA
akarios yonetimin Anayasaya aykm olarak kurdugu kanunsuz Askeri
ahkeme ilk oturumunu diin yaprrustir.Mahkemenin oncclik vererek ele aldigi
onular arasmda askere cagnlma, emre itaat etmeme,komutana kiifiir
etme,sebepsiz yere ates acma .nobette uyuma itaatsizlik,ordudan ve Kibnstan
kacmak gibi olaylarda bulunmaktadir.

91

iKi RUM ASKERi VURULDU
TRODOS
Onceki aksam Trodostaki bir Rum kampmda iki rum askeri vurularak
alanrmstir.Yarahlann
askeri hasteneye kaldmldiklan ve askerlerin Limibul'h
lduklan bildirilmektedir.Rum
askerlerinin ne gibi sartlar altmda yaralandiklan
bakkmda herhangi bir bilgi ahnamanustir.
TURK MEZARLIGININ

DUV ARLARI YIKILDI
LEFKOSA

Rumlar onlcrinc cikan herseyi herseyi gorulmemis bir hirsla silip
oketmeye devam etmektedirler.Haber
verildigine gore .Lefkosa da Rum Genel
Hastanesi civanndaki Turk Mezarhgm duvarlan dun sabah Rumlar tarfamdan
lrms ve duvarlardan sokulen taslar baska yere tasmrmstir.Rumlann
bu taslan
· aat islerinde kullanacaklan iddia edilmektedir.

Sayi:4061 Yd:14 Mart 12 Cuma 1965

RUMLAR TURKLERE iSKENCE Y APIYORLAR
LEFKOSA
Silahh Rumlar,ellerine gecen mildafaastz soydaslanrmza cesitli iskenceler
apmakta,gayri
insani
metotlarla
onlan
konusturmaya
istirmaktadirlar.Ogrenildigine gore 29 Mart sabahi Templos koytintm Kuzey
tismdaki bir turkun bahcesine giden Mustafa Kiraci ile Ibrahim B19ak11 adh
· soydasirmz iki silahh Rum tarafmdan yakalanrmslar ve o civarda bulunan bir
um mevziine goturulmuslerdir.Mevziide soydaslanrmz 30 kadar silhah Rum
tarafmdan ve cesitli sorulara muhatap olmuslardir.Silahh Rumlar iki Turke bir
daha
oralara
gitmemelerini
aksi
takdirde
oldtiruleceklerini
,ildirmi~lerdir.Mustafa Kiraci ve Ibrahim Bicakh.olum tehdidi altmda bir saat
uddetle sorguya cekildikten sonra serbest birakilrmslardir.
Diger taraftan 27 Mart 1966 gtmii Leymosun Binath barajmda cahsan
rahim Hasan Kori isimli bir Ti.irk,Baraj kantininde Rumlann tecaviiziine
ugrarrustir.Soz konusu soydasumzm etrafnu ceviren Rumlar onun bogazmi
islar ve kendisini bicakla tehdit etmislerdir,
DEMiREL KIBRIS KONUSUNDA TA viz VERiLMEYECEK DEDi
ANKARA
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Adalet Partisi Temsilciler Meclisi dun saat sabah 10.00 da Genel Baskan
iileyman Demirel'in baskanhgmda toplanm1~tir.Suleyman Demirel toplantida
Temsilciler Meclisinin gecen toplantlsmdan bu yana cereyan eden ic ve dis
olaylar hakkmda genis bilgi vermis ve Kibns Sorununa da deginerek soyle
emistir:
"Dordiincii Koalisyon Hiikiimeti,Ktbris konusundaki politikas1m azim
e karahhkla yiiriitecektir.Simdiki biikiimetlerce ele almnns kararlar da
bir tek adrm dahi geri atdmaks1zm uygulanacakttr.Dordiincii Koalisyon
Hiikiimetinin
Kibrrs
politikasmda
hiebir
zaman
tavize
yer
erllmemistir .. Bundan sonrada verilmeyecektir."

Sayi:4062 Ytl:14 Mart Cumartesi 1965
URGUPLD,isvi<;RE

m.ctst iLE

GORUSTU
ANKARA

Anavatan basbakam Suat Hayri Urgiiplu dun sabah [svicrenin Ankara
Biiyiikel9isini kabul ederek kendisi ile bir sure goril~mu~tur.isvi9re
Biiyiikel9isini istegi Iizerine yapila bu goril~me hakkmda herhangi bir aciklama
yapilmamisur.
CEMAL TURAL,TRAKY ADAKi ASKERLERiMiZiN
OZEL ONEM ARZETTiKLERiNi BiLDiRDi
ANKARA
Anavatan Kara Kuvvetleri Komutam Orgeneral Cemal Tural Trakyada
Turk-Yunan
smmnda
bulunan
askeri
birliklerimizi
teftise
devam
ermektedir.Besinci Kolordu ve Tumen komutanlan ile birlikte tetkiklerine
devam eden Orgeneral Cemal Tural,Anadolu Ajansma su beyanati vermistir:
" Trakyadaki ve bilbassa Meric bolgesindeki birliklerimizle yeniden
temas etmek iizere Edirneye gelmi~ bulunuyorum.Vatan sathma yaprlrms
olan kuvvetlerimizin bu bolgedeki yigit erleri bepimiz iein ozel bir onem
arzederler.Komutanlarm ve ~evredeki biitiin vatanda~larim1zm erlerimize
gosterdikleri ozel ilgi onlart yurda bizmette en iistiin seviyeye
~1kmaktadir.Yeti~mi~ askerlerimizi,onlari egiten ve komuta edenleri,her
tiirlii yardun ve ilgilerini candan izhar eden Trakya halkmr bu vesile ile
kucaklamaktan ve selamlamaktan bahtiyarhk duymaktayun."
Sayi:4064 Ytl:14 Mart 14 Pazar 1965
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TURKiYE MAKARiOS' A NOTA VERDi
ANKARA
Turkiye radyolanmn
dun aksamki haber bultenleri
esnasmda
bildirdiklerine gore.Kibns Rum Cemaat Meclisinin hicbir hakh gerekceye
dayanmaksizm feshedilmesi ile ilgili olarak Anavatan Hilkiimeti Kibns Rum
yonetimine bir protesto notasi vermistir.Notada.Rutn
Cemaat meclisinin
feshedilmesinin Kibns Anayasasmm 179'uncu maddesine aykm oldugu
belirtilmektedir.Notanm
verilisinden.Garantot
devletler olarak Ingiltere ve
Yunanistan hukilmetleride resmen haberdar edilmislerdir.
U THANT ' IN CEV ABI ANKARA'DA iNCELENiYOR
TURKiYENiN A<;IKLANAN KARARINA EKLENECEK BiR SEYi YOK
ANKARA
Birlesmis Milletler Genel Sekreteri U Thant'm Birlesmis Milletlerdeki Turk
Daimi Temsilcisi Buyukelci Orhan Eralp'm Arabulucu Galo Plaza'mn durumu
ile ilgili mektubuna verdigi cevap,Anavatan Disisleri Bakanhgma gelmis ve
yetkililer tarafmdan incelenmeye baslanmrstir.
Anavatan Disisleri Bakanligi sozcusii ismail Soysal,Birle~mi~ Milletler
Genel Sekreteri U Thant'm cevabi mektubu ile ilgili olarak dun basm
mensuplanna sunlan soylemistir:
"Bildiginiz gibi biz Galo Plaza'nm,raporla yetkilerini a~tigm1 bildiren
gorii~ ve kararmuzr aeiklamrs bulunuyoruz.U Thant ise cevabmda kendi
gorii~iinii aeikhyor. "

KIBRISTA BiR TEHDiT VE TEROR SEBEKESi BULUNAN
BULUNDUGUNU BELiRTEN R.DENKTAS ,KIBRIS TURKLERi
SANTAJLARA BOYUN EGMEYECEKTiR DEDi
ANKARA
Rauf Denktas Alman Radyolarma Kibnstaki son durumla ilgili bir demec
vererek sunlan soylemistir: "Kibnsta mevcut bir devlet yoktur .Bir tehdit ve
teror cetesi vardir."
Denktasm demeci soyledir.Hic siiphe yoktur ki gimun konusu General
Grivasm adaya bir turk miidahelesi vuku buldugu taktirde sivil halkm topyekiin
imha edecegi hakkmda vermis oldugu demectir ... Turk milletine anlasmalar
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altmdaki hakkim kullanmaktan men etmek icin yapilan bu santaj biitiin diinyaya
ispat etmelidir ki.Kibnsta bir devlet yoktur.Kibnsta bir tehdit teror sebekesi
vardir.Ve Tiirk cemaati bunlann indafsizhgmdan mahvolmak tehlikesiyle karsi
karsiyadir.Hic siiphe yoktur ki Rumlar boyle bi seye tesebbus ettikleri taktikleri
zararli crkacaklardir.Krbrts meselesini kanh halletmek akil ve mantik yolu
degildir.Kibns Tiirkii santaj ve tehditlere boyun egmeyecektir." dedi
DOKTOR KU<;UK GUVENLiK KONSEYi UYELERiYLE A YRI A YRI
GORUSTU
LEFKOSA
Cumhurbaskaru Yarduncisi Dr.Kiiciik dim Amerikan .Rus.Milliyetci Cin.Fransiz
Buyukelcileriyle ve Ingiliz Yiiksek Komiser Vekilini ayn ayn kabul ederek
kendileriyle bir siire gorii~mii~tiir.Bilindigi gibi bu devletlerin hepsi Birlesmis
Milletler Giivenlik Konseyi daimi iiyeleridirler.Bu gorusmelere esnasmda
Cumhurbaskam Yardimcismm sozkonusu adadaki devletlerin temsilcilerine
mevcut durum hakkmda bilgi verdigini ve Rumlarm gerginligi artirmak icin
ellerinden geleni yaptigrm soyledi,
KIBRIS TURKLERiNE YONEL TiLECEK BiR HAREKA T DERHAL
MUKABELESiNi GORECEKTiR
Basm haberlerine gore Tiirkiye Hiikiimeti Makarios' a bir nota vermis ve
Rumlarm adaya silah getirdigine dik:kati cekerek toplumumuzun selameti
nedeniyle bu silahlan hava akmlanyla tahrip etmek mecburiyetinde kalacagi
hususunda ihtarda bulunmustur.

tsvtcnn

BARIS MASRAFINA KATILIYOR
NE WYORK

Sayi:4064 Yd:14 Pazartesi 15 Mart 1965

TlJRKLERi KATLiAMA TABi TUTACAKLARMIS
LEFKOSA
Diin Evrehuda tertiplenen bir anma torcninde hazir bulunan General
Grivas yeniden tehditler savurmusmustur.Ktbrts Tiirk toplumunu toptan
katliama tabii tutacagim soyleyen Grivas gecen yilki carpismalarda olen 4 Rum
ogrencisini anmak icin tertiplenen torende ozetle sunlan soylemistir: "Dusman
kapilannuzn oniinde bizi kayitsizca tehdit etmektedir.Bunlan isbirligi ve bans
icinde yanyana yasamayi teklif etmistik.Onlar bizim bu tutumuzu zor telakki
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ederek surekli tehditlerle tevasilt etmislerdir.Krbrtsm
kahrman Rum halki bu gibi
tehditlerden korkmaz.Cevabi ise "molon lave gelde aldilar ."
2.HAK GER(;EKLESECEKMiS
Grivas sozlerine devamla " Dusman ayagi Kibnsa basmayacak

ve sayet

oizi bombardnnan etmeye kalkarsa yiizlerce mezar kendilerine

nalolacaknr.t'demistir Kibnsa birhal cagnsinm uluslarasi diplomasinin perde
irkasi uzlasmasiyla bulunmayacagim kaydeden Grivas .soyle demistir: "Hal
;aresi tektir.Onu da uluslarasi diplomasi 90k iyi bilmektedir.Bu,
cahramanlarmuzm ugruna oldiiklcri Kibnsm Yunanistana 2.hakkid1r.Enosis
mcak mucadele eden Kibns halkmdan sorulur.Bu perde arkasmdaki
iiplomasiden sorulmaz.Uluslarasi diplomais istesede istemesede netice elde
edilccek.z.hak gerceklesecektir."

ANKARA RADYOSU DUN AKSAMKi YORUMUNDA BAGLIKOY
OLA YLARINA DEGiNDi
ANKARA
Ankara Radyosunun dun aksamki yorumu aynen asagiya almmistir:
'Birlesmis Milletler Bans Gucuniin Kibnstaki gorev suresinin 3 ay daha uzatihp
izanlmamasi Giivenlik Konseyinin 1 7 subatta yapacagi toplantida karara
raglanacaktir.Konseye bu surenin uzatilmasi tavsiyesinde bulunacak Genel
Sekreter hazirladigr bir raporda soyle demektedir: "Adada Turklerle Rumlarm
carsi karsiya geldigi bolgelerde durumun ne kadar gergin oldugunu tarif etmekte
~il9liikcekiyorum."
Adadaki durum gectigimiz hafta unlu Ingiliz dergisi "ECONOMiST" in
.efkosa muhabiri tarafmdan da "patlamak ilzere olan bir yanardag " diye tarif
mnistir. Ve nihayet dun adadan gelen haberler Kibns Rumlarmm bu yanardagi
/eniden patlatmak icin mumkiln olan herseyi yapmaya basladiklanrun
~6stermektedir.6nceki sabah Rumlar Letkeye bagh Ambelika adh Turk Koyiinu
igir silahlarla sarrmslar ve koye kimseyi yaklastirmamaislardrr.Olay yerine
iizzat giden B.M Bansfiucil komutam General Thimayya daha sonra Lefkosaya
lontrsiinde sunlan soylemistir: "Rumlara soz dinletemiyorum yiikardan emir
ildik diyorlar."

