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ONSOZ

Sozlerime bu cahsmaya nicin ihtiyac duyuldugunu belirterek baslamak istiyorum.
Arastirmasi yapilan bu cahsma, 1976 yihmn Bozkurt Gazetesi'nin ilk 4 ayirnn haber
ozetlerini icermektedir. Gecmis yillara ait haberleri vermekteki amacim, o zamanda ne
gibi hadiseler yasandigiru okurlara bildirmek ve yasadiginuz donemle gecmis zamam
mukayese etme firsatiru okurlara saglayabilmektedir.

Boylelikle okuyucu yasadigi

olaylan tafsilath bir bicimde dusunecek ve o olaylardan ders alacaktir. (En azmdan ben
/

oyle umuyorum).

Cahsmayi buyuk bir zevkle hazirladnn. Ozellikle ogretici yonunu inkar edemem.
Bu sayede bilgilerime yeni bilgiler ekleme ftrsatim elde ettim. Tabii bunun yarusira
birtakim zorluklarla da karsilasmadim degil. Arastirma islemine once Girne arsivinde
basladim. lkamet yerim Lefkosa oldugu icin, ulasim bakirrundan hayli zorlandim. Bu
durum, gerek zaman baknrundan gerekse maddi acidan beni sarsti, Aradan gecen sure
icinde Girne'ye gidip gelmenin zorluguna istinaden arkadaslanmla Lefkosa'da bulunan
Meclis'te bu cahsmayi yapmaya karar verdik. Lefkosa'da cahsmarruz, bizim icin daha
kolay oldu.

Cahsma suresince bana emegi gecen herkese tesekkuru bir bore bilirim. Oncelikle
saygideger hocalanm Bulent Yorulmaz ve Ali Efdal Ozkul'a; sonra Meclis'te
Arsivde bulunan gorevlilere de tesekkilr ediyorum.

ve

GiRiS
Az evvel de belirttigim gibi, 1976 yih Bozkurt Gazetesi'nin ilk 4 aymm
haberlerinin ozetini inceledim. Hangi konular uzerinde durduguma deginmek istiyorum:

Gazetede yayirnlanan haberleri i<; siyasal, dis siyasal, kulturel, saghk, kaza
haberleri olmak uzere bir sirufa ayirdim. Boylelikle okuyucu, okudugu haberleri daha
kolay akhnda tutabilsin. Bunlann dismda Esref Nidai'nin "Kosernden'' bashkh kose
yazilanru inceledim. Aynca "Rum Basim" bashkh yazilar, dunya basmmda yasanan
hadiseleri bize bildirmektedir.
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1 Deak 1976
Sayt: 8536

1976 YILI BOZKURT GAZETESiNiN
OCAK-NiSAN ARASI HABER OZETLERi

UC: SiLiN

TANESi MARUL SATAN MANA VI HALK, AZ KALSIN

DOVUYORDU ...
YENi YILINIZ UCUZ OLSUN!
Diin Carsrya Sevkedilen Orda Maddeleri Pahahhga Ragrnen, Bir Anda
Tiikendi.

(k Haber)

Y eni bir yilm esiginden iceriye ilk adimrru atan yasli dunyarmzin bu koseciginde
biz de bugun pahallihk adli canavarla giriverdik 1976'ya. Bu durumda yeni yilda da
milcadelemizi surdurecek, onu yenmeye calrsacagiz elbirligiyle, -Omit ve temennimiz,
1976'nm ilk aylannda onu aramizdan sahip cikmak, bir yil daha pesimize takarak
1977'ye goturmektir,

Ticaret ve Sanayi Bakanhgi'nm aldigmi bildirdigimiz son sikr tedbirlerden sonra
ucuzlar gibi olan ve vatandasa biraz rahat nefes aldiran basta sebze olmak Uzere bazi
gida maddelerinin fiyatlan yilbasi arifesinde maalesef yeniden firlayrverdi. Son bir kac
gilnden beri kulagnruza gelen soylentilerin dogruluk derecesi de ortaya cikti.

Bazt vatandaslar soyle diyordu:
"Tesbit edilen azami sans fiyatlanru dusiik bulan isciler carsiya ma! sokarmyor
getirenler de saticilara dagitrnayip fiyatlarm artmasuu bekliyorlar".
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TURKSOZCUSU

A(:IKLAMA YAPTI:

Baris Oluncaya Kadar Tiirk Askeri Kibris'tadrr

Turk Federe sozcusii
baslatngi
Harekati

bans

harekati

"Yeniden acikhyoruz.

ile Ada'yi

(k Siyaset

Ttirkiye

Yunanistan' in isgal

Haberi)

Kibns'ta
etmesini

ile Turk topraklanru ve Turk toplumunu kurtarrrustrr.

20 Temmuz'da
onlernistir.

Baris

Baris oluncaya kadar

Turk toplumu tehlikededir."

DiYARBAKIR DEPREMiNDE 3 OLU, 14 YARALI VAR (Dz~ Haber)

Diyarbakir ve ilcelerinde
14 kisinin

de

merkezleriyle,

yaralandrgi

onceki gun meydana gelen depremlerde
belirlenmistir.

Edinilen

bilgilere

3 kisinin oldugu,

gore;

Hani,

Havza

Dicle ilcesi ve koylerinde daha onceki depremlerde hasar goren evlerden

380'i yikilrrus. 400'den fazla konutta da hasar oraru biiytik olcude artrmsttr.

DENKTA~, YENi YIL MESAJI YAYINLADI
1976 Yrlmm Smavlanm Vermeye Hazirlanahm

yeni yil dolayisiyla bir mesaj yaymlayan

(k Siyaset Haberi)

Kibns Turk Federe Devleti Baskam Rauf

Denktas, "1975 yihrun son sayfasmi huzur icinde, bans icinde kapattrgrrmz
1963 'ten bu yana korku, endise, act dolu yrlbasilanrmzr
olmanm,

koylerini

ve evlerini

vatanlannda vatansiz yasamarun,

kaybetmenin,

hanrlamaktayiz. 12 yil gocrnen

sevdiklerini

topraga vermenin,

yanmrun ne olacagmi bilememenin

gecirrnis olan Turk toplumumuz, bugun Tann'ya sukretmektedir."

Gelecek
Turkunun
gununu
savasinda

yillann bugUnkUnden

gecmis yillardan,
ve her saatini

daha mutlu gecrnesini

verilen mucadeleden,

degerlendirecek,

gereken anlayisi gosterip gereken fedakarltgi
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kendi

acisi ve tzdrrabi ile

dernistir.

amac edinmis

yapilan fedakarliklardan

ekonomik

bu saatlerde

alanda guclenrnek
da yapacagrm

olan Kibns
ders alacak,
ve yucelrnek

belirten Denktas,

"Yeniden

korkulu gUnler yasarnak istemeyerek,

1975'in

devamh surette uyamk kalma andmuzi tazeleyelim."

1976'ya donustugu

bu saatlerde

demistir.

KOOPERATiF MERKEZ BANKASI iLE TOPLU SOZLESME
iMZALANDI

(k Haber)

Kibns Tiirk Kooperatif Merkez Bankasi ile Kibns turk Banka, Ticaret ve Buro
Milstahdemleri Sendikasi arasmda mevcut toplu sozlesmenin yenilenmesi icin yapilan
gorusmeler, anlasrna ile sonuclanmis ve taraflardan toplu sozlesrneyi imzalamislardir.

Toplu Sozlesmeyi Kooperatif Merkez Bankasi adma ldare Meclisi Baskam
Huseyin GUltekin ve Genet Mi.idUr Mehmet Esref, Bank-Sen adma da Ahmet Yusuf
imzalarrustir.

KOSEM'DEN
Giinaydm Yeni Y1l

Bu sabah uyandigimzda kafaruzda kilciik bir baslangicm ilk adimlanru olusacak,
"Gun", aym biri olacak. "Ay" yilm

birincisi. Zaman size yeni bashyorrnus gibi

gorunecek.

Siz isci Ahmet Efendi; belki ne gerinerek uyanacaksmiz yataguruzdan, ne yeni ile
eskinin felsefesini yapacaksiruz. Sadece bi.iyi.iklerinizden gordugunuzt; tekrarlamaya
calisacaksuuz. Arna sizin ki daha bir mutevazi olacak.

Siz memur filan Efendi Serde memurluk var ya . Bir baloya, bir eglence yerine
ugrarrussnuz mudururnuzun gidecegi, belki bakamrmzin gidecegi yer olarmsan dikkat
ederek sonra hatayt iyicene bulrnussunuz. "Dunya donuyor" diyerek pembeliklere
gomulerek."
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Siz kurucu Meclisin

Turk

lirasmm

uyeleri, Daha yeni ytl gelmeden cebellli ettiginiz yirmibin

ylizil suyu hurmetine

mesut

ve de ucarak

balolann yildrzlan

olmussunuzdur, Bakan olmak, sorumlu olmak kolay degil. Su gibi paralar harcandi.

Siz Muslumanliga inanrms. Musliirnan kisil Bu isa'nm, Hristiyanm giinil dediniz
bir elden gitti. Ve saat on ikiyi vururken bu toplumun gunahlanru bagislasm diye
adamarruza yalvardm Tann 'ya.

Arada kalan olrnadi hie, Siz bu sabah ister yatagiruzdan gerinerek uyanm, ister
kucuk hesaplar kurun. Bilin ki bugun, dinin sadece her zamanki devarrudtr. Arna siz
gene de gonul ferahhgiyla koca bir "Giinaydin Y eni Y ii" deyin.

Gunaydm Yeni Y1l...

Esref Nidai

DUNYA BASININDAN SE(:MELER (Dz$ Siyaset Haberi)
Niikleer Savas

Dunyadaki buyiik nukleer gucler arasmda cikabilecek bir atom savasinm sadece
buna katilan illkeler icni degil; butun dunya icin kotu sonuclar doguracagi, coktandir
bilinmektedir.

Niikleler

patlamalarda

olusan zararh

ismlann

yanmda

en tehlikeli

sonuc,

atmosferin yuksek tabakalarmdaki ozan gazmm cozulrnesi olmaktadir.

Genetik hastaliklarda radyoaktivitenin yo! acacagi artis, yuzde 0,2 ile yiizde 2
arasmda tahmin edilmektedir. Bu oran ancak dart nesil sonra yanya inebilecektir. Buna
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tanm ilzerinde etkide bulunacak

yararh bitkilere ve hayvanlara

zarar verecek etkileri de

eklemek gerekir.

Bu arastirrnarun
eskiden

korkuldugu

ortaya
kadar

ihtimali, hie de az degildir,
soru isaretidir.

koydugu
bilyiik

olmayacaktir.

Fakat bu, medeniyetin

Bu yiizden arastirmada

silahlann azaltilmasi

sonuclara

gore,

bir atom

Insan

tilrilniln

savasirun
varhguu

etkileri,
stirdiirme

yasamaya devam edip etrneyecegi

nilkleer silah yapirrurun durudulmasi

bir

ve nilkleer

geregi ozellikle vurgulanrnaktadir.

RUM BASINI (Dz:J Siyaset Haberi)
Fransiz Formillii

Bugilnkil Rum gazetelerinin, Fransiz Haber Ajansma aslen verdikleri bir habere
gore, toplumlararasi gorusrneler bir Fransiz forrnulu cercevesinde yapilacaknr.

Formul, yeni gortismeler icin 3 asama ongosmektedir: ilk asamada sorunun cografi
yonti gorusulecek; ucuncu asamada da iki bolge ile federal sistemin cercevesi ele
alinacaktir.

Boyle bir formulun Yunan D1~ Isleri Bakaru tarafmdan kabul edilmesi, Yunan
hukurnetinin iki bolgeli federasyonu kabul ettigi anlamma gelmektedir.

Rum gazeteleri, genellikle Fransiz formulu hakkmdaki haberi Yunan hariciyesinin
yalanlamasi ile birlikte yaymlamakta ve bashklannda Fransiz Haberler Ajansi'nm boyle
bir haber verdigini fakat bunun Atina tarafmdan yalanlandrgim belirtmektedirler. Yalmz
MAHi gazetesi, Yunanistan'm iki bolgeli federasyonu kabul etmis oldugu seklinde bir
baslik vermektedir.
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ALMAN GEN<;LERiNiN TUKETiM TOPLUMUNDAKi TUTUMU
Bah Berlin (DaD) (Dis Siyaset Haberi)

Federal Almanya'daki bazi ailelerde, politik dusunce ve kisisel haklarm smirlan
konularmda, ana-baba ile gencler arasmda sik sik tartismalar olabilir. Fakat aile
butcesinin cesitli tuketrne alanlanna taksimi, ozellikle ev alet ve cihazlan ya da baba ile
anneye modaya uygun giyim esyast alum soz konusu olunca, gencler cogu zaman anne
ve

babalan

uzerinde

etkili

oluyorlar.

Federal

Almanya'da

genclerin

tuketim

konusundaki tutumlanru saptamak ilzere yapilan genis bir anket aynca, 15 ila 25 yas
arasmdaki geclerin, ahsverise ciktiklan zaman, dusunceli hareket ettikleri ve paralanm
kolay kolay savurmadiklanru da ortaya koyrnustur. Uzmanlarm karnsma gore Federal
Almanya'da geclerin mesken, yiyecek ve temizlik gibi bashca ihtiyaclanru karsiladiktan
sonra ellerinde kalan para, ortalama olarak ayda 200 Mark, 4.050TL.) kadardir.

Tuketim arastirmacilan,

genclerin ellerinde kalan bu oldukca yiiksek meblagla

neler satm aldiklanm ogrenmeye cahsmrslardir. Eide edilen sonuca gore, ikinci derecede
onemli

ihtiyac maddeleri

arasmda

en 90k para giyecegi,

sonra da otomobile

harcanmaktadir. Ozellikle keyif ve zevk verici maddeleri kapsayan ucuncu derecedeki
ihtiyaclara gelmek; bunlar arasmda tutun ilrilnleri alum basta gelmektedir. istatistiklerde
bu masrafi sirasiyla muzik alet ve cihazlanna, plaklara, ickilere ve viicut bakirru ile
kozrnetige harcanan paralar izlemektedir.

AiLE
Birakm Ilaclarr, Dogamn Bize Verdigi Nimetten Yararlanm
Saghgm1zm Recetesi Sebzelerde (Kidtiirel Haber)

Enginar; romatizma, kalp, karaciger ve cilt hastaliklanna

iyi geliyor. Seker

hastalan, insulin yerine bol bol sogan yiyebilirler. Bilim adamlarma gore salataligm
ihtiva ettigi (36) vitamini nedeniyle, sinirleri yansurmaya birebir.
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Enginarda
romatizmahlarda

bulunan

kimyasal

maddeler,

90k etkili bir duzelme

iirik

sagliyor.

yiiziinden vlicudun cesitli yerlerinde olusan

asidi

Aynca

elimine

enginar,

leke ve noktalan

ediyor;

karaciger

sonucta
bozuklugu

yok ediyor.

YERALTI SERVETLERi, 2000 YILINA KADAR TUKETiLDi (Dz;J Haber)

Hannover kentinde faaliyet gosteren "Toprak Arastirmalan
dunyadaki eslerin en onemlilerinden
kusur tilkesinde jeolojik arastirmalarda

Federal Merkezi"

biridir. Bu bilim merkezi, simdiye dek dtinyanm 80
bulunmustur,

Arastirma merkezi tarafmdan yaymlanan haritalar, raporlar ve cesitli kitaplar
yapilan faaliyetin onerni hakkmda genis bilgi vermektedir.

Soz konusu arastirma merkezi tarafmdan gosterilen yogun faaliyet, genellikle
Federal Alman Hukumeti ya da enternasyonel ogutler adma yapilmaktadrr.

Bircok

jeolojik heyetler ve cahsrna gruplan son 15 yd icnide yabancr miilkelerde faaliyet
gosterrnistir.
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3 Ocak
Sayi : 8536

DENKTA~, RUM LiDERLiGiNE

(:AGRIDA BULUNDU

<;oziimiin Federasyon Olabilecegi, Rum Halkma Anlanlmah

(k Siyaset

Haberi)

Dev let Baskarn Rauf Denktas, Rum liderligine yeni bir cagnda bulunacak; Kibns
sorununa

deginilecek

cozumun

enonise kapah, iki bolgeli federal bir sistem olacagi

hususunu Rum toplumuna aciklamasuu

Diin sabah, Basin mensuplanyla
bulunmasiru
her gecen

istemistir.

konusan Devlet Baskarn, soruna bansci bir cozum

amaclayan toplumlararasi yuruyilslerin
gun artan

olumsuz

ve uzlasmazhgi

baslamasi ilmidinin Rum tarafmm
nedeniyle

kaybolmasma

oldugunu

soylernistir.

Denktas,

bu konuda

gortlsrnelerin baslayacaguu

soyle

dernistir

: "Bizim

acuruzdan

TURiST BEKLENiYOR

zezonunda

belli

icinde

bash

<;OK SAYIDA

(Dz$ Heber)

i.ilkelerinden

bazi

turizm

sirketleri,

Kibns Turk kesmine 90k sayida turist gondermek

heyeti gondermeye

ayi

soylemek icin herhangi bir sebep mevcut degildir."

ONUMUZDEKi TURiZM SEZONUNDA A VRUPA'DAN

Dunyarun

Ocak

onumuzdeki

yaz

icin Adarmza birer tetkik

basladirlar.

Lefkosa'da turizm yetkilileriylede

gorusen temsilciler,

Kibns Tilrk kesimindeki

turistik tesislerde tatilini gecirecek olan ingilizler icin gerekli kontenjaru ayirtarak yakm
bir tarihte anlasma imzalayacaklar.
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ELEKTRONiK SAAT, iSVi<;REYi TELA~A DU~URDU (Dz~ Haber)

Fiyatt 525 lira olan bu elektronik saatler, A vrupa piyasasma cikanldiktan sonra
Isvicrenin saat ihracati yiizde 30 arasmda dustu.

Amerika'nm yeni yaptigr elektronik saat, lsvicreyi telasa dusurmesin.
A vrupa piyasasma crkanldiktan

sonra Isvicrenin

Bu saatler

saat ihracati yiizde 30 arasmda

dusmustur.

BiR YOLCU U<;AGI, iSTANBUL UZERiNDE YANDI (Dz~ Haber)

Dun sabah saat, 06:45 'te meydana gelen kazaya itfaiye de zamanmda mudahale
etmis, yangiru kisa zamanda gonderrnistir. Kazada

olen olrnarms, ancak birkac kisi

yaralanrrusttr.

AYHAN I~IK GELiYOR

Turk beyazperdesinin
Kibns'a

linlli aktorlerinden

Ayhan Isik'rn onumuzdeki

glinlerde,

gelmesi bekleniyor. Ayhan Isik, kendi yapirm olan "Hashas" filminin gala

gosterisine katilacakrms.

AMME MEMURLARI SENDiKASI, SAGLIK BAKANLIGINI SU<;LADI

(k Haber)
Krbns Turk Amme Memurlan Sendikasi, dun aksam saat 17: 30'da bir basm
bildirisi yapilrmsnr.

9

Bildiride
Bakanlar

aynca 15.06.1974

kurulunca,

cercevesinde

tarihinde

uc kez kabul edilen

hastabakicilarca

onerilen

haberlerin

Hareketi

Bans

oncesi

kosullan

onerildigi belirtilmektedir.

OTOBUS FiYATLARINA DA ZAM YAPILDI

"Yeni

ve bugi.ine kadar

Y ihmz

Ucuz

Olsun"

demek

(k Haber)

suphesizki

bir

temenni.

Pahahligm

giderilmesini herkes temenni eder, ister. Arna istemekle de olmaz tabii. Bu yiizden daha
cetin bir mi.icadele vermeniz gerekecek 1976'da pahahliga
yapan Kamu Araclan lsletmeciler Birligi "KARIS"

karsi gecenlerde bir toplanti

ilgileri masraflannm gittikce arttigt

gerekcesiyle gerek sehir ici, gerekse sehirlerarasi otobi.is fiyatlarma yaklasik olarak % 50
oranmda zam yaprmslar.

MESiMVRiNi'NiN PLANI HAKKINDA A<;IKLAMA Y APILDI
Tiimiiyle Hayal Uriinii

(k Siyaset

Haberi)

Kibns Ti.irk Federel Devlet Sozcusu, Rumca MESiMVRiNi gazetesinin di.inki.i
sayismda yaymlanan Kibns'Ia ilgili planm tamamen hayal mahsuli.i ve yalan oldugunu
soylernistir.

Bu konuda gorilsme basindan Ti.irk Federe Devlet sozcugu, bunun tamamen hayal
oldugunu belirterek ozetle soyle demistir:

"Rum Basim sik sik, bu gibi hayali haberler vermektedir. Bunlara itibar edilemez.
iki bolgeli federatif sistem, iki toplumun esitligine dayamr. Halbuki bu heberde yaptlan
aciklarna, Zurih'in daha da geriye itilmis bir seklini dusunuyorum.
yalandir."
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Haber tamamen

ELEKTRiK AMPULU YOK MU? (j<; Haber)

Ozellikle
lambalannm

sehir varoslannda olmak Uzere bircok
yanmadigi;

sozkonusu

bolgelerde

oturan

semtlerde
halkm

geceleri

cesitli

sokak

gucluklerle

karsrlastigi yolunda son gtmlerde gazetemize bazi vatandaslarca yapilan muracatlara
karsi kayitsrz kaldrgi iler surulmektedir. Gercek piyasada elektrik ampulu yok mu?
Yoksa ilgisizlik mi?

ctx, EGiTiM i<;iN

ABD'YE OGRENCi GONDERMEYE BA~LADI

(DzJ Haber)

60 Cinli ogrenci, Kellogg sirketiyle Cinli yetkililer arasmda vanlan anlasrna
geregince, Mao tipi elbiselerini

cikarrrus bulmuyorlar.

Hepsinin ilstlerinde basih

kiyafetler var.

ilk bakista Cinli ogrenci ve teknisyenlerin Amerika'da egitim gormeleriyle ilgili
programm fazla genis kapsamli olmadigt sarulabilir. Bugunku haliyle oyledir de. Ancak
Amerikan cevrelerinden sizan haberler, bunun bir ilk adim oldugunu yakm gelecekte
yilzlerce

Cinli

ogrencinin

egitim

gormek

tizere

Amerika'ya gonderileceklerini

gostermektedir.

DUNYA BASININDAN SE<;MELER

Baskan Kennedy, ingiltere Basbakam Mac Millan'a "Kadmlarla ili~ki
Kurmaymca Basim Agnr" Demis

John Kennedy'nin bir yakiru, zarnamrun en yakisikh ve cekici erkeklerinden biri
olarak kabul edilen muteveffa baskan hakkinda sunlan soyluyor: "John Kennedy, giizel
kadmlardan hoslandiguu hicbir zaman gizlemezdi. Kendisini gormeye gelen kalabalik
ziyaretciler arasmda bile once guzel kadinlann elini sikar ve onlarla rnesgul olurdu."
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Kennedy'nin
idi. Aralarmdaki

hayatma giren kadmlardan

biri unlu sinema yildizi

Jane Marsfield

iliski zaman zaman koparak U9 ytl surmustur.

RUM BASINI
iki Bolgeli Federasyon Plam

iki holgeli federasyona dayah olan bu plant ileri gotiirmek isini Almanlar,
Fransizlar ve Amerikaltlar Uzerlerine alrmslardir. Plan son gunlerde Yunan Basbakaru
Karamadis ile Federal Almanya Basbakarus Schmidt arasmda gorusulmustur.

Yunanistan ve Krbns Hukumetlerinin

plana karsi tutumu hakkmda bir sey

ogrenilememistir.

Sozkonusu plan, Kibns'm NATO'ya baglanmasim ve adanm bagimsizhk ve toprak
butunlilgiiniln NATO tarafmdan garanti edilmesini ongormektedir.

Plandaki belli basli maddeler sunlardir:
1. Kibns Uniter bagimsiz ve B.M uyesi bir devlet olacaktir.
2. ldare sekli baskanhk sistemine dayanan Parlamenter Cumhuriyet olacaktir.
3. Curnhurbaskaru Kibnsh Rum olacak ve yalmz Rumlar tarafmdan secilecektir,

AiLE
"Sevgi ve Saygr Elele Yiiriir" (Kiilturel Haber)

Isinden eve donerken, ozellikle esinin sevdigi bir yiyecegi alan erkek, mutlu bir
yuvayi devam ettiriyor demektir.

Sevgi ve nezaket... Birbirine bagh seyler midir bunlar acaba? Psikologlara gore,
bagli olmasalar bile bu iki seyin birarada olmasi gereklidir bazen. Cunku karsihkh gliven
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duyulan bir iliskide kati nezaket kurallan aramanm bir anlami yoktur ve olamaz da.
Bundan 90k daha onemlisi, aradaki sevgiyi kuvvetlendirecek olan beklenmedik iltifatlar
ve animsamalardir. Bir erkek sabahlan isine giderken kansiru opmeyi bir gorev olarak
kabul eder ve bunu ayrn zamanda kibarhk olsun diye yaparsa, evlilik hayatmm
samimiyetiyle bagdasmaz bu.

Bir psikoloji, askta nezaketen aranrnamasi gerektigini ileri silrilyor ve samimiyeti
engelledigi, davrarus seklini kanlasngmi iddia ediyor.

Bir iliski sozkonusu oldugu zaman, taraflann duyarhligi ve haklan da gozontmde
bulundurulmahdir.

Taraflarm biri digerinin haklanru ve isteklerini hesaba katma

zahmetinde bulunmazsa, disacn karsi nezaketsizligini gosterdigi gibi ayru zamanda
bencil de davranrrns olur.

13

4 Ocak
Sayt: 8537

y AKINDA

LEFKO~A VE

GER<;EKLE~iYOR

ctv ARINDA

OTOMATiK TELEFON SiSTEMi

(j9 Haber)

1976 Sonunda Ercan'a Bilyilk Ucaklar inebilecek

Baymdirhk ve Ulastirma Bakanhgr'run

aciklamasma gore, Turkiye ile Kibns

arasmda kaliteli telefon haberlesmesini saglamak amaciyla 1800 hathk radyo-link cihaz
ve antenleri getirilerek montajma baslanrmsnr.

Aynca dcgu ile bau bolgeleri anayol akisi uzerinde bulunan Serhad, Yilmazkoy
arasmdaki l Okm.' lik toprak yolun inkisafi yon line gidilrnistir.

Ercan Devlet Havaalanmm Lefkosa ve diger kasabalarla olan yo! baglantisuu
saglamak uzere yo! Magosa yolu - Bahkesir - Ercan arasmda 7km. Uzunlukta yeni bir
yo! yapilrms ve bunun 5 km.'lik kisrm asfaltlanarak trafige acilnustir.

Ercan Devlet Havaalaru'nm

Uluslararasi Sivil Hava Trafigine acilabilmesi ve

alanm DC -9, Boingo 727 tipi kargo imkam olan orta ve uzun menzili Jet yolcu
ucaklannm
Demiryollan,

gunduz ve gece inis-kalkisma
Limanlar ve Hava meydanlan

musait hale getirilebilmesi

icin TC.

insaati Gene! Mudurlugt; ile i~birligi

yapilarak pistler, Apron, Isiklandirma, terminal binalarmm projeleri hazirlanrrustir.

Petrol Kralt Milyarder Paul Getty'in torunu Paul Getty IIL bundan iki ytl once
kactnlmts ve biiyiik babast, istenilen fidyeyi odemeyince kulagt kesilmistir. Gunter
sonra 60 mi/yon lira kar$1ltgmda serbest btraktlan Paul Getty III., simdi evli ve bir
cocuk sahibi. Hippilikten vazgecen Paul Getty, Alman kartstyla birlikte Amerika ya
yerlesti.
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SERiN VEY AGI~LI BiR HA VA GELiYOR

(k Haber)

Siddetli bir karakism hukum silrrnekte oldugu Balkanlardan
bir hava kitlesinin etkisi altma girmekte olan Tlirkiye'nin
yagislardan

etkilenecegi, bu aksamdan

baslamak

sarkan serin ve yagish

yarusira, adamizm da soguk ve

uzere en az uc gun saganak halinde

yagmurlar duseceegi bildirilmektedir.

MUMYALARIN SIRRI ARA~TIRILIYOR (Dz$ Haber)

ingiltere'deki

Manchester

Universitesi'nin

mlize kisrrunda

muhafaza

edilmekte

olan eski Misirhlara ait 17 mumya uzerinde genis kapsamli bir cahsmaya bashyor bilim
adamlan.

Eski Misirhlann

rnumyalasma

islerindeki

basanlanrun

sirlanru

cozmeye

cal ismaktadtrlar.

YOGUN sis, TURKiYEDE ULA~IMI ETKiLERi (Dz$ Haber)

Turkiye'nin ozellikle Marmara ve le Anadolu bolgelerini etkisi altma alan yogurt
sis, hava ulasmuru buyuk olcude etkilemektedir.

Gecen gun sabah kapanan Esenboga

Rava Alam, dun de ulasima acrlamarmstrr.

<;iN, PETROL URE TEN ULKELERi UY ARDI (Dis Haber)

Cin Halk Cumhuriyeti,
rekabetinin

yeni bir dunya

Birlesik Amerika
savasi

ile Sovyetler Birligi arasmdaki

cikarabilecegi

uyarmrsnr.
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konusunda

petrol

petrol ureten ulkeleri

ULKEMiZDE AMPUL DARLIGI VAR

(k Haber)

Gazetemizin dunku sayismda, ampul darhgmdan bircok sokaklarm karanlikta
kaldigina iliskin haberimiz, ilgi uyandrrmistir. Ampul darhgim gidermek icin simdi 2
secenegirniz vardir: Ya Kibnstaki elektrik sistemimizde degisiklik yapacagiz ya da
doviz karsiligmda herhangi bir A vrupa iilkesinden ampul ithal edecegiz.

YABANCI UYRUKLULARIN ZARARLARI TAZMiN EDiLECEK
(Di$ Haber)

Yunanlilann
meydana

gelen

dismda kalan yabanci
zararlarmm

uyruklularm,

karsilanmasuu

saglayacak

Baris Harekatmdan
yasa tasansmm

sonra
hazirhk

calismalanna baslandigi aciklanrmsur. Yasadan, Bans Harekatmdan sonra, harekat d1~1
nedenlerle mallan zarara ugrayan yabanci uyruklular yararlanacaklardir.

~EHiT AiLELERi ZiYARETLERDE BULUNDULAR

(k Haber)

Cahsrna, Rehabilitasyon ve Sosyal Isler Bakanligi, Sosyal Hizmetler ve Gocmen
Dairesi'ne

bagh merkez Gocmen Yurdunda misafir edilmekte olan Kibns Barrs

Harekatinda gosterdikleri unutulmaz kahramanhk destanlan ile kalplerimizde abidelesen
Aziz sehitlerimizin es, cocuk ve babalarmdan olusan bir grup sehit ailesi, diin sehitlikleri
ziyaret ederek buketler birakrmslardir.

TURK HUKUMETi iHRACAT VE iTHALATIMIZDA AYRICALIKLAR
TANIYACAK (Di$ Haber)

Gecen giin ogleden sonra Basbakan Siileyman Demirel'in baskanligmda toplanan
Bakanlar Kurulu, Kibns Tiirk Federe Devleti ile Kibns arasmda yapilacak ihracat ve
ithalatm kolaylastmlmasiyla ilgili calismalan sonuclandirrmstrr. Toplantida, Turkiye ile
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Pakistan

arasmda

Afganistan

imzalanan

ekonomik

ve teknik

isbirligi

anlasmasi

ile Ti.lrkiye ile

arasmda imzalanan ticaret anlasmasi da onaylanrmstrr.

TOPLU SOZLE~ME HUKUMLERiNiN UYGULANMADIGI
GEREK(:ESiYLE TURK-SEN SANA Yi HOLDiNG'i UY ARDI
(t; Siyaset Haberi)

Turk - Sen Genel Sekreteri Necati Taskin, Kibns Tilrk Sanayi isletmeleri Holding
Ltd. Sirketi Gene! Mudur Orhan Ahcli'ya gonderdigi bir yazida Holding'i gecen Eylill
aymda imzalanan toplu sozlesmeyi tek yanh ve keyfi sekilde uygulamakta itham
etmistir. Taskm'tn sozkonusu yaztyi Yap-Sen, Giy-San, Metal-Sen adma sundugu
kaydedilmekte

ve bir hafta zarfmda uygulanmasuu istedigi talepler

su sekilde

siralanmaktadir.

1. Dini - milli ve resmi tatil gi.lnlerinin toplu sozlesrnenin ongordugu gibi bi.lti.ln
iscilere odenmesi,
2. Saglik Sandigi gi.lnlerinin, toplu sozlesmenin ongordugu gibi butun iscilere
verilmesi,
3. Toplu sozlesmeye aykin olarak deneme devresinde olan iscilerin i.lcretlerinden
yapilan %20 kesintilerin tamammm yedi gun zarfmda bi.lti.ln iscilere odenrnesi ve
bundan boyle bir kesintinin yapilmayacagmm taahhiid edilmesi,
4.

Isyeri

is;

Yonetmeliginin i.lzerinde mutabik kalacagmuz zamana kadar, derhal

geri cekilmesi.

FIRTINA, iNGiLTEREYLE FRANSA'YI ALT-UST ETTi (Dz~ Haber)

ingiltere ve Fransa'yi dun gece etkisi altma alan siddetli firtma, can kaybma ve
buyuk ol9i.lde hasara yo! acrrustrr. Siddetli firtmanm elektrik tren hatlanm sokmesi,
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demiryolunun

firtmadan

Londra'yla kuzeyindeki

devrilen

telefon

direkleriyle

kapanmasi

ucurmustur.

Baskent

kentler arasmdaki tren ulasirm kesilmistir.

Saatte 168 km. hizla esen firtma, Londra ve Oteki kentlerde
cansiru

yiizunden,

Siddetli firtma dolayrsiyla,

cok sayida binanm

ingiltere hava alanlannda butun ucuslar

iptal edilmistir. Firtma, Fransa'nm Kuzey bolgesinde de agtr hasara yo! acrrustir.

MAARiF KOLEJi OKUL VE AiLE BiRLiGi TOPLANDI (k Haber)
Ti.irk Maarif Koleji Okul Aile Birligi Gene! Kurul toplantist dun yapilrms ve
gi.indemdeki konular gorusulmustur. Toplantida ayna yeni yonetim kurulu ve 2 murakip
secilrnistir.

KOSEM'DEN
Arz-i Hal

Gectigimiz Kurban Bayrami aym ortalanna dogruydu. Devletten maas ceken
yurttas, o aym ortalanna kadar durumu idare etti.

Bu yeni yillann, basramlar gibi insafr yok. Hem aym basinda, hem de bir iki gun
onceki yaslanrrns yrlm sonunda baslar.

Tam otuz koca gun var onlerinde ...

Simdi bizim, hukumet yetkililerimizden bir ricamiz olacak: Efendim; bidayette bed
bin olmak mukamerdi. Bu yeni yillann azizligi rnalumunuz,

Bilirsiniz yillar var devlet

yurttasma hep borcludur. Bir kez kazm ayaguu kirrnah alem ibret icin yurttasi devlete
borclu birakrnah.
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Fakat bundan once yapilabilecekler

de var;

Dokuz ayliklar verilebilir.
Ilkokul ogretmeninin
Kadrolann

intibaklan

ongordugt;

verilebilir.

maaslar, baremlerine

uygun bicimde verilebilir.

Tiimu olmuyorsa ricarmz su:
- Acaba
aymm

devletimiz

onun yi.icelticisi velinimetimiz

hi.iklimetimiz

bize su Ocak

maastru bugi.inden veremez mi? Hem yurttas ferahlar sevinir, hem o som agizlar

kapamr.
Esref'Nidai

RUM BASINI
Denktas'm Demeci

Rum

gazeteciler,

yaymlamakta

Denktas'in

yeni demecini

ve kendisini yine yine baltalayacihkla

iri puntonu

bashklar

suclamaktadirlar.

altmda

Gazetelerin

kullandiklan basliklar soyledir:
1. Filelefitheras
2. Mahe
3. Agon
4. Haravgi
5. Agon
6. TaNea
7. Anayennisis

Gorii$melerle ilgili Cabalar
Agan gazetesi, .JU haberi vermektedir: "Toplumlararasi gorusmelerin ne zaman ve
nerde acrlacagim saptamak icin yapilmakta olan diplomatik temaslann onurnuzdeki
gi.inlerde yogunlasmasi beklenmektedir. Kuvvetli bir ihtimalle gorusmeler bu ay icinde
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acilacaktir.
Lefkosa'da

Atina' dan gel en basm haberlerine

ya New Y ork'ta ya da

yapilacaktir.

Ermeniler, Rum gazetelerinin

Atina Haberler

Kaynakli bir habere gore, "Ermenistan
29 Arahkta

gore, gorusmeler

Fransiz Haberler

"Turklerin ve mlittefiklerinin

Ajansma

Londra

Gizli Kurtulus Ordusu" andiru tasiyan bir orgut,

Ajansi'run

Londra'daki

burosuna

butun cikarlanm darbelemeye

BALOLARDA BOS MASA YOKTU

Yrlbasi gecesi kimler eglenmedi

atfen verdikleri

bir bildiri gondererek

karar verdigini" bildirmistir.

(k Haber)

ki ... Orkestranm

havasma

uyup kimler piste

kattlmadi ki ...

Hosgeldin

1976 once mevsimler,

ardmdan aylar, gunler, saatler; derken dakika ve

saniyeler yutuverdi koskoca 1975'i.

Gecen yilkine nazaran bu seneki karsilama,

daha biiyiik daha bir cosku halinde

oldu.

Gime Dome Otel'de kimler eglenmedi ki ...

Devlet Baskani Rauf Denktas, Turkiye Buyukelciligi

Maslahat Giizan Buyukelci

Asaf inhan, Kibns Turk Bans Kuvvetleri Kornutaru Korgeneral
ile gorevli Devlet Baskaru Vedat Celik ve balolann,
Bakaru Osman Orek, diger bakanlar

Vahit Guneri, Disisleri

pistlerin gedikli simasi Savunma

ve kurucu Meclis liyelerinden

birlikte Dome Oteldeydiler.
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bazilan esleriyle

5 Ocak
Sayi : 8538

FIRINCILAR TiCARET VE SANA Yi BAKANLIGINA MUHTIRA VERDi
BiR HAFT A YA KADAR EKMEK FiY A TI 65 MiL'E <;:IKARILMAZSA
FIRINCILAR DiRENiSE GE(ECEK

(k Haber)

Dun sehrirnizde toplanan Kibns Turk Ekmekcilek

Birligine bagh finncilar,

muhtelif sorunlanm goruserek ozellikle ekmek fiyatlannm arttmlmasi konusu ilzerinde
durmuslar

ve

Ticaret

ve

Sanayi

Bakanligi'na

sunulmak

Uzere bir

muhtira

hazrrlarruslardir.

Bilindigi gibi iki hafta once Gime ve GUzelyurt'tan gelen finncrlann katilmasiyla
bir toplanti yapan sehrimizdeki fmncilar, on cahsmalanni daha once hazirladiklan bir
birlik olusturmuslardi.

Dunku toplantida ozellikle ekmek fiyatmm arttmlmast konusu ilzerinde duran
finncilann taleplerine olumlu bir cevap alamadiklan takdirde bir hafta sonra adra
dahilinde suresiz direnise gecme karan oybirligiyle almrmstir.

HAFTA SONU YAYINLARI

tr.ct TOPLUYOR (k Haber)

Cukurova Televizyonu'nda Ankara Merkez Sebeke Yaymi'na baglanrnasiyla
Kibns'taki seyirciler, birkac gilnden beri net bir sekilde Eurovision canh yaymlan da
dahil olmak Uzere turn yaymlan izleme olanagina kavusurken, ozellikle haftasonu saat
15:00'den itibaren baslayan zengin TV. programlan, genellikle tatillerini kirlarda, rsdost ziyaretlerinde geciren halkirmzm biiyilk bir cogunlugunun evlerine baglanmisnr.
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GENSCHER'E GORE KIBRIS SORUNUNDA YUMUSAMA VAR

(k Siyaset

Haberi)

Kibns konusuna deginen Federal Almanya Disisleri Bakani, Kibns konusunda
yumusarna belirdigini soylemis, NA TO acisindan Akdenizdeki durumun olumsuz bir
gelisme gosterdigini belirtmistir.

Brezilya'da Bir Cezaevinde Ayaklananlar, Kadm Tutuklulara Tecaviiz Ettiler
(Dz$ Haber)

Brezilya'da dortyiiz tutuklu, Sansos'ta bulunduklan

cezaevinin iki katim atese

vermisler, kendilerini kadmlar bolmesinden aytran parmakhklan krrmislar ve bazi kadm
tutuklulara tecavuz etrnislerdir.

Antalya'da Saghga Aykm Gortllen Kibrrs Uriinii Zeytinyaglar

Toplanldi

(DZ$ Haber)

ANKA Ajansmm bir haberine gore, Antalya Belediyesi, yaptmlan tahlillerde
"Tagsis" edilrnis oldugu anlasrlan Kibns Marka Zeytinyaglanru toplamaya baslarmstir.

SANCAR, BAGDAT' A GiDiYOR

(Dz$ Siyaset Haberi)

Turkiye Gene! Kurmay Baskaru Orgeneral Semih Sancar, bugun Irak' m bassehri
Bagdat'a gidecektir. Irak Gene! Kurmay Baskam General Ahmet Hasan'm konugu
olarak Bagdata gidecek olan Sancar'm bu ziyareti, 5 gun siirecektir,
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DR. BERNARD, 5. txtz KALP AMELiY ATINI Y APTI (Dis Saglik Haberi)

Guney Afrikah unlti kalp cerrahi Dr. Bernard, 5. kez ikiz kalp ameliyatiru
gerceklestirmistir.

Cape

Town'da

gerceklestirilen

ameliyat

sonunda

kimligi

aciklanmayan bir kalp hastasma 2. kez kalp takilrrnsnr.
Seker Hastalgmm Erken Teshisi Icin Yeni Bir Yontem Bulundu
(Dis Saglik Haberi)

Birlesik Amerikali bilim adamlannm

seker hastaliguun erken belirlenmesini

salgayan bir yontern gelistirdikleri bildirilmektedir.
BATI ALMANYA iLE YAPILAN ANLASMA, YURURLUGE GiRDi
(Dis Siyaset Haberi)
Tiirkiye, Subat Aymda Almanya'dan Jet U~ag1 ve Gii~lii Tanklar Ahyor

Batt Almanya

silahh

malzemenin Tlirkiye'ye
aktedilen

anlasmarun

kuvvetler

tarafmdan

kadro d1~1 brrarakinlan

askeri

devrine ait, Turkiye ile Batt Almanya arasmda Bonn'da
imzalandrgi

tarihten

itibaren

yllrurluge

girrnis,

Disisleri

Bakanhgr'run yazisi lizerine Bakanlar Kurulu tarafmdan kararlastmlmisnr. Turkiye ile
Batt Almanya arasmda imzalanan anlasmamn bir sonucu olarak Turkiye ile Batt
Almanya

arasmda

onumuzdeki

Subat aymda

bir savunma

isbirligi

anlasmasi

imzalanacaktir.
DENKTAS, RUM RADYOSUNUN HABERiNi YORUMLADI (Di$ Saglik)
Gorii~melerin Baslamasi Icin Waldheim'den Davet Almmadi

Kibns Turk Federe Devleti Baskaru Rauf Denktasm topumlararasi gorusmelerin
yeniden baslaulmasi icin, Birlesmis Milliler Gene! Sekreteri Kurt Waldheim'den davet
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almadigiru
Devlet

yeniden

Baskaru,

baslatilmasr

belirtmistir.
Birlesmis

icin Bruksel'

Bu konuda
Milletler

bilgisine

Gene!

de Turk ve Disisleri

basvurulan

Sekreteri'nin

Kibns Turk Federe

goriisrnelerin

yeniden

Bakanlan arasmda yapilan gorusmelerin

1~1gmda calisrnalanna devam ettigini kaydetrnistir.

A VRUPA'DA CAN VE MAL KA YBINA YOL A<;AN FIRTINA,
TURK.iYE'YE KAYDI (Dz$ Haber)

Kuzey ve Batt Avrupa'da can ve ma! kaybma yo! acan firtmaya sebep olan alcak
basmc, Tlirkiyenin bazi kesimlerinide

etkisi altina alrmstir. Bevlet Meteorolojisi isleri

Genet Mudurlugu Yetkilileri dun ogteyin Bati'dan baslayan firtinamn gece de Dogu'ya
kayarak devam ettigini ve buglin ogleye dogru Tlirkiye'yi terk edecegini belirtrnistir.

EGiTiM BAKANLIGI'NIN 1975 FAALiYETi A<;IKLANDI

Istanbul K1z Ogrenci Yurdu Sorunu Halledildi

(k Haber)

Kibns Turk Federe Devleti Egitim Bakanhgi'nin 1975 yih faaliyeti acrklanrmsnr.
Turk Haberler Ajansi'na gore Istanbul K1z Ogrenci Yurdu sorunu, yeni bir bina
kiralamak suretiyle halledilmistir.

Bu arada ilk, orta ve meslek teknik ogrenim kurullarma 208 ogretmen atanrmstir.

SANAYi HOLDiNG TURK-SEN UYU~MAZLIGI GENi~LiYOR

(k Haber)

Turk-sen Genet Sekreteri Mera! Taskm, TAK muhabirine verdigi kisa dernecte her
turlu tesebbuse ragmen Sanayi Holding yoneticilerinin

direndigini bildirmistir.
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isci haklanm vermemekte

Sanayi Holding toplu sozlesme hukurnlerini

uygulamamakta

devam ederse, Turk-

Sen Sanayi Holding'te yeniden eyleme grisecektir,

DUNYA BASININDAN

SE<;MELER

Bermuda Seytan U~geninin

Dilnya

kamuoyunu

uzun

Sirrr

sure mesgul

eden

Bermuda

seytan

ucgeninin

sirn

cozulmuse benzemektedir.
Simdi Amerikan Havacihk Kurumu (FAA) yaymladigi bir raporda Bermuda
Ucgeninin Sirrnu acrklamaktadir. Rapora gore, simdiye kadar bin kadar kisinin hayatma
mal olan olaylarm nedeni, ne bazilanmn iddia ettigi gibi metafizik gucler, ne de jeofizik
anormalliklerdir. Gercek neden, meteorolojiktir. Ozellikle ani hava degisiklikleri

ve

oncedin tesbit edilemeyen sis ve nem tabakalan gemilerin ve ucaklann kaybolmasma
yo! acrmstir.

ABD'DE EVLiLiK DISI <;OCUK SAHiBi ANNELERiN SAYISI ARTIYOR
(Dz~ Haber)

Son zamanlarda Amerika'da hamile olduklan halde kendi istekleriyle bekar kalan
kadmlann

sayilanrnn gittikce yilkselmesi bunu gosteriyor. Eskiden "gayri mesru"

hamilelik, kadiru toplum d1~1 birakirken, simdi kocasmdan bosanarak cocuklanyla yalruz
oturan kadmlann sayisirun da artigi modem toplumlarda "rnesruiyet" kavrarru kadmm
sirtinda eskisi gibi yuk olmuyor artik.

