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ÖNSÖZ

Yapmış olduğumuz çalışma Kıbrıs Türklerinin siyasi, kültürel, sosyal konular vs.
Geçmişteki olayları yazılı bir şekilde o dönemin hal ve vaziyetini günümüzde aktarmaktır. Bu
çalışmaya Gime Milli Arşiv ve K.K.T.C Cumhuriyet Meclisi kütüphanesinde çalıştım ve aynı
zamanda Bozkurt Gazetesinin sahiplerinden olan fertlerden de faydalandım. Bu çalışma
benim ileriki yaşamımda diğer araştırmalarımda bir basamak teşkil etmektedir. Bozkurt
Gazetesi incelediğimiz siyasi günlük olayları, kültürel haberleri olduğu gibi 1969'da geçen
olayları gazete aracılığı ile günümüze taşıyor. Bu yönüyle geçmişte yaşanmış olan toplumsal
hafızamızda yer almış olan toplumun geleceği açısından daha bilgili tecrübeli bireyler olma
açısından o gün yapılanlara tekrar dönmeme açısından önemli bir yere sahiptir.
Gelecek, geçmişte gizlidir. Mazisinden ders almayan toplumların istikbali yoktur. Bu
çalışmamızda bizleri teşvik eden 4 yıl boyunca bizlere yardımlarını esirgemeyen Türk Dili ve
Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent YORULMAZ Bey'e ve Yrd. Doç. Dr. Ali Efdal
ÖZKUL Bey'e saygılarımızı ve teşekkürlerimizi sunarız.

GİRİŞ

Bozkurt Gazetesi 26 Ekim 1951 yılında yayın hayatında başlamış. Günlük olaylar,
dünyadan haberler, kültürel haberler, olay araştırmaları, sosyal içerikli yayınlar yapılmıştır.
Bozkurt'ta yayınlanan ENOSİS' karşı bir yazıda Biz şu kanaatteyiz ki hangi şartlar
altında

olursa

olsun

Kıbrıs'ın

Yunanistan

idaresine

terk

edilmesi

imkansızdır.

Daha sonra EOKA fiilen Türk Halkına karşı saldırılara başlayınca, Halkın Sesi'yle birlikte
Bozkurt Gazetesi de, saldırılara karşı gerçekleri dünyaya duyuran yayınları ile Kıbrıs
Türklerinin en güçlü sesi oldu.
Kıbrıslı Türklerin milli benliğini, kültürel varlığını ada üzerindeki meşru
haklarımızın korunması ve Anavatan Türkiye'nin desteği ile beraber Kıbrıs davamızın önde
gelen savunucularındandır. Kıbrıslı Türklerin haklarını basın yoluyla korumaya ve
geliştirmeye çalışmıştır.

BOZKURT
ÇARŞAMBA 2 TEMMUZ 1969 YIL 18 SAYI 6444

YURT içi HABERLER

iNSAN HAKLARI SEMiNERi ÇALIŞMALARINA DÜN DEVAM ETTi. ...
TÜRK HEYETiNCE HAZIRLANAN BİR RAPOR DELEGELERE SUNULDU.
Kıbrıs Türk Toplum anayasasının öngördüğü haklardan yararlanamayacağı

bir ortama sürüklendi.

Türkleri kötüleme kampanyasına Ermeniler alet oldu.
BM Teşkilatınca düzenlenen Uluslararası insan Hakları Semineri çalışmalarına dün devam edildi. Sunulan
raporda Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının kurduğu düzenin bozulduğu ve bunun sonucu olarak Türk
Toplumlumu olarak anayasada ön görülen temel haklarından yararlanamayacak sürüklendiği
belirtilmektedir. 'Anayasaya saygı gösterilmesini istemeyi isyan hareketi sayan bir zihniyete sahip bulunan
Rum yönetiminin tutumu yüzünden Kıbrıs Türk Toplumunun insanca yaşama ve yeterli hayat standardına
hakkı yanında eğitim, mülkiyet adalet önünde eşitlik çalışma, söz özgürlüğü haklarından bırakılmıştı.'

Demirel, Oenktaş'ı kabul ederek görüşmeler hakkında bilgi aldı.Türkiye Kıbrıs davasına eğildiği
sürece Rumlar saldırıya geçmez.
Türk Toplumun 5 yıllık kalkınma planının takibine başlandı. Başbakan Süleyman Demirel, Kıbrıs Türk
Cemaat Meclis Başkanı Rauf Denktaş'ı kabul etmiştir.
Rauf Denktaş Türk Toplum ekonomik kalkınması konusunda bir soruya şu cevabı vermiştir;
Ekonomik kalkınma planı olarak 5 yıllık bir planımız vardır. Tatbike başlanmıştır.Onun için kredi ve mali
kanlar gerekmektedir.
Papadolapus'un
ddiaları cevaplandırıldı
~20 delegelerine dağıtılan broşürün gerçeklere dayanarak hazırlanmıştır.
ıbrıs hazırlanarak Türk işçi Sendikası Federasyonu Genel Sekreteri Necati Taşkın tarafından Cenevre'de
toplanan 53.Uluslararası Çalışma Teşkilatı Kongresinde delegelere dağıtılmış bulunan ve Türk Cemaatinin
sosyal Sigorta davasını aksettiren broşürün etkisini dikkate alan Rum yönetiminin Çalışma ve Sosyal
Sigorta Başkanı Tasos Papadapulos

bazı iddialar ileri sürmüştür

Larnaka Deniz Festivali dün törenlerle açıldı.

3u yıl 15 gün devam edecek olan festival gelecek yıllarda fuar şeklini alacak.

YURT DiŞi HABERLER

rdün Her An Savaş Bekleniyor
>dün'ün yeni Başkomutanı Şerif Nasır Ortadoğu'da her an savaş çıkabileceğini söylemiştir. lsrail ile barış
de değiliz. Bölgede kendimizi ona göre hazırlıyoruz.
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İspanya İşgalindeki Toprağı Fas'a iade etti
ispanya 35 yılından beri işgalinde bulunan Batı Sahradaki küçük ldney bölgesini Fas'A geri vermiştir.
'Apollo11' Mürettebatı Basın Toplantısı yapıyor.Gidip de dönmemek var! ..
'Apollo11' deneyi ile Ay'a gidecek olan 3 astronotun önümüzdeki cumartesi günü bir basın toplantısı
yapacakları açıklanmıştır.
Houston Uzay merkezinde yapılacak basın toplantısında gazeteciler karantina sebebi ile astronotlara 5
metreden fazla yaklaşmayacak ve cam duvarın arkasından konuşacaklar.

KÜLTÜREL HABERLER

DÜŞÜNÜRÜN KÖŞESİ
Tercih konusu Ozer ŞAHOGLU
Halkın Rum tarafından alış veriş yapmasını sebepleri açıktır. Uzun süreden beri fahiş karı yapmaktan
çekinmeyen bazı tacirlerin bu tutumu halkın içine işlemiştir.Bu durum bazı kişilerin hayat seviyesinde
süratli bir yükselme sağlamıştır.
Bunun yanında büyük çoğunluk hayat standartlarının çok altında yaşamaya mecbur bırakılmıştır.Bu
sebeple halk karşı akın etmiştir.
Son zamanlarda karşı tarafa akın azalmıştır.Her Türk'ün milliyetçilik duygusu uzun vadede geriye
gelecek.Türk malı tercih edilecektir.Bunun için kutsal duygular istismar edilmemeli.

DÜŞÜNCELER

Bağımsız bir Kıbrıs derken ....

EŞREF NİDAİ

Bağımsız bir Kıbrıs'ı Türkiyesiz düşünürler.

Rum Basınından Özetler
-Savaşmayı da biliriz.
-Türkler Pillarga Ormanlarını yakıyorlar.
illi Muhafız Ordusunun Yeni Tatbikatı ( Eleftheria Gazetesi )
-Ermenilerin Muhtırası ( Eleftheria Gazetesi )
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YURTiCiHABERLER

iNSAN HAKLARI SEMiNERiNiN DÜNKÜ TOPLANTISI TARTIŞMALI GEÇTi
Erol Akcal, Türk tarafınca hazırlanan insan ilişkin raporun gerekçelerini anlattı.
Hollanda Delegesi dini liderlerin siyah iktidar kavgasına girişmelerini kınadı.
BM tarafından düzenlenen insan Hakları seminerinin dünkü toplantısında Türk ve Rum delegeler
arasında tartışmalar olmuştur.

Akcal'ın Açıklaması
Rize milletvekili E. Akcal, Rum Temsilcisinin iddialarını cevaplandırarak Türk delegasyonunun böyle bir
raporu hazırlamasını zorunlu kılan nedenlerini belirtmiş ve şöyle konuşmuştur.
Kıbrıs adına sunulan raporda Kıbrıs'taki Türk toplumunun durumunu dikkate alınmadan hazırlanmıştır. Bu
sunduğumuz raporla bu noksanlığı gidermiş olduk.
Rum konuşmacı susturuldu. Rum konuşmacının konunun ayrıntılarına girmek ve geçmiş olaylarına girmek
e geçmiş olayları kendi açısından değerlendirmek istenmiş, Seminerde başkanlık yapan Rum Hukukçu
Triantafilidis duruma müdahale etmiştir.
ürk Heyeti Başkanı Tahsin Bekir Balta'da bu konuda söz almış, toplumlar arası meselelere değinmek
stemiyoruz. Çünkü devam etmekte olan toplumlararası görüşmeler olumlu bir çözüme ulaştırılmasını
sağlaması arzusundayız.

Din Başka Siyaset Başka
Seminer öğleden sonra söz, düşünce, vicdan, din, toplanma ve cemiyet kurma hakkı elde etmiştir.

Ermenilerin Türk kesiminden kaçmaya zorlandıkları gerçek dışıdır.

ün bir bildiri yayınlayan Kıbrıs Türk insan Hakları Komitesi Ermenilerin Türk kesiminden kaçmaya
zorlandıkları iddialarını gerçek dışı olduğunu açıklamıştır.
slararası insan Hakları Semineri'ne katılan mümtaz delegelere dağıtılan ve gerçekleri tahrif bir muhtıra
cevap verildi.
nbul Robert Koleji Giriş imtihanı Lefkoşa'da yapılacak.
anbul Robert Koleji Yüksek Okula Giriş imtihanları 9 ve 10 Temmuz 1969 tarihlerinde Lefkoşa'da
_efl<oşa Türk Lisesi salonunda yapılacak.
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KÜLTÜREL HABERLER

Komple bir san'at adamı ile konuştuk ...
Şair,Romancı,Rejisör

ve Aktör

CAHİT IRGAT
Kıbrıs'ta tiyatronun yerleşmesi için sevgi şart.Tiyatro

sevgi üzerine kurulur.

Şimdiye kadar sayısız eşini beğeniyor. Vatan için bunların içinden yalnız iki tanrol almış olan Cahit lrgat
ve Altı Ölü var.
iyatro sanatçılarımızın birbirlerini çekemediklerini işittim. Tiyatro sevgi üzerine kurulmalıdır.

DÜŞÜNCELER
EŞREF NİDAİ

İNSAN HAKLARI SEMİNERİ ÜZERİNE SON SÖZ!

ıbrıs'ta insan Hakları Semineri yapılmaktadır. Seminer Lefkoşa'da yapılmaktadır. Makerios dünya
·arafından meşru sayılmaktadır.
ıbrıs karşısında Türkiye'nin pek çok yerinde çıkışları olmuştur.
Esasen bu dava sonuna gelmiştir. Türkiye gerekli çıkışla Türk haklarını koparıp alırsa almıştır. Aşağılık
duygusuna kapılmıyoruz ama Rumlara karşı elimizdeki koz sadece Türkiye'nin bizim üzerimizdeki
·eminatıdır. Bu gerçeği kabul etmeliyiz ve tekrar ediyoruz. Türk'ten başka dostumuzun olmadığını
oolitikanın da ötesinde hesaplayarak davranışlarımıza yön vermeliyiz.

BOZKURT
4 Temmuz Cuma 1969 YIL 18 sayı 6446

RT İCİ HABERLER
SAN HAKLARI SEMİNERİ 'AZINLIKLAR' KONUSUNU İNCELEDİ
.::ı--ofesör Balta, 'ETNiK gruplar,halk sıfatı ile yönetime katılmalı' dedi.
rım her dönemde yersiz ve insan haklarına aykırı bir tutum olmuştur.
_et1<oşa'da yapılmakta olan insan hakları seminerinin Türk Heyeti Başkanı Profesör Tahsin Balta çeşitli
·· grupların bulunduğu ülkelerde bu grupların bulunduğu ülkelerde bu grupların azınlık şeklinde değil o
enin halkı sıfatıyla hükümete katılması gerektiğinin belirtmiştir(söylemiştir).Oturumda

Kıbrıs Rum

etimi ,Bulgaristan, Uruguay, Yugoslavya, lngiltere,Yeni Zelanda, Firlandiya,Sovyetler
~i,Ürdün,Amerika,Liberya

= . . , delege Ternadrisözetle

eşit muamele görmesi konusunda bildiriler sunmuşlardır.
şöyle demiştir;

ca azınlıkta olan bir toplumun mensuplarına sadece böyle bir topluma mensup oldukları için yönetime
a konusunda daha iyi imkanlar hazırlamak veya çoğunluğun iradesini önleme yönünde özel
azlar verirlerse eşitlik prensibi çiğnenmiş ve demokratik bir devlet idaresinin çalışması engellenmiş
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Balta'nın konuşması
Türk Heyeti Başkanı Profesör Bekir Balta;Herkesçe bilinen ve somut bir anlam taşıyan Kıbrıs konusunun
ayrıntılarına girmek gerektiğini görmediğini bildirmiş.Irk ,din ve dil değişikliği yüzünden ayrımın her
dönemde de yersiz ve insan haklarına aykırı olduğunu söylemiştir.
Cumhur Başkan Yardımcısı Doktor Fazıl Küçük ve Bayan Küçük halen Lefkoşa'daki B.M. insan Hakları
Seminerine katılmakta olan delegeler onuruna dün akşam bir kokteyl parti vermişleridir.
Ankara'daki temaslar tamamlandı.Denktaş,

Çağlayangil'le ikinci ve son görüşmesini yaptı.

K.T. Cemaat Meclis Bşk. ve geçici Türk Yönetimi Kurulu Bşk. Yrd. R. Denktaş, Dışişleri Bakanı
Çağlayangil'le yaptığı ikinci görüşmede geriye kalan konuları konuşmuştur.
Diğer görüşmeleri Bşk. S. Demirel ve Genel Kurmay Komutanı Org. Memduh Tangmaç ile görüşmüştür.

Çalışma ve Kooperatif İşleri Üyeliği
Zahiresini teslim eden müstahsil derhal ödeneceğini açıkladı.
Eski tatbikat terk edildi. Borcuna taksit ödeyen kredi alabilecek.

Köylülere Tavsiye
Çalışma ve Kooperatif işleri üyeliği , ilk defa bu yıl buğdayın yumuşak ve sert olarak ayrılması Zahire
Ekinciliğinde karar altına alındığından, köylerdeki teslimlerde yumuşak ve sert buğdayın ayrı ayrı
ambarlanması gerekmektedir.
aksitlerini ödeyenlere kredi verilecektir.
Zahiresini Türk Koop. teslim ederek borcuna taksit yatırmış olanlara kredi verileceğini de tespit etmiştir.

YURT DiŞi HABERLER
y Yolculuğunun Hazırlıkları Devam Ediyor.
satura 5 roketindeki arıza giderildi.
• 5 Temmuz'da Ay yolculuğuna akacak olan APOLLO 11 aracını uzaya götürecek Satur 5 roketinin üçüncü
catındakl bir yakıt kısmında meydana gelen arıza giderildi.

quslar Ay'dan getirecekleri toprağı teşhir edecekler.S.Birliğinin

1 O Temmuz'da Ay içinde insan

_ ..• ıunmayan bir uzay aracı göndereceğini bildirmektedir.
.arnaka Deniz Festivalinde cumartesi ve pazar günleri çeşitli gösteriler yapılacak.
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KÜLTÜREL HABERLER

Sizin tiyatro mu?

Dengesini bulamamış bir tahterevalli oynuyor!. ...

EROL KESKİN, SANAT'IN VE SANATÇI KİŞİNİN İZAHINI YAPTI.

Sanatçı kitleleri peşinde sürükleyen milli bir önder gibidir.
Erol Keskin, Kıbrıs'a güçlü bir oyun ve güçlü bir oyun getirmediğini biliyor;bunu içtenlikle söyleye biliyor.
Erol Keskin, aydın kısmın açlığı ile her konuya kolayca konsantre olan her konu üzerinde rahatça
artışmaya giren ve ilginç görüşler öne süren bir tiyatrocudur.
Sanatçı hem yaşadığı zaman aşamalı hem de bu aşamayı başardığını topluma kabul ettirebilmelidir.

Makale
EŞREF NİDAİ

Düşünceler

NEDEN DEVLETCİLİK OLMASIN

brıs Türkü'nün kalkınma konusunu araştırırken kendi kendine hangi tutumla yeterli olabileceğini
araştırırken 'devletçilik' konusu üzerinde durulmuş ve toplumun bugünkü büyümesine uygun düşecek
r

rmül diye benimsemiştir.

"'·· anda imkanlar Türkiye'ye dayanmaktadır. Ancak lider Denktaş'ın Türkiye'den 23 milyon kredini Kıbrıs
-~rklerine tahsis edilmek üzere sağlandığı haberlerini biz Türkiye'nin adada Türk Yönetimi kanalıyla
. atırımlar yapılabileceğini şeklinde yorumlamaktayız.

m Basınından Özetler

adalyanın iki yüzü vardır.'
ftheria gazetesi
nktaş'ın Demeçleri Haravgi Gaztesi
hi ısrar ediyor ( Mahi Gazetesi )
asyonu önleme yönündeki tedbirler. ( AGON Gazetesi )

ikraz Bonaları ( Mahi )
Rum askeri boğuldu.
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BOZKURT

Cumartesi 5 Temmuz 1969 YIL 18 SAYI 6447
YURTiCiHABERLER

Erol Akcal insan Hakları Seminerinde konuştu.
Kişi haklarının kamu yararına kısıtlanmasında tatmin edici kurallar yoktur.
nayasanın çiğnenmesi tarafsız Anayasa mahkemesinin gerekliğini ortaya koymaktır.
Erol Akcal Anayasanın çiğnenmesi halinde tarafsız anayasa mahkemesinin gerekliliğini ve önemini ortaya
onduğunu da değinmiş Uluslararası alanda yeterli murakabe sistemlerinin olmamasından yakınmıştır.
Denktaş'ın Demeci Türk Basınında Geniş Yer Buldu
Barışı Getirecek Her Fırsatı Kovalamaya

Hazırız

Büyük bir imanla iktisadi durumumuzu iyileştirmek zorumdayız.Planlamayı

yönetim olarak

.ıapıyoruz.Anavatan kredi yönünde elinden geleni yapmaktadır.
qauf Denktaş Rum Cemaati Türkleri bir azınlık olarak göstermekte ısrar ediyor demiş.