Yukanda kastedilen Makariostur.Boylece gecirdigimiz hafta Baris
}ilcilniln adada 3 ay daha kalmasi hususundaki Genel Sekreter tavsiyesini
vlakarios tarafmdan tavsip edildigine dair aciklmalar da degerini tamamen
caybetmektedir.Bu aciklama Makariosun B.M deki temsilcisi Lennon Rossidis
tarfmdan yapilmistir.Makariosun bu davarmsim bir biiyiik Iutiif olarak gormek
gafletine dusen bazi yabanci yorumcular bunca tecrilbeye ragmen cok yersiz bir
iyimserlik gostermislerdir.
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Sayi:4066 Yd:14 Mart 16 Sah 1965

AMERiKA SOVYETLERE BiR NOTA VERDi
VASiNGTON
Amerika Birlesik Devletlerinin Sovyetler Birligine bir protesto notasi
verdigi.Disisleri Bakanhgmca aciklanrmsnr.Notanm verilmesini Sovyet
gemilerinin.rastladiklan yerlerde,Amerikan gemilerini tehlikeli manevralarla
rahatsiz etmeleri sebep olmustur.France Pres Ajansmm bildirdigine gore.son
gtmlerde alti ayn olay meydana gelmistir.Vasingtondaki Sovyet Buyukelciligine
verilen notada bu gibi olaylann.uluslararasi kurallara aykm oldugu
belirtilmektedir.
STEVENSON U THANT'LA KIBRIS MESELESiNi GORUSTU
NEW-YORK
Amerika Birlesik Devletlerinin Birlesmis Milletlerdeki daimi temsilcisi Adlai
Stevenson,Genel sekreter U Thant'la bir gorusme yaprrustir.Bu gorusmcde
Anavatan Turkiye Hukumetinin Arabulucu Galo Plaza'nm raporuna karsi
yonelttigi tenkitlerin 1~1g1 altmda Kibns meselesinin ele almdigi
bildirilmektedir.Birlesmis Milletlerdeki Gozlemcilere gore.Ankara Hukumetinin
Galo Plaza'yi artik Arabulucu olarak artik tarumama karan, Kibns Buhranma
yeni bir yon vermistir.Ote yanda Galo Plaza gecen gun memleketi Ekvator'a
gitmistir.Galo Plaza'nm NewYorka ne zaman donecegi bilinmemektedir.
HASAN DiN(:ER ATiNA'DAN GE(:Ti
ATiNA
Nato Guney Avrupa Miittefik Kuvvetleri Komutam Oramiral Russey'in
komutayi devretmesi miinasebeti ile Napoli de yapilan torende Anavatan
Tiirkiyeyi temsil eden Milli Savunma Bakam Hasan Dincer dun ogleden sonra
18.20'de beraberinde esi oldugu halde Atinaya vasil olmus ve Hava Alanmda
Atina Buyukelcisi Turhan Tuluy ve askeri ateseler tarafmdan
karsilanrrustir.Milli Savunma Bakam Hasan Dincer ve beraberindekeler,Atinada
bir bucuk saat kadar kaldiktan sonra Ankara'ya hareket etmislerdir,
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Sayi:4067 Yd:14 Mart 17 Carsamba
HASAN ISIK T AHRANA GiDiYOR
ANKARA
Anavatan Disisleri Bakam Hasan Esat I~1k,CENTU Bakanlar Konseyi
toplantilanna katilmak uzere ingiltere Disisleri Bakaru Micheal Stewart'la
birlikte yarm hava yolu ile Tahrana gidecektir.ingiltere Disisleri Bakam Micheal
Stewart yarm ogleden sonra 15.35'de ucakla Esenboga Hava Alanma vasil
olacaktir.Ingiltere Disisleri Bakam baskent Ankara' da bir saat kalacak ve saat
16.35'de Ankara'dan Tahrana hareket edecektir.CENTU Bakanlar Konseyinin
toplantisi 7 Nisan Carsamba gunu baslayacak ve iki gun surecektir.

txn.t MUZAREKELER iHTiMALi KUVVETLENDi
ATiNA (;EVRELERiNE GORE,iLK GORUSMELER
BUYUKEL(;iLER KADEMESiNDE OLACAKTffi
LEFKOSA
Atinadaki guvenilir kaynaklarm kanaatine gore Arabulucu Galo Plaza'nm
raporundan sonra Turkiye ile Yunanistan arasmda Kibns konusunda ikili
miizakerelere baslanmasi ihtimalleri belinnis bulunmaktadir.Ayni kaynaklar
buna paralel olarak Kibns Tiirkleri ile Rumlan arasmda da miizarekeler
yapilmasi ihtimalini kuvvetli gormcktedirler.Yunan
siyasi cevreleri eger
miizakerelere baslarsa.Atina ile Kibns Rum tarafmm Kibns Turkleri ile Turkiye
iikiimetine karsi izleyecekleri siyasetin musterek olacagmi bildirmektedirler.
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BUYUKEL(:iLER

KADEMESiNDE

Atinadaki siyasi gozlerncilerin ileri siirdiikleri gortise gore.Atinada Turkiye
Buyukelcisi Turhan Tuluy ile Yunanistan Disisleri Bakam Stavros Kostopulos
arasmda gecen gun cereyan eden gonlsme.Turk-Yunan ikili gorii~melerine bir
hazirhk mahiyeti tasrmaktadir.Kostopulos-Tuluy
gorusmesi birbucuk saat
siirmiis ve gorilsmeden sonra hicbir aciklama yapilmanusnr.Ileri
surulen
tahminlere gore Turk-Yunan ikili gorusmeleri Bilyiikelciler kademesinde
baslayacaktir.Atina
kaynaklan
haberlerde ilave edildigine gore, Turkiye
Hiikiimeti Ankaradaki Yunan Bilyiikelciligine A.Skurdeos'un tayinine akreman
verdigini bildirmistir.Halen Yunanistarn Sovyet-Rusya nezdinde temsil etmekte
olan Skurdeos,Atinanm yeni Ankara Biiyiik elcisi olarak edilmistir.

Sayr 4068 Ytl:14 18 Mart Persembe 1965
Rumlarm silahlanmalan Bans Guciinii hicbir ise yaramayan bir kuvvet
haline getirecektir diyen Eralp bu durumda Tiirkiyeninde 15 aydan beri
kullanmak istedigi mudahele hakkim kullanmak mecburiyetinde kalacagim ifade
etti.
NE WY ORK
Birlesmis Milletler Girvenlik Konseyi dun aksam Kibns saati ile 22.00 de
toplanarak Kibnstaki son durumu ve adadaki gorev siiresini 3 ay daha uzatilmasi
meselesini miizakere etmistir.Dunku miizakereler 4 saat kadar surmiis ve
konusacak baska hatip bulunmadigi icin baskan oturumu Newyork saatiyle
15.00 de tehit etmistir,
Dunku oturumda olarak Makrios yonetimini temsilen sozde Disisleri
Bakam Kiprounu konusmustur.Kiprounu yaptigi konusmada yine herzmanki
teranelerini tekrarlanus Tiirkiyenin devamh olarak Kibnsi tehdit ettigini
anlatnnsnr.Makariosun temsilcisi sozlerine devamla Kibns Turklerini hiikiimete
karsi silaha sanldiklanrn ve adada devamh huzursuzluk yarattiklanm ileri
silrmiis ve B.M in Kibnsi tedhiscilerden temizlemesi ve Turkiyenin miidahele
tehditlerine bir son verilmesi icin Kibns Hiikiimiietine yardtmct olmasim
istemistir.
Kipriano dan sonra soz alan Tiirkiyenin B.M daimi temsilcisi Orhan Eralp
yaptigi uzun bir konusmada, ozellikle bugun Kibns Turklerinin icinde
bulundugu tahammul edilmez durumu Rumlarm ,Yunanhlann da yardmnyla
yaptiklan muazaam silah yigmma ve Yunanistandan gayri kanuni olarak adaya
gonderilcn 10.000 askerin mevcudiyetine temas ermis ve cemaatimizin herhangi
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bir Rum-Yunan saldmsmdan korunmasi icin Birlesmis Milletler Bans Giiciine
daha fazla yetki verilmesini istemistir.
ANA VAT AN GEN<;LiGi, HURRiYETiMiZE VURULAN
KURSUNLARI <;ELiK GOGS-0 iLE KARSILA Y ACAK
ANAKARA
Kibns Tiirk Tale be Birligi Bursa da yapilan 4 7 .genel kongresi
miinasebetleriyle Cumhurbaskam Yradimcisi Kucuk'e diin bir telgraf
gondermistir.Turk Yiiksek Ogrenim Gencliginin Kibns Tiirkiiniin varolma
miicadelesi yolunda ugradigi haksizhklan pek yakmdan izlediklerini belirten bir
telgraf Kibns Tiirkiiniin hiirriyetine sikila kursunlann anavatan gencliginin celik
gogsii ile karsilanacaguu bildirmektedir.Rumlarm menfu hareketlerini diinya
6niinde siddetle protesto eden telgraf Genel Kongre Baskaru Nevzat
Koseoglunun imzasmi tasimaktadir,
RUM KESiMiNDE iNFiLAK
LEFKOSA
Gecen aksam saat 07.45 te Lefkosamn Rum kesimindeki Metoksas
meydam civanndaki siddetli bir infilak vukuu bulmustur.Lefkosarun her
tarafmdan isitilen bu infilak hakkmda daha fazla bilgi temin etmek miimkiin
olmamisur.
MiLLi GUVENLiK KURULU BUGUN TOPLANIYOR
ANKARA
Anavatan Milli Giivenlik Kurulu bugiin toplaruyor.M.K. Genel Sekreteri
Korgeneral Refet Ulgenalp bugiinkii toplantida bakanlar kurulu grubu iiyelerine
bugiine kadar cahsmalar hakkmda bilgi verecektir.Basbakan Suat Hayri Urguplu
saat 13.45 te Milli Giivenlik Genel Kurulu Genel Sekreteri Refet Ergenealpi
kabul ederek kendisi ile siire goriismtistiir.

Sayi:4069 Yil:14 Mart 19 Coma 1965
S.H.URGUPL-0 AMERiKADAN SiLAH SEVKiYATINI ONLENMESiNi
iSTEDi

ANKARA
Anavatarurmz Tiirkiye,Amerikan Hukumetine Kibns konusunda ciddi bir
ihtarda bulunmustur.Royter Haberler Ajansmm diin sabahm erken saatlerinde
Ankaradaki genel olarak iyi haber alan kaynaklara atfen bildirdigine
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gore.Amerikarun Ankara Buyukelcisi Raymond Hare'i kabul eden Basbakan
Suat Hayri Urgiiplii,Nato'nun Kibns'a silah sevkiyatmi onlemesinin sart
oldugunu kendisine kesin bir ifade ile bildirmistir.Aym kaynaklar Anavatan

Basbakaru Suat Hayri Urgiip'liiniin Amerika ile Nato'nun Kibns buhramm
coztunlemek yoniinde ciddi tesebbiislerde bulunrnasi gerektigini,aksi halde
dogacak sonuclardan Tiirkiyenin sorumlu olrnayacagim Amerikan
Bilyukelcisine bildirmistir.
EOKA GUNU DOLAYISIYLA TlJRKLERiN
SEYAHAT ETMELERiNi RUMLAR ENGELLEDi
Rumlar,Enosis rereeklesinceye kadar silahlarnu lnrakmayacaklarmts! ..
LEFKOSA

Rum yetkililer, "EOKA Giinii" olmasi hasebiyle diin keyfi bir kararla
Tiirklerin sehayat etmelerini yasaklamaislardir.Koylerden ve diger kasabalardan
Lefkosa'ya gelen Biitiin Tiirk tasitkan Magusa Kapisi utanc barikatmdaki Rum
sozde polisleri tarafmdan geri cevrilmislerdir .. Aym sekilde Lefkosa'nm Tiirk
kesiminden hicbir tasitm soz konusu yol barikatmdan gecmesine miisaade
edilmemistir.
Torenler

Diger taraftan EOKA Tedhis Teskilatmm faaliyete gecmesinin yildonumu
dolayisiyla ada Rumlan diin askeri ve dini torenler duzenlemislerdir.Dtin sabah
saat 10' da Faneromeni Kilisesinde yapila dini bir ayini Baspsikobos Makarios
idare etmis ve Polikarbos Y orgacis,giiniin onemini belirten bir konusma
yapmisur.Bundan sonra Stasinu Caddesinde Yunan alaymmda katildigi bir
askeri gecit resmi duzenlenmis ve selarm Baspsikobos Makarios
almistir.Grivas'm televizyonda gecen aksam yaptigr bir konusma ile baslayan
torenler,diin aksam Lefkosa'nm Rum kesiminde diizenlenen bir fener alayi ile
son bulmustur,