Ornegin, Sally Jamor (takma adi) "Evlilik kurumuna inanrmyorum. Birisinin
benimle

birlikte

oturmasma

ozel bir

gereksinme

duymuyorum"

diyor.

James,

NewYork'ta yasiyor 31 yasinda, cocuksuzlugun kendini 90k uzdugunu anlatan bayan

25

James, oglunun

"gayet normal kosullar

sure sonra babasmm kendinden

aynldigim

altmda"

dogdugunu;

ancak dogumdan

kisa bir

belirtiyor.

<;AGIMIZIN EN BUYUK HASTALIGI ~i~MANLIK (Kulturel Haber)

Sismanhk, basta kalp olmak

ilzere onemli hastahklara yo! aciyor. Sismanligm

insan omriinu % 45 orarunda kisalttrguu

da bildiren uzmanlar, bir bebegin dogduktan

sonra ilk 6 ayda aldrgr gidalann hayat boyunca sismanhk acismdan

etkilendigini de

sozlerine eklediler.

Sismanhk, damar tikamklrklanna yo! a9t1g1 gibi, seker hastaligmm da bashca
nedenidir.

Sismanhgm 90k onemli bir nedeninin de psikolojik hal oldugunu soyleyen Prof.
Dewton,

insanlarin psikolojik

bunalanlan sirasmda

kisa zamada suursuz yemek

yediklerini, aynca ruhsal nedenlerin istah merkezini uyararak kisa silrede asm yemek
yemeye yo! acugnu da bildiriyor.

26

6 Ocak
Sayi : 8539

SiDDETLi FIRTINA, TURKiYEDE DE HAYATI FEL<;E UGRATTI
(Dis Haber)

Kuzey ve Batt A vruma' da can kaybma yo! acan alcak basmcm sebebiyet verdigi
firtma, dun de Tlirkiye'nin bircok bolgesini etkisi altma alrmstir.

Siddetli firtma, bazi kara yollanru ulasima kapatrrus, yetkililer gorli~ uzakligmm
kisa olmasi nedeniyle yol acmak icin goreve giden ekiplerden bir haber almamadigim da
belirtmislerdir.

Saate 48 km. hizla esen ruzgar, Adana'da da hasara yo! acrrus; bir cok evin catilan
zarar gorurken, TV antenleri devrilmistir.

DENKTAS, MACARiOS'U SU<;LADI:
Rumlar, Briikselde Saptanan Esaslarm Disma Ciktilar (t; Siyaset Haberi)

Kibns Turk Federe Devleti Baskaru Rauf Denktas, Rum tarafmm Turk ve Yunan
Disisleri

Bakanlarmm

Brliksel'de saptanrrns

olduklan

esaslarm

disma

ciktigim

soylemistir.
5 MiLYON LiRA KAZANDI (Dz$ Haber)

Milli piyango'nun ytlbasi cekilisinde oldugu tam bilete 5 milyon lira cikan Rizeli
Nasir Kaya adli isci, sevincinden arkadaslanna saz calmis.
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ts HAY ATIMIZIN

SLOGAN! Y ANLI~:

Daha Az Cahsrp, Daha Cok Kazanrnak istiyoruz

Pahalilrgm

(k Haber)

bir nedeni de, galiba is hayatumzin temel sloganmm daha az calisip

daha cok kazanmak olmasidtr.

Sokaktaki seyyar saticidan esnaftaki tuccanna kadar isadamlanrruzm bi.iyi.ik bir
kesimi bu slogaru benimsernistir.

Vatandas, gereksiz zam yapan herhangi bir esnafa,

"Ne o Maliyet fiayatlannda gene artis mi var? Niye bu zam?" diye soracak olsa, "Yoo!
Arna emegimiz icin fiyat artti" cevabmi ahr.

TAHTA AT, AMERiKAN BAR (Dz$ Haber)

Canakkale'de

tarihi Truva kalmulanrun

bulundugu

yerde mitoloji

yeniden

canlandmlmis ve bolgeye turist cekmek amaciyla 1300 yII anca cereyan eden ve 10 yil
si.iren Truva savaslannda Atalannm kullandrgi

tahta at, Kilim Bakanligi tarafmdan

yeniden yaptmlrmstir.

iNGiL TERE SARA YINDA ALIN TERiYLE Y A~AYAN BiRGRD :
SNOWDON (Dz$ Haber)

Bundan 15 ytl once 30 yasmda iken Prenses Margareth ile evlendigi zaman,
herkesin "Tony" diye tamdigi Lord Snowdonr protokol kurallanna

uymuyor ve

durmadan fotograf cekiyordu, Mesleginde ilerlemek ve "en yukan adim'' atmak icin
harcadigi gayret, cok kisilere bos bir ugras gibi geliyordu.
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GUNLUK GAZETEDEN V AZGE<:iLMEZ (Di:J Haber)

Federal
muntazaman

Alman ya' daki
okumaktan

gazete

okuyucularmm

vazgecemeyecekleri

gunluk

anlasihyor,

haber

ve

yorumlan

Bir kamuoyu

arastirrna

enstitilsilniln duzenledigi en son anketten anlasildigma gore, Alman vatandaslannm
ancak yilzde yedi orani gene! masraflanru kismak zorunda kaldiklan takdirde, bir ya da
bir kac gazete almaktan vazgececektir.

Halbuki tasarrufu mobilya ya da haltdan

vazgecmek suretiyle yapacaklanrnn oraru, yuzde 97 olarak saptanrnisur.

RUM BASINI
Siyasi Spekiilasyon

KiPROS gazetesinin bildirdigine gore, B.M. Gene! Sekreterinin Kibns ozel
temsilcisi Cuellar, gorusmelerin yeniden acrlacagi tarih olarak 7 Ocak't teklif etmis,
fakat Rum tarafi buna cevap olarak, 15 Ocak'tan once gorusmelere oturamayacagiru
bildirmistir,

Bu

arada

MESiMVRiNi

gazetesinin

yaymladigi

planm

yankilan

devam

etmektedir. Bildirdigine gore bu plan, Kibns Tilrk ve Rum taratlarmdan baska Yunan
Hukumeti tarafmdan da yaymlanrrustir.

ELEFTMEROTiPiA

gazetesine gore, HPi'nin bu haberi, Yunan yetkili cevreleri

tarafmdan yakalanrmstir.
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AiLE
Orta Yastan Korkmaym (Kiilturel Haber)

Psikologlar, insanm en verimli ve en az hata yaptiklan devrenin, orta yas oldugunu
acikladilar.

"Geride

biraktiklanruzin,

gelecekleri

cok oldugunu

anladrgimz

zaman, orta

yasltsmiz." Bu sozil Esha Jeshan adh bir kadin yazar soylemis.

Ilirn adamlanna gore, orta yas donemi 45-60 yaslar arasmdaki 15 yih kapsiyor.
Ortalama ornur 70 olarak kabul edilirse, insanm ornrunun biiyilk bir bolumu gene
geciyor. En ktsa donern ise yashlik, yanhz yediyol.

Psikologlara gore insanlar orta yasa gelince, bir hayal kinkhgma dusuyor. Artik
yaslanrnaya basladrklanndan

geride kalan yillar icinde diistinduklerini yapmadiklanndan

ve bundan sonra gee kalrms olduklanndan endise duyuyorlar. lste boyle bir duygu da
"Orta Yas" problemini doguruyor!
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7 Deak

Sayi : 8540

BAKANLAR KURULU KARARLARI
K.T. Tarih Kurumu, Resmi Kurulus Haline Getirildi:
Spor Kuruluslarma Nakdi Yardunlar Yapihyor:

(k Siyaset

Haberi)

Bakanlar Kurulunun bir karanyla Kibns Turk Tarih Kurumu Federe Devlet
Baskanligma bagh bir kurulus haline getirilmistir.

7677 numarali Bakanlar Kurulu karanyla resmi bir kurulus haline getirilen Kibns
Tiirk Tarih Kurumu icin 6 kisilik de kadro ongorulmektedir. Kadro bir mudur, iki sube
amiri, birisi Ingilizce oteki ise Paleolog olmak uzere iki miitercim ve bir sekreterden
olusacaktir.

ZUBEYDE HANIM'IN BUSTO

Diger taraftan Ulu Onder Mustafa Kemal Atatilrk'Un annesinin bir bustunun
dikilmesi kursu da Bakanlar Kurulu'nda gorusulmustur.

ERZURUM'DA KAR KALINLIGI 2 METRE
Kotil Hava Sartlarr, Ttirkiye'de Can ve Mal Kaybma Yol Aen (DzJ Haber)

Tilrkiye'yi etkisi altmda bulunduran kotu hava sartlan, bazi bolgelerde can ve ma!
kaybina yo! acrrusttr.

Yagmur

kar yag1~1 nedeniyle,

bircok

karayolu

da kapatilmisttr.

bolgesinde kar kalmlrginm iki metreye ulasngi haber verilmektedir.
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Erzurum

tscn.snt iHTAR

LiMAN

Esref Nidai

GREVi VERDi

(k Haber)

Magosa UMAN

SEN'e bagli isciler, uzun bir bekleme devresinden

sonra

sorunlarmm cozumlenmemesi karstsinda dun 24 saatlik bir greve gitmislerdir,

Bu kurulda bilgileme basvurulan LiMAN-SEN yonetenleri Asay Senturk ve Mulla
Emin, grevin istemedikleri halde kendilerini zorladignu ifade etmislerdir.

SANAYi VE TiCARET BAKANLIGINA YAZI VEREN TOPTANCILAR
BOYKOT YAPACAKLAR

(k Haber)

Lefkosa Turk Belediye Pazanndaki toptanci manevralar ve sebze tilccralan, Sanayi
ve Ticaret

Bakanligma

bir yazi vererek,

sorunlannm

en erken

bir zamanda

cozumlenmemesi halinde carsiya sebze ve meyve tedarik etme olanaklan kalmayacagim
belirtmislerdir,

YENi BiR (:ATI~MA, AN MESELESi
Beyrut'tan Durum Son Derece Gergin (D1~ Haber)

Lubnan'in baskenti Beyrut'un dis mahallelerindeki

Filistin gocmen kampma

militanlarca uygulanmakta olan ablukanm kaldmlmamasi halinde hiikiimetin duruma
askeri birliklerle mildahaleyi planladigi bildirilmektedir.

Beyrut Radyosu

sokaklarm

gilvenlikten yoksun oldugunu, her an yeni bir

catrsmarun patlak verebilecegini sik sik anons etmekle ve halkm dikkatli olmasuu salik
vermektedir.
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iSTANBUL'DA BAZI OGRENCi GRUPLARI DiRENi~E GE<;Ti
(DzJ Haber)

750 ogrencinin

hakdi yardimlanrun

gecen Kibnsl ogrencilerden
Devleti'nin

kesildigi

gerekcesiyle istanbul'da

direnise

bazi gruplar, 29 Arahk Pazartesi sabahi Kibns Turk Federe

Ankara Temsilciligi subesini isgal etrnislerdir.

MAGOSA'DA BiR KADIN, iKi BA~LI <;OCUK DOGURDU

(k Haber)

Naime Karaoglan adh 35 ysmdaki bir kadm tiim organlan yerinde olan iki bash bir
cocuk dtinyaya getirmistir. Magosa Gene! Hastahanesinde

yapilan basanli bir ameliyatla

ikinci bas ahnrms ve icindeki beyin zanyla birlikte birinci bastaki beyine eklenmistir.
Bebegin

sagligrnm yerinde oldugu ve organlanmn

gorevlerini

tam olarak

yaptrgi

aciklanrmsnr.

<;EKOSLOV AKY A BA~BAKANI ONURUNA VERDiGi YEMEKTE
DEMiREL, KIBRIS SORUNUNA DEGiNDi
Tiirkiye iyi Niyet Cabalarma Aym Mukabeleyi Gormiiyor

Resmi bir ziyaret icin Ankara'ya
temaslanru

dun de surdurmustur.

kabul edilen Cekoslovakya

Basbakan

Demirel,

Ttirkiye tarafmdan

Haberi)

giden Cekoslovakya Basbakaru Lubomir Strougal

Ogleyin Cumhurbaskaru

Fahri Koruttirk tarafindan

Basbakarn, bir de basm toplannsi duzenlemistir.

yemekte yaptigt konusmada,

son bir yildtr harcanan

mukabeleyi gosterecegini

(k Siyaset

iyi niyet cabalanna

hala umdugunu soylemistir,
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Kibns sorununun

cozumu icin

karsi tarafm da aym

~EHiT EDiLEN MUCAHiDiMiZ

Bir sure once Kanada

Birligine

(k Haber)

i<;iN TAZMiNAT iSTEMEDi

bagh Birlesmis

Milletler

Baris Gucu askeri

tarafmdan Yesil Hat Uzerinde vurularak sehit edilen Ahmet Salih admdaki mucahidimiz
icin Birlesrnis Milletlerden

nakdi tazminat istenmistir.

KIBRIS'TA YENi SiRKLER

(k Haber)

Uzun zamandan beri sayilan gittikce artan Gocmen kamplan
Basmmm

ve

Rum

Yonetiminin,

gunllik

konusma

ile gocmenler, Rum

mevzuu

haline

getirilrnis

bulunmaktadir.

Bu traj ik gulduru
kamuoyuna

boy le devam

cesitli yollardan basvurarak

ederken,

hasilatta toplanmakta,

butun dunya

her tilrlu iane icin avuc acilmaktadir.

Sonra?

Sonrasi belli degil.

KO~EM'DEN
Y enen Haklar

Devletle yurttas arasmda surgit bir cebellesme vardir: Almamarms veya ahndikca
sonu uzamis haklar. Yillardir
"yenrnis haklanru''

memnun,

devlet kapilannda

yenmekte olan haklacnru,

onurnuzdeki

gorev yapan kisiler hep
devirlerde

yenecegi apacik

Bu konu da ilginc bir kayrtsizhk vardir, devlet mekanizmasmda.

Sanki memnun

haklanru ararlar!

karsismda
yurutmesini

kasitli bir direnis vardir. Birileri sanki devleti ille de memurla hiikumetin
mutlaka karsi karsiya getirmek

guzel surtusme de duzenlenemezdi,

amacmdadir.

Yani istense, bundan daha

memurla devlet arasmda!

E~ref Nidai
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DONYA BASININDAN SE<;MELER
Riizgardan, enerji elde edilecek (Dis Haber)

Yeni enerji kaynaklan ad, verilen kaynaklar arasmda "hava enerjisi"nin en guc
kullarulan en guc kullarulan enerji kaynagi oldugu haber verilmektedir.

Rilzgar konusunda ortalama degerler elde edebilmek icin, bir lazer 1~m, ilzerinde
rilzgarm etkileri olculuyor. Astronomi bilginleri, havarun hareketlerinin aldiklan imajlan
buyuk olcude tahrip ettigini ve netligini ortadan kaldrrdigrm biliyorlar.

Bu tilrden arastirmalann, rilzgar enerjisinden yararlanma imkanlanru artiracagi ve
yakm bir gelecekte rilzgar enerjisinin gereksinmesi

kaynagi haline gelecegi ileri

surulmustur,

SANA Yi HOLDiNG i~LETMESiNiN TURK-SEN'E

VERDiGi CEV AP

(Dz$ Siyaset Haberi)

Krbns Turk Sanayi lsletmeleri Holding Ltd. Sirketi, Turk-Sen'in suclamalanna
verdigi cevabm bir suretini de basina dagitrmsnr.

Sanayi Holding isletmelerinin

cevabmin metni soyledir:

Birinci talebinizde "Sendikasiz

iscilere Turk-Seri'in

sadece bir bolumu esas

almarak ve taraflar arasmda vanlan mutabakat hilafma Aralik ayinda odenen uc gunliik
resmi tatil ilcretinin ayrusim mektup tarihiniden itibaren yedi giln zarfmda sendikah
iscilere de odenmesi" denilmektedir.

Oysa sendikasiz olan iscilerimize Turk-Seri'in

herhangi bir teklifi ile ilgisi

olmaksizm yururlukte bulunan Toplu Sozlesmenin 36. maddeyi esaslanna gore Kurban

35

Bayramma denk gelen resmi tatil gunleri karsihgr olan ucretleri dogrudan dogruya aylik
iicret bardrolannda

gortlstllmek suretiyle odeme yapilrrnsnr.

AiLE (Kidturel Haber)
Cocuk, Tahsile Devam istemezse;

Bazi cocuklar, tahsilin onemini kavrayamarrnslardir
daha cezbeder. Halbuku cocuga kllcuklugtlnden
saglayacagi

anlatilmaktadir.

Cocuga

okul dismdaki hayat, onlan

itibaren okumanm ona ne gibi faydalar

"Buyuyunce

doktor

olacaksm"

gibi baskilar

yapilrnamahdir.

ts BASKA,

ASK BASKA

Cahsan kadmm kocasmdan daha 90k para kazanmasi, onunla ekonomik ve sosyal
onden esitlik saglarnasi, bazen esler arasmda huzursuzluga
isle evlilik

hayatim ayirtetmesini

bilmeli

bozrnamaktadirlar.
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yo! acabiliyor. Ancak ciftler,

ve davraruslanru

ayarlayarak

mutlulugu

8 Ocak
Sayi : 8541

YOLLAR YENiDEN KANLA YIKANDI!
HAFTA i<;iNDE 4 KAZA
Minimiisle Kamyon Carpisti 14 Olii (Kaza Haberi)

Gime istikametinde seyretmekte olan bir minibi.isle aksi istikamette giden bir
kamyonun heni.iz bilinmeyen bir nedenle carpismasi sonucu meydana gelen kazada 4

kisi olrnustur.
iFLASIN ESiGiNE GELDiKLERiNi

iLERi SUREN SERACILAR DA

BOYKOT YAPMAYA HAZIRLANIYOR

ilgililer

nezdinde

giristikleri

(k Haber)

ti.im girisimlere

karsi kayitsrz

kalmdigiru

ve

sorunlanna bir cozilrn getirilmedigini; bu arada gittikce artan masraflanru karsilanarak
icin ti.im cabakalannm olumlu bir sonuca ulastmlmadrgim one si.iren seracilar da, boykot
yapmaya hazirlanmaktadirlar.

HA VA KUVVETLERi V AKFINA BAG IS Y APILDI

(k Haber)

Kibns Ti.irk Sanayi Holding Sirketinin Magosa Subesi, Ti.irk Hava Kuvvetlerini
Guclendirme Vakfi icin aralarmda topladiklan 2300 TL.'sini Kibns Ti.irk Federe Devleti
Baskan Yarduncisi ve Savunma Bakam Osman Orek 'e verrnislerdir.
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WALDHEiM TEMASLARINI YOGUNLA1>TIRIRKEN V. <;ELiK
A(;IKLAMA YAPTI:
Gortismelerln Ocak'ta Baslayacagi Asilsizdrr

(k Siyaset

Haberi)

Birlesmis Milletler Gene! Sekreteri Kart Waldheim, toplumlararasi gorusmelerin
yeniden baslatilmasi icin yogurt temaslar yapmaktadir,

1975 OGRETMENLER TERFi YONETMELiGi YURURLUGE GiRDi:

ilk, orta ve mesleki teknik egitim
kurslan

ogretmenler

terfi yonetrneligi

kurumlanndaki
31

Arahk

ogrermenler

19754 tarihli

ile koy kadin
resmi gazetede

yayinlanarak yururluge girmistir.

Yururluge gore, herhangi bir ogretim kurumuna atanan ogretmen, bu gorevi 2 yihk
bir sure icin deneme olarak yurutecektir.

ESKi ARA(;LARA iTHAL

tzxt

VERiLMEYECEK

(k Haber)

Sanayi ve Ticaret Bakanligmdan yapilan aciklamaya gore Bakanlar Kurulu'nun 30
Aralikta aldrgr bir karar uyannca 5. yihni doldurmus motorlu tasit araclanrun Kibns'a
ithali yasaklanrmstrr.
KERESTE FABRiKALARI <;ALI1>TIRILIYOR (k Haber)

Gemikonagi ve Yesilyurttaki

kereste fabrikalanrun

yeniden isletmeye acilabilecegi bildirilrnistir.
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Orman dairesi tarafindan

WELSH'iN CENAZE TORENiNE FORD VE KissiNGER DE KATILDI
(Dz~ Haber)

Baskan Gerald Ford ve Amerikan Disisleri Bakam Dr. Richard Welsh'in cenaze
torenine kanlrmslardir.

KO~EM'DEN
Gene ingiliz Uslermdeki Miistahdemler

Konusu:

Ortaya koydugumuz gene! bir sorun vardi:

Dikelya ve Dort milde Cahsan Turk memur ve personeli ile polisleri, Rumlarm
sistemli oyunlan

sonucu islerinden parca parca durdurulmamaktadirlar.

Bu tutum

gercekte ingiliz Rum'dan yana crkisuun somut bir ornegidir.

Esref Nidai

RUM BASINI
Klerides'in

Konusmasi

Bugun Kibns ve Yunan Hukumetleri arasmda gorli~ birligi bulunuldugunu belirten
Klerides,

iki hukurnet arasmdaki

kararlarm ortaklasa almdrgmi

temaslarm

diplomatik

kanaldan

yapildrgmi

ve

belirtmis ve bu cerceve icinde kendi durumuna da

deginmistir.
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90cak
Sayi : 8542

KAHVEDEN HALA HABER YOK!
Kahve, Gazyag1 Yokluguna Hala (are Bulunarmyor

(k Haber)

Halen toplum yasantisinda etkin bir sekilde darhgi hissedilen bazi maddelerin en
kisa yoldan saglanmasi veya ithal edilmesi konusunda ilgili makamlann gosteridgi

kayrtsizhklann artmasma yo! acmaktadir.
Alman tiim tedbirlere ragmen, bugiln piyasamzda kacak kahve mevcuttur. Kahve
daha 90k Rum tarafmdan cesitli yollarla bolgemize kacinlrnaktadtr.
Diger taraftan, bolgemizde gaz ve gazyagi darhgi da bas gostermistir.

TURK- (EKOSLOV AK ORT AK BiLDiRiSi
KIBRISTA iKi TOPLUMUN ME~RU HAKLARI TANINMALI
(Dis Siyasi Haber)

Cekoslovakya Basbakarun Ti.irkiye'yi ziyareti sonunda yaymlanan ortak bildiride

iki i.ilkenin Kibns sorununun adadaki iki toplumun mesru haklannm tanmrnamasi
esaslanna dayanan bansci yonden 9ozi.imlenmesinden yana olduklan belirtilmistir,

OREK, BOLGEMiZDE Hi<;BiR RUM'UN MAHSUS OLMADIGNII
A(IKLADI

(k Haber/er)

Bolgernizde yasayan tilm Rumlarm kendi bolgelerinde

serbestce

dolasarak

calisabiidiklerini soyleyen Osman Orek, hatta dileyenlerin kurtanlmarrus Ti.irk bolgesine
gecmekte ozgur olduklanru belirtmistir.
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GAZi MAGOSA: BiTiP TUKENMEZ YOLLAR SEHRi

(k Haber/er)

E~ref Nidai

Kibns'rn

turn TUrk kesimlerinden,

TUrkiyeden gelen

insanlan

genisleyen

biinyesinde sanp sarmalarrus, sorunlan da, bu insanlann artrnasiyla artrms.

Simdi Magosa'da gaz yok, K1~, kiyamette talihinize kusebilir.

DOME OTEL iS<;iLERiNiN UCRET VE <;ALISMA SARTLARI
BELiRLENDi

(k Haber)

Vanlan anlasmaya gore aynca, Evkaf Dairesi, Dome Hotel'de cahsan iscilere yil
sonunda otelin yapacagi net kann %10'unu iscilere dagitmayi kabul etrnistir.

BEYRUT YENiDEN Y ANIYOR (Dz~ Haber/er)

Ltibnan'm baskenti Beyrut'un dogusundan Hristiyan Falanjist militanlarm ablukasi
altmdaki Filistin gocrnen kampma acilan orrnanhk bolgesinde Hristiyan ve mUslUman
militanlar arasmda dun de turn siddetiyle devam etmistir.

KOSEM'DEN
iktidar ve Muhalefet Olmak

lktidar olmak kadar, toplum karsisinda muhalefet olarak gorev yapmaya calismak
da zordur.

Mevcut iktidar durumundaki siyasi kadro yillar boyu kendimi bir tek nuve
etrafinda halka empoze etrnis: Biz ulusal bir toplumuz.
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"B irlik beraberlik

gerek. .. "

Arna buglin, dilnden farkh.

E~refNidai

NECATi TASKIN SANAYi HOLDiNG'E CEVAP VERDi (j9 Haber)

Ti.irk-Sen Gene! Sekreteri Necati

Taskm,

Sanayi Holding

lsletmeleri

Ltd:

Sirketinin yazisma vevap vermistir, Cevabm tam metni soyledir:

"Yazimzda

ve ekinde verilen izahat, Sirketinizin, toplu sozlesmenin onemli

maddalerinin bazilanru toplu sozlesmeye aykin sekilde, tek yanh ve keyfi olarak
uyguladigi, bazilanru hie; uygulamadigi,
uygulamadigi

bu tutumun

toplu sozlesmeyi kagrt listlinde ve bazilanru hie;

bir sonucu

olarak

iscilerin

emeklerinin

sirketinizce

somuruldugu ve iscilerin birbirlerine kmldrgi hakkinda 2 Ocak 1976 tarihli yazirruzda
one surdtlgumiiz tilm iddialann dogrulugunu belgelemektedir"

Saygilanrnla,

GELiSEN TURK-SOVYET

iLiSKiLERi (Dz~ Siyasi)

Cemal Yetis

Turk-Sovyet iliskilerinde son zamanlarda her bolumden gorulen gelisme, iki ulke
bakmundan oldugu kadar, Dlinya bansi ve Dogu - Batt iliskileri bakmundan da bliylik
onem arzetmektedir. iki tilke arasmdaki iliskilerde yumusama ve gelisme emareleri, ilk
defa D1~ Isleri Bakam Feridun Cerna! Erkin'in 30 lkem 1964'te Moskova'ya ziyaretiyle
baslanustir. Bu ziyaretle gelisen Tank-Sovyet iliskilerinde Kibns sorunu da itici bir guc
olmustur.
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RUM BASINI
<;aglayangilin Demeci

FiLELEFTHEROS gazetesi, yukandaki bashk alttndaki bir yorumunda, Disisleri
Bakaru

Caglayangilin

MiLLiYET

gazetesinde

Gorusrnelere acik gundemle oturmak hakkindaki

verdigi

demece

deginmektedir.

anlasrna, Bruksel 'de van Ian bir

uzlasmadir. Turkiye Disisleri Bakarn sirndi bu uzlasmayi ortadan kaldirrnaya cahsryor.

AiLE (Kidtiirel Haber)
Mutsuz Evlilikler, Agir Hastahklara Sebep Oluyor

Arastirmacilar,
tehlikeye

attiklanrn

gelecegi dusunmeden

rastgele evlenen insanlann,

hayatlanm

one siirilyorlar. Mutsuz bir evlilik, eslerin kanserden

mide

sancilanna kadar her turlu hastaliga yakalanmasina yo! aciyor.

Evletenecek eslerin, evlenmeden once birbirlerinin adetlerini, karakterlerini, her
tilrlu davraruslanru, sevdikleri ve sevmedikleri seyleri iyi degerlendirmeleri gerekir.
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BOS BAKANLIKLARIN SAYISI U<:E Mi YUKSELiYOR!
Tatar'm Basbakanhktan Ayrrlacagma Iliskin Haberler Var

Siyasi cevrelerimizde

(k Siyaset

Haberi)

hizla yayilan bir habere gore, Maliye Bakaru Rustem

TatarDa saglik nedenleriyle gorevinden aynlacaktir. Halen Londra'da bulunan Rustem
Tatar, kisa bir sure once, onemli bir kalp ameliyeti gecirmistir. Ameliyatm basanh
oldugu ogrenilmistir.

SiLAHLANMA YARISINDA BAST A
iRAN, 150 MiLY AR LiRALIK MODERN SiLAH SATIN ALDI (Dl$ Haber)

Petrolden elde ettigi 300 milyar (TL) lirahk gelirin yansim silahlanmaya ayiran
iran sahi ulkesi icin 150 milyar lirahk modern silah satm almisnr. Bugun iran'm elinde
bulunan silahlar, di.inyanm bircok illkesinde bile yok.

CYPRUVEX, HOLLANDA'DAKi DAV AYI KAZANDI

Rum Yonetiminin

Hollanda'da aleyhimize actrgr davaya karsihk Cyprfuvex'in

a9t1g1 dava kazarnlrmsur, Bilindigi
urununun

(k Haber)

Rum bahcelerinden

gibi Cyprfurex'in Hollandaya ihrac ettigi narenciye

calmdigr

iddiasiyla,

Rum yonetirni aleyhimize 325 bin

florinlik bir tazminat davasi acrmsti. Cypruvex'in bu davaya mukabil acngi dava
kazarnlrmstrr.
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EN AGIR SiLAHLARIN KULLANILDIGI LUBNAN'DA KAN GOVDEYi
GOTURUYOR (Di:f Haber)

Lubnan'rn
arasmdaki

baskendi Beyrut'un ic ve dis mahallelerinde Hristiyanlarla muslumanlar

carpismalar

butun

siddetiyle

devam

etmektedir.

Filistinli

gerillalarm

destegnideki miisltiman militanlarm, Filistin gocrnen kampi cevresindeki ablukayi henuz
yaramadiklan bildirilmektedir.

SANCAR, ANKARA'YA DONDU (Di:f Haber)

lrak Gene! Kurmay Basbakarurun konugu olarak Bagdat'a giden Genelkurmay
Baskaru Orgeneral Semih Sancar, dun ucakla Ankara'ya donmustur.

DERWiNSKi BUGUN GELiYOR

(k Haber)

Amerikan Temsilciler meclisinde Illinois eyaleti temsilcisi olan Cumhuriyetci
Partili Edward J. Derwinski, Kibns'a kisa bir ziyarette bulunmak uzere bugun Lamaka
Havaalanma gelecektir.

tr.cn.t MAKAMLARIN

DiKKA TiNi <;EKERiZ

Baskalarrm Ekmeksiz Btrakmak Pahasma Rehabilitasyon Olmaz

Kuruluslanmz

arasmdaki

koordinasyonsuzluk

yuzunden

(k Haber)

vatandaslar

buyuk

sikmtilarla karsrkarsiya kalmaktadirlar. Olin gazetemizi ziyaret eden bir vatandas da
iskan ve Rehabilitasyon Dairesinin tutumundan yakmrms bu daireyi ekmek parasiyla
oynamakla suclamisur.
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RUMLAR, KANDU KOYUNE YERLESMEYE BASLADILAR (i9 Haber/er)

Rum
bekletilen

makamlan,

GUneyde

kalan

ve bir siyasi propaganda

Kandu

vesilesi

koyune,
yapmaya

gereksiz
devam

yere

ettikleri

kamplarda
gocmenleri

yerlestirrneye baslamislardir.

DUNYA BASININDAN SE<;MELER
B.M. Tehdit Altmda M1?

Birlesmis Milletlerin ilk sekreteri Trygve Lie, kendi gorevinin butun ilye Ulkelerin
Disisleri

Bakanlan'nm

tasidigiru

soyuyordu.

karsi karsiya bulunduklan
Bu donemdi

BM.'de

giicltiklerin

toplarm kadar gucluk

38 Ilye Ulke vardi, BugUn BM'in

Uyesi

Ulkelerin sayist 144.

AiLE (Kit!turel Haber)
Evlenmek Icin Tip Aramr M1?

Evlenmek

icin bir tip yaratip onu aramak,

hie; dogru degildir.

Cunku hayalde

gelistirilen tipi bulmak, her zaman kolay degildir, Suphesiz bazr bedeni vasiflar, fiziki
cazibe icin gereklidir.

RUM BASINI
Rum Teklifleri

TA NEA gazetesi,
tarafmm gorusmelerin

alti sUtun Ustilne manset olarak verdigi bir haberde,

er gee; acilacagma

muhakkak

Gazeteye gore, Rum tarafm teklifleri, onurnuzdeki

Rum

gozti ile bakugrru bildirmektedir.
Sall gunune kadar tamamlanacaktir.

Toplantida teklifler tartisilacak ve nihai bir sekle sokularak, gorusmeler acildigr zaman
Turk tarafma sunulmak Uzere hazir tutulacaktir.
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HERKES YARINLA MESGUL
Sendikalarda Hareketli Bir Giin (ir; Haber)

Sendikalanmiz, di.in hareketli bir gi.in gecirrnislerdir. Kibns Ti.irk Sanayi lslemleri
Holding Ltd. Sirketi'nin gecen Eyli.il aymda imzaladigi toplu sozlesmeye aykm icraatleri
yi.izi.inden meydana gelen gelismeleri
Zafer Sinemasmda

gorusmek

i.izere TURK-SEN, Holding iscilerini

toplarmstir.

GARSONLAR, FELEKTEN BiR GUN <;ALDI (ir; Haber)

Turistik Otellerde gelenek halini alan idarecilerin garsonlara hizmet gecesi, onceki
aksam Saray otel' de yapildi. Ge9 saatlere kadar si.iren garsonlar gecesinde sazlar calmdi
sarkilar soylendi, espriler yapildi.

WALDHEIM' A ENOSiS'TEN VAZGE<;iLDiGiNE iLiSKiN TEMiNAT
VERiLDi (ir; Haber)

And. Ajansmm gi.ivenilir kaynaklara atfen verdigi bir habere gore, Yunanistanla
Kibns Rum Yonetimi, Kibns sorununa bulunacak cozurn
olmasiru kabul etmislerdir.

seklinin

Enosis'e kapah

Ti.irk Federe Devlet Baskaru R. Denktas Kibns

banscr bir cozum bulunmasmi amaclayan toplumlararasi gorusmelerin

sorununa

baslayabilmesi

icin, Makaryosun anlasrnarun Enosis'e kapali olacagiru halkina acrklanmasiru

isternistir.

DENKTAS, "GORUSME YOLLARI HIZLA ACIYOR" (t; Haber)

Devlet Baskaru
gelisrneler

R. Denktas,

kaydedildigini

toplurnlararasi

ve gorusme yollanrnn
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gorusmelerin

baslamasi

hizla acilrnakta oldugunu

yolundaki
bildirmistir.

Lefkosa'da

bir aciklama

yapan Devlet

Baskani

Denktas,

liderliginin enosise kapah bir coztime yaklastiklannm

Yunanistan'la

goruldugunt;

Kibns

Rum

belirtmistir.

DUN YAPILAN TOPLANTIDA TURK-SEN VE KTiOS'E GREV YETKiSi
VERiLDi

(k Haber)

Kibns Turk Sanayi Holding islemlerinde calisan isciler, diln yaptiklan toplantida,
greve gidilmesi hususunda bagh bulunduklan sendikalara yetki vermislerdir.

MUTEHASSIS DOKTORLAR YETiSTiRiYORUZ
Dr. Ilksen Hasan, ingiltere'de Ihtisas yapacak
(le Saglik Haberi)

Ortakoy'Ie Gonyeli arasmdaki Gene! Hastahanesinin lnsaan luzla ilerlerken, bu
hastahanede gorev yapacak mutehassis doktorlann yerlestirilmesi islerine de gecilrnistir,
Dahiliye Miistehassrst, Dr. Ilkren Hi.isan lngiltere'de ihtisas yapmak i.izere, bugun
adamizdan aynlacaktir.

KOSEM'DEN
PAZARDAN PAZARA KONULAR
Bir sure once Bakanlar Kurulu karar alrrus. Magosa Lirnam Transit liman olacak.
Aradan su kadar gun gecti. Bu konu yatmldi. Biz, nicin yatmldi, nicin bekletiliyor
biliyoruz. Acaba ilgililer de biliyorlar mi?

Esref Nidai
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DONYA BASININDAN SE<;MELER
ilk Defa Suni Gen Olusturuldu (Dis Haber)

Harward Oniversitesi'nden
memeli

hayvanlar

genini

ilk

4 bilim adami kanhrrun ana kimyasal bilesimi olan
defa

suni

olarak

laboratuvarlarda

yaprmslardir.

Hastaliklann tedavisinde kullarulabilecek insan ve hayvan fiziginde degisime neden
olabilecek genetik bulgular konusunda bir adirn daha atilarak tavsanlarda hemoglobin
yapan genin bulundugu Horwordh bilim adamlannca aciklanrmstrr.

<;iN'DE 10 YILDA PETROL URETiMi YUZDE 660, TRAKTOR URETiMi
iSE YUZDE 540 ARTTI (Dz$ Haber)

Cin'in 26. yildonurnu milnasebetiyle yaymlanan bir ekonomik raporda toplam tahil
uretiminin yiizde 140, sanayi iiretiminin ise yiizde 195 artngi acrklanrmsnr.

Aynca 1964-1974 yillan arasmda celik ilretiminin ytlzde 130, petrolin ylizde 660,
komurun yiizde 92 oranmda arttigt aciklanrmsur.

RUM BASINI
Gorii~meler ve Tiirkler

Rum gazeteleri, gorusmeler ve Tilrklerin tutumu hakkmda aym yoldan haberler
yaymlamakta,

aynca Batihlann

ve ozellikle Amerikalilann

yakm ilgi gost~rerek,

gorusmelerin bir an once acilmasmi saglamaya cahstiklanru ve bunun icin Turk tarafi
Uzerinde baski

kullandiklanm

ve

Tilrklerin

bu

baskiya

dayanamayacaklarmm tahmin edildigini tekrarlamaktadtrlar.

49

daha

uzun

zaman

KONTAKT CAMLARI NEDiR? (Kultiirel Haber)

Gozluk yerine gozun renkli kisim onundeki saydam tabakaya dogru takilan camdir.
Ozellikle ileri derecede olan miyop gozlere faydahdrr. Ancak, 90k titizlik ister.

BASARILI SEKRETERLiGiN

SIRLARI (Kidturel Haber)

1. En az 1 yabanci dil ogrenin. 2. bir yabanci dil ogrenrnek icin calism.
2. Daktilonun yarusira, steno ogrenin
3. i~ yerinde yilzde yilz ciddi davrarun ve asla pasakli olmaym
4. Asm silslenmeyin is masamzda makyaj tazelemeyin
5. Masa basinda bos zamanlanruz olursa, roman degil, bilginizi artiracak eserler
okuyun
6. Bir yanhshk yaptiguuzda hatamzi derhal kabul edin.

"KARiKA TURLERLE KIBRIS" SER Gisi A(:ILDI

"Karikatilrlerle Kibns" adh karikatilr sergisi, dtin ist.' acilmtsnr.

karikatilristler

dernegi'nin duzenledigi 40 kadar karikatilristi, SO'den fazla eserle katilmaktadir.
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(:ESiTLi iDARi VE

tsct

SORUNLARI GORUSEN TURK-SEN

DEVLETiN ACiL TEDBiRLER ALMASINI iSTEDi

(k Haber)

Turk-Sen Yonetim Kurulu, Cumartesi gUnU yaptigr toplantida, idari ve

1~91

sorunlanru goruserek cesitli kararlar alrrnstir. Bu konulardan bazilan sunlardir :

Yonetim Kurulumuz, her 3 yilda bir yapilan Turk-Sen Olagan Gene! Kurulu'nun
onumezdeki Nisan veya Mayis aylarmda icra kurulunun tayin edecegi bir tarihle
yapilmasim kararlastirrmsnr, idari ve isci sorunlanru goruserek cesitli kararlar alrmstir.

Bu konulardan baztlan sunlardir :
Yonetim Kurulumuz,

her 3 yilda bir yapilan Turk-Sen

Olagan Gene!

Kurulu'nun onumezdeki Nisan veya Mayrs aylannda icra kurulunun tayin
edecegi bir tarihle yapilrnasuu kararlasurrrusnr.
Yonetim Kurulumuz Sanayi Holding Ltd. Sirketi'nde limanlarda, Kibns Turk
Petrollerinde meydana gelen gelismeleri incelemislerdir.

MOSE DAYAN, TEKRAR ESKi SiYASi GUCUNU KAZANABiLMEK
i<;iN GAZETE (:IKARIYOR (Dz.r Siyasi Haber)

lsrail'in eski savunma Bakani Mose Dayan'm

siyaset hayatmda daha gU<;IU

olabilmek amaciyla, yeni cikacak bir gazete icin gene! yonetrnenligini Uzerine aldigi
bildirilmektedir.
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YILIN 6. TRAFiK KAZASINDA 1

xtst YARALANDI

(Kaza Haberi)

Y eni yihn 6. trafik kazasi, di.in sabah Hamit Koy yolunda meydana gelmistir.
Kazada 76 yasmda, Mevli.it Sakalh isimli bir sahis, agir surette yaralanrms olup
durumunun agir oldugu bildirilmektedir.

DENKTAS, AMERiKAN KONGRE UYESiNE TURK TUTUMUNU
ANLATTI (Dis Siyaset Haberi)

Krbns Ti.irk Federe Baskam Rauf Denktas di.in, iki gi.inden beri adamizda bulunan
Amerikan Kangre i.iyesi Edward Dwinsky ile bir si.ire gorusmustur.

Bu

gorusmelerde,

Amerika'nm

Lefkosa'daki

sorumluluklan

da

hazir

bulunmuslardir. Denktas, Edward Dwinsky'e Ktbns sorunu hakkmda bilgi vermistir ve
Ti.irktutumunu da anlatrmstir.
SON 5 GUNDE 158 xtst OLDU (Dz$ Haber)

Li.ibnan'm baskaru Beyrut'ta, mi.isli.imanve hristiyan gruplar arasmda carpismalar
devam etmektedir. Ulkede son 5 gi.in icinde meydana gelen carpisrnalarda 158 kisinin
oldi.igi.i bildirilmektedir.

SAGER "TIMES"m ELESTiRiLERiNi
KIBRIS TURK BOLGELERiNDEKi

CEV APLADI :
TARiHi ESERLER, iYiCE

KORUNUYOR (Dis Haber)

Sager'in kendi irnzasiyla cikan ve "kibns'm Antikalan" baslikh yazida Kibns Ti.irk
Federe Devleti bolgesindeki eski eserlerin ve antikalann nasil korundugu anlattlmakta
ve TiMES gazetesinde daha once bu konuda cikan elestirilere cevap verrnistir.

52

TURK-AFKAN GORU~MELERi DEV AM EDiYOR (Dis Haber)

Tiirkiye ile Afkanistan arasindaki gorusrnelere Kobil'de dun de devam edilrnistir.

KO~EM'DEN
Tedbirler Geciktik~e

(k Haber)

Ne zamandir deyinmek isterdik. Konuya kisaca girelim: bizden bir sure once
Rum'den kalrrus

krom modoninas ihalesi vardt. Bu ihaleyi alacak kisi, evvela

dusunecekti. Sonra drs ulkelere kromu satmak icin yazismalara girecekti. Bu surenin ne
kadar tutacaguu her kafarun degerlendirrnesine birakiyoruz.
EfrefNidai

KUZEY DENiZiNDE 150 MiL Y AR V ARiLLiK PETROL REZERVi
OLDUGU iDDiA EDiLiYOR (Dz$ Haber)

ingiliz kamuoyu, Kuzey denizindeki petrol yataklanna en buyuk kurtulus yolu
olarak bakiyor. Yapilan hesaplara gore, 1980 yihnda Norvec ve ingiltere, 35 milyar
dolar harcama yapacaklar.

ASTIMLILAR i<;iN YENi BiR iLA<; (Dz$ Saglzk Haberi)

ingiliz eczaneler grubu Glaxo'nun crkardigi 2 ilac, astimh hastalara umut
getirmistir. Ventolin ve Becati adindaki bu ilaclar, cep ya da cantada tasinabilirler.

Ayaklar Terliyorsa; Ayak terlemesi rahatsiz etmedigi siirece, viicudun saghkli
oldugunu gosterir. Arna bu bir erkegi rahatsiz ettigi kadar, kadmlan da rahatsiz eder. 1
It. Su icme, 250 gr. mese kabugu koyup, yanm saat kaynatip suyu bir siseye koymak ve
bu kansuru her aksam ayaklara surmelidir.
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TURKiYE 'NiN DEM OKRA TiK (:OZUME RAZI OLMASI HALiNDE
MAKARiOS, CUMHURBASKANLIGINDAN
SOYLEDi

(:EKiLEBiLECEGiNi

(k Haber)

Bas psikopos Makarios, Kibns sorununda Turkiye "demokratik bir cozume" razi

oldugu takdirde Cumhurbaskanligmdan

gorevinden istifa etmeye hazir oldugunu ileri

surmustur.

P ARLAMENTO BASKANI A(:IKLAMA Y APTI
Liibnan'daki Savas, Arap Dunyasuu Tehdit Ediyor (Dis Haber)

Lubnan'rn

baskenti Beyrut ve Trablussarn ile Zahre kentlerinde carpisrnalar

silrerken Millet Meclis Baskaru Kemal Fuat, LUbnan'daki ii; savasm ulke icin oldugu
kadar, Tum Arap diinyast icin de cok tehlikeli bir donerne girdigini soylemistir.

BiR KiTAPTA KAYIPTA Hi(:BiR RUM'UN BULUNMADIGI
DOGRULANDI

(k Siyasi

Haber)

Pavlas Stokkas, "15 Temmuz 1974 darbesine karsi Larnaka direnisinden sayfalar"
adh bir kitap yaymlarrusttr.

Stokkas kitabmda, Turk bans harekati sirasmda 5500 kisinin oldilgilnil, bu rakama
sayilan 2500 olan kayiplann da dahil oldugunu yazmakta ve kaytplardan "oluler" olarak
soz etmektedir.
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P ARLAMENTO BASKANI A<;IKLAMA Y APTI
Liibnan'daki Savas, Arap Dlinyasuu Tehdit Ediyor (DzJ Haber)

Liibnan'm baskenti Beyrut ve Trablussam ile Zahre kentlerinde Millet Meclis
Baskam Kemal Fuat, liibnan'daki ic savasin iilke icin oldugu kadar, turn Arap dunyasi
icin de 90k tehlikeli bir doneme girdigini soylemistir.

KOSEM'DEN
K. T .O.S Y eni Asamalarda

Toplumlar, belirli devrelerde evrimlesme sureclerinin sancilanm duyarlar. Bu
stirec icinde ozellikle kiitle hareketlenmeleri onemlidir. Cagdas diinyada gtinden gilne
kisilerden uzaklasip ktitlelere mal olan toplum, kendi ozunde kendi hareketlenmesine
ters dusenleri erittirecektir.

DONYA BASININDAN SE<;MELER (DzJ Haber)
Ardik Riizgardan Da Is1 Eide Ediliyor

Dilnyarmzdaki enerji sorunu, bilim adarnlanru her tilrlu enerji kaynagmi kullanma
hazir hale getirmek icin calismaya zorluyor. Ozellikle petrol fiyatlarmm surekli artmasi
bu en 90k kullarulan 1s1 kaynagimn yeni 1s1 kaynaklan ile tamamlanmasmi gerektiriyor.