Denktaş'ın Sıhhati
::lenktaş Marmaris'te beş hafta kadar dinleneceğini ve tatil yapacağı öğrenilmiştir.
Büyük Hazırlık
ık tahmin olmaktan çıktı da elle tutulur hale gelmeye başladı. Yunanlar harıl harıl 12 adaya silah
:aşımaktadırlar.
kmet Bil "Yeni Gazete"

i ipekci insan Hakları Semineri'ni

Eleştirdi

adaki durum bütün seminerlerle çözümlenemez ( Milliyet Gazetesi )Durum köşesinde Kıbrıs insan
+aklan Semineri başlıklı makale yayımlanmalı.
----k tarafı bu seminerde söyleyebileceklerinin

asgarisini söylemiştir.Ama aslında böyle toplantılarda az

eya çok söylenecek sözler alınacak hiçbir sonuç yoktur.Adadaki durum bu seminerlerle çözülecek

+esele değil.
ürk iş Sahipleri ve Müteşebbislerinin

Çilesi

-::ırk cemaatinin kalkınması Türk çarşısının iflastan kurtulması ve daha bir sürü çıkmazlar yaratan yazılar
azılmıştır.
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YURT DiŞi HABERLER
SAKAR'YA 39 TATBİKATINDA ORDUMUZ YENİ SİLAHLAR KULLANDI

Kobra' roketin gözün gördüğü her hedefi kolaylıkla bulabiliyor.
Yaklaşık olarak 750 bin liralık mermi ve roket kullanılan tatbikat böyle bir başarı ile sona erdi.
Kobra ; zırhlı birliklere karşı kullanılan ve bir nevi roket özelliğini taşıyan ' Kobra' ilk defa İngilizler
ullanmışlardır.Hem karada hem de suda gidiyor.

KÜLTÜREL HABERLER

Geleceği Parlak Görünen Genç mi?
Dermen Topluluğu'nun Kurt sanatçıları aynı isim üzerinde birleştiler.

EMEL MESÇİ

Ort sanatçılar vardı? Topluluğunda ... Yıllarını tiyatro sahnelerinde sinema kameraları karşısında tüketmiş
sanatçılar ... Çevrelerine yeni giren genç ve taze kişileri en doğru yargılarla eleştirebilecek sanatçılar ...
3unlar, çevrelerindeki genç arkadaşlarının geleceği üzerinde konuştular mı, bininki kehanet değildir,
ceklenenin olması gereğinin ifadesidir.

kuyucunun Köşesi

Mehmet Mulla

İmam/Düzkaya

Sayın Liderlerimizden dileğimiz,
a Dereceli bir okulun Düzkaya'da açılmasını can'ı gönülden ister, Liderlerimizden bütün imkan ve
;ayretlerini seferber etmelerini isteriz.

m Basınından Özetler
flasyon
ükümetln enflasyon tehlikelerini benimseyip karşı tedbirler almak niyetinde olduğu

ôrütrnektedlr.
-Banka Kredileri Tahdit Edilecek
işleri Teşkilatında Recorganizasyon
-• ürkler ve De Facto Durum
brıs Ticaret Filaso
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YURT

içi

HABERLER

Başbakan Demirel'in Kıbrıs Türklerine Mesajı Var
Türkiye'nin Kıbrıs Politikasında hiç bir değişiklik yok. Kalkınma davamızda yalnız bırakılmayacağız.
emirel, Denktaş görüşmelerine ilişkin tamamlayıcı bilgi elde etmiştir. Mesajda 32 milyon Türk'ün her
zaman kendilerinin yanında olduğunu belirtmiştir.

RT DiŞi HABERLER
ongo Kalkınma Bakanı öldürüldü.
enya siyasi Liderlerinden Tom Mbya, dün meçhul şahıslar tarafından öldürülmüştü.

Erzincan'daki uçak kazasında bir kişi öldü.
ara-Erzincan seferi yapan THY'ye bağlı uçak dün öğleyin Erzincan Havaalanında vasıtaya çarparak
-·· kişinin ölümüne sebep olmuştur.

etnam'da Kanlı Çarpışmalar oldu.
,jJney Vietnam'da başkent Saygu'nun 45 mil güneyindeki bir kasabada 9 sivil ile bir Güney Vietnamlı
er ölmüştür.

• Sovyet Gemisi daha Akdeniz'e indi.
etler Birliğine ait iki mayın tarama gemisi dün Istanbul Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e inmiştir.

üvenlik Konseyi'nin Kararı Ürdün'de sevinç yarattı.

:M Güvenlik Konseyi, Kudüs'ün statüsü hakkında kabul ettiği tasarısı Ürdün'de sevinçle karşılanmıştır.
-rk ordusunun HATAYA Girişinin Yıldönümü Kutlandı.
ordusunun Hatay topraklarına girişinin 31. yıldönümü dün lskenderun'da ve Hatay Bölgesinde
nlerle kutlandı.

LTÜREL HABERLER
ünkü Türk Tiyatrosu,

Beşiğini devirmiş, ağzındaki emziği atmış, ileriye taşıyan yaramaz bir

uktur.

9

EROL GÜNAYDIN

~urp suyu oyununda saf bir uşağı başarı ile canlandırmış olan Erol Günaydın, birçok filmlerde göründüğü
in Kıbrıslıların yabancısı değildir.Daha çok güldürü rollerinde izlediğimiz Erol Günaydın sahnede olduğu
adar beyaz perde de güçlü bir oyuncu olarak dikkati çekmiş.iki yıl önce Güzel Bir Gün filmindeki rolü ile
talya Filim Festivalinde yılın en iyi karakter oyuncusu seçilerek ödülünü almıştır.
-Çocuk Tiyatrosu bir toplumda tiyatro sevgisinin yerleşmesi önemli unsurdur.

( EŞREF NİDAİ )

akale ) Düşünceler : Harb hazırlığı hikayeleri

ar vardır ki Rum gazetelerinden bazıları Türklerin Harb hazırlığı içinde olduğunu yaymaktadırlar.
:.:enktaş'ın Temasları ve Yardımları
er Denktaş'ın Ankara'daki temaslarını bitirmiştir.
m Basınından Özetler
~unluk bir azınlık durumuna düşmemelidir
!arın işidir
Halkının Zaferi ( Haravgi Gazetesi )
Ii Cephenin Beyannameleri
yaşında bir Türk Kayıp
Yönetimi ALEYHİNDE AÇILAN DAVA
RK DEVLETÇİGİNİN TANINMASI YÖNÜNDE SAREDİLEN GAYELER
ok Türk Amerika'da ÇETE SAVAŞ! GÖRÜYOR( EGİTİM)
Halkının Zaferi ( Haravgi Gazetesi )

BOZKURT
Pazartesi 7 Temmuz 1969 YIL 18 SAVI 6449
.T İÇİ HABERLER
Akcal Kıbrıs'tan ayrıldı.
teşkilatırun Lefkoşa'da hazırlamış olduğu kalkınmakta olduğu ülkelerde insan Hakları Seminerindeki
Heyetindeki Rize Milletvekili E.Akcal Kıbrıs'tan ayrıldı.
• ayangil'in Kudüs'le ilgili demeci doküman olarak dağıtıldı.
atan Dışişleri Bakanı'nın Kudüs'ün statüsü ile ilgili demeci BM Teşkilatındaki Türk Temsilciliği
dan hazırlanacak Güvenlik Konseyi dokümanı olarak Genle Sekreterlik tarafından üye ülkelere
e

•,ımış.
Nehrindeki adaya ilişkin toplantılar devam ediyor. Meriç nehrindeki bir adanın Yunanlılar tarafından
· etinin istenmesi üzerine Türk ve Yunan heyeti arasında başlayan görüşmelerin 2.safhası yarın
acak.
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RT DiŞi HABERLER
üzelerin babası Van Braun dedi ki ;
=eza yarışında Rusları elli sene geçti'

..:z.2y adamı 'Ay'ı Kopyalayan Toz Şeklindeki Tabaka Bir Bataklık gibi Astronotları Yutabilir. '
:!..eyinin içindeki sayısız teorilerin uzaya hakim olmak için çalışan dünyanın dev bilim adamı Braun ile Atina
on otelinde görüşülmüştür.
Braun 2.dünya savaşında Hitlerin sağ kolu olmuştur.5 Eylül 1944 yılında Van Braun Karagahhane
e getirdiği misilleme silahı olarak vasıflandırdığı kendi icadı V2 füzeleriyle Londra ve Paris'i füze
~ --uruna tutmuştur.

İsrail uçağı Sina üzerinde düşürüldü

rao komandoları , bir lsrail elektrik santralini havaya uçurdu.
eşmiş Arap Cum. toprakların üzerinde uçuş yapan İsrail uçaklarından Mirage tipi bir uçağın açılan
ateşi sonunda düşürüldüğü açıklanmıştır.
merkezi Ay Histerisine tutuldu.
ayın 16'sında Ay'a inmek için hareket edecek' APOLLO 11 'astronotları eğitimlerine hazırlanırken
Kenedy ve civarında bir 'uzay histerisine' tutulmuş.

TÜREL HABERLER
Okuyucunun Köşesi

le)

ALİ YALÇIN

im , öğretmen katliamına artık son verilmektedir.
ilk öğretim ve orta öğretim sendikaları faaliyete geçtikleri günlerde ele aldıkları problemlerden biri
ta öğretimde hadiselerden sonra tayin edilen ve geçici statüde olan öğretmenlerin durumlarıyla ilk

~de

yardımcı öğretmen kategorisinde olan öğretmenlerin tayinlerinde tatbik edilen usuldür.
Dçük ve Sayın R.Denktaş'a baş vurarak söz konusu insanlık dışı usule son verilmesini rica ettiler.

e (Düşünceler)

EŞREF NİDAİ

lk Konusu ve Devlet
.lıca:.aki politik ve ekonomik gelişmelerin ağırlıkta bulunduğu son aylarda bunlara paralel olarak uzayan bir
vardır.
Kıbrıs Türkünün bugünde yanında, peşini bırakmayacak olan bu derde mutlaka çözüm
~-=r,..,alıdır.
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YURT

iCi

HABERLER

ürütme, Yasama ve Adalet Organlarının Tümü Bir Toplumun Elinde.

=· ıat

Sami Kıbrıs'ta insan hakları komitesi kurulmasını teklif etti.

3alta, Türk Anayasası'nın özelliklerine ilişkin bilgi verdi. Fuat Sami'nin konuşması iki konuşmacıyı
:evaplandıran Türk delegesi Fuat Sami bir çok ülkelerde seçimle iş başına gelen bir parlamento ve
:ağımsız

bir adalet sistemi yanında ve yüksek danışma görevli atanmasının da gerekli gördüğünü

:elirtmiş.
orıs Halkına güvelik duygusu veren ve 1960 Anayasası hükümlerine göre kurulan bağımsız ve Yüksek
,ıayasa Mahkemesi vardır.

-rkiye Odalar Birliği Kıbrıs Fuarına Katılacak Türk Sanayiyi Kıbrıslılara en iyi şekilde tanıtılacak.
-·- yıl 5 Eylül'de açılacak 28 Eylül'e kadar devam edecek olan Beynelmilel Kıbrıs Fuarına Türkiye Odalar
·-·· ,iQinin de katılacağı öğrenilmiştir.
Kıbrıs Fuarında Türk Sanayinin Kıbrıslılara en iyi şekilde tanıtmak amacıyla hiç bir fedakarlıktan
nılmayacak.

RT DiŞi HABERLER
-- eyş Kanalı'nda topçu düellosu yapıldı.
illa çarpışmaları bütün şiddetiyle devam ediyor. Bir lsrail sözcüsü evvelki akşam Süveyş kanalının
ı yakasında Mısır kuvvetleriyle meydana gelen hafif silahlar ve topçu çatışması esnasında bir kişi

TÜREL HABERLER
er Feray Topluluğu ikinci temsilini verdi.
n perşembe gününden beri adamızda konuk bulunan Ayfer Feray Topluluğu Lefkoşa'da ikici ve son
ilini dün kalabalık bir izleyici kitlesi huzurunda başarı ile vermiştir.

üncü Hakem kursunun hocaları dün geldi.
a'ya 10 yıl evvel 175 Lirayla giden Kıbrıslı Türkün şimdi 28 dükkanı var. Salih Ali Londra'da "Köfte
Kralı" olarak tanınıyor.
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akale) Atatürk'ün Sosyalistliği

Hikmet Bil (Yeni Gazeteden)

an zaman Atatürk'ün bir sosyalist olduğu yahut olmadığı tartışmaları yapılır.
zatürk'ün yetiştirdiği Prof. Afet inan; Atatürk'ün ne komünist ne de sosyalist olduğunu söylüyor.
zatürk'ün yeni ülkeyi kurarken devletçiliği benimsemiştir.

Basınından Özetler
arios hükümetine ikaz. (Patris Gazetesi)
eniler (Eleftheron Gazetesi)
nefsi Haberler Tekzip edilmiştir.
a vaktimiz var. (Alithia Gazetesi)
rios önemli bir demeç vericek.
·ye ve Amerika (Thames Gazetesi)

BOZKURT
Çarşamba 9 Temmuz 1969 Yıl 18 Sayı 6451

T

içi

HABERLER

oşa'da Yangın: Dün saat 09.15'te Girne Kapısı karşısındaki telefon direğinin bazı tellerinin kontak
ası üzerine tutuşmuş.

oöaz Bölgesin Şehitler Abidesi uzun zamandan beri yapılan yoğun çalışmalar neticesinde tamamlamış
• 17 Temmuz günü tamamen açılacaktır.
il ile Suriye Arasında Hava Çarpışması

·ı 7

Suriye uçağını düşürdüğünü açıkladı.

un buharlaşmasını önleyen ilaç bulundu.
--ea Petrochdmical adlı ilaç deneme mahiyetin deyermasyon barajında kullanıldı.
-~ seraI Almanya'nın Kontsea Petrochdmical adlı kimya fabrikası tarafından imal edilen bir yeni tip ilaç
. esinde , su depoları , barajları ve sair birikintilerini suyun buharlaşmasını %50 azaltıyor.
rıs ile Türkiye arasında Feribot Seferleri başladı.
s ile Türkiye arasında G. Feribot Seferleri dün başlamıştır. Deneme mahiyetindeki sefer Kıbrıslı
erden oluşan bir şirket tarafından yapılmıştır.
iyetler Kanunu Değiştiriliyor
liğe artık dernek kurma ve boykot yasak.Yüksek öğretim gençliğinin yürürlükte olan kanunların
klarından yaralanmak boykot ve işgallerden, sokak gösterilerine kadar çeşitli alanlarda faaliyete
malan dolayısıyla toplum içinde bazı huzursuzluklara sebep olmaları Cemiyetler kanunda yapılan
değişikliklerle önlenecek.
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RT DiŞi HABERLER

ırda yedekler silah altında, hava güçleri de alarm verdi.Bir komanda baskınında en az 30 İsrailli
ürüldü.
sır Hükümeti, Ortadoğu gerginliğinin bir hayli artması ve lsrail Savunma Bakanı Mosne Daye'nin
rapları misilleme ile tehdit etmesi üzerine yedeklerin bir kısmını silah altına almış ve hava kuwetlerine
rm vermiştir.

LTÜREL HABERLER
kale)

Eşref NİDAİ

DÜŞÜNCELER

'da azınlık ve çoğunluk değil iki milli toplum vardır.
en Kıbrıs davasını açık ve seçik görmek mümkün olmaktadır. Türk ve Rum, Türk ve Rum toplumları
ındaki ayrılığa neden ortaya kavga çıktığı bir türlü antlaşmaya varılmadığı.
BASININDAN ÖZETLER
irel'in tilki kurnazlığı (Mahi Gazetsei)
· - iyeti Meçhul deniz altısı (Mahi Gazetesi)
s'ta Kriz Başgöstermesi mümkün ( Fileleftheros)
p Türk bulundu ( Fileleftheros)

BOZKURT
Perşembe 10 Temmuz 1969 Yıl -18 Sayı:6452
T

içi

HABELER

yardımın aslen payı Türkiye ile Yunanistan'a ait.
Kıbrıs sorununun artık kritik bir safhaya girmeyeceğine inanıyor.Türk-Amerikan

ilişkilerinde lslaha

erika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı, kalkınmakta olan ülkelere yapılacak yardımlar
suna deyinen konuşan Kıbrıs sorununa da değinmiştir. Bakan yardımcısı toplumlar arası
::şmelerin olumlu ve yapıcı yönüne işaret etmiş bu sorunda yeniden kritik bir safhaya girilmeyeceği
i izah etmiştir.
İnsan Hakları Semineri Salyotu'nun konuşması ile sona erdi.
"eşkilatı'run Adamızda düzenlediği kalkınmakta olan ülkelerde insan Hakları Semineri'nin çalışmaları
a erdi.
Partisi Bekleneni vermek
öy Mücahitler Cemiyeti ile özel Kamu görevlileri sendikasının Türkiye' de yüksek öğretim yapan
er için tertiplenmiş oldukları çay partisine iştirakin çok az olması sebebiyle beklendiği gibi olmamış
· asyona değinerek hatalar yüzünden başarı ile sonuçlanmıştır
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ran Eralp, Veda Toplantısında Konuştu
brıs sorunu beş buçuk yıl öncekine oranla çok farklı

J şişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğine atanan Türkiye'nin BM'deki daimi delegesi Orhan Eralp dün
;azetecilerle konuştu

RT DiŞi HABERLER

~rk Aydını ile Halk Karşı Karşıya Getirilmek İsteniyor.
yseri'de durum normale indi.
ıyseri'de önceki gece iki cami ile Imam Hatip Okulu, Türk Kültür Derneğine dinamit atılması ile gelişen
geçen gün devem eden olaylar tamamen yetişmesi ve şehir normale dönmüştür.
manya, Yunanistan'a Denizaltı satmak için izin istedi.
=ecıeral Almanya'nın Yunanistan'a dört denizaltı satması için izin istedi.
:atı Avrupa Birliğinden izin çıkarmak istedi.
-,eni Amerika Büyükelçisi geliyor.
erika'nın yeni Kıbrıs Büyükelçisi David H. Popper 15 Temmuz Salı günü Lefkoşa'ya vasıl olacaktır.

-• ürkiye'de akaryakıt sıkıntısı
ryakıt sıkıntısı çekmekte olan Türkiye'nin bu sıkıntısını gidermek için ltalya'dan 23bin ton petrol ithal
iştir.
doğu'da Gerginlik Hissedilir Şekilde Arttı .

rail gemisi batarya ateşinde isabet aldı.
-

elki gün Golen yayınlarında lsrail ve Suriye uçakları arasında yer alan hava çarpışmalarının Süveyş
ezinde çarpışmalar olmuştur.