Sayi:4070 Yd:14 Mart 20 Cumartesi 1965

SiLAHLARI BIRAKMAYACAKLARMIS
EOKA
giinii
dolayisiyla
Rum
kuruluslan
cesitli
bildiriler
yaymlam1~lard1r.Bildirilerilerin birinde hicbir hileli cozum seklinin kabul
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dilmeyecegi

ve ENOSiS

ger9ekle~meden

silahlann

birakilmayacagi

ileri

urtllmcktedir.
ANAVATAN BAKANLAR KURULU TOPLANDI
ANKARA
Anavatan Bakanlar Kurulu dun ogleden sonra saat 17'de Basbakan Suat Hayri
lJrgilplil'niln ba~kanhgmda toplanmisnr.Icislcri Bakam ismail Hakki Akdogan
ve Koy isleri Bakam Fethi Oztnrk.toplanrmm gilndeminde dort ayn konunun yer
aldiguu bildirmislerdir.
ANKARA HUKUMETi PLAZA'NIN ARABULUCULUK GOREviNE
DEGiL, <;ALISMA SEKLiNE KARSIDIR

Zinon Rossidis Galo Plaza ile Bir gorii~me Yapacak
NEW YORK
Birlesmis Milletler Teskilatimn bir sozcusu.dun New York' da,Galo Plaza'nm
Arabuluculuk gorevinden her an istifa edebilecegini soylemistir.Habcri veren
dimya haber ajanslan bu istifanm Tilrkiyenin tutumu ile dogrudan dogruya ilgili
olmadigim belirtmektedirler.Tilrk
Disisleri Bakanhgmm bildirisi iizerinde
herhangi bir yorum yapmaktan kacman arabulucu Galo Plaza.t'Boyle bir
gorevde herseye hazir olmak gerekir" demistir,
Turk Sozcilsilniln Demeci
Birlesmis Milletler 9everelerinde Tilrkiye'nin siddetli tepkisinin adamn
federal bir hiikiunet sekline gidilmemesi konusunda Galo Plaza tarafmdan
ortaya atilan iddialar yiizimden ileri geldigi belirtilmektedir.6te
yandan
Ankarada bir turk sozcusu ise Galo Plaza'nm Arabuluculuk gorevine degil
cahsma sekline karsi olduklanm soylemistir.Turk Sozcilsil,Birle~mi~ Milletler
yeni bir arabulucu atayacak olursa,D1~i~lerinin onu tammamak gibi bir ailt
dusiincesi olmadigmida sozlerine eklemistir.Turk Sozcusu aynca,Orhan Eralp
tarafmdan Birlesmis Milletler Genel Sekreteri U Thant'a verilen mektubun
Arabuluculuk meselesi ile ilgili oldugunu ve bunun Arabulucunun vazifesi ile
ilgili olmad1g1m bildirmistir,
Memleketine gitmeye hazirlanan Galo Plaza ise Tilrkiye'nin tutumu ile ilgili
olarak yorumda bulunmaktan kacmrms ve bunun Birlesrnis Milletler Genel
Sekreteri U Thant tarafmdan tesekktir edilecek bir mesele oldugunu beyan
etmistir.
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Yunan Gorusu
Diger taraftan Yunan Hiikiimeti,Birle~mi~ Milletler Genel Sekreteri U
Thant'a Plaza raporunun bazi noktalannda Arabulucu ile hemfikir olmamakla
beraber Yunanistamn Galo Plaza'mn gorevine devam etmesini istedigini
bildirmistir.Bu konu ile ilgili mektubun Genel Sekretere sunuldugunu
aciklayan.Yunan Disisleri Bakanhgma gore,Plaza raporu Kibns da sulhu idare
ettirmek ve meseleye bir cozum yolu bulmak icin fayda saglarnaktadtr.
Makarios'un Reaksiyonu Ne?
Ote yandan, Kibns Rum hukumetinin Plaza raporu ile ilgili reaksiyonunu
belirten herhangi resmi bir aciklama yapilmarmstir.Rum cevreleri Plaza
raporunu
cesitli
sekillerde- yorumlamaya
devam
etmektedirler.Rum
kaynaklannm bildirdiklerine . gore,Makarios yonetirninin Birlesmis Milletler
nezdindeki Daimim delegesi Zinin Rossidis,Senor Galo Plaza Lasso ile gorustip
Kibns meselesindeki son gorii~meleri muzakere edecektir.Plaza Rossidis
gorusmcsinin ne zaman yapilacagi aciklanmarmstrr.Rum Bakanlar kurulu,Plaza
raporunu goriismek icin toplanrmssada bu toplantida vanlan kararla ilgili olarak
herhangi bir aciklarna yapilmarmstir.
Gozlcmcilerin Kanaati
Bu arada Dtmya Haber Ajanslannm New-York mahreci ile bildirdiklerine
gore.Ankara Hiikiimetinin Birlesmis Milletlerin Kibns Arabulucusu Galo
Plaza'nm gorevinin sona erdigine hiikmetmesi.diger bir deyimle,Ekvatorun eski
Cumhurbaskamna
artik itimadi kalmadigim bildirmesi iizerine Dimya
Teskilatmin Kibns uy~mazhg1m c;oziimleme gayretleri simdilik sekteye
ugrarmstir.Birlesmis Milletler Sozcusuniln Tiirkiyenin hareketinin Plaza'mn
gorevine
bir
etkide
bulunmadiguu
soylemesine
ragmen,Gozlemciler,Arabulucunun
istifa etmesinin an meselesi oldugunu
belirtmektedirler.Siyasi gozlemciler arasmda boyle bir kanaatin yerlesmesine
sebep,Arabulucu Galo Plaza'nm,uy~mazhkla
taraf olan ilkelerden birinin
destegine sahip olmadan rahat bir sekilde c;ah~amayacag1dir.Bu arada Galo
Plaza,Genel Sekreter U Thant'a bir ziyarette bulunmus ve kendisine raporu
iizerinde meydana gelen tepkiler hakkmda kisisel gorii~lerini bildirmislerdir.

Zaruret
Galo Plaza
zarureti,Anavatan

Lasso'nun
Genel Sekreter U Thant ile gorii~mesi
Tiirkiyenin Birlesmis Milletlerdeki Daimi Delegesi Orhan
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Eralp'in Hiikiimetinin Plaza'yi artik Arabulucu olarak tammadigiru Genel
Sekreter U Thant'a bildirmesinden sonra dogmustur.Bundan da anlasilacagi
gibi,U Thant Ankara hiikiimetinin tepkisi hakkmda Galo Plaza'nm sahsi
fikirlerini ogrenmeye cahsrmsur.

Sayi:4071 Yd:14 Mart 22 Pazar 1965
MUSTAHDEMLERiN

iSLERiNE GiTMELERiNE ENGEL OLDULAR
LEFKOSA

10 silahh sivil Rum,1 Nisan giinii sabah saat 6'da Dikelyadaki islerine
gitmekte olan Rum.mustahdemlcrin yolunu Lamaka kazasi dismda kesmisler ve
bunlann islerinin basma gitmesine engel olmuslardir.Daha sonra olay yerine
vasil olan silahh Rum polisleri,Rum miistahdemlerin iislerdeki gorevlerine
gitmelerine miisaade etmislerdir,
Diger taraftan Lamaka kazasma bagh Pile koyundeki silahh Rumlar da
aym gun koyun icinden gecerek ingiliz askeri iislerine giden youlu kesmisler ve
Rumlann iislerdeki isleri basma gitmelerine engel olmuslardir.Rum silahhlanmn
bu hareketlerinden giittiikleri amacm.Rum halkim zorla 1 Nisan torenlerine
katilmaya zorlamak oldugu anlasilnustir.Bilindigi gibi 1 Nisan EOKA giinii
dolayisiyla Rum koy ve kasabalannda torenler ve askeri resmi gecitler
duzenlenmistir.
RUM KESiMiNDE iNFiLAK
LEFKOSA
Lefkosamn Rum kesiminde gecen giin uc saat ara ile iki bomba infilak
etmistir,
Bombalardan birisi,EOKA giinii miinasebeti ile resmi gecite katilan Rum
askerlerinin gececekleri cadde de digeri de Makariosu destekleyen eski
EOKA'cilar Cemiyeti binasmm yamna konmustu.Askerlerin gececegi yola
konan bomba,resmi gecitin baslarmsmdan once patlarmstrr.Rum kaynaklanna
gore infilak sonunda civardaki binalar hasara ugrarrus.ancak can kaybi
olmarrustir.

Sayi:4072 Yd:14 Mart 23 P.tesi 1965
HASTALANAN TURK
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cocuou

LEFKOSA
Magusa kazasma bagh Kurtulus koytmden Uygur Mustafa isimli bir Turk
cocugu ani olarak hastalanarak Birlesmis Milletler Bans Gucu tarafmdan
Lefkosa Turk Genel Hastanesin
kaldmlrmstir.Hastahanede tedavi altma alman cocugun sihhi durumunun iyiye
dogru gitmekte oldugu ogrenilmi~tir.
RUM BASININDAN OZETLER
Akdeniz ulkelerindcki Amerikan Biiyiikelcilerinin 9-11 Nisan tarihleri
arsmda Disisleri Bakam Dean Rusk'un baskanhgmda yapacaklan toplantiya
katilmak Iizere onumiizdeki haftaya Cenevre'ye gidecektir.
YUNANLIOGRETMENLER
Rum gazeteleri asagidaki haberi vermektedirler:
"Kibns Rum Ilkokul Ogretmenleri Cemiyetinin Yunanistan ilkokul
Ogretmenleri Federasyonuna iltihaki rnunasebetiyle Kibnsr ziyaret edecek olan
soz konusu Federasyon Temsilcileri Makarios'a 500000 Drahmi (7500 sterlin)
tutannda bir eek vereceklerdir.Bu para Turk Hava hucumlan neticesinde
hayatim kaybeden ogretmen ve ogrencilerin ailelerine yardim olarak
dagitrlacaktir.

Sayi:4073 Yil:14 Mart 24 Sah 1965
RUM GEN<;LERiNiN HARiCE <;IKMASI Y ASAKLANDI
LEFKOSA
Kibns Rum Yonetimi,1947
dogumlu Rum genclerinin Kibns'tan
aynlmalanm yasaklarmstir.Butiin limanlardaki ve ucak alanlamndaki Rum
polislerine bu konuda emir verilmistir.Ogrenildiginc gore 18 yasmi dolduran
Rum
genclerinin
askere
almmalan
rem
gerekli
hazirhklar
yaprlmakatedir.Makarios
yonetiminin
bu tesebbusu
Rumlar
arasmda
hosnutsuzluk yaratrmstir.
iNCiRLiK HA VA USSUNDE BiR AMERiKAN BOMBARDIMAN
U<;AGI ATES ALARAK DUSTU
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ADANA
Birlesik Amerika Hava Kuvvetlerine bagh bir B-4 7 bombardiman ucagi dun
saat 1 7 sulannda incirlik Hava D ssiinden havalandrgr sirada ates alarak
dusmustur.Ucakta bulunan bes havacidan biri olmtis.ikisi agir yaralanrms.oteki
iki subayda yarasiz kurtulmuslardir.
Anadolu Ajansmm bildirdigine gore.ucak Kansasdaki bir hava iissunden
Uzak Doguya gitmekte iken yakit almak icin incirlik Hava Ussime
inmisti.Ucagm
diismesine
yol
acan
patlamanm
sebebi
henuz
anlasilamarrusttr.Amerikan Buyukelcisinin bir sozcusu kazada olen ve yaralanan
havacilann kimliklerinin tespit edilir edilmez aciklanacaguu soylemistir.

Sayi:4074 Yd:14 Mart 25 Carsamba
AMERiKAN GUDUMLU U<;AGI DUSURULDU
PEKiN
France Press Ajansmm bir haberine dayanarak bildirdigine gore dun Gimey
Cinde yeni bir pilotsuz bir Amerikan ucagi du~urulmu~tur.Uzaktan gudumlu
ucagm casusluk amaci ile kullarnldigi Cin Ajansi tarafmdan
ileri
surulmustur.Aym kaynagm belirttigine gore.bu son tic; ay icinde dtlsiiriilen
besinci Amerikan ucagidir,
BiR RUM GENCi iNFiLAKTE KOLUNU KA YBETTi
LEFKOSA
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Magusa'run Rum kesiminde bir bombamn infilak etmesi sonunda bir Rum
genci bir kolunu kaybetmistir.Kolunu kaybeden Rumun 27 yasmda Andreas
Papettas isimli bir liman iscisi oldugu bildirilmektedir.Rum gencinin kolunu
kaybetmesine yol acan infilak Magusa'nm Maras bolgesinde vuku bulmustur.
TiFLiS GURES TURNUV ASI
TiFLiS
Uluslararasi Tiflis Gures tumuvasmm icincu gilniinde,gilre~c;ilerimiz bir
galibiyet,iki beraberlik ve iki maglubiyet alrmslardir.
72 kilo da Husamettin oncil,Rus;78'de Mahmut Atalay Mogel rakipleri ile
berabere kalrrus.S? kiloda Ahmet Ayik Bulgar rakibini sayi ile yenmis 87' de
Huseyin Ath ve agtr siklette Giyasettin Yilmaz Rus rakipleri ile yaptiklan
gtiresleri sayi ile kaybetmislerdir.
RUM ts BULMA DAiRESi BAF CADDESiNE NAKLEDiLiYOR
LEFKOSA
Rum Cahsma ve Sosyal Sigorta Bakam Tassos Papadopulos.Lefkosa Kaza
i~ Bulma Dairesinin Lefkosa' da Yesil Hat boyunca uzanan Baf yolundaki
Osmanh Bankasma tasmacagim.bu yiizden dairenin Pazartesi ve Sah gtmlcri
kapah bulundurulacagim aciklarmstrr.Rum Bakanlar Kurulu tarafmdan alman bu
karann Baf yolu ile Hermes Caddelerinin ticari hareketinin canlandirmak.bu
bolgede amme emniyetini artirmak ve normal sartlann iadesini saglamak
amaclanna matuf oldugu ileri siiriilmektedir.Papadopulos yaptigi aciklamada.bu
bolgede ticari faaliyetin artmlmasi.nizam ve asayisin iadesine ve normal hayata
avdet etmeye yardim icin onumlizdeki Carsamba guntmden itibaren halkm
devamh sekilde i~ Bulma Dairesi ile isbirligi yapacagi inancim izhar etmistir.