KALP NAKLiNDE iLK

uc YIL ONEMLi

(DzJ Saghk Haberi)

Barnard'm ilk ameliyatmdan bu yana 280 kalp nakli yapildi. Bunlardan 49'u hala
yasiyor. Baskasma ait kalple 7 yildan beri normal bir yasanti siiren Fransiz Emanuel
Vitria, eskisinden bile hareketli bugiin kimbilir belkide 21 yasmdaki bahriyelinin kalbi
onu bu kadar hareketli yapan ... Frankfurt.
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RUM BASINI
Yeni Gorii~meler Ne Olacak?

Rum gezetelir, Denktas' la Klerides'in

Avrupa "Konseyi tarafmdan Strazburg'a

davet edildikleri ve B.M. Gene! Sekreteri Dr. Waldheim'in da sonlannda bu kente
gidecekleri ve orada gorusrneler yapacaklan yolunda yeni haberler yaymlanrnaktadir.

YENi DOGAN BEBEK, NASIL BESLENiR? (Kultiirel Haber)

Yeni dogan bebek, 1. gilnden itibaren 4. gune kadar 40. gr. silt ile beslenir. 5. giln
50 gr. silt ve 6. gun 60, 7. gun 70 olmak uzere 1. hafta anne siitiiyle beslenir. 2. hafta
hergun 80 ve 3. hafta da 90 olmak ilzere her hafta 10 gr. silt miktan arttnhr. 2. ay 115, 3
ay 120, 4. ay da 125 gr. silt, her ogiln verilir. Ancak 5. aym sonunda silt ile birlikte sebze
ve meyve pureleri de verilmelidir.
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14 Ocak
Sayz: 8547

ESRARKESLiK, CiNSi SAPIKLIK, HIRSIZLIK!...(k Haber)

Son zamanlarda cinsi sapiklar da orta egitim cagindaki gene kiz ve erkeklere
musallat olmaya baslarmstir. Gilvercinlik koyunden adt aciklanmayan 15 yasmda bir
milli muhafiz,

uyusturucu

madde bulundurarak

bunu kullandigi

iddasiyla

polis

tarafmdan tutuklanrmstir.

Ote yandan Larnaka'da gene erkeklere musallat olan bir cinci sapik, okul
1yagmdaki rumlan yoldan cikarma evine goturerek icki icirme ve sonra da her turlu
ahlaksizhklara tevessill etmek sucundan tutuklanrmsti.

FIRTINA HASAR YAPTI (j9 Haber)

Oceki aksam, batidan gelen kuvvetli bir alcak basmc sisteminin etkisi altma giren
adamizin, sehrirniz dahil bircok bolgernizde patlak veren siddetli rilzgar, hasara sebep
olmustur,

KURUCU MECLiS, BUGUN TOPLANIYOR

(k Siyaset Haberi)

Kibns Turk Federe Devleti Kurucu Meclis'i bugiln saat 15:00'da toplanacaktir.

MiLLi PiY ANGO, HA VA VAKFINA 155 MiL YON LiRA BAGISLADI

(k Haber)
Milli Piyango idareyi gecen ytl elde edilen gelirlerinden 155 milyon Tiirk lirasi
Turk Hava Kuvvetlerini Guclendirrne Vakfi'na ayrrrrusttr,
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BAKANLAR KURULU'NUN

BiR KARARNAMESiYLE

...

TUM PETROL iSLETMELERiNDE GREV Y APILMASI Y ASAKLANDI
(Dz$ Haber)

YILMAZ KOKSAL GELDi

Tuk sinamasinin ilnlil aktoru Yilmaz Koksal esi Ozden Koksal ile birlikte Kibns'a
gelmistir.

RUM iDDiALARI DiKKA TE ALINMADI

NARENCiYE

URUNLERiMiZ A VRUPADA PAZAR BULABiLiYOR

(k Haber)
SOSYAL SiGORTALAR YASA TASARISI iNCELENiYOR

(k Haber)

Bakanlar kurulu tarafindan Kurucu Meclise sevkedilen "1975 Kibns Turk Sosyal
Sigortalar Yasa Tasanst" Kurum Meclis Cahsrna ve Sosyal Isler Komitesi'nde

ele

almrmstir.

KALiTE VE FiYAT KONTROL KOORDiNASYON
OLUSTURULDU

KOMiTESi

(k Haber)

Kibns Turk Federe Devleti Bakanlar Kurulu, 1962-1975 Emtia ve Hizmetler
Yasasi uyannca, Kalite ve Fiyat Komitesi baskan ve ilyelerini atarmstrr.

TA VUK <;iFTLiK'LERiNDEN 10 T ANESi OZEL SEKTORE
DEVREDiLDi

(k Haber)
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KOSEM'DEN
Yumusayan Hava

Gectigirniz hafta Kibns konusunda ilginc bir aciklama vardi. B.M. Gene! Sekreteri
Waldheim,

Rumlann

Enosis'ten vazgetigine

dair teminat veriyordu.

yaymlandrgi siralarda Denktas' m "Gorusme Yollan hizla acihyor''

Bu haberin

demesi, Kibns

konusunda belirli bir yumusama olarak yorumlanabilir.
Esref' Nidai

DONYA BASININDAN SE<;MELER
TV. Duygusal Etkileme Yapiyor

Televizyon, insanlar uzerinde diger kitle haberlesme araclanndan, omegin; radyo
ve gazetelerden daha bUyUkbir etki uyandrrmaktadir.

Televizyon
rastirmalar

seyredenler

uzerindeki etkileri konusunda

yapilrrustir. Fakat bunlar, kendilerine

simdiye kadar bircok

konu olarak genellikle

hayatm

ogretebildikleri ile sosyal, iliskilerdeki etkilerini secmekdi. Televizyon yaymlarmm ve
seyredenlerin duygu dunyasmi nasil etkiledigi ise, simdiye kadar pek arasiunmamisur.
Prey. Stum, bu alana ilgi gosteren ilk bilim adarru olmaktadir.

RUM BASINI
Gorii~meler Subat'ta

Bu toplumlararasi gorusmelerin Subat ayina kaldigiru bildiren Rum gezeteleri New
York kaynakh haberlere atfen B.M. Gene! Sekreteri Dr. Waldheim'in gorusrnelerin
baslama tarihi olarak 17 Subat't teklif ettigini belirtmektedirler.
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KOCANIZI GULER YUZLU KARSILAYIN (Kiildurel Haber)

Bazi ev hanimlan sahah erken kalkip kocalanru gecirmeye usenirler. Aksam isten
gelince evde saclannda

bigudiler kendisini

ihmal etmis bir kadm gorunce artik

aralarmda saygi kalrnadigi gibi, bir sogukluk da girer.
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15 Ocak
Sayi : 6548

YORGUN OLDUGU GEREK<;ESiYLE

VE KESiN OLARAK

Klinidis, Corusmelerdeki Gorevinden istifa Etti

(k Siyaset

Haberi)

Glafkos Klindis, gorevinden istifa ettigini acrklamisnr. Klindis, istifa nedeni olarak
"cok yorgun" olmasuu one surmustur.

iNGiLiZ US MAKAMLARININ

RUM Y ANLISI TUTUMU YUZUNDEN

700 TURK, DiKELY A'DAKi iSLERiNE YURUYEREK GiDiYORLAR

(k Haber)
MAGOSA'DA BELEDiYENiN
iLERLiYOR

OLUMLU FAALiYETLERi HIZLA

(k Haber)

Magosa Belediyesinin son tesebbusleri soyle: Cocuk parki bitmek ilzere. Aynca
yo! asfaltlama cahsmalan devam ediyor.

Ote yandan, Magosa'nm Meras bolgesinde

sekiz dukkanli bir de belediye carsrsi acihyor.

TURK SOZCUSU YENiDEN A<;IKLADI
Bolgemizdeki Rumlar, Normal Sartlar Ieinde Yasiyorlar (j<; Heber)

SABAHA KADAR (;ARPISMALAR

OLDU

Beyrut ve Zahre'de Kanh Bir Gece Yasandi (DzJ Haber)

Verken haberine gore, carpismalar geceyansi baslarrus ve sabahmerken saatlerine
kadar devam etmistir.
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DENKTAS, KOKTEYL VERDi

(k Haber)

K.T. Federe Baskaru Rauf Denktas, dun aksam resmi ikametgahmda

Kibns'tan

aynlacak olan Kibns Turk Baris Kuvvetleri mensuplan onuruna bir kokteyl verrnistir.

AMME GOREVLiLERi, ONEMLE UY ARILDI

(k Haber)

Sirketlerle Ortak Olan Memurlar Cezalandmlacak

KOSEM'DEN
Sitern Y oksa ...

Bunu yillardir ilgimizi ceken gercek vardir. Guncel sorunlar gelipgectiler.
Konular Yasantilan
agirhg1 altmda
"muamale"

ktvramrlarst

Soyle:

ne denli etkilerse etkilesin,

insanlar ne denli sorunlann

kivransm

Gider ve hie yokmus

gorur toplum katlarmda.

oteside

unutulur.

gibi

Nedendir Bu?
E$refNidai

DONYA BASININDAN SE(;MELER
Uzayda On bin Kisilik istasyon Dustinuluyor

Prof. Gerard O'Neill,

10 bin kisiyi banndirabilecek

bir uzay istasyonu

hayala

kuruyoruz. Bugun hayal olan, yann gercek olabilir.

RUM BASINI
Rum Liderliginin Diinkii Toplantisi

(k Haber)

Rum Bakanlar Kurulu ile Ulusal Damsma Konseyi'nin
baskanhgmda

yaptigi

toplanti

hakkmda

yayinlamaktadirlar.
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Rum

dun aksam Makarios'un

gazeteleri,

cesitli

haberler

iNSANIN TERBiYESi NASIL BELLi OLUR (Kidtiirel Haber)

Insarun terbiyesi ve gorgusu; hareketleri ve konusmasi ile belli olur. Terbiyesiz bir
insan, nerde ne konusulacaguu bilrnedigi gibi, etrafr da luzumsuz konusrnalan ile
rahatsiz eder.
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16 Ocak
Sayi : 8549

BUT<;:ENiN iNCELEMESi KOMiTEDE HIZLA iLERLERKEN ..
Maliye Teskilatmi Re-Organize Cahsmalarma Basladi

(k Siyaset Haberi}

ARAFAT, LUBNAN ORDUSUNU SU<;:LADI
Beyrut'ta Bir Giinde 169 Ki~i Oldii (Dz$ Haber)

Lubnan'm

baskenti Beyrutta carpismalann

oldilgil bildirilmektedir.

devam ettigi ve onceki gun 169 kisinin

9 aydir silregelen carpismalann en siddetlisi, bu carpismalardir.

T.C. YARD IM HEYE Ti, BUYUKEL<;:iLiGE BAG LANDI

(k Habe)

TEKNiK PERSONEL'iN UCRETiNiN KESiLMESi, TEHDiT EDiLDi

(k Haber)
SANAYi HOLDiNG'iN 1976 YILI FAALiYETLERi SAPTANIYOR

(k Haber)
Kibns Tilrk Federe Devlet baskani Rauf Denktas, Sanayi Holding Gene! Muduru
Orhan Alich ile bir gorusme yaparak, cahsmalar hakkmda bilgi alrmstir.

LiMANSEN TARAFINDAN YAYINLANAN BiLDiRiDE LiMAN SiRKETi
YASASINI HAZIRLAYANLAR

KUTLANDI

(k Haber)

Kibns Turk Liman ve Tasrt lscileri Sendikast Yonetim Kurulu, dun yaymladigi bir
basm bildirisinde,

"Kibns Turk Liman Iscileri Sirketi"nin

Meclise

konunun

sunulan

tasansrru

kurulrnasi icin hazirlanan ve

ele almis, bu tasanya

etrnistir,
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emek verenlere

tesekkur

KAZA iDARE AMiRLiKLERi KAYMAKAM SEViYESiNE

(k Haber)

<;IKARILIYOR

Mevcut

Kaza

Idare Amirlikleri'nin

cahsmalar yapilmaktadrr.

kaymakam

seviyesine

cikanlmasi

icin

Bunun gerceklesmesi icin, Tilrkiyedin uzman istenmistir.

TEK NEDEN YORGUNLUK DEGiL
Klindis "Istifasmda Derin Nedenler Vardir" Dedi

(k Siyaset

Haber)

Klindisin bu gorevden cekilmesinin yanh ve tepkileri devam etmektedir. Dunku
Rum gazeteleri'de konuya genis yer vermislerdir. Edilen bilgiler gore; Klindis'in Rum
Temsilciler Meclisi Baskanligmdan

cekilrnesi ihtimali de bulunmaktadir.

KO~EM'DEN
Ne Olduguna Tabana inerek Bakmah

Ulkelerin kaderlerini yuklenmis hukumetlerin turn kaderini yilklendikleri "devlet"
bu titizlik icinde bir kez de uzaga cekilip seyrettiklerini bilmiyoruz; ama Kibns Tiirk
toplumunun kaderini yuklenmis bugunku siyasi kadronun bunu yapmakta 90k ihmalkar
davrandigim hemen soylemekte bir sakmca olrnayacaktir.

"Biz yapanz, toplum ister anlar, ister anlamaz" dusuncesi fedakarlik deyisleri
arasmda pekcok yonetimde yakaladrgimiz

bir serzenis olrnustur.
E!jref Nidai
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RUM BASINI
Rum Tarafmm Teklifleri

Oilman habere gore Italya, Tilrkiye tanklar ve ucaksavar fuzeleri satmak icin
Tilrklerle anlasma imzalamarrnstir. Uzmanlann soyledigine gore, bu anlasma tahdmda,
Tilrkiye'ye en bliyiik silah sevkiyati yapilacaktir.

KU<;UK TEMiZLiK (Kultiirel Haber)

Evde bulunan bazi esyalann ternizligi, boyundan beklenmedik derecede insaru
oyalar. Kristal siseleri temizlemek icin su ile calkalayip icine biraz tuz ve sirke koyup
bes dakika bekleyip yrkamahdir. Banyoyu da bembeyaz gormek icin haftada bir sicak
sirke ile kafi gelecektir.
17 Deak
Sayt : 8550

BiR<;OK <;EVRELER, iSTiFASINI GERi ALMASINI iSTiYOR
Klerides'in Karar Giinii

Yunanistan basbakaru

(k Haber)

Konstantin Karamanlis, onceki aksam Buyukelci Duntas

elisle Klerides'e bir mesaj gondererek, kendisini cekilmeye sevkeden nedenler ne olursa
olsun, cekilrne karan lizerinde israr etmemesini istemistir.

Karamanlis mesajmda, Klerides'in cekilme kararmda israr etmesi halinde Ulusal
zararlara sebep olacagi inancida oldugunu da duyurrnustur.
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BiTSiOUS'UN DEMECi UZUNDU YARATTI

Celik; "Rumlar, Goril~me Kaprlaruu Kapanyor" (le Haber)

Kibns Turk Federe Devletinin
toplumlararasi

gortlsmelerin

Drsisleriyle gorevli Devlet Bakaru Vedat Celik,

Birlesmis Milletler kararlan cercevesinde

ederek Bruksel' deki mutabakati

ortadan

kaldiranlann

gorusme

yapildrguu iddia

kapilanm

tamamiyle

kapatmakta olduklanru bilmeleri gerektigini soylemistir.

TURK-SEN, iHTiYAT SANDIGI HAKKINDA A(:IKLAMA YAPTI

(k Haber)
RUSLAR KIBRIS BUNALIMINDA NATO ULKELERiNi SU(:LADI
(Dz,J Haber)
Sovyetler Birligi, NA TO uyesi Ulkeleri Kibns'Ia
konusundaki gelismeleri engellemekle

ilgili toplumlararasi

gorusmeler

suclarrustir.

KORUTURK, YABANCI MiSYON SEFLERiNE KIBRIS HAKKINDA
KONUSTU (Dz.J Haber)

Fahri Korutiirk, Kibrts konusunda sunlari soylemistir:
"Bu sanma siyasal bir cozilm bulunmasmi

amaclayan gorusmelerin

bu yana 1 yih askin bir zaman gecmis olmasina
anlasmaya vanlamarms

baslamasindan

ragmen, ilgili taraflar arasmda bir

olmasi esef vericidir."

MUSLUMANLAR DAMER KASABASINI ALDI (Dz.J Haber)

LUbnan'da

Muslumanlarla

Filistin

Kurtulus

gundur abluka altmda tutulan Damar kasabasiru,
gecirrneleri Uzerine abluka altma alrruslardir.

67

Orgutu temsilcileri
Hristiyanlann

tarafmdan

uc

Filistin kampiru ele

OREK, iNGiLiZ SAKiNLERi

BASKANINI KABUL ETTi

(k Haber)

KIZILAY' A YARDIM YAPILDI (Dz$ Haber)

ingiltere'de faaliyet gosteren Kibns Ti.irk Cemiyetinden Kizilay'a 1000 sterlin
yardim yapilrmstir.

LiMASOL'DA

BiR TURK GENCi OLU OLARAK BULUNDU

(k Haber)

Ozkan Eyyi.ib adh 22 yasmda Limasollu bir Turk genci, gecen aksam Limasol'da
olil olarak bulundu. Ozkan Eyyub'un kaza sonucu oldugnnu one silren Rum polisi,
kazarun ne oldugu konusunda herhangi bir aciklarna yapmaktan kacmrnaktadir.

KOSEM'DEN
Neden Istifa Etti

Klimdis neden istifa etmistir? Simdi siyasi cevreler, hart! hart! bu nedene cevap
anyorlar. Nedeni, uzun yillar 2 adam durumundaki Klimdis'in Malearios'un pisliklerini
ternizlernek durumunda kalrrus olmasidir.
Esref Nidai

RUM BASINI

Rum

gazetelerinin

yorumlamaktan

ccgu,

kacmmaktadirlar.

Kleides'in

gorusmelerden

cekilmesi

konusunu

MAHi gazetesi bugunku yorumunda, Kleides'in

zaman zaman cekilrneyi ve sonra Makarios ile karsihkli grev belirtmelerinden sonra
hicbirsey olmarms gibi tekrar isbasira donmeyi ahskanlik haline getirdigini yazrmsttr.
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AiLE
Kalp Rahatsizhgr En <;ok Ne Zaman Olur (Kiilturel Haber)

Yapilan arastirrnalara gore kalp rahatsizhklanrun
yemeklerinden sonra oldugu anlasilmistir.
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en 90k, mevsim ve aksam

18 Deak
Sayi : 8551

KLERiDiS iSTiFASINI DUN GERi ALDI

(k Haber)

Rum temsilciler Meclis Baskarn Glaykos Klerides toplumlararasi gortismelerde,
Rum tarafmm gorusmesi olarak gorevine devam edecegini aciklarrusur. Uzun bir
slireden beri, zaman zaman kendisine karsi girisilen saldin ve ytpratma kampanyasmm
da istifa karan lizerinde herhangi bir etkisi olrnadigrm one surrnustur,

SAHTE 500'LUKLERE DiKKAT!

(k Haber)

Merkez Bankarruz TC. Ziraat Bankasi, bankalanrruzla
piyasada 90k miktarda sahte 500'1likler bulunduguna

diger kuruluslanrrnza,

iliskin uyanda bulunmustur.

EGiTiM SEMiNERi SUBAT'TA YAPILACAK

(k Haber)

Tiir-san, Turk-if le ortaklasa onurnuzdeki Su bat aymda Lefkosa'da

bir egitim

semineri dzenleyecektir. Seminerde de almacak baska konular sunlardir;
1. Turk-Is Iliskileri
2. Isci Saghg1 ve ls Guvenligi
3. Sendikacihk ve Sendika Temsilciligi

BURSA'DA POLiS, ARASTIRMA YAPTI (Dz$ Haber)

Bursa' da polis, gecen aksarn sabaha kadar devam eden yo gun bir arama yaprmstir.
13 amir ve 115 memurun katildiklan arama-taramalarda kahvehane, gazino gibi yerler
ve araclar da denetlenrnistir.
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RAMADAN CEMiL'i KA YBETTiK

Eski

Limasol

milletvekillerinden

(k Siyaset

Haberi)

ve toplumumuzun

tanmrms

simalarmdan

Ramadan Cerni!, gecen aksam saat 23:00'te gecirdigi ani bir kalp krizi sonucu vefat
etmistir.

ELEKTRiK MUSTAHDEMLERi EYLEM KARARI ALDILAR

(k Haber)

Turk-San'a bagh Ktbns Turk Elektrik Milstahdemleri Sendikasi (El-Sen) iiyeleri,
dun olaganustu bir toplanti yaparak, Kibns Turk Elektrik Kurumu B kadrolannm 31
Ocak 1976 tarihine kadar doldurulmasi hususunda oy birligine yakm bir cogunlukla
karar vermistir.

iSRAiL, SALDIRI HAZIRLIGI i<;iNDE (Dz$ Haber)

Liibnan'da gecen

gun

meydana

gelen

carpismalarda

163 kisinin

oldugt;

bildirilirken, Israil'in Lilbnan'a saldirmak icin hazirhklar yaptigi one surulmektedir.

ALAYKOY'DE MEHMET(:iK CAMii TORENLE A(:ILDI

(k Haber)

PAHALiLiKLA MUCADELEDE YENi BiR ONERi:
"SERBEST PAZAR KURALIM"

CANLI GiTTi, OLU GELDi

(k Haber)

(k Haber)

Limasol'da olu olarak bulunan Turk gencinin cesedi dun ogleden sonra Kurtanlrms
Tiirk Bolgesi'ne getirerek Turk Gene! Hastahanesindeki morga kaldinlrrusnr.
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GUZELYURT

PAZARINDA BOYKOT

(k Haber)

Sebze ve meyve namma hicbir seyin kalmadigi belediye pazarmda huzursuzluk
son haddine varrrustir.

KOSEM'DEN
Pazardan Pazara Konular

Pattrdi gurultuler arasmda nihayet Kalite ve Fiyat Kontrol Komitesi kuruldu. Bu
komitenin basmda gazetelere gectigi kadar admm onilnde "Prof." Niteligi olan kisi
getirildi. Biz,

iki yd silreyle gorev yapacak

olan bu komiteyi

simdiden

"ne

yapiyorsunuz" diye srkisturnayalun ama bir sure sonra herhalde gazete sutunlanna bol
bol konu cikaracaklanrn miljdeleyebiliriz.

Esref Nidai
RUM BASINI
Kleridis - Makarios Cansmasi

MAHi gazetesi, tam manset olarak iri puntolu basliklar altmda Kleridis ile
Makarios arasmda onemli nedenlerden ileri gelen buyuk bir catismanm bulundugunu
one siirmektedirler.

ENFARKTUS'E KARSI YENi BiR iLA<; BULUNDU (Du; Haber)

Federal Almanya'da bilginler, 7 yil silren arastirmalar sonucunda, enfarktusu
onlemeye yarayan ve anjinde-puvatrin tehlikeli krizlerini kesinlikle engelleyebilen bir
yeni ilac hazirlamayi basarrmslardir,
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KADIN SURUCULER, DAHA DiKKATLi (Dz:j Haber)

Federal Almanya' da 18 yasmm ustundeki her 6 kadmdan biri alts verise ya da isine
otomobille gidiyor. Arasurmamn ortaya koydugu onemli sonuclardan biri kadmlarm
bazi onyargilann aksine olmak Iizere erkeklerden daha kotu surucu olmadtklandir.
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19 Ocak 1976
Sayt : 8552

TiCARET ODASININ 16. OLAGAN GENEL KURULU DUN YAPILDI

(k Haber)
1976, Ekonomik Seferberlik Y1h Olarak Ilan Edildi

Toplumumuzun ekonomik sorunlannm giderek ag1rla~t1g1 ve ticaret hayatimtzm
her yonden etkilendigi bu donemde, bi.iyi.ik bir onern arzeden Kibns Ti.irk Ticaret
Odasi'run 16. Olagan Yilhk Gene! Toplantist di.in sabah sehrirnizde yapilrms ve 1976
yihm karma ekonomi cercevesinde ekonomik seferberlik yili olarak kabul eden yeni bir
Yonetirn Kurulu secilrnistir,

URETiM, iTHALAT VE iHRACATA YONELiK CiDDi GiRiSiMLERDE
BULUNMAK UZERE 100 BiN KIBRIS LiRASI SERMAYELi TiCARET
SiRKETi KURULDU

(k Haber)

Toplumumuza unutulmaz bi.iyi.ik hizmetlerde bulunmus,

tarunrms simalarimizdan

Kemal Coskun, carsirmzda eksikligi hissedilen basta gida maddeleri eksik olmak uzere
her ti.irli.i ti.iketim maddesinin teminine yonelik calismalara baslarms ve "ARK" adi
altmda buyuk bir ticaret sirketi kurulmustur.

48 SAATTE 259 OLD, 536 YARALI (Dz!> Haber)

Li.ibnan'm baskenti Beyrut'ta onceki gece vanlan ates-kes anlasmasindan bircak
saat sonra

carpismalar

yeniden

baslarmstir.

carpismalar, Mi.isli.imanlann mahsur kaldrgi
etmektedir.
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Ajans

haberlerine

gore en yogun

Beyrut'un Karantina bolgesinde devam

ZAiRE U(:AKLARI SINIRI BOMBALADI
Angola'da Dere Kan Akiyor (Dz$ Haber)

RAMADAN CEMiL TOPRAGA VERiLDi (ir; Haber)

Eski Limasol

milletvekillerinden

Ramadan

Cerni!, dun Selimiye

Camiinde ogle

namazim muteakip yapilan bir torende topraga verilrnistir.

FORD, KIBRIS KONUSUNDA ciooi

(:ABA HARCAMASINA (:AGIRDI

(Dz$ Haber)

Birlesik Amerika Senatosu Miitteciler Alt Komisyonu
Ford yonetirninin

Baskaru Edward Kennedy,

Kibns anlasmazhguun bir yII bir cozume kavusturulrnasi

icin daha

ciddi bir sekilde caba harcamaya cagimustrr.

ALMAN TV'Si "MAKARiOS, DUNY A KAMUOYUNU ALDATMAY A
(:ALISIYOR (Dz$ Siyaset Haberi)

Kibns konusunda Turklere karsi olumsuz
Alman

yaymlanndan

Televizyonu "ZDF" onceki aksam yapttgi

Rumlan'nm

dunya kamuoyunu

aldatmak

bir yaymda

icin uyusmazhgi

oturtl tanmrrus olan 2.
"Makarios ve Kibns

uzatmaktan

dolayi,

agrr bir

dille suclarmsnr.

(:AGLAYANGiL RESMEN A(:IKLADI:

Gorusmeler 17 Subat'ta (Dis Siyaset Haberi)

Disisleri

Baskaru

Ihsan Sabri Caglayangil,

antlasmasi cercevesinde 17 Subat'ta baslayacagmi
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toplumlararasi
soylernistir.

gorusrnelerin

Bruksel

DONDURUCU SOGUKLAR GELiYOR
TURKiYE'DEKi

KOTU HAVA, KIBRIS'I DA ETKiLEYECEK

(k Haber)

Yunanistan, Casus Yuvasi Oldu (Dz~ Haber)

Apoyevmatini Gazetesi'ne Aciklama yapan bir Yunan Gizli Orgut Sorumlusu, "Bir
ajanm Tlirkiye'den gelrnis bir Amerika'dan buyuk askeri oneme haiz bilgi sizdirdigmi
soyledi.

TELEViZYON FiLMLERi, SiNEMA FiLMLERiNDEN DAHA
PAHALIYA MALOLUYOR (Kultiirel Haber)

Yapilan son arasnrmalara gore, televizyon filmlerinin sinema filmlerine oranla
daha pahahya maloldugu ortaya cikan arastirmalar sonucu gunumuzde televizyondan en
yi.iksek geliri saglayan Arnerikah sanatcilar listesinin basmda Johny Carson ve Mary
Tyler Moore geliyor.
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20 Ocak
Sayt : 8553

DENKTAS: "ENOSiS i<;iN RUM TARAFINDAN TATMiNKAR GARANTi
ALDIM
Kibns

(k Haber)
Turk

Federe

Devleti

Baskam

Denktas,

dun

yaptigi

aciklamada

toplumlararasi gorusrnelerin baslamasi icin ileri surulen 17 Subat tarihi ile gortlsme yeri
olan Viyana olarak uygun bulundugunu, ancak bu toplantiya Turk tarafmm kauhp

kanlrnayacagmin soylenmesinin heni.iz erken oldugunu bildirmistir.
<;ELiK, KENNEDY'NiN KIBRIS KONUSUNDA YERALDIGINI SOYLEDi

(k Haber)
BU YIL txt FiLO SAVAS U<;AGI, DORT DENiZAL TI VE DORT
HUCUMBOZ ALIYORUZ (i9 Haber)
TBMM Burce Plan Koruma Komisyonun'da Milli Savunma Bakanligi butcesi
iizerinde bilgi veren Ti.imgeneral Nazmi Yavuz Alp, 1976 yih icinde savas aracgerecleriyle

savas stoklan icin 12 Milyar 826 milyon 928 bin lirahk harcama

yapilacagiru; almacak araclar icinde F-4, F-104 tipi, iki filo savas ucagi 4 denizalti, 4
hiicumbot bulundugunu aciklanustir.

BASBAKAN KERAMi iSTiF A ETTi (DzJ Siyaset Haberi)

Li.ibnan'da Altmlar, Daglara Gomuluyor

77

ODUL KAZANAN KOPRU (Dz!i Haber)

Guneyban ingiltere'nin

Brisnol Sehri civarlanndaki

Avan nehri Uzerine insa

edilmis olan 4,550 ayak uzunlugundaki kopru, Celik Yapi Desenleri icin 1975 yilinda
verilen bes Ingiliz odulunden birini kazanrrusnr.

MAGOSA DEVLET AMBARLARINDA

GOREY YAPILDI

(k Haber)

(;AGLA Y ANGiL, Y ARIN DANiMARKA'Y A GiDiYOR (Dz:j Siyaset Haberi)

PATRICIA HEARTS'UN DURUSMASINA SAN FRANCISCO'DA
BASLANDI (Dz:j Haber)

LEFKOSA VE GiRNE HAST AHANELERiNDE

RONTGEN <;EKiMi

DURDURULDU (t; Haber)

Buna gerekce olarak da, her iki tesisteki rontgen araclan ile sua ismlanna karsi
gereken tedbirlerin, yapilan tum uyanlara ragmen almrnarms olrnasi gosterilmistir.

KOSEM'DEN
Y eni Bir Uyari

Bundan uzunca sure once Kibns Turk Federe Devleti Baskaru Denktas' m 31 nolu
genelgesi uzerinde durrnustuk. Su yonden durmustuk; Devlet olus iddiasma sadece lafla
girilmez. Eger toplum olus iddiasmdaysa, bunu tum siyasal alanlarda kabul ettirebilmek
icin, herseyden once kendi bunyesinde kabul edecektir.

Bu noktada, bUrokrat kesime bUyUk isler dusrnektedir.

E~refNidai
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RUM BASINI 12. SAAT

Gunluk gazetelerin

yorumlamaktan

kacmdiklan

Klerides

meselesi

bugunkii

haftalik gazetelerin bashca yorum konusunu teskil etmektedir. ALiTHiA

gazetesi,

yukandaki bashk altmdaki basyazrsmda, Klerides'i cekilmeye sevk eden meseleler
hakkmda yaymlarms oldugu habere deginmektedir.

AiLE

ii;e Gomulen Trrnak (Kultiirel Haber)

Dar ayakkabi giyinenler bilhassa ayak tirnaklan ice dogru donerler ve ete
gornulurler, Arna temiz ve iyi bakilan ayaklarda bile arada sirada bu tur timaklara
rastlanabilir. Herseyden once, iltihabi tedavi etmek gerekir.
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21 Ocak
Sayi : 8554

BAKANLIKLARIN

TESKiLAT Y ASALARININ HAZIRLANMASINDA

iLK OLUMLU ADIM

AYDIN SAMi, EGiTiM BAKANLIGI, TESKiLAT YASASI TASARISINI
MECLiSE SUNDU (jr; Siyaset Haberi)

YUNANLILAR,

tc

VE DIS KONULARDA BiRBiRLERiNE DUSTULER

(Dis Siyaset Haberi)

GENiS <;APTA MUSLUMAN KATLiAMI

BASLADI (Dz~ Haber)

On aydir devam etmekte olan Lubnan ic savasinda ilan edilen 14. Ates-kesten
birkac saat sonra Hristiyan militanlann saldmsina ugrayan Karantian bolgesindeki
Muslilmanlar, deniz kiyisma dogru cekilirken, bolgenin alevler icinde yanmakta oldugu
ve Falanjistlerin genis capta bir mlislilman katliamma giristikleri, Lubnan camilerinde
ise, Mlinhal katliamma girisen Hristiyan falanjistlere karsi "cihad" cagnlan yapildrgi
bilidirilmektedir.

SOZCUMUZ, ANLASMA KAPILARININ

NASIL A<;ILABiLECEGiNi

A<;IKLADI:
Kibrrs'm Bir Yunan Adasi Oldugu Fikrinden Kurtulmah

BAKANLAR KURULU TOPLANDI

(k Siyaset

(k Siyaset Haberi)

Haberi)

Kibns Turk Federe Devleti Bakanlar Kurulu, dun sabah Devlet Baskam Rauf
Denktas' in baskanligmda olagan toplandrklanndan bir isini daha yaprmsur.
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CYPFRUVEX'TE iHTAR GREVi YAPILDI (ir; Haber)

Sabah saat 07:00-09:00 arasinda "Narin I; Narin II" ve "TOPEL" paketleme
evlerinde calismakta olan 350 isci, isverenin toplu sozlesrne gorusmelerini ciddiye
almamasiru protesto etmek icin, 2 saatlik ihtar grevi yaprruslardir.

KOSEM'DEN
K.K.T.O. Toplantrsr Uzerine

Bans harekan oncesinde Kibns Turk toplumunun ekonomisine sik sik egilrnek
geregini duydugumuzda bir gercegi vurguladik:

- Turk toplumu,

gungunden Rum'un kornisyonculugundan

ote anlam ifade

etmemektedir. Ozel sektor, ticaretin kolaymdadir.

RUM BASINI
Klerides Meselesi

Rum

gazetelerinin

bildirdigine

gore,

Klerides'in gecen

Cumartesi

gunku

aciklamasinda, Makarios'a gonderdigini soyledigi mektubun henuz Makarios'un eline
gecrnedigi

yolunda

dunku

DEM OKRA TiK

gazetesinde

cikan

haber,

resmen

dogrulanrms, Resmi bir kaynak, dun bu mektubun Makarios'un eline ulasmadigim
belirtmistir.
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AiLE
Cocuk Balolan (Kulturel Haber)

Cocuklar icin tertip edilen bolalor, gunduzleri yapihr. Cocuklann anne ve babalan
da gelirler. Cocuklar temiz ve guzel elbiselerini giyerler. Bu tiir balolarm gayesi, onlan
toplum hayatma ahstirmak ve bos vakit gecirrnelerini saglarnaktir, Birbirleri ile dans
eden ve eglenen kiiciikler, piyangolar cekerek, oyunlar oynayarak giizel bir gun gecirir.
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22 Ocak
Sayt: 8555

MUSLUMANLARIN CiHADI BA~LADI (Dis Haber)

Hristiyan militanlann

baskmma ugrayan Beyrut'un

karantina bolgesi, alevler

icinde yanarken, Suriye smmrn gecerek LUbnan'a giren 10.000 kisilik Filistin gerilla
kuvvetlerinin yanmda savasa girmesi LUbnan'm kuzey, guney ve dogu kesimlerinde
Muslumanlann hakim durumu gectikleri bildirilmektedir.

EDiZ HUN, Y ARIN KIBRIS' A GELiYOR

OGRENiM GEN(LiGiNiN SORUNLARI ANLATILDI (jr; Haber)

Ankara Kibnsh Ogrenciler Dernegi, istanbul Kibnshlar Ogrenim ve Kultur
Dernegi ile Demoktarik

Genclik Dernegi, dun saat 12:00'de Lefkosa'da

Ogretmenler Sendikasi Lokalinde bir basm toplantisr

Ilkokul

duzenleyerek, Yuksek Ogrenim

Gencligi sorunlanyla, Orta Ogretimin sorunlanru anlatrruslardir,

BUTUN GiZLi SiLAHLAR DAGITILDI
Makarios EOKA-B Orgiitiiyle i~birligi Icine Girdi ( k Haber)

YETKiLi AMERiKAN (EVRELERi

A(IKLADI:

Bilytikelci Davies'in Katilleri Bilindigi Halde, Aciklanrnadr

(k Siyaset

Haberi)

Rum yonetirni 1974'te Birlesik Amerikat Buyukelcisi Doger Davies'i oldurrnekten
saruk olarak bir polisin tutuklandigrm;

ancak daha sonra deli! yetersizliginden dolayi,

serbest brrakildigi dogrulanrrustir.
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KO~EM'DEN
Ekonomik Gercekleri Y asamak

Bir ulkenin ekonomisi soyut kavramlarla belirlenmez. Turk toplumunun bans
harekatmdan bu yana kafasmm bir kosesine 'ekonomik yeterlilik' slogaru kazanrmstir;
ama ekonomik yeterlilige ulasacak somut ekonomik sistemler yaratilmamrsur.

E$refNidai
RUM BASINI
Gorii~meler ve Denktas

AGON gazetesi, asagidaki haberi vermektedir:

"Kibns lideri Denktas' m gorusmeyle ilgili son demecini yetkili siyasi gozlernler, 17
Subat'ta Viyana'da acilmasi kararlastinlan toplumlararast gorusmeler ile ilgili olarak
Denktas' m yeni problemler yaratmaya caltsugim soylernektedir."

AiLE
Cocugunuza C Vitamini Veriniz (Kultiirel Haber)

Cocuga C vitamini verilmezse dis etleri siser ve iskorbit denilen hastahga yakalarursa
cocuk 1 ayltkken, portakal suyuna baslanmahdir.

kaynagidir.
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Portakal, 90k iyi bir C vitamini

23 Deak
Sayt: 8556

YENi~EHiR'DEKi

(k Siyaset

SOYGUNUN F AiLLERi HALA Y AKALANAMADI

Haberi)

Baspsikopos

Makarios'un,

onceki

gun

Finlandiya

Buyuklecisi'nin

gliven

mektubunu ahsi sirasmda soyledigi sozleri Kibns Turk Federe Devleti Baskana Denktas
cevaplandirdi.

Denktas bu konuda soyle demistir:
"Makarios, adanm ikiye boltinmesini istemiyorsa, sliratle iki bolgeli Federasyon
sistemi kabul ettigini halkma duyurrnahdir." dernistir.

1976 MALi YILI BUT<;ESiNE DORT YENi VERGi GELiYOR

(k Haber)

TURKiYE'DE Y ARALANAN OGRENCiMiZE YARD IM EDiLiDGi
A<;IKLANDI

(k Haber)

K.T.F Devleti Sozcusu, dun yaptigi bir aciklarnada, Tlirkiye'deki olaylar sirasinda
yaralanan gencin her turlu tedavisi icin her tlirlli tedbir almdignu, gencin babasmm da
masrafmm karsrlamadigim aciklanmisnr.

EDiZ HUN GELDi

POLiS BASKINLARI DEV AM EDiYOR

(k Haber)

19 Ocak , Lefkosa'da bir kahvehanede, bes kus. "Konga" diye bilinen oyunu
parasma oynarken, bir polis ekibi tarafmdan yapilan baskm sonucu yakalanmislardir.
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LUBNAN'DA YENiDEN ATE~KES ANLA~MASINA VARILDI
(Dis Siyaset Haberi)

Li.ibnan cumhurbaskanligmca
girecegi

saatin

yapilan aciklamada, ateskes anlasmasmm yinelige

heni.iz belirlenmedigi

bildirilmistir.

Ateskes

anlasmasi

uyarmca

Filistinliler, Suriyeliler ve Lubnanlilardan olusan bir yi.iksek askeri komite kurulacaktir.

KO~EM'DEN
Meslek Ahlaki

Okullarda cocukken toplumda insan islevi ve insan varhgmm toplumu olusturrnasi,
onunla birlesmesi hususlan anlatihrken basit ornekler getirilir.
Toplum boylesine insanlann kaynastigi bir di.izene gelince, artik tek bir soz vardir: "Her
koyun, kendi bacagmdan asihr." Kendi bacagmdan asilan her koyun ise, toplumu
veremez. 0 yi.izden birey olarak, hep kendimizin sahibi degil, biraz da yaptiklanrmzm
sahibi olahm

Esref Nidai

RUM BASINI
Ayandrea Bolgesinde Durum

MESiMVRiNi gazetesi, yedi si.itun uzerine verdigi bir haberde, Ti.irklerin
Ayandrea bolgesini ucsuz bucaksiz bir askeri kayip haline getirdiklerini bildirmektedir.

AiLE
Her Viicuda Uygun Topuk Yuksekligt Var Mrdir? (Kultiirel Haber)

Her vi.icuda uygun ideal topuk yuksekligi vardir. Bir topuk, 7 santimden yi.iksek
olmamahdir. En uygun ayakkabi yuksekligi, 5-6 cm, en fazla da 7 cm olrnahdir.
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24 Ocak 1976
Sayu 8557

BAKANLIKLARIN TESKiLATINI DUZENLEYEN VASA, KURUCU
MECLiS'E SUNULDU (t; Haber)

Yeni tasanya gore, bazr mevkilere siyasi bir statii verilecektir. En iyi mevki haline
getirilen mevkiler; miistesar, gene! mudur, rnufettisler, uzman darusmanlardrr.

GORUSMELERiN 17 SUBAT'TA Y APILABiLMESi ic;iN DENKTAS,
KLiRiDiS'iN

(k Siyaset

GORUSME STATUSUNUN BELiRLENMESiNi

iSTEDi

Haberi)

GUNLUK 60 KAPASiTELi BESP ARMAK KiRE(; FABRiKASI,
DEVREYE SOKULDU

(k Haber)

Gtlnltik 60 kapasiteli fabrikanm isletmecisi Ali Amca'nm verdigi bilgiye gore
Federe Devletimiz bolgesinde devreye sokulmus tek kirec fabrikasi olan tesisler,
toplumumuzun ihtiyaciru tamamen karsilamakta olup, ihraacata yonelik cahsmalara
baslanrmsur.

KOSEM'DEN
ilk Elestiriler, 1976 Butcesine Dogru

1976 butcesi ilzerinde cahsrnalar surdurulurken,

bu konudaki ilk elestiri de,

gectigirniz hafta Bozkurt gazetesinin mansetinde yazildi.
Kurucu meclik uyelerinden Aydm Sarni, butceyi "duygusal" olarak niteledi.

Esref Nidai
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RUM BASINI
Son Siyasi Durum

FiLELEFTHiEROS

gazetesi, sekiz siltun ilzirene manset olarak verdigi bir

haberde, AET'NiN Ti.irkiye, Yunanistan ve Kibns nezninden yeni bir tesebbuste

bulundugunu bildirmektedir.
Ai LE
Bogaza K1h;1k Kacarsa (Kiiltiirel Haber)

Bahk yerken bcgaza krlcik kacrnasi, 90k normaldir. Ancak bu kilcik, bi.iyi.ikli.ik
derecesine gore tehlikelidir. Sayet bilyiik bir kilcik yutulmussa, emkek ici yiyerek,
uzerine de su icilmelidir,
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25 Ocak
Sayi: 8558

<;ARSIDAKi ET FiYATLARI, YUKSELDiK<;E YUKSELiYOR
Et Darhgun Giderecek Gerekli Tedbirler Ahnmah (ir:; Haber)

Federe Turk bolgesinde et fiyatlan luzla yiikselerek tesbit edilen normlann uzerine
cikarken, Rum tarafi et sorununa coziirn bulmustur. Y eni Zelanda' dan ithal edilen et,
Rum tarafmda et darhguu giderdigi gibi, et fiyatlarmm dusmesine de yo! acrrustir.

DR. BEKiROGLU, 1976 BUT<;ESiNi ELESTiRDi
Hekimlerin Magdur Halde Olduklari One Silrilliiyor (ir:; Saglik Haberi)

Saglik

hizmetlerinin

hastabakicilara

diger

fazla mesailere

onemli
karsilik,

bir

kesimini

teskil

odenek verilmesi

eden

hernsire

ve

icin butceye tahsisat

konmasuu memnuniyetle karsiyalan Dr. Bekiroglu, simdiye kadar haklanm almak icin
hicbir eyleme gecmek yoluna gitmeyen hakimlerin haklannm bu sekilde kayitsizhkla
karsilanmasmdan dolayi tedirginlik icinde olduklanrn belirtmislerdir.

BELEDiYE PAZARI TAMTAKIR (ir:; Haber)

Birkisim manavlara gore son yagislar nedeniyle balcrk haline gelen bahcelere,
iireticilerin girememesinden

sehrirnizdeki Belediye Pazan, ozellikle sebze yonunde

tamtakir.

BAZI OLUMLU GiRiSiMLERDEN

SONRA iLA<; FiYATLARININ

DUSMESi BEKLENiYOR (ir:; Saglik Haberi)

Giivenilir kaynaklardan orendimize gore onurnuzdeki gunlerde ilac fiyatlannda bir

dU~U~ olacaktir.
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LUBNAN'DA ATESKE'E UYULUYOR (Dz~ Haber)

Ateskesin uygularup

uygulanrnadrgim

komite, ulkedeki guvenligin
cagnsmda bulunmustur.

saglanmasi

"Artrk Rumlarm Toplumumuza

suuoi

icin yerel gi.ivenlik guclerinin kurulmasi

_

DENKTAS, YESiLIRMAKTA

(k Siyaset

kontrol etmek icin kurulan ortak askeri

KONUSTU
Saldirmalari Akil Isl Degil."

Haberi)

ARABiSTAN, KIBRIS SONUNUN KIBRIS HALKI TARAFINDAN

<;OZUMLENMESiNi

iSTiYOR (Dz~ Siyaset Haberi)

KOSEM'DEN
Pazardan Pazara

Imzast bizim olmayan aktarma bir dortlugumuz var. Toplumumuza uyar diye
yazdik:

N edir bilmem helal - haram
Olsun yeter cepte param
0 gi.in basta her kim varsa
Onunladir benim anam
Ben bu huyu birakamam
Giden agarn, gelen pasarn
E~ref Nidai
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LIBRARY

YAVRUSUNU A<; BIRAKARAK OLDURDU (Dz~ Haber)

Hamileligi

strasinda psikolojik bunalimlar

geciren gene bir fransiz kadirn,

dogurdugu cocugunu ac birakarak olume mahkum etmek sucundan polis tarafindan

tutuklanmistrr.