TÜREL HABERLER
EŞREF NİDAİ

ale) DÜŞÜNCELER

adada toprak davası 2 şekilde ortaya çıkmıştır.
mlar Türk toplumuna saldırdıkları zaman 'vatan' ortaya çıkan topraklarımız.
takım nedenlerle onları Rum'a satmak zorunda kaldığımız zaman topraklarımız.
Tam Kıbrıs direniş kesildi. Toprak vatandı, uğruna sonuna kadar savaşılacaktı.
Açık oturumlara kadar gidilerek neden satıyoruz diye konuyu bu kadar ayağa düşürecektik.
RUM BASININDAN ÖZETLER
imden korkuyormuyuz?

(Agon Gazetesi)

Sami'nin konuşmacısı ( Elftheria Gazetesi)
nlarna (Mahi)
s Hükümeti Türk Tarihlerine Tepki Gösterecek (Mahi)

ldes'ln Dönüşü Ertelendi (Agon Gazetesi)
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Görüşü Seminer Raporunda: Her toplum nüfus oranına göre yönetime katılmalı. ... Prof.Balta
adan ayrıldı.
ta:Anavatan yanınızdadır .....
Jarınız daima korunacaktır .....
Toplumu topraklarını serbestçe kullanılabilir ve devlet kaynaklarından yararlanabilirse
:onomik savaşı kazanır.
-·· Balta Cemaatimizi iyi teşkilatlandırmış meşru haklarını sonuna kadar götürmeye azimli gördü.Bu bize
ranç verdi.Kıbrıs Türk Toplumu yanında Anavatan Türkiye'nin yanındadır.
9 yılından beri bu an için hazırlanıldı.
i uzay uçuşunun geriye doğru sayma işlemi başladı.
y Otelde Sergi: M.Erdel Ziya'nın heykel, resim, el işi sergisi Saray Otel'de açılmıştır.

asol Bölgesi Yüksek Tahsil Geçlik Forumları devam ediyor.
e, gençlik hareketlerini halka anlatarak benimsemek.
an, Türkiye'ye karşı savaşa hazırlanıyor.
basınındaki savaş histerisi devam etmektedir.
eria gazetesi Yunan geçmişte Türkiye'ye karşı hazırlıklı olmadığına işaret etmekte bugün ise bir
hazırlığını başlatmaktadır.
rios Türkler değişmez tutumunda ısrar edecek olursa bir çıkmaza doğru sürükleneceğiz dedi.
rden zarar gören bir Rum'un malı satıldı.

.T DiŞi HABERLER
pidon ilk basın toplantısını yaptı.
ere'nin ortak Pazar'a girmesine artık Fransa razı.

.TÜREL HABERLER
- ~ ÜNÜRÜM KÖŞESİ ÖZER ŞAHOGLU
yönetiminin Mali Bakanı Patsalides Eleftheria gazetesine Banka kredilerinin kısıtlanması hususunda

~i demece göre Kredi kısıtlamasının enflasyon olduğunu göstermektedir.
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üşünceler

EŞREF NİDAİ

_, göçmen konusu vardır .
..•... dönümden fazla Türk Emlakine el konulduğu bugünlerde tümen tümen kanunsuzluklar uzarken bu
ııca henüz çözüme kavuşmayan kavuşacağa benzemeyen göçmenler konusu aklımıza geldi
:;:.... ada göçmen problemi suni olarak yaratılmamıştır.

M BASININDAN ÖZETLER
k.ayet (Makale Eleftkeros
. Spridakis'in

Gazetesi)

Mesajı

eftea Ora Gazetesi

BOZKURT
Cumartesi
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T İÇİ HABERLER
Yönü İle Güven Verici Bir Tatbikat

~ oşa Mücahitleridün Baskın Tatbikatı yaptılar. Dün öğleden sonra güneş batarken Lefkoşa
hitleri, Hamitköy yolu üzerinde başarılı bir baskın tatbikatı yapmışlardır.Mücahitlerimizineğtim
- etlerini ortaya koyan bu tatbikat her yönüyle güven verici olmuştur. Saat 18.30'da başlayan baskın
atı 19.30'dason bulmuştur.
r Silahın Gölgesine Mi Sığınıyorlar?
ios "bütün ümitlerim silahlı kuvvetlerde" deil
- kopos Makarios düz sözde Milli MuhafızAlayı'na terhis törenine hazır bulunmak üzere gittiği
'da yaptığı bir konuşmada"Bütün ümitlerim Silahlı Kuvvetlerindeolduğunu" söylemişti.
T DiŞi HABERLER
an Sağlamer "DİKKATLİ OLMALIYIZ" Diyor.
nistan Türkiye'ye karşı Hızla Silahlanıyor.
--a1cya'dakiYunan Zulmü artmakta. Anavatan'da yayınlanan Yeni İstanbul Gazetesi'nde K.
eamer'in Yunanistan'ın gittikçe silahlanmasınıeleştiren bir yazısı çıkmıştır.
_,.,,tan'ın son günlerde F. Almanya'dan Denizaltı, Fransa'dan Jet Savaş Uçakları sipariş ettiğini
ekte ve bunlardan komünistlerekarşı değil Türkiye'ye karşı olabileceğine işaret ediliyor.
Tra_kya'daki soydaşlarımıza karşı Yunan baskısının arttığına dair haberler alınmaktadır.
C Komandosu'nun intikamı alındı.
mandolarınyıldırım baskını ile 40 İsrailli öldürüldüler.
~
~

•••. Arap Cumhuriyeti ordusuna mensup komandoların gecen geçe yarısından sonra Süveyş Kanalı'nı
bir İsrail Karakolu'na yaptıkları baskında 40 kişi öldürüldü.
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LTÜREL HABERLER

akale)

Hikmet Bil

ARAP MODELİ

Yeni Gazete'den

ons Türkiye için ne bir avuç topraktır, ne de bir kaç bin soydaş hikayesidir.
rıs Türkiye için bir strateji problemidir.

üşünceler] İSRAİL ARAP ÇALIŞMALARI ÜZERİNE

EŞREF NİDAİ

=48'de Amerikalıların yardımı sayesinde Filistin topraklarında lsraillilerin kendilerinin ifadelerine göre 2
yıl sonra 20 bin 70 km2 dar bir şeritte 2.5 milyon İsraillilerin vatan diye sarıldıkları topraklarda birden
yeşeren bu medeniyetin O. Doğu'da ayaklandığını görüyoruz

Basınından Özetler
ko'nun Demeci
ikobu'da İngiliz Füze Üssü
el Konusundaki anlaşmazlık
ilyon değerinde Bono çıkarılacak. (Fileftheros Gatezesi)
silciler Mecilisi Toplandı.

BOZKURT
Pazar 13 Temmuz 1969 Yıl 18 Sayı 6455
T İÇİ HABERLER
ra Place'ın Yönetimi İngilizlere Geçti.
Yönetiminde ENDİŞE!
şa'nın Rum Kesimindeki Ledra Place Oteli'nin yönetiminin bir lngiliz firmasına geçmesi Makarios
etimi ile Rum Kuvvetlerini endişeye düşürmüştür.

ale Mühimmat Fabrikasında İnfilak
ale Silah Fabrikasında İnfilak önceki akşam 17 ton barutun ani olarak infilak etmesi
·ne 3 işçi muhtelif yerlerinden ciddi yanıklarla Ankara'ya sevk edilmiş.
rne'yi ziyaret edecek olan Galet Komutanı Demes Kıbrıs problemi adadaki iki millet
- dan çözümlenmelidir.
:T DiŞi HABERLER
olculuğu ile ilgili bütün hazırlıklar tamamlandı .
•. ıot Aldrin," Ay'da kalıp da geriye dönmemizde mümkündür" dedi.Uçuşla ilgili muhtemel felaketlerden
ediliyor. Tek bir kişinin yerinde bulunmaması ya da tek bir unsurun bulunmaması ya da tek bir unsurun
göstermesi bir felaketin meydana gelmesinde yeterli.
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stanbul'a üç günlük bir ziyaret yapmakta olan Yugoslavya Deniz Kuvvetleri okul gemisi
-LET'tinkomutanı Albay Malikot, dün yaptığı basın toplantısında Akel'de Amerikan ve Sovyet
nanmalarının bulunmasını eleştirmiş ve gereksiz olduğunu bildirmiştir.
ğu Asya' daki işbirliğini sarsacağı gerekçesiyle
distan, Türkiye'den Pakistan'a sevk edilecek tanklara tepki gösterdi.
uçak 31 yolcusuyla kayboldu.
de 31 yolcu bulunan bir uçak dün Nepal'da kaybolmuştur.
vrimci TÖS gittikçe güçlenirken
DMF, TÖS'le birleşmek üzere feshedildi.
-rkiye öğretmen derneklerini Milli Federasyonu dün yaptığı 22. Kongresinde
erasyonun feshedilmesi kararını almıştır.
grede Bşk. Doçent Osman Nuri Koçtürk, federasyonun bugün ki ortamda görevini bitirdiğini
sürerek Türkiye öğretmenler sendikası ile birleşmesini istemiştir.

[LTÜREL HABERLER
A.KALE)Düşünürün Köşesi
-FLASYON ve BİZ

ÖZER ŞAHOGLU

ııasyon paranın satın alma gücünün içte ve dışta azalmasıdır. Kıbrıs'ta enflasyon belirtileri;
tın aşırı bir artış göstermesi buna mukabil ihracın o kadar artmaması ve fiyatların anormal
iyeye çıkması ile su yüzüne çıkmıştır.

EşrefNİDAİ

a.a,.ınmada gerekli olan ....
iye ile Kıbrıs arasında hava ve deniz köprülerinin kurulması geçtiğimiz yıllardan beri bugün
· speterı bir takım zorluklardan doğduğunu söyleyebiliriz.
1) Rum ekonomik hegemonyasını alabildiğine sarmış.

_, Makarios idaresi her şeyden evvel devlet niteliği içinde Türk toplumunu sonu gelmez
baskılara maruz bıraktığını

19

UM BASININDAN ÖZETLER
- Türklerin iki yüzlülüğü (ELEFTHERİA GAZETESİ)
- Kamuoyu aydınlatılmalıdır. (MAHİ GAZETESİ)
- Hırsızlık (MAHİ GAZETESİ)
-ükümet ile ordunun Ledia Palace oteli konusundaki belirtmeleri (ELEFTHERİA GAZETESİ)

BOZKURT
Pazartesi 14 Temmuz 1969 YIL 18 SAYI: 6456
lL~TİCİHABERLER
hlı Rum Polis ve Askerleri Dün Girne Bölgesinde Soydaşlarımızı Tedirgin Etti
niz banyosuna giden Türkler tutuklandı.

.ahlanna süngü takmış Rum askerleri denizde yıkanan Türklerden hüviyet kartı istediler. Bir
sım Türkler de bugün mahkeme huzuruna çıkarılmak üzere tutuklandı.
,:nya genel efkarını yanlış yola sürüklemek amacıyla bütün propaganda mekanizmalarını
ferber ederek her fırsatta Türklere tanınan insan haklarından seyahat özgürlüğünden söz eden
yönetimi şimdiye kadar binlerce örneğini verdiği bu insanca davranışlarına bir yenisini
emiştir.
'aşlı bir yüzücünün fedakarlığı sayesinde 3 Türk genci, boğularak can vermekten güçlükle
!du. Ölmek üzere olan 3 insanın "imdat" feryatlarına kayıtsız kalındı.
Dakika
Jar "Apollo 11" uçuşunu sabote etmek mi istiyorlar?
D'nin ay yolculuğunu gerçekleştirmesine kısa bir süre kala SSCB'nin LUNAR 15 aracını aya
- Iermesi uzay cesaretlerinde panik yaratmıştır.

:RT DIŞI HABERLER
rginlik gittikçe artıyor
Jar Golan tepelerine roket attılar. İsrailler işgal altında bulunan Suriye'nin Golan
lerindeki bir turistik lokantasına iki roket atıldığını ve bunun sonucu olarak 3 sivil
anmıştır.
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illL TÜREL HABERLER
mokrasinin hizmetinde bir insan :
~·orge Gallup
- llup Amerikan sosyal hayatını etkileyen ünlü bir psikologdur.

..IAKALE) Sisko'nun demeci niye korkuttu
· endilerini yalnız hissedenler Amerika'ya yüklenirken biraz da bu kaygıları duymaktadırlar.

m Basınından Özetler
giliz Komplosu (GNOMİ GAZETESİ)
karios'un Sözleri (ELEFTHERİA GAZETESİ)
ni Türk-Amerikan anlaşması Kıbrıs için çok katı. (FİLELEFTHEROS GAZETESİ)
BOZKURT
Sah 15 Temmuz 1969 YIL: 18 SAYI: 6457
.-RT İÇİ HABERLER
iz banyosu yaparken hiç sebepsiz tutuklandı
_iltere'den gelen Türk'e 7 saat süre ile işkence yapıldı. Son 13 seneden beri İngiltere'de
akta olan Önder Cemal isimli bir soydaşımız uzun zaman ayrı olduğu adadaki tanıdık ve
Balcı'yla görüşmelere geldiği Gime'de deniz banyosu yaparken Rumlar tarafından
landı.

lar, yararlı olduğu sürece adadaki buhranı devam ettirecekler.

iyet gazetesi baş yazarı Abdi İpekçi Kıbrıs Rumlarının buhran seviyesinde zenginleşmesine
~. en Türklerin aksine ekonomik bakımdan sıkıntı içinde olduğunu bildirmektedir.
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i1-~T DIŞI HABERLER
rihi Ay Yolculuğuna Bir Gün Kaldı ...
ıt ikmali yapıldı ....
ollo 11" Uçuşa Hazır!
slar Ay toprağını Amerikalılardan daha önce temin edecekler
ollo 11" denemesinin yöneticilerinden Dr Bomek Bahen de dün bir demeç verdi. Eğer
etler bizden önce Ay toprağı alıp geri gelebilirse başarımızın büyük bir kısmını
- · geleyebilirler demiştir.

·oslovakya'nın F. Alm ile sınırlarına yakınındaki bir kamyonla Batıya iltica etmeğe teşebbüs
bazı Çek gençlerinin üzerine muhafızlar tarafından açılan ateş sonucunda bir kişi öldü.

Kısa....
an alayı değiştiriliyor.
- ·eyş kanalındaki çarpışmalar devam ediyor.
era! Almanya yardım yapan ülkeler sırasındadır.

."I.TÜREL HABERLER

Eşref NİDAİ
:::örüşmelerin bir süre kesilmesi neticesinde siyasi durumda durgun bir sayfaya girildi.

Basınından Özetler
ma ve uyutma" (ELEFTHERİAN GAZETESİ)
iye Kıbrıs'ın tümünü istiyor (ELEFTHERİAN GAZETESİ)
üm

Yolu (ALTHİA GAZETESİ)

ariodos'un konulması
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BOZKURT
Çarşamba

16 Temmuz 1969 YIL :18 SAYI: 6458

ı'l."RT İCİ HABERLER
- öğleden sonra saat 18:00 sularında Lefkoşa Hava alanı yolunun Ford garajı karşısındaki yol
ğişimine toslayan CG 200 plaka numaralı kamyonet tipindeki bir arabada bulunan üç Rum
i fena bir şekilde yaralanmıştır.

:RT DIŞI HABERLER
Tarihi Gün Geldi: Ver Elini Ay!.

.

Tçuşu Bugün
Armstrong: Apollol 1 uçuşu biz Ay'dan dönmesek bile bir başarı olarak tarihe geçecektir.
Kıbrıs saati ile 15.32 de Aya doğru 15.32 2de Aya Doğru tarihi yolculuğuna başlayacak
··" pollo 11" aracının son hazırlıkları gözden geçirmektedir.
cu meçhulümüz olan bir his değildir. Fakat gerçeği söylemek icap ederse bu sebeple
uğa çıkmaktan korkmuyorum.

Başarı Bekleniyor
. andan Aya ilk ayak basacak olan "Apollo 11" aracının %80 emin olduklarını belirtmiştir.
~uong

gerçekleştirmeyi düşündüğümüz hedefler göz önüne alınırsa bu başarı oranı normal

~ toplumu iktisaden kendi kendine yeterli hale getirilmesi Milliyet gazetesi yayın müdürü
ekçinin imzasıyla yayımlanmaya başlayan makalesinde Türk toplumu ile Rumlar arasında
--..-,_-,, büyüyen farkı durdurup gittikçe azaltmak ve Türk toplumunu iktisaden kendi kendine

iye Atom ve hidrojen bombası yapacak durumda iki Türk ilim adamı,
~islerinin

patentini almak için hükümete başvurdu.

-yapan ilim adamı Prof. İbrahim Ateş daha iki yaşında iken ailesi ile birlikte Fransa'ya
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ilim adamlarımız Atom ve Hidrojen bombalarını imal edecek be bunlardan 10-12 kadarını
abilecek durumdayız.

)l'nin görevi ikili görüşmelerin başlangıcını hazırlamak.
cistanlı Abdülhamit evvelki gün beraberinde aile olduğu halde İstanbul'a gitmiştir. Genel
eter Yardımcısı olduğu için bu konuda bir yorum yapmam. Yalnız şunu söylemek isterim ki;
olarak ikili görüşmelerin başlangıcını hazırlarız.

--rdün'le İsrail ateş teati etti.
- 'de askeri bir sözcü İsrail kuvvetlerinin evvelki gece Ürdün vadisinin güneyinde Ürdün
etleri ateş ettikleri ve Ürdünlülerin zayiat vermediğini söylemiştir.

[I. TÜREL HABERLER
EşrefNİDAİ
sahaları ve mesken durumu !
sahaları ve meskenlerin kısmen göze batarcasına yayılmasını zaman zaman bu sütunlarda

ların planlı iskan sahası seçmesi ve mesken inşaatına hız verdiği bir dönemde Türk
i-.ıf.::ıın kendi bünyesine uygun planlı bir mesken inşaatına girişmesi kaçınılmazdır.

"'Ii

,. Alayı Değiştirme birliği

-~lielırrden Zarar Görenler (HERAVGİ)

_ ••w••
ınetin kararları kınandı
• C•

sokakları sütle dolup taştı. (FİLELEFTHEROS GAZETESİ)
a gelenYahudiler. (HERAVGİ GAZETESİ)
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BOZKURT
Perşembe 17 Temmuz 1969 YIL : 18 SAYI : 6459
:RT İÇİ HABERLER
bir iktisadi değil siyasidir amaç kalkınmaya yönelen toplumumuzu kösteklemektir
cez bankasının bu tedbiri iktisadi ablukanın yerine geçen bir kredi abluka politikasıdır. Bu
·· a iktisadi olmaktan ziyade siyasi olduğu ve Türk cemaatinin kalkınma hamlesinin
eklemek anlamını taşıyor.

asol'daki 4. Form Tartışmalı Geçti
ın çeşitli bölgelerinden gelenlerin de katıldığı bu toplantıda hücum edilmedik makam
-.ınmadık kişi bırakılmamış liderliğimiz "despot" Lefkoşa "dükkaklık" ve basınımız ile basın
.suplarımız efendileriniz emrindeki zavallı köpekler olarak vasıflandırılmıştır.