Sayi:4075 Yd:14 Mart Careamba 26
BAGLIKOY VE PERiSTERONARi KOYLERiNDE UYGULANAN
RUM ABLUKASI TEL'iN EDiLDi
ABLUKANIN KALDIRILMASI i<;iN LEFKEDE DUZENLENEN
MiTiNG'DE MiTiNGLER Y APILDI

107

LEFKOSA
Baglikoy ve Peristeronari koylerinde halen devam etmekte olan Rum
Muhasarasmm
kaldmlmasi
icm dun Lefke'de bilyiik b.r miting
yapilrmsur.Binlerce
Turk'un katildigi mitingde,Birle~mi~ Milletler Genel
Sekreteri U Thant.Baspsikos Makarios ve Rumlarla Yunanistan aleyhinde
konusmalar
yapilrms.Birlesmis
Milletler
Rumlarm
bir insanhk
d1~1
davrantslarmi
sona
erdirmek
icm
etkili
tedbirler
almmasi
istenmi~tir.Kadm,erkek,c;ocuk binlerce Le:fkelinin katildigi miting,milletimize
yakisir bir vakar ve olgunluk icinde cereyan etmis ve dagilmistir.
DUMLUPINAR SEHiTLERi ANILDI
<;ANAKKALE
4 Nisan 1953 tarihinde Nagrabumu oniinde Norvec gemisi Nobalant ile
carpisarak batan Dumlupmar Denizaltismda sehit dtisen 81 denizcimix dun
yapilan bir torenle amlrrustir. Toren saat 10.00' da ba~lam1~,denizciler savas
gemileri ile Nagrabumu oniine giderek Dumlupmann battigi yerde denize
celenkler atm1~lard1r.Sehit denizcilerimizi anmak icin istanbul ve Golciik de de
torenler yapilrrustir.
TUNUSDEVLETBASKANIPAPANDREUiLE
KIBRIS MESELESiNi GORUSECEK
BELGRAT
Halen Yugoslavya'da bulunan Tunus Devlet Baskaru Habib Burgiba,5-7
Nisan tarihleri arasmda Yunanistam
resmen ziyaret ederek gezrsim
tamamlayacaktir.
Bilndigi gibi Habib Burgiba daha once Birlesik Arap Cumhuriyeti,Suudi
Arabistan.Urdun Lubnan,Kuveyt,iran ve Turkiye'yi ziyaret etmisti,
Tunus Devlet Baskanmm Yunanistan da bulundugu sure icinde Yunan
Basbakam Papandreu ile yapacagi iki saatlik gorilsmede Kibns Meselesi ile Orta
Dogu sorunlarmm ele ahnmasi beklenmektedir.Anadolu Ajansmm bu konu ile
ilgili olarak verdigi bir habere gore iki devlet adami arasmdaki gorilsmede
aynca Filistin konusuna da deginilecegi anlasilmaktadir.

Sayi:4076 Ytl:14 Mart Persembe 27 1965
AMERiKA KIBRISI DUSMAN DEVLET iLAN EDECEK!
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ATINA
Amerika Birle~ik Devletleri Hukiimeti,Makarios yonetiminin adaya Sovyet
Fiizeleri sokmasi ile 90k yakmdan ilgilenmekte,bu fiizelerin adaya sokulmamas1
icin careler ara~tirmaktadir.Sovyet nufusunun Dogu Akdeniz'e sizmasmi
onlemek isteyen Amerika Birlesik Devletlerinin bu tutumu Kibns Rumlan
arasmda biiytik capta yolsuzluga yol a9maktadir.Bu arada Yunan basmmm
bildirdigine gore,Amerikan Hukiimeti Sovyet Rusya' dan fiize tedarik ettigi
takdirde Kibns'r Amerikan diismam bir devlet olarak ilan edecektir.Atina
gazeteleri bu haberi Vasington mahreci ile vermektedirler.
U THANT MAKARiOS 'A VERiLEN NOT ADAN HABERDAR EDiLDi
ANKARA
Royter
Haberler
Ajansmm
Ankara'dan
bildirdigine
gore,Turkiye
Hukiimetinin Makarios Yonetiminc verdeigi notadan Birlesmis Milletler Genel
Sekreteri U Thant da haberdar edilmi~tir.Ajans bu konuda Birlesmis Milletler
Genel Sekreterinin Turk Hukumetine cevap verdigini ve bu cevabm Anavatan
Disisleri Bakanhgmca incelenmekte oldugunu bildirmektedir.Bilindigi gibi Turk
Hiikiimetinin Makarios yonetimine verdigi nota,Rum Cemaat Meclisinin
Anayasa'ya aykm bir sekilde.keyfi bir kararla dagmlmasi ile ilgilidir.
A.P.'NiN YENi BASKAN Y ARDIMCISI TALAT ATAL
ANKARA
Adalet Partisi Merkez Temsilciler Meclisinin iki gun siiren toplantisi gecen
aksam gee vakit sona ermistir.Cihat Bilgehan'm istifasi ile bosalan propaganda
islerini yiiriitmekle gorevli Genel Baskan Yardimcthgrna Edime Milletvekili
Talat Atal se9ilmi~tir.Milli egitim Bakam Cihat Bilgehan bu konuda Tiirkiye
Radyolan Muhabirine su aciklamayi yapmistrr:
"Milli Egitim Problemi her tiirlii tenkid,dii~iince ve davramsm iistiinde
milli bir dava olarak ele ahnmak zorundadir.Partinin
propoganda
haskanhgrm Bakanhk gorevi ile bir arada yiiriitmeyi bu baknndan
sakmcah gordiim ve Genet Baskan Yard1mc1hgmdan istifa ettim.Yerime
secilen arkadasmu tebrik ederim."

Sayi:4078 Yd:14 Pazartesi 29 Mart 1965
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TORENDE BiRER KONUSMA YAP AN KOMUTANLAR TURK
ASKERLERiNiN
UHTESiNE DUSEN HER GOREVi YAP ACAK
KUDRETTE OLDUGUNU BELiRTTiLER
iSKENDERUN
Kurmay Albay Husamettin Serengil Komutasmdaki Kibns Turk
Kuvvetleri Alayi degistirme birligi dun sabahm erken saatlerinde yapilan
torenlerden sonra Deniz Kuvvetlerine bagh gemiyle saat :19 .00 da Kibnsa
harekete etmisler.Birlik Bugim Magusada olacaktir,
Degistirme Birligi Lefkosaya vardiktan sonra Turk alaymm yerlesme
bolgesindeki bolgelerde gorevi durduracak ve gorev siiresi tamamlanmis
bulunan aym sayidakikuvvet yine Deniz Kuvvetleri gemisiyle yurda
donecektir.Gidis ve donste kafilelerle Kurmay Albay Sarni Tuncay komuta
edecektir.
SOLCU RUM ASKERLERE HAMALLIK Y APTIRILIYOR
Haber verdiklerine gore askere alman solcu Rumlar limanlarda gemilein
bosaltilmasmda hamal olarak 9ah~t1nhyor.Nitekim
evvelki Lamaka Limanma
gelen American bandrah "Post Agant" gemisi ile Yunan bandrah "Mrganist"
solcu Rumlara silah verilmekten korkuldugu icin, sager Rumlar silahh hizmet
yaparken solcular hamalhk islerinde kullamlrnaktadrr.Bunun
gibi solcu
Rumlarm askeri kamplarda mutfak ve nakliyat islerinde kullaruldiklan
ogrenilmistir.
BiR TURK <;OCUGU RUMLARIN

T AARRUZUNA

MARUZ KALDI

Gecenlerde Magusamn Karakol Semtinde Ali Ahmet Sali ismindeki bir
Turk cocugu sahilde cahlan toplarken silahlh Rum cetecileri bu masum
vatandasmuzi ellerini baglayarak denize atmaya ugrastiklan ve cocugun
feryatlan iizcrine yetisen Tiirkler tarafmdan kurtanlmistir.
BiR RUM ASKERi Y ARALANDI
Uzun bir miiddeten beri bagh koyu muhassara altmda bulunan cabulcu
Rum askerlerinden birisi daha dun agir bir siirette yaralanm1~tlr.Verilen bilgiye
gore Rum askerinin yarasi 90k kotu olup kurtulma umudu yoktur.
RUMLAR

GE<;iTKALEDEKi

TURK KAMPINA

ATES A<;TILAR

Elde ettigimiz bilgiye gore, Gecitkaledeki Turk Miicahitleri kampma
Karinadaki Rumlar tarafmdan 50 el kadar ates a9ilm1~t1r.Mucahitlerimiz atese
cevap vermeyerek durumu B.M YE bildirmis ve tahkikat yaptlmasim talep
etmilerdir.
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YUNAN HUKUMETi RUSY ANIN TURKiYE YE ASKERi
MALZEMEVERDiGiNDEN HABERDARMIS
ATiNA
Anavatan Disisleri Bakam bu iddilarm gayri ciddi ve asilsiz oldugunu
bildirdi.

Sayi:4079 Yd:14 30 Mart Sah 1965
"DUN SEViN<;LE BAGRIMIZA BASTIK
LEFKOSA
Alay sancagmi teslim alan Kurmay Albay Hi.isamettin Serengil onu cam
ve kam pahasma koruyacagma <lair and icti.Kurmay Albay Hiisamettin Serengil
Kibns Tiirk Alayi degistirme Birliginin adaya gelisi ,Ti.irk Toplumu arasmda
ATES A<;MA OLA YLARI
LEFKOSA
Gecen gi.in ogleden sonra gee; vakit ve dim sabah erken saatlerde Rumlar
tarafmdan Lefkosa'da yeniden ates acilnnstir.Gecen gun ogleden sonra saat
5.30'da Ay-Kasiyano Rum mahallesinde otomatik silahlarla iki ve saat 5.45'de
bir darbe ansi yapilmtsttr.Saat
10.25'de ise Lefkosa Merkezi Cezaevi
bolgesindeki Rum mevzilerinden bir el ates acilrrustir .Dim sabah' da 6 .3 5 'de
aym bolgedeki Rum mevzilerinden bir ve saat 7.30'da da i.ic; el ates acilrmsnr.
Rum atesinin Tiirk tarafmda herhangi bir can kaybma veya yaralanmaya yol
acmadigi haber verilmektedir.
PAP ANDREU'Y A GORE, YUNAN iKTiSADiY ATI iYi
ATiNA
Yunan Basbakam George Papandreu,ecnebi cevrelerin Yunan iktisadiyatmm
durumu hakkmda endise izhar ettiklerine <lair gazetecilerin sorulanru
cevaplandmrken bunun dogru olmadrgim soylemistir.Yunan Basbakam Georgia
Papandreu.yabanci cevrelerin gori.i~i.ini.in aksine Yunan iktisadiyatmm durumu
hakkmdaki kanaatinin son derece mi.isbet ve iyi oldugunu iddia etmistir.
PLAZA'NIN RAPORUNUN A<;IKLANMASINDAN SONRA
Sayi:4080 Yd:14 Mart 31 Carsamba 1965
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KIBRIS RUMLARI iLE YUNANiSTAN ARASINDA SIKI VE GiZLi
DiPLOMA TiK TEMASLAR BASLADI
MAKARiO'UN YUNANiSTANA GiTMESi KUVVETLE MUHTEMEL
LEFKOSA
Gecen gun Baspsikobos Makarios'un baskanhgmda bir toplanti yapan Rum
Bakanlar Kurulu,Plaza Raporunu tezekkur etmistir.Bu arada Baspsikobos
Makarios,Plaza raporu hakkmda gecen gun yapmasi beklenen konusmayi tehir
etmistir.Rum gazctelerine gore Baspsikobos onumuzdeki Carsamba gimune
kadar bu konuda bir aciklama yapacaktir.