RUM BASINI
Toplumlararasi Gorusmeler

FiLELE

FTHEROS gazetesinin New York muhabiri, Turkler toplumlalarasi

gorusrneleri kapah bir diyalog sekline sokmak istediklerini ve Turkiyenin tekrar
Yunanistan Turkiye goresmelerinden soz etmeye basladigim belirtmistir,

Ai LE
Nefes Darhg], Ne Zaman Gorulur? (Kulturel Haber)

Nefes darliguun cesitli nedenleri vardir. Nefes ahp-verme gogusle kanm aytran
diyafram isimli kesim ve kaburgalar arasmda ki kaslann gorevidir. Bu kaslar her nefes
ahp veriste darahp genisler, Boylece de goglisteki hava, akcigerlere dolup bosahr,
Ancak kasmak gibi sert hareketlerde nefessiz kalmabilir.
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26 Ocak
Sayt: 8559

HEPiMiZiN GOZU AYDIN, Ti CARET VE SANA Yi BAKANLIGINCA
MAKUL BiR FiY AT TESBiT EDiLDiKTEN SO NRA KAHVE SURATLE
PiY ASAY A SURULECEK

(k Haber)

Federe Devletimiz bolgesinde gectigirniz yilm kasim ayt sonlanndan itibaren bas
gosteren kahve darligi, birkac gUne kadar tamamen giderilmis olacaktir.

(:AGLA Y ANGiL, DANiMARKA

LUBNAN'DAKi

ZiYARETiNi TAMAMLADI (Dz,$ Haber)

DURUM, KIBRIS'DAKi DURUMA BENZETiLiYOR

(Dz,$ Haber)
Son carpismalardan sonra binlerce insan evlerini terkederek, Mi.isli.iman ise
Musluman bolgesinde, Hristyan ise Hristiyan bolgesinde daha emin yer aramaktadir.

MiLLiYET<;:i

ctx-t

KURTARMAYA KARARLI OLDUGUNU

A(:IKLA YAN <;:iN, BiR SAVAS i<;:iN HALK VE ASKERLERDEN

HAZIR

OLMASINI iSTEDi (Dz,$ Haber)

Cin Devlet Konseyi ve Merkezi Askeri Isler Komisyonu Cin, yeni yih dolayrsiyla
yaymladiklan ortak mesajda, savasa karsi hazirhkli olmada askerleri ve sivil halki
birlesmeye cagirrrusnr.

BOLiVYA'DA KOMUNiSTLER, DARBE TESEBBUSUNDE BULUNDU

(Dz,$ Siyaset Haberi)
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KOSEM'DEN
Protein

Uygar olusun olculeri "protein" kosuluna baglanabilir.

Uygar olus, bir ulusun

aldtgi protein miktanyla da olciilebilir ve toplum, proteinsizlikle burun buruna kaldi
simdilerde,

Tedbir olarak su yapilmali

ki: Devlet olarak ya ozel tesebbus sahiplerine

donmus et getirtme izni verilmeli veya devlet, bu ihhalata kendi girmeli. Y oksa zaten
sebze de yiyemeyecek durumda kalan (pahahliktan) fakir fukura yurttaslar, bu kez
proteinsizlikten km Iacaktir.

E$refNidai

KRAL FAYSAL'I OLDUREN PRENS, AMERiKA'DA

7 YIL YENi

SOL'UN ETKiSiNDE KALMIS (Dz$ Siyaset Haberi)

AiLE
Lohusa, Neler Yemeli (Kidturel Haber)

Yeni degum yaprms bir kadm, beslenmesine biiyiik ozen gosterrnelidir. Mideyi
fazla yormayan vitamini bol sebzeler ve gaz yapmayan yiyecekler verilmelidir. Kabizlik
varsa bu, derhal giderilmelidir. Anne, bebege slit verdigi icin, gilnde yaklasik 1000
kalori kaybeder. Bunun icin anne, giinde 1 litre silt icmelidir,

93

27 Deak
Sayi: 8560

DENKTAS, MAKARiOS'UN
"Tiirklerin

imha

BODAMYA KONUSMASINI

Edilebilecegi Bir Duruma Dtisulmeyecek"

CEV APLADI:

(k Haber)

Kibns Ti.irk Federe Devleti Baskam R.Denkta~, komsu Rumlann kiliseden
aldiklan isaret ile silahlarup yeniden kornsu Ti.irk koylerini imha edebilecekleri bir
di.izene donulmeyecegini soylemistir.

GRiVAS<;ILARLA

RUMLAR TARTISTILAR

(k Haber)

Rum toplumunda karsit goruslu gruplar arasmdaki kavgalar, araliksiz devam
etmektedir. Bu olaylarm en son ornegi; Grivas ile Limasol'da duzenlenen bir anma
torenine otobusler icinde gelen Grivas taraftarlan ile Lefkaridis gocmen kampmdaki
gocmenlerin kavgalandir.

PORTEKiZ'DE HALK, PiLiCiN TANESi 14 SiLiNE YUKSELiNCE,
KIYAMETi KOPARDI! (Dz$ Haber)

<;ELiK, MISIR YUNAN ORTAK BiLDiRiSiNi ELESTiRDi:
"Rumlar, Kibrrs'i Enosis'e Sicrama Tahtasi Yapamayacak

(k Haber)

KOSEM'DEN
Deniz Y ollari Acihrken

Dis di.inyaya kapi-pencere acmadan, "iste biz adada vanz'' dedirtmeden, devlet
olusa giden yolu acamaytz,
Esref Nidai
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DONYA BASININDAN SE<;:MELER
ABD'de Irk-Din Ayrum Arnyor

Amerika'da yaptlan bilimsel arastirrna sonucu genclerle karsi renkten olanlara

karsi derin bir dusmanhgm hala surdugu ortaya cikti. Yahudi dusmanlrgi da gun gectikce
cogahyor.

AiLE

Aldigmuz Mal, Bozuk Cikarsa (Kiilturel Haber)
Her zaman ma!, arzu edildigi sekilde ctkmaz. Giyecek defolu, yiyecek bozuk
cikabilir. Bu durumda, mah ahrken iyice gozden gecirmelidir. Tezgahtara baginp
cagirrnak cok yanhstir.
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28 Ocak
Sayt: 8561

1958 DiRENMESiNiN

18. YILDONUMU

(k Haber)

(:ELiK, HRiSTOFiDiS'iN DEMECiNi ELESTiRDi:
"Rum Siyaseti, Dengesiz Kisilerin Eline Girdi" (i9 Siyaset Haberi)

FiLiSTiNLiLERiN HAKLARINI GOZETEN KARARI VETO ETTiGi

tcix, ARAPLARLA

BLOKSUZLAR, AMERiKA'YA KARSI TEPKi

GOSTERDiLER (Dis Siyaset Haberi)

Birlesmis Milletler

Giivenlik Konseyinde

onceki gece oylanan Orta Dogu

konusundaki karar tasansmm Birlesmis Amerika tarafmdan veto edilmesi, Arap Ulkeleri
ile bloksuz iilkelerin biiyiik tepkilerine yol acrmsur.

ANGOLA'DA MARKSiST KUVVETLER HIZLA iLERLiYORLAR
(Dis Siyaset Haberi)

KOSEM'DEN
Makarios Gdrmeli ki!

Gercek

liderler, gilnil geldiginde

eger liderligini

yaptiklan

topluma

yarar

getirecegini kesinlikle bilirlerse, gorevden cekilmesini de bilirler ve bunu tarih icinde
"buyukluklerinin''

bir simgesi olarak yerli yerine oturturlar. Evvela Makarios, Rum

toplumu tarafmdan daha bans herekatmm hemen ardmdan yargiclar onune cikanhp
hesaplar sorulacak bir lider. En onemlisi Makarios, siyasi ortamda yiprannus cozum icin
alternatif olmaktan 91km1~ bir lider. Onu kimse, eskisi gibi kabul edemez.
E~ref Nidai
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RUM BASINI
Hristofides'in Konusmasi

Rum Disisleri Bakam Hristofides, dun aksam Lefkosa' da Lions Kulubunde yapugi
konusrnada Kibnsla ilgili gelismeler hakkmda karamsarltk belirtmis ve Turk tarafiru,
Krbns't taksim etmeye calismakla suclarrustir.

Ai LE
insan Bir Kez Mi A~1k Olur? (Kidtiirel Haber)

Bu goreceli bir konudur. Bazisi, hayatmda rastladrgi tek bir insanm etkisinde kahr.
Ancak gene! olarak insanlar, hayatlan boyunca birkac kisiye asrk olabilirler. Cunku
hayat, devrelerden olusur. Bu devrelerde insamn duygularmda hep bir gelisme olur. Bir
kisi, 20 yasinda etkilendigi bir kimseye, 30 yasmda hicbir his duymayabilir.
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29 Deak
Sayt: 8562

SANAYi HOLDiNG'TE GREV

(k Haber)

TURK-SEN'e bagh sendikalarm dim Sanayi Holding isletmelerinde yaptiklan 24
saatlik ihtar grevi %98 oranmda basanli olrnustur.

DENKTAS, YARI~MAYI KAZANAN SANAT<;ILARA ODUL VERDi

(k Haber)
Genclik, Spor ve Kultur Isleri Dairesinin 1975 yilmda duzenledigi 4 ayn daldaki
yansrnadan 4. Ulusal Resim Yansmasi ile 2. Ulusal Siir Yansmast sonuclanrmstir.
Birincilik odulu nil Gilner Pir, ikincilik odulunu Aziz Hasan, ucunculuk odulunu Emin
Cizenel almisnr. Ulusal siir yansmasinda ise Ozden Selenge birincilik, Oktay Oksuzoglu
ikincilik, Mehmet Levent ise ucunculuk alrmstir.

PAPANDREU: "TURKiYE iLE UZLASAMAZSA DARBE OLUR"
(Dz~ Haber)

Yunan Panhelonik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) lideri Andreas Papandreu,
Yunanistan'm Tlirkiye ile olan uzlasmazhgiru surdurrnesi halinde, bunun Yunanistan'da
yeni bir darbeye yol acabilecegini soyledi.

YENi BiR <;IBAN BA~I MI?
Fas ile Cezayir, Bah Sahra'da Harb Ediyor. (Dis Haber)
T.C. Yardim Heyeti Toplandi

(k Haber)
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Dun T.C. Yardim Heyeti binasmda yapilan ve 4 saat devam eden toplantidan
T.C.

Yardim

toplantidan

Heyeti

Baskam

Buyukelci

Asaf

Inhan,

bir

aciklarnada

sonra

bulunarak

duydugunu belirtmistir. Toplantiya Federe Devlet Baskaru

memnunluk

RDenktas, Maliye Bakam Vekili ve Tanm Bakaru Oguz Ramadan Korhan ile bazi
bakanhklann sorumlulan kattlrruslardir.

HIRSIZLIK OLA YLARI ARTTI

(k Hirstzltk

Haberi)

Lefkosa Kurtabab sokaginda oturan Omer Mustafa'nm evmm kapisi, mechul
sahislar tarafmdan zorlanarak acilrrus, dolapta bulunan 300.000 lira calmrrusnr,

KO~EM'DEN
Pahahhk Biiyiirken

Bu ulkede pahalihk varsa, yurttas pahahhk ylikli altmda eziliyorsa

bunun

sorumlululan tarladaki lireticiden carsidaki sanciya, ahciya ve hukurnet kademelerinde
oturanlara ait.

Tam verimlilikte

ekilmeyen arazileri ve de bu arazilerin sahiplerini kanuni

miieyyideler icinde hesaba cekebilmek icin caba gostermek gerekir.

Esref Nidai

RUM BASINI
Rum Tarafmm Tutumu

Denktas' m ve oteki Turk liderlerinin son gtinlerde verdikleri demeclerin yankilan
ile ilgili haberler, cesitli gazetelerde onemli yer tutmaktadir. Gazeteler, bugunku Kabine
ve Ulusal Konsey'in ortak toplantisinda, Turk liderlerinin bu demeclerinin tsigmda son
durumun gozden gecirilecegini bildirmektedir.
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AiLE
Bebekte Siit Dislerinin Bakum (Kiiltiirel Haber)

Silt dislerinin dusecegi dusunulerek, baknm ihmal etmek dogru olmaz. Cunku bu
dislerin cururnesi digerlerine anlayabilecegi gibi eerie altmda yeni tesekkul etmis kahci
dislere de zarar verebilir. Bebek, 3 yasma gelince yilda 1 kez de olsa bir dis doktoruna
gostermek gerekir.
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30 Ocak
Sayt: 8563

FAS'LA CEZAYiR, AGIR SiLAHLAR KULLANIYORLAR
Bah Sahra'da Kan Govdeyi Gotiiriiyor! (Dis Haber)

Batt Sahrasi'nda

Fas ve Cezayir birlikleri arasmdaki carpismalar

Arap ulkelerinin arabuluculuk

devam ederken,

cabalan da yogunlasmaktadir.

Batt Sahra'da carpisan Cezayir Birliginin 41. tugaya bagli oldugunu one sliren Fas
radyosu, Cezayir birliklerinin carpismalarda

agrr silahlar

kullandrgrm duyurrnustur.

OZER ELMAS'IN CENAZESi TOPRAGA VERiLDi

istanbul Macka Devlet Muhendislik
meydana
Kibnsh

gelen olaylarda
ogrenci

agir yaralanan

Ozer Elmas'm

(k Haber)

ve Mimarlik Fakultesi onunde 12 Ocak gunu
ve daha sonra kaldmldrgi

cenazesi,

dun ogleden

sonra

hastahanede
Lefkosa'da

olen

topraga

verilmistir,

SANA Yi BOLGESiNDEKi

OZTAS TESiSLERi

Tugla, Kiremit ve Mozaik Malzemesi Ureriliyor

1973 'te

kurulan

Harekati'ndan
kalkmmasma

sonra

Evkaf
elde

Finansman

ettigimiz

Inkisay

olanaklardan

(k Haber)
Korperasyonu,

da yararlanarak,

197 4

Bans

toplumumuzun

asarnalar getirecek hamleler isine girmistir.

TURKiYE, ABD'YE KIBRIS

Tlirkiye'nin

Birlesik Amerika'ya

tctx

BiR MESAJ VERDi (Dis Siyaset Haberi)

Kibns'Ia

ilgili son gelismeler

Turk gorusunu anlatan yazih bir mesaj verdigi bildirilmektedir.

101

ve bu konudaki

"FOREIGN REPORT" DERGiSiNE GORE:
"iNGiLiZ USLERiNiN DURUMU, KIBRIS SORUNUNU DAHA DA
KARISTIRACAK" (Dz.J Siyaset Haberi)

KOSEM'DEN
Cocuklarirmz Oliime Girmiyor

Y illar boyu saygiyla, emekle, parayla yetismis gencecik insanlarm basi-sonu
belirsiz eylemler icinde kursunlamp bir anda olmesi hele okusunlar diye gonderildikleri
Tilrkiye'de

bu sonucla hergiln burun buruna gelebilecekleri

dusuncesiyle buyuk

kentlerde yasamaya gayret etmeleri, bir noktada Kibnsh Turk'u de dusundurur olmus.
Biz Tilrkiye'deki soydaslanrruz, gencecik ogrenciler icin "vah vah" derken bir de
kendi evlatlanrmzm olumunu mi gorelirn?
E~ref Nidai

RUM BASINI
Yedi Saat Siiren Toplanti

Rum Bakanlar Kurulu ile Ulusal Damsma Konseyi'nin bu aksarn Makarios'un
baskanligmda yaptiklan ortak toplanti, hemen hemen 7 saat surmustur.
Toplanti sonunda 90k kisa bir bildiri yayrnlanrmstir,
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31 Deak
Sayi: 8564

RUM (:IGIRTKANLIGINA CEV AP VERDiK
Topraklarmuzda Neyin Nasil Yapilacagr, Devletimizi ilgilendirir

(k Siyaset

Haberi)

Magosa'nm iskan edilmesi konusunda Birlesrnis Milletler ve akredite edildikleri
ulkeler nezninde girisim de bulunmalan icin Rum temsilcilerine, Rum yonetimince
direktif verdigi yolundaki haberler lizerine gcrtisune basvurulan Kibns Turk Federe
Devleti Sozcilsu, Federe Turk Devleti topraklannda ne yapilacagirun, ancak Federe Turk
Devleti makanlanm ilgilendiren bir konu oldugunu belirtmistir.

DENKTAS A(:IKLAMA YAPTI:
Gorii~lerimiz Benimsenirse, 17 Subat'ta Gorii~meler Baslar

17 Subat'ta Viyana'da toplumlararasi

gorusmelerin

(k Siyaset

baslayip

Haberi)

baslarnayacagi

konusunda bir soru uzerine bir demec veren Kibns Turk Federe Devleti Baskani Rauf
Denktas soyle dernistir: "Bu konuyla ilgili dustmcelerimizi

buyuk bir samimiyet

icerisinde gene] sekreter temsilcisi Cuellar'a duyurmustuk."

FORD iLE RABiN ANLASMA YA VARDILAR (Dz$ Siyaset Haberi)

SiLAH KULLANMAYI OGRENiYORLAR (Dz$ Haber)

Batt Sahra'da Fas ve Cezayir birlikleri arasmda carpisrnalar turn siddetiyle devam
etmektedir. Bu arada, Un!U gerilla uzrnaru Vietnamh General Giap'm onerisi uzerine
Ispanyol Sahrasi'ndaki kadmlar da gerilla egitirnine baslamrslardir.

CYPRUVE'TE TOPLU SOZLESME iMZALANDI
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(k Siyaset

Haberi)

VEZiROGLU,
A<;IKLADI

SAHTE BELGELERLE

(k Siyaset

KA<;AK<;ILIK

Y APILDIGINI

Haberi)

DENKTAS, TASPINAR'DA KONUSTU:
"Hakkmuz Kabul Edilirse 24 Saatte Barrs Olur"

(k Siyaset

Haberi)

Kibns Tilrk Federe Devleti Baskam Rauf Denktas, dun Taspmar koyunde yaptigt
konusmada "Rum liderligi Ada'da Turk'un de hakki var" dedigi gun 24 saatte bans
olur" demistir.

KOSEM'DEN
Bir Mektup Uzerine

Gectigimiz hafta, Kibns'rn Londra temsilcisi Faik Muftuzade'den bir mektup aldik
mektupta soyle oluyordu: "Bozkurt gazetesinin 8541 sayih ve 8 Ocak 1976 tarihli
niishasmda uslerle ilgili yaztruzi okudum. Cemaatimize ve yeni kurulan devletimize her
hususta yardimci olmaya cahsiyorurn."

Saym Muftuzade'yi bize boylesine mektup gondermeye iten nedeni hatirhyoruz.
E~ref Nidai

RUM BASINI
Sampson Meselesi

Son giinlerde, bir "Sampson Meselesi"nden soz etmeye baslayan Rum gazeteleri
bu konu ile ilgili haberlere bugun de sayfalannda genis yer vermektedirler.
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AiLE
Diki~ Kutusu, Diizeni Gosterir (Kidtiirel Haber)

Bir dikis sepetinde
makaralar,

olmasi

gereken

esyalar

sunlardir:

ibrisimler, tegel iplikleri, gornlek dugmeleri,

ve citcitlar, dikis yiiksllgi] ve toplu igneler,
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iplikler,

koyu-acik renk

6l9il icin mezura, kopca, agraf

1 Subat
Sayt: 8565

SAHTE EVRAKLA KA<;AK<;ILIK OLA YI'NIN SELAMETLE
TAHKiKATI i<;iN TUNCER ARiF iSTiFA ETTi

MUFTiZADE "iNGiLiZLERE

(k Haber)

VARLIGIMIZI KANITLAMALIYIZ" DEDi

(Dis Siyaset Haberi)

WALDHEiM NEW-YORK'TA A<;IKLAMA YAPTI:
"Krbrts'ta Tiirklerle Rum Toplumunun Anlasmasi Zor." (Dz$ Siyaset Haberi)

Birlesmis Milletler Gene! Sekreteri Kevt Waldheim Kibns konusunda 17 Subat'ta
baslamasi beklenen toplumlararasi gorusrnelerle ilgili olarak taraflar arasmdaki goril~
aynhklanrun henilz giderilemedigini

Fevzioglu Geliyor

(k Siyaset

soylernistir.

Haberi)

Basbakan yardimcisi, Devlet Bakam ve Kibns Koordinasyon Komitesi Baskaru
Prof. Turhan Feyzioglu yann ucakla Kibns'a gelecektir.

Polis Baskmlari Devam Ediyor

(k Haber)

Emmiyet Mudtirltlgtl tarafmdan yaymlanan bir basm bildirisinde 27 Ocak 1976
gilnil Karakum'da yapilan bir baskmda hrrsizhk oldugu suphe edilen bazi mallann ele
gecirildigi aciklanrrustir.

AMME MEMURLARI SENDiKASI GENEL KURULU ERTELENDi

(k Haber)
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"Dikkat! Akaryakit Darligi Baslayabilir!"
Kibns
anlasrnazhklar

Turk

Petrolleri

Sirketi'nde

isverenle

mustahdemler

arasmda

ciddi

basgosterrnistir.

TDAO'NIN

net YETKiLiSi,

SEMSi BELLi KIBRIS'TA

KIBRIS' A GELiYOR

(k Haber)

(k Haber)

Kibns TUrklerinin yok olan tamdigi meslektasmuz gazeteci-sair Sernsi Belli, ozel
bir ziyaret icin adarruza gelmistir.

iSMET KOTAK, AMELiYAT GE<;iRDi

(k Haber)

Cahsma, Rehabilitasyon ve Sosyal Isler Bakam ismet Kotak, ani bir rahatsizhk
neticesi kaldmldigi Lefkosa Gene) Hastahanesi'de dun apandist arneliyatt olmustur.

NALBANTOGLU'NUN <;OCUGU, KAZA GE<;iRDi

(k Haber)

RUM BASINI
Sampson'un Aleyhinde Kovusturrna Aerhyor

Bakanlar Kurulu ile Ulusal Damsma Konseyi, Carsamba gunu yaptiklan ortak
toplantida Sampson'un aleyhinde kovusturma acilmasma karar vermislerdir.
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AiLE
i~ki Kadehlerini Tamyor musunuz? (Kiilturel Haber)

Ickiler, cesitli kadehlerle icilir. Genellikle sert ickiler kucuk, hafif ickiler de uzun
ve genis kadehlerde sunulur. Raki, alti biraz kalmca kucuk bir kadehte yanmda su ile
ikram edilir. Konyak ise, kokusu icin agzr dar baton gibi ayakh bir kadehte icilir,

KO~EM'DEN
Sevgi Tiirkiisii

Sair soyle seslenir insan sevgisi ilzerine:
Sevgi ile baslamali her i~ dunyaruzda, Sevgi doldurmali yilrekleri, Sevgi ile
dogrnali gun her sabah.

insanlar eger yilreklerinde

insan sevgisi tasisalardi,

birbirlerini hep insanca

dinlerlerdi ve birbirlerini somurmezlerdi.
E~ref ~idai
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2 Subat
Sayt: 8566

(:OK SIKI TEDBiRLER ALINDI
POLiS BASKINLARI ARTIRILDI

(k Haber)

Son gunlerde ozellikle gecen gun Kurucu Mecliste sahte belgelerle kacakcihk
yaprldigma

iliskin ifsaattan sonra Federe Devletimizin

kacakcihk

konusu iizerine

titizlikle egildigi gorrnektedir.

BA~KANLIK SOZCUSU A(:IKLAMA YAPTI:
"Tuncer Arif'in istifasmm kabulii stiz konusu degil."

OZGURLUK ANITI BOYLE OLACAK

(k Siyaset

Haberi)

(k Haber)

Tarihi Baris Harekati'nm baslangic noktasi olan Girne'nin 5 mil batisma dikilecek
olan Kibns Ozgurluk amt! tamamlandigi

zaman gerek denizden gerekse karadan

rnuhtesem bir gorunum arzedecektir.

VEDAT (:ELiK, iNSAN HAKLARI KOMiSYONU'NA KATILMAK
UZERE CENEVRE'YE GiDiYOR

(k Siyaset

Haberi)

BEYRUT'TA IRAK YANLISI iKi GAZE TE YE SiLAHLI SALDIRI
YAPILDI (DzJ Siyaset Haberi)
Beyrut'ta silahli kisiler, Irak yanhsi iki gazeteye saldnrruslardir. Saldinda yedi kisi
oldurulmus,

dort kisi yaralanrrus ve gazetelerden

kacmlrrustir.
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birinin basyazan

ile dort kisi

iSMAiL CEM, BASBAKANLIK

ALEYHiNE

1 MiLYONLUK

TAZMiNAT

DAV ASI A<;TI (Dz$ Siyaset Haberi)

TRT Eski Gene! Mi.idi.ir ismail Cem Ipekci, Darustay'da Basbakanlik aleyhine bir
milyon lirahk tazminat davasi acmistrr.

RETROC SiRKETiNDE SURESiZ

ts YAVASLATMASI

BASLIYOR

(k Haber)
DUNYA BASININDAN SE<;MELER
Y eni Enerji Kaynaklari

Petrol bunahrru bircok i.ilkede baska enerji kaynaklannm harekete gecmesine vol
acrrusti, Federal Almanya'da da diger kaynaklann arastmlmast yanmda ozellikle linvit
cikarrna islernleri hizlandmlmrsur.

KIZILDERiLiLER

FLORiDA'YI ABD HUKUMETiNE SATIYOR!

(Dz$ Siyaset Haberi)

Bundan yuzyildan fazla bir si.ire once Amerikan askeri birlikleri tarafmdan
topraklanndan

uzaklastmlan

Seminole

Kizilderilileri,

kendilerinin

oldugunu

savunduklan bu topraklan satmayt kabul etmislerdir.

Ai LE
Bir Ailenin Ka~ Cocugu Olmah? (Kulturel Haber)

Bu, her ailenin mali durumuna, saglikh olmasma ve arzulanna baghdir. Her vii
ni.ifusun milyonlarca artngi gunurnuzde ideal cocuk sayisi 2'dir.
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GiDEREK ARTAN BESLENME SIKINTISI, iNSANLIGI YENi BiR
KAYNAKTAN YARARLANMAYA

YONELTiYOR

(Dz~ Haber)

Konuda Tanm Bakanhgt Arastirrna Kurumuna Gore, "Bocekler kimyasal bilesim
acismdan ttpki srgir etinin niteliklerini tasiyorlar ve protein bakimmdan da esdegerdeler,
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3 Subat
Sayt: 8567

EKONOMiK KALKINMA MUCADELESi ZAFERE ULASTIRILACAK
(ir; Haber)

Devlet Bakaru, Basbakan Yardimcisi ve Kibns Koordinasyon Kurulu Baskam
Prof. Dr. Turhan Feyzioglu,

"Kibns Turklugt; yasarna ve hurriyet mlicadelesini

kazandigi gibi, ekonomik kalkmma mlicadelisini de mutlaka zafere ulastrracaktir"
demistir.

iSTiFASI BASKAN TARAFINDAN KABUL EDiLMEYEN TUNCER
ARiFOGLU DUN YENiDEN GOREVE BASLADI {jr; Siyaset Haberi)

KIBRIS'TAN 2000 KiSiLiK KUVVET (;EKiYORUZ (ir; Siyaset Haberi

Kibns'taki Turk silahli kuvvetlerinin 2000 kisilik bir bolumunun daha bu haftadan
itibaren cekilecegi aciklanrmsur.

TAMER YiGiT OLUMDEN DONDU! (ir; Haber)

B.M. iNSAN HAKLARI KOMiSYONUNA KA TILMAK UZERE VEDAT
<;ELiK DUN CENEVRE'YE GiTTi (ir; Haber)

Tiirk Federe Devleti'nin disisleriyle gorevli Devlet Bakam Vedat Celik, insancil
sorunlarm da siyasal sorunlarda oldugu gibi iki toplum arasmda masa basmda

halledilebilecegini soylemistir.
BARO BASKANLIGl'NA KIVAN<; M. RIZA SE<;iLDi
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(ir; Haber)

KOSEM'DEN
Silkinis mi?

Son gunlerdeki toplumun hem idari, hem sosyo-ekonomik yapisma yonelik grubu
gorulen patlamalar, onernsiz oluylar olarak yorumlamaya imkan yoktur. Bazi dairelerde
memurlann

kendilerine

fazla mesai yazdiklan,

ozel devlet arabalanruda

kisisel

amaclanna yonelik seyahat yaptiklanru bilmeyen mi vardi?

RUM BASINI
Tiirk- Yunan Savasi
FIFTHEROTiS gazetesi, tam manset olarak verdigi bir haberde Atina'da yetku.
bir htlkilmet kaynagi'run Atina muhabirine acikladrklanm yaymlamaktadir.
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4 Subat
Sayi : 8568

FEYZiOGLU'NUN iNCELEMELERi

HIZLA DEV AM EDiYOR

(k Haber)

Halen adarruzdaki temaslanru yogun bir sekilde surduren Devlet Bakam, Basbakan
Yardimctsi ve Krbns Koordinasyon Kurulu Baskaru Turan Feyzioglu, diin ogleden
sonrada kurulus temsilcileriyle Girne'de Dome Otel'de bir toplanti yaprrustrr.

BENZiN DARLIGI BASLADI

(k Haber)

Kibns Turk Petrolleri Sirketi'nde isverenle milstahdemirler arasmda basgosteren
anlasrnazhk

ve

sirket

iscilerinin

Pazartesi

gilnilnden

itibaren

is yavaslarmasi

uygulamasma gecmelerinin bir sonucu olarak sehrimizde benzin darhgi baslarrusnr.

HIRSIZ OLAYLARI ARALIKSIZ iZLENiYOR

(k Hirsizlik

DENKTAS, SON RUM iDDiALARINI CEVAPLADI

Haberi)

(k Siyaset

Haberi

Kibns Turk Federe Devleti Baskam Rauf Denktas, Rum liderliginin cesitli
iddialanyla
yamtlarmstir.

ilgili olarak Turk
Denktas;

Ajansi -

Makarios'un

Kibns

iddialanna

(TAK) muhabirinin
karsi

"Turkler

sorunlanru

Kibns'ta

sidder

kullanarak bir oldu bitti meydana getirrnis degildir." demistir.

SiLAH KA YNAKLARIMIZI <;ESiTLENDiRME OLAN A GI ELDE ETTiK

(k Haber)
NiKOS SAMPSON ALEYHiNE SORUSTURMA A<;ILDI
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(k Haber)

Rum yonetirni

Bassavcrsi,

acmasi icin gorevlendirmistir.
Makarios'un

devrilmesi

Rum polisini
Sorusturrna,

icin girisilen

Nikos

Nikos

darbedeki

Sampson

Sampson'un

aleyhine

sorusturrna

1974 Temmuz'unda

roli.ini.i meydana

cikarrnak

amaciru

giltmektedir.

KO~EM'DEN
Saym Feyzioglu Aranuzda!

Ekim

197 4 'te Kzbrzs Koordinasyon

Baskani

Komitesi

Ziya

Muezzinoglu,

runlann cok disinda olmaszna ragmen, soyle diyordu: 1950'leri gosteren istatistiklere
~re, aslmda Kibns'rn
Bugilnlerin

bunaltm

iki toplumu arasmda onemli bir fark olmadigr anlasilmaktadtr.
dolu; hatta iki toplum arasmdaki

iskiler dolu girisimleri

elbet birgiln saglayacaktir.

kopru kapatacak
Saym Turhan

arazimda. Neleri ne denli ve de hangi olculer icinde degerlendirecegini

gergin srvasi

Feyzioglu
bilemiyoruz

simdi
ama

rhalde bu topluma one surecegi birseyleri olacaktir.
Esref Nidai

RUM BASINI
Feyzioglu - Klerides Gorii~mesi mi'?

Basbakan yardimcisi, Devlet Baskarn ve Kibns Koordinasyon
Turhan Feyzioglu'nun

Komitesi Baskaru

kalabaltk bir heyetin basmda di.in Kibns'a geldigini bi.iti.in Run

gazeteleri bildirmektedir.

AiLE
Miisliimanlar,

Dini yonden
tamamen hristiyanlan

Noel Agac: Yaparlar rm? (Kidtiirel Haber)

milsllimanlann

Noel agaci yapmalan

ilgilendiren dini bir gelenektir.

115

dogru degildir, Cunkti bu

5 Subat 1976

Sayi : 8569

SAHTE EVRAK DUZENLEMESi VE KA<;AK<;ILIKLA
DENKTAS VARIN MECLiS'TE KONUSMA YAPACAK

tt.cn.t OLARAK
(k Haber)

Kibns Turk Federe Devleti Baskam Rauf Denktas, Kurucu Meclis'in yannki
oturumda gundemdrsi bir konusma yaparak, son giinlerin aktiiel konusu haline gelen
kacakcihk ve sahte beige dilzenleme olayina deginecektir,

KAZAEN VURULDU

(k Haber)

Lefkosa Emniyet Mudurlugtt rnufettislerinden

Huseyin Ali Besir gectigirniz

Pazartesi aksami, beylik tabancasinm kazaen patlarnasi sonucu sag kolundan yaralanarak
Gene! Hastahane'de tedavi altina almrrustir.

WALDHEiM'iN <;AGRISINA OLUMLU CEVAP VERDiK

Kibns Turk
gorusmede,

Federe

Birlesmis

Devleti

Milletler

Baskam
Gene!

Rauf Denktas,
Sekreteri

(k Haber)

gazetecilerle

Waldheim'in

yaptigi

toplumlararasi

gorusmelerin Bruksel anlasmasi cercevesinde 17 Sabut'ta baslamasi ile ilgili son cagnya
olumlu cevap verdigini acrklarrustir.

FEYZiOGLU, HALKIMIZI UYARIYOR:

(k Haber)

"Parmaklarm Arasma Diken Girmesine Izin Vermeyin"

NECATi T ASKIN, DEVLETiN TUTUMUNU KIN ADI:
Sanayi Holding Isletmelerfnde Diin Siiresiz Grev Basladi

2000 MEHMET<;iGi ANAVATANINA UGURLADIK
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(k Siyaset

(k Haber)

Haberi)

KO~EM'DEN
Manzara-i Umiimiye

Cocuklugumuzda

sismanla

zayif

dedigimiz

Lore! Hardi ikilisinin filmlerine

bayihrdik. Iki sapsal turn islerin altnu ilstiine getirirlerdi. Derken Lorel, o bilgic haliyle
Hardi'ye emirler yagdinr, dukkarun raflanru,

dilzenlemeye cahsirdi,

Hardinin ayagi

kayardi. Lore! Hardi gibi, sirndi bir yandan is diziyoruz; ote yandan alum ilstilne
getiriyoruz.

E$re/Nidai
RUM BASINI
Jampson Aleyhinde Kovusturrna A~1ld1

Bugunku buttln rum gazeteleri Nikos Sampson aleyhinde resmen cezai kovusturma
acildrgnu iri puntolu bashklar halinde haber vermektedir.

AiLE
Bayram Ziyareti Nasil Olmah (Kidturel Haber)

Birinci gilnil aileleler once kabristaru, sonra da yakm akrabalanru ziyaret ederler.
Bayram ziyaretleri, yanm saati gecmernelidir.
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6 Subat 1976
Sayi: 8570

KLiRiDiS'iN A(:IKLAMASINA

RAG MEN DENKTAS, ViYANAY A

GiTMEYE HAZIR OLDUGUMUZU

FEYZiOGLU

(k Siyaset

BASKANLIGINDA

SOYLEDi

(k Siyasit Haberi)

BiR TOPLANTI YAPILDI

Haberi)

Kibns'taki

inceleme ve cahsrnalanna

devam eden Devlet Baskarn, Basbakan

Yardimcisi ve Kibns Koordinasyon Kurulu Baskam Prof. Turhan Feyzioglu, dun saat
09:30'da Dome Otel'de Kibns Turk Federe Devleti Baskam Denktas Tilrkiye'nin
Lefkosa Buyukelcisi Asaf lnhan, Kibns Tilrk Bans Kuvvetleri Kornutaru Korgeneral
Vahit Gilneri'nin katildigi toplantiya baskanlik etmistir,

RUM TARAFINDA 1974'TEKiNE

BENZER BiR PATLAMA OLABiLiR

(k Haber)
DiRENME SONA ERDi
Petrol Dagrtmu Basladr

(k Haber)

MEHMET(:iKLER ANA VAT AN'DA TORENLE KARSILANDILAR
(Dz$ Haber)

Kibns Tilrk Bans Kuvvetlerinden cahsmakta olan 2 bin kisilik birligin ilk bolumu
dun sabah Anavatan'a varrmslardir.
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KO~EM'DEN
K.T.A.M. Sendikasi Kiprrdamrken

Krbns Turk Amme Memurlan Sendikasr'run biinyesinde yarulrruyorsak 1300'ii
askm memur vardir. Bunlarm 400 kadan toplanrms salona, Neden? Memurun sorunlan
rm yokrnus? Hayat pahalhligi, memura etki mi etmiyorrnus? Hicbiri degil.

Onurnuzdeki hafta Amme Memur Sendikasi'run Zafer Sinemasmda gecen hafta
saglayamadigr

nisap dolayisiyla

yeniden ccgunlugunca
olusturulmasi

yapamadigi

toplamayacaktir

toplanti

gerceklesecektir. Belki memur

salonda. Buna ragmen, yeni personel rejiminin

konusunda bast ceken bu sendika, toplum acismdan

onemli

kararlar

alacaktir,

Esref Nidai

RUM BASINI
Sampson Aleyhindeki Sorusturmalar

Rum gazetecileri, Nikos Sampson aleyhinde acilan sorusturmalann yogunlasarak
devam etmekte oldugunu bildirmektedirler
ifadesini

aldigi

bircok

kimseler,

darbesi

TA NEA gazetesine gore, polisin dun
sirasmda

bircok

oldurulmesi hakkmda tiirler Urpertici hikayeler anlatrmslardir.
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kimselerin

gaddarca

7 Subat 1976
Sayi : 8571

iNCELEME VE <;ALISMALARINA iLiSKiN BiLGi VEREN
FEYZiOGLU, HER KONUDA iLERLEME OLDUGUNU SOYLEDi

(k Siyaset Haberi)
Birlesik Amerika

Baskam

Gerald Ford,

kongreye

sundugu son raporunda

toplumlararasi gorusmelere 17 Subat'da Viyana'da devam edilmesi uzerine, Turk ve
Rum toplumlarmm

anlasmaya varrnasiyla Kibns

konusunda gelisme saglandrgiru

belirtrnistir.

FEYZiOGLU ONURUNA VERiLEN KOKTEYL'DE i<;KiLER KARISTI ...
iktidar - Muhalefet Kaynasti! (k Haber)

BiTiSiOS' A GORE COGRAFi SORUNUN ELE ALINMASI
KARARLASTIRILDI (Dz$ Siyaset Haberi)

Yunanistan Disisleri Bakaru Bitisios, Arahk aymda Brliksel'de Disisleri Bakaru
Caglayangil ile yapilan toplantida 17 Subat'da Viyana'da baslayacak toplumlararasi
gorusmelerde cografi sorunun ele almmasi konusunda kesin olarak anlastiklanru iddia

etmistir.

KOSEM'DEN
Partili Diye imtiyazh Olmak
Politikanm ahkamlanru namuslu politikaci olarak kaldirrnak, gercekte 90k g-U9. Bu
toplumun basma ne gelmisse hep "olur olur" vaadlerinden geldi. Simdilerde daireleriniz
vatandaslarla

dolup

dolup

bosahyor,

Hepsi

merdivenleri daima bir rahat cikiyor.
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U.B.P'li

olmanm

imtiyaz:

icinde

RUM BASINI

Gorusmeler Suya rm Dilstiyor?

Rum gazetelerinin iri puntolu bashklar altmda bildirdigine

gore, toplumlararasi

gorusmelerin yeniden acilmasi konusunda dun bazi onemli gelisrneler kaydedilrnistir,
Bazi gazeteler goriismelerin acilabilmesi
gerektigini bildirmektedirler.
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icin masaya belirli tekliflerle oturulmasi

8 Subat
Sayt : 8572

YUNANLILAR'IN iMZALARINI iNKAR EDEN KAYPAK TUTUMLARI
UZERiNE

t.s. <;AGLAYANGiL BiTSiOS'U BRUKSEL'DEKi

MUTABAKATI A<;IKLAMAYA DAVET ETTi (Dz$ Siyaset Haber)
PROF. FEYZiOGLU, TEMAS VE iZLENiMLERiNDEN MEMNUN
KALOI:
"EKONOMiK CANLANMA BAKIMINDAN BUYUK MESAFE ALINDI"

(k Siyaset

Haberi)

KOSEM'DEN
Pazardan Pazara

Son zamanlarda cocuklugumuzun ilginc filmlerini arumsiyoruz, Omegin "Zoraki
Tayyareci", Adami bir ucakta ucururlardi. Hie anlarnadigi halde, havalarda dolarur
durur, korkusundan baygmhklar gecirirdi.

Hiikumetimiz, son zamanlarda zorunlu tayyareciler meydana getirdi. Bosluklarda
ucup duruyorlar.

Esref Nidai
RUM BASINI
Kuzey' deki Rumlar
Rum

gazetelerinin

bildirdigine

gore,

"Korpos

Koordinasyon

Komitesi"

temsilcileri, dun sabah Amerikan ve Fransiz Buyukelcileri ile gorusmeler yaprruslardir.
Karpazhlar'm temsilcileri bu gorusmelerde, Karpaz'daki Rumlann durumu ve sorunlan
hakkinda Amerikan ve Fransiz Buyukelcilerine bilgi vermislerdir.
122

AiLE (Kiilturel Haber)

Bir insam sevip sevrnedigi o kimseyi gorunce heyecanlanmasma baghdir. Sayet
heyecanlamyor, mutluluk duyuyorsa o kimseye karsi sempati ve sevgi besliyor demektir.
Ancak bu duygular, sevginin baslangici olabilir.
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9 Subat
Sayt : 8573

KIBRIS KONUSUNA iLiSKiN SON DURUM HAKKINDA TURK
iLGiLiLERE GORUSMELERDE BULUNMAK UZERE DENKTAS, PROF.
FEYZiOGLU iLE BiRLiKTE DUN ANKARA'YA GiTTi

(k Siyaset

Haber)

KARAKIS, TURKiYE'DE HAYATI ETKiLiYOR (Dz:J Haber)
Siddetli kis, Tilrkiye'de hava, kara ve deniz trafigini buyuk olcude aksatrrnstir.
Bazi yollar trafige kapanrms, ucak seferleri iptal edilmistir.

13 SUBAT CUMA GUNU FEDERE DEVLETiMiZiN 1. KURULUS
YILDONUMU, TORENLERLE KUTLANACAK

(k Siyaset

Haberi)

PROF. FEYZiOGLU iLE BERABERiNDEKi HEYET, DUN ADA'DAN
AYRILDI

(k Siyaset

Haberi)

Hava muhalefeti nedeniyle onceki gun Tiirkiye'ye donemeyen Anavatan devlet
Baskaru, Basbakan Yardimcrsi ve Kibns Koordinasyon Kurulu Baskam Prof. Turhan
Feyzioglu ile beraberindeki heyet, dun Kibns Tilrk Hava Yollan ucagi ile saat 13:20'de
Kibns'tan aynlrrnstir.

LEBER "TURKiYE'YE YARDIM YAPILMAZSA NATO ZARAR GORUR"
(Dz:J Siyaset Haberi)

Bat, Almanya Savunma Bakam George Leber, Tilrkiye'ye yaptigi Uc; gunluk resmi
geziden donusunde basma verdigi demecte Amerika'nm Turkiyeye uyguladigr silah
ambargosunu

sert bir dille elestirdi ve bunun "NATO'nun Guneydogu kanadiru

zayiflattiguu'' soyledi,
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iNDiRA GANDiN'iN OGLU SANJAY'A GELECEGiN BA~KANI
GOZUYLE BAKIYOR (Dz$ Siyaset Haberi)

AiLE
Soz Verince Yapm (Kiilturel Haber)

Bir kimseye

soz verilince

mutlaka

gerceklestirmek

gerekir.

Sayet

o isi

yapamayacagiruza inamyorsamz, kesin soz vermekten kacmmahsimz. Hatta 90k sikt soz
vermek de iyi degildir,
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JO Subat

Sayi : 8574

KOTU HA VA SARTLARI KIBRIS'I DA ETKiSi AL TINA ALMIS
DURUMDA

(k Haber)

Birkac gi.inden beri Ti.irkiye'yi etkisi altmda bulunduran kotu hava sartlan, dun
sabahtan itibaren Kibns'r da etkilemeye baslarrnstir. Son birkac gunden beri aralikh
yogun yagmur, dim sabahtan itibaren, ozellikle Bogaz bolgesinde kara donusmus,
Besparmak daglanmn bazi kesimlerinde kar kalmhgi 30 cm.'yi gecrnistir.

GORUSMELER

KONUSUNDA SON ANDA ZORLUK <;IKTI (Di$ Haber)

A vrupa'ya gecerek
niyetinde

oldugunu

17 Subat'ta Viyana' da gorusmeleri

belirten

Dr. Waldheim,

yeniden

baslatmak

ortaya cikan zorluklann giderilerek

gorilsmelerin 17 Subat'ta baslayabilecegini limit ettigini belirtmistir.

YUNANLI BiR KOMUTAN'IN

EMRiYLE ANGOLA'DA

14 KiRALIK

iNGiLiZ ASKERi VURULDU (Di$ Siyaset Haberi)

KOSEM'DEN
Devir Bu Devir

Baris Harekatmdan sonra, toplum olarak cok ilginc devirler yasadik. Ganimet
Devri, Hirsizhk Devri, Kacakcihk Devri. Ganimet devri, rnilliyetcilikle es tutuldu uzun
si.ire. Bu devir, hirsizhgi oylesine bir getirdi ki ... Simdilerde devir, Kacakcilik Devri,
Omer Sarni Cesar bir ktsrmru patlatrmsti. Kaldigi yerden Veziroglu devam etti derken
bilinen kacakcihk olaylan kamunun ilgisini ceker.

Esref Nidai
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RUM BASINI
Makarios'un Konusmasi

DEM OKRA TiKi gazetesi, su haberi vermektedir. Makarios, dun Aredyu koyunu
ziyaret ederek, Pazar ayinini bu koy kilisesinde yonetrnistir. Makarios, Aredyu'da
sevgiyle karsilanrrustrr".

Makarios, sunlari demistir:
"Hicbir kuvvet, bizi yildiramaz. Hickimse, kabul edilemeyecek bir ozum seklini
bize empoze edemez."

AiLE
Bahk Yagmm Faydalari (Kidtiirel Haber)

Bahk Yagi, cok faydali bir besindir. Herk seyden once vilcut hareketini tazeler ve
canlandmr. Istah acar, kemikleri kuvvetlendirir.
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I I Subat
Sayi : 8575

DEVLETiMiZiN BiRiNCi KURULUS YILDONUMUNU KUTLUYORUZ:
CUMA GUNU SENLiKLER

VAR (jr; Haber)

Kibns Ti.irk Federe Devleti'nin 1. Kurulus Yildonumu, 3 Subat Cuma gi.ini.i
yapilacakttr.

LUBNAN'DA SOVYET "SAM"LARI

(Di~ Siyaset Haberi)

Ortadogu i.ilkelerinden silah yardirru yapan Sovyetler Birligi, ordusu fazla gucli;
olmayan Lubnana da buyilk capta yardim yapmaktadir.