T DIŞI HABERLER
oll hiçbir aksama olmadan mahalli saatle dün 15.32'de Ay'a fırlatıldı
sur insan saatte 39200 km hızla Ay' a yaklaşıyor. Apollo 11 'in kontrolü Cape Keneedy' den
on'daki uzay merkezine geçti. Belki yüzyıl sonra belki de daha önce Ay'a göç etmiş
_ alıların çocukları okulda 16 Temmuz 1969 günü 3 cesur kişi Ay' a gelmek üzere dünyadan
çıktılar diye başlayacaklar tarih dersine.
sur insan, insanlık tarihinin en cüretli macerasına çıktılar. Edwin, E. Aldrin, Neil
~-uong,
Michael Colins.

rikan CumhurbaşkanıRichan Nixon Tarihi Uçuşun Arifesinde Geçen Gün
notlarla Bir Telefon Görüşmesi Yapmıştır
l TÜREL HABERLER

Özer ŞAHOGLU
EFLERİMİZ
- Türk toplumunun karamsarlığı gelecek endişesindedir. Cemaatin en yüksek tabakasından
tabakasına kadar tümü kararsızlık içindedir.
(:111:ş!::ıcn kendi kendimize neler yapabiliriz. Kongreler toplayabiliriz, kongrede teşekkül edecek
omisyonlar idari iktisadi sosyal hedefleri tayin ederek ve bu hedefleri gerçekleşme yolunda
teklifler ortaya konmalıdır.

EşrefNİDAİ
·:ye, Türkiye Olduğunu Göstermelidir
son günlerde gelişmeye başlamıştır. Rumlar neye dayandırdıklarını hangi kuvvetten güç
Türkiye'ye karşı sonu gelmez tahriklere giriştiklerini kesinlikle anlayamadığımız
~ı::ışlar
içinde her gün yeni bir olayın sorumlusu olmaktadır.
·e bölgesindeki olaylar bilinmektedir. Toprak gasp etme akabinde plajda Türk
~~!arının
tevkifi Türkiye olaylara anın da müdahalesi ve Türkiye olduğunu göstermelidir.
25

eel bilgi
s'ın nüfusu 1968'de 614.000 olan ada nüfusunun bu yılın aynı ayında 621.000'e
selmiştir.

BOZKURT
Cuma 18 Temmuz 1969 YIL :18 SAYI: 6460
TİCİ HABERLER

-...rıs Türk Toplumu İktisadi Bağımsızlığa Kavuşturulmalıdır
gazetesinde fiili özellik iktisadi bağımsızlıkla bağlanmadıkça kendiliğinden çökmeye
mdur. Buna karşılık iktisadi kalkınma gerçekleşirse Rumlar taviz vermeye mecbur
ı.a.:aklar ve Kıbrıs buhranının barışçı yoldan çözümü mümkün olacaktır.
yet

bölgesi şehitler abidesi dün törenle açıldı
bölgesi mücahitlerinin alın teri ve maddi yardımları ile meydana getirilen boğaz bölgesi
.er abidesi dün öğlenden sonra 16.30'da Cumhurbaşkanı yardımcısı G.T.Y.Y.K.Başkan'ı Dr
._.wı_ KÜÇÜK tarafından açılmıştır.

. ar insan 3 cesur adamın müthiş macerasını heyecanla izliyor
9ııin Ay daha yakın! ...
aksama olmadan planlandığı gibi uygulanıyor. Astronotlar beklenmediği bir anda
izyonla yayın yaptılar. Apollol 1 uzay gemisi Kolombos üç gün sonra Ay'a ulaşabilmek için
39200 km hızla uzayda yoluna devam etmektedir. NASA yöneticileri atılıştan sonra
J! _ • ıarı basın toplantısında SATURN 5 roketinin Ay' a malzeme naklinde kullanılabileceğini
~"l!:nıştır.
tıP ı&rong,Aldrin ve Colins uzayda kaybolursa veya Ay çok hoşlarına gider ve orada kalırsa bu
dolar astronotların ailesine verilecek.

Tam 6 Türk İsmi Var
Toros sıra dağları
_, Atatürk krateri
Fatih Sultan Mehmet krateri
Ali Kuşçu krateri
_ iasrettin Tusi
Uu Bey krateri
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ct:"L TÜREL HABERLER
- ünürün Köşesi

Özker ÖZGÜR

rm intibaları
en Marksist değilsiniz? Gençler form boyunca Marksist olmadıklarını yanlış anlaşı.ldıklarını
ta anlatmaya çalıştılar. Gençlerden bir tanesi gençliğin sosyoekonomik düzen ile ilgili
- üşlerini dinleyicilere anlatmaya çalıştı.

BOZKURT
Cumartesi 19 Temmuz 1969 YIL : 18 SAYI : 6461
.-RT İÇİ HABERLER
rkiye 65 prefabrike ev gönderiyor.
'atan Türkiye Kıbrıs'taki göçmen kardeşlerimize dağıtılmak üzere 65 adet yeni prefabrike ev
ermeye karar vermiştir. Bunlar Türkiye tarafından Türk göçmenleri için gönderilen ikinci
_.._1,mıteşkil etmektedir.

trik akımı kesilecek.
diğimize göre 20 Temmuz 1969 günü sabah 7 ile 12 arasında Beyköy ve Abohor köylerini
ine alacak geniş bir alanda elektrikler kesilecektir.

- Birliği Değiştiriliyor.
s'taki BM karargahından açıklandığına göre hizmet süresi sonra eren FİN birliğinin
pştirilmesine bugün başlanacaktır.
I DIŞI HABERLER

.. - gun
.. ....
'
ol 1 bugün Ay'ın yörüngesine girecek Aldrin Ay modülüne geçecek.
otları güneş radyasyonlarından korumak için bütün rasathaneler alarma geçti. Dünya ile
ındaki mesafenin 3' de birine yaklaşan Apollo 11 Ay' a doğru yoluna başarı ile devam
tmn0.:redir. Houston uzak merkezinden yapılan açıklamaya göre Apollo 11 'in hızı saatte
Ct.:ıiı:m'ye kadar düşmüştür. Uzay merkezi aracın bütün sistemlerinin iyi çalıştığını ve
~uğunun
aksamadan devam ettiğini bildirmiştir.
~
astronotlar için yorucu ve kritik günlerden biri olacaktır. Apollol 1 uzay aracı Ay'ın
gesine girecek bu yörüngede dönecek.
lmliıy.!'dan Gelen İnsanlar İlk Defa Ay'a Burada Ayak Bastılar(M.S)Bütün insanlığın barış
~eriyle
buraya geldik

üveyş kanalında topçu düellosu ....
~,en

açıklandığına göre Süveyş bölgesinde dün MISIR ile İSRAİL topçu birlikleri arasında
.iüellosu yer almış 3 İsrail askeri yaralanmıştır.
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bombaları ...
- sabahleyin Gaza şehrinde bir araca atılan bir el bombasının patlaması sonucunda bir İsrailli
. , Arap'ın hafif şekilde yaralandığını açıklamış.
leşmiş Milletlerde Ay Yasası Hazırlanıyor
saya göre uzaydaki gezegenler insanların ortak malı. BM tarafından hazırlanmakta olan
"MOS anayasası bir bakıma KOSMOS'taki gezegenlerin millet, devlet ayrımı yapılmaksızın
- milletlerin "müşterek malı" haline sokma amacı güdülmektedir.
ipler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Tasdik Edilmiştir

EşrefNİDAİ
tçiliği Savunurken
.talizm ile sosyalizm arasında devletçilik kalkınmakta orta bir yoldur. Bizim toplumda gerçek
pitalizm her şeyden evvel mevcut değildir. Bugün Kıbrıs Türk toplumu bünyesinde gerçek
italizm bir yana ağızlı yüzlü sermaye sahibi kişiler bile bulmak mümkündür. Bütün bu
enler Türkiye'ye dayanan bir keyfiyettir.
Basınından Özetler
ve Rum Bölgeleri (ELEFTHERİA GAZETESİ)
.arın kendi bölgelerinin Türk bölgelerinin zararına olarak genişletmeye çalıştıklarına dair
gazetesinde ileri sürülen görüşün tenkit etmiş.
'nin Müdahalesi (MAHİ GAZETESİ)
- A'cıların Bildirisi /CYPRUS MAIL)
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BOZKURT
Pazar 20 Temmuz 1969 YIL: 18 SAYI: 6462
TİÇİHABERLER
Yönetimi terk edilen Rum ve Ermeni Evlerin Sayısını Açıkladı.
- Rum idaresi yayınladığı bir açıklamada Kıbrıs olaylarının başladığı günden bu yana
m olarak 560 Rum ve Ermeni evinin terk edildiği sürülmüş ve Türklerin evleri imha
ten kiraları ödenirken ve bunların tamir yapılırken Rumlarla ve Ermenilerden kira
ıklarım bunları ziyaret edemediklerini ve bunları tamir edemediklerini belirtmiş.
anda konuşan Rum Lideri, rayına oturmakta olan Türk Yönetimine sert ihtarlarla

er Federasyon peşindedir' diyen Makarios 'Elimizdeki imkanlarla reaksiyon göstereceğiz'

- Rum Cemaat Lideri Makarios, dün düzenlediği basın konferansında verdiği demeçte Türk
geçmişin unutulması için kendi cemaat fertleri nezdinde gösterdikleri çabaları ve

~--<"rin
s-

sorununa adil ve iki cemaattir. Meşru haklar ve yeniden teyit edileceğine nihai bir hal
ulunmasına ilişkin faaliyetlerine bir tezat teşkil edecek şekilde itimatlarda bulunmuş ve

•

uti şiddetle yermeye yeltenmiştir.
Türklerinin amaçları Federasyon elde etmektir. Türklerin ve Liderlerinin, federasyon ve
ynlık yolu ile taksim planlarının tatbike ilişkin bir çaba içerisindedir.

ı-ı-'uasla

El Salvador arasında geçici anlaşma imzalandı.

la El Salvador arasında dört gün önce başlayan savaşın geçen gece geç saatlerde geçici
~wa

ile kesilmiş ve uyumsuzla diplomatik yollarla çözüm bulunmaya çalışılmıştır .

. e'de Uranyum bulundu.(Lefkoşa)

stitüsünce yapılan bir açıklamada Türkiye'nin 25 yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar
. e elverişli uranyum rezervi bulundu.
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L TÜREL HABERLER

ÇIKAR YOL

ÖZKERÖZGÜR

ada tutunmak için kolay yutulabilir özel mülkiyetin yerine üretim araçlarında kolektif
--.;yet sistemini istemesek de yerleştirmek zorundayız.Bu, adadaki Kıbrıs Türkü'nün adadaki

ğırun ve anayurt Türkiye'nin Güney? emniyetinin biricik güvencesidir.?
EŞREFNİDAİ

merakı, öğrenme isteği bir noktada ayıda yendi. Nihayet onunda bilinmeyen yerleri
ayacak insan elinde yeni bir şekle girecek.
nlarca liranın uğrunda harcandığı dünyadaki sefaletin her gün biraz daha kötüye giden
· üzerinde yeni çehresi ile dikilmekte olan Ay'a tüm iyi niyet alkışlarımızla selamlarız.

BEKÇİLER ( ELEFTHERİA GAZETESİ)

p

ların Endişesi
erin ayrı bir devlet yöneteceklerine dair Kıbrıs Rumları ve Yunanistan'ın endişe duyduğunu
için ABD nezdinde girişimlerde bulunmuştur.

BOZKURT
Pazartesi 21 Temmuz 1969 Yıl 18 Sayı 6463

r

SABAH İNSAN AYAGI AY'A BASACAK
Ay'a yaptığı başarılı iniş, TV ekranlarında milyonlarca kişi tarafından izlendi.

.C:n sonra geriye doğru sayma işlemi bir kez daha tekrarlanıyor
· lemini radyoları ve televizyonları

başında heyecandan

ve milyonlarca

insan bu geri

kalpleri çarparak dinliyordu ... .1 O

_.,.j saatler tam 22. 17'yi vuruyordu ve kabına sığmayan tarihten bu yana baş döndürücü
~ar

içinde bulunan insanoğlu bir aracın içinde Ay'a iniyordu.

sanoğlunun yaradılışından bu yana ortaya koyduğu en büyük başarı idi. İki cesur insanı
örümceğinin Ay'a yumuşak iniş yapması ile insan, dünya dışındaki bir gezegene ilk
ıştır. Ay'a inişi açıklayan Houston Uzay Merkezi yetkilileri başarının tamam olduğunu
isler ve astronotların bugün Ay'da yürüyeceklerini açıklamışlardır.
aicek astronotlar yüz bin dolarlık elbise giyecek.
BAC Arasında Şiddetli Çarpışmalar oldu

4 uçak kaybına karşı bazı binaları vurdular.BAC, Hava gücü savaştan bu yana ilk alanı
itaraf ta iddialı. Dün sabahleyin yer alan çarpışmalarda İsrailliler bazı binaları
4

., ,

ıarını ve Mısır' a ait uçak savar toplarıyla, radar tesislerini tahrip ettiklerini ileri

ait uçaklar, Sina yarımadasında İsrail'e ait bir füze üssüne saldırıya geçmişler ve onu

-önce İsrail, Sonra Hatay Diyor."
e İsrail'i tepeleyeceğiz. Sonra da sıra Hatay ve İskenderun'u almaya gelecek. 5.5
, Suriye'de Arap'ın rüyası kendi devletini içine katmaktır.
Dışişleri Bakanlığının Hatay ve İskenderun'u kendi toprakları içinde olduğunu söylediği
ye hükümeti ikaz edecek.

Kadınlarının Erkeklerine Tavsiyesi

dınlarından kendinizi koruyunuz.
- sarhoş halde kaçırdığı uçakla düştü ve öldü.

klu İngiliz kendisini dinamitle havaya uçurdu.
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_ tere'rıin muhafazakar kadın derneklerinden üçü İngiliz erkeklerine Türk kadınlarından uzak
larını öğütlemişlerdi.

TÜREL HABERLER
EŞREFNİDAİ
Belediyeler derken!
- Cumhuriyeti Anayasasına göre Kıbrıs'ın en büyük 5 şehrinde oturan Türkler tarafından
cryeler kurulacaktır. Belediyeler konusunu sadece kendi imkanları ve yeterliliği içinde nihai
amakta yönetim içinde kalkınmadan bahsedilen bu devrede kayıptır.
Rum basınından özetler
i.._nç_ızlıktan sonra (Patris gazetesi )
··-~ o Politikası (Fileleftheros Gazetesi)
'da Kıbrıs müzakereleri

--·

görüşülüyor.(Fileleftheros

Gazetesi)

•.••• Büyükelçiliğinde Değişiklikler(Patris)

BOZKURT
Salı 22 Temmuz 1969 Yıl 18 Sayı 6461

~s'un

sözleri büyük infial yarattı.
Cumartesi düzenlediği basın konferansında Lefkoşa Rum yöneticilerinden birisi
ekili huzurunda soru sormuş yazılmamak kaydıyla şunları söylemiştir."Ben
dllerinin görev sürelerini aslında uzatmayacaklarını sanıyordum. Karar kendilerinindir.
almışlar ve kendi görev sürelerini uzatmışlardır.

özcüsü

Makarios'un demesini eleştirdi.
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YRİ HUKUK-İ DAVRANIŞLARA ZEMİN HAZIRLAMAK İSTENİYOR
lar, Türk Tekliflerini Daha kendilerine verilmeden bunlara "taksimci" damgasını vurdular.
- piskopos Makarios'un 19 Temmuz günü düzenlediği basın toplantısında verdiği demeç
aatimizin bir sözcüsü tarafından dün yorumlanmıştır.
- piskopos Makarios beyanatında daha henüz anlamadığı Türk teklifleri hakkında tesisler
ak bunlara da taksim gayesi keşfedip ithamlarda bulunmak ve Türklere bir takım niyazlar
-e edip daha sonra bu faraziyeden hareketle muayyen bazı tepkilerden bahsetmekte beis

T DI~I HABERLER
,"£

AY ROMANTİZMİNİ YİTİRDİ;İKİ AMERİKALI "TURİST" AY'DA DOLAŞTI

· "Turist" !erin süksesinden alınan Collins "Onlar iki kişi uzayda yalnız başına dönen beni

,~

akşam ay yüzeyine mahalli saatte 22.17 'de başarılı bir iniş yapan Kartal'ın iki cesur

;~-u,

Neil Armstrong 'la Edwin Aldrin dün sabaha karşı saat 04.57'de araştırmalar yapmak

_ toprağından örnekler almak üzere Kartal'dan inerek ay'a ayak basmışlardır. İlk olarak Ay'a

Armstrong ayak basmış iki dakika sonra onu Edwin Aldrin izlemiştir. Bu sırada Kartal'ın
~~e
'

yerleştirilen bir televizyon alıcısı iki insanın Ay'a ayak basmasını yansıtan tarihi anı
.•.• elevizyonları başında bekleyen milyonlarca kişi Ay'ı fetheden cesur maceraperestleri

~-andan

__

titreyerek ve kalpleri çarparak evlerinden izleme imkanı bulmuştur.Armstrong,

_.,i saat 07.102da Kartal'a dönmüştür.Edwin Aldrin'nin Kartal'a dönüş saati ise 05.15'tir.

!\

15 AY' A İNDİRİLDİ

._,,ı----.,.·dekiJodreli Bank Uzay İstasyon'un dün akşam yaptığı bir açıklamaya göre Sovyetlerin
- diye adlandırdıkları uzay aracının dün akşamüzeri Ay'da Krizler denizine indirilmiştir.

ve insanoğlunun bu hedefe varabilmesi için APOLLO 11, 16 Temmuz Çarşamba günü
- ~2'de Cape Keendy uzaya fırlatmıştı.
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ılar Kartal'la inerken Ay'ın safına 10.160 metre iniş motorunu durdurmuştur.?

ğlunun içinde Ay'ı fethettiği Kartal'ın Ay'dan ayrılarak Ay yörüngesine doğru
.--.,uıuıası APOLLO 11 projesinin en kritik safhalarındandır .
...-.ı-n--u~E AY'DAN HEDİYE GETİRECEK

OLAN ASTRONOTLAR

AY'DAN DÖNER

adamın karşılama töreni hiç de hak ettikleri gibi olmayacak.
. · da bütün renkli televizyonlar satıldı.
-=notlar

dönüşte hapsedilecek

~~.erine

uzayda başlanacak

..--ıe)DÜŞÜNÜRÜN

ÖZERŞAHOGLU

KÖŞESİ

ve İhracatımız

I

firtıizi bildik bileli dev ithalat ve ihracat şirketi kurulacağını, Türk cemaatini kendi ithalat ve

--1,..•ını yapar duruma

geleceğini işitir durumda.

· brıs Türk Kooperatif Merkez Bankasının kuruluş imkanları bu yolda ümit vericidir.
ıjeler hazırlayıp bin bir kademede daha çok külfetli olacaktır.

RUM KORKUSU VE TÜRK DEVLETİ

EŞREFNİDAİ

·· !eri her gün sistemli bir şekilde devam etmektedir. Özellikle Rum polis ve askerleri
de Türkleri tedirgin etmektedir.
anştır bu barış Türk varlığını bugünkü durumun içinde kabul etmekle gerçekleşebilir.
_ üşmelerde eğer Türk toplumunun milli ve bölünmez varlığı kabul edilebilir.