ALEKSANDRAKiS ATiNA'YA GiDiYOR
Bu arada Rum cevrelerinden sizan haberlere gore,Makarios yonetimi ile
Yunan Huktimeti Plaza raporu izlenecek hatti ile ilgili olarak diplomatik
kanaldan temaslar yapmaktad1rlar.Bu konu ile ilgili olarak Baspsikobos
Makarios gecen gun Yunan Buyukelcisi Aleksandrakis' i kabul etmis ve kendisi
ile mahiyeti aciklanmayan uzun bir gorusme yaprrustir.Atina mahtecli haberli

gore Yunan Buyilkelcisi Menelaos Aleksendrakis bugun hava yolu ile Atina'ya
gidecektir.Atina siyasi cevreleri.bu ziyaretin normal goriismelerde bulunmak
iizere
yapilacagim
ileri
surmekte
iseler
de
Guvenilir
Kayanaklar,Aleksandrakis'in Plaza raporu ile ilgili olarak Atina'ya cagnldigiru
bildirmektedirler.Yunan Htikiimeti Plaza Raporunun Yunan Bakanlar Kurulunca
incelendigi sirada Aleksandrakis'in
Atina da bulunmasmi uygun
bulmustur.Yunan Bakanlar Kurulunun onilmuzdeki Persembe gtmu Plaza
raporunu incelemek Iizere toplanacagi bildirilmektedir.Bazi kaynaklara gore
Menelaos Aleksandrakis'de bu toplantilarda hazir bulunucaktir.
KiBR:iANU-MAKAR~OS GORU~MESi
Makarios yonetimine yakm diger bazi cevrelerin ileri surduklerine
gore.Plaza Raporu hakkmda Makarios Yonetimi ile Yunan hukumeti direkt
temaslarda bulunacaklardir.Halen New-York' da bulunan Makarios Yonetiminin
Disisleri Bakam bugtin hava yolu ile Atina'ya gidecek ve Basbakan Georgia
Papandreu ile goru~tukten sonra Carsamba gunii Lefkosa'ya donecektir.Haber
verildigine gore gecen gun Makarios ile Kibriano arasmda uzun bir telefon
konusmasi yapilrms ve Kibrianu aym gun Genel Sekreter U Thant'la yaptigi
gorusme hakkmda Baspsikobos'a genis izahat vermistir.Ogrenildigine gore bu
telefon konusmasi esnasmda Baspsikobos Makarios,Plaza'nm Arabuluculuk
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hsmalanna devam etmesine hiikiimetinin taraftar oldugunu Genel Sekreter U
iant'a bildirmesi icin Kibrianu'yu ikaz etmistir.

Sayi:4081 Yd:14 Nisan 1 Persembe

1965

ENTO TOPLANTISINDA KIBRIS MESELESi DE GORUSULECEK
I~1k Stewartla birlikte bugiin Tahrana gidecek
ANKARA
CENTO diye bilinen Merkezi andlasma Teskilatmm
Bakanlar
.onseyinin 7 ve 8 Nisan tarihlerinde Tahran'da yapacagi toplantilarda Kibns
ieselesinin de ele almacagi giivenilir cevreler tarafmdan teyid edilmistir.Kibns
Ieselesi CENTO Bakanlar Konseyinin miizakere edecegi cesitli konulardan
irini teskil edecektir. Tiirk,Pakistan;ingiliz heyetelerine toplantilardan Disisleri
.akanlan Baskanhk edecektir.
Teskilatta tam iiye olmayan fakat bir gozlemci olarak toplantilara istirak
den Amerika Birlesik Devletlerinin Tahrandaki toplantilarda kimin tarafmdan
emsil edilecegi heniiz bilinmemektedir.Vietnamda ki kritik durum yuziinden
unerika Disisleri Bakam Dean Rusk'm toplantilara katilmamasi muhtemeldir.
FiKiR TEATiSiNDE BULUNACAKLAR
Anavatamrmz
Disisleri
Bakam Hasan Esat Isik.Tahran'
bugiin
~idecektir.Aym maksatla Tahran'a gidecek olan Disisleri Bakaru Micheal
,tewart'm ozel ucag; Ankara Esenboga Havalimamna ugrayacak ve misafir
hsisleri Bakam aym ucakla seyahat edecektir.Stewart'm Ankara'da kalacagi bir
.aat
zarfmda
basm
mensuplannm
sorulanm
cevaplayacagi
,ildirilmektedir.Londra' dan verilen haberlere gore Hasan I~1k ile Stewart
zolculuk sirasmda iki memleketi ilgilendiren meseleler ve ozellikle Kmns
conusunda fikir teatisinde bulunacaklardtr.
BOZKURT ' UN GORUSU
ABLUKA
Bir aya yakm bir zamandan beri Lefke bolgesinde
~etecilerinin ablukasi henuz devam edip gitmektedir.Ada' da
Bans Gucu mensubunun mevcudiyetine ragmen uygulanan
tutum Rumlarm Turkler hakkmda besledikleri niyetleri
bakimmdan giizel bir misal teskil etmektedir.
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uygulanan Rum
bulunan binlerce
bu insanhk d1~1
ortaya koymasi

Hi9 bir kimseye zararlan dok:unmadan yasayip giden bu bolgede ki halkm
Rum liderliginin keyfi bir karan ile abluka altma almmasi ve koylerinde bir
mahpus gibi yasamaya mecbur birakilmalan gercekten insanhk d1~1 uygulanan
bir tutumdur.Ve bu keyfi tutumun neticesinde teessufle ogrendigimize gore
yalmz Baghkoyde onbin kadar bas davar olmustur.Yani yillarca emek
sarfedilerek meydana getirilen siirtiler Rumlann keyfi bir karan ile
mahvedilmistir.Acaba bugun bu insanlann zaranm kim karsilayacak.yeniden
normal hayata donmeleri icin kim el uzatacaktir.Ctinkii bu durumda bu
koyliinun yeniden eski hayatmi duzenleyebilecegi tahmin edilemez.
Bugun bogaz bolgesinde bulunan bir Rumun ciftliginde ki hayvanlann
bakicihguu yapan Bans Gucu askerlerinin tutumu ile Lefke bolgesinde ki
Tiirklerin can ve mal emniyeti konusunda Bans Gucu Kuvvetlerinin takip
ettikleri siyaseti bagdastirmak milmkun degildir.Rumun kendisinden baska
hayvanlan da emniyet astma ahmrken.Ttirk'un kendisi ile hayvanlan nasil
oluyor da Rum'un insafma terkediliyor ve bir aya yakm bir zamandan beri
uygulanan bu insanhk d1~1 tutumun sona ermesi ioin gerekli tedbirler almrmyor.

Birlesmis Milletler Genel Sekreteri U Thant'm bu husustaki pasif tutumu
Rumlan her gecen gun cesaretlendirmekte ve daha da baska Turk koylerinin
abluka altma almmasi icin planlar hazirlamalanna firsat vermektedir.Yoksa bu
insanhk d1~1 tutum U Thant tarafmdan Tel'in edilmis ve Makarios'da ikaz
edilmis olsa idi Rumlar simdiki durumlanm devam ettiremezlerdi.
Sayi:4082 Yd:14 Nisan 2 Cuma 1965
BZA Y' A iLK NUKLEER REAKTOR FIRLATILDI
CAPE KENNEDY
Dunyamn uzayda ki ilk niikleer reaktoru Amerikan Hava Kuvvetleri
tarafmdan firlatilrms ve dun yer kureden 2260 km yukxeklikteki yorimgesinde
cahsmaya baslarmstir.Dtm Amerikan Atom Enerjisi Komisyonundan bir
sozcti.reaktoru ve iizcrinde bulundugu parcarun aya yapilacak yolculukta
kullarulacagmi
aciklamistir.Ote
yandan bes memlekette
kare izleme
istasyonlan.dilnyarun
ilk ticari
haberlesme
uygusunun
a91h~1
icin
hazirhkhklanm tamamlarmstir.Dimya cevresinde telefon,telgraf ve televizyon
haberlesmesinde
kullamlacak olan bu uygulann ilki Sah gunu Cape
Kennedy' den firlatilacaktir.Bundan iki bucuk yil sonra kullamlmaya baslanacak
olan bu yeni sistem icin 45 memeleket simdiden kontrat imzalarmstir.
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Sayi:4083 Yd:14 Mart 3 Cumartesi 1965

BiR KOPEGE SuNi KALP T AKILDI
BOSTON
Amerika da ki Bailor Universitesi Tip fakiiltesi doktorlan gecen gun bir
kopege 150 gram agirhgmda bir suni kalp takrmslar ve bu durumda hayvanm ii9
bucuk saat yasamasim saglarruslardtr.Suni kalp,tabii bir organm btitun
gorevlerini yerine getirmis.kan tazyiki normal kalmistir.Bu denemede
doktorlar,yeni plastik maddelerin insan saghgi icin nasil kullamlabilecegini
arastmmslardir.l O doktorun ii9 saatte yaptigi kalp ameliyatinin son derece
basanh oldugu ve bunun tipta yeni bir adim teskil ettigi ileri silrtilmtlstilr.
LEFKE MiTiNGi DUNY ADA OLUMLU Y ANKILAR UY ANDIRDI
ANKARA
Ankara kaynakh haberlere gore,Lefkeli soydaslanrmzm gecen gun yaptiklan
manah ve,olgun miting.butun dimyada olgun karsilanrms.olumlu yankilar
uyandrrmistir.Dtmya Haber Ajanslan,Lefkede'ki
mitingi genis bir sekilde
yaymlamislardir.Lefkeli Turklerin gecen gtmkii gosterisi Londra.Karaca.Tabran
ve diger dunya radyo tarafmdan da yayinlanmisttr.Bir Ajans.Birlesmis Milletler
Sozcustmc atfen verdigi bir haberde,miting hakkmda su paragrafi kullannustir:
"Ttirkler Birlesmis Milletler Baris Giiciiniin Lefke Bolgesinde
muhafaza etmek iein daha enerjik ve kuvvetli hareket
istemislerdir.Gdsteri ile ilgili olarak verilen biitiin haberlerde
Tiirk Bayragr tasryan Tiirklerin Ttirkce ve ingilizce konusmalar
davalarmr haykrrdrklari bildirilmektedir. "

Sayi:4084 Yd:14 Mart 4 Pazar 1965
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siikiineti
etmesini
ellerinde
yaparak

Tiirkiye U Tbant'a Bir protesto Notasi Verdi
Rumlarm Davramslarr Adayi Bolmeden Baska Hie Bir Sonuc Vermeyecek
NE WY ORK
Ttirkiye Kibns Rum Cemaat Meclisinin feshedilerek bu meclisin yetki ve
sorumluluklanmn gayri mesru Rum Idaresi tarafmdan gasbedilmesini protesto
eden bir nota'yi Birlesmis Milletler Genel Sekreteri U Thant'a vermistir.
Birlesmis Milletler' deki Tiirkiye bas delegesi Orhan Eralp Kibns
Rumlarmm Anayasa'ya tamamen aykm olan bu karanm Turk Hilkiimetinin
hukumsuz saydigmi bildirmistir.Haberi veren Royter Haberler Ajansi'na
gore.Orhan Eralp Kibnsh Rumlarm bu davranislan ile ada Tilrkleri tizerinde
kanunsuz bir tahakkiim kurmak istedigini ortaya koyduklanm soylemis ve bu
hareketin
adamn
boltinmesinden
bolunmesinden
baska
bir sonuca
goturmeyecegini belirtmistir,
Denktas ile Orek Diin Demirel ile bir Gorii~me Yapn
Tiirkiye Hiikiimeti Krbrrs Meselesinde Kararhdir
ANKARA
Turk Cemaat Meclisi Baskam Rauf Denktas dun Basbakan yardimcisr
Suleyman Demirel ile gorii~tiikten sonra gazetecilere, "Hiikiimet Kibrrs
meselesinde kararhdir.ENOSiS'e riza gostermiyecektir" demistir.Denktas
Kibns Savunma Bakam Osman Orek ile birlikte Basbakan Yardimcisi Siileyman
Demirel ile gorustukten sonra gazetecilere sunlan soylemistin "Temaslara
devam
ediyoruz.Hiikiimet
Kibrrs
konusunda
daba aktif olmak
kararmdad1r.ENOSiS'e
riza
gosterilmeyecek
ve
Tiirk
haklarr
korunacaktir.Durumun
eok nazik ve vahim oldugunu berkes takdir
etmektedir.Bu vahametin Rumlar icinde daha ciddi sekilde varit oldugunu
hanrlatmak yerinde olur .. "

viETNAM'DA DUN (:OK SiDDETLi (:ARPISMALAR OLU
SAYGON
Royter Haberler Ajansmm bir haberine gore.Guney Vietnam birlikleri ile
Vietkong cetecileri arsmda dun cereyan eden siddetli carpismalarda.ceteciler

116

135 olti vermislerdir.Savas su dolu pirinc tarlalannda,kanal ve su yerlerinde
yapilmaktadir.Amerikan
ve Guney Vietnam Ucaklan kara kuvvetlerini
desteklemektedir.Dun bir Guney Vietnam Birligi Htikumet Kuvvetlerine destek
olmak icin savas bolgesine gonderilmistir.Birlige mensup bir Amerika'h
Damsman
olmustur.Ucaklar
cetecilerin
sik
olduklan
yerleri
bombalarmslardir.Buttin Gun Amerikan Hava Kuvvetleri 57 Cambera tipi
bombardiman ucaklan ile hucumlarda bulunmustur.
Sayi:4086 Yd: 14 Mart 5 P.Tesi 1965
BAKANLAR KURULU DUN TOPLANDI
ANKARA
Turkiye Radyolanmn yaymlanm kapatrrken dun aksam son dakika verdigi
habere gore Anavatan Bakanlar Kurulu dun aksam dun aksam saat 21 'de
Basbakanhk
da Basbakan
Suat Hayri
Urgilplu'nun
baskanligmda
toplanrrustir.Saat 23.13'e kadar devam eden bu beklenmedik Bakanlar Kurulu
toplantisi hakkmda hie bir aciklama yapilmarmstir.