ANGOLA'DA

125 iNGiLiZ PARALI ASKERi OLDURULDU (Di~ Haber)

DANiMARKA'DA

TURK A VI

Rum Arkadaslari Tiirk Gencini Kallesce Oldiiriirdiiler (Dis Haber)

Danimarka'nm Kopenhag kentinden Musa Aktan adh bir Turk genci, iki Rum
tarafmdan vurularak oldilrulmtlstur.

GUATEMALA'DA

OLU SAYISI 20 BiNE YUKSELDi (Di~ Haber)

Guatemala'da meydana gelen depremler sonunda 5 milyonluk iilke niifusundan 2.5
milyonunun evsiz kaldigi aciklanrmsnr.
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PARiS'TE TO PLAN AN BAKANLIKLARARASI KUR UL ALEYHiMiZE
KARAR VERDi (Di$ Siyaset Haberi)

Fransa,
ogrenilmistir.
temsilcilerinden

Tilrkiye'nin
Paris'te,

istedigi
Milli

silah

ve

Savunma,

kurulu bir Bakanhklararasi

askeri

Disisleri

tasitlan
ve

satmayi

Maliye

reddettigi

Bakanhklannm

Kurul'un Ocak aymm son gilnlerinde

yapug: toplandrta Turk isteklerini goril~tilgil ve olumsuz bir karar aldigt bildirilmistir.

K.T.A.M. SENDiKASI, KURUCU MECLiS'i SU<;LADI

(k Siyaset

Haberi)

Bir basm bildirisi yaymlayan Kibns Turk Amme Memurlan Sendikasi, Kurucu
Meclis tarafmdan hazirlamp halk oylamasma sunularak kabul edilen anayasa ilk olarak
ters dusme cabasinm yine Kurucu Meclis'te gorilldilgilnil one surmustur.

iNGiLTERE'DE

iFLAS, REKOR DUZEYE ULASTI (Di$ Haber)

Ekonomik krizin giln gectikce btlyudtigtl ingiltere'de gecen yil iflaslar ve sirket
tasfiyelerinin rekor sayiya ulastigr bildirilmistir.

KRAL HUSEYiN iLE RABiN'iN GiZLi GORUSME Y APTIKLARI 6~~
SURULDU (Di$ Haber)
Urdun Krah Hiiseyin ile Ismail Baskani Rabin'in, Ortadogu Bans: konusunda Dir
gizli gorusme yaptiklan ileri surulmektedir.

TURKiYE'YE PETROL SATMAYI REDDEDEN iRAN YUNANiSTAN'A
OZEL ANLASMAYLA PETROL VERiYOR (Di$ Haber)
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KO~EM'DEN
Y eni Bir Sendikal Federasyon Olusurken

Gectigirniz haftanm sonunda toplumumuzun sosyo-ekonornik yapisma yansiyacak
asarnalar silsilesine, bir yenisi daha eklendi. Amme Memurlan Sendikasi, yaptigt gene!
kurul toplantmm sonunda bir dizi kararlar yanmda, beklenen karan da aldr ve Turk
Ogretmenler Sendikasi ile federasyon olusmasi cogunlukla kabul etti.

Esref Nidai

RUM BASINI
Hristofides'in Demeci

SiMERiNi gazetesinin bildirdigine gore, "Krbns sorununu derinligine arastirmakta
olan "dart kisilik ekip, dun sabah Disisleri Bakaru Hristiofides ile birlikte bir gorusrne
yaprmstir.

Ai LE
Bilekleri inceltmek Icin Ne Yapabilirsiniz? (Kidtiirel Haber)

Harumlan bilekleri, bazen normalden daha kalm olur. Hatta bu yiizden cizme gibi
giyecekleri de zor bulurlar. Bilekleri inceltmek icin maydanoz tohumu ile kornpres
yapmak lazundir.
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12 Subat
Sayi · 8576

ANA VATAN'DAN DONEN DENKTAS, KU(:UK ESNAF VE
SANATKARLARA

MUJDE GETiRDi:

"Tiirkiye Halk Bankasi Krbrrs'ta Sobe Acacak"

(k Haber)

Ankara'daki temaslanru tamamlayan Kibns Turk Federe Devleti Baskaru Denktas,
dun saat 11 :20'de adarruza donrnustur. Denktas verdigi demecte, Anavatan'm giiclu bir
sekilde Kibns Tlirklerin yanmda oldugunu belirtmistir.

RUM TELEViZYON PROGRAMLARI, ARTIK BEGENiLMiYOR
Rumlar TRT'yi izliyor (j9 Haber)

Panige kapilan Rum yonetirni ilgilileri, Rum televizyonun naklen yayin yaprnasi
imkanlanru arastmrken, Rum polis ekipleri de evlere baskm yaparak, halkm Turk
televizyonunu izlemesini engellemeye cahsiyor.

ATLILAR KA TLiAMINDA OLDUGU SANILAN BiR TURK
(:OCUGUNUN LONDRA'DA OLDUGU iLERi SURULUYOR

(k Haber

BATI TRAKYA'DA iNSANLIK DISI BASKI:
Yunanistan'daki Tiirkler, Zorla Hristiyan Yaprliyor (Dis Siyaset Haberi

Yunanistan'daki

Turk azmhgi Yunanhlasnrrnayi

hedef alan "Hristiyanlastirma

Operasyonu"na, buglinlerde Yunan hukumetinin de destegi ile hiz verilmistir.
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RUM BASINI
ingiliz Yiiksek Komiserinin Demeci

Lefkosa' daki cesitli yabanci diplomatik misyon sefleri ile gorusmeler yapmakta
olan SiMERINi gazetesinin 4 kisilik ekibi dun ingiliz Yiiksek Komiseri Donald Gardon
ile gorusmustur.

AiLE
Mevsim Degisirken, Cildimizi Koruyahm (Kidturel Haber)

Kis mevsimininin aniden geldigi su glinlerde eilt, steak yerlerden soguk yerlere,
soguk yerlerden de steak yerlere girdigi zaman cabuk bozulur. Bunun icin yilziirniize
lanolinli ya da gliserinli krem surulmelidir.
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13 Subat
Sayi : 8577

MUTLU BiR YIL DONUMU BUGUN TORENLERLE KUTLUYORUZ:
Federe Devletimiz Bir Yasmda (Ic Siyaset Haber)

Kibns Turk Federe Devletinin
faaliyetlerle kutlanacaktir.
baslanacaktir.

1. Kurulus Yildonumu,

bugun cesitli torenler ve

Lefkosa Milcahit sehitliginde yapilacak torene, saat 09:30'da

Sehitlik Amti'na celenkler konacak, saygi durusunda bulunulacaktir.

TURK SOZCUSU, SERT BiRA(:IKLAMA YAPTI:
ingilizce ve ABD Temsilcileri, Diplomatik Smirlarr Astrlar

(k Siyaset

Haberi)

NiSAN'DA LONDRA'DA YAPILACAK OLAN DUNYA iSLAM
FESTiV ALi, DENKTA~'IN KONU~MASIYLA A(:ILACAK
(Dz~ Siyaset Haberi)

AYDINLl'DAKi TRAFiK KAZASI, OLUMLE NETiCELENDi

(k Kaza Haberi)
11 Subat 1976 Carsamba aksarni Aydinh koyil anayolunda meydana gelen kazada,
Hilseyin ibrahin (22) isimli Gaziverenli soydasimiz, hayatim kaybetmistir.

KO~EM'DEN
Birinci YII

Egemen,
toplumunun

bagrrnsiz

ve kendi sirurlan

icinde tam bir butunlilge

"devlet" niteligi icinde diinyada siyasi yerini almasmdan

ulasmis

Turk

daha olagan ne

olabilir ki?

E~refNidai
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RUM BASINI
Rossides'in Waldheim'e Yeni Mektubu

Rum gazetelerinin bildirdigine gore B.M.'deki Rum delegesi Zinon Rossides,
Genel Sekreter Waldheim'e gonderdigi bir mektupta, Turklerin Maras' I kolonize etmeye
hazirladiklarmdan sikayet etmistir.
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14 Subat
Sayi : 8578

TOPLUMSAL EGEMENLiK BAYRAMINI HEYECANLA KUTLADIK

(k Haber)
Kibns Ti.irk Federe Devleti'mizin kurulusunun 1. yildonumu, kurtanlrms Turk
bolgesiyle drs temsilciliklerimizde parlak torenlerle kutlanrmstir.

GERi DONULMEZ BiR ADIM ATTIGIMIZ BELiRTEN ORHON, RIDI
LiDERLiGiNi GER<;EK<;i OLMA YA <;AGIRDI (jr; Siyaset Haberi

"Toplumsal

Egemenlik

Bayrarm"

olarak kabul edilen

Krbns

Turk Federe

Devleti'nin 1. kurulus yildonumu dolayisiyla Halkci Parti Gene! Baskaru Alper Orban,
bir mesaj yaymlarrusnr.

KOSEM'DEN

Gorusmeler Baslarken
Nihayet

kesinlikle

toplumlararasi

gorusmeler

basliyor,

Sirndi

Vivanada

gorusrneler yeniden bashyor. Rusya masaya neler getirir, bilinmez, Mamegih, bizim
neleri acrk-secik istedigimiz ortada.

RUM BASINI
Sakat Corusmeler

TA NEA gazetesi, yukandaki bashk altmdaki bir yorumunda, toplumlararasi
gorusmeler hakkmda sunlan yazmaktadir. "Oyle gortiniiyor ki, B.M. Gene! Sekreteri
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Waldheim'in

tesebbusu

ile baslayacak

olan yeni gorusmeler

dizisi,

degisim

sakat

olacaktir. Cunku, taraflar arasmda gorU~ aynhklan vardir.

Ai LE
Cocuklarda Inatcihk (Kidtiirel Haber)

Bazi cocuklann
olarak 3-5 yasmdaki

yumusak bash olmadigi henUz kucuk yaslarda fark edilir. Normal
cocuklar,

inatcrdrrlar.

Cocugun irade ve benliginin

yeni yeri

gelisrnesi bu yaslardaki inatciligm bashca nedenidir.

15 Subat
Sayt : 8579

TARAFLAR 17 SUBAT'TA ViYANA'DA OLACAK

K1bns TUrk Federe
gidecektir.

Rum Bakanlar

Devleti

(k Haber)

Ba~kani Rauf Denktas, bugun ucakla Viyana'ya

Kurulu ve Ulusal Darnsma Konseyi gecen aksarn yaptiklan

ortak toplantida 17 Subat'ta baslayacak olan toplurnlararasi

gcrusmelerin

1~1gmda son

gelismeleri gozden gecirrnislerdir.

BASBAKAN DEMiREL GUVENCE VERDi (Dz~ Haber)

Anavatan
toplantisindan

Basbakam

Suleyman

sonra basm rnensuplan

Demirel,

gecen aksam yapilan Bakanlar

ile konusurken,

Tilrkiye'nin

Kibns TUrk Federe

Devletine her tUrlU yardimi yapmaya devam edecegini soylernistir.

DEVLET OLUSUMUNDA PARTiLERiN ONEMiNE DEGiNEN K.
BEKiROGLU, <;OK PARTiLi DUZENi SAVUNDU
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Kurulu

(k Haber)

2000 MEHMET(:iK DAHA ANAVATANA DONUYOR (Dz.y Haber)

Kibns'taki

Turk

Silahh

icinde Turkiye'ye donecegi

Kuvvetlerinden

ikinci

bir kafilenin

onumuzdeki

hafta

acrklanrmsnr,

KO~EM'DEN
Pazardan Pazara

Aynalar insanlarm
kafasmdaki

koca koca govdelerini

gosterirler.

Arna aynalar,

insanlarm

dusunceleri, yureklerini, toplum karsismdaki degerlerini ortaya koyar degil,

Kimse aynaya bakarken

bunlan dusunmez

zaten. Insamn toplum

karsismdaki

degeri,

toplumuna verdikleriyle olculur.

RUM BASINI
Gorii~melerle ilgili Cesitli Haberler

Rum
gorusmelerle

gazeteleri,

17 Subat'ta

Viyana'da

yeniden

acilacak

olan toplumlararasi

ilgili cesitli haberler yaymlamaktadirlar. Bildirildigine gore, Makarios'un

Bakanlar Kurulu ile Ulusal
son durumu gozden

Darusma Konseyi dtln aksam yeni bir ortak toplanti yaparak,

gecirrnislerdir.

AiLE
Bahk Nasti Yenmelidir? (Kulturel Haber)

Catal sol ve bahk bicagi sag elde olmak iizere bahktan
temizleyerek

catalla yemelidir.

bir parca aynhp kilcrgiru

Sayer ozel bahk brcagi yoksa iki catal kullanmak

sag eldeki tek catalla yemek miimkundur.
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veva

16 Subat
Sayi · 8580

DENKTA~, TOPLUMLARARASI

GORU~MELERE

KA TILMAK UZERE

\~i A."N\\\J\.. \YL~fil"N1)~"N ~\"i ~"N ~"i ~ C.\ii\ (i9 Haber)
Kibns Ti.irk Federe Devleti Baskaru Rauf Denktas, Viyana'da yapilacak olan
toplumlararasi gorusrnelera katilmak i.izere di.in Ada'dan aynlrmstir.

DEPREMDE

OLU SA YISI 25 BiNE YUKSELDi (Dz$ Haber)

Guatemala'da 10 gun once meydana gelen depremde can verenlerin sayisirun ~ bine ulastigi, yarah sayrsmm en az 70 bin oldugu haber verilmektedir.

ORGENERAL

SANCAR'IN GOREVi BiR YIL DAHA UZATILDI

(Dz$ Haber)

DUNYA BASININDAN SE<;::MELER
Y eni Haberlesme Sistemi

Sovyetler Birligi, 1978-80 yillan arasmda meydana gelen yeni bir haberlesrne
sistemi kurrnayt kararlastrrrrustrr, Bu sistem, toplu 81 i.ilkenin birlesik gerceklestirdikleri
intalsat sistemi gibi bi.iti.in di.inya ile haberlesrneyi saglayacak.

KANSER TEDA ViSiNDE YUKSEK PERFORMANSLI
AKSELERA TOR iMAL EDiLDi (Dz$ Haber)
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<;::iZGiSEL

17 Subat
Sayi : 8581

KLiRiDiS, ANADOLU AJANSINA OZEL DEMEC VERDi
(Dz~ Siyaset Haberi)

Atina'da bulunan

Rum Temsilciler

Meclisi

Baskam

ve Rum toplumunun

toplumlararasi gcrtisrnelerdeki temsilcisi Glafkos Klerides, Kibns sorununa adil bir
coziim

bulunmasmm

gorusmelere

on

sartlarla

oturulmamasma

bagh

oldugunu

soylemistir.

YUKSEK ASKERi SURA TOPLANDI (D1~ Haber)

Anavatanda Yuksek Askeri Sura, Savunma sorunlanru dun Ankara'da gortismeye
baslarrustir. Yilksek Askeri Sura toplantismda iilkenin savunma sorunlanndan baska
TBMM'e sevkedilecek konunun tasanlan ele almmaktadir.

A VURSTRAL Y A'DA A VRUPA KADAR BiR ALAN SULAR AL TINDA
KALDI (Dis Haber)

KOSEM'DEN

Topraklari Degerlendirmehyiz

Alabildigine onemli toprak sorunu, Baris Harekati sonrasmda bastan sonuna ve de
konuyla ilgisi olmayan kisilerin olusturdugu komitelerle coztlmlenmeye calrsilrmstir.
Esref Nidai
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RUM BASINI
Biz ve Tiirkler

SiMERiNi gazetesi, Alekkos Konstantinides imzasuu tasiyan yukardaki bashk
altmdaki bir yazisinda Rumlarm Ti.irkleri tammak icin hicbir caba harcamadrklanru
belirterek bunu kmamaktadir.

Ai LE
D1~ Kenetlenmesi Neden Olur? (Kidtiirel Haber)
D1~ kenetlenmesinin

bir kac nedeni vardir. Bunlann en belirgini Tetanoz

basilininin yaptrgi kenetlenmedir. ilk belirtileri sekiz - on gun icinde deriler yaralar ve
cene ense kaslannm kasilmasidtr.

/
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18 Subat
Sayi : 8582

CANiLER KANA DOYMUYORLAR
Beyrut'ta Gene Bir Diplomatnmz Daha Hunharca Sehit Edildi (Dis Haber)

Si GARA TiRY AKiLERiNE HAYIRLI, KA<;AK<;ILARA KOTU BiR
HABER:
Avrupa'dan Ithal Edilen ingiliz Mah Sigaralar Geldi (Dz-} Haber)

Paketi 100 Mile malolan "555" ve "Benson-Hedges" Marka sigaralarm gumruk
resmi tesbit edildikten sonra su gilnlerde piyasaya surdurulecegi bildiriliyor.

KOSEM'DEN
Gorii~meler Baslarken

Bu sadece Krbns'ta yasayan Turk ve Rum toplumlan acismdan degil, dilnya bansi
acismdan da onemli bir gorusrnedir. Gercekte turn temenniler, banslar, cozumden yana
da olsan, Ktbns galiba kisa devrelerin huzur bulacak sorunu degil,
Esref' Nidai

RUM BASINI
Gorusmeler

Toplurnlararasi gorusmeler, bugiln Viyana'da Kibns saati 16:00'da baslayacaktir.
Rum gazetelerinin gorusmelerle ilgili butun yaymlanna ilmitsizlik ve karamsarlik havasi
hakim

olmaya

devam

etmektedir.

Rumlar

verrneyecegi inancmdadirlar.
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gorusrnelerin

hicbir

olumlu

sonuc

19 Subat
Sayt : 8583

MiKiS THEODORAKiS,

SANSASYON YARATAN A<;IKLAMALAR

YAPTI:
Rumlar Tiirklere Karst Somurgeci Bir Tutum izlediler (Dis Siyaset Haberi)

ERMENiLER BEYRUT'TAKi CiNAYETE DE SAHiP (;IKTILAR
(Dz$ Siyaset Haberi)

Kenelini

"Ermeni

Gizli

Kurtulus

Ordusu"

olarak

adlandinlan

birlestiler,

Tiirkiyenin Beyrut Buyukelciligi Baskatibi Oktar Cerit'in katilinden sorumlu oldugunu
aciklarrustrr.

KOSEM'DEN
Adam <;ok

Secirnler yapihr mt, yaptlmaz rm; bilmiyoruz. Fakat toplumsal gerginlikten
kurtulmak icin yakm gelecekte siyasi durum ne olursa olsun, mutlaka secirnlere gitmek
zorunlu olacak. Halk simdiden bu havaya girrnis. Arna bitesiye tekrarliyor:

Adam yok, kimi sececegiz!
Bu Ulkede adam vardir. Hem de binlerce, onbinlerce ...

Esref Nidai
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RUM BASINI
Viyana Goril~meleri

1974 Temmuz ve Agustos savaslanndan sonra acilan toplumlararasi gorusmelerin
asamasim teskil eden yeni Viyana gorusmeleri dun ogleden sonra Avusturya'nm
baskentinde acilrmsnr.
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20 Subat
Sayi : 8584

OREK, BASPISKOPOS'UN KONUSMASINI CEV APLANDIRDI:
Siyanizmin Filistinde Yapigrm Makarios Kibris'ta Yapihyor

(k Siyaset

Haberi)

KALBi DISARDA DOGDU

(k Haber)

1975'in Agustos aymda dunya tip tarihinde ilk kez kalbi goglis kafesinin dismda
olan bir bebek dilnyaya gelmistir. Bu bebek, simdi 6 aylik oldu ve saghg: da gayet
yerinde.

OKTAR CERiT'iN CENAZESi ANA V ATAN' A GOTURULDU
(Dis Siyaset Haberi)

Beyrut'ta sirtmdan vurularak hunharca sehit edilen TC. Beyrut Buyukelciligi
baskaru Oktar Cerit'in cenazesi dun Beyrut'tan Ankara'ya gotlirillmil~ ve askeri torenle
karsilanrmstir.

ABD KONGRESi, ASKERi Y ARDIMI ONAYLADI (Dz~ Siyaset Haberi)

ABD'nin 1976-77 dts askeri yardm kanunun yardim tasansmi gorusen Amerikan
Senatosuyla Temsilciler Meclisi uluslarlarasi iliskiler komisyonunda Turkiye ile ilgili
hilkilmler, degisik bicimlerde kabul edilrnistir.
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ESKi BiR PiLOT OLAN BiLL ANDERSON ALDI GI (:iFTLiGi ESi iLE
BiRLiKTE DUZEMEYiP FiLMCiLERE KiRALADI (Dz$ Haber)

RUM BASINI
Viyana Gorusmeleri

Onceki Viyana' da baslayan ve devam etmekte olan toplumlararasi gorusmeler yeni
asamasi ile ilgili haberler, bugun de Rum gazetelerinde puntolu rnassetten halinde genis
bir yer tutmalidir.

FiLELEFTHEROS gazetesi, Viyana kaynakh "Ozel" bir haberinde, Danhos'rn iki
bolgeli cozum iizerinde duzenledigini bildirmektedir. Gazeteye gore Denktas, "Siz ik.i
bolgeli federasyonu kabul edin, ben size bunun nicin makul ve biltiln taraflarm varanna
oldugunu izah edecegirn" demektedir.

Ai LE
Miistakbel Annelerin ideal Gida Rejimi (Kiiltiirel Haber)

Bebek bekleyen harumlar sofraya oturduklan zaman, su soruyu sorarlar: "Acaba
hepsinden yiyebilir miyim?" Iste sirndi size hangi yemekleri sececegimize kisaca
deginmeliyirn etler, yumurta, peynirler, deniz ilrilnleri, meyva ve sebzeler.
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21 Subat
Sayi : 8585

DUNY A YERALTI ORGUTLERiNiN

LiDERi 25 Y ASINDA

(Dz~ Siyaset Haberi)

OPEC baskuuru

diizenleyen ve "Cakal Carlos" adi ile arulan

orgutlerinin lideri olan Carlos Martmez'in
Hukurneti

tarafmdan

korundugu

icin

de

halen Cezayir'de
bir turlu

ele

dunya yeralti

bulundugu ve Cezayir
gecip

tutuklanamadrgi

bildirilmektedir.

DEMiREL
"Ege'de Tatbikat Yapmak Hakknmzdrr" (Dis Siyaset Haberi)

ViY ANA GORUSMELERi

DEV AM EDiYOR (Dz~ Siyaset Haberi)

Onceki gun ogleden sonra yapilan ve iki bucuk saat silren toplantidan sonra basm
mensuplan

ile konusan Denktas, cografya konusunun daha aynntih bicimde ele

ahndrgiru soylemistir

TURK PARASI iLE KIBRIS PARAS! SURTUSUYOR

(k Haber)

Resmi ve buyuk bazi firmalarm drsmda bircok kurulus ile carst esnafmm bir Kibns
Lirasuu 40 Turk Lirasmdan hesapladiklan ve hizmetlerine veya sattiklan mala karsrhk
tesbit ettikleri Kibns lirast ilzerinden fiyatr basit bir hesapla ciftelendirmek suretiyle para
talep ettikleri ileri surulmektedir.

LAPTA'DA MODERN BiR HUZUREVi, HiZMETE A(:ILDI

(k Haber/er)
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KOSEM'DEN
Beklenendi!

Kliridis'in

Viyana gorusmelerinde

odun isteyecegi muhakkak ki slirpriz degildir.

Rum basmmm aylardir isledigi bir senaryo vardt zaten. Buna gore Omorfo ve Maras,
Rum tarafma verilmeliydi.

Kibns sorunu, herhalde beklenildigi kadar kisa slirede cozumlenecek
artik. Zannedersek

bir <lava degil

onumuzde zor gunler var.
E~ref Nidai

RUM BASINI
"Evet; ama nereye kadar"

FiLiLEFTHERDS
1974 Temmuz

oncesine

gazetesi, yukandaki
donulmeyecegini

bashk altmdaki bir yorumunda,
belirten Basbakan Demirel'in

Kibns'ta

bu gorusune

deginrnektedir.

Ai LE
Modaya Uymak Sart mi? (Kiilturel Haber)

Modaya
kendinize

korukorune

uymak

yakisaru secersiniz.

sart degildir.

Modaya

Moda teklif

eder, bunun

hicbir sekilde uymamakda

toplum hayatmm dismda kalmz.
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icinden

olmaz. 0 zaman

22 $ubat
Sayi : 8586

TURKiYE'NiN

SiLAHLANMASI, ATiNA'DA BUYUK PANiK YARATTI

(Dis Siyaset Haberi)

Tiirkiye'nin ordusunu dilzeyinde modern silahlarla donatmasi, Yunanistan'da
endise yaratrmstir. Tilrkiye'nin silah satm almak icin ayirdrgi para, Yunanista'nm hemen
hemen bir yilhk devlet butcesinin tUmlinli icine almaktadir.

BEYRUT'TAKi TURKiYE BUYUKEL<;iLiGiNi

FiLiSTiN

GERiLLALARI KORUYOR (Dz$ Siyaset Haberi)

SORUNUN (;OZUMLENMESi GEREKTiGiNE DEGiNEN BA~KAN
FORD, KIBRIS DURUMUNDAN ENDi~ELi (Dz$ Siyaset Haberi)

Birlesik Amerika Baskam Gerald Ford, Kibns sorununda eek endise duydugu
konulardan biri oldugunu

belirterek sorunun cozttmlenebilrnesi

icin, ulkenin

tilm

diplomatik yetkililerini kullandiguu bildirmistir.

GAZETECiLER CEMiYETi'NiN
TOPLANDI

OLAGAN GENEL KURULU

(k Haber)

Kibns Turk Gazeteciler Cemiyeti olagan gene! kurul toplantisi,
Lefkosa Saray Otel salonunda yaprlrmsur.

dun saat 14.30'da

Yonetim Kurulu uyeligi icin 12 kisi aday

gosterilmis; bunlardan 7'si yapilan oylama sonucunda Yonetirn Kurulu'na, 2 tanesi de
yedek uyelige getirilmistir.

RUMLAR, CYPFUVX ALEYHiNE A<;TIKLARI DAV A YI GERi
<;EKTiLER (Dis Siyaset Haberi)
148

KO~EM'DEN
Pazardan Pazara

Guldurrnek bir sanattir. BugUnkU hUkUmet, bu sanatm ciragr bile degildir.
Guldurdugu zUmreler hem o belirli zUmrelerdir. Otesinde kucuk olaylara bakip "bu
toplum bunlarla rru varolacak" diyen boyle halk topluluklan vardir.
Esref Nidai

RUM BASINI
Viyana Gorusmeleri

AGON gazetisinin Viyana ozel muhabiri Nikos Avream buguniin "karar gunu"
olacagmi bildirmektedir. Muhabire gore, Denktas Ankara'dan Klerides ile Lefkosa'dan
onemli talimat beklemektedir. Bugun yapilacak toplantmin kendilerini bu talimatm
niteligi tayin edecektir.

Ai LE
Sofrada Yaprlmayacak

Hareketler Nelerdir? (Kulturel Haber)

Sofrada yapilmamasi gereken hareketler, agiz siptrdatarak yemek, agizda yemek
varken konusmak, herhangi bir yiyecegi tabaktan icmek, ekmegi once parcalayip sonra
sira ile yemek, dirsekleri masamn Uzerine koyup one dogru abanmak, yemekleri elle
yemek, ekrnegi yernegin suyuna batirarak yemektir. BUtUn bu davramslar, gorgu
kurallanna aykmdir.
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23 Subat
Sayi : 8587

ATiNA: "TURKiYE'NiN EGE'DEKi TATBiKATI ANORMAL BiR
DURUM DEGiL" (Dz§ Siyaset Haberi)

Eski basbakan Sadi Irmak, Ege'nin Turkiye icin bir olum kahrn sahasi oldugunu
belirtmistir. Irmak "Ttircuman'' gazetesine verdigi ozel demecte, kiyilanrruza yakm
adalann yabanci Us haline getirilmesi milletimizin hassasiyetini cekecek bir olaydir"
demistir.

BiR BASIN

sn.nratst

YA YINLA YAN AMME MEMURLARI

SENDiKASI, SE<;iM Y ASASINI VERDi

(k Siyaset Haberi)

Kibns Turk Amme Memurlan Sendikasi Yonetim Kurulun'ca yaymlanan bir basm
bildirisinde,

anayasanm

toplumumuza

getirdigi

demokratik

hak ve ozgurlukleri

kisitlamaya ve ortadan kaldirmaya kimsenin hakki olmadignu belirtmistir.

RUM KAMU GOREVLiLERi GENEL GREVE GiDiYOR

(k Haber)

Kibns Rum yonetirninde calisan kamu gorevlileri 15 Temmuz 1974 darbesine

katilan Cunta yanhlanrun

resmi kuruluslardaki

gorevlerine 22 Mart'a kadar son

verilmemesi halinde gene! greve gitme karan alrrnslardtr

AUTOCROSS Y ARISINDA TOKAY HASAN 1. OLDU
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(k Haber)

GERiLLALAR DORT FRANSIZI DAHA KURSUNA DiZDi
(Dis Siyaset Haberi)

ispanya ile Fas arasmda biiyuk tartismalara neden olan, ardmca cevredeki diger
illkelerin de hak iddia etmesiyle tartismalan biiyuyen Ispanyol Sahrasi'nda Ocak basmda
kaybolan 4 Fransiz genci ile bir Fash arkadaslanrun, Folisarya gerillalan tarafmdan
oldurulmus olduklan nihayet Cezayir yetkililerince acrklanrmstir.

DiKKA T: EKMEK DARLIGI BAS GOSTEREBiLiR
Fmncrlar Bugilnden itibaren

h Yavaslatmasi

Uyguluyor (j9 Haber)

KAYA BEKiROGLU'NUN KONUSMASINDA CEMiLOGLU'NUN
ADININ BiR SOKAGIMIZA VERiLMESi iSTENDi

(k Haber)

Kinm Meclisinin gecen aksamki birlesiminde gundemdisi bir konusrna yapan Op.
Dr. Kaya Bekiroglu, Turk ulusunu yureginden yaralayan Mustafa Cerniloglu olayma
deginerek Kmm Tilrklerinin de Krbns'Iurkleri

gibi ozgurliikleri ve insanlik onuru

ugruna milcadele verdiklerini anlatrmstir.

RUM BASINI
Toplumlararasi Goril~meler

AGON gazetesi, toplumlararasi gorusrnelerle ilgili bir yorumunda, Tilrklerin vaad
ettiklerini yerine getirmediklerini

ifade etmektedir.

SiMERiNi

gazetesi de, Rum

tarafmm Viyana'da konunun esast ile ilgili gorusmeler yapmaya gittigini, ancak elinin
bos dondugunu yazmaktadir.
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Ai LE
Yanaklarm Kizarmasnu Onlemek Icin Ne Yapmah? (Kidtiirel Haber)

Yanaklann

ve elmacrk

damarlarm genislemesi

kemiklerinin

i.istil ile burun ucu, ciltte bulunan

ve kanm yavas yavas dolasirm yilzi.inden kizanrlar.

Boyle yilzi.i

cabuk kizaran kimsenin 90k steak, 90k saguk yerlere aniden girmemeleri gerekir.
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ince

25 Subat
Sayt : 8588

KORUTURK, FEYZiOGLU, ERBAKAN VE TURKES iLE GORUSEN
DENKTAS'IN

ViY ANA BASARISI OVULUYOR (DzfJ Siyaset Haberi)

Denktas, dun saat 09:30'da Devlet Bakam ve Basbakan

yardirncrsi Turan

Feyzioglu'nu ziyaret etmistir,

Viyana gorusmeleri konusunda kisa bir degerlendirme
Baskan denktas, Feyvioglu'nun da Kibns'dan dondukten

yaptiklanm kaydeden
sonra meydana

gelen

gelismeler hakkinda kendisine bilgi verdigini belirtmistir.

TURK KUVVETLERiNiN

EGE'DEKi TATBiKATI BUGUN BASLIYOR

(Dzf} Siyaset Haberi)

Turk Have ve Deniz kuvvetlerinin Ege'deki 2 gunluk tatbikan bugun bashyor.
Tatbikata Hava ve Deniz Kuvvetlerimizin en modem savas ucaklan ile destroyer ve
muhripleri katilacak.

TURKiYE'NiN BATI SAVUNMASINDA Ki ONEMiNE DEGiNEN
ALMAN SAVUNMA BAKANI AMBARGOCULARI

APTALLIKLA

SU<;LADI (DzfJ Siyaset Haberi)

W ALDHEAM, ViY ANA GORUSMELERiNDEN

MEMNUN

(DzfJ Siyaset Haberi)

Birlesmis Milletler Genet Sekreteri Kurt Waldheim, gecen hafta Viyana'da yapilan
Kibns konusundaki gorusmelerinde sorunun ozune inildigini soylemistir.
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KO~EM'DEN
Akrlci Olmak, Sonucu Getirecek

Viyana'daki

gorusmelerin

ardmdan

sadece bizim degil, hemen turn siyasi

cevrelerin soyledigi bir husus var:

Gorilsrnelerde belki yararli cozilm onerileri ortaya konmus degildir. Ancak
gorusmelerin devami ile kesin oneriler getirilmesi hususu mutlaka basan olarak kabul
edilmelidir.
E~ref Nidai

RUM BASINI

Cerceklere Uyma Emegt

SiMERiNi gazetesi, yukandaki bashk altmdaki bas yazisinda Rumlann gerceklere
ayak uydurrnast gerektigi gortisunl! yeniden savunmakta ve sunlan yazrnaktadir:

"Biiyiik i.ilki.iniln ilham kaynagi Venizeles, soyle diyordu: "Uluslar ve kisiler ancak
degisen drs faktorlere uyma yetenegi gosterebildikleri zaman gelisebilirler."

Venizelos'un bi.iyilk i.ilki.isil, biran icin gerceklestirilrnistir."

Ai LE
Goz Segirmesi Neden Oluyor? (Kidtiirel Haber)

Goz segirrnesi, arada sirada bizi rahatsiz eder. Bunun bir 90k nedeni vardir. G6z
g6sterimini

etkileyen yipratrct durumlar,

suuralti tahrisleri,

ani degisiklikler

goz

segirmesine neden olabilirler. Halk arasmda g6z segirrnesi, gelecegin bir habercisi
olarak kabul edilirse de, bu tamamen yanlis bir tutumdur.
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26 Subat
Sayi : 8589

BASKAN DENKTAS, ADA'YA DONUSUNDE KONUSTU:
"Kilise Siyasetten Cekilmedikce, Barrs Olamaz" (ir; Siyaset Haberi)

BAKANLAR KURULUNDAN <;IKACAK KARARI BEKLEMEK UZERE:
Fmncrlar,

i~ Yavaslatmasmi

Kibns Turk Ekmekciler

Gerekli Olarak Kaldirdilar (ir; Siyaset Haberi)

Birligi'ne

bagh frnncilann

Pazartesi gilnilnden beri

uygulamaya basladiklan i~ yavaslatmasiyla basgosteren ekmek darltgi, dun konunun
Bakanlar

Kurulun'ca

ele

almmasmdan

sonra

onumuzdeki

Sah

glinilne

kadar

giderilmistir.

"KU<;UK DUNYA"DA SULEYMANiYE
Giiney Avusturya'daki

(Dz~ Haber)

Viyana - Triyeste otoyolu iizerinde "Kucuk Diinya"

admdan bir park yapildi ve dunyamn en ilnlii eserleri burada minyatiir olarak sergilendi.

CALLAGHAN'! PROTESTO GA YESiYLE RUM GO<;MENLER,
LEFKOSA'DA GOSTERi YURUYUSU YAPTI (ir; Haber)

Y ABANCILAR i<;iN VERGi Y ASASI HAZIRLANDI

YESiLIRMAK'TA NARENCiYE

(ir; Haber)

BAH<;ELERi TASFiYE EDiLiYOR

(k Haber)
Yesihrmakh

bir bahcecinin narenciye urunune pazar bulamadrgi gerekcesiyle

bolgedeki turn narenciye ilreticileri, bahcelerindeki agaclan kesmeye baslamislardir.
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KO~EM'DEN

Sendikacrhkta

Y eni Boyu tlar

Gectigirniz hafta TRT televizyonunda ilginc bir acik oturum vardi: Turk i~ Gene!
Baskarn Hali! Tune ile DiSK Gene! Baskaru Kemal Turker, karsi karsiya temsil ettikleri
sendikacihgi tartisnlar.

iki bucuk saatlik bu tarttsmamn sonunda, kendi payimrza nelerin almabilecegini

dusunduk,
E~ref Nidai
RUM BASINI
Caglayangil'In

Washington Ziyareti

SjMERjNj gazetesi, asagtdaki haberi vermektedir;
"Lefkosa diplomatik

Drsisleri

Bakani

atfetmektedirler.

gozlemcileri

Caglayangil'in
Gozlernciler,

ve ileri gelen hukumet cevreleri, Tilrkiye

Washington'a

Viyana

yapacagi

gorusmelerinin

ziyarete

bundan

onern

sonraki asamasirun

basansimn Caglayangil' in bu seyahetine bagli oldugunu soylemektedirler,
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buyuk

27 Subat
Sayt : 8590

DENKTAS, MAKARiOS'UN iDDiLARINI REDDETTi

(k Siyaset

Haberi)

Devlet Baskam R.Denkta~ Birlesmis Milletler kararlannm Turk toplumunun ikinci
smif vatandas durumuna getirilmesi icin bir arac olarak kullarulmayacagrm soylemistir.

KLERiDES'E GORE; DARBEYi KLiSiNGER SAHNELEDi

(k Siyaset

Haberi)

RUM TARAFINDA KiLiSE DOLANDIRILDI

(k Haber)

iNGiLTERE'DE GRiP SALGININDA 762 xlsl OLDU (Dz.J Haber)
Ingiltere'de grip salgmmda olen kisi saytsi 1132'ye yukselmistir, Verilen haberlere
gore, ingiltere'de son bir hafta icinde 762 kisi gripten olmustur.

PROFESORLER HEYETi, MAGOSA TARIM ALANLARINI GEZDi
(Ic Haber)

FORMULLERiNi BiLGiGiMiZ HALDE (:OZUMUNDE YETERSiZ
KALDIGIMIZ ONEMLi BiR SORUN: ET DARLIGI!

(k Haber)

GAZETECiLER CEMiYETi YONETiM KURULU DENKTAS'I ZiYARET
ETTi

(k Siyaset

Haberi)

Kibns Turk Gazeteciler Cemiyeti yeni Yonetim Kurulu, dun saat 16:00'da Devlet
Baskarn R.Denktaf

I

ziyaret ederek, basm sorunlanru gorusmus ve yeni cahsma
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doneminde

gerceklesmesi

icin

caba

sarfedecekleri

konular

hakkmdaki

prensip

kararlariru da yazih olarak sunrnustur.

KOSEM'DEN
Temelde Bozukluk

Bir sure once hakemler futbol maclanru oynatmama karan alrruslardi. Gerekceleri,
sahada oyuncular tarafmdan hakarete ugramalanydi.
boykotla sagladiklan

Sonra hakemler baktilar ki, sahada

ustunlukleri seyirciler tarafmdan yozlastmlrms.

bize hakaret ediyorlar" gerekcesiyle

Oysaki sorun ne boykotlarla,

Bu kez, "seyirciler

istifa etmeye basladilar.

ne de istifalarla cozumlenecek

gibi degil. Sorun su:

Bizim toplumda spor bilinci yok.

Seyirci nicin, neyi seyrettigini, oyuncu nicin, neden oynadigim hakem nicin, neden
idare ettigini idrak etmis degil.
E~ref Nidai

RUM BASINI
Ege'de Durum

Turk ve Yunan askeri tatbikatlanrun
ilgili haberler cogunlukla

yapilmakta oldugu Ege denizindeki

Atina basimna atfen Rum gazetelerinde

durumla

onemli ve genis yer

tutmaktadir.

AiLE
SARMISAK FAYDALI MIDIR? (Kiilturel Haber)
Eski devirlerde olumsuzlugt;
oldugu icin, soguk algmliklannda

sarrmsakla ararmslardir. Cok iyi bir mikrop oldurucu
faydahdir. Istah acar ve vucudun direncini artmr.
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28 Subat
Sayi : 8591

GORUSMELERiN

NiTELiGiNi A YRINTILI Bi<;iMDE ANLAT AN

DENKTAS, RUM HALKINI GER<;EKLERi

GORMEYE <;AGIRDI

(if; Siyaset Haberi)

Kibns Tilrk Federe Devleti Baskaru RDenktas
(TAK) muhabirinin

cesitli sorulanru

cevaplandirrms

dun sabah Turk Ajansi Ktbns
ve "Rumlar artik gercekleri

gormelidir" demistir.

KLiRDiS, KARAMANLiS

VE BiTSiOS'LA GORUSTU (Dz.J Haber)

iNGiLTER'DE iSLAM DiNi KURSLARI TERTiPLENiYOR (Dz.J Haber)

Darlington Egitirn Koleji taraindan ingiltere'de Islam dini Uzerinde 10 haftalik ozel
bir kurs

acilrmsnr

kursiyerler,

Kuran-i

Kerim'den secilmis

parcalar

uzerinde

cal ismaktad trlar,

ViY ANA GORUSMELERiNE

iLiSKiN BiLGi VEREN W ALDHEiM:

"Beklenenden Daha Iyi Neticeler Almdr" (Dz,J Siyaset Haberi)

BM. Gene! Sekreteri Kurt Waldheim, Viyana'da yapilan son toplurnlararasi
gortismelerde beklediginden daha olumlu sonuclar almdigim soylemistir.

iSMET KOTAK'IN A(;IKLAMASINA
Asgari Ucret, Heniiz Saptanmadi

GORE:

(if; Haber)
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KOSEM'DEN

Cozum Yollari A1;1k

Kibns sorunu, sonucta nasil bir cozume ulasabilir?
Kibns Tllrkti daha 1955'1erde bilincsizde olsa soyle bagmyordu yollarda:
Ya Taksim, Ya Olum
E~ref Nidai

RUM BASINI
Amerikan Politikasi

SjMERjNj gazetesi, soyle yazmaktadzr.
"Kibns sorunun ilzerindeki Amerikan politikasmda degisiklik meydana gelmekte
oldugunu iddia etmektedir.

Ai LE
Evcil Kuslara Zarar Veren Parazitler Nelerdir? (Kidtiirel Haber)

Evimizde besledigirniz hayvanlar arasmda, kuslann genis bir yeri vardir. Ancak bu
gi.izel hayvanlan rahat ettirmeyen bazr parazitler vardir. Bunlar uyuz bocekleri, tily
bitleridir.
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29 Subat
Sayz: 8592

MUHALEFETiN

BUYUK TEPKiSiNE YOL A<;AN 136. MADDE,

(k Siyaset

KURUCU MECLiS'iN ONBiR SAATiNi ALDI

Yarmki toplantida

secim ve halk oylamasi

TUrk Federe Devleti yurttaslanna
gorusulmesi

yasa onerisinin

oy hakkt verilip verilmemesine

Devleti'nin

yurtdisindaki

Kibns

iliskin maddelerin

de

beklenmektedir.

TURK FEDERE DEVLETi HIZLA KALKINIYOR

Birlesik

Haberi)

Amerika'da
resmen

yaymlanan

kurulusundan

bu

(k Siyaset

Washington

gazetesi,

yana

bolgesinde

Turk

Ktbns

Haberi)

TUrk Federe

ekonomik

hayatin

duzeldigini bildirmektedir.

<;A GLAY ANGiL, RUMLARA YOL GOSTERDi:
Coztimun Tiirkler'in Ekonomik

Zaaflarmda Aranmasi Hatadir (Dis Haber)

iLKOKUL OGRETMENLERi,

Y ARIN iHTAR GREVi Y APACAKLAR

(k Haber)
9 aylik maas farklannm
Ogretmenler

odenmesine

iliskin durum gorusmek

Uzere Kibns Turk

Sendikasi Yonetirn Kurulu dUn toplanrnistir.

MAO'NUN HASTALIGI DUZENi SARSTI
Cirr'de Yeni Bir Kiiltiir ihtilali Ba~lad1 (Dz,r Haber)

Cin Halk Cumhuriyetinde
yogunluk kazandigma

yeni bir kultur ihtilalinin basladigma ve ic surtusrnelerin

iliskin haberler almrnaktadrr.
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AMERiKAN U<::AKLARI, KAMBO<::YA'YA SALDIRDI (Dz~ Haber)

KOSEM'DEN
Pazardan Pazara

Sezar, zaferle dondugi; bir buyuk savastan sonra senatoda kendisine sorrnuslar:
Mucadelenizin ve zaferinizin btiyiikluglmtl anlatir rrusuuz?
Cevap verrnis sadece 3 kelimeyle:
Gittim, gordum, yendim
Bize

sorsalar

oyle

lie;

kelimeye

sigmaz

ifadelerimiz

ama mutlaka

soyle

diyeceksiniz:
Ganimet, pahaliltk, dalavere
E~ref Nidai

RUM BASINI
Klerides'in Demeci

AGON gazetesi, Atina'da bulunan Rum gorusrneci Klerides'in Atina Muhabiri
Mimis Konstantinides'e verdigi ozel bir demeci tam manset olarak yaymlanrnaktadir.

Ai LE
MAKYAJALTI KREMLERi Ni<::iN KULLANILIR? (Kulturel Haber)

Makyajalti kremleri cildi dis etkenlerden korumak, nemlendirmek ve beslenmek
icin kullaruhr. Sayet makyaj dogrudan dogruya cilde surulurse, cilt hava almaz ve bir
sure sonra kinsmaya baslar,
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1 Mart
Sayi : 8593

VEDAT (:ELiK CENEVRE'DEN
insan Haklari Komisyonunda

DONDU

Rumlar, Hezimete Ugradi (jr; Haber)

Kibns Turk Federe Devleti'nin Disisleri ile gorevli ikinci Devlet Bakaru Vedat
Celik, dun sabah Cenevre'en Kibns'a donrnustur.

Vedat Celik soyle demistir:
"Bilindigi

gibi Rumlar,

insani

sorunlarla

ilgili

sikayetlerini

Komisyonun

gilndemine almislardi. Biz bu defa, Cenevre'deki toplantiya katildiktan sonra Kibns
Ti.irk Federe Devleti olarak bana soz hakki verilecegi belli olunca, Rumlar daha once
gilndeme aldirdrklan Kibns sorunu konusundaki iddialannm tartisilmast taleplerinden
vazgecmek zorunda kaldilar.

EV KiRALARI GiTTiK<;E YUKSELiYOR

(jr; Haber)

TURKiYE iLE YUNANiSTAN ARASINDA SAVAS (:IKABiLiR
(Dis Siyaset Haberi)

"London

Evening

Standard"

gazetesi,

ingiliz

Hukumet'inin butun yabanci

birliklerin Kibns'an cekilrnesini, topragm ve refahm adadaki iki topluluk arasmda adil
bir sekilde paylasilmasuu saglamak ilzere harekete gecmesi gerektigini one surmustur.

BAZI iSTEKLERDE

BULUNAN YUNANiSTAN NATO iLE

iLiSKiLERiNi DUZELTMEK

iSTiYOR (Dz§ Siyaset Haberi)
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MISIR'DA NASIR' A KAR~I KAMP ANYA ALEVLENDi (DzJ Haber)

3 kisilik bir komisyon, Nasir'rn disan para kacinp kactrmadigim inceliyor. M1s1r
Devlet Baskaru, Nasir'rn,

1970'te olumunun ardmdan gecen 5 yil sonra i.ilkede eski

baskan aleyhine cesitli kampanyalar basgosterrnektedir.