ASININDAN ÖZETLER
t. SÖZ (ALİTHA GAZETESİ)

.srz SUALLER

(ALİTHA GAZETESİ)

....._"'-.\TLER ARASI MÜZAKERELER

(ALİTHA GAZETESİ)
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BOZKURT
ÇARSAMBA 23 Temmuz 1969 YIL 18 SAYI 6465
TİCİ HABERLER

ah saat 00.20 raddelerinde Bel Kola fabrikasının arkasındaki Kemal Ahmet'e ait odu
atölyesinde bir yangın çıkmış. İtfaiyenin bütün gayretlerine rağmen atölye kül haline
~

büyük hasar kaydedilmiştir.
Milli Kurtuluş Cephesi yeniden broşürler dağıtıldı.
- ge kalıntılarının istifa etmeleri istendi.

~arın

çözümüne karşı çıkanlar insafsız muamele görecekler.

- Rum kesiminde son zamanlarda çok geniş bir sahayı kaplayan çok tarzda faaliyet gösteren
~urtuluş Cephesi dün akşam yeniden Lefkoşa' da broşür dağıttı.
en Zamanda Seçim Temenni Ediyorlar.
Iilletvekilleri Makarios'un son demecini eleştirdi.
yakalanan esirler dev karıncalara yediriliyor.Konuşturulamayan

esirler tekmelenip ağzı

kan içinde bırakıldıktan sonra dev karıncalara terk edilmektedir.

ALLERDEN EYLEMEAY'IN YÖRÜNGESİNDE TERKEDİLEN KARTAL BİR
BAŞI BOŞ DÖNDÜKTEN SONRA GEÇEN GÜN YUMUŞAK İNİŞ YAPTIGI
'1:T'E DÜŞEREK PARÇALANACAK
fethetti ve APOLLOl 1 üç cesur yolcusu ile birlikte dünyaya geri dönüyor.Gidişi ay'a
~

astronotların ayda yürüyüşünden daha az da olsa, dönüşleri de bütün insanlık tarafından

--·-~la beklenmektedir. Herkesin kalbi ve kafası astronotlarla beraber.Şimdi beklenen 24

uz 1969 saat 18.53 ... Yani yarın ... Yarın ayın fatihleri dünyamıza dönecekler.APOLLO 11
.800 km hızla dünyamıza yaklaşmakta.APOLLO 11 'in dönüş yolculuğunda başarılı
~edir.

.. Bu yüzden dün yapılması planlanan manevralara lüzum görülmemiştir, 3 Astronot

cünyaya döndükten sonra 12 Ağustos'a kadar özel olarak hazırlanmış dünyanın en lüks ve
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alı hapishanelerinde

karantinaya

alınacaklar.

İlgililer diğer bazı kimselerin de astronotlarla

- etmesi ihtimalini dikkate alarak modem karantina hapishanesine

ek yataklar koymuşlardır.

TAL TERK EDİLDİ
-LiGiN

DEV AMI: APOLLO

en gelebileceğini

11 denemesi insanoğlunun

aklına koyduğu her şeyin

ortaya koymuştur.

-...."'ğlu

varlığındaki

cevherleri iyi yolda ve çok çalışarak kazanırsa yapamayacağı

-ıı:ıı·'-"'~~:ıı..~ak

şeylerin sayısı da azalacaktır.

şey yoktur.

EŞREFNİDAİ
umları'nın Lideri böyle kritik dönemde Kıbrıs konusuna değinirken daha ziyade yapıcı
sçı bir tutum içinde hiç olmazsa gözükebilmeyi becermeliydi.Tüm demeçler karşısında
fı olarak barış yönünde üzüntü duymamaya imkan yoktu.Yazık bir adı yanlış hesapların
olarak her gün biraz daha felaket gayyasına kayıp gitmektedir.
ınından Özetler
fileleftheros gazetesi)
µ

, ,,A DARBE (fileleftheros gazetesi)

__ EDEMEDİLER
...-~RELER

(MAHİ GAZETESİ)

HARA VGİ GAZETESİ)

BEYANNAMELER

(fileleftheros gazetesi)

BOZKURT
PERŞEMBE 24 TEMMUZ 1969 YIL 18 SAYI 6466

L

ta halkı ilgi bekliyor
-~·eLamaka Türk halkının büyük bir derdi var. Tuz gölünden çıkıp sahil boyundan denize
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-- Sınav Aday Kartları Geldi
970 ders yılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi geçiş sınavları için müracaat etmiş olan
.-ı.ı.dlerin.

Sınav aday kartı maarif müdürlüğüne gelmiştir.

YERİ:Pasifık Okyanusu .... iniş saati:18.49
eden üç astronot mahalli saatte bugün 18.49'da Pasifik Okyanusunda önceden
-~·mlan

bölgeye inecekler. Astronotlar karşılama törenine köpek balıkları da

(lıııa.-aklardır! İlgililerin açıkladıklarına göre astronotların inecekleri bölgede fazla miktarda
Jığı toplanmıştır. Hava durumunu çok iyi olduğu bölgede fazla miktarda köpek balığı
-.S:--c astronotlar kurtaracak olan balık adamlar için ciddi tehlike arz etmektedirler. Bu yüzden

_.,..,..,m Donanmasının
~ııı:rie

en nişancı deniz piyadelerinden bir ekip kurulmuş ve bunlar teleskopla

sandallara yerleştirilmişlerdir. Deniz piyadeleri astronotlara veya balık adamlarına

ııı,,,ş:.-ak köpek balıklarını

vurmakla görevlendirilmişlerdir. Amerikan donanmasının böyle bir

ası çok yerindedir. Çünkü insanlık tarihinin en tehlikeli ve en riskli yolculuğunu
ian kanamadan gerçekleştirirken adamları köpek balıklarına yedirmek herhalde çok ilkel

ur ve böyle bir son insanlık tarihine (skandal) olarak geçer.
~e

aksadı 40 dk.Bu aradan sonra bağlantı kuruldu.

re: Tekrar Atmosfere girmeli.
,. tların şimdiki durumları ile dünyaya varışları arasında büyük bir güç an daha kalmaktadır.

- mumdan heykeli yerine konuyor.
sud'ya konan Atatürk'ün mumdan heykeli Türk yetkililerinin şikayeti üzerine
•

ıb,ştır.
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rtak Pazar Ülkeleri Zirve Toplantısı Yapıyoruz.

Fransız dış işleri Bakanı Baleni Mairre Schman'ın teklifi üzerinden dün Avrupa ortak
ar sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre artık pazara üye 6 devlet İngiltere'nin de o
ra girmesi dahil olmak üzere muhtelif pazar sorunlarının incelenmesi amacıyla bir süre
erans toplanacaktır.

~ vaş Bakanının Demeci
ile savaş kaçınılmazdır !"
vaş bakanlı Muhammet Fevzi İsrail ile savaşın kaçınılmaz olacağını söylemiştir. BAC'nın
n ünü dolayısıyla orduya yayınladığı mesajda ordunun bugün her zamankinden güçlü

I

•istan'daki durumu inceleyen Heyetin Başkanı Açıkladı

--•aiıl3stan'da Korkunç Şeyler Var!
--..-~istan'da Askeri yönetim, tutuklulara işkence yaptığı iddialarını soruşturmakla
direrek Yunan baş kentinde araştırma, soruşturmalar yapan İskandinav heyeti

• z mmın verdiği bir demeçte korkunç şeyler olduğunu söylemiştir.
[LTÜREL HABERLER
- ünceler

EşrefNİDAİ

di Kendime Yeterli Olmak
s Türk'tü tam anlamı içinde Türkiye'nin her yıl kendi Bütçesinden adaya bir miktar
ile yetinmek zorundadır. Kalkınması da Sosyal yapısı da pek çok dert de bu paranın şu
Türk yapılmış hesaplarına dayanmaktadır.
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Basınından Özetler

r (FileLeflıeroy Gazetesi)
yınlasmlar (Eleftheria)
imler Meselesi (Eleftheria Gazetesi)
ysiyet Meselesi (Maih)
fornasyon Dairesinin Bir Bülten

BOZKURT
Cuma 25 Temmuz 1969 yıl 18 sayı 6467
İÇİ HABERLER
- aydınlatmak ve biçimlendirmek

gerekiyor.

sam Mağusa kazasına bağlı Mehmetçik köyünde "Gençlik Ve Köy sorunları" konulu bir
tertiplenmiştir.

Oğlunun En Büyük Macerası Başar İle Sona erdi.
ir hafta heyecana boğan Ay yalanları dün Pasifık'e indiler.

rağı Bugün Televizyon Aracılığı İle Teshir Edilecek.

Amerikan uzay aracı insanlık tarihinin en büyük yolculuğunu başarı ile tamamlamıştır.
.•._.· yolculuğunun kahramanları astronot Neil Amstrong Edwin Aldın ile Mikhael Colins
tasarlandığı gibi fakat 2 dk gecikme ile mahal saatle 18:54'de dünyaya dönmüşlerdir.
komuta kapsülü mahal saatle 18:20'de servis kapsülünden ayrılmış ve bundan sonrada
uzay merkezi inişe geçilmesini bildirmiştir. "Apollol l" 39.500km hızla atmosfere
:43'de paraşütlerini açmıştır. Az sonra uzay aracı kurtarma gemisi HORNET uçak
en çıplak gözle görülmeye başlamıştır.

39

İniş: Denize ters olarak iniş yapan APOLO 11 kabının yanındaki balonlar suya temas eder
z normal şeklini almıştır.

-~-rağı 50 gün incelenecektir.

BASININDAN ÖZETLER
AR ( Fileleftheros)
fLASINLAR (Eleft heria)
ILE MESELESİ ( Eleftheria)
-~İYET MESELESİ (Mahi)
MASYON DAİRESİNİN BİR BÜLTENİ

BOZKURT

Cumartesi 26 Temmuz 1969 Yıl 18 Sayı 6468

_ e Kıbrıs'ın egemenliğine karşı gösterildi.Adamıza bir nezaket ziyareti yapmakta olan
~vya

Okul Gemisi Galop'te dün verilen bir yemekte yeni bir konuşma yapan Rum

JI x,,i İçişleri Bakanı Komadromos

Kıbrıs konusunda kanunsuz ve adil olmayan taleplere

ymaya kararlı olduğunu söylemiştir.
DIŞI HABERLER

-.Otlar'ın

sağlık durumları mükemmel

2 astronotları Ay'da 32 saat kalacak.
2 · nin fırlatılış tarihi 14 Kasım.
adındaki Amerikan Uzay gemisiyle Ay'a yaptıkları başarılı uçuştan dünya'ya dönen Neil

ı••• rong , E.Aldrin ve Michale Colins isimli üç Amerikan astronotun dünyaya dönüşlerinden
··· defa olarak tıbbi muayeneye girmiştir.
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notların Ay' dan getirdikleri

kaya numuneleri

ek için özel suretle mühürlenmiş
- Haziranından

olup Houston'a götürülmüştür.

bu yana 0.Doğu'da en şiddetli çarpışmalar

ıram'a göre İsrail Arap topraklarına
_ -. Kanalı bölgesinde
~,qna]arı

oluyor.

karşı böyle bir harekata hazırlanıyor.

evvelki gün 1967 Haziran Savaşından

bu yana en şiddetli hava

ve topçu düelloları meydana gelmiştir.

m' dün yayınladığı
ek

ve toprak herhangi bir bulaşıcı hastalığı

bir makalede Mısır kuvvetlerinin

daha fazla Mısır topraklarını

ele

amacını güden bir İsrail planını ele geçirmişlerdir.

LLOll' BAŞARISINDAN DOLAYI, DR.KÜÇÜK, NİXON'U KUTLADI.

Kennedy 2 ay hapse mahkum edildi.
~

dramatik bir aşk macerasından söz etmekte. Senatör Edward Kendy bir hafta önce
a Robet Kennedy'nin sekreteri Mery Jo Kopechne'nin öldüğü bir trafik kazasının bir

.....,_llıİ terk etmek şu anda iki ay hapse mahkum edilmiştir.
erika da heyecana yol açmıştır. Birçok çevreler olayı şüpheli görmekte polis tahkikatının
Jııııneşmesini istemişlerdir.

ÖZER ŞAHOGLU
'simi umulduğu kadar olmamakla beraber yine de hareketli geçiyor.Yaz mevsiminde
rlik ve derneklerin temsilcilerinin iştirak edeceği bir gençlik kurultayının toplanmasını

EŞREFNİDAİ

ı.-=.:mıuz tüm kişileri ile günlük dertlerimiz

altında öylesine bıkkınlığa varan bir ortama

· en tabii hakları olan ve demokratik düzenin gereğini taşıyan davranışlarını bir köşeye

e tenkit etmesini bilmek bunları yerinde kullanmak inanıyoruz ki toplumun yararına

ININDAN ÖZETLER
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DEVLET KONUSU (ORA GAZETESİ)

BOZKURT
Pazar 27 Temmuz 1969 Yıl 18 Sayı 6469

L.\ YANGİL KIBRIS KONUSUNDA GAZETECİLERİN

SORULARINI

Toplumunun uzlaşmaz olduğuna ilişkin iddialar gerçek dışıdır.'
.. erıin Kıbrıs sorunu ile ilgili vazgeçilmez ilgisi vardır.
ernaat Temsilcisinin henüz bilinmeyen mukabil tekliflerinin tek taraflı olarak tahlil ve
~ıe

girişilmesinin manasını anlamaya imkan yoktur.
s'taki barış ortamının ve sükunetin devamı samimiyetle temenni etmek ve bu bakımdan da
aat arasındaki görüşmelerin dış tesirlerden azami şekilde masum kalmasına itina

a

ıek yakındaki elbette ki Türkiye'nin Kıbrıs meselesindeki vazgeçilmez ve kesin ilgisini

~'-emek

IM:

anlamda tefsir edilemez.

.SOL'da 'Eğitim Sistemimiz' konulu bir açık oturum düzenlendi.
· Kazım, geniş bilgi verdi.
üksek Tahsil Gençliği Halka Münasebetler konulu 25 Temmuz 1969 günü saat 20.30'da Limasol
osunda düzenlediği 'Eğitim Sistemimiz' konulu açık oturum.aralarında Lefkoşa, Baf 'tan da

lllıl!!lcıer bulunan ve salonun dışına kadar taşan büyük bir dinleyici kitlesi tarafından merakla izlenmiştir.
sanı ve toplum planı programlı, sistemli ve eğitimli olmadıkça gelişmez.hatta varlığını

İsrail arasında çarpışmalar oldu.
eri Süveyş'te geniş çapta harekata giriştiği Kahire'de bir Mısır askeri sözcüsünün
-·HL.<i3.ı:>5.ına göre öğleyin Mısır ile İsrail arasında tank top ve havanların kullanıldığı çok şiddetli
l!Ll alar yer almıştır. Tel Aviv'den yapılan açıklamaya göre lsrail Jet Uçakları'nın dün muhtelif
calkarak Süveyş kanalı bölgesindeki Muhtelif Mısır mevzilerine karşı geniş çapta bir harekatı

•a

irmiştir.
ıral Andrew Goespaster'in

Demeci

.rvvetli ve kararlı NATO ülkesidir:'
Kuvvetleri ve halkı için uzun zamandan beri büyük bir hayranlık duymaktayım Türkiye kuvvetli
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rlı bir NATO üyesidir. NATO'nun doğu kanadı için Türkiye, en sağlan bir tutanaktır.
on Dolar Tutarında Soygun
ARKOLOJİMÜZESİSOYULDU
:eki Kültür Park Arkeoloji Müzesi evvelki gün soyulmuş ve soyguncular milyonlarca lira değerindeki
eserleri çalmışlardır. İlgililer aralarında Efes'te bulunan Aşk ilahisi Eros'un heykel ininde bulunduğu
eserlerin 128 parça ve 5 milyon değerinde olduğunu belirtmiştir.
da Genel Seçimlere Gidilecek
o Rumor, Hükümeti kuramayacağını açıkladı.
ıamve,
~ı

NATO Deniz Gücü'ne Serbesti istedi.
da yayınlanan Milliyet Gazetesi NATO'ya bağlı Türk Deniz ve Kara Kuvvetleri için Doğu Akdeniz
de serbesti istenildiğini belirtmiştir .

..-cAN'I

KERİM Ay'dan bahseden süre ve ayetler vardır.

mail bilginleri Ay'da hayat olmadığını bin yıl önce söylediler.
da Abbasi Halifelerinden Memnun Bağdat'ta bir rasathane yaptırmıştı. Burada uzun süre çalışan
inleri yazdıkları eserlerde Ay'da hayat olmadığını
......,,c:ıer ve hayat için gerekli 3 unsur (hava,ısı,su) Ay'da bulunmadığını belirtmişlerdir.

IP

7 izim ve Kapitalizmin yerini Ekolizm alıyor.

' mır-.ıc bilgin 7 kurtla beraber yaşıyor.
n kuzeyindeki Rickling'de ormana gezmeye çıkan kimseler sık sık yanında 7 büyük kurtla
olaşan bir gence rastlamaktadır.

ININDAN ÖZETLER

atların ötesinde Türklerin giriştiği kanunsuz hareketlerden biride çeşitli yerlerde kazılar yapmak
eşyaları satmaktır.