CENTO Bakanlar Kurulu Konseyi Toplautrlarr Bugiin Bashyor
Tiirkiye Toplannlarda Kibrrs Meselesini One siirmeye Kararh
Rusk,CENTO Ulkelerinin Her Alanda Amerikan Destegine
Giivenebileceklerini iddia Etti
WASHiNGTON
CENTO Bakanlar Kurulu Konseyi toplantisma katilmak iizere Tahran'a
gitmis olan Amerika Birlesik Devletleri Disisleri Bakam Dean Rusk
Washington'dan
aynlmazdan
once Vietnam
meselesine
gorusmelerde
muhtemelen genis yer verilecegi soylemistir.
iNGiLTERE,TURK

TOPLUMUNA KARSI KIRICI HAREKETLERDE
BULUNDU

-Miidahele Konusunda Tiirkiye Tek basma brrakrldr
-MernurIarmuzm Akibetine Lakaydi Gosterildi
-Makarios'a Kanunsuzca Hareketlerinde Yardrm Edildi
Sayi:4086 Yd: 14 Mart 6 1965
-Egitim Sorunumuza Gerekli ilgi Gosterilmedi
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LEFKOSA

Kibns Cumhurbaskaru Muavini Dr.Kiictik ingilterenin Kibns nezdindeki
reni yuksek komiseri Sir David Hunt'r dun ogleden sonra kabul etmistir.Bu
nimsabetle Yiiksek Komisere bir hitabede bulunan Dr.Kuciik Sir David'e
'Kibns' a Hos geldiniz" demis ve kendisine kanunsuz yollardan iktidan ellerine
~ec;irmeye muvaffak olanlar tarafmdan varhklanm,memleketin Anayasasmi ve
JU anayasa altmdaki haklanm korumaya azimli olan nufusun bir zumresine karsi
unansiz silahh bir kampanya acilmis bulunan bir memlekette,Hiikiimeti
:arafmdan atanmis bulundugu bu onemli gorevinde basanlar dilemis ve
sozlerine sunlan ilave etmistir:
Ekselansmiz bir zamanlar sakin.mureffeh ve cazip bir yer olan fakat simdi
krtal.rehine alma,kanunsuz tevkif,c;apulculuk,kasti mal tahribati.temel insan
haklanmn c;ignenmesi,son derece vahsiyane ve her nevi barbarhk,muhasara ve
son derece siki iktisadi abluka hareketlerinin hiiktlm siirmekte oldugu.kanun
nizammm mevcut olmadigi ve nufusun beste birinin btitiin dimya gozii oniinde
Orta Cag: anlatan bir kaba kuvvet zoruyle esarete ve mahviyate siiriiklenmekte
oldugu bir memlekette gorev basma gelmis bulunmaktasmiz.
Britanya Hakkmdaki Hislerimiz
"Gozlerini kin ve nefret burtimus olan Rumlar yuztinden esme
rastlamlmayan mesakatler cekmek ve son 15 aydan beri devamh achk ve
oldurucu silahlarla imha edilme tehdidi altmda sefil ve mahrumiyetlerle dolu bir
hayat gecirmekte olan bir toplumun lideri olarak adanm anayasa nizammi
yikarak Kibnsh Turkleri anayasa altmdaki hak ve menfaatlerinden mahrum
etme yolunda herhangi bir tesebbus vukuunda,garanti ve teminatlardan ottirti
yardimlanna mazhar olacaklarma ikna edilmis bulunan bu toplumun Britanya
Hukiimeti hakkmdaki hislerini bu vesile ile Ekselansimza ifade etmeyi vazife
sayanm"
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Sayi:4086 Ytl: 14 6 Nisan Sah 1965
HASAN ISIK, ARABULUCUVE ATABULUCUK (;ALISMALARIYLA
n.otu OLARAK KONUSTU:
Yeni arabulucu konusunda tiirkiye hie de muskilpesent davranmak
niyetinde degil.
TORK HOKlJMETi U THANT A BU HAFTA i<;ERiSiNDE CEV AP
VERECEK
Denktas sartlanrmz yerine getirilmeden gortismelere gitmeyecegini
oyledi.
LONDRA BASIN MENSUPLARINA BiR DEME(; VEREN;
Cevdet sunay, yeni hukumetin kibns konusunda karah oldugunu soyledi,
PLAZA RAPORU iLE iLGiLi YUNAN-RUM GORUSMELERiNE
DUN ATiNADA BASLANDI
Plaza raporu hakkmdaki resmi yunan gorii~ii Persembe gunii acilanacak.
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c; bucuk asirdrr osmanh idaresi altmda ezildigini haykiran papazlar,yunan
rvasmi desteklemek

icin biltim amerikayi bastan basa dolasarak korkunc

irdim malzemsi toplamislardir.
BAKANLAR

KURULU

TOPLANTISINDAN
A<;IKLAMA

TURKiYEYE

me BiR KiMSE

SONRA DEMiREL

BiR

Y APTI

ZARAR VEREMEYECEKTiR ...
ANKARA

.navatan bakanlar kurulu dun basbakan hayri iirgilpltllun baskanhgmda bir
oplanti yaprrusnr.saat 10:00 da baslayan toplanti 13:00 de sona ermistir
oplantidan sonra basbakan yardimcist demirel gazetecilerin asm sag ve sol
kimlar konusundaki sorulanm cevaplarmstir.
ATES A<;ILDI
LEFKOSA
.efkosadaki rum ceteciler.sebebsiz yere ates atmaya devam etmektedir.gecen
iksam lefkosa merkezi ceza evi bolgesindeki rum mevzilerinden saat 08:15 te
rir ve saat 01 :45 te ise yine bir el ates acilnustrr.rum atesi.tiirk tarafmdan her
rangi bir kayba yol acmarmttr.
YUNAN iSTANDA YENiDEN DEPREM OLDU:30 OLU VAR
ATiNA
Gimey yunanistamn megalepolia bolgesinde dun sabah siddetli bir deprem oldu.
OMERYE HAMAMI YIKILIYOR
LEFKOSA
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Rum basimdan ogrenildigine gore kefkosanm rum semtinde bulunan
turklere ait omerye hamami otopark yapilmak uzere yikilacaktir.
ALEKSANRAKiS ATiNA YA GiTTi
LEFKOSA
Yunan buyilk elcisi aleksadrakta dun sabah hava yolu ile atinaya gitmistir,
Say14087

Yd: 14 Carsamba 7 nisan 1965

Cumhur baskan muavini dr.kiiciik.kendisini ziyaret eden yeni ingiliz
yuksek komserine toplumumuzun britanya hakkmdaki, hislerini buyuk bir
samimiyetle acikladi
ingiltere turk toplumuna karsi kalp kmci hareketlerde bulundu.mudehale
konusunda turkiye tek basma birakildigi memurlanm1zm akibetine lakaydi
gosterildi.makarios a kanunsuzca hareketlerine yardim edildi.egitim sorunuzama
gerekli ilgi gosterilmedi.
LEFKOSA
Kibns cumhurbaskam muavini dr. Kucilk ingilterenin kibns neznindeki
yeni yiiksek komiseri sir david dun ogleden sonra kabul etrnistir,
TORKiYE U THANT A BiRT PROTESTO NOTASI VERDi
Rumlann davranislan adayi bolmeden baska hie bir sonuc vermeyecek.
Newyork
Turkiye kibns rum cemaat meclisinin fessedilerek bu meclisin yetki ve
sorumluluklanmn gayri mesru kibns rum idaresi tarafmdan gasp edilmesini
protesto eden bir notayi B.M. genel sekreteri u thant a vermistir.
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DENKT AS iLE OREK ,DUN DEMiREL
TURKiYE

HUKUMETi

iLE BiR GORUSLME

KIBRIS KIBRIS MESELESiNDE

Y APTI

KARALIDIR
ANKARA

Turk cemaat meclisi basbakan rauf denktas dun basbakan yardimcisi
leyman demirel ile gorustukten
eselesinde kararhdir.enosis
ViETNAMDA

sonra gazetecilere.i'hukilmet

e nza gosterilmeyecektir".

DUN <;OK SiDDETLi

kibns

Demisitir,

<;ARPISMALAR

OLDU
SAYGON

Rayter haberciler

ajansmm bir haberine gore.guney

vietnamd birlikleri ile

etlong ceteleri arasmda dun cerayan eden siddetli carpismalarda

ceteciler 13 5

li vermislerdir,

CENTO BAKANLAR KONSEYi TOPLANTILARI BUGUN BASLIYOR
Tiirkiye toplantilarda kibrrs meselesini one siirmeye karah
~USK,CENTO ULKELERiNiN HER ALANDA AMERiKAN DESTEGiNE
GUVENEBiLECEKLERiNi

iDDEA ETTi

WASHINGTON

CENTO bakanlar konseyi toplantisma katilmak Iizere tarhan a gitmisl
lan ABD disisleri bakam drean rusk washington aynlmaz soylemitir.
SONDAKiKA
BAKANLAR KURULU TOPLANDI
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ANKARA
Turkiye radyolanmn

yaymlann kapatirken

son aksam son dakikada

erdigi bir habere gore, anavatan bakanlar kurulu dtin aksam saat 11 :00 de
1~bakanhkta basbakan sat hayri baskanhgmda
evam eden bu beklenmedik

toplanrmstir.saat

23: 15 e kadar4

bakanlar kurulu toplantist hakkmda her hangi bir

;1klama-yapilmam1~tir.
ATiNADA

GORUSMELER

DEV AM EDiYOR
ATiNA

[alen atinada bulunan makarios yonetiminin

disisleri bakam kibruamn dim

tinada bulunan disisleri bakam kostopolidos

ve heyetiyle bir gortisme

aprmstir.

,ay1: 4088

Yd :14 Persembe 8 NiSAN 1965

GALO PLAZA NIN RAPORU iLE

tr.on.t OLARAK

"KIBRIS

MUCAHiTLER CEMiYETi "NIN YA YINLADIGI BiR BiLDiRiDE
GRiV AS ve taraftarlan olan eokaci lar makarios un istifastm
stediler.makerios un hiikiimetiyle birlikte istifa etmemesi halinde halk
.arafmdan devrilecegi ihtar edildi.bildiride,bugiinkii feci durumdan makarios
hukumctinin mesul oldugu belirtildi.
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B.M. BASDELEGEMiZ ERALP IN PLAZANIN DURUMU iLE

n.ou.t

)LARAK U THANT A VERDiGi TURKiYE NiN GORUSUNU KAPSA YAN
MEKTUBUN METNi A(;IKLANDI
aporun nesrinden sonra galo plazamn gorevine devammda artik gerek
~almam1~tir.kibrianu dun papendreu hiikiimeti ile iki saat suren bir goru~me
/apyi.
)un tayranda calismalara baslayan CENTO bakanlar konseyi toplantismda
Ilrkiye disisleri bakam hasan isik.buyun cento uyelerini kibns burhanma bir
;oziim yolu bulmaya cagirdi. Kibnstaki durum daha fazla devam edemez.
GENEL KURMA Y VE DISiSLERi YETKiLERi BiR TOPLANTI Y APTILAR
ANKARA
Ankarada alman haberlere gore genel kurbay ikinci baskam korgeneral
refik tulga,genel harekat baskanr korgeneral haydar suklan.genel kurbay
istikbarat baskam tumamiral sezal okun,genel kurmay lojistlik baskam
tumamiral niyazi serdaroglu ile disisleri bakanligi genel sekreteri birytikelci
haluk bayulken ve diger bakanhk yetkilileri gecen gun disisleri bakanligmda
toplanti yaprmslardtr.
YUNANiSTAN TURKiYEYi SiKA YET ETTi
NEW
YORK
Yunanistan dun B.M. genel sekreterine turkiyeyi yunanistan semalartnj
ihlal etmekten sikayet etmi~tir.yunanistan maslahat giizan.genel sekreter u thant
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gonderdigi bir mektupta 2 nisan ii<; jet ucagmm trakyadaki yunan hududunda
)00 yarda kadar iceride uctugunu iddea etmistir.
RUMLAR ATES AC::MA YA DEV AM EDiYOR
'

LEFKOSA
Dun sabah saat 4:50 de.komora oteli,civanndaki rum mevzilerinden
.fkosanm turk kesimine dogru iki el ates acilrmstir.evvelki aksam saat 9:15 de

.e.lefkosanm rum kesimindeki kanh dere kopnisu civannda bir el ates actldi.