AiLE
Yanhs Oturmak, Neleri Etkiler? (Kulturel Haber)

Yanhs oturmak, vi.icudun bircok organlanru olumsuz yonde etkiler. Her seyden
once omurga egrilecegi icin, kamburluk ortaya cikar. Vi.icut, midenin i.izerine krvnldigr
icin hazimsizlik rahatsizlik vermeye baslar. Boyun da hemen kmsir.
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3 Mart
Sayi : 8595

EKMEKSORUNUNA~OZUM
Esmer Ekmegin Grarnajr Dllsuruldti, Beyaz Ekmek imali Serbest Brraktldi
(Di$ Haber)

51 CM. BOYUNDA AT YETiSTiRiLDi (Di$ Haber)

Amerikali bir ciftci, kopek buyuklugunde bir at yetistirdi. Dogdugu zaman 32 cm.
Olan bu ciice attn boyu, 51 cm'ye ulasacak, Dilnyanm en uzun boylu atmm yerden
yuksekliginin 2.12 metre agirhgmm ise 1360 kg oldugunu belirtelim.

KiRALARIN

YUKSEL TiLMEK iSTENMESi UZERiNE MAL SAHiPLERi

VE KiRACILAR ARASINDA SURTUSME BASLADI

(k Haber)

TURKiYE, EGE'DE iKi TATBiKAT DAHA YAPACAK (Di$ Haber)

Alman bilgiye gore, Deniz ve hava kuvvetleri iki tatbikati 8-10 Mart tarihleri
arasmda, ikinci tatbikati ay sonuna dogru yapacaktir.

ALMANYA EL~iLiGiMiZ
MEKTUPLARI

VE 12 KONSOLOSLUGUMUZA

GONDERiLDi

TEHDiT

(Di$ Haber)

KOSEM'DEN
Tarihi Siiree Devam Ediyor

Kibns konusu, bir surectir, Ingiliz sornurge devrinde bu silreci 90k ilginc
oturturlardi kucucuk tarih kitaplanna. Ada surekli bir el degistirmenin sancilan icinde
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gorulur bu kronolojide.

Sonra bilinen dalavereler.

adanm sakinleri Venediklilerdi.

Osrnanh TUrkleri adaya geldiklerinde

Tarih bunu catir catir yazar. Mucadele sUrUp gidiyor.

E~ref Nidai

SOVYETLER, BiR NUMARALI ASKERi

GU<;

HALiNE GELiYOR

(DzJ Haber)

RUM BASINI
Toprakla ilgili Krstaslar

FiLELEFTHEROS gazetesi, "Sacmalamalar" baslikh bir yorumunda,
konusunun

cozumlenmesine

cahsihrken, gozonunde

tutulmast

gereken

toprak
kistaslar

hakkmda Turk tarafmm one surdugu goruslere saldrrmaktadir.

AiLE
Ellerinizi Korumak Icin (Kidturel Haber)

Elleri catlamalardan, deterjanlarm kotu etkilerinden korumak icin, ev islerini
plastik eldiven giyerek yapmakta buyuk fayda vardir. Bahce islerinden duvar boyamaya
kadar ellere zarar verecek her iste plastik eldiven koruyucu en iyi dosttur.
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4Mart
Sayi : 8596

BASPSiKOPOS, BARIS A(;ISINDAN UMiT KIRICI DEME<;LER
VERiYOR

(k Siyaset

Haberi)

Kibns Turk Federe Devleti Baskarn R.Denkta~, bir Ortacag zihniyetiyle hareket
eden Makarios'un iki toplumlu, iki bolgeli Kibns't yeniden bir Yunan adasi yapma
hayalini iddia etmesinin bans sansi acismdan limit kmci oldugunu soylemistir.

U.B.P i<;iNDE REFORMCU GRUP EYLEME GE<;Ti

RUMLAR, KA YIPLAR KONUSUNDA POLiTiK PROPAGANDA
YAPIYOR

(k Haber)

Kibns Turk Federe Devleti Baskam R.Denktafla Rum Temsilciler Meclisi
Baskaru Klerides, insani sorunlan gorusmek uzere onumuzdeki Cuma gilnil biraraya
geleceklerdir.

Denktas,

sunlan

demektedir.

"Rumlar

kaytplar

konusunu

politik

propaganda olarak kullanrnaktadirlar. Kayiplar konusunda soylenecek her seyi bircok
defalar aciklarms buluyoruz. Kayiplar aranacaksa Nikos Somson'un oldiirdugt! 2000'e
yakin Rum'um arasinda aramalan gerekir."

KOSEM'DEN
Toplum Dalgalamrken

Toplum, yogun calkantilann icine girdi yeniden. Guncel gelisrneleri izleyebilmek,
onlara saghkh yorumlar tutmak cogu kez bu hizhlrk

noktayr,

toplum

olarak

degerlendirmek

icinde mumkun degil, Evvela bir

gerekir.

Hicbir

toplumda

sendikal

hareketlenmelere ilgisizlikle bakilmaz,
E~ref Nidai
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5Mart
Sayi : 8597

DEVLET<;:iLiK OYUNU OYNAYANLARA AGZININ PA YINI VERDiK
"Bdlgemizde Her Tiirlii Tasarruf Yetkisine Sahibiz" (j9 Haber)

Kibns Turk Federe sozcusti, diin sabah Anadolu Ajansi Kibns muhabirine verdigi
bir demecte, Rum yonetimi sozcusunun

onceki gun one surdugt! bazi iddialan

yalanlarrus ve "kurtanlmis bolgedeki her turlu tasarruf yetkisi sadece Kibns Turk Federe
Devleti'nin elindedir" dernistir.

TRT TV Y AYINLARI GELiSTiRiLiYOR (Dz$ Haber)

Ankara'da aciklandigma gore, Nisan aymdan itibaren TRT televizyon yaymlan,
sabah saat 08:00'den baslayip gece saat 12:00'ye kadar devam edecektir.

YENi BiR TiP GOKDELEN

(Dz$ Haber)

Arnerikah mimar David Kenneth Specter, gokdelenlere yeni bir bulus getirmistir.

TURKiYE'YE ASKERi YARDIM YAPILMASI, ABD. TEMSiLCiLER
MECLiSi'NDE ONA YLANDI (Dz$ Haber)

Birlesik Amerika Temsilciler Meclisi, Ti.irkiye'ye kredili sans yardirm yapilmasuu
da ongoren dts askeri yardirn programrru onceki gece onaylarmstir.

OZGURLUK ANITI i<;:iN BAG IS KAMP ANY ASI A<;:ILDI
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(k Haber)

OKTAY FERiDUN TORN A RiDiS'iN HUKUKi DEGiL, SiY ASi
KONU~TUGUNU SOYLEDi

(k Haber)

Kibns Turk Federe Devleti Bassavctsi Oktay Feridun, Rum idaresinin Bassavcrsi
Torma Ridis'in sozde Uluslararasi Siyasal Cografya Sempozyumun'da yatigr konusmayi
cevaplandirarak, son iki yildan bu yana TUrk Toplumunun kendi bolgesinde idari,
ekonomik ve siyasi butunlugunu korudugunu belirtmistir,

KO~EM'DEN
Zahiri Goriintiiler

Esmek ekrnegin gramajtru dusurup, beyaz ekrnegin uretimini serbest birakrnak ve
de yan firm UrUnlerinin satisma kansmamak ilk bakista 96zUm gibi gortllebilir.

Bugun "ekrnege 96zUm getirilrnis" denmektedir. Hatta yam basinda ete de.
Toplumdaki

uretirnle tuketirn iliskilerine bu tip tedbirler cercevesindten

zannedersek pek yarar saglamayacaktir

bu topluma. C::UnkU sorunlan

bakmak,
hep zahiri

goruntuler icinde ele aliyoruz.
Esref Nidai

RUM BASINI
Onemli Gelismeler

BugUnkU Rum gazetelerinde crkan haberler, Kibns sorunu ile ilgili 90k onemli
gelismelerin arifesinde bulundugumuzu gostermektedir. Rum liderler, onemli toplantilar
yapmaktadirlar.

AGON

gazetesinin

bildirdigine

gore,

baskanligmda uzun bir toplanti yapilrmstir.
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dun

Rum

gorusmeci

Klerides'in

6Mart
Sayi : 8598

TURK DUSMANLIGINI BELGELEYEN YENi BiR iNGiLiZ GiRiSiMi:
ingiliz Makamlari K.T.F.D Bolgesine Yapilacak Olan Turistik Torian
Yasaklad1

(k Haber)

Londra' daki tamnrms ve basanh i~ adamlanrruzdan
Uzere Kibnsa gelmistir, Londra'daki
girisimlerde

bulunarak

is adamlanrmzm

Akif Bilgili, temaslar yapmak
arasmda Kibns'a yonelik olumlu

icind birinci sirayi isgal etmekte olan Akif Bilgili, i~ hayatma

anldigi gUnden beri Kibns Turk toplumunun

ekonomik

yasantisma

onemli katkilarda

bulunmustur.

DENKTAS'LA KLiRiois SIKI GUVENLiK TEDBiRLERi ALTINDA
BiRARA YA GELDiLER

(k Siyaset

Kibns Turk Federe Devleti

Baskani

Haberi)

R.Denkta~

ile Rum Toplumu

Glafkos Kliridis, dun ogleden sonra saat 15 :30' da sehrimizde

Temsilcisi

Lidra Palas Oteli' nde

biraraya gelerek insancil sorunlan gorusmtlslerdir.

KOSEM'DEN
Orta Sahadan Kale Onlerine

Futbol rnaclanru izleyenler, bir noktayi iyi bilirler. Takirnlar hangi sistemle sahaya
gelirlerse

gelsinler, zaman zaman "orta saha"da top dolastirmayr

tatbik edebilmek

mevcut sistemlerini

icin adeta bir stratejiyi saptama zamam olarak kullamrlar.

Sahalarda

asil heyecan, kale onlerinde olur.
Esref Nidai
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RUM BASINI
Tiirk Secimleri

AGON gazetesi, "i~gal Bolgelerinde Secirnler" bashkli bir yorumunda sunlan
yazmaktadir.

"Tilrkler, gorusmelere

ciddiyetle oturmaya ve her iki tarafca kabul

edilebilecek bir 9ozilm ilzerinde anlasmaya yanasmiyorlar."

Ai LE
Evlilere Karismak Dogrumu? (Kiiltiirel Haber)

Evlilere kansrnak kesinlikle dogru degildir. Bir cift, birbirlerini tarudiktan sonra
evlenmisler ve birbirlerini oldugu gibi kabul etmislerdir. Aile cevresinde olsun, arkadas
cevresinde olsun onlann hayatma mudahale etmek hatalidir.
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7 Mart

Sayt : 8599

HAT SAFHAYA ULASAN ET DARLIGINI GiDERMEK
ingiltere'den S1g1r ithal Edilecek

i<;iN:

(k Haber)

Turk Federe Devleti bolgesinde et darligt had sathaya ulasrrusur. Bu arada et
darligi fiyatlan da genis olcude etkilernistir.

ingiltere'den kasaphk danalar getirecek olan ucaklarla cesitli tanmsal Urilnlerinde
ihrac edilebilecegi belirtilmektedir.

SURAT MERAKLISI

BiRLESMiS

MiLLETLER BARIS GUCU ASKER, 15

TONLUK KAMPONU TUS YAPTI!

AFRiKA'DAKi

(k Haber)

SAVAS, SiMDi KIZILDENiZ'E SI(:RADI (Dz~ Haber)

Afrikadaki steak savas, Angola ve Batt Sahrast'ndan

sonra Krzildemiz'dcki

Fransiz Sornurgesi Cibuti'ye sicrarmsnr, Fransa Cibuti'den cekilmeye hazirlamrken, iki
Afrika ulkesi, Habesistan ve Somali'nin herbiri bu topraklann kendilerine ait oldugunu
ileri siirmektedirler.

GiRNE - ST. HiLARiON
BASLADI

TELEFERiK HATTI i<;iN TEMASLAR

(k Haber)

KOSEM'DEN
Pazardan Pazara

Seksen yasindaki kadma sorrnuslar:
"Kadmlar, aski dusunmekten ne zaman vazgecerler?" Kadm cevap verrnis:
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"Henuz o yasa gelmedim ki, gelince cevap veririm.
A~k1 anlanz

Abdullah

Hamid

de "Karlar

altmda

bir nevi bahanm"

dernisti.

Y etmisini asag: devrelerde yani beyaz saclanrun altmda hala gencim diyorki onu da
anlanz. Gonul bu.
E~ref Nidai

RUM BASINI
Alpkaya'nm Emekliye Ayrrlmasi

Bugunku Rum gazeteleri, yabanci ajanslara Turkiye Hava Kuvvetleri Kornutam
General Alpkaya'nm emekliye aynlmasi konusuna genis yer vermektedirler.

HARA VGi gazetesi, General Alpkaya'nm Lock-Heed'in

ilk kurbaru oldugunu

yazrnaktadir.

AiLE
Bahsis Nasil Verilir (Kiiltiirel Haber)

Bahsis, bir kimsenin hizmetine karsi verilen paradir. Bu para ne alaru sasirtacak
kadar az, ne de 90k olmahdir. Boyle bahsis verirken dusunulecek tek sey, yapilan isin
gercek ucretini tayin edebilmektir.
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8Mart
Sayi : 8600

K.T.M.M.O.B. YONETiM KURULU BiLDiRi YAYINLADI:
Teknik i~ Giiciinden, Yeterince Faydalanma

Yonune Gidilmiyor

(k Haber)

Kibns Turk Milhendis ve Mimar Odalan Birligi Yonetim Kurulu diin bir basm
bildirisi yaymlayarak, toplum kalkmmasmda en onernli rollerden birininmevcut olan
veya cesitli irnkanlarla elde edilebilecek kaynaklar oldugunu belirtmis ve bu kaynaklar
arasmda

ancak

dengeli

bir

isbirligi

saglanabildigi

oranda

kalkmmadan

soz

edilebilecegine isaret edilrnistir,

LUBNAN'DA YENiDEN <;ATISMA <;IKTI: 15 OLD (Dz$ Siyaset Haberi)

Liibnan' da 6 hafta sllren ateskesten sonra, onceki gun tekrar baslayan sagci-solcu
catismalannda olil sayrsi 15'e cikrmstrr.

YENi BiR YUNAN ENTRiKASI:
Batt Trakya Tiirkleri i~f;i Olarak, D1~ Ulkelere Gonderiliyor
(Dz$ Siyaset Haberi)
AMERiKAN KONGRE UYELERi RAPOR HAZIRLADILAR:
Krbris Sorunu, Tiirkiye ile Yunanistan'r Canstirabilir

(k Siyaset

Haberi)

KOSEM'DEN
Ogretmen Hakhdir
Ogretmen,

bir ulkenin cocuklanna,

genclerine

birseyler

ogreten ve onlan

yetistirendir. Ogretmenlik evvela meslek olarak bu toplumda yerli yerine konmalrdir.
Oysa ki bircok ogretmenin henuz parasal sorunu halledilmernistir.Ogretmen,

bu ulkenin

elit kesimidir ve bu ulkede haklannm yendiginin bilincindedir.
Esref Nidai
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9Mart
Sayi : 8601

ADANIN %25'iNE RAZI OLURSAK RUMLAR, FEDERASYONU KABUL
EDECEKLERMiS
Amerika, Toprak Tavizi Icin Baski Yapryor (Dis Siyaset Haberi)

MUFTUZADE RESMEN AV AM KOMANASINA DA VET EDiLDi
(Dz$ Haber)

Evvelki gun ingiliz i~9i Partisi milletvekili
Komanasinda
Federe

James Boydan baskanligmda,

yapilan Kibns'la ilgili bir toplantiya

Devleti

Londra

Temsilcisi

Faik Muftuzade

A vam

resmi davet uzerine Kibns Turk
ile Temsilcilik

Basin Milsaviri

Mustafa Adiloglu da katildi.

1974 BARIS HAREKATINDA <;IKMISTI:
Yunanistan, Nato'nun Askeri Kanadma Girebilmek Icin Miiracaat Etti
(Dis Siyaset Haberi)

KOSEM'DEN
Panorama

Paramo degerini yitirdigi devreleri yasiyoruz.
normal

duzeyde

kalacaktik.Bugtln

bir

devlet

olsaydik,

coktan

D1~ dunya ile ekonomik

pararmzi devailte

etmek

iliskileri
zorunda

90k basit gercekleri yasiyoruz. Bu gercekleri az 90k dustmen kafalar

"harb sonrasi" dvri diyebilmektedirler.

Eger bugun memur, ogretmen, polis bir eviye

yasamak icin para istiyorsa hakhdir. Bu istekleri 2 yil icindeki tutmuyla mevcut siyasi
kadro yaratrmstrr. Oysa ki simdi ayni kadro yok demektedir.
E~ref Nidai
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RUM BASINI
Y ogun Diplomatik Faaliyet

F AGOS gazetesi, "son silratle cozume gidilmekte oldugundan" soz etmektedir.
Amerikan ve AET'nin kulis faaliyetlerinin Mayrs'a kadar doruguna ulasacagim
bildiren

FAGOS,

bu

faaliyetin

Mayis

gortismelerinde

meyvesini

vermesi

ile

sonuclanabilecegini yazmaktadir.

AiLE
Esler Aym Boyda rm Olmah? (Kidtiirel Haber)
Esler arasmda boy farkimn pek bir onerni yoktur. Kadin, kocasmdan 90k uzun
oldugu halde evliliklerini mutlu sekilde silrdilren bircok aile vardir. Aym sekilde kadmm
da erkekten 90k kisa olmasi, mutlulugu golgeleudirmez.
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JO Mart
Sayt : 8602

DENKTA~, BAF DiRENMESiNiN

YILDONUMUNDE TURK

TOPLUMUNUN DUYGULARINI YANSITTI
"Rum Toplumuna Karst Giivenimiz Derinlige Sarsildr"

(k Siyaset

Haberi)

Ktbns Turk Federe Devleti Baskarn R.Denkta~ Gazi Baf'in Rum saldmlan
karsismda kahramanca

direnisinin yildonumu dolayisiyla verdigi demecte "Turk

toplumunun Bans Harekati evvelindeki duruma mahkum etmek yetkisi kimsede yoktur"
dernistir.
AMERiKAN KONGRESiNiN RAPORUNA GORE:
Tiirkiye ile Yunanistan, Cografi Federasyonda Anlasir (Dis Siyaset Haberi)

CiA'NINBiR YETKiLiSi iDDiA ETTi:
Oniimiizdeki Yillarda Tedhisciler Atom Bombast ile Bir Sehri Rehin
Alabilirler (Dis Haber)

Amerikan

Merkez istihbarat

Orgutu CIA'nm

bir yetkilisi diinyada edhis

olaylarmm artacagmi ve onumuzdeki yillar icinde niikleer bomba tehdidi ile bir kenti
rehin almaya kadar gottireceklerini ileri surmustur.

KO~EM'DEN
Sahalardaki Bosahm

Gectigimiz Pazar, seyredenlerin kuflirlerine dayanamayarak mact tatil eden hakem
de, kiifreden seyircilerle oyun yerine sahalarda kavga eden oyuncular da hep toplumun
icinde bulundugu bunalim dolu ortamlann bunahmh insanlandir.
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Bugun spor sahalarda surup giden olaylar, belki yann secirnler dolayisiyla
meydanlarda gorulecektir. Bir baska gun toplumun katmda zaten parca parca olusagelen

hirsizhklarda kendini gosterecektir.

Arna hep umut isteriz; Olmasm diye

Esref Nidai

179

11 Mart
Sayi : 8603

KARASULARINI 12 MiLE CIKARMAY A HAZIRLANAN YUNANiSTAN
EGE'YE EL KOYUYOR! (Di$ Siyaset Haberi)

yapan

Ege Denizindeki

karasulanru

Yunanistan'm

New York'ta

calismalanm

yogunlasurdigi

12 mile cikarrnak
yapilacak

icin uzun slireden beri hazirhk

deniz hukuku

konferansi

dolayisiyla

ogrenilmistir.

TURK-FRANSIZ ORTAK TATBiKATI BUGUN EGE'DE YAPILIYOR
(Dis Siyaset Haberi)

Turk Deniz Kuvvetleri buglin Ege Denizi'nin

uluslararasi sularmda Fransiz Deniz

Kuvvetleri ile ortak bir tatbikat yapacaktir.

KOSEM'DEN
Toprak Uzeriue Tartisma

Kibns sorunu, gecmisten

buglinlere gelirken tarihte benzeri 90k gorulen bir ana

davanm etrafmda nlivelenmektedir.

Toprak
Toprak, insanlann sadece ekip bicip gecim kaynagi olan unsur degildir. Dlinyanm
koca kitalannda parsellenip
sirurlara ayirdiklandir

insan topluluklannm

lizerinde egemenlik kurup "vatan" dive

da.

Kibns da dunyarun parsellenmis

toprak tapcalanndan

bir kucuk linitedir.
E~ref Nidai
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RUM BASINI
iki Bolgeli <;oziim

SiMERiNi gazetesi, iki bolgeli cozum hakkmda bir haber daha yayinlamaktadir ki,
gazetenin tam manset olarak iri puntolu bashklar altinda yayrnladigi Washington
kaynakh bu "ozel" haberde iki bolgeli coztim seklinin Kibns Rum tarafinca kabulilnden
sonra Amerika'nm arabuluculuk tesebbusune girisecegi bildirilmektedir.
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12 Mart
Sayi : 8604

GENEL BASKAN ALPER ORHAN'IN TUTUMUNUN "TUT ARSIZ"
OLDUGUNU ONE SUREN HALK(] PARTi MECLiS GRUBU, PARTiDEN
iSTiFA ETTi

(k Siyaset

Haberi)

iSTANBUL'DA OLDURULEN KIBRISLI OGRENCi, BUGUN
LEFKOSA'DA TOPRAGA VERiLECEK

(k Haber)

istanbul'da pusuya diisuriilerek oldurulen, iT-0 3.smtf ogrencisi Mehmet Omerin
cenazesi, dun ucakla Kibns'a getirilmistir.

KOSEM'DEN
U.B.P cd Reformistler

Bans

harekati

oncesi

siyasi

hayatirmzi

ammsayanlar

bir

gercegi

vurgulayacaklardir. Iki U9 kisiden olusmus liderler ve bu liderlerin cevresinde ulusal
dava icin kader birligi yaprms toplum.

UBP'nin ne olacagmi dolayisiyla biz de zamana birakrmstrk

Ecevit'in

demokratik solu, oldukca halka indirgenmis bir soldur; ozi.i soyle:

Kimsenin kimseyi ezemeyecegi,

sornuremeyecegi,

dinamik ve yarauci bir toplum

diizeni.

Bu duzeni Ecevit'ten yana crkanlann nasil saglayacaklan da sorulrnasi gereken bir
sorudur; ama eger demokratik sol amaclanrmssa, Kibns'rn kendine ozgi.i yapisina uygun
benzer tutumlann ortaya cikmasun beklemek hakkirmzdir.
E~ref Nidai
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RUM BASINI
Baskan Ford'un Bir Acrklamasi

Rum gazetelerinin 1. sayfalarmda onernli yer verdikleri bir habere gore Baskan
Ford, "Magosa Belediye Baskam" Puyuros'a

gonderdigi 4 Mart 1976 tarihli bir

mektupta, Kibns sorunu cozumu konusunda birtakim gorusler belirtrnistir.

AGON gazetesi, Baskan Ford'un mektubu hakkznda sunlari yazmaktadzr:
"Baskan
bulunmak

Ford'un mektubu,

lizere,

Puyunos'un

Kibns'rn taksimi

kendisine

yazrms

tehlikesi

oldugu

hakkmda

mektuba

sikayette

cevap

teskil

etmektedir."

AiLE
Anne-Baba Kavgasi Cocugu Etkiler mi? (Kidturel Haber)

Evde olan huzursuzluk, cocuklan da etkiler. Bu mutsuz hava, cocugun his
dunyasiru yikar. 0 kadarki, biiyudilgl) zaman kuracagi yuvada da bu huzursuzlugun
belirtileri gorulur, Anne ve babanm anlasamadiklan bir konu olursa, bunu cocuga belli
etmeden bir baska zamana birakarak onlarm evde olmadiklan bir saatte konusrnalan

lazrmdir.

183

13 Mart
Sayz: 8605

YENiDEN

tc SAVA~

TEHLiKESi BELiRDi:

Liibnan'da Durum Cok Karisrrrk (Dis Siyaset Haberi)

DENiZCiLiK BANKASININ SAGLADIGI OLANAKLARLA
TERSANESi FAALiYETE

GE<;iRiLDi

MAGOSA

(k Haber)

Magosa Tersanesi hizmete acilrmsnr. ilk olarak altmdan yaralanrms bir yabanci
bandirah gemi kaziga almmis ve tamirine baslanmisnr. Magosa Tersanesi'nin hizmete
acrlmasi Uzerine Kibns Ti.irk Denizcilik Sirketi Gene! Miidilril Kaptan Murntaz Diker,
Magosa Tersanesi'nde Antalya, Mersin, iskenderun limanlan gelip de bakma ihtiyaci
olan tum yabanci gemilerin bakim ve onanmlanrun yapilabilecegini soylemistir.

RUM BASINI
Son Gelismeler

FjLELEFTHEROS gazetesi, yedi sutun uzerine manset olarak verdigi bir haberde,
"Denktas 'in yine doneklik yaptigini'' one surmekte ve sunlan yazmaktadir: "Turk tarafi,
son Viyana gorusmelerinde vanlan anlasmadan da donrneye baslarms olup, gorusmeleri
muhakkak bir cikmaza sokacak egilimler gostermektedir. Turklerin yeni donekligi,
gorusmelerde izlenecek yonternle ilgilidir."

Ai LE
Evde Patron Kim? (Kidturel Haber)
Hangi evde olursa olsun, evin yonetiminde kan kocadan birinin ag1rhg1 daha
coktur. Her evlilikte eslerden biri dogma yonetici durumundadir.Genel olarak eslerden
sinirli, kararli, inatci ya da dobra olarurun aile reisi oldugu dU~UnUIUr. Aslinda bu dogru
degildir.
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14 Mart
Sayi : 8606

SiLAHLAR HER AN KONUSABiLiR

(Dz~ Haber)

Lubnari'da yonetime el koyan Tuggeneral Aziz Ahtap'a Devlet Baskam Silleyman
Frangle'nin gorevinden yasal yollarla almmasi icin askeri komutanlarm bask, yaptigt
bildirilmektedir.

Baski lizerine, 55 iiyeli parlamentoya dun sabah sunulan bir yasa

tasansim onaylayan iiye saytsmm 45'ten 48'e 91kt1g1 aciklannusur.

BUGUN 14 MART TIP BAYRAMI KUTLANIYOR (Dz~ Haber)

KOSEM'DEN
Pazardan Pazara

Bu illkede turn sorunlar halledildi ve bir ne kaldi dersiniz? Gectigirniz hafta
gazetelerde ilginc bir haber vardi: Girne ile St. Hilaryon kalesi arasmda teleferik hatti
cekilecek. lste bir eksigimiz oydu. Sukur saglaruyor.
E~ref Nidai

RUM BASINI
Girne Hava Ussii ite itgili Iddialar

FILELEFTHEROS gazetesi, Turklerin Catalkoy civarinda insa etmekte olduklan
hava alarurun gorunuste sadece Tlirkiye'ye ait oldugunu one surmekte ve soyle
demektedir:

"Bu hava alam, gorunilste Turkiye'ye ait olacaktir. Cunku ileride Amerikan hava
kuvvetlerine devredilecektir. Bu havaalanmdan amac, Turkiye'yi sorumlu tutmadan,
Turkiye-Kibns-Suriye arasmdaki denizi kontrol altma almaktir."
186

AiLE
Yogurt, Uyku Verir (Kiilturel Haber)

Uyku vucudu dinlendirir ve butun yorgunluklan altr. Devamlt hareket esnasinda
vilcudun bazi dokulannda ve ozellikle kaslarda asitlatik toplamr. Bu asit, beyin ilzerine
tesir ederek, dinlenme ve uyku ihtiyaci dogurur. Icinde asitlatik bulunan yogurt da
yenilince, beyne tesir eder. insana bundan dolayi yogur yedikten sonra uyku istegi gelir.
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15 Mart
Sayi : 8607

<;AGLAY ANGiL, BU GUN NEWYORK'TA BASLAY ACAK 3.DENiZ
HUKUKU KONFERANSINA iLiSKiN DEMES VERDi:
Ege'de Karasularmm 12 Mile Cikartrlmasmm

Doguracagi Askeri Sonuclar,

Herkesin Malumudur (Dis Siyaset Haberi)

Anavatan Disisleri Bakaru lhsan Sabri Caglayangil,
uluslararasi

anlasmarun

karasulannm

Turkiye icin uygulanamayacagmi

12 mile crkartilmastrun

TUrkiye'nin
belirterek,

kanlmadigi bir
"Ege Denizi'nde

ne gibi siyasi ve askeri sonuclar

doguracagi,

herkesin malurnudur." Demistir.

LiBYA, 3000 MISIR UYRUKLU

tsctvt

DAHA SINIR DISI ETTi

(Dis Siyaset Haberi)

Misrr'm yan resmi orgam "El Akram" gazetesinin

verdigi bilgiye gore, Libya

hilkilmetince sirur d1~1 edilen M1s1r uyruklu iscilerin sayist, 600'u bulmustur,

Olin, Libya ile M1s1r arasmdaki salon adh M1s1r kapisina gelen 3000 M1s1r iscisinin
yarustra,

90k sayida

iscinin

de kamyonlarla

Tobruk

kentinden

smtra dogru yola

crkanldrgi bildirilmistir.

RUMLAR, ELiMiZDEKi TOPRAGIN Y ARISINI iSTiYOR

(k Siyaset

Haberi)
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AiLE
Vitiligo Nedir? (Kidtitrel Haber)

Lekeler halinde deri renginin kaybolmasina denir. Boyle rengini kaybeden cilt,
gunesten de yarup bronzlas vitiligo, 10-30 yaslan arasinda goriiliir. Hicbir zara yoktur.
Devamhdir, Birkac yil icinde de kayboldugu gorulur. Tip henilz bu lekelere bir care
bulamarmsur. Merhemle gizlenebilir.
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16Mart
Sayi : 8608

KiMiN KiMiNLE <;ARPI~TIGI, KiMiN KiMLERLE i~BiRLiGi
YAPTIGI BELLi DEGiL!
Liibnan'da Herkes Birbirine Girdi (Dis Siyaset Haberi)

Uibnan'm baskenti Beyrut'un luks oteller bolgesinde Hristiyan ve Milslilman
Silahh gruplar arasmda siddetli carpismalar devam ettigi bildirilmetedir.

TELEViZYONDA

ntzt FiLMLER AZALIYOR

(Dz$ Haber)

Fahrettin I~1k91 tarafmdan hazirlanan Nisan ayt program taslagindan sadece iki
yabanci film yer ahyor. Columbo ve Petrocelli, -09 de silrekli film olacak.

Ti CARET ODASI GAZETESiNiN iLK SAYISINA BiR DEME<; VEREN
DENKTA~, "iHRACAT VE URETiME YONELMEMiZ GEREKLi" DEDi
(Ic Siyaset Haberi)

SE<;MENLERiN SE<;iMi tctx SAYIM YAPILACA (j9 Haber)
Onumuzdeki Pazar gilnil, sokaga cikrna yasagi uygulanacaktir. Yururluge yeni
giren Kibns Turk Federe Devleti Secim ve Halk Oylamasi Kanunu'na gore secmenlerin
tesbit edilebilmesi icin, 21 Mart Pazar gilnil sokaga cikma yasagi uygulanacaktir.

YENi KERESTE FABRiKASI A<;ILDI (k Haber)
Lefkosa'da

Yenisehir

yolu

ilzerinde yeni

bir kereste

fabrikasi

acilrmsur.

Sozkonusu fabrikada yapilacak olan diger ilretim yanmda, halkm, yakacak odun
gereksimide karsilanacaknr.
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KOSEM'DEN
Ogrenciler

Yiiriirken

Bunca yillik

yazarlik donerni icinde bir seyi 90k iyi ogrendik: Olaylara salt

heyecanla kalem tutmak sonunda, yarulgilar cikarabiliyor ortaya. Y azar da, politikaci da
glincel olaylar karsismda heyecanlanyla degil, akliyla hareket etmek zorundadir. Inanch
olmak, inanclar karsisinda fikirlerle mucadele etmek, kisinin vazgecilrnez demokratik
hakkidir. Arna belirli inanclan, kendine siyasal arnac yaprms kisilerin esiri olmak,
onlarm gosterdigi parrnagm dogrultusunda kor gibi su veya bu karanlik gelecege
kosturrnak ne kosturanlara, ne de amaclayanlara bir sey kazandirmaz. Tiirkiye'de oldugu
gibi, sadece gencecik insanlar olur.
E~ref Nidai

RUM BASINI
Rum Tekliflerinin Hazrrlanrnast

ALiTHA
olusturulan

gazetesinin

bildirdigine

Klerides baskanligmdaki

gore, Rum tekliflerini

hazirlamak

uzere

komite, cesitli alt komitelere veya ekiplere

boltlnmiis olup, bu ekiplerden herbiri, Kibns sorununun bir yonu lizerinde cahsrnaktadir.
ALjTHA gazetesi, sunlan yazmaktadir: "Ogrendigimize gore Rum tarafi, Turk tarafmm
istedigi gibi, iki bolgeli cozumu onsart olarak kabul etmeyecektir. Ancak boyle bir
cozum sekli uzerinde Turk tarafmm one surecegi gorusleri dinlemeyi reddetmeyecektir."

AiLE
Kuyruklara Dikkat Ediniz (Kiiltiirel Haber)

Gunumuzde dolmusta, ahsveris yapilacak yerlerde, hatta bilet almak, bir dilzen
icinde yapilrnahdrr. Herkes bir kuyruk halinde siralanrnah ve bu sekilde ilerlemelidir.
Aksi takdirde buyilk bir kalabalik olur ve kimse arzu edilen noktaya ulasamaz.
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YUKSEK PLANLAMA DANI~MA KURULU TOPLANTISINDA
Hayat Pahahhg1 Icin <;oziim Yollan Arandi

(k Haber)

Yilksek Planlama Darnsma Kurulu, onceki gun ogleden sonra Kibns Turk Federe
Devleti Baskarn Rauf Denktas baskanligmda toplanarak hayat pahalrhgi konusunu

incelemistir.

Basm bildirisinde ihracata donuk ziraat uretimi alanlarmda vatandaslann bilgi ve
gorgulerinin artmlmasi amaciyla egitim programlannm

uygulanrnasi icin tedbirlerin

almmasi ve bu gibi tedbirleri onerecek bir alt komitenin olusturulmasma

oncelik

verilmesini belirtrnistir,

YUANNiDiS AMERiKA VE NATO'DAN BASKI GORDUKLERiNi

ONE

SURDU (Dz~ Siyaset Haberi)

Yunanistan'm eski Cunto Liderlerinden General Yuannidis, Tilrkiye'nin Kibns
harekatinm

ardmdan

yonetirni

sivillerle

denetmeleri

icin Birlesik

Amerika

ve

NA TO' dan baski gordtlklerini one surmustur,

KADDAM, ARABULUCULUK i<;iN BEYRUT' A GiTTi (Dz~ Siyaset Haberi)

Lubnan' da durum

gerginligini

korurken,

Suri ye Disisleri

Bakaru

Kaddam

baskanligmdaki heyet, arabuluculuk yapmak uzere dun Beyrut'a girmistir. Ajanslar,
musluman askerlerin Lubnan Cumhurbaskaru Suleyman Franje'nin istifasi arnaciyla
onceki gun verdikleri

ultirnatomla tarudiklan

Suriye'nin girisirnini gostermektedirler.
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sureyi uzatmalanna

gerekce olarak,

SAMPSON

TUTUKLANDI

(k Siyaset

Haberi)

Tedhisci rum Nikos Sampson, Rum yonetirnince tutuklanrmstir. Sampson, Rum
yonetimine karsi silahli eyleme ve savasa girismekle itham edilrnistir.

KAMU SAGLIGI DiSPANSERi, BUGUN TORENLE A<;ILIYOR (j9 Haber)

Toren bugun sabah saat 09: 15'te Lefkosa Kizilay Ilkyardim Hastahanesi'nde
duzenlenecektir.

Kamu Saghgg1 Dispanserini, Kibns Turk Federe Devleti Baskani

R.Denkta~ ve Anavatan Saghk ve Sosyal Yardim Bakaru Dr. Kernal Demir hizmete
a9acakttr.

KO~EM'DEN
Kiiciik; Arna Onemli

Bazen kucucuk "mevzuatlann" koca bir devletin carklanru nasil trkadiguu hayretle
gorursunuz Sasmamak gerek.

Gectigirniz gunlerde "ticaret hayanmizin ne zaman bir gelisim icinde oldugunun"
somut ornegine elledik. Kalkmdik, kalkmacagiz derken, neleri nasil "mevzuatlar" icinde
alabora ettigirnizin farkmda degiliz diye dusunduk,

iki yildir oturup dcgru durust plan yapmamtsiz. Bu toplumun ihtiyaclan nelerdir,
neleri nicin ister, ithalatinda bunyesine uygun mueyyideler koruma tedbirleri nasil
almacaktir.ilahi uzar gider. Ve biz kutu elindeki ornekler icinde "gilmrilklerden gelir
elde edecegiz" diye koca toplumun onernli basmlanyla da oynayabiliriz hukurnet olarak.

Esref Nidai
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RUM BASINI
Makarios Aleyhindeki Kampanya

Rum

gazetelerinin

bildirdigine

gore,

Makarios'a

gore

yeni

bir

suikast

hazirlanmakta oldugu yolundaki haberler, yetkili bir kaynak tarafmdan dun yeniden ve
daha kesin bir sekilde yalanlanrrustir. Y etkili kaynak tarafmdan actklandigina gore bu
haberler, ismini aciklamayan kisiler tarafmdan gazetelere verildigi bildirilmektedir.

ANA YENNiSiS

gazetesinin, "Hukumet

Sozcusunden"

baska biri olrnadigim

acrkladrgi yetkili kaynak sunlan eklemistir.
"Yeni bir suikast hazirlanmata olduguna inarulmakla beraber, makamlarmm eline
gecen kesin bilgilere gore, Makarios komplo mevcuttur ve bunu hedef alan uluslararasi
bir komplonun basmda da Turkiye bulunmaktadir.

Komplonun amaci, Makarios'u

kotlllemek suretiyle zor duruma dusurrnektir."

AiLE
Kadmlarda Kanser Daha M1 Cok Goriiliir?

Kadmlarda kanser ttirleri ilk bakista daha 90k gorulilrse de, erkeklerde kansere
daha 90k rastlanrnaktadir. Kadmlarda genellikle gogus ve rahim kanseri, erkeklerde ise
akciger kanseri.
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KO~EM'EN
Komsu Hatm

Tiirkiye ile Yunanistan, Osmanh Imparatorlugu'nun kurulus yillanndan beridir hep
karsi karsiya yurtlanru terketmelerine irnkan olmayan iki komsu, tarih silresince hep
kavga etrnisler. Gercek, dun boyleydi de bugiln farkli rmdir? Degil, simdi Yunanistan'la
Tiirkiye, Kibns bunahmmm hemen ardmdan Ege'de karsi karsiya geldiler. Amerika bi
nevi Yunanistari'i silahlandmyor. Fransa adeta silah satmak icin Amekira'yla yansiyor
E~ref Nidai

RUM BASINI
Nikos Sampson Tutuklandi

TA NNEA gazetesinin verdigi bir "Son Dakika" haberine gore Sampson'un
tutuklanmasmdan

sonra MMD ile Rum polisi alarma gecirilmistir,

Gazeteye gore,

olaganustu gilvenlik tedbirleri ahnrms, bircok yerlerde polis devriyesi artmlrrustrr.
ANA YENNiSiS gazetesinin bildirligine gore; Sampson'un tutuklanmasi ve mahkemeye
sevkedilmesi darbe sirasmda kendisi ile isbirligi yapanlar arasmda endise yaratmisur.

Ai LE
i~ki Icilmesini Biliyor Musunuz? (Kiiltiirel Haber)

Bazi kisiler, "benim kadar kimse icki icmesini bilemez" seklinde konusurlar,
Ancak bunu neye dayanarak soyledikleri mechuldur. Iyi icki icmek, 90k fazlasma
dayamkh olmak degil; ama ne sekilde icmesini bilmektir. Ickileri simflandrrmak ve bu
sekilde zarnanlanru ayarlamak dogru olur. Krrrmzr saraf izgara ve salcah etlerle, beyaz
sarap da tavuk ve bal ikla icilir,
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SiY ASAL Y A~ANTIMIZA YENi BiR PARTi KA TILDI:
Toplumcu Kurtulus Partisi

Toplumumuzdaki

(k Siyaset

Haberi)

siyasal yasantrya, yeni bir parti daha katilrmsur. Toplumcu

Kurtulus Partisi adi verilen yeni partinin mutesebbus heyeti Alpay Durduran, Mustafa
Akmci, Ekrem Ural diin sabah saat 10:30' da Adalet ve lcisleri Bakanligma verdikleri bir
dilekce ile partilerine, Siyasal Partiler Yasasina gore tuzel kisilik kazandirrmslardrr.

DUNYA iSLAM BiRLiGi DAV AMIZI DESTEKLiYOR (Dz:J Haber)

Diinya Islam Birligi Genel Kurulu, Kibnstaki iki toplum arasmda federal bir bag
kurulrnasi ve Kibns Turk toplumuna kendi kendini yonetrne hakkuun saglanrnast icin
butiin Musluman i.ilkelerin destegini isternistir.

DR. MANYERA, BEYiN AMELiY ATI GE(:iRDi

(k Saglik

Haberi)

Ktbns Turk Federe Devleti Saghk Bakaru Dr. Niyazi Manyona, Londra'da onemli
bir ameliyat gecirrnistir ameliyat sirasmda Manyora'nm beyninden bir tumor almdigi

bildirilmistir.

RUM BASINI
Sampson'un Tutuklanmasi

APOYEVMATiNi

gazetesi, Sampson'dan

baska darbecilerinde kovusturulrnasi

yoluna gidilecegini bildirmis; fakat bu haber, Rum resmi sozcusu tarafmdan kesinlikle

yalanlanmisur.
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TA NEA gazetesine

gore Sampson,

olum mahkumlannm

hucresine

nakledilmeyi

kendisi istemis ve ilgili makamlar hatmm kirmarmslardrr.

Ai LE
Yiiz Mimikleri Zararh M1d1r? (Kidturel Haber)

Yuz mimikleri, yiiz guzelligi icin iyi bir silahtir. Birinci hareket, aynanm onunde
durup agiz buzmek agzm koselerini asag: dogru cevirrnektir.
cenenin gerildigini

hissederiz.

ikinci harekette

Bu sekilde boyun ve

dilinizi cikanp

ucunu burnunuza

degdirrneye cahsm. Ucuncu harekette ise agiza kocaman ciklet ahp, 20 kere sagdan sola
cevirin. Dorduncu hareket cift gerdan icindir, Bu hareketleri her gun aksam ya da gun
asm yapmak, ytiziln kmsmasim onler.
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iLYAS KILi(: ADADAN AYRILIRKEN GUVENCE VERDi:
Kibrrs Tilrkilniln Sorunlart Karsismda Anavatan Vardir"

Adamizdaki

temas ve incelemelerini

Butce ve Plan Karma Komisyonu

tamamlayan

(k Siyaset

Haberi)

Anavatan Buyuk Millet Meclici

iiyelerinden olusan parlamento dun ucakla Ankara'ya

donmustur,

Rum mezalim ve katliammdan

kurtulan Kibns Turku adada yeniden yurt, yeniden

ev kurmak gayreti icinde gorrnekten mutlu oldugunu kaydeden ilyas K1h9, yeni yurt
olusturulrnasmda
problemlerinin

bazi problemlerin

ortaya

cikuguu;

karsismda 40 milyonluk Anavatan'nm

ancak

bulundugunu

DOKTORLAR, iHTAR GREVi YAP ACAKLAR

Kibns TUrk Federe Devleti, Saglik Bakanhgi'na
Hekimler

Sendikasi, uzun zamandan

Kibns

beri gorusrnekte

Turkunun

turn

soylemistir,

(k Saglik Haberi)

bir muhtira veren Kibns Tilrk
olan hekim ve saghk sorunlan

hakkmda henuz hicbir sonuc ahnmadigma isaret etmislerdir,

ATiNA'DAKi AMERiKAN EL(:iLiGiNE

BASVURAN AVEROF,

LOCKHEED'DEN RUSVET ALANLARIN A(:IKLANMASINI iSTEDi
(Dis Haber)

Yunanistan Savunma Bakaru Evangelos Averof, Lockheed ucak yapim sirketinden
rusvet alan Yunanh yetkililerin adlannm aciklanmasi
girisimlerin

cevaplandmlmasuu

Atina'daki

icin Yunanistan tarafmdan yapilan

A.B.D Buyukelcisinden

bildirrnistir.
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resmen istedigini

KO~EM'DEN
Partiler Hareketlenirken

Toplumdaki

siyasi partilerin

hareketlenmeleri,

yonde yorum bulmakta: "Zamansiz

genis halk yigmlannda

dagilrna ve parcalanrnalar"

kendine 2

ve de "anlasarmyorlar"

deyisi. Her ikisi de yanhs

Alabildigine
dogurmaya

gencecik siyasi partiler icin boluk porcuk sancilar icinde yeni partiler

varacak

kadar bunalimh

toplum adam olmayacak"

gelisrneler

icinde olduguna

bakarak "yazik, bu

karusina varmak mutlaka abestir.
Esref Nidai

AMERiKA'DA

xtst VAR

sue; i~LEMEYi

MESLEK HALiNE GETiREN 500 BiN

(Dis Haber)

RUM BASINI
Sampson Davasi

MAHi, Sampson'un

bir demecini yaymlamaktadir.

Bu demecinde Sampson, kansi

Verai Sampson araciligi ile kendisine ilgi ve sempati gosteren butun dostlanna tesekkur
etrnektedir. Ote yandan TA NEA gazetesi, Sarnpson'un
yaymlarnaktadir.

korkulan hakkinda yeni haberler

Gazeteye gore Sampson, oldurulmekten

korkrnaktadtr.

AiLE
Pelteklik Nedir? (Kulturel Haber)

Pelteklik; acik-secik konusarnamak,
Peltek konusan bir kimse,burnundan

konusurken

konusuyorrnus

algmligmdan ileri gelebilir.
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kelimeleri birbirine baglamaktir.
gibi konusur. Bu gecici bir soguk
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HALKIMIZ, YASA GEREKLERiNi YERiNE GETiRDi, GOREVLiLERE
YARDIM CI OLDU, SAYIM VE YAZIM iSLEMi TAM BiR DOZEN
i<;iNDE YAPILDI (j9 Haber)

Kibns Turk Federe Devleti bolgesinde, devamh secmen kutuklerinin
gayesiyle

dun yapilan sayim ve yazirn islemi, gorevlilerin

haztrlanmasi

teri ve suratli cahsmasi,

halktrruzin yardim ve anlayrsi ile tam bir duzen icinde yapilrmsur.