µ

ıs....::z,arın Muhtırası (Mahi)
çtığı Kuyular (Eleftheria Gazetesi)
Asker Hazırlıkları (Mahi)

BOZKURT
Pazartesi 28 Temmuz 1969 Yıl 18 Sayı 6470
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enlerimizin sorularına çözüm başlamak üzere.

umuz bünyesinde sayısı 20.000'e yaklaşan Türk Göçmenler, bir Göçmenler Derneği kurmak kararı
-ar ve bir kurucu heyet seçmişlerdir.
Kesiminde Makineli Tüfekler Konuştu.
Polis Müfettişlerinden birisi vurularak öldürüldü. Lefkoşa'nın incirli semtinde dün akşam saat 22.17

I

eıerinde Rum Yönetiminin yüksek rütbeli polis müfettişlerinden 43 yaşındaki F. Evripidu kimliği
yen şahıslar tarafından evinde televizyon seyrettiği sırada vurularak öldürüldü

etleri İsrail'e karşı başarılı akınlar yaptı. Süveyş'teki Topçu düellosunda bir BM gözlemcisi

a ait jet bombardıman uçaklarından bir filo dün sabahleyin erken saatlerde muhtelif Mısır
~

anlarından havalanarak Sina Yarımadası'nda lsrail'e ait 7 mevziiye karşı başarılı akınlar yapmışlar,

t

""'lukavemet görmeden salimen üslerine dönmüşlerdir.
ısır Akını, Kahire'de açıklama yapan Mısır Askeri Sözcüsü uçakların sayısı hakkında bilgi
ıştir.

alı Genç Kızın Ümitsiz Aşkı
Elenora Ginsburg, Kremli'nin önünde gözyaşlarını tutamayarak"

Artık evlenmemize izin versinler"

genç bıçak tehdidiyle Havana'ya uçak kaçırdı.
ik Amerika'da eşine rastlanmayan bir kaçırma olayı daha olmuştu. Eline bir hançer geçiren bir
olcu uçağının içindeki bütün yolcuları ve hostesleri dışarı çıkarttırarak pilotları kendisini
a kaçırmaları için hançerle tehdit etmiştir.

lıalı66aesinde şiddetli yağışlar Can-Mal kaybına yol açtı.
ürkiye'de yağan şiddetli yağmurlar yüzünden İzmir ve Manisa illeri ile bazı ilçelerde can ve mal
I açmıştır

edi yıldan beri Habeşistan Birliklerine karşı bağımsızlıkları için savaşmaktadırlar.
L HABERLER
Eşref Nidai
1ııııı-mnuzu Anlatıyoruz.
toplumundan bir üye Dünya Sağlık Teşkilatı denilen örgütten 8 üyeli idare meclisine seçilmeyi
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~

YOL YOKTUR ( Haragi Gazetesi)
'un verdiği demece değinmekte ve Birleşik Devlet fikrini savunmak Türk tarafına anlayış ve işbirliği
;;östermesi hususunda da çağrıda bulunmakta Birleşik Devlet düzenin Türklerin de menfaatine
'

izini sürmektedir.
et Politikası (Asirmato Gazetesi)

~iz

Türk Ateşleri
'DESİN LONDRA TEMASLAR!
onsey Konusu (Asirmatos Gazetesi)
BOMBASI (Mali )

BOZKURT
Salı 29 Temmuz 1969 YIL-18 Sayı:6471

ÖY MÜCAHİTLERİ CEMİYETİ'NİN GENEL KURUL TOPLANTISI ELEKTRİKLİ GEÇTİ
statüsünün değiştirilmesi konusunda sert tartışmalar oldu.
::.aki bombalama olayları ile ilgili olarak bir öğrencinin tutuklanmaları protesto edilecek
ücahitleri Cemiyeti'nin olağan genel kurul toplantısı dün öğleden sonra Çağlayan salonunda
r.Üç saatten fazla devam eden toplantı tartışmalı ve elektrikli bir hava içinde geçmiş, üyeler

gruplaşmalar dikkati çekmiştir.Genel Kurul Toplantısı günden gereğince, cemiyet Bşk. Halil
ık faaliyet raporunu okuması ile başlamıştır.H.Enver faaliyet raporunun okunması , Cemiyet
rulu'nun iki kanadı teessüflerini belirterek başlamıştır.
sosyal ve ekonomik sorunlarının eğilen bu sorunlara çözüm gösteren bir çok yazılarımız
ndan yayımlandı. .. Bu konuda teessüflerimiz bildiririz.
sorunlarına cesaretle eğilen bu sorunları eleştirmek basiretini gösteren gençliğimiz aleyhine son

t

ıa söylenen ve yazılanları nefretle karşılarız.
HABERLER
Cezaevinde 650 Mahkum isyan etti.
erlere göre Samsun Ceza ve Tevkif evlerinde dün mahkumlar isyan etmişlerdir.2 gardiyanı

en numunelerin incelenmesine devam ediliyor.Sismograf, Ay'da devamlı sarsıntılar
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aatimizce o gün Ay'da bir deprem olmuştur.Bunu kesin olarak tespit edebildiğimiz taktirde Ay'ın ölü

asama Organı ve Seçim Seçim Sistemi ile ilgili
omite yaz dönemi son toplantısını yaptı
umiar arası ikili görüşmeler çerçevesinde kurulan Yasama Organı ve Seçim Sistemiyle ilgli Karma Alt
ite, dün yaz döneminin son toplantısını Lefkoşa'da yaptı.
os'un Yüksek Öğrenin Gençliğinin Köy Faaliyetleri Bugün Sona Erdi.
uz ADAM OTOMOBİLLE 10 BİN KM. KATETTİ:Don Farrel adındaki bir Avusturalyalı kollarını
madığını elde özel yapılmış otomobiliyle Avustralya kıtasını baştan başa geçerek 10 bin km. yol

.

.TÜREL HABERLER
KEMALAŞIK

UCUNUN KÖŞESİ

~y Kermia ve bu bölgedeki bazı semtler son zamanlarda Lefkoşa Türk Belediyesi'ne
mıştır.Belediye kendi çıkarlarına olan bazı nizamları bu bölgelere tatbik ederken vatandaşa karşı
-ıfıkellefiyetlerini hiç düşünmemekte görevlerini yerine getirmemektedir.

-ARAP ÇATIŞMASI GELİŞİRKEN!
au'dan gelen haberler göre savaş iki taraf arasında gittikçe hızlanmaktadır.Ancak

bu sefer taraflar

a bir dengenin mevcut olduğu ve şaşırtıcı lsrail'de beklenen pek görülmediği buna mukabil BAC
lıııeoerinin sistemli bir şekilde lsrail'le kayıplar verdiği görülmektedir.

Dr ios'a Açık Mektup (Eleftheron Gazetesi)
içinde yuvalarını yaptılar başlığı altında Makarios'a hitaben bir açık mektup yayınlamaktadır.Bu
~

Makarios Liderlik sorumluluğunu idrak ederek ve cemaatler arası müzakerenin başarısızlığa
iğini ve Türker'in emrivakiler yaratmaya hazırlandıklarını göz önünde tutarak Rum iç
de gerekli tedbirleri almaya davet edilmektedir.

ileri Konusu (Alitha Gazetesi)
edbirler (Eleftheron Gazetesi)

BOZKURT
Çarşamba 30 Temmuz
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1969 Yıl 18 Sayı 6472

.T

içi

HABERLER

Müfettişi Evripidis'in öldürülmesiyle ilgili olarak bir öğretmen tutuklandı.
ba infilakından bir Rum da yer aldı.
cumartesi incirlideki evinde televizyon seyrederken arkadan vurularak öldürülen Rum Polis

işi Phillippos Evribidis'in katiliyle ilgili olarak Nikos Konstanine tutuklandı.
-KA

TÜRK Müstahdemler Sendikası Genel Kurulu yarın yapılacak.
Türk Müstahdemler Sendikasının yıllık genel kurul toplantısının yarın Lefkoşa'da 16.30'da

~.,.ratif

inkişaf Dairesi toplantı salonunda yapılacak.

-sen icraa Kurulu Üyesi ve Hükümran Üsler Türk ve Polis Birliği sekreteri Hüseyin M. Ali ile Türk-Sen
I Bölge Temsilcisi Türkiye Şeker Sanayii işçileri Sendikasının 31 Temmuzda yapılacak gene kurul
sına katılmak üzere Ankara'ya gitmiştir.

urbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük, dün öğlen üzeri O. Doğu sorunları üzerinde ihtisas
· Albay Bill Mexlean'ı kabul ederek kendisine Kıbrıs Sorununun muhtelif veçheleri hakkında

·--en Şerefine bir veda yemeği tertiplendi. (Londra)
en "Kıbrıs çıkmazından başarıyla çıkacağız" dedi. Londra'daki Kıbrıslı Türkler arasında sayılıp
ekte olan Londra Türklerini tek bir safta toplamayı başarmış bulunan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi
Büyü iken geçen hafta içinde Türk Birliği tarafından şerefine verilen yemekte konuşmuş ve Kıbrıs
dan başarıyla çıkacağız, demiştir.

'da Bir Türk Bankası Açılabilmesi Konusunda Temaslar Yapılmakta

(Londra)

;azetesinin yazdığına göre halen Londra'da bulunmakta olan Türk yönetimi Çalışma ve Kooperatif
· ·fesi ismet Kotak, Kıbrıs Türk Kooperatif Bankası'nın Londra'da bir şube açılabilmesi için temaslar

6, Merih'ten resimler gönderiyor.
~ını

inceleyen bilim adamlarının eldivenleri parçalandı. Numunelere ilişkin aydınlatıcı bilgi 3-4 ay
!anabilecek. Apollo 11 yolculuğu sırasında Ay hakkında elde edinilen bilgilerin

_...airilmesine

devam edilirken 5 ay önce fırlatılan Meriner 6 uzay aracı Merih gezegenine yaklaşmış

·--af çekmeye başlamıştır.

r bilgi veriyor: Apollo 11 astronotları Armstrong Aldrin ve Collins yolculukta ilgili izlenimlerini
na anlatmaya devam etmektedirler.
;:ıarçalandı: Ay numunelerini inceleyen Bilginlerin eldivenlerinin parçalanmasına bilim adamlarında
~n

zararlı biyolojik maddeler taşıyabileceği kanısına yol açmaktadır.
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.TÜREL HABERLER
Eşref Nidai

oplumu istilacı gasp eden değil kendi hakları çerçevesinde barışçıdır.
arla aramızdaki fark da burada başlamaktadır.Küçükbir adayı paylaşmak durumu ile karşı karşıya
i toplumun gerçekten bir uzlaşmaya gitmeleri her zaman temennimiz olmuştur.

~YANGİL'İN

DEMECİ (Fileleftheros Gazetesi)

T'IN HOŞNUTSUZLUGU (Eleftheria)

ios'un Demecinin Yankıları (Eleftheria)

--..ve GETİRENLERDEN

SAKIN

İSTAN'IN TUTUMU

BOZKURT
Perşembe 31 Temmuz 1969 Yıl 18 Sayı: 6473

lını:aş'ın BBC'ye verdiği özel mülakat Londra'da ilgi yarattı.
T::ırkiye'debulunmakta olan Türk Cemaat Meclis Başkanı ve geçici Türk Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
lllırıc-...aş'ın adadaki De-Facto durumunu tanımına ilk defa bu derece yanaştığını ifade eden Londradaki
-.-.c1er adada iki hükümet,iki yönetim, iki ordu.iki polis gücü ve iki yaşam organında söz edilmesi ilgi
..,a:::ak bir hareket olarak nitelemiştir.
'nın Karakol Semtinde çıkan yangında bir çocuk öldü.

saat 21 :05 sularında vuku bulan olay,gaz tüpünün açık bırakılması ile bütün gazın evin içine
Yanmakta olan gaz yağı lambasının parlaması ile başlamıştır.
'o,KLİRİDİS İLE GÖRÜŞTÜ

~ooos

Makariosdün akşam adaya dönen Kliridis ile görüştü.YokluğundaKıbrıs konusundayer alan

~r

hakkında bilgi verdiği öğrenilmiştir.
!erimize Hibe Edilmek Üzere

85 prefabrikev daha gönderdi.
gizli bir teşkilat Amerikalıları ölümle tehdit etmiş.
unan Ulusal Direnme Hareketi' adlı gizli bir teşkilat tarafından bazı gazetecilere gönderilen
t

.amelerdeYunanistan'dakiAmerikalılara şimdiki yönetimi desteklemeyedevam ettikleri takdirde

...._ve

girişileceği ihtar etmektedir.
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I 6'sının çektği resimler dünyaya ulaşmaya başladı.
gezegeninde hayat olduğu tahmin edilmekte.
raun 'Uzay'ın engin boşluğu araştırılarak insanın ölümsüzlüğü

sağlanacaktır'

dedi.

fların bir kısmında Merih Gezegenin güney kutbu üzerinde siyah noktalar bulunan beyaz parlaklık

az parlaklık Merih'te kutup buzlarının olduğunu göstermektedir.Bazı
ioksitten meydana geldiğini belirtmektedir.Siyah

bilginler buzulların

noktalar ise Merih2te bitkisel hayatın ve olduğu

dan APOLL011 Uzay aracı ve astronotlarının tarihi ay yolculuğuna ait film fotoğraflar basına

1 Aralıkta Ortak PazaraGeçiş Dönemine girecek.
1969tarihinde girecek
de Seçim Yasak Pazartesi başlıyor.ltalya'da Hükümet Buhranına çözüm yolu belirdi.

EŞREFNİDAİ .

t

=

atik bir düzende yaşadığımızı kabul ediyorsak bu demokratik düzenin bir gereği olan tenkid
a kullanılması olumlu ve demokratik bir görüşle karşılamak gerekir.

likeler karşısında (Eleftheria Gazetesi)
ef Kıbrıs (Eleftheros)
Cevap(Agon Cevap)

BOZKURT
Cuma 1 Ağustos 1969VIL 18, SAYl:6471
HABERLER

rıı..ı1k Salgını Bir Soydaşımızın Daha Kanına Girdi
tedbir yok!
kJeyenbir sorun var: 'Şehir içinde iktidar kuran köpek sürülerine ne zaman savaş

-~ nlarına bir ayın içinde ölümle sonuçlanan iki ekinokok olaylarının hesabını kim tutar bilemeyiz.
6 Merih'ten daha detaylı resimler gönderdi.
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e insan bulunmayan Amerikan feza gemisi Mariner 6, Merih gezegenine yaklaşırken dünyaya ikinci
olarak bazı resimler göndermiştir.
ih'e gitmek Ay'dan daha kolay

I Gezegen' adı verilen Merih'te normal sıcaklığın 15 derece olduğu sanılıyor .
caşansından sonra bilginle Merih'e gitmek için sabırsızlanmaya başlamışlardır.
Iara uzay yollarını açan füze bilgini Van Braun üç Amerikalı astronotun Ay dönüşünden sonra artık

a gitme çalışmalarını ikinci plana atılmasını gayretlerin Merih yolculukları üzerine toplanmasını
erek Merih'e gitmek çok kolay ve çok ucuzdur.
ika ile Japonya arasındaki anlaşmazlık büyüyor

nin Japonya Büyükelçisine suikast yapıldı.
Okyanusundaki Okinava adasının Japonya'ya geri verilmesi konusunda Amerika ile Japonya
-na anlaşrnaziılann devam ettiği bildirilmektedir.
taşıyan bir Japon Amerika Büyükelçisi Mayer'e karşı saldırıya teşebbüs etmiştir.
omandoları İsrail'e ağır kayıplar verdiriyor.

ğuda gerila faaliyeleri yoğunlaştırıldı.
arp Kurtuluş Cephesi lsrail'in harp kurtuluş cephesi, lsrail'in en büyük ambalaj fabrikasındaki
cepheye bağlı gerillalar tarafından çıkarıldığını öne sürmüştür.

BUNCH 12 AGUSTOS'TA KIBRIS'A GELECEK
el Sekreteri U.Thant'ın Siyasi işler Yardımcısı Ralph Brunch'un 12 Ağustos'ta Kıbrıs'a gelmesi
ektedir.

Carnegie Mensupları Şerefine parti vardır.

EŞREF NİDAİ

Gecekondu'yoktur demeyin.Hemde en güzel örneği içinde Mağusa'nın Karakol semti girişinde
seçikliği karşımızda yüzlerce kişinin barındığı gecekondu mahallesini görmeniz mümkün.

ahazalar (Fileleftheros Gazetesi)
!erin Yeniden Başlaması ( Mahi Gazetesi)
Talepleri (Mahi)
...._,erin

Son Durumu (Fileleftheros)
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USA'NIN FETHİ DÜN TÖRENLERLE KUTLANDI
amak için topraklarımızı kanımızın son damlasına kadar müdafaa edeceğiz.
'run kurtuluşunun 398.yıl dönümü dün Mağusa'nın tarihi Can bulat meydanında kalabalık bi halk
cnürıde parlak bi törenle kutlanmıştır .
• Jkelçiliği Maslahatgüzarı

Ercüment Yavuzalp Mağusa'nın mebus Belediye Reisi ve ileri gelenlerin

_•..,ıunduğu törene ös saat 6'da askeri bandonun çaldığı istiklal Marşı ile başlamıştır.
irinin konuşmasını Hasan Tun cer'in günün tarihi önemini belirtirken uzun konuşmasını izlemiştir.

I Küçük Sovyet Elçisiyle Görüştü

~~en

sonra saat 18:00'da Lefkoşa Mücahitleri Hamit Menderes Ortaköy arasında başarılı bir pusu
ıapmışlar ve tatbikat çok kalabalık bir seyirci grubu tarafından ilgiyle izlenmiştir.
· - i tarafından Belgrat ormanlarında kıstırıldı
eoloji müzesini soyan Alman yakalandı.

~? Racan beri Türkiye ve Dünya Basınını meşgul eden Izmir Arkeoloji Müzesi sayan hırsız
ştır. Yakalanan hırsız Alman asıllı Münih
lu Josef Marks adında birisidir.

- ze öğretmen ve radyocu olarak uzun yıllar hizmet eden Subhi Rıza mütevazi bir törenle
ayrıldı.
; lice Mağosa'da tarihi yerler ve diksiyon adlı üç eser yayınlanmıştır.
HABERLER
eri cuntası sarsıntı geçiriyor.
erarşi diye bir şey kalmadı. Yunanlı aydınlar her şeyden önce bu kadar küçük bir azınlık
desteklenen rejimin, nasıl olup ta iktidarı elinde bulundurduklarını anlayamamaktadırlar .
.L HABERLER
Eşref Nidai

51

· Parçalamak Gerek.

ta bir politika vardır. Türk toplumu son beş buçuk yıldan beridir kaybetmekte, dertlerini üst üste
~adır.
Trırk Toplumu saflarında bir ihtilal gerek, kaderini parçalayıp onu yeniden tayin etmek gerek.

vlet Konusu (Eleftheria)
a Dair (Mahi)

E

(Eleftheria)
tJar Semineri (Eleftheria)

BOZKURT
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umunun hak, yetki ve statüsünü muhafaza eden yeni bir şekil aranıyor.
ürk Toplumunu azınlık hale düşürecek bir çözüm realiteye uymuş".
arımızın tanındığı anda teşkilatlanmamız yeni bir yönle barış şartlarına uygulanacak.
ee tatilini geçirmekte olan Türk Cemaat Meclisi Başkanı ve Geçici Türk Yönetimi Yürütme Kurulu
ardımcısı R. Denktaş, Londra'da yayınlanan Vatan Gazetesi'nin özel surette Marmaris'e
~

Türkiye Muhabiri Övül Tezişler'e Kıbrıs konusunda verdiği özel mülakatta, toplumlararası ikili

n ıeere temas etmiş ve görüşmelerde esas gayemizin Türk Toplumunun siyasi hak ve yetkileriyle
uhafaza eden yeni bir şekil bulmak böylelikle Rumların 1960 Anayasasındaki Türk haklarına
ücumlara mahal vermeksizin her iki tarafında memnun edilmesi olduğunu ifade etmiştir.

k, Vatan aracılığı ile İngiltere'deki Türklere seslendi.
ıı.ftııcbn

Savunulmalı
delesini birlikte vermek zorundayız. Kıbrıs Türkü Anavatan'la elbirliği ederek davasına
giltere'de yaşamakta olan 30.000 Türk'te denizler aşırı temsilci sıfatıyla oradaki mesafeyi

en orta cephede yerini alacaktır.

52

ık durumu olmaz iki ayrı etnik varlık esas alınacak.

·...s nispetinde iştirak " Biz bu düşüncelerle Cumhuriyet idaresinde nüfus nispetimizde iştirak hakkı
idaresinde de otonomi istemekteyiz".

yin Ali, Şeker Sendikası Genel Kurulu'nda konuşarak davayı izah etti.
i Savaşta da Türklüğe yaraşır sonuç alınacak.