Sayu 4089 Yd: 14 Coma 9 Nisan 1965
MUDAHALEYE SEBEB OLABiLECEGiNiN

GOZDEN UZAK

TUTULMASINI SOYLEDi
Makarios yonetimi ile yunan hukiimetleri plaza raporu hakkmdaki

;orii~lerini acikladilar:
Krbris rum ve yunan hiikiimeti raporu olumlu karsrlamadrlar ll!
ERALP,TORKiYENiN

PLAZA RAPORUNDA HAY AL KIRIKLIGINA
UGRADIGINI SOYLEDi

DENKTAS iLE OREK DUN iNONO VE ALiCAN iLEA YRI A YRI
GORUSTULER

Tiirk milleti kibrrs tiirklerini feda etmiyecektir.
MOHiMMAT iTHALi DEVAM EDiYOR
LEFKOSA
Ada yr bir barut ficisi haline getiren rumlar hala daha silah ve milhimat

ithali devam etmektedir.bu ciimreden olmak iizere 3 nisan gunu laymusan
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kanma vasil olan "ATiNA" isimli yunan bandirah gemiden muhtelif abadda
adet kasa cikanlrrustir.
GLUM CEZASININ KALDIRILMASI iSTENiYOR
LONDRA
ingiltere avam kamarasmda olum cezasimn kaldmlmast ile ilgili
riismelere devam,edilmektedir.baz1 hallerde oliim cezasmm uygulanmas1m
eyen bir oncrge 115 e karsi 165 oyla rededilmi~tir.onergeti veren muafazakar
rti millrt vekilleri,ba~mda oldiiriilenlerin idam edilmesini gorevleri basmda
Itirenleri idam edilmesini istemektediler.
AMERiKANTEMSiLCiLER

MECLiSiNDE BiR KONUSMA YAP AN;

Lemzitler,az geli~mi~NATO iilkelerine amerikan yardunmm devam
etmesini
istediler .,

WASHiNGTON
NATO kuwetleriba~kumandam general lemniteer amerikan temsilciler
ieclisindeki konusmasmda birlesik amerika nm tiirkiye,ispanya,portekiz ve
unanistan a yaptig1 askeri yardimm devam ettirilmesinin sart oldugunu
oylemistir.
Sayu 4090

Yd: 14 Cumartesi 10 NiSAN 1965

Gorii~meler esnasmda inan ile pakistan m kibns konusundaki turk
~orii~iinii tamamiyle desdekledigini bildirdiklerini acikladi.
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HASAN ISIK iLE DEAN RUSK KIBRISKONUSUNDA

DUN BiR

GORUSME Y APTI
Amerika ile imgiltere,NATO ya dahilk olduklanndan kibns konusunda

kesin bir durum alamamislar !
Denktasla onek.siyasi parti merkezlerineziyarette hnlunuyorlar.denktas la
anavatan hukumetinden kisa vadelisiyeset takibi istedi.
Makarios turktoplumunu imha etmeye kalkisirsa.adada tek bir rum dahi
kalmayacaktir.
GURSEL,iSTANBULDAKi

PATRiKHANE iLE RUM AZINLIGININ

KIBRIS KONUSU iLE

n.on.t OLDUGUNU SOYLEDi

URGUPLU,TURKiYENiN ARABULUCULUK MUESSESiNE KARSI
OLMADIGINI SOYLEDi
Makarios tek tarafh bareket etmek yetkisine sahip degil
Kibris tilrkleri anadoludaki tilrkler gibi korunacaktrr.

MAKARiOS,PLAZADAN BASKA BiR ARABULUCU iSTEMiYOR
Bas psikopos makarios,fiizelerle ilgili bir soruya "fiizeler bir basm
toplantisma konu teskil edilemez"dedi.
MAKARiOS BARIS TAARUZUNA HAZIRLANIYOR
Sayu 4091 Yd : 14 Pazar 11 Nisan 1965
ISIK,TAHRAN DA DUZENLEDiGiBASIN TOPLSANTISINDA KIBRISLA

n.our SORULARI CEVAPLANDIRDI
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Sartlar gerektirirse tiirkiye sorumluluklanm yiiklenmekte tereddiit
etmeyecek.isik.zamanm bir coziim sekli aleyhine cahstiguu ve cemaatimizin
durumun gittikce kotulesecegini soyledi,
MAKARios "ENOSiS DEN ONCE ADA ASKERDEN TECRiT
EDiLECEKTiR"DEDi
Baspisikopos.batihlann

rumlara para ile filze vermeyi redettiklerini

acikladi,
YENiDEN SiLAH GETiRDi
Yunanistan muzaakerelere

oturmak iein bazi sartlar ileri siiriiyor!

Ankara u thant m arabulucu konusunda acele bir kara varmayacagr
kamsmda.
BiR TURKDAHAKAYIPTA
LEFKOSA
Akibetlerinden hie bir haber ahnmayan kayip soydaslanrmzm sayrsi 210 a
yukselmistir.son olarak kaybolan tiirkiin ayirmola koyunden evli ve iki cocuk
babasi hasan halil oldugu ogrenilmi~tir.tiirk cemaat meclisi kayip sahislar
burosundan aciklanandigma gore.S 8 yasmda olan bu soydasirmz 10 ay kadar
once rumlar tarafmdan evivden almrrns ve ozamandan beri akibeti hakmda
herhangi bir bilgi almamarmstir.
RUMLAR PLAZA RAPORU HAKINDAKi GORUSU ANKARADA SUPRiZ
YARATMADI
ANKARA
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Yunan ve kibns hiikiimetlerinin B.M. arabulucusu galo plaza ile ilgili
.smi gortisleri ankara siyasi cevrelerinde bir siipriz olarak
arsilanmamistir.ankaradaki
:110

siysi gozlemleciler.yunanistan

ve kibns rumlanmn

plazanm raporundan memnun olduklanm zresmi sekilde zaten

ildirdiklerini belirtmis ve bu hususta yayimlanan bidirilerin milletlerarasi
evredc munakasa konusu olmus bir noktayi aydmlatmasim soylemistir.
RUMLAR T AHRiKSiZ ATILSLARA DEV AM EDiYORLAR
LEFKOSA
Capulcu rumlar erenkoy bolgesinde tahrik ve saldmlanm
rtlrm1~lardir.B.M. bans askerleri enformasyon merkezi tarafmdan
ciklandigma gore.rumlar gecen aksam saat 06:15 den gece yansma kadar tiirk
revzilerine ates acmis ve zaman zaman tiirk miicahitlarini bu atese
.arsihkvermek zorunda birakrmslardir.

Sayre 4092 Yd:14 Pazartesi 12 Nisan 1965

ANKARA SiY ASi <;EVRELERiNE GORE,KIBRIS KONUSUNDA HER NE
KADARE KARASIZLIK HA VASI HOKUM SURUYORSADA;
Kibrisla ilgili gorii~melerin yaprlmasi icin uygun bir ortam var.

Anavatan biiyiiklerine bayram mesajlari gonderdi.
iKi SOLCU VURULARAK OLDURULDU
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TURK CEMAAT MECLiSi AS BASKANI DR.SEMSi KAZIM IN
MUCAHiTLERiMiZE

BA YRAM MESAJI GONDERDi

Sayu 4095 Yd: 14 Persembe

15 Nisan 19654

ANA VAT AN BUYlJKLERi BA YRAM DOLA YISIYLA VEDiKLERi
DEME<;LERDE KIBRIS KONUSUNADA DEGiNDiLER:
Baskan c.giirsel"fiizelerin hie bir degeri yoktur"dedi.
Isik.krbrrs davasmm halli konusunda acele edilmesi gerektigini soyledi.
RUMLAR BAGLI KOYE SALDIRACAKMIS
Sayu 4096

Yd : 14

Coma 16 Nisan 1965

KIBRISI FEDA ETMEK iSTEMEDiGiMizi

FiiLEN ANLATMAK

ZAMANI GELMiSTiR
cimse bize dis politikarmzda istikamet vermek hak ve selahiyetine sahip
egildir"
askan cemal goksel kit a cin in tamnmasma bir mahzur gormuyor.
TURK KARASULARINI iHLAL EDEN YUNAN GEMiLERi
BATIRILACAK
ANKARA
'iirk karasulanmn sik sik yunan gemileri tarafmdan ihlal edilmesi iizerine
navatan 90k sert bir nota vermis ve bundan boyle turk karasulanna giren yunan
.emilerinin batirahcagmt bildirmistir.bir ornekte B.M.genel sekreteri u thant a
;onderilen noyada,anavatan hiikiimeti turk karasulanm sik sik yunan savas
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gemileri tarafmdan ihlal edildigini belirtmekte ve son olarak bir yunan maym
gemisinin kus adasim ihlal ettigine isaret etmektedir.
RUM TAHRiK EDiCi ATISLARA DEV AM EDiYORLAR
Yeni hadiseler cikarmak sevdasmda olan rumlar,tahriksiz olarak ates
acmaya devam etmektedirler .dtin saat 12: 16 da peristeporoni koyu etrafmda
mavzilenmis buluna ceteciler.t'agir makinah"silahlarla koye karsi 4 darbeli atis
yaprmilardrr.tiirk miicahitleri bu atese aym siddetle mukabele etmislerdir.turk
tarafmm rum atisi neticesinde kayip vermedigi belirlenmistir.l c nisan gecesi
saat 21 :45 de polideki rum mevzilerinden tlirklerin sigmmis oldugu okula 30 el
ates acilrmsnr.turkler rumlann atisim iade etmislerdir.

Sayu 4097 Yd: 14 Cumartesi 17 Nisan

1965

YOLCULAR DUN DE KOYLERiNE GiDEMEDiLER
Koyliilerimiz makarios un yonctiminin keyfi karanm protesto icin dun bir
gosteri yapyi.
U THANT IN galo plaza ile ilgili demeci ankarada olunsuz karsilandi.
Sayr: 4098 Yd :14

Pazar 18 Nisan 1965

TURK MiLLETi HUKUMETTEN DAHA AKTiF BiR POLiTiKA
iSTEMESiNi iSTEDi
Turk gencligi kibns a gelip savasmak istiyor. 70 lik bir mehmetcik," 40yil
yil tavuk gibi yasamaktansa bir gun horoz olarak yasamayi tercih ederim"dedi.
Rumlar iktisadi abkuka uygulamaya basladilar.
Tiirkiye,plaza nm hazrr bulunacagi hie bir toplantiya katdmayacak
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KRAL FA YSAL CEV ABI MESAJ GONDERDi
LEFKOSA
Cumhurba~kam muavini dr.kii9iik,kurban bayrami miinasebetiyle sudi
bistan kralma gondermi~ olgugu bayram tebrik mesaji alnustir.
idi arabistan krah emir faysal bin abdul aziz samimi selamlarma
~ekkiirlerini sanar mukabeten iyi tamiillerdebulundu."
KA YIP SOYDASIMIZ BULUNDU
LEFKOSA
Gecen Persembe gimimden beri kayipta oldugu haber verilen mehmet
lil isminde ~ofor soydasmuz bulunmustur.
nerikan "CARE" yardim mazemesini gime kazasinda ki muhtelif turk
rylerine teslim ettikten sonra Persembe ak~am1kamyonuyla lefkosaya evdet
len bu soyda~1m1zmturk kesimine girmesine sozde rum polisleri musaade
memisler ve boylece mehmet halil de kendi koyu olan lamaka kazasma bagh
thsu ya gitmek mecburiyrtinde kalmisti.
:te bu sebeble,gime kazasmda kendisini bulmak icin sarf edilen biiyiin bir
muc vermemis ve bu soyda~1m1zm kaybolduguna kanaat getirilmi~tir
.1~1k, amerikan elcisiyle kibns durumunu gorustil.
,ayurken,1~1k -ha re gorii~mesinin teferuath bir gorii~me oldugunu soyledi.
Sayr: 4099 YII :14 Pazartesi
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19 Nisan 1965

DUN BiNLERCE GO<;MEN,KOYLU VE LEFKOSALI TURK RUM
YONETiMiN iN UYGULADIGI AHLAK DISI PROTESTO MAHiYETiNDE
MUAZZAM BiR MiTiNG DUZENLEDiLER
"Vatamm1zda bizi hapsettiler"
konusrnacilar.rumlann

toplumumuza karsi izledikleri vahsi ve insanhk d1~1

tutumu lanetledi
DENKTAS ile ORAK "HABER"gazetesine

miisterek bir demec veriler:

Kesin kararlar almah ve bu kararlari zorla tatbik etmeli.
ANA VAT AN , TURKLERiN

A<; BIRAKILMASINA RAZI OLMA Y ACAK

Anavatan disisleri bakanhgmm bir sozcusii.halen makarios yonetiminin
lefkosanm turk kesimine tatbik etmekte oldugu iktisadi abluka ile ilgili olarak su
aciklamayi yapnustir:
"rum idaresinin kticiik ve belki de uydurma bir bahane ile lefkosada uyguladigi
abluka sebebi ile sehirde turklerin gida durumu tehlikeye girmistir.aynca
bayram munasebeti ile diger kasabalarlan lefkosaya gelen turkler.abluka
dolasiyla yerlerine donememislerdir.rum idresinin insanhk d1~1 yeni
davrarnsi.siipesiz diinya kamu oyuna,onlann grcek niyet ve maksatlanm bir kere
daha gosterecek niteliktedir.olayr.hassasiyeti
tesebbuslerde bulunuyorlar.tiirkiyenin

ile inceliyor ve gerekli

ac birakmasma razi olmayacagiz.

ATES A<;ILDI
Gecen gun 20:00 ile 24:00 arasmda leymasunun kasabasmda rum
mevzilerinden turk kesimine 14 el ates acilrmstir.diger taraftan dun saat 11 :20 de
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rumlar bagh koye 5 el ates acnuslardir.turk miicahitleri rumlarm bu atesine
mukabelede bulunmuslardir.rum atesi neticesinde kaybmuz olduguna <lair her
hangi bir haber almamanustrr.

Sayu :5000 Yd:14 Sah 20 Nisan 1965

TURKiYE, RUMLARIN LEFKOSA'DA UYGULADIGI YUNANiSTAN
NEZNiNDE SiDDETLE PROTESTO ETTi

Diin 90k onemli bir toplanti yapan Tiirkiye bakanlar kurulunun, milleti
sevindirecek kararlar aldigi acrklandi.
Anavatarumiz, U THANT, garantor devletler ve Amerika nezninde ablukamn
kaldmlmasi konusunda ciddi tesebbuslere gecti,
Dr.KU<;UK, U THANT'1n RUM ABLUKASINA MUDAHALE ETMESiNi
iSTEDi
Bans askerleri Rum'larm tarafim tutarsa, bunun tepkileri 90k vahim olacaktir.
Tiirk gencligi patrikhane ile ilgili olarak tedbir ahnmasim istedi.