KURUCU MECLiS TOPLANIYOR (j9 Haber)

Kibns Turk Federe Devleti Kurucu Meclisi, bugun saat 14:30'da toplanacaktir.

NATO GUNEYDOGU PLANLARI TUMUYLE DEGiSTi
(Dz$ Siyaset Haberi)

Tiirkiye, Yunanistan'i Savunmaz

Turkiye ile Yunanistan

arasindaki

guneydogu savunma planlanru degistirrnek
tarafmdan korunmasi

kararlasttnlrms

gerginlik nedeniyle NATO Askeri Karargahi,
zorunda kalmis ve onceki planlarda Turkiye

olan Yunanistan' m kuzey bolgesinin

savunulrnasi

icin yeni forrnuller aramaya baslarrnsnr.

MiKOS SAMPSON'UN YARGILANMASINA BUGUN BASLANIYOR

(k Siyaset

Haberi)
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RUM BASINI
Sampson Davasi

FiLELETHEROS

gazetesi, Sampson davasi ile ilgili olarak toplanan ifadeler

konusunda, dun yiiksek polis subaylan ile bassavcihk arasmda bir haber vermektedir.
Gazete,

iddianameye

dahil

edilecek

olan

ifadelerin

bir suretinin

Sampson'un

avukatlanna verilecegini bildirmektedir.

AiLE
Ailelerini Begenmeyenler

Bir kisinin

ailesini

(Kidtiirel Haber)

begenmemesi,

megalomani

seklini

alrrns bir asagihk

duygusunun eseridir. Bazi gencler yuksek tahsilli olduklan icin, daha miltevazi sartlar
icinde bulunan ailelerin hor gorurler, Oysa tahsil, mevki ne bir insanm insanhgina birsey
ilave eder, ne de ondan bir sey eksiltir.

201

23 Mart
Sayi : 8614

SiMDiYE DEK GORULMEMiS SiDDETTE <;ARPISMALAR BASLADI:
Beyrut'ta Taraflar, Top ve Tanklarla Savasiyor (Dis Haber)

HAYAT KURTARMA MAKiNASI YAPILDI (Dz$ Haber)

Bir ingiliz fizikci tarafmdan icad edilip, fransiz firmasi tarafmdan imal edilen,
beynin rontgenini cekerek elektronik beyin vasitasiyla hastaligm nerede oldugunu
bulabilen tip tarihinde devrim yapan "Densitaome" adh alet, doktorlar tarafmdan "Hayat
Kurtarma Makinasi" olarak nitelendiriliyor.

KAT LiMERiNi GAZETESiNDE YAYIMLANAN DEMECiNDE
MAKARiOS "TURKLER BiZE Hi<;BiR SEY VERMEYECEKLER" DEDi
(Dz$ Siyaset Haberi)

LONDRA'DA ARKA ARKAYA BOMBALAR PATLIYOR
(Dis Siyaset Haberi)

KOSEM'DEN
Bir Gorii~iimiiz Var

Toplumda yasarken, eger az cok kendi cikarlanrruzi

asmis ve cabalanruzla

dikkatlerinizi toplum kotlanndaki olaylara cevirmissiniz, sizi 2 sey bekler: "Huzursuzluk
ve umutla umutsuzluk." Gucler aynrru, ozellikle son zamanlarda belirgin bir hal almisur.
Bir yandan partileri ne olursa olsun, acikca toplumu yuce cikarlanm bu toplumun eline
gecirdigi buyuk potansiyelle degerlendirmek ugruna kullananlar vardir. Ote yandan, ele
gecen buyuk imkanlan kendi parasma paralar katmak icin cabalayanlar.
E~ref Nidai
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RUM BASINI
Makarios ve EOKA B

Rum gazeteleri son gimlerde, EOKA B'nin Makarios yonetirni ile temasa gecerek
genel affm kanun sekline sokulrnasi karsrhginda sakh silahlanru teslim etmek teklifinde
bulundugu yolunda haberler yaymlamaktadirlar.

AGON gazetesi, sekiz siltun ilzerine manset olarak verdigi haberde, bu konuda
sunlan bildirmektedir:

"EOKA B 'nin ileri gelen liderleri, her turlu kanunsuzlugun ortadan kaldmlmasi
icin Makarios ile bir diyalog acmak istemektedirler.

AiLE
Paramo Onemi (Kulturel Haber)

Paranm gunluk hayattaki rolu, gercekten onemlidir. Arna her seyi parayla olcmek,
hatah bir tutumdur. Ornegin sevgi, arkadaslik,
elde edilemez.
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saglik gibi seyler, hicbir zaman para ile
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"SUNDAY TiMES", KIBRIS DURUMUNU ELESTiRDi:
"(:oziimiin En Biiyiik Engeli, Makariostur" (Dz.J Haber)

BiR MERKEZ BANKASI KURULMASI ONERiLDi

MUSLUMANLAR,

tc

(k Haber)

SA VASIN EN BUYUK ZAFERiNi KAZANDILAR

(Dz,J Haber)
Lubnan'run baskenti Beyrut'ta gecen aksam, siddetli carpismalardan
Miisluman

kuvvetlerin oteller

bildirilmistir,

bolgesinde

"Holidaylnn" savasmda

kontrolu

falanjistlerin

tamarnen
40'a

yakm

ele

sonra

gecirdikleri

olu

verdikleri

saru I maktad tr.

KIZ LiSESiNDE

Olin ogleden
duzenlenmistir,

sttu OKUMA

YARISMASI

(k Haber)

sonra LTL'de "Lise Suuflan Arasi Siir

17 numarah yansmact

Okuma Yansrnast"

Fatma inci Fehmi, H1fz1 Ozdemir' in "Ezilen

Adam" siiri ile 466 puan ile birinci olmustur,

KOSEM'DEN
Bitmeyen Sorun

Hayat pahahligt konusunda aylardir yazilanlar vardir. Ticaret Bakanligr,

uzun

sliredir yoldaki Hasan Dayi'run dusuncelerinden ote bir anlam getirmis degiltir. Krbns
Tlirk toplumunun ticari gorusune. Bu toplumda hayat pahahhgi alabildigine

yapaydir.

Uydurmadir hatta bunun sorumlulan ise, hukumettir.
Esref Nidai
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RUM BASINI
Sampson Davasi Ertelendi

FiLELETHEROS gazetesinin bildirdigine gore, "Birkac kisi Sampson'un lehinde
tezahlirat yapnustir." MAHi, bunu ters sekilde haber vermekte; "Sampson'un bircok
taratlarmm onun lehinde tezahurat yaptiklanm'' yazrnaktadrr.

AiLE
Yogurt Faydah M1dir? (Kulturel Haber)

Yogurdun icinde olan maya, hlicreleri yeniledigi icin faydahdrr. Ayrn zamanda
yogurt, zehirleri bagladrgi icin zehirlenmelerde 90k kullaruhr. Bircok saglrk uzrnam,
ycgurdun omru uzatugiru iddia etmektedir.
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MAKARiOS, UZUN SURELi MUCADELE BAYRAGINI A<;TI:
Rumlar Mannksiz, Cliretkar Tekliflerini Diin Sundular

(k Siyaset

Haberi)

Kibns Rum tarafi, beklenen onerilerini nihayet dun Turk tarafma sunrnustur. Rum
oneriieri, Rum Bakanlar Kurulu ile Ulusal Darusma Konseyi'nin onceki gunku
toplannsmda hazirlanrmsti.

<;AGLAYANGiL, NEW-YORK'TA DEME<; VERDi:
"Tiirk-Amerikan Anlasmasr, Kibrrs Sorununu Etkileyebilir"
(Dis Siyaset Haberi)

Birlesik Amerika'yi resmen ziyaret etmekte olan Disisleri Bakaru Caglayangil,
Tilrkiye ile Birlesik Amerika arasmda vanlacak olan yeni bir anlasrnanm Kibns
konusundaki toplumlararasi gorusmeleri olumlu yonde etkileyecegini soylemistir,

BAYAN PERON TUTUKLANARAK GOZALTINA ALINDI (Dz$ Haber)

<;AGATAY ALi'Yi DE SAFLARINA ALAN UBP BUYUK KURULTAYINI
25 NiSAN'DA Y APIYOR

Ulusal Birlik Partisi

(k Siyaset

Haberi)

Gene! Sekreteri Nejat

Konuk dun tertipledigi

basm

toplantismda parti kurultaymm 25 Nisan Pazar gilnil yapilmasuun kararlastinldiguu
aciklarmsttr.
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KO~EM'DEN
"Adam Yaratma"

Toplumda toplum icin gorev almis kisileri, ozellikle liderleri yaratanlar, toplumun
kisileridir. Bir stiredir bu toplumda "adamlar" yaranlrnaktadir.
tek farkla. Bu adamlan
iktidar

kadrosudur.

yaratanlar,

toplumun

Baris Harekatindan

Yalrnz kuralm dismda bir

kisileri degildir, Tek kelimeyle

sonra - "benim

adamim", "benim

mevcut
tarafim"

diyerek. ..

Esref Nidai

RUM BASINI
Rum Teklifleri

Rum Bakanlar Kurulu ile Ulusal konseyi, dun Makarios'un
stiren yeni bir ortak toplantt
baskanhgmdaki
gazeteleri,

Simdi taslagi hazirlarms

U9 saat

olan Klerides

komite, yeni bir toplanti yaparak, buna nihai seklini verecektir.

rum

bildirmektedirler.

yaprmslardir,

baskanhgmda

tarafmm
Bu

arada

tekliflerinin
CYPRUS

tizerindeki parti anlasmazhklanrun

anahtarlan
MAIL,

ile

onaylanrrus

tekliflerin

Rum

bulundugunu

onaylanmasmm

teklifler

giderildigi anlamma geldigini yazmaktadir.

AiLE
En Iyi Sekilde Dinlenmek Icin (Kidturel Haber)

Herkesin

dinlenmeye

ihtiyaci vardir.

degisir, Bazi insanlar sessizlikle
gelip eglenerek,

Ancak

dinlenmenin

oturup kitap okuyarak,

bazilan dostlanyla

bazilan ise tiyatro ya da sinema gibi eglence

din! enirl er.
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sekil kisiden

yerlerinde

kisiye

bir araya
daha iyi
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KIZILHA(:,

KAYIPLAR HAKKINDA A(:IKLAMA YAPTI:

"Kayrplarin

U~te Ikisinden Fazlasi Askerdir ve Savasta Oldiiler"

ARJANTiN'E CUNTACILAR

(k Haber)

DURUMA HAKiM OLDULAR (Dz.J Haber)

Arjantin'de onceki gun Isabell Peron'u devirerek yonetime el koyan askeri cunta,
ulkenin bat, ve Hristiyan dunyasi ile baglannlanmn guclendirilecegini

ve yabanci

yatmmlann tesvik edilecegini aciklamrsnr.

YOGUN TOP(:U ATESiNiN DEV AMI UZERiNE FRANJiE BASKANLIK
SARA YINI TERKETMEK

ZORUNDA KALDI (Dz.J Siyaset Haberi)

AMERiKA ZiY ARETiNi BU GUN TAMAMLAYACAK

OLAN

(:AGLAY ANGiL, FORD VE KiSSiNGER'LE GORUSTU
(Dz,J Siyaset Haberi)

Washington'da bulunan Anavatan Disisleri Bakaru ihsan Sabri Caglayangil, ilk
gorusmesini Birlesik Amerika Disisleri Bakaru Henry Kissinger ile yaprmstrr,

iNGiLiZ USLERiNDEKi

(k Siyaset

166 TURK POLiS, iSTEN (:IKARILIYOR

Haberi)

YUNANLILAR, TURKiYE'YE

KARSI YENi BiR ORDU KURDULAR

(Dz,J Siyaset Haberi)

Yunanistan Savunma Bakanlrgi Karargalu, Turk-Yunan smin yakirunda bulunacak
yeni bir ordu kuruldugunu aciklamtstrr.
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DEVLETiZ;

AMA

(k Siyaset

Haberi)

Pekcok sorumlulugu son zamanlarda geek asli gerek vekaleten yuklenrnis olan
Saym Osman Orek gectigimiz Pazar gunu secmen kayit isleminin yapilmast dolayisiyla
verdigi dernecte soyle dedi: Halkmuzin yasalara baglihgmm en belirgin orneklerinden
birisini de dun fiilen saptadik. Kim ne derse desin, Kibns Turk Federe Devleti
bolgesinde hukuka baghhk, devlet anlayrsi

yerlesmistir,

Bu toplum, coktan devlet

olusunun bilincine ulasmisnr.

RUM BASINI
Rum Tarafmm Teklifleri

SiMERiNi gazetesi, bes sutun uzerine manset olarak verdigi bir haberde, Rum
tarafmm hazirlamakta oldugu teklifler hakkmda bazi spektilasyonda bulunmakta ve
sunlan yazmaktadir: "Tekliflerimiz, federatif cozurn seklinin kabulu icin ve Waldheim
formulu olarak nitelenen bazi onerilere dayanmaktadir."

AiLE
Dostlugun Yasamasi Neye Baghdrr? (Kidtiirel Haber)

Dostluklann

bir omur boyu surmesi, karsilikh

Taraflardan biri, karsismdakini

iyi niyete ve guvene baghdir.

istismar etmeye ve cikarlan icin kullanmaya baslarsa,

dostlugun sonu gelrnis demektir. Herkesle dost olamn, gercek dostu yok demektir.
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27 Mart
Sayi : 8618

YUNAN SA VUNMA BAKANLIGININ

HAZIRLADIGI

HARiTA

BELGELiYOR:
Yunanistan, Manevralarla Ege'yi Kontrolde Tutmak istiyor
(Dis Siyaset Haberi)

BiR iNGiLiZ GAZETECiSiNiN iZLENiMLERi:
"Kibris'ta Barrs ve Huzur Musahade Ettim"

"AVIATION - MARINE" DERGiSiNE

GORE:

Tiirkiye, Amerika'dan 40 Fantom U~ag1 Daha Istedi (Dis Haber)

KO~EM'DEN
istek Biiyiik

Simdi bakiyoruz da, etraf toz dumana bogulmus. Toplum karsismda en kucuk
bilinci olmayan kisiler ortaya anlrms; "ben de vanm" diyor

Partiler, kendi iclerinde dalgaruyorlar bir baska noktada. Sancilanmalar

yem

partiler dogurabiliyor da listelik. Bana gore bu, saghkli bir baslangicm ilk adirrn.
Esref Nidai

RUM BASINI
A vgoru Koyunde Patlama

APOYEVMA TiNi gazetesi, asagidaki haberi vermektedir. "24 Mart'

1

25 Mart' a

baglayan gece, saat 01:30'da Avgoru koyunde EOKA B fasistleri tarafmdan bir bomba
saldmsi yapilrrustir."
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AiLE
<;ocugunuz Yatmak istemiyorsa (Kiiltiirel Haber)

Cocuklar genellikle yatmak istemezler. Cocugunuz uc dort yasma gelince yatma
saatinde onlan seve oksaya yurnusakhkla yataga yatirmah ve vaktiniz az bile olsa
onunla sohbet etmeli, ona masal anlatmahsiruz.
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28 Mart
Sayi : 8619

MAKARiOS, DOGU BLOKUNUN SEMPATiSiNi KAZANMAYA
(:ALISIYOR

(k Siyaset

Haberi)

Nikos Sampson'un tutuklanarak yagic onune cikanlmasi,

son gi.inlerin akti.iel

gelismelerinden birisi olmus, di.inyanm ilgisi yeniden Kibns'a yonelmistir. Oysa ki,
Makarios'un siyasi entrikalarda ne kadar ileri gittigini bilenler icin, Mikos Sampson'un
tutuklanmasmdaki esas nedenleri saptamak zor degildir.

(:A GLAY ANGiL'LE KiSSiNGER'iN

iMZALADIGI

Savunma i~birligi Anlasmasi, Kongrenin Onayma Sunuluyor
(Dis Siyaset Haberi)

Ti.irkiye ile Birlesik Amerika arasmda di.in sabaha yakm Washington'da imzalanan
savunma isbirligi konusundaki anlasmarun, yann Amerikan Kongresi'ne sunulacagi
bildirilmektedir. Bu anlasma ile, Ti.irkiye ile Birlesik Amerika arasmdaki savunma
iliskilerine getirilmesi ongorulen yeni ilke ve sartlar da yann aciklanacaknr.

iNGiLiZ BiLiM ADAMLARININ V ARDIGI SONU(::
DUNY AMIZ, OLU BiR GEZEGENE DONUSUYOR (Dz$ Haber)

Biri lngiliz Universitesinde bir grup bilim adarm, Di.inya'nm daha yavas donrnekte
oldugunu buna neden olarak da aym di.inyadan gittikce uzaklasmakta oldugunu iddia
ederek, Di.inya'nm giderek olmekte oldugunu soylemislerdir.
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KiSSiNGER'iN

SOZCUSU, KENNEDY'Yi TARAF TUTMAKLA

SU<;LADI (Dz~ Siyaset Haberi)

Disisleri Bakam Caglayangilin Amerika'daki temaslanna deginen Senator Robert
Kennedy, Baskan Ford ve Disisleri Bakam sorunlanna oncelik vermelerini isternistir.
Kissiyer adma Kennedy'ye cevap veren sozcu Robert Mc. Closkey, Kennedy'yi taraf
tutmakla suclarrustir.

KOSEM'DEN
Pazardan Pazara

Pazardan Pazara bir seyler tuslamak, o kadar kolay degil. Neden bilir misiniz?
Henliz o kadar "cesur" olmadik,

Inonu 'nun deyisi hattrlardadir:
- Bir ulkede namus erbabi, en az namussuzlar kadar cesur degillerse, ciddi i~
gormeye imkan yoktur.
Biz, en az namussuzlar kadar cesur olamadik henliz, onlara yetismeye cahsiyoruz
namuslu yurttaslar olarak.
E~ref Nidai

RUM BASINI
Makarios istifa Edebilir

AGON gazetesi, Makarios'un New York'ta yaymlanmakta olan Ellinikos Kosmos
dergisine bir demec verdigini bildirmektedir. Makarios, demecinde soyle dernistir:
"Herkesin yerine baskasmm bulunabilecegine inananlardan biriyim. Bu nedenle de,
Cumhurbaskanhgmdan istifa etmek ihtimalini de dusunmekteyim.
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AiLE
KIZIDIZI

Kotillemeyin (Kidturel Haber)

Bazi anneler, kizlanru rnefhetmis olmamak icin bir toplulukta daima onun
hakkmda kotu ozellikler bulup yakistmrlar. Bu, dogru degildir. Bir topluluk icinde
yapilan yerli yersiz tenkitler gene kizm uzerinde 90k olumsuz etkiler birakabilir.
Zamanla cocuk, topluluktan nefret eden, cekingen biri hale gelir.
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29Mart
Sayi : 8620

15 GUN i<;iNDE ANLASMA OLMAZSA, SURESiZ GENEL GREVE
GiDiLECEK (j9 Haber)

Ttp-i~ Sendikasi, dun Saray Otel'de yapngi toplanti sonunda, bugun uygulanmak
uzere 24 saatlik bir ihtar grevi yapma karan alrmstir.

24 saatlik grev suresince acil vakalara, bakim ve tedavisi surekli olan hastalara,
asker ve mucahitlere bakilacak, normal poliklinik vakalara bakilmayacaktir.

DENKTAS, BiR GRUP RUM GAZETECiYE MULA.KAT VERDi:
Turk Toplumunun Giivenligi Acismdan Krbrrs'ta iki Bolgeli Federasyon

Kurulmasi Sarttir

(k Siyaset

Haberi)

HALK<;I PARTi LEFKOSA "A" KONGRESi, DUN YAPILDI

(k Siyaset

Haberi)

Halkci Parti "A" Bolge Kongresi,

dun Saray Otel'de

yapilrms

ve bolge

baskanhgma Recai Ergiln secilmistir. Saat 14:30'da baslayan kongrede, 70 delegeden
38'i hazir bulunrnustur.

MECLiS KAPISINDA MASKELi NOBET<;i (Dz,r Haber)

Cumhurbaskarn,

Franjein, ulkenin

ikiye bolunrnesini

etmemekte direnirken Beyrut sokaklannm
bildirilmektedir.
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tam bir "Olurn

dahi goze alarak, istifa

Tuzagi" haline geldigi

Ai LE
Dereotu Faydah Midir? (Kulturel Haber)

Dereotu, Akdeniz ktyilannda yetisir. Yapraklannm

gilzel kokusundan oturti,

yemeklere lezzet katar. Istah acar ve hazrru diizene koyar. Vilcuda kuvvet ve ceviklik
veren dereotu meyveleri hazirnda gucluk ceken cocuklara hickmk ve kann sismelerinde
verilir.
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30 Mart
Sayi : 8621

TURHAN FEYZiOGLU: "LEHiMiZE GELiSMELER SAGLANDI"

(k Siyaset

Haberi)

Basbakan yardimcisi Turhan Feyzioglu, verdigi bir demecte, ABD ile yeni yapilan
anlasma geregince Iislerin "Turk bayragi altmda ve Turk komitesinde calisan savunma
tesisleri haline gelecegini" soylemistir. Feyzioglu, "D1~ iliskide bir yil oncesine gore,
Turkiye lehine onernli gelismeler saglandi" dernistir,

LUBNAN'DA (:ARPISMALAR DEV AM EDiYOR (Di~ Siyaset Haberi)

Lubnan'in baskenti Beyrut'taki Hilton Oteli'nin 17. katim da ele geciren solcu ve
Miisliirnan kuvvetler, deniz ktytsmdaki

butun yuksek binalan kontrol altma alrmslardir.

Sage, Hristiyan Falanjistlerin kuvvetli bir yeri olan Hilton Oteli'ni ele geciren solcu ve
Miisluman

kuvvetlerin

Beyrut'un

Hristiyan

Mahallesi

onunde

guclu bir mevzi

kazandiklanru bildirmektedirler.

KOSEM'DEN
Ne Oluyor?

Toplumunu seven hemen her kisinin, yillardtr

takildigi bir sorun vardir. Ne
i

cozumienmistir, ne anlasilmrsur.

"EVKAF" tan soz ediyoruz. Dune gore daha bir

gtlclenmis, elindeki serveti belki mevcut servetinin iki katma cikarrrus evkafm gozlerden
uzak; dolayisiyla gonullerden de uzak gelisimine bunca gun uzanabilecek imkam
yakalayamadik. Oysaki Bans Harekatmdan once Evkaf konusunda bu sutunlarda o
gilnlerin Evkaf yoneticileriyle tartismaya varacak bir rnucadeleye girmistik.
E~ref Nidai
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RUM BASINI
Rum Teklifleri ve Tiirkler

MAHi

gazetesinin

bildiridigi haberi gore; tekliflerin

hazirlanmasi

ile ilgili

cahsmalan yakmdan izleyen siyasi gozlemciler, heniiz tarnarnlanmamis olan tekliflerin
Turklerin eline gecmesinin, Kibns Rum tarafmi ciddiyetle mesgul edecek bir olay teskil
ettigini soylemektedirler.
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31 Mart
Sayt : 8622

<;A GLAY ANGiL ANLASMANIN ESASLARINI A<;IKLADI
(DzJ Siyaset Haberi)

Disisleri Bakani Ihsan Sabri Caglayangil, Ti.irkiye ile Birlesik Amerika arasmda
imzalanan "Savunrna Isbirlig! Anlasmasi'tni

aciklamrstir.

Caglayangil,

di.in sabah

duzenledigi basin toplantismda bu anlasmarun Kuzey Atlantik Ittifaki cercevesinde
yapildigiru belirtmistir.

BEYRUT, ALEVLER i<;iNDE (DzJ Haber)

Li.ibnan'daki iktidan ele gecirerek Devlet Baskam Franjie'nin istifasirn isteyen
Mi.isli.iman Kuvvetler Komutam General Ahtap, carpismalara katilmakta olan bi.iti.in
kuvvetlerin atesi kesmeleri icin cagnda bulunrnustur.

BAKANLAR KURULU TOPLANDI:
"BAZI DAG VE TEPELERE SEHiTLERiMiZiN

ADI VERiLECEK"

(k Haber)
ANKARA'DAKi OLAYLARDA BiR OGRENCi OLDURULDU (DzJ Haber)

Ankara'da Devlet Mi.ihendislik ve Mimarhk Akademisi ogrencileri arasmda
meydana gelen silahh catismada 1 ogrenci olrnus, 9 ogrenci de yaralanrmstir.
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KO~EM'DEN
Boliik Pdrcilk

Toplumda aym kafa yaprsina

sahip kisilerin neden birbirlerinden koptuklanm

anlamak icin bizde de siyasi partilerin olusmasiru beklemek gereklidir.

Demek ki, gecrniste pek tuhafuruza giden liderlik savasirun da uc asagr bes yukan
dayandrgi noktalar bunlarrrus.
E~ref Nidai

RUM BASINI
Tiirk Anlasmasi

HARANGi

gazetesinin verdigi habere gore; Ankara Hukumeti, Turkiyedeki

Amerikan i.islerinin yeniden isletilmesi karsihgmda

Amerika'dan

bir milyar dolar

degerinde savas malzemesi alacaktir. Bu olay, Ti.irk hi.iki.imeti tarafmdan bir "zafer" gibi
gosterilmektedir.

Aslmda, boyle degildir. Ankara, Washington'a

karsihgmda bir milyar dolarhk silah kazanrrusur,
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santaj yapmis ve

1 Nisan

Sayi : 8623

DURUMUN GiTTiK<;E KOTULESMESi UZERiNE
Bir Amerikan Deniz Filosu, Liibnan'a Gonderlldi (Dts Siyaset Haberi)

Lubnandaki durumun kotuye gitmekte olrnasi nedeniyle, Birlesmis Milletler
Gene! Sekreteri, 1960'tan bir yana ilk defa olarak gorevinin kendisine verdigi salahiyete
dayanarak konuyu Birlesmis Milletler Gilvenlik Konseyi'nin dikkatine sunmustur,

LiSE TAHSiLi PARASIZ OLACAK

(k Haber)

Kibns Turk Federe Devleti Bakanlar Kurulu Birinci Egitim Surasmda alman
kararla ilgili 1. Yasa Tasansi'ru gorusmus ve onaylarrnsur, Buna gore, lise tahsili
ilcretsiz olacaktir.

TURK-AMERiKAN ANLASMASINDAN DOLAYI:
YUNANiSTAN'DA BASGOSTEREN PANiK VE ENDiSE, GiTTiK<;E
ARTIYOR (Di$ Siyaset Haberi)

Yunan
Yunanistan

hukumetince

yapilan

bir

aciklamada,

icin ciddi sorunlar doguracagi

Tilrk-Amerikan

one surulmektedir.

anlasmasirun

Aciklamada

ulke

cikarlanrun korunmasi icin Yunan Hilkilmeti'nin elinden geleni yapmakta oldugu da
ilave edilmektedir.

Bu arada, Yunanistan'daki

Amerikan usleri konusunda Amerikan hukumetiyle

Washington'da gorusmeler yapmakta olan Yunan Temsilcisi Kaloyeras hukumetiyle
istisarelerde bulunmak lizere Atina'ya cagnlrrusur.
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KO~EM'DEN
Allah'm Gilnil

DUnya

kaynayip

duruyor.

Hemen

yam

basmuzda

LUbnan' da kan

govdeyi

goturuyor ve kimse ktluu dahi kipirdatarmyor.

DUnya olaylan, bizi ilgilendirmiyor.
haline gelrnis ve asla coztimlenemeyecek

Kusku duymuyoruz.

Yarnbasmuzda

muzrnon dertlerden

crbanbasi

biri durumuna

gelmis

Lubnan var. Umrumuzda degil,

Arna

Allah'm

gunu,

hayatmuz

abartrruyorurn. Lubnan bizi ilgilendirmiyor.
hayat pahahligi ilgilendiriyor.

hancer

gibi

sivri

ucuyla

oturmus.

Hi9

09UncU dUnya Ulkeleri ilgilendirmiyor;

ama

Ve buna bagh olarak, Rum toplumu ilgilendiriyor.
E~ref Nidai

RUM BASINI
Taahhilt Verildigi iddias1

Rum gazeteleri icinde yalruz AGON, sekiz sUtun Uzerine manset olarak iri puntolu
basliklar altinda verdigi bir haberde, Caglayangil'in

Kissinger'e

Kibns'Ia

ilgili birtakim

taahhiltler verdigini iddia etmekte, sunlan yazmaktadir.

"Caglayangil'in
birdenbire

degistirebilir

Kissiger'e

verdigi taahhUtler,

Kibns

sorunu

ile ilgili duruma

ve sorunun luzla coziimiine yo! acabilir. Taahhutlerin

hakkmda henUz birsey ogrenilememistir."
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niteligi

2 Nisan
Sayi : 8624

HAYV AN YETiSTiRiCi VE BESLEYiCiLERi

BiRLiGi BASKANI

SORUNLARINA iLiSKiN BASIN MENSUPLARINA A YRINTILI BiLGi
VERDi:
Gursella Hastahgr, Kasaphk Hayvan Neslini Tiiketiyor

TARAFSIZ GOZLEMCiLERiN

(k Haber)

KANISI:

"Rum Tarafr Bir Oyun Tezgfihlryor" (Ic Siyaset Haberi)

Rum tekliflerinin Turk tarafma sunmasmm son glinli yaklasirken, Rum tarafmda
anlasmazliklar had safhaya gelmistir.

Rum tarafmm gaynresmi tekliflerinin Turk tarafina iletilmesi ile suclanan Rum
gorusrneci Glafkes Kliridis, Sail aksarru toplantiyi "lizerime varmaym; istifa ederim"
diyerek terketmistir. Kliridis' in toplanti salonunu terkederken istifa ettigini, Krbns
sorunu ile ilgili hicbir calrsmada bulunrnayacagiru soyledigi one siirulmustur.

YENiDEN BENZiN DARLIGI BASGOSTERDi:
Petrol Sirketi Iscileri, Siiresiz Greve Basladi

(k Haber)

Kibns Tilrk Petrolleri Sirketi'nde cahsan isciler, dun sabahtan itibaren sliresiz
greve baslarruslardrr.

Kibns

Turk Petrolleri

Sirketindeki

iscilerin

sliresiz greve

gideceklerinin dimku gazetemizde bildirilmesi lizerine, butun benzin istasyonlannda
izdiham basgosterrnis, arabalann deposunu doldurmak isteyen vatandaslar, metrelerce
uzayan kuyruklar olusturmuslardir.
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KO~EM'DEN
imzalar Atrldr; Fakat!

Caglayangille

Kissinger arasmda vanlan Tlirk-Amerikan

antlasrnasuun

cesitli

acilardan munakasa edilir yanlan elbet olacaktir, Biz bu yeni antlasrnamn ilgilendiren
tarafa, Krbns'a yansiyacak uzantilan etki tepkileridir. Ozellikle Rum-Yunan ikilisinin
heniiz Amerikan kongresi tarafmdan onaylanmarms bu anlasrna karsismdaki tutumu.
Yine siyasi gozlemcilerin

verdikleri

bir miistereh nokta var. Artik Turkiye turn

dilnyadaki dikkatleri lizerinde toplayan bir iilke durumundadir.
E~ref Nidai

RUM BASINI
Tiirk-Amerikan Antlasmasi

Turkiye ile Amerika arasmda imzalanan, yeni savunma ve lister anlasmasi,
Yunanistan'da oldugu gibi Krbns Rumlan arasmda da sert tepkiler yaratrrustir. Makarios
yonetiminin resmi sozcusu, dun bu konuda asagidaki demeci vermistir:

"ABD ile Tlirkiye arasmda imzalanan ve Turkiye'deki Amerikan lislerinin yeniden
acilmasr karsihgmda Tiirkiyeye boyle ekonomik yardim yaprlmasuu ongoren yani
antlasma, kuskusuz Kibns sorununun cozum cabalan iizerinde olumsuz etkileri olacak
bir antlasmadir.

Kibns sorunun

Turkiye'ye yapacak

yardimla

hicbir baglantisi

olamayacagi ve Kibns sorunu Uzerinde Tlirkiye'nin taviz vermesi gibi herhangi bir
sartm one suriilmedigi hususunda her iki tarafca yapilan aciklarna, Turkiye'nin bundan
boyle

Kibns

sorunu

uzerinde

daha uzlasmaz

birakmamaktadtr.
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bir

tutum

izleyecegine

suphe

3 Nisan
Sayi : 8625

YUNANiSTAN'DA PANiGiN BUYUMESi UZERiNE KARAMANLiS,
HALKINI <;AGIRDI (Dz$ Siyaset Haberi)

Yunanistan basbakani Konstantin Karamanlis, Amerika Birlesik Devletleri, Fransa,
Batt Almanya

ve ingiltere hukurnet baskanlanna

telefon ederek Turk-Amerikan

anlasmasma dikkatlerini cekmistir. Karamanlis, dort hukumet baskaruyla yaptigi telefon
konusrnalan

sirasmda,

bu anlasrnarun Turkiye ve Yunanistan

arasmdaki

kuvvet

dengesini degistirdigini one surmustur.

Ote yandan yunanistan hukiimet komitesi, Karamanlis baskanligmda toplanarak,
son durumu yeniden gorusmustur.

iSRAiL, LUBNAN SINIRINA YIGINAK Y APIYOR
6. FiLO TETiKTE
ORTADOGU'DA DURUM SON DERECE GERGiN (Dz$ Siyaset Haberi)

DOKTORLARIN SORUNLARINI <;OZUMLEMEK i<;iN TOPLANTILAR
BA1:,LAD1

(k Sagltk

Haberi)

T1p-i~ Sendikasi Yonetim Kurulu liyeleri ile Hekimler Birligi Baskarnndan olusan
Doktorlar Heyeti ile Saglik Bakanhgi arasmdaki mlizakerelere dun sabah saat 10:00'da
yeniden baslanrmstir.

Buna gore, personel sorunlannm gortlstilmesine devam edilecek ve gelecek hafta
Persembe gilnli yeniden biraraya gelinecektir.
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YUNANiSTAN'DAKi

PANiK YERSiZ:

Cagtayangil: "Tiirkiye'nin Silfih Yarisma Ihtiyaci Yok" (Dis Siyaset Haberi)

Anavatan Disisleri Bakaru lhsan Sabri Caglayangil,
silah yansi icinde bulunmadigim;

Tilrkiye'nin Yunanistan'la bir

aynca buna ihtiyaci da olmadigim soylemistir.

Tilrkiye ile silah yansma girenin Yunanistan oldugunu kaydeden Caglayangil, Tilrkiye
ile Birlesik Amerika arasmda imzalanan Savunma Birligi Anlasmasi'run sadece Birlesik
Amerika

ile Tilrkiye'yi degil,

biltiln NATO

illkelerini yakmdan

ilgilendirdigini

anlatrrustir.

RUMLAR 1 NiSAN'I SUKUNET i(:iNDE KUTLADI (j9 Siyaset Haberi)

Kibns'm Yunanistan'la birlesmesini saglamak amaci ile Rumlann Ingiliz idaresine
karsi ayaklandiklan gilniln 21. yildonumu, onceki giln Lefkosa'rnn Rum kesimi ile oteki
Rum bolgelerinde sadece kiliselerde dilzenlenen dini ayinlerle kutlanrrustrr.

KOSEM'DEN
Bu iilkede Sosyal Adalet Vardir

Oteden beri solcusunun, sagcrsirun, parahsmm, parasizuun bayila bayila agzmda
geveledigi bir deyis vardir: Sosyal Adalet.

Gercekte dilnyarun en giizel ciimlesidir bu. Ve gercekte tilm dunya aleme sorsaruz,
hep sosyal adaletten yana olduklanru, bunun icin miicadele ettiklerini soylerler. Bizim
hukumet de elbet dunya alemin bayila bayila soyleyip ugrunda hatta savasngi sosyal
adaletin dismda degildir. Bizim hiikiimet de sosyal adaletten yanadir.
E~ref Nidai
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RUM BASINI
Tiirk Teklifleri

HARA VGi gazetesi, bir haberinde sunlan iddia etmektedir. "Emin bir kaynaktan
ogrendigimize gore, Denktas, onceki aksam B.M. ozel temsilcisi Cuellar ile yaptigi
gorusrnede teklif sunmayacagnu kesinlikle belirtmistir. Denktas, once Rum tekliflerini
almak, bunlan incelemek ve on gun zarfmda Turk tarafmm karsi tekliflerini sonuc
uzerinde direnmekte ve Viyana anlasrnasmm ongordilgil islemin boyle oldugunu iddia
etmektedir.
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YOGUN DiPLOMATiK TEMASLAR BASLADI:
Rum Teklifleri, Ozel Temsilci Cuellar'a Verildi

(k Siyaset

Haber)

Kibns sorunun cozumune iliskin Rum tekliflerinin dun ogleyin Birlesmis Milletler
Gene!

Sekreteri'nin

Kibns'taki

ozel

temsilcisi

Rerez

De

Cuellar'a

verildigi

aciklanrrustrr.

PETROL GREVi, BUGUN DORDUNCU GUNUNE GiRDi

(k Haber/er)

HAKSIZ ODEMELER SONUCU RUM SOSYAL SiGORTA FONU
iFLASIN ESiGiNDE

(k Haber)

Iflasm esigine gelen Rum Yonetimi Sosyal Sigortalar Fonu'nun 1978 yilmda
kapanlacagi ogrenilmistir. Gecen yildan itibaren odemekten vazgecmistir. 1975 yihrun
Mart aymdan beri hie kimse Sosyal Sigorta Fonundan issizlik menfaati alamarmsnr.

AGRl'DAKi DEPREM, CAN VE MAL KA YBINA YOL A<;TI (Dz:J Haber)

KOSEM'DEN
P AZARDAN PAZARA

Filozof Bertrand Russel anlattyormus:
"Adamm biri kendini fare tutmaya ahstirmak 19m fareyi ortaya cikanr; sonra
kendisini ilzerine atlasm diye tesvik eder. Atlamadiguu gorunce de sopayt basarrms.
Sonuc su olmus:

Kedi fareyi gordilgil zaman, dayak korkusundan tir tir titrmeye baslamis.
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Rumlar

yillar

yili kiliselerde, okullarda Rum toplumuna Turkleri gosterip "lste

dusmanuruz" demisler. Sonra bu dusman bildikleri baslanna olunca agirlig: ile yikilmca
yapacaklan bir tek sey kalrms:

- Boylesine sartlanrms dusmanhgm sonucu ancak bu kadar olur.
- Turk denilince titremek.
Esref Nidai

HER 17 FRANSIZ'DAN BiRi, HER GECE UYKU iLACI ALIYOR
(Di$ Haber)

RUM BASINI
Y eni Gelismeler

SiMERiNi gazetesi, Omorfo ve Maras' in serbest birakilrnast icin yeni girisirnlerde
bulunulacagrru one surrnekte ve soyle demektedir.

"Lefkosa'daki

Amerikan Buyukelcisi Crauford'un Bonn'a gitmesi, Kibns Turk

Lideri Denktas' in da Bonn'a gidecegi yolundaki haberler, Kibns sorunu ile ilgili
faaliyetlerin Lefkosa disina cikrnaya basladrgina <lair gazetemizde cikan haberleri teyid
etmektedir. Cunku toplumlararast gorusmeler, yeniden bir cikmaza dcgru gitmektedir.
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iNAN, YUNAN FAALiYETLERiNE

DiKKATi <;EKTi

"Kibrrs'faki Durumu Hicbir Gil~ Ters Ceviremeyecektir" (D1,r Siyaset Haberi)

Anavatan Cumhuriyet

Senatosu Disisleri Komisyon Baskaru Bitlis Senatoru

Kamuran Inan, hicbir gucun Kibns'taki durumu ters cevirerneyecegini belirtmistir.

ESKi BASKAN WiSON, EMEKLiLiGE HAZIRLANIYOR
(D1,r Siyaset Haberi)

Birkac

gun once kendi degum

guntlnii kutlayan Harold

Wilson, Ingiltere

Basbakanligmdan emekliye aynlacagmi acrkladiktan sonra, torunlarmm degum gtmu
partisine katilarak bir siire icin dahi olsa, devlet gorevinden uzaklasmak istedi.

HALK<;I P ARTi 2. KUR UL TA YINDA ALPER ORHON YENiDEN
HALK<;I PARTi GENEL BASKANLIGINA SE<;iLDi

(k Siyaset

Haberi)

DENiZ SEHiTLERi TORENLERLE ANILDI (D1,r Haber)

Anavatan'da deniz sehitleri torenlerle amlrrustir. istanbul Taksirn'deki Atati.irk
Amt, ile Besiktas'taki Barboros Amt! onunde yapilan torenlerde celenkler konulrnus,
saygi

durusunda bulunulmus, guniin anlam ve onemini belirten konusrnalar yapilrrustrr.

TRT GENEL MUDUR, BUGUN KIBRIS' A GELiYOR (Dz,r Haber)

TRT Gene! Muduru Saban Karatas' m bugun saat 11 :20'de ucakla Kibns'a
gelecegi ogrenilmistir.
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AiLE
Ev Isinden Zevk Ahyor musunuz? (Kulturel Haber)

Ev islerinden zevk almak icin yaptlacak isleri kolaylastirmak

lazimdrr.

Suya

koyacagirnz bir kasik sirke, camlara parlakh verecektir. Camlarda bulunan sinek lekeleri
de petrol ile kolayca cikar. Bulasiktan genellikle hicbir kadin hoslanrnaz, Arna bu da, her
ogi.ini.in bulasigr kopurtuguntlz suda calkalayip bir crrpida ytkamakla kolaylasacaktir.
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TRT GENEL MUDURU KIBRIS'TA

TRT Genel Muduru

Saban Karatas, temas ve incelemelerde

bulunmak uzere dun

ucakla Kibns'a gelmistir. Kibns Turk Federe Devleti Baskarn Rauf Denktas' m konugu
olan Karatas,

Ercan

Hava

Alaninda verdigi

demecte,

Kibns'ta gelmekten

bahtiyar

oldugunu soylemistir,
BiR SURE ONCE MECLiSTEN GE<;EN LiMAN iS<;iLERi SiRKETi
YASASI, YURURLUGE GiRDi

5 GUNDE 300

(k Haber)

xtst OLDU

Liibnan'da Carprsmalar, Arahksiz Devam Ediyor (Dis Haber)

LUbnan'da
siddetiyle

devam

bes gun once vanlan ateskes
ediyor.

anlasmasma ragrnen,

Bu sure icinde meydana

carpismalar turn

gelen carpismalarda

300'e yakm

kisinin oldligli bildirilmektedir.

SOVYETLER, AMERiKA'NIN KUEYiZ FUZE SiSTEMiNi
KULLANMAMASINI iSTEDi (Dz~ Haber)

Sovyetler Birligi Amerika Birlesik Devletlerini
kullanmaya baslamasmm
vanlabilmesini

uyararak, KUEYiZ FUze sistemini

stratejik silahlann suurlandmlmast gorusrnelerinde

engelleyebilecegini,

yeni

bir

surmustur.
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silah

yansma

yol

anlasmaya

acabilecegini

one

KO~EM'DEN
Y eni Rum Manevralan

Rum tarafuun Kibns konusundaki tutumu, gilnden gune belirlemeye baslamisur.
Bu yeni siyasal tutumun esasnu, 2 husus kapsarnaktadir:

1) Dogrudan dogruya Rum toplumu telkin edilmek istenen yeni bir mucadele
anlayisi vardir. Bu anlayis, uzun vadeli dayanmaya yonelebilir.

2) Ozellikle yasal acilardan hem Tilrkiye'yi hem de dunyayt sasrrtmak; bu arada
isleri alabildigine karmakansik etmek amaci, son gunlerin hesaplanndan bir tanesi.

Esref Nidai

RUM BASINI
Magosa ve Omorfo Bdlgeleri

Bugunku KiPROS

gazetesi, Magosa ile Omorfo bolgelerinin

Rumlara gen

verilecegi yolunda zamam zaman cikan soylentilerin bir tuzaktan baska bir sey
olmadiguu one silrmektedir. Gazeteye gore bu, Rumlara karsi bir savas tattigidir ve bir
yandan Rum gocmenlerin birligini yikmak, bir yandan da onlann moralini sarsmak
amacmi gutrnektedir.

233

7 Nisan
Sayi : 8629

SEMiH AKBiL, TEKLiFLERiN SUNULUS SEKLiNi ELESTiRDi
(Dis Siyaset Haberi)

Disisleri Bakanhgi
bulunrnasma
vermistir.

Sozcusu Buyukelci Semih Akbil, Kibns sorununa bir ha! caresi

iliskin toplumlararasi gortlsmelerde

Kibns meselesini

olusturan

tekliflerin

Rumlar'dan

gelecegi

Bakanlan

arasmda

gazetesine

3 Subat'ta acrklandigim

anlasrnaya

tekliflerin sunulus sekline ait bir demec

uc konudan

hususunda
vanldigmm

sorunun

BrUksel'de

cografi ylizii ile ilgili ilk
Turk

toplumlararasi

ve

Disisleri

Yunan

yaymlanan

SiMERiNi

hanrlatir. Semih Akbil, Rum tarafmm 17 Subat'ta

Viyana'da yapilan ikinci donem toplumlararasi gorusrnelerde

bu sorumluluklanru

yerine

getirmediklerini belirtmistir.

RUMLAR, AMERiKAN ALEYHTARI GOSTERiLER YAPTI
(if Siyaset Haberi)

BAKANLAR KURULU'NUN GREV Y ASAGI KOYMASI UZERiNE
PETROL GREVi KALDIRILDI (if Siyaset Haberi)

Kibns Turk Federe Devleti,

Bakanlar Kurulu'nun

grev yasagi koymasi

uzerine,

Kibns Tilrk Petrolleri Ltd. Sirketi'nde, gecen Persembe gilnUnden beri devam eden grev,
dun saat 14:30'da kaldmlmtstir.
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KO~EM'DEN
Biiyiik Firsat

Secim sathi mailine girdik; ama tansiyonlar henilz dilsilk. Oysaki yerel secimlere
1.5 ay, genel secimlere ise 2.5 ay gibi 90k kisa bir surenin kaldigi su devrelerde, secim
calkantilanrun dalga dalga toplumun guncel yasantismdan gelip gecrnesi beklenirdi.

Fakat tam tersi oluyor. Kibns Turk toplumu, siyasal partilesmeye gecmis; ama
saskinhkla bu konudaki "acemiligi'tde beraberinde getirrnis,
E~ref Nidai

RUM BASINI
Y ogun Faaliyet

Teklifler konusund meydana geldigi bildirilen yeni cikmaz ile ilgili haberler,
bugun de Rum gazetelerinde iri puntolu basliklar altmda 5 genis bir yer tutmaktadir.