D Başkanı Demirperde'yi Aştı.
n Nixon Bükreş'te.
an Cumhurbaşkanı'na büyük tezahürat yapıldı.Birleşik Amerika Devlet Başkanı Nixon 2. Dünya
aşı'ndan bu yana Batı Dünyası'nın ilk defa Başkanının ve kendi ülkesinin bir başkanın ise ilk defa
leştirdiği bir ziyarete başlamak üzere dün Bükreş'e gitmiştir.

ık Uzay Yolculuğundan Sonra
n 1982'de Merih'e Ayak Basacak.
11 astronotlarının Ay'dan getirdikleri taş örnekleri üzerindeki incelemeleri devam ederken, ilk
1982'de Merih'e ayak basacağını açıklamıştır.
re Mısır ile İsrail'i ateşkese çağırdı.
re Hükümeti lsrail ve BAC'ni Süveyş Kanalı boyunca ateşkese uymaya çağırmıştır.

Özker Özgür

-e derse desin bir Kıbrıs Türki kendine has özellikleri olan bir cemaatiz. Karpaz'dan Dip Baf'a kadar
"birimize bağlar. Her şeyden önce cemaatimizin mutluluğu için çalışmalıyız.

Faşizmi ve Kapitalizmi
---·at

anlara karşı cemaatin her türlü tedbiri eşit oranda almak zorundadır .

•

Eşref Nidai
Aleyhimize Geçmiyor mu?
zaman tüm Rum idaresi yöneticileri Türk toplumuna bu adada hayat hakkı olmadığını söyleme
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~-cü Bir Şık Yoktur (Mahi)
a (Erenköy) Savaşı'nın Yıldönümü

(Eleftheria)

kimlerdir (Eleftheria)
er çelişmeden

çelişmeye düşüyorlar (Agon)

BOZKURT
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ios, Erenköy Çarpışmalarının

Yıldöünümünde

'da, Yunan ruhunun eğilmezliği

konuştu.

ispat edilmiştir!. ..

opos Makarios dün sabah Baf Kazası'nın Paşaimos Köyünde 1964 yılında Tillirya Bölgesinde yer
mları onmak için toplandıkları, bunun için ayin düzenlenmiştir.
ios , Tilliya savaşı olmasaydı Türklerin bu bölgede denize kadar açılan büyük bir kantona sahip
ardır.Bu kantona adanın geleceği için yaratacağı tehlikelerin çok ciddi olacağını iddia etmiştir.

Romanya ziyaretini bitirerek Bükreş'ten

ayrıldı. Doğu Blokunun

Gazeteleri, Nixon'un

inl eleştirmediler.
a'yı ziyaret etmekte olan ABd Cumhurbaşkanı Richard Nixon ile Romanya Devlet Bakanı
~~ki

görüşmeler Kıbrıs Saati ile 11.1 O'da sona ermiştir.
·elerde özellikle teknik, bilimsel, iktisadi ve kültürel alanda iki ülke arasında yeni gelişmelere devam
e imkanlar hazırlamaktadır. Kültür antlaşması imzaladılar. İki ülke arasında kültür münasebetleri
wir protokol imzalanmıştır.

-.seshku

ise, Bükreş Halkı tarafından Nixon'a gösterilen kabulün Amerikan halkına karşı beslediği

•.. islerinin bir ifadesi olarak belirtmiştir.

trttklerl alarmda. İsrail'e roket ateşi açıldı .
•.• Jkümeti lsrail'in muhetemel saldırılarına karşı koymak için Suriye ile Iran hattı boyunda bulunan

ayat olmadığı açıklandı.
Ay arasındaki

mesafe ölçüldü 263.153 km.

erika astronotları Neil Armstrong ve Edwin Aldrin'in Ay'da bıraktıkları Laser reflektörü ile Ay ile
sındaki mesafe ölçülebilmiştir.

ito Türkiye ile Yugoslavya

ilişkilerine değindi.

e ile Yugoslavya ilişkilerinin olumlu şekilde geliştiğini ve iki ülkenin bütün alanlarda işbirliğinde
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ııııııı:aoiıeceğini söylemişti.
ile ilişkilerimiz olumlu bir şekilde gelişmektedir. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini bütün alanlara
eceği kanısındayım.

'da taassub kanlı kavgalarla gelişiyor.
andalı Balkanlarla Yüksek Rütbeli Polis Subayları uzun yıllardan yana ilk defa olarak geçen
caşkent Belfast'ta meydana gelen şiddet haraketlerinden sonra durumu görüşmek üzere
~:ştır.

Amerikalılar için sıkı güvenlik tedbirleri alındı.
•

ated Press ajansının Atina'dan verdiği habere göre Yunan başkentindeki Amerkan Büyükelçilik
.arı korunması ve binalarının bulunduğu yerdeki güvenlik tedbirlerinin arttırılması

I

ıaşz.ırılmıştır.

ERGÜN SEVER

•

5

gıca yeni bir başlangıç
neresine bakılırsa bakılsın ekonomik kalkınma ile perçinlenmiş askeri ve siyasi başarıların
ebedi olmamıştır.
siyasal ve ekonomik özerkliğimizin sınırları belirtilmeden kalkınmamıza bir model uygulamanın ne
:aşarılı olacağını kestirmek zor olacaktır.
yı fert başına düşen milli gelir olarak mı kabul edeceğiz yoksa bulunduğu seviyeden daha yüksek
ama olarak mı kabul edeceğiz .

.SININDAN ÖZETLER
, SAGDUYU, SAGDUYU (Patris Gazetesi)
e adlı teşkilata temasla bu teşkilat hakkında şimdiye kadar bir yorum yapmaktan kaçındığı
n gayretlerini sath olarak belirtmemiş olduğu fakat geçenlerde gençliğe hitaben yorumladığı
t

.arnede ve aynı zamanda çıkan mıhtırasında gayesinin ENOSIS olduğunu açıkca beyan ettiğini
yorum yapmaktan kaçınıyor.
S FANTİS'İN KONUŞMASI

BOZKURT
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AŞ CUMA GÜNÜ ADA'YA DÖNÜYOR.
en beri tatilini Türkiye'nin Marmaris ilçesinde geçirmekte olan T.Cemaat Mee. Bşk. ve Geçici Türk
...,.,...,i

•ı

Yürütme Kurulu Bşk. Yrd. R.Denktaş'ın önümüzdeki cuma günü adaya döneceği öğrenilmiştir.
üşrnelerin 11 Ağustos Pazartesi günü yeniden başlayacak.Bu toplantıda R.Denktaş'ın Rumlar'ın

sel muhtariyet konusundaki Rum tekliflerine karşı Türk tekliflerini sunmasını beklediğini açıklamıştır.

11116UK HİZMETLERİ ÜYELİGİ AÇIKLAMA YAPTI

ineklerle ilgili olarak çalışma yapılmakta.
e Kadar Rum-Türk bölge hudutları kesinlikle ilaçlanmıyordu.Bu senede engel ortadan kaldırılmış ve
._ır:::ırda bulunan sular muntazam bir şekilde ilaçlanmaktadır.

utları ile çevrili olduğundan Jüpiter'e gitmek çok güç
•

A

astronotlarının karantina döneminin bitmesine bir hafta kala içinde Ay toprağından örnekler
ikinci kutuda dün açılmıştır.Astronotlarda

şimdiye kadar hiçbir hastalık belirtisine

h ı , am ıştır.Kendilerine sulandırılmış Ay toprağı verilen farelerde de mikrop görülmemiştir.
an Mariner 7 uzay aracı Merih gezegenin resimlerini göndermeye devam ediyor.
akkında Bilgi

D

oena jet fiziği laboratuarındaki yetkililer Merihte'de hayat olmayacağını açıklamıştır.
tane eşi olduğu için bir Kuvvetli Zengin Şeyh İtalya'dan çıkarıldı.
Emirlerindeki milyarder petrol şeyhlerinden biri olan Muhrid Bin El Marhiyyan özel uçağı ile geldiği
., Regiio Emilia şehrinde fazla kalmamış ve resmi makamlar altmış kişilik bir haremi ile bir arada
arına izin vermedikleri için Fransa'nın Akdeniz kıyılarına gitmiştir .

•• 7 J neler 11 Ağustos'ta Başlayacak
Ş YENİDEN ATEŞLE YIKANDI

Dayan Ruslar'ı Ortadoğu Harekatına Katılmakla Suçladı

BAC arasında geçen gece yeni bir çatışma olmuştur.Süveyş kanalı bölgesindeki Port Tevfik
••••••••. nda BAC ile lsrail topçu birlikleri karşılıklı ateş açmıştır.

t r mda 3 Türk bulunan 8 Kıbrıslı lise öğrencisi Amerikan Field Service Teşkilatını sağladı 1
rs sayesinde dün Amerika'ya hareket etmişlerdir.
ERGÜN SEVER

TOPLUMSAL KALKINMAMIZ

BİR KALKINMA
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iti yapılmalıdır.toplumumuzun

hali hazırda sahip olduğu bütün değerlerin tespiti

r.Kaynakların sektörler arasında nasıl ve ne nispetle dağıldığı hesap edilmelidir.

iti ile sahip olunarak verilere dayanılarak toplumumuza özgü bir kalkınma planı hazırlanmalı ve

HABERLER
EŞREF NİDAİ

~ Ağustos günü yeniden bir araya geliyorlar.
rides'e mahalli muhtariyet konusundaki cevabını verecektir.
ı köy grupları esasına dayanan bir mahalli muhtariyet konusunda da ısrar etmektedir.
!arının ırkçı kriterlere göre statüde yer bulması Türk tarafının isteği olmakta, Rum tarafı ise

bir bütün, bölünmez asla ırk ayrımı yapılamaz.

b

::ı::... vet olsa bile muhtar bölgeler aşamalı bir şekilde merkezi hükümete bağlı olmalıdır.

~;

sel idare meclisini keza merkezi hükümete bağlı olmalıdır.
ININDAN ÖZETLER

•

ıf!IOS'A AÇIK MEKTUP (Eleftheron) Vima Gazetesi
MESULİYETLERİ (Alithia Gazetesi)

p-EDİCİ

OLALIM (Kippos Gazetesi)
tantanalı nutuklar büyük büyük laflar ve yaygaralarla başarıya ulaştırılamayacağını olumlu ve

çalışma gerektiğini ileri sürmektedir.
~HE'IN

IJıııııERi

ZİYARETİ
DURUM (Eleftheron Gazetesi)
DİYE BAŞKAN TEHDİT EDİLİYOR (Kippos Gazetesi)

BOZKURT
ÇARŞAMBA 6 AGUSTOS 1969 YIL-18 SAYl:6479
İHABERLER
ENKTAŞ, PAZARA BEKLENİYOR.
_.giye göre T.C Meclis Bşk. ve T.Yönetimi Yürütme Kurulu Bşk. Yrd.Rauf Denktaş Kıbrıs'a daha
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::ıelirtildiği gibi Cuma günü değil Pazar günü dönecektir.
Başkanı ayrıca ilk toplantıda Türk toplumunun mukabil tekliflerinin Kliridis'e sunulacağını söyledi.

MADENİTOPLUSÖZLEŞMEMÜZAKERELERİNDEANLAŞMAYAVARILMADI.
DEN ŞiRKETi ile Sendikalar arasında geçen Şubat ayında başlayan toplu sözleşme
~relerine

dün devam edilmiş fakat bir anlaşmaya varılmamıştır.

azıl Küçük Ankara'ya gidecek.
aberler ajansının Ankara'dan bildirdiğine göre Türkiye Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü, Kıbrıs
rbaşkanı Yardımcısı ve Geçici T.Yönetimi Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Fazıl Küçük'ün yakında

~ve

giderek Ankara'da Dışişleri Bakanı i.Sabri Çağlayangil ile görüşmelerde bulunacağını

rtadoğu'da savaş başlatmakla suçlandı
ilarda çok sayıda İsrail hayatını kaybetti.
üu'dakt BM gözlemciler heyeti başkanı General Odd Bul, BM'ye raporda 1 Ağustos tarihinde
llıımna gelen çatışmalarda genellikle İsrail askerlerinin önce ateş açtıklarını bildirmiştir.
savunma Bakanı Mashe Dayan BAC'nın Kanal Bölgesindeki saldırılarına aynı biçimde karşılık
gerektiğini söylemiştir.
şehrinde Arapların lsrail askerlerine el bombası attıklarını söyleyen aynı sözcü bir Arap
ıı--,osunun

öldürüldüğünü bir diğerinin de yaralandığını bildirmiştir.

· on'nun Asya ve Avrupa ülkelerine yaptığı gezi bazı hususlarda Amerikan basınının sert
e yol açmıştır.
ellikle Başkan Nixon'un yeni Asya politikasını fazla muğlak olduğunu gerekçesiyle yermektedir.
eteler dahili (iç) sorunlara önem veren başkanın dışta bir reklam gezisine çıktığını ileri sürmüştür.

'hinde değişiklik yapıldı.
Merih'in Güneyinden resimler gönderdi.

lıP Tazimlerini televizyona yansıtmak deneyi başarı gösterdi.
ay önce Birleşik Amerika tarafından uzaya fırlatılan 'Mariner 7' Merih gezegeninin güney kutup

n

deki buz tabakasının fotoğraflarını çekmeye başlamıştır.
• astronotları tarafından Ay'dan getirilen iki çantada geçen gün Houstan'daki Ay kabul

Irk ayrımına karşıydı. Oğlu John-John mücadeleyi devam ettiriyor.
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a Başkan Kennedy'nin en asil gayelerinden biri.ırklar arasında tam anlamıyla bir eşitliği
eştirmekti. iç politikasında bütün çabalarına beyazlarla siyahlarla arasındaki ekonomik engelleri
kaldırmaya hasretti.9 yaşındaki oğlu John-John ırk ayrımı aleyharlığının babasından tevarüs

YA-BİYAFRA SAVAŞI BÜTÜN ŞİDDETİYLE DEVAM EDİYOR
ile biyafra arasındaki savaş bütün şiddetiyle devam ediyor.Federal Nijerya kuzey sınırı
ndaki nehir üzerinde bulunan 5 kasabanın Biyafra kuvvetlerinden geri aldığını ileri sürmüştür.

SAL KALKINMAMIZ

ERGÜN SEVER

!arın gerçekleştirilmesi

~ötürmeyen nokta kalkınmanın yatırımsız gerçekleştirilemeyeceğidir.Kalkınmanın

toplumumuz için

seviyede meydana gelmesi ön görülecek yatırımların finansmanlarıyla çok yakındır.
ısal yatırımlar toplum malı olmalıdır.(Kooperatif)

mlar ve ortaklar içten ziyade Türkiye'den gerek özel gerekse devlet teşkilatlarının toplumumuza

EŞREF NİDAİ

adada hangi şekilde gelişirse gelişsin bunları politikadan kurtarmak bütün isteklerine rağmen
lmuyor.Çoğu kez bu durum vatandaşı da yöneticiyi de bulandırmaktadır.Kısa

sürede eğer bu

anyayı kıramaz, Rum politik oyunlarına toplum olarak karşı çıkamaz ve politikanın çoktan
::alavereleri içinde günlük hayatımızı çizme zorunda kalırsak istenilen sona gelebilmek için daha
beklemek zorunda kalırız .

•• 9ila.hlarla {Eleftheria Gazetesi)
ERİCİ BİR MANZARA {Eleftheria Gazetesi)
~A

SAVAŞI {Haravgi Gazetesi)
T VE HAKİKİYET {Fileftheros Gazetesi)
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BOZKURT
Perşembe 7 Ağustos 1969 VIL :18 SAVI: 6480

SiNi ANKARA'DA VALANLANDI
yayınlanan dün sabahki Rum gazetelerde Kıbrıs Cum. Bşk. Yrd. ve G.T. Yönetimi Yürütme
Bşk. Dr.Küçük'ün Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilmekte ve yeni Türk tekliflerinin hiçbir uzlaşma
amadığı iddia olunmaktadır. Rumca gazetelerin bu haberleri Dışişleri Bakanlığınca yapıldığı öne
abere göre yapılmaktadır. Bunun üzerine Dışişleri bakanlığı söz söz konusu haberlerle ilgili
a yapmıştı.
CİLER MECLİSİNDE İNFİLAK OLDU
saat 01.30'da Lefkoşa müthiş bir infilakla sarsılmıştır.Temsilciler

Meclisindeki hasarın ne ölçüde

-eva can kaybı olup olmadığı öğrenilmemiştir.

• nda Ortadoğu'da her an savaş patlayabilir.
'nun çeşitli kesimlerinde şiddetli çarpışmalar oluyor.U Thant İsrail'i işgal ettiği toprakları

rye çağırdı.
un çeşitli kesimlerinde çarpışmalar devam etmektedir.Süveyş

Kanalı boyunda BAC ile İsrail

sında geçen akşam başlayan çarpışmalar sabaha kadar devam etmiştir.
sınırındaki durumda da gerginlik kaydedilmiştir.
alan hedefe saldırmaya devam etmektedirler.Tel-Aviv'den

yapılan açıklamaya göre geçen

ece Gazze şehrinde 8 hedefe saldırıda bulunduğu bildirilmiştir.
srail koalisyon hükümetinin en kuvvetli partilerinden biri olan işçi Partisi'nin kongresi
ş ve son savaşlarda ele geçirilen Arap topraklarının geri verilmesi karalaştırılmıştır.
ı Hüseyin'in Arap Zirve Konferansı için zemin hazırlamak için yeniden geçeceği ve içinde
uz bu ay zarfında muhtelif Arap başkentlerinde bu konuda görüşmeler yapacak.
EOLOJİ MÜZESİNİ SOYMAK' Suçundan aranmakta olan İhsan Arıel, Ankara'da Polis

llııilain Kronedre işkence yapılmasına İçişleri Bakanlığı el koydu.
~

liralık tarihi eser çalınmasıyla sonuçlanan soygundan sonra Alman Maximilain lst.'da
ş ve suç ortağının ismini açıklamıştır.Sürdürülen

soruşturmada Ihsan Ariel'in Ankara'da kaldığını

isler dün yaptıkları baskın sonunda sanığı yakalamışlardır.
e Makine Mühendisleri Odası Kuruldu.

ı

tan'da Tanınmış Bir Gazeteci Yakalandı.
;;azeteci Konstantin Galigos evvelki akşam Atina'daki apartmanında olduğu bir sırada emniyet
ıaratırıdan tutuklanmıştır.Polis

hiçbir sebep belirtmemiştir.
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YATIRIMLAR!
,,.,.,i alt yatırımları denince akla yol sulama, enerji ve okul gibi yatırımlar gelmektedir.Bu yatırımlar
ada devlet eliyle yapılmaktadır.Gerek

lngiliz idaresinde toplumumuz bu yatırımlardan mahrum

lıııııır:ı.~ı r.

ş toplumların bünyelerindeki davranış ve değişimlerini köklü şekilde teşhis etmeden bu

lııı...