Dr. Kiieiik Amerika Biiyiik Eleisiyle gorii~tii.
TURK GEN<;LiGi HUKUMETiN TUTUMUNU DESTEKLiYOR
Dr. KU<;UK SKARNO'ya BiR MEKTUP GONDERDi
Tarafsiz iilkeler toplantismda Rumlara Kibns konusunu istismar
etmelerine firsat verilmemelidir.
GURSEL, KAHRAMAN TURK CEMAATi'NiN
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BA YRAMINI KUTLADI

MAKARIOS PASKAL YA'da ATiNA'ya GiDECEK
Sunay, denetlemelerine devam ediyor. Ttirklere ait liman mahsullerine el
konuldu.

Sayr: 5001 Yd : 14 Carsamba 21 Nisan 1965

iZMiR MiLLETVEKiLi

SiNASi OSMA MECLiSTE KIBRISLA

n.oru BiR

KONUSMA Y APTI
Osma, Kibns'taki Tiirklerin kaderini tayin etmek zamammn artik
geldigini belirtti.
Urgiiplu, Kibns meselesini pek yakmda meclise getirilecek ve ciddi kararlann
tasvibi yoluna gidilecek dedi.
Tiirkiyenin gosterdigi tepkiden korkan Makarios yonetimi, Lefkosanm
Turk kesimine bugday girmesine mtisade etti.
Lefkosa'da hapsedilen kdyltiler'imiz eok biiyiik izdrrap ieinde bulunuyor.
ISIK-KOSTOPULOS GORUSMESi KESiNLESTi
Bazi Birlesmis Milletler mensuplari Rum emellerine alet oluyorlar.
BAKANLAR KURULU TOPLANTILARA DEV AM EDiYOR

Sayu 5003 Yd: 14 Persembe 21 nisan 1965
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SITKI ULAY, YUNANiSTANLA HER TURLU iKTiSADi iLiSKiLERiN
KESiLMESiNi iSTEDi
enator Ulay, Turk-Yunan iliskileri ile ilgili olarak hiiktimete diin 11 teklif
undu.
MAKARIOS, GENEL EFKARI KANDIRMA YA <;ALISIYOR
azi bolgelerden mevzileri kaldiracagiru aciklayan bas piskopos Makarios
,ozde sulh taarruzu yapiyor.
ABLUKA DEV AM EDiYOR
Turklerin girneye giri~ ve erkislarr yasaklandi.
Lefkosanm Tiirk kesimine giren bir turist kafilesine c;1kt~ miisadesi
verilmedi.
Yunan kamu oyu buhranm tek sorumlusu olarak makarios'u goriiyor.
Yunanistan,12 adalardaki ve trakya daki tiirk uyruklulari hudut
disredeceklertne dair tehtitte bulunmus.
KIZILA Y Y ARDIMI GlJMRUKSUZ OLARAK ADAY A GELECEK
adir nadi ile a.yildiz.patrik hane ile ilgili olarak senatoya musterek bir

onerge verdiler:

Yrkrci yuvalarm durumlarinrta eok gecikti.
Sayr :5004 Ytl:14 Persembe Nisan 1965
RUMLAR,CEMAATiMiZE

KARSI UYGULANMAKTA OLAN GA YRi

iNSANi MUAMELEYi ORTPAS ETMEK iSTiYORLAR
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iirk semtine sizmaya cahsan ve polislerimiz
bir basm toplannsma

tarafinda derdest edilip dim

mutaakip serbest birakilan yunan subaylanmn

cephelerinin

amerikan dolan ile dolu oldugu gozden kacmadi.
UNANiSTAN

SAHTE VESiKAKALARLA

KIBRISA ASKER

YIGIYOR!!!

Yunanh subaylar.kibrrsa yunan genel kurmay baskanhgmm emri ile
geldiklerini itiraf ettiler.
23 NiSAN ULUSAL EGEMENLiK VE <;OCUK BA YRAMIN1
KUTLUYORUZ
anavatanda oldugu gibi.yavru vatanda da bu gun parlak torenler yapilacak,
TORKiNiN ELiNDE DAHA MURA.CARAT EDiLMEMiS PEK <;OK
KOZLAR V ARDIR
Tiirkiye hiikiimeti icap ettigi zaman her tiirlii tetbiri almaya miiktedirdir.
Sayi:5004 Yd:14 Cuma 23 Nisan 1965
ULUSAL EGEMENLiK ve <;OCUK BA YRAMI ANA V ATAN-Y A VRU
VAT AN DA DUN P ARLAK TORENLERLE KUTLANDI
iicahitlerimizin sehrimizdeki silahh gosterileri azim ve imamrmzi tazeledi.
Dr. Kucuk dim yapmis oldugu konusmada miicahitlerimize soyle seslendi oyle
bir mesale yakrrus oluyorsunki,insanhk var oldukca, esir milletler,ellerinden
hiiviyetleri gasp edilmek istenenler,onun isigmda nurundan,tutacaklan
gorebileceklerdir.
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yolu

DOMEKE
idi,mukavemet

zaferinden

sonra termopil geciti tiirk askerlerinin

imkam kalmarmsti.dusman

ediliyordu.tiirklerinyalmz

onunde

bozgun halinde kaciyor siddetle takip

atinayi degil biitiin yunanistam

isgal etmelerine hie bir

mani kalmarmstir.
Sayr: 5006

Yd: 14

Pazar

25 Nisan

1965

RUMLAR ARASINDAKi iNGiLiZ ALEHT ARLIGI CEREY ANI

rnuvAT

SAHASINA iNTiKAL ETTi
Ingiliz sermayederlerine ait bir cimento fabrikasi sabotaj neticesinde
yanarak harap oldu.
Rumlar kendilerine ait bir cimento fabrikasikurmak icin uzun bir zamandan beri
faaliyet gostermektcdir.
Sehit.kayip ve gocmen cocuklar icin balolar diizenlendi. Sehit ve kayip
cocuklan kibns tiirkiine emanettir.
Gazi oglu 23 nisan miinasebeti ile iirgiipliiye bir mesaj gonderdi.
URGUPL0NDN,SEREFLi DA VRANISI TURK MiLLETiNiN YUREGiNE
SU SERPTi
YUNANiSTAN ViZE ANTLASMASINI BOZDU
Tiirk utruklularm yunanistandan snur d1~1 edilmesi ihtimal dahilinde.
Sayi:5007

Yd: 14 Pazartesi

26 Nisan

1965

MiLLi GUVENLiK KURULU KIBRIS MESELESiNi GORUSMEK UZERE
BU GUN TOPLANACAK
Bu giinkii toplannda tiirkiyenin dis politikasma yeni bir yon verilecek.
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Suat urguplu hiikiimeti, parlementodan yurt disma asker gondermck icin yetki
istenecek.
HAL UK BA YULKEN A VRUP A KONSEYi DANISMA MECLiSi EKONOMi
KOMiTESi TOPLANTISINDA KIBRIS SORUNUNA DEGiNDi:
Adanm il hakkim ve bir cemaatin digerine hiikmetmesini tiirkiye hie; bir
zaman kabul edemez.
Patrikhanenin siyasi faaliyetde bulundugu tespit edildi.
Sayi:5008

Yil:14

Sah

27 Nisan 1965

Diin baskan cemal gurselin baskanligmda yapilan milli giivenlik kurulu
toplantismdan sonra basbakan suat hayri iirgiiplii tiirkiye radyolarma bir demec
verdi;
BiRLESMiS MiLLETLER GUVENLiK KONSEYiNiN 4 MART 1964
TARiHLi KARARININ TATBiKi iSTENECEK
Andlasmalara ve birlesmis milletler karanna aykm olarak adaya cikanlan
kuvvet ve silahlarm cekilmesi yeniden talep edilecek.
Dr.FAZIL KU<;UK U THANT'm ABLUKA'ya DiREKT OLARAK
MlJDAHELE ETMESiNi iSTEDi
Barbarca metodlar, kibnsta ciddi olaylara zemin hazirlamaktadir.
Ankarada nato toplantilan iizerinde duruluyor.bu toplantilar.yunan hiikiimetinin
esas tutumunu ortaya cikaracaklar.
Oliilerimizi bile rum tahrikleri yiiziinden huzur ieinde gomemiyoruz.
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BiRLESMiS MiLLETLER YETKiLiLERiNiN KEYFi DAVRANISLARI
DEVAM EDiYOR
Kanadahlar,zehirlenen bir tiirk eocugunu Iefkosaya getirmedi.

BiR TURK DOSTU AMERiKALI,WASHiNGTON HUKUMETiNi iKAZ
EDiYOR:
Bir tiirk-yunan harbinden amerika zarah eikacaktrr.

<;ANAKKALE SAVASININ 50.YIL DONDMD MUNASEBETiYLE;
Anzaklar art burnuna temsili bir eikarma yaptdar.
Sayu 5009 Yd: 14

Carsamba 28 Nisan 1965

URGUPLU VE DEMiREL KIBRIS SORUNUNA DEGiNDiLER;
Rumlara gereken ders verilecektir,

Hak verilmez ahmr.diyen demirel kibns meselesinin vatan perverrane bir
gorusle haledecegini belirtti.
KAVAZ OGLU'nu TURKLERiN OLDURDUGU ASILSIZ iDDALAR
REDDEDiLDi.TURK TOPLUMU DAiMA SAHSi MODAAFA
PiRENSiBiNE SADIK KALMISTIR
BiR ANAVATAN HUKUMET YETKiLiSi MAKARiOS 'a iHTARDA
BULUNDU
Rum tecaviizleri,en kesin bir sekilde mukabele gorecektir.rumlarm uzlasmaz
tutumu devam ederse silahlann konusmasi kacimlmaz olacakur,
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Sayi :5010 Yd :14

Persembe

29 Nisan 1965

tr.on.t OLARAK

MiLLi GUVENLiK KURULUN'un KIBRISLA

ALDIGI

KARARLARIN TATBiKi YOLUNDA ADIMLAR ATILMA YA
BASLANMISTIR
NATO dismda milli bir ordu kuruyor.golcuk tersanelerinde insa edilen cikarma
gemileri pekyakmda denize indirilecek.
Dr.F AZIL KU<;UK,GENEL SEKRETE BiR MEKTUP GONDERDi:
Turklerin serfli bir hayat yasaya bilmesi icin U THANT'm tavassutu istendi.
Yapilan butun tcsebbuslere ragmen tiirklere karsi uygulanan "KOLLEKTiF
CEZA"devam ediyor.
Bozulan mevzilerin yerine telsizli cipler ve gizli silah yuvalari aldi,
Baftaki rum karakolunun kaldmlmamasmda hala israr ediliyor.
TURKLUK BAKi KALDIK<;A NETiCEDEN DMiTLi OLDUGUNU
SOYLEYEN RAUF DENKTAS, MAKARiOS'un

ENiNDE SONUNDA BU

DAVA YI KA YBEDECEGiNi BELiRTTi:
Bir gun yunanistan, adaya gonderdigi kuvvetin acismi aym sartlar altmda
gecirmeyecektir.
Sayi:5011

Yd: 14

Cuma

30 Nisan

1965

MiLLi GUVENLiK KURULU TOPLASINDAN SONRAKi TESEBBUSLER
DEV AM EDiYOR:
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Tifrkiye,ktbris tiirkleri iein barbe hazir oldugunu amerikaya resmen
bildirdi.
Tiirk donanmasma mensup savas gemileri yeniden iskenderun da
toplanmaya basladi.
VEDA ZiY ARETiNE GiDEN POMPURAS' a URGUPLU NiZAM VE
>OSTLUKLARI YIKMANIN KOLA Y , KURMANINDA ZOR OLDUGUNU
SOYLEDi:
Amerika,tiirk-yunan donanmalari arasmdaki dengeyi bozuyor mu?
POLiMiTY ADA Ki iNGiLiZ ASKERi KAMPINDA Y APILAN
TOPLANTIDA:
l'Iirk ilgililer, barrs taavuzunu gercek mahiyetini aerkladilar.
RUMLAR TAHRiKLERiNE HIZ VERiLER:
Ayharida ile serdarh arasma mevzilenen rumlar iki kdyiin Irfibattm
kestiler.
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SONSOZ
Bozkurt Gazetesi sosyal, siyasi, ekonomik, spor, aktiialite gibi haberler iceren
60'h yillann halkini geregi kadar bilgilendiren gunu gunune insanlan olaylardan
haberdar eden genis kapsamh bir gazetedir.
50'1i yillarda ekonomik sikmtilardan oturu gazete once ayhk daha sonra haftahk
ve daha sonra gtmluk bir gazete haline gelerek halkm vazgecilmez kaynaklarmdan
birisi olmayi basarrrnstir. 60'h yillardan 74'1il yillara yani bansa nasil adim adim
gidildigini, gidilirken neler yasandigim, ne zorluklarla Kibns'rn yavru vatan oldugunu,
o sahneleri bizlere yasatmis gibi sergilemistir. 0 ytizden gazetecilik btiyuk bir iletisim
aracidir. Dilnyada olan haberlerin ogrenllmesi insanlarm bilgilenmesi acismdan
iletisim araci olarak ilk siradadir. Bu cahsmayla hedeflemeye cahstiguruz insanlann
KKTC'rtin tarihini ogrenmesi ve tarihi hakkmda bilgilenmesiydi. Bu amaca
ulasacagnmzi temenni ediyorum.