VRADiNi gazetesi, "Teklif teatisi konusunda meydana gelen cikrnaz; dolayisiyla
gorusmelerin olmil~ sayilabilecegini" yazmaktadir.

Bu arada SiMERiNi gazetesi, Denktas'rn ses bandlarmm acrklanmasi hakkindaki
istegini "Denktas'rn yeni bombast" olarak nitelemektedir.
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SOK YARATAN A<;IKLAMASINDAN DOLAYI; RUM BASINI KLERiS'i
"HAiN" iLAN ETTi

(k Siyaset

Haberi)

Rum Temsilciler Meclisi Baskaru Kliridis, Kibns sorununa iliskin onerilerin once
Rum tarafindan sunulmasi konusunda Viyana'da anlasmaya vanldigiru itiraf etmistir.
Kliridis, onceki aksam yaptrgi aciklamada, 5.Viyana gortlsmelerinde Devlet Baskam
Rauf Denktas ile Kibns sorununun cozumune iliskin Rum onerilerinin once Rumlar
tarafindan verilmesi konusunda gizli bir anlasma yaptrgmi kabul etmistir.

LEFKE iLE GUZELYURT YORESi DE TRT YAYINLARINA
KA VUSTURULUYOR

(k Haber)

URUGUAY'DA SiYASi TUTUKLARA AGIR iSKENCELER
UYGULANIYOR (Dz$ Haber)

Bir zamanlar, Latin Amerika'nm demokrasi ornegi, olarak gosterilen Uruguay'dan,
1973 yrhnda askeri yonetim idareyi ele alah beri siyasi tutuklulara iskence yapildigma
dair haberler sizip duruyor.

KOSEM'DEN
K1sa K1sa
Kufez'den bir tarudik yakiruyordu:
Biz daha iki ay once hukurneti uyarrmsuk. Sirividi ekinlerimizi tehdit ediyor
demistik. Geldiler, gezdiler, gorduler. Ozellikle Tanm Bakanlrgi ilgilileri cok ciddiydi
bu incelemeler sirasmda. Sonra dedik. Sonra gittiler. Gidis o gidis, Simdi Sirividi kurdu
gobege dustu. Iflah olmaz ekinler.

Esref Nidai
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RUM BASINI
Kliridis'in Biiyiik Itirafi ve Bunun Sert Tepkileri

Turk Amerikan yeni askeri anlasmasmi takbih ve protesto etmek amact ile dun
yapilan grevler, toplantilar, gosterilerle ilgili haberler, butiin Rum gazetelerinde genis
yer tutrnaktadir.

SjMERjNj gazetesi, "Amerikan Buyukelciligi 'nin io; saat suren muhasanasindan
soz etmektedir. SjMEfilNL olaylar hakkinda

$U

bilgiyi vermektedir: "Alman 90k siki

tedbirlere ragmen, yUzlerce kiz ve erkek ogrenci, kat kat polis kordonlanru yarmaya
basarmislar ve Elcilik binasmdaki Amerikan bayragtrn indirerek, yerine Kibns bayragim
cekmislerdir,
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TURKiYE'NiN BURNUNUN DiBiNDE SiLAH YIGINAGI YAPILIYOR
Yunanistan, Ege'deki 7 Adayi Us Yapn (Dis Siyaset Haberi)

RUMLARIN TOPRAK TEKLiFLERiNi

REDDETTiK

(k Siyaset

Haberi)

Kibns Turk Federe Devleti Baskani RDenktas, Rum tekliflerinin bazi bolumlerini
dun kabul ettigi B.M. Gene! Sekreteri'nin

Kibns'taki

Ozel Temsilcisi Perez De

Cuellar'dan alrrnsur. R. Denktas, Rumlann toprak konusu ile ilgili olarak yaptiklan
teklifleri almarrustir.

GLAFKOS KLERiDiS, TEMSiLCiLiK

(k Siyaset

GOREViNDEN iSTiF A ETTi

Haberi)

Kliridis, gecen hafta Rum Bakanlar Kurulu ile Rum Ulusal Damsma Konseyi'nin
ortak toplantismda Viyana'da Dev let Baskaru Denktas' la gizli bir anlasrna yaptrgtru
aciklamsi uzerine, kendisine yoneltilen saldmlar uzerine istifaya karar verrnistir.

OLU SAYISI 20 BiN'E YUKSELDi:
Amerika'nm 6. Filosu, Liibnan'a Dogru Ilerliyor (Ins Haber)

KO~EM'DEN
U.B.P.'nin ekonomik diizeninden ne anladigmnzi su sekilde yazabiliriz:
Bu parti, Kibns

Turk toplumunun

bilnyesine ozgil ekonomik

bir sistemi

amaclarnaktadir. Aktarma sistemler, uydurma duzenler; hele sadece "devlet icin cahsan"
devletcilik oyunlan istememektedir. Ancak buna ragrnen, diger illkelere benzemeyen
devletcilikle ozel sektorculuge de yer verecektir.
E~ref Nidai
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RUM BASINI
Kliridis istifa Etti

Toplumlararasi

gorusmelerdeki

Rum Temsilcisi

Glafkos Kliridis,

Viyana'da

Denktas' la gizli bir anlasrna yaptrgim acrklamasindan sonra meydana gelen durum
yilziinden dun gorusmecilikten istifa etmistir. SiMERiNi gazetesi, Kliridis'in istifasmm
kabul edilecegini yazmaktadir.

JONisan
Sayi : 8632

ASIRI GORUSLERE SAHiP BiR EDKA MENSUBU OLDUGU i<;iN:

Denktas, Tasos Papadopulos'la Gorii!}meye Oturmayi Reddetti

(k Siyaset

Haberi)

Makarios'un baskanligmda onceki gece ortak bir toplanti yapan Rum Bakanlar
Kurulu ile Ulusal Darusma Konseyi,

Kliridis'in

istifasim kabul etrnis ve yerine

Papadopulos'u atamistir. Toplantida aynca Rum Yuksek Mahkemesi Baskaru Mihalakis
Triyantafilidis, ile eski Adalet Bakaru Stella Sulyotis'in Tasos Papadopulos'a darusman
olarak atanmalan kararlastmlrrustir.

MEVZiLERiMiZE

SIZMA YA TESEBBUS EDEN BiR RUM ASKERi,

VURULARAK OLDURULDU

(k Haber}

Olin sabah takriben saat 12:35 siralannda bir Milli Muhafiz askeri, Lefkosa' da
surlarici

Aykosyana

bolgesinde,

Yesil

Hat

Uzerinde Turk

mevzilerine

sizmak

tesebbiisilnde bulunrnus ve mucahitlerimiz tarafmdan verilen "dur" emrine ragmen
durmadigi icin, Turk mevziinden atilan bir el ihtar atist sonucu mazgal deliginden bir
metre mesafede yaralanarak olmustur,

KOSEM'DEN
Soron Uzayacak

Siyasal gelisrnelerin getirdigi ahkamlar icinde yorumlar yapmak, belli ki bir
noktada tutarsiz oluyor.

Siyasi gelismelerin giincel olaylanna girmekte yarar yok. Durum su:
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Rum tarafi, gorusrneleri cikmaza sokmak icin, elinden geleni yapiyor. Kliridis'in
istifa etmesinin nedeni de burada!

Kliridis, oteden beri gercekleri

kavrayan bir lider. Biliyor ki artik, Kibns

Rum'unun bu adada saglayacagi bir basan yok.
E~ref Nidai

RUM BASINI
Rum Teklifleri Sunuldu

HARA VGi ve TA NEA gazetelerinin bildirdigine gore, Rum Disisleri Bakarn
Hristofdes, bu konu Iizerinde bugiln bir demec verecektir. HARA VGi gazetesi,
Denktas'in davrarusmm Rum tarafmda yarattigi tepkiler hakkmda sunlan bildirmektedir:

"Denktas'i

tutumunu

yorumlayan

yetkili

cevreler,

bunun

TUrk tarafmm

toplumlararasi goriismeleri baltalayan uzlasmazligim ve kotu niyetini bir kez daha
ortaya koydugunu" belirtmektedir.
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BARBAR RUM SALDIRILARININ YENi BiR ORNEGi:
Tarihi Peristerona Camimiz Yakildr

Rumlar,

barbarhklarmm

(k Haber)

yeni bir ornegini

vererek,

Peristerona

koyundeki

camilerimizi yakrruslardtr. Bu barbarca davrarus, Rum basmmdan bile gizlenemernistir.
Barbar Rum saldmsi

Uzerine caminin cahst yanarak hasar gormustur.

Kiryakos

Hacikiriyaku isimli 38 yasmda bir Rum tutuklanmrstir.
VEDAT <;ELiK, HRiSTOFiDiS'i CEVAPLADI:
"Hikkar Rum Propegondasma Yardrmci Olamayiz"

(k Siyaset

Haberi)

Disislerinde gorevli Devlet Bakarn Vedat Celik, Rum Yonetimi Disisleri Bakaru
Hristofidis'in gecen gun verdigi demeci cevaplandinrken, Turk tarafmm gorusmelerde
kendi sartlanru dikte etmek cabasi icinde olmadigim soylernistir.

Vedat Celik "Rumlann tekliflerine Gene) Sekreter Waldheim'in admt kasith olarak
kotu niyetle ve gerceklere ters duser bir sekilde ithal etme cabalan Turk tarafmm hafife
alacagi bir sey degildir" demistir.

KOSEM'DEN
Pazardan Pazara

Kliridis istifa etti. Beklenmeyen olay degil, Makarios'la ayru ipte oynamak kolay
degil. Olacagi olacagma varacak elbet. Duydugumuza gore Kliridis, gider ayak halefi
Papadopulos'un kulagina egilip dernis ki:
Sakm bu gorilsmeciligi kabul etme sonu gelmez.

Esref Nidai
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RUM BASINI
Rum Teklifleri

FiLELETHEROS gazetesi, Rum tekliflerinin ozetini su sekilde yazmaktadir:
"Rum tarafmm onceki gun ozel temsilci Guellar aracrhgi ile Denktas' a gonderdigi
yazili teklifler, diger seyler arasmda hareket serbestisi, serbestce cahsma ve ma! sahibi
olma hakki, can ve mal guvenliginin saglanmasim
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ongormektedir."

12 Nisan
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DENKTA~'IN RUM ONERiLERiNi iADE EDERKEN GUELLAR'A
GONDERDiGi MEKTUBUN METNi A<;IKLANDI:
"Waldheim'a Asilsiz Anfta Bulunan Herhangi Bir Belgeyi Kabul Etmemiz
Olanagi Y oktur"

(k Siyaset

Haberi)

Kibns Turk Federe Devlet Baskaru R. Denktas, Rum Yonetimi'nin toprakla ilgili
onerilerinde Birlesmis Milletler Gene! Sekreterine atifta bulanan kismm cikanlrp Turk
tarafma degistirilmis sekli ile gonderilmesi halinde, Turk tarafmm toprak konusuyla
ilgili onerilerini on gun icinde verecegi Ozel Temsilci Perez De Cuellar'a bir mektupla
bildirmistir,

MUFTUZADE "NEW HORiZON" DERGiSiNDE Y AYINLANAN
MAKALASiNDE KIBRIS SORUNUNUN <;OZUMLENMEYECEK BiR
SORUN OLMADIGINI BELiRTTi

(k Siyaset

Haberi)

Faik Muftilzade, makalesinde uluslann ve ulusal devletlerin ortaya cikmasiyla
birlikte bu durumun bir catisrna konusu haline geldigine; ancak nadir durumlarda iki
tarafm uzlasmasi halinde, birden fazla ulusal topluluklann bir arada yasayabildiklerine
isaret etmektedir.

40 KADAR SURiYE TANKI LUBNAN' A GiRDi (DzJ Siyaset Haberi)

Sovyet yaprsi 40 kadar Suriye tankmm son U9 gun icinde smm asarak Lubnan
topraklanna girdigi ve Sam-Beyrut karayolu Uzerindeki bir simr karakolunu cevreleyen
tepelere mevzilendikleri bildirilmektedir.
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Ai LE
Rutubete Karsi Ne Yapmah (Kidturel Haber)

Rutubetli yerler, firsat bulundukca havalandinlmah, gunes oldugu zamanlarda da
perdeler ve pencereler acilarak gortlslendirilmelidir. Rutubet onlenmezse bircok hastahk
dogabilir.
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SON ROTU~LAR DA TAMAMLANMAK

UZERE

Cevabi Tekliflerimiz Uzerindekl Cahsmalar Siirdiiriiliiyor

(k Haber)

Kibns Turk tarafmm Rum tarafina sunacagi cevabi tekliflere iliskin cahsrnalar
devam etmektedir. Devlet Baskam Rauf Denktas'in

yonetirninde Cumartesi gi.ini.i

baslatilan cahsmalara onceki gi.in de devam edilmistir.

Rum tarafma verilecek cevabi tekliflerle ilgili cahsmalar konusunda di.in sabah
basin mensuplarma bir demes veren Kibns Ti.irk Federe Devleti Sozcusu, "iyi niyetle
cahsilrnakta ve son rotuslar yaprlmaktadir." demistir.

KIBRIS MUFTUSU iLE PERiSTERONA
GORU~EN LiBY A BUYUKEL<;isi

CAMiNE Y APILAN SALDIRIYI

"BU TURK SALDIRILARI

KENDiMiZE YAPILMI~ SAY ARIZ"

(k Haber)

RUM TARAFINDA KANLI GOSTERiLER OLDU

(k Haber)

Rumlann dun ogleden sonra Ti.irkiye ile ABD arasmda yapilan savunma isbirligi
anlasmasim protesto etmek amaciyla di.izenledikleri gosteriler sirasmda kanh olaylar
cikmisnr.

KO~EM'DEN
Arnaelar Birlestirici Olmah

Bizim gercekte ozellikle politikacilarda anlayamadiguruz bir husus vardir:
"Gorilsrnelerimiz asla bagdasrmyor; bu yi.izden birbirimizden koptuk" diyenlerin
bir sure sonra gucbirligi yapmalan,
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Su halde politikaci
girebilmek.

icin onernli olan, kafasmdaki

Bu bir varsayim degil, politikaci

gorusler degil, sadece Meclis'e

icin bir surectir,

Esref Nidai

RUM BASINI
Ciddi Kargasahk Bekleniyor

Turk-Amerikan

yeni askeri anlasrnasma karsi, Rumlann

sert tepkileri devam

etmektedir. Bugun Lefkosa'da ve Rum bolgesinin diger kentlerinde anlasmayi takbih ve
protesto etmek amacr ile yeni gosteriler dUzenlenecektir. Bu gosterilerde ciddi kargasalik
cikacagmdan endise edilmektedir.
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15 Nisan
Sayi : 8636

YUNANiSTAN, EGE DENiZi'NiN TUMUNU TRAFiGE KAPATTI
(Dz$ Haber)

Turkiye, basm haberlerinden Yunanistan'm

Ege Denizi'nde

deniz kuvvetlerince ortaklasa duzenlenen tatbikatm uluslararasi

baslatngi hava ve

sorunlar disina tasarak

Ege Denizi'ni kapladigi ogrenilmi~tir.

PETROL TESiSLERiNDEKi

ELEKTRiK AKIMININ KESiLMESi

UZERiNE YENiDEN PETROL DARLIGI BASGOSTERDi

(k Haber)

KOSEM'DEN
Zaman Gee; Degildir

Rahmetli

Sevket

Siireyya

Aydemir

"Kadro

1930'lardan bugiine dek siiregelen "Kadrolasma"
elestirenlerin yorumladiklan

Kadro"

diyerek

oldu, Onun

istegine yine onu cok iyi tamyip

gibi ulusal cerceve icinde Ttirkiye'nin kurtulusuna yonelik"

eylemleri surdurrnek kisilerin bir araya gelmesiydi. Bu toplumda asil dustmen kafalar,
bu toplum icin yanan insanlar hep "hen ben" demek icin hala kurtulamarmslardir,

hala

kadrolasacak bilince ulasarnarmslardir.
E~ref Nidai

RUM BASINI
Crowford'un Sdyledikleri
Rum gazeteleri, Yunan Disisleri Bakaru Bitsios'un Washington ziyareti ile ilgili
haberlere

genis yer vermektedir.

Ote yandan

Yunanhlar'a kur yapmaya basladiklanru

SiMERCNi gazetesi,

bildirmektedir.
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Sovyetlerin,

16Nisan
Sayi : 8637

TOPLUMLARARASI GORUSMELERDEKi TEMSiLCiMiZ

SAPTANTI:

"UMiT S. ONAN" (ir; Haber)

Devlet Baskarn Denktas, Kibns sorunu ile ilgili toplumlararasi

gorusmelerde

Kibns Turk Federe Devleti'ni Kurucu Meclis Ikinci Baskam Omit Onan'm temsil
edecegini acrklarmstir. Kibns Turk Federe Devleti Baskaru R. Denktas, dim saat
11 :OO'de Ozel Temsilci Perez De Cuellar', ve Baris Glicli'ni.in Kidemli

Siyasi

Damsmaru Gorge'yi kabul etmistir.

TUM iLGiLiLERi UYARIYORUZ:
MAGOSA, SALGIN HASTALIKLARIN TEHDiDi ALTINDA (ir; Haber)

YUNAN-AMERiKAN ANLASMASI iMZALANDI (Dz$ Siyaset Haberi)

Birlesik

Amerika

Yunanistan'daki

lislerinin

faaliyetlerine

devam

etmesi

karsihginda, bu iilkeye 4 yil icin toplam 700 milyon dolar verilmesini ongoren anlasrna,
Washington'da imzalanrnisttr.

KOSEM'DEN
Evkafi Yrllar Once Almisnk; Arna!

Bugi.in Evkaf m lngilizler'den alirup Ti.irk Cemaatine devredildigi tarilin yil
donumu, Bu toplum, kendi tarihi icin cok kavda verdi. ingilizlerle cok pencelesti.

Evkaf oyle bir devre gel di ki, toplumun salt varolma <lavas, oldu. Sonra?
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Sonrasina
Turkunun

Bans

kurtulusunu

Harekatr'ndan
gerceklestiren

bu yana ellemedik.
gorkemli

harekatm

0 gilzelim
ardmdan

zaferin

o Kibns

sadece Evkaf degil,

benzeri pekcok orgut yozlasti.

Esref Nidai

RUM BASINI
Bir Havan Topu

Rumlar, dun Turkler'in kendilerine iki havan topu attrklanru iddia etmektedirler.
Gazetelerde crkan haberlere gore birinci top gilndUz, ikincisi gece atilrrusnr. Iddiaya
gore top, Hipotrom ile Grammar School bolgesindeki Turk mevzilerinden atilmistir.

Bu iki olay, Rum polisleri tarafmdan sorusturulmaktadir.
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17 Nisan
Sayi : 8638

YUNANLILAR, AMERiKA iLE iMZALADIKLARI ANLASMADA HEM
SiLAH iSTiYORLAR, HEM DE TURKiYE'YE KARSI TEMiNAT
(Dz~ Siyaset Haberi)

Birlesik Amerika Disisleri Bakaru Henry Kissinger'in Yunanistan'a, Krbns'taki
TUrk ve Rum toplumlanru ayiran smmn kalicr olarnayacagi ve bir toprak ayarlamasma
gidilmesinin sart oldugunu soyledigi aciklannusnr. Kissinger' in bu konudaki sozleri,
Birlesik Amerika ile Yunanistan arasmda onceki gun imzalanan ilke anlasmasiyla ilgili
olarak Birlesik Amerika Savunma Bakanlrgi tarafmdan aciklanan on yazismalarda yer
almaktadir.

YASER ARAFAT SURiYE'YE GiTTi (Dz~ Haber)

LUbnan'm baskenti Beyrut ile cevresindeki daghk bolgelerde carpismalar, turn
siddetiyle devam etmektedir. Filistin Kurtulus Lideri Yaser Arafat ve bazi MUs!Uman
liderler, Suriyeli yoneticilerle gorusmek Uzere Sarn'ai gitrnislerdir.

KOSEM'DEN
Dilsiinllyorum; 0 Halde Vanm

Descartes, soyle diyordu:
"Kesin olan tek sey, herhangi bir seyin dogrulugundan silphe etmektir. Suphe
etmek, dU~Unmektir.Ben vanm".

Suphe etmek, sonra suphe ediyor diye diisilnrnek ve dusunurken var olmak. Pek

cogunun beceremedigi bir i~ ...
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Sirndi

toplumun

kaderini

yuklenecekler

vardir.

Onlar,

neyi,

nasil

dusuniirler

bilinmez. Derler ki;

- Allah kalbimin temizligini

Silphe ediph dusunmesini
de tevekkulu kazarurlarsa

Simdi

suphe

biliyor. 0 buyuktur.

becremernis

insanlann

Allah' a kazananlarsa

ediyoruz.

Meclise

dogal yargilan

tevekkulle

adamlar

vardir. Allah ve

sukrederler.

yollayacak,

belediyelere

baskanlar,

meclisler sececegiz. Kim bu adamlar, kim bu baskanlar?

Kibns

Turk

Federe

Devleti'nin

Kibns sporunun

Kurucu Meclis 2. Baskam ve toplumlararasi
olan Omit

Oran tarafmdan

Birlesmis

esasma

gorusmelerde

Milletler

Gene!

iliskin teklifleri,

din

Turk tarafuu temsil edecek
Sekreterinin

Kibns'taki

ozel

temsilcisi Perez De Cuellar'a verilmistir.

-Omit Onan, teklifleri verdikten sonra, gazetelere sunlar, soylemistir:
"Tekliflerimizi
verdik. Tekliflerimiz

Birlesmis

Milletler

Gene! Sekreteri'nin

gercekler 1~1gmda gayet olumlu

ozel Temsilcisi

ve yapicidir

Cuellar'a

kanaatindeyiz."

KO~EM'DEN
Pazardan Pazara

Gazetelerde bir haber: Lefkosa'daki bir ilkokulumuz tarafmda hiyar yetistirmis. Bu
toplum, gercekte ne turfanda hryarla yetistirrnistir, ama piyasasi ucuz.
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RUM BASINI
Makarios Kleridis Iliskileri

Makarios, onceki gun Kleridis ile bir gortlsme yaprrustir.

SiMERiNi gazetesi, Makarios'un sahsi mi.idahalesi i.izerine Kleridis konusunun
onceki gi.inki.i Temsilciler Meclisi toplantismda ele almmadrgim yazrrusur.

AGON gazetesi de, Makarios'un

izhar ettigi arzu i.izerine, Kleridis konusunun

kapandigrrn one surmustu.
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19Nisan
Sayt : 8640

YUNANLI VE ERMENiLER, DETROiT'TE TURKiYE ALEYHiNE
NUMAvts YAPTI (DI$ Siyaset Haberi)
Halen birlesik Amerika'da bulunan 40 kisilik bir folklor ekibinin Dictroit'te
duzenledigi gosterilerin bir grup Yunanh ve Ermeni gosterici tarafmdan onlenmek
istendigi bildirilmektedir.

LUMBAN'DA GERGiNLiK GiDERMEK AZALIYOR (DI$ Siyaset Haberi)
Lilbnan'da Cumhurbaskaru Suleyman Franjie'nin ulkenin yeni Cumhurbaskaru'run
secminin saglayacak anayasa degisikligini onaylamasmdan Parlamento Baskaru Kemal
Esad' m parlamentonun toplanrnasi icin temaslanna basladigi ogrenilrnistir.

KO~EM'DEN
Taze Kan Verirken

Toplum yapisrrn incelemeden onlara empoze edilmek istenecek turn slogan ve
sistemler, dogal olarak iflas edecektir. Kana ihtiyaci olan hastaya ornegin B grubundan
kan verilmesi gerekirken A grubundan kan verirseniz, hastanm vucudu kabul etmez o!Ur
hatta.

Toplumlara "taze kan" verilmesi cabalan da farkh degil, Siyasi partiler, kendi
kendilerine sistemler olusturacak sonra bu sistemlerle halkm karsisma cikacaklardrr.

Esref'Nidai
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AiLE
Uyuz Nedir? (Kiiltiirel Haber)

Uyuz boceginin deri altma girmesi ile olan hastaliga uyuz'' denir. Uyuz bocegi deri
altma girmesi ile olan hastaliga "uyuz" denir. Uyuz bocegi disi ve erkek olmak uzere iki
cinstir. Ancak butun zaran disi verir. Deri altma yerlesip, 3-4 ay kaldigr gorulrnustur.
Aksamlan kasinti yapar. Hastaya DOT surmelidir boyle bir durumda.
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20 Nisan

Sayi : 8641

CA GLAYANGiL iZMiR'DE A(:IKLAMA YAPTI:
Tiirk-Yunan Zirvesi Her Zaman Miimkiin (DI$ Siyaset Haberi)
Anavatan Disisleri Bakam Ihsan Sabri Caglayangil, Turk ve Yunan Basbakanilan
arasmda bir gorusrnenin her zaman milmkiin olabilecegini soylemistir. Caglayangil,
Ti.irkiye'nin

Yunanistan'la

olan

anlasrnazhklanru

daima

bansci

gorusmelerle

coztlmlemek yolunda caba gosterdigini hattrlatrmstir.

KUTLAMA PROGRAM! A(:IKLANDI:
Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayrami Torenlerle Kutlamyor (ir Haber)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayrami'run prograrm, Savunma Bakanligi
Milli Gllnleri Kutlama Merkez Komitesi Baskanligmca acrklanrmstrr:

Aciklanan programa gore program kutlamalanna 22 Nisan'da baslanacaktir.

KOSEM'DEN
K1sa K1sa
Secim ahkamlan icnide gi.incel yorumdan cikan bir konu var: Pahalihk. Ya Yurttas
artik verdigi paraya ahsrms; pahahligt benirnsemistir veya derdine bulamadrgi careden
umudunu kesmistir.

Oysaki pahahhk konusunda bazi adimlar, gerilere dogru donus yapti. Ornegin
tavuk i.iretimi galiba devreye girdi. Sadece Rum tarafiyla kiyaslanamayacak

kadar

pahah.

E$re[Nidai
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RUM BASINI
Makarios'un Konusmasr

DEMOKRA TiK gazetesinin

bir habere gore, Makarios'un

dun Lefkosa'da

Ayanrea ilkokulunda dUzenlenen bir yardim sergisini torenle acrms ve bu torende yaptigr
konusrnada Kibns rumlannm mucadeleye ve direnise devam edeceklerini, siddetle,
tehdide ve santaj'a boyun egmeyeceklerini soylemistir.
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21 Nisan

Sayi : 8642

1976 BUT(:ESiNE iLiSKiN KOMiSYON (:ALISMALARI TAMAMLANDI:
1976 Mali Yilmda Kemerler Sikilacak (ii; Haber)

"1976 mali Yih Burce Yasasr Tasansi" Kibns Ti.irk Federe Devleti Kurucu Meclisi
Maliye ve Butce Komitesinde gorusulmus ve son sekline getirilmistir.

Komisyonda gecen sekliyle 1976 Butce Yasa Tasansi'nda ongorulen gelir ve gene!
giderler gostergesini soyle siralayabiliriz:

Mahalli gelirler toplamz

: 548.940.200 TL.

k borclanmalar

: 127.120.382 TL.

T. C. ise Milli Savunma icin

: 187.918.140 TL.

Yardim butcesi icin

: 262.081.860 TL. Ilk yardim yaptlmtstir.

OREK, RUM YALANLARINI CEV APLANDIRDI:
"Dilnyayr Aldatmakla Kibrrs Sorununa <;ozilm Bulunamaz"
(ii; Siyaset Haberi)

Kibns Ti.irk Federe Devleti Baskan Yardrmcist ve Savunma Bakaru Osman Orek;
Ti.irk tekliflerinin tamamen gercekci ve yaprci esaslara dayandigim soylemistir.

LEFKOSA, 30 NiSAN'DA OTOMATiK TELEFONA KAVUSACAK
(ii; Haber)
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RUM BASINI
Tiirk-Yunan Yakmlasmasim Rumlar Begenmedi

SiMERiNi gazetesi, asagidaki haberi vermektedir:
"Lefkosa'da

yetkili hukumet

Cumartesi

gtmu,

kacmrmsur.

Bilindigi

baglanusrzhk

Yunan

kaynagi,

parlamentosunda

gibi Karamanlis

politikasun

Yunan Basbakam
yaptrgi

bu konusmasinda,

Karamanlis'in

konusmayi
Kibns

gecen

yorumlamaktan
Hiikurneti'Izledigi

kmamtstt. Yetkili hukumet kaynagi, bu konuda herhangi bir

gorli~ belirtmekten kacmrrustrr.
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22 Nisan
Sayi : 8643

DENKTA~'IN BA~KANLIGINDA TOPLANAN BAKANLAR KURULU,
ONEMLi KARARLAR ALDI

(k Siyaset

Haberi)

Dev let Baskani R. Denktas' m baskanhgtnda

gecen gi.in toplanan

Bakanlar

kurulu'nun aldigi kararlar, di.in acrklanmisnr. Verilen bilgiye gore, Bakanlar Kurulu
toplantismda Liman iscilerinin cahsma sartlannt di.izenleme konunu tahtmda, Magosa
Liman Enci.imeni olusturulrnustur. Bu arada Enci.imene Magosa Kaza ldare Amiri Vedat
Tezcan (Baskan), Liman Dersi Ergi.in Fadi, isci temsilcileri Asaf Sentiirk, Altmay Fahri
katilmislardir.

YUNANiSTAN'DA AMERiKAN ALEYHTARI GOSTERiLER DEV AM
j

EDiYOR (Dis Siyaset Haberi)

Yunanistan'da

solcu gruplann Amerikan aleyhatan gorevleri devam etmektedir.

Girit adasmda Amerikali askerlere ait 5 aradaba tahrip edilirken baskent Atina' da da
NATO ve Amerikan i.isleri aleyhinde gosteriler yapilrmsnr.

GO(;MEN EVLERi SATILACAK (i<; Haber)

Kibns

Ti.irk Federe Devleti Bakanlar

Kurulu Kibns

Ti.irk Federe Devleti

bolgesinde gecmiste insa edilrnis gocrnen evlerinin satilmasma karar verilmistir.

ULUSAL EGEMENLiK (;OCUK BA YRAMI BUG UN BA~LIYOR
(j9 Haber)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayrarru'run Kibns Ti.irk Federe Devleti
bolgelerinde kutlanmasma bugi.inden itibaren baslanacaktir. Kibns Ti.irk Ilkokullartru
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temsilen

bir ogrenciler

bugUn sabah saat 09:00' da once Devlet Baskaru

Denktas'

1

ve

Bakanlar Kurulu uyelerini, daha sonra sirasiyla T.C. Buyukelciligi Maslahat guzan,
Buyukelci Asaf inhan' 1 ziyaret edecektir.

KO~EM'DEN
Karar Yanhsn

Bir sure once Tilrkiye'deki ogrencilerimiz kursunlandi.

Bu olayi telin amaciyla

bolgemizdeki bazi liseler yollara dokulerek gosterilerde bulundular.

Ogrenciler, bilinmelidir ki su anda biiyuk tahrik icindedirler, Bu tahrik, hem distan,
hem de ilgililerin verdikleri cezalardan dolayidir.

Okullara polis gondertmek, polisin gorev yapmasmi istemek, dogrusu ilzilcil
olmustur.
Bize kahrsa, bu tip olaylar karsismda ogrenciyi; onunla birlikte genis halk
yigmlanru hissetlendirecek davramslardan ve de kararlardan kacinmak gerekir.

E~refNidai

RUM BASINI
Teklifler Aciklanacak

FiLELETHEROS

ve CYPRUS MAiL gazetelerinin bildirdigine gore, Turk ve

Rumlann arasmda feati edilen teklifler onumuzdeki gilnlerde acrklanacaktir.
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23 Nisan
Sayi : 8644

ULUSAL EGEMENLiK VE (:OCUK BAYRAMI 56 YA~INDA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayramr'run Kibns Turk Federe Devleti ve
Anavatanda

kutlanmasma

baslanrrusur.

Kibns Tiirk Federe Devletindeki

kutlama

torenleri Eneji ve Tabii Kaynaklar Bakam ve Egitim Bakam Vekili Kenan Atakol'un
Bayrak Radyosundan saat 12:00'de yapugi acihs konusmasiyla baslarmstir. Ayru anda,
Federe Devlet simrlan

icindeki

tilm amt ve resmi binalara torenlerle

bayraklar

cekilmistir.

YUNANiSTAN'DA AMERiKALILARA BANiBALI SALDIRILAR
BA~LADI (Dz$ Haber)

Yunanistan'daki Amerikan aleyhtan gosteriler bobmah saldinlara dontismtisttlr.
Dun, sabaha karsi Atina'nm lpseli Bolgesi'ndeki Birlesik Amerika'nm "National City
Bank" binalannda 90k siddetli bir patlama olrnustur. Patlamada can kaybi olmadigr;
ancak binanm camlarmm tamamen kmldrgi bildirilrnistir.

KO~EM'DEN
Cercek Anlarm Getirmeli

Bugun Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayrarm ozgur topraklanrruzda bu bayramm
anlamma yarasir ikinci kutlama bu.

Boyle gunlerde gilniln anlarm ilzerinde durulur hep. "Bugiln Ulusal Egemenlik ve
Cocuk

Bayrarrudir"

diyerek,

kucuk

cocuklanrruzm

sadece

sehirlerin,

koylerin

alanlarmda kimbilir kac aydir cahstiklan dans figurlerini "talirnli"; fakat cogu yorgun
bedenleriyle

oynamalarmdan

ibaret saymak, onlara omurlerinde
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yernemisler

gibi

tikabasa yeniden gliniln sanki anlamiyrrns
"bugiln eglenmeye

Tum bunlar,

gibi sekerlemer

haklan varrms=havasinda

yedirmek, bolan diyerek sanki

horon teptirmek.

yararsrz bir 23 Nisan' in daha gelip gecmesinden baska nedir ki?

Boyle gilnler, toplumlan

sadece ozgilrlilkleri icin degil, varoluslan ekonomik

dilzeye ckislan icin de kamcilar gilnil geldiginde. 0 gilnleri yasiyoruz simdi,

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayramuuz kutlu olsun

E$re/Nidai

RUM BASINI
Tiirk Tekliflerine Rum Cevabi

FiLELETHEROS gazeteleri, asagidaki haberi vermektedir:
Kibns rum tarafi, B.M. Ozel Temsilcisi Perez De Cuellar'a Krbns Turk teklifleri
ilzerindeki goruslerini ihtiva eden bir mektup verecektir. Rum gorusmeci, Papadopulos
tarafmdan verilecek olan mektupta, Ti.irk tekliflerinin Kibns sorunu ilzerinde herhangi
bir ozlil goresrne yapilrnasina olanak btrakmadigt ve dolayistyla gorusmeleri cikrnaza
soktugu belirtilecektir.

263

24 Nisan
Sayi : 8645

23 NiSAN, YAVRUVATAN'DA VE ANAVATAN'DA TORENLERLE
KUTLANDI (jq Haber)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cocuk bayrami, Kibns Turk Federe Devletinde,
Anavatan'da ve Anatavan'm ahs temsilciliklerinde
Egemenlik

ve Cocuk Bayrarru mlinasebetiyle

torenlerle

baskent

kutlanrmstir. Ulusal

lefkosa'da Yusuf Kaptan

sahasmda duzenlenen torende bir konusma yapan Rauf Denktas, Kibns sorununa da
deginerek Kibns meselesinin uluslararast goresmelerle ve tavizle degil, esit insanlann,
bans isteyen

insanlarm

iyi niyetle

masa

basma

gelmesiyle

halledilebilecegini

soylernistir.

KOSEM'DEN
1976 Buteesi Derken ...

Gectigimiz glinlerde -"Bozkurt" manseti ilgincti: 1976 Mali yilmda kemerler
stkilacak. Nicin? Cunku tam iki yildir belki bu topluma on yil yetecek butceye
donusturerek servet, carcur edildi. Uzatmak, binlerce uzatmak mlimklin. Bugun eger
1976 butcesinde kemerleri sikacaksak, buna sasrnamak gerekir.

RUM BASINI
Arabulucu Atanmasi Dusunuluyor
FiLELETHEROS

gazetesinin

New

York

muhabiri,

Kibns

sorununun

cozumlenmesi icin, harcanmakta olan cabalarda hicbir cikmaza girilmesini onlemek
aemaci ile B.M. merkezinde yogun faaliyetler basladigim bildirmektedir. Gazete, bu
faaliyetin amacmtn, taraflar arasmda bir nevi temasm idaresini mumkun kilmak ve bu
sekilde Rum ve Turk taraflarmm sundugu teklifler arasmdaki farki bir dereceye kadar
azaltmak oldugunu bildirmektedir.
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25 Nisan
Sayi : 8646

DENKTAS, MAKARiOS'UN SORUNU KASITLI OLARAK UZATTIGINI
SOYLEDi:
"Tilrkiye, Rum Idaresini Muhatap Ahp Goril~emez"

(k Siyaset Haberi)

Kibns Turk Fedoere Devleti Baskaru, R. Denktas, Baspikopas Makarios'un Kibns
TilrkFedere Devleti'ni yok saydigiru ve kendi basma davramslar

icine girdignii

soylemistir,

Denktas dim sabah verdigi dernecte: "Kendilerine Kibns hukumetiyirn diyenler,
meselenin hallini kasith olarak uzatiyorlar, Bunu dUnyanm bilmesinde fayda vardir"
demistir.

(:ARPI~MALARIN ARALIKLSIZ DEVAT ETTiGi LUBNAN'DA YENi
BiR GUVENLiK GUCU OLUSTURULMASINA (:ALISILIYOR
(Dis Siyaset Haberi)

RUM BASINI
Makarios, Atina'ya Gidecek

SiMERiNi gazetesi, Yunanistan Basbakaru Karanasanlis'in yakmda Makarios'u
Atina'ya davet etmesinin beklendigini haber vermekte ve soyle demektedir.

"Makarios, Kibns sorununu yeni kritik safhasi hakkmda gorusrnelerde bulunmak
ilzere Atina'ya davet edilecektir. Atina'daki yetkililer, Krbns sorununun yeni bir safhaya
girdigine inanmakta ve bu nedenle Lefkosa Atina arasmdaki ortak politikanm tekrar
gozden gecirilmesi gerektigini ifade etmektedirler.
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26Nisan
Sayi : 8647

BUYUK ZARARLARA UGRADIGINI iLERi SUREN ZARAR GUMU~
GUNEYLiLER, MECLiSE YASA TASARISI SUNUYOR (k Haber)
Ulusal Birlik Partisi'nin birinci buyuk kurultayi, dun sehrimizde Misrrhzade
Sinernasi'nda yapilrms ve Kurum baskam, Rauf Raif Denktas ii Gene! Baskanliga oy
birligiyle ve ayakta alkislar arasmda secilmistir.

YUNAN TELEViZYONUNUN ~iKAYETi UZERiNE AVRUPA YAYIN
BiRLiGi T.R.T'DEN KIBRIS'A YONELiK YAYININI KESMESiNi
iSTEDi (Dz,$ Haber/er)
Avrupa Yaym Birligi (EBU), TRT'ye bir yazt gondererek televizyon yaymlannm
Kibnsa

Yonelik yapilmast

halinde TRT ile arasmdaki

anlasmayi

feshedecegini

bildirmistir. Bu anlasma feshedildigi takdirde, TRT yurtdismdan hicbir sekilde naklen ve
band olarak yiym alamayacak ve disanya yaym yapamayacakttr.

BiRiNCi KARNE NOTU 7 OLAN OGRENCi, txtxct KANATTE 4
ALIRSA, BA~ARILI SAYILACAK BUTUNLEME SINAVLARI 2 DEFA
YAPILACAK (Dz.$ Haber/er)

AiLE
insanlar En Cok Hangi Hastahktan Sikayet Ederler? (Kiiltiirel Haber)
insanlar encok basagnsmdan sikayet ederler. Bas agnsi cok dusunme ve uzun sure
cahsma sonunda olur. Basagnsmi yapan, beyni saran dis zarlar ve ufak damarlardir. En
cok duyulan basagnlan, damar basagnlandrr.
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RUM TARAFI, BRUKSEL ANLASMASINA UYMADI:
Dokuzlar, Gorii~melerin Viyana'da Yapilrnasr Icin Caba Harcryor

(k Haber)

Dunyadaki buyuk devletlerle, "dokuzlar" diye bilinen ulkeleri; ozellikle Fransa'nm
Mayis aymda Viyana'da toplumlararasi bir gorusme yapilmasi icin caba harcadiklan
ogrenilmi~tir.

DENKTAS, iNGiLiZ YUKSEK KOMiSERiNi

(k Siyaset

KABUL ETTi

Haber)

Kibns Turk Federe Devleti Baskarn, R. Denktas, dun saat 10:00'da ingiliz Yuksek
korniserini kabul ederek bir sure gorusmustur.

UBP GENEL SEKRETERLiGiNE

(k Siyaset

NEJAT KONUK SE(:iLDi

Haber)

KOSEM'DEN
Tedbir diyerek Narh

Her zaman "Narh"a kusku ile bakrrusizdir. Hayat pahahlignu onlemede tedbir de
olsa, bizim toplumumuzda narh cogu kez yanhs sonuclar vermistir,

Bir Ziraat Bakanlrgi var. Ticaret Bakanhgi var. Kooperatifler var. Bunlann
toplumda hayat pahahhgim onlemek icin bugline kadar aralarmda sagladiklan bin
anlasrna var rrudrr? Bildigimiz kadanyla yok. "Yurttas artik pahahlrga ahsti. Bunu
benimsedi demek, kahrediyor kisiyi,
E$refNidai
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"BARIS SARTI DEGiL, ULTiMATOM

SUNUYORLAR"

DiYEN

DENKTAS, MAKARiOS' A ARTIK KiLiDiN DEGiSTiGiNi HATIRLATTI

(k Siyaset Haberi)
Kibns Turk Federe Devleti Baskaru R. Denktas, Rumlarm Magosa ucgeni ile
Omorfo'yu bans saru olarak istemelerini illtimatom olarak nitelendirrnis ve boyle bir
seyin dusunulemeyecegini soylemistir,
AL TI NOKT A DAY ANISMA DERNEGi KURULDU (i(: Haber)

Alti Nokta Dayarusma Dernegi'nin

Mutesebbis Heyeti, derneklerinin tescil

ettirmislerdir. Bu konuda bir basm bildirisi yaymlayan Dernek Yonetim . kurulu,
amaclanrun Kibnsli Turk korlerin sorunlanna bir cozum getirmek oldugunu soylemistir.

KOSEM'DEN
Seeimlere Sagduyu

Topi um olarak secirnlerin arifesinde bir yargiya varabildik mi?
Onurnuzdeki aylar icinde pespese gerceklesecek olan yerel ve de gene! secirnler,
bu toplumun ilk anayasal ve de demokratik smavt olmaktadir.
Toplumu

$U

anda secimler arifesinde gercekte bekleyen buyuk gorev

,$U:

- Toplumdan yana olmayi kisisel cikarlanndan once dusunmus kisileri kisisel
cikarlanru oncelikle dusunrnuslerden ayirrnak ... Halkm sezgisi gucludur, yeter ki bu
sezgi, bir takun oyunlanyla duruma ugratilmasm.
Esref Nidai
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TURKiYE'NiN BATI iLE iLiSKiLERiNi KESMEYE <;ALISAN
YUNANiSTAN,

tvt

KOMSULUK iLiSKiLERiNi iSTiSMAR EDiYOR

(Dz~ Siyasi Haber)

T.C. Senatosu Disisleri Komisyonu Baskarn Bitlik Senatorii Kamuran Inan,
Yunanistan'rn

olumsuz politikasinm

Birlesik

Amerika, Tilrkiye ve Yunanistan i19li1

iliskilerini ters yonde etkilemeye basladrgiru soylemistir,

KOSEM'DEN
Seelmlerin Onemi

Elbet bu toplumunu ilgilendiren 90k onernli siyasal gelismeler

de vardir. Bizim

onumuzdeki aylar icinde gerceklestirecegirniz yerel ve de gene! secimler, gerekse Kibns
Turk toplumunun dis dilnyada surdurrneye
Turku bu secimlerle

cahstig. siyasetle siki sikiya ilgilidir. Kibns

siyasal alanda neyi elde edecek? 1. Kendi devlet olusurnu, kendi

bolgesinde, yasal kurallar icinde bir kez daha ortaya koyacak. 2. Secimler sonucu
kesinlikle

rayma oturrnus

bir hukiimet smirlan

belli olan bir toprak ilnitesinde

muhtemelen devlet olusumu ilan edecek.

RUM BASINI
Son Gelismeler
Gazetelerin bildirdigine gore "Turk tarafirun bir iddiasi, dun yetkili bir kaynak
tarafindan yalanlanrrustir. FiLELETHEROS, bu hususta sunlan yazmaktadir: "Yeterli
bir kaynak, Kibns Rum tarafirun, Kibns'taki B.M. Temsilcisi Cuellar'a verdigi
mektupta, toprak konusu ilzerinde yeni teklifler one silrdilgil yolundaki yeni Turk
iddiasmi yalanlarmstrr."
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TIP iLE SAGLIK BAKANLIGI ANLMA~AMADI
Doktorlar, Bugiinden itibaren Siiresiz Genel Greve Gidiyor (Ic Saglik Haberi)

PiY ASADAKi BO ZUK MADENi Y AGLAR TOPLA TTIRILIYOR

(k Haber)
Dim bir aciklama yapan Kibns Tilrk Petrolleri Ltd. Pazarlanan madeni yaglanmn
bazilannda evsaf bozuklugu olduguna iliskin haberlere deginmis, piyasadaki yaglann
toplanmasma karar verildigini belirtrnistir.

RUM BASINI
Parti ve Secim Faaliyeti

Secime dogru gidildikce, Rumlar arasmdaki parti faaliyeti ve bu faaliyetle ilgili
yaymlar artmaktadir,

HARA VGi gazetesinin bildirdigine gore, AKEL merkez komitesi pol it bilrosu,
diln secimler konusunda bir bildiri yaymlayarak, AKEL'in

goruslerini aciklarmstir.

Bildiride, secimlere gidilmesi gorusu desteklenmekte ve demokratik ve vatansever
guclerden olusacak yeni bir meclisin Kibns Rum halkmm milcadelesinde gucltt bir silah
teskil edecegi one silrillmektedir.
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SONSOZ

Elinizdeki

bu cahsma,

gUnUmUz olaylanyla
gazetenin

mukayese

her sayfasimn

bildirmektedir.

yasanan

etme imkamru

aynntih

BUtUn haberler

konusunda onemsememezlik

Oldukca

gecmis zamanda

bir bicimde

okunmah,

hadiseleri

bize aktardrgi

bize saglamaktadir.

Bunun

okunmasi

gercegini

yayirnlanan

gerektigi

herhangi

icin,

dismda
bize

bir haberi okumak

yapilmamalrdir.

yorucu bir cahsmanm

mahsulU olan elinizdeki

bu inceleme

sonunda

okudugum haberlere dayanarak 90k sey ogrendigimi soylemek isterim.

Diyebilirim
olmusurn.

ki; 1y1 ki boyle bir arastirrna

konusunu

inceleme

sansma

sahip