ıa uygulamasına girişilecek her türlü kalkınma hareketleri havada kalmaya mahkumdur.
toplumunun bünyesinde itiraf edelim ki bugün bir tasarruf zihniyeti yerine geri kalmış
pek cömetce harcamaları vardır.

il

\SININDAN ÖZETLER

•ııüsüNCELER (Eleftheria Gazetesi)
~N

FAALİYETLERİ(FileleftherosGazetesi)

ıı,m:ı..t;.UİYEBAŞKANI (FileleftherosGazetesi)
DA YAPILAN AÇIKLAMA (Mahi Gazetesi)
~'E

MÜZAHERET

BOZKURT
Cuma 8 Ağustos 1969 YIL-18 SAYl:6481
HABERLER

a

,ğlu , Basına, Tıp hizmetlerineilişkin bilgi verdi.
TANENİN YAPIMINA
DA BAŞLANIYOR

eri üyesi Ekinokok salgını ile mücadele sorumluluğunun belediyeye ait olduğunu açıkladı.
tısında 'bütün gayemiz yurttaşların sağlığı üzerinde ticaret yapılmasını önlemektir.Sağlık
_.,..,;en

şikayetçi olan herkese kapımız açıktır.
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ok Salgınından ne haber?
imiz BM aracılığıyla Rum hükümetiyle temas sağlamıştır.Hastalığın

yayılmasında 1.derecede rol

van köpeklerin temizlenmesinde kullanılacak bize verilecektir.
KÖY ŞEHİTLERİMİZİ BUGÜN ANACAGIZ
erimiz mücadelemizin vazgeçilmezliğini ispatladılar.Bugün Erenköy şehitlerini yine onların
elerini anlatarak anacak ve önlerinde tazimle eğileceğiz.

SORUNUNA KARŞILIKLI ANLAŞMADAN BAŞKA BİR ÇÖZÜM YOLU YOKTUR.'
baş delegesi Kıbrıs sorununda çözüm ancak çözüm yoluyla kavuşulacaktır.

LEFKOŞA (özel)
şam saat 21.45'te Rum kesiminde paniğe neden olan iki olay olmuştur.

ienger başkan
a görüştü
en ziyaret etmekte olan F.Almanya Başbakanı Kurt Kiesienger,dün Beyaz Saray'da Başkan

xaldmlması iyi bir şey olurdu.Fakat bunu yakın bir gelecekte olacağını beklemek lazımdır.En
n iki Almanya'nın birleştirilmesi ve barışçı bir Avrupa nizamının oluşturulması.
~EN,NEW-YORK'TA

....,._.

BASIN TOPLANTISINI TERTİPLEDİ

Romanya'ya İhtarda Bulundu:
a sosyalizme aittir ve Rusya Komisizimi koruyacaktır.'

-ıavzasınm Erleri: Türkiye'nin en büyük iktisadi teşekküllerinden olan Ereğli kömür işletmesinin
D

:..:ı

lira tutarındaki mal ve malzemesini sivil ve resmi herkes teşkilatıyla tam bir askeri disiplin

çağın saldırısına uğradı.
a Gücüne ait 14 bombardıman uçağı Ürdün'de muhtelif hedeflere karşı hücuma geçmiş.
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ERGÜN SEVER

'STİHDAM VE EVKAT SORUNLAR!

I kalkınmamızda tarımın önemli bir rol oynayacağı herkesin kabul ettiği bir gerçektir.Bugün
uzun gelir yaratan en esaslı kaynağı tarımdır.
erimin düşük olmasının başlıca sebepleri:
a yapılmaması
a.emıtzde

işgücü dağınıktı.

ziraat tekniğinin yetersiz oluşu verimi etkileyicidir.

UNUN KÖŞESİ
Ertuğrul AKDENİZ

Ida Doktorsuz Bir Kasaba

::,Oney batısında unutulmuş bir Türk bölgesi vardır. Binlerce Türk'ün yaşadığı bu bölgede hastalara
ıımecek bir hastane yok!
izden ve Sağlık Bakanlığından beklediğimiz toplum için faydalı olacak kuruluşların samimiyetle
faaliyet sahasına konmasıdır.

ININDAN ÖZETLER
BİR AÇIDAN (Eleftheria Gazetesi)
Ş'IN BBC'YE VERDİGİ MÜLAKAT (Fileleftheros)
N ASKERİ TEDBİRLERİ (Eleftheria Gazetesi)

'si TAKVİYESİ EDİLİYOR (Agon Gazetesi)
Silah Fabrikası (Eleftheria Gazetesi)
inin ŞİKAYETİ (Fileleftheros Gazetesi)
KONGRESİ (Rum Gazetesi)
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BOZKURT
Cumartesi 9 Ağustos 1696 YIL:18 SAYl:6482

e dehşet anıları Erenköy'de yeniden başladı.
.ÔY Şehitlerimiz dün Lefkoşa,

Türkünün Ata Yadigar'ı bu aziz topraklarda var olması mücadelesi uğrunda 5 yıl önce Erenköy
e kahramanca savaşarak hayatlarını vatan uğruna feda eden üniversiteli ve köylü şehitlerimiz
ah ve öğleden sonra Lefkoşa, Lefke ve Erenköy'de düzenlenen törenlerle
rdır.Lefkoşa'daki ilk tören saat 8.30'da Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesindeki Atatürk Anıtı
·apılmıştır.
• şehitliğine çelenkler bırakılırken,
• şehitlerimiz için saygı atışı yapılıyor.

I HABERLER
IALARIN AGIRLIGI
"TEN ÜRDÜN'E KAYDI

:.·ıe yapılan

sabotajda 50 İsrail askeri öldü.Ortadoğu'da çatışmaların ağırlığı şimdi Süveyş

en Ürdün'e kaymıştır. İsrail jetleri Arap gerillalarının bir köprüyü havaya uçurup İsrail askerlerinin
sebep olması üzerine olarak Ürdün topraklarını bombalamışlarıdır.

şimdi de yürüyen bir sokak süpürme aracı imal etmişlerdir. Bu araç bir otomobil gibi olup üç

··kel hayat ihtimali kuvvetleniyor.
arıncaya benzer böcekler şeklinde olduğu belirtilmekte.
at olmadığı kesinlikle açıklanırken doktor George Timender'e Merih'te çok küçük hayat
varlığını gösteren belirtiler bulunmuştur.
ünyadaki insan ırkı orta Amerika'da yaşayan az sayıda memeli hayvanlardan üremiş.

Yunan politikasını yeniden gözden geçirecek.
~eti,

son zamanlarda Amerikalı senatör ve milletvekilleri

arasında Yunanistan arasındaki

imine karşı artan hoşnutsuzluk karşısında bu ülkeye karşı izlediği politikayı yeniden gözden
· acı hissetmiş.
a seçimle iş başına gelmiş bir hükümet görmek istediklerin belirtmişlerdir.
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REL HABERLER
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sal kalkınma sorununa çözüm aranırken istihdam sorunu her zaman düşünülmesi ve göz önünde
rulması gereken bir konudur. istihdam konusu toplumumuz için daima özerklik taşıyan bir

aktadır. Köyden kente göç şehrin tatlı cazibesine kapılıyorlar, tarlalarını bırakıp şehre geliyorlar.
olanlar sadece memuriyette çalışmak istiyorlar. Tahsiline göre iş yaratma arzuları gençleri

EŞREF NİDAİ
düzeni alkışlayamayız!
olarak 1963'den bu yana mevcut olan kazançlarımızla

I

muhasebesini yapmak hem vatandaş hem

ıet.lci olarak zorunlu olmaktadır.
bir bozuk düzen vardır. Bu bozuk düzene bir bakıma da bizim çekmemiz elbette beklenemez.

SININDAN ÖZETLER
is'e gidiliyor (Eleftheria Gazetesi)
henin Yeni Beyannameleri (Agon Gazetesi)
mııtı<MAKİDES Telefonla tehdit edildi (Agon Gazetesi)
rlar" (Fileleftheros Gazetesi)

BOZKURT
Pazar 10 Ağustos 1969 Yıl 18 Sayı 6483
HABERLER
n ve işsizliğin önlenmesi için
devalüe edilmesi dünya piyasasını altüst etti.
ı....._sında

zincirleme hareket bekleniyor.

·<ikümeti'nin geçen gün yaptığı olağan üstü toplantıdan sonra Fransız Frankı'nın düşürüleceğinin
sı dünyanın çeşitli yerlerinde yankılar uyandırmıştır. Fransız Frankı'nın değerinde altına göre
Iara göre ise %12.5 oranında indirim yapılmıştır .
cevalüasyonu Birleşik Amerika'daki iş ve bankacılık çevrelerinde sürpriz yaratmıştır .
.._.rnn

kararı lsviçre Bankerlerini de etkilemiştir.
Fransız Frank, üzerinden yapılan bütün işlemler durdurulmuştur.
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a

a ı on " Kıbrıs'ın

kalbi Enosis için atıyor" dedi.

ı..ıeRi>R'I

~.998 •

Partisi Lideri Nikos Sampson evveli akşam yaptığı konuşmada yine Makarios'u taşa tutara~
e saldırmıştır.

~aşkanı
~

Muavini Dr. Fazıl Küçük, dün sabah saat 9.30'da Kıbrıs'a kısa bir ziyarette bulunan

Amerikan Delegasyonu Kıdemli Asker Danışmanı Visamiral John M. Lee'yi kabul ederek
ile bir süre görüşmüştür.

ar Zaferi bugün kutlanacak.
r Zaferinin 54. yıldönümü bugün saat 15.00'te Arıburnu'nda düzenlenecek törenlerle bugün

tihbarat Mensubu batıya sığındı.
rakya gizli servislerinde çalışan bir subay ailesiyle birlikte Avusturya'ya sığındığı, dün Avusturya

i, Müze Soygunun tüm esrarını çözdü.

·ı yarın

suç unsurlarıyla açıklanacak.

Emniyet Müdürü Muzaffer Çağlar, Izmir Kültür Park Arkeolojisi'nin soyguncular tarafından
sırasında öldürülen Müze bekçisi Ismail Altıntaş'ın katilini Pazartesi kamuoyuna açıklayacağını

RK İŞÇİ SENDİKALAR! FEDERASYONU (Türksen)
eri için toplu sözleşme müzakereleri devam ediyor.

EKİ GENEL SEÇİMLERDEN SONRA
nay, Rusya'yı resmen ziyaret edecek.
_.caşl(anı Sunay'ın içinde bulunduğumuz yıl sonundan önce Sovyetler Birliği'ne resmi bir ziyarette
muhtemel olduğuna dair ajans ve basın haberleri alınmıştır.
· aret edecek olan ilk Cumhurbaşkanı olacak Sunay.
nda ilişkiler son senelerde son derece olumlu bir gelişim içine girmiştir.

balarla 6 trene sabotaj yapıldı.
alya'da bir kaç saat arayla altı muhtelif trende altı adet bombanın patladığı bildirilmiştir.
oeklenmekte olan işçi çalkalanmaları ve kargaşalıkların bir başlangıcı olarak görmektedirler.
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SORUNU
zaman EVKAF'ın zenginliği ile övünüp durduk. Övünme bir yana senelerce bu zenginlik kemirilmiş,
nmiş ve cesameti küçültülmüştür.Bizden

önceki nesilleri suçlamayalım.

yeniden organize edilerek bir toplum işletmesi haline getirilmelidir.
e kadar dış ticarette başarılı olduğumuz söylenemez. Dış ticaret ihtisas, birazda örgütlenme işidir.

EŞREF NİDAİ
ka, Sovyetler,

Dünya Barışı ...

ile Sovyetler dünya siyasi ortamında iyice ağırlıklarını ortaya koydukları bu devrede muhakkı
eri izlemeye imkan yoktur.
· sanlığın temennisi, huzur içinde varlığını sürdürecek bir dünyada yaşamaktır.
'ince devam eden bir kaosun bir gün yeniden huzura, sükuna terk edeceğini düşünen insanlık her
özlemine ulaşamayacaktır.

SININDAN ÖZETLER
cı bir hava" (Mahi Gazetesi)
'.n oyalacılığı

(Mahi Gazetesi)

'ıf Karanlık (Agon Gazetesi)
i Enosis'e gidiliyor (Eleftheria Gazetesi)

plar (Agon Gazetesi)

BOZKURT
Pazartesi 11 Ağustos 1969 YIL-18 sayı:6484
avdet eden Denktaş Rumları ikaz etti:EGER SiZiN POLiTIKANIZ ENOSİS iSE TÜRK
DE TAKSİM OLACAKTIR.
bir zamandan beri Türkiye'de dinlenmekte olan K.T.C Meclis Başkanı ve Geçici Türk YönetiM
Yrd. R.Denktaş dün Izmir vapuruyla Leymasun'a gelmiş ve başta cematimizin ileri gelenleri ve
"kelçiliği mensuplarıtarafından karşılanmıştır.
evam edeceğiz.Müşterekzaman arıyoruz.Biz mahalli idare, mahalli otonomi.mahalli hükümet
· mahalli olarak idare etme konusundagörüşmeler yapıyoruz.Bizhiçbir şey üzerinde ısrar
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aya varıncaya dek çabalarımız sürecek bunda ümitliyim demişti.

i idareler sizi korkutmasın.
ş,Yaşamalıdırlar.Eğer

Kıbrıs olarak gelişecekse yaşamalıdırlar.Meğer

ki Rumlar Türkleri

ikleri için Türklere hiçbir hak tanımıyorlarsa o zamanda bu size bağlıdır.'

I Kıbrıs Türk Talebe Cemiyeti açıklama yaptı.

-sıerine karşıdır.
ada bir takım çevreler Kıbrıs'ta faşizme zemin hazırlamakla suçladı.
ılan mesnetsiz hücumların başında Türk alayını adada istemeyişimiz iftirası gelmektedir.Buna da
arak çıkarttığımız dergide adada üstlere karşıyız haberi delil olarak gösteriliyor.Aydın kişi olmak
da olan ithamcıların Türk alayının üst niteliği taşımadıklarını bilmeleri gerekir.

erlerini itham eden
mos, Rumlar'a mesuliyet hihhiyle hareket etmelerini söyledi.
'Yunanistan kendini barışa ve özgürlüğe adadı' dedi.

Toplumsal Kalkınma

at-Dış Ödemeler
bir idare komşu olursa Kıbrıs'ı iki ayrı ekonomi olarak algılamamız hatalıdır.
ıı.r.::ımızda personelin rolü.hiç şüphesiz kalkınabilme için yeteri derecede eğitilmiş personele ihtiyaç

kalkınma düzeyine erişebilmek için yönetimim iyi seçilmesi gerekir.

ERGÜN İSMAİL

3elediye Pazarı hakkında ilgilileri uyarmak istemekteyim.Yapılacağını

ümid ederek düzenliklerden

e Pazarı denilen yer Ahmet Reşitlerin ön veya Yeni Selimiye Cami'nin önü veya yanı.
çimento şekillerden aşağıya niçin bir sıra konmuyor.

ININDAN ÖZETLER
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TLER ARASI MÜZAKERELER {Fileleftheros Gazetesi)
ERELER DEVAM ETMELİ {Solcu Heravgi Gazetesi)
BİLDİRİSİ
YANGİL'İN MÜLAKAT!
-RÜNLERİN FİYATI {Fileleftheros Gazetesi)

BOZKURT
Salı 12 Ağustos 1969 YIL-18 SAYl:6485

ar arası görüşmeler dün yeniden başladı.
ES:'B.Milletler'in Kıbrıs!la ilgili yeni bir karara ihtiyaç yoktur .
. Bşk. R.Denktaş'la Rum T.Mec.Bşk. G.Kliredes bir buçuk ay önce ara verdikleri görüşmeler dün
saat 11.00'da Klerides'in evinde yeniden başlamıştır.
·elerden önce basın mensuplarının çeşitli sorularını cevaplamışlardır.Bazı

çevreler basına zaman

ğını hiçbir sonuç alınamadığını mülahazasıyla müzakerelerin kesilmesi gerekti
üler yolunda sorulan soruya şu cevabı vermiştir:
eler Kıbrıs probleminin çözümü için takip edilmekte olan bir usulün durdurulmasını istemekte
n yerine nasıl bir usul takip edilmez gerektiğini söylememektedir.
ınındaki ümitsizliğine karşılık Kleridiris ölçülü iyimserliğinihala muhafaza ettiğini söylemez.
uhteriyet konusu üzerinde Türk tarafı ile aramızda esaslı görüş ayrılıklarımız.
ansiyon yükselmesi üzerine.Yüksek Öğrenim örgütlerinin temsilcileri halkı aydınlatmak için basın
yaptılar.
denizde yıkanmakta olan bir kız çocuğu boğuldu.

beb gösteren Rumlar Girne yolunu kullanabilecek.
Cemaati yetkili kaynaklarınca dün açıklandığına göre Türk Liderliği, makul sebep gösterecek
arın bundan böyle Lefkoşa-Girne yolunu BM nezaretindeki konvoylar dışında da kullanmalarına
ararını tek taraflı olarak almıştır.

Emperyalist Üs" niteliği taşımayan Türk Alayına karşı değildir.
i öğrenci hareketlerinin mahiyeti açıklandı.Naci Talat, kuruluşlarımızda ve organlarımızda
arkadaşları Toplum düşmanı gösterme çabası ve toplum dışına itme isteği yönünde geliştirilen
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NOTLARIN karantina dönemi sona erdi.
erle ABD ortak Merih uçuşu düzenleyecekler.
ar, ailelerinin yanına dönmek için Houstondaki karantina laboratuarlarından ayrılmışlardır.

EŞREF NİDAİ

ında son zamanlarda öldürme, bombalama olayları artmış, tamamı içinde bir terör havası

· toplumun kendi idarelerini kendilerinin tesis etmesidir.Olaylarda

bunu zorunlu kılmaktadır.

SININDAN ÖZETLER

ı-

m

-

•

eıcısis (Alitha Gazetesi)
avaalanı (Tharos Gazetesi)
ferberlik Planı (Alitha Gazatesi)
ios'un Muamması (Eleftheron Gazetesi)
uz Hareketler (Poria Gazetesi)

BOZKURT
Çarşamba 13 Ağustos 1969 Yıl 18 Sayı 6486
HABERLER
ıılıınetiminin Tanınması Amacını sakladığı ve seyahat özgürlüğü niteliklerinden yoksun olduğu
5 :asiyle Lefkoşa-Girne yolunun şartlı olarak açılmasını Rumlar kabul etmiyor.
Gime yolunu diledikleri anda diledikleri gibi ve ellerini kollarını sallayarak kullanmak istiyorlar.

ı--:a,

~a

Liderliğinin bir iyi niyet göstermek üzere Rumların uzun zamandan beri üzerinde hassasiyetle
Girne yolunda Rum Cemaati Mensuplarının BM konvoy saatleri dışında da seyahat etmeleri
aldığı kararı Rum Yönetimi beğenememiştir.

ürneti bu Türk planının bir yerden en basit şey hat özgürlüğü niteliğinden yoksun olduğunu öte
ca bunun sözde Türk yönetimi tarafından tanınma anlamını gizlediği içermektedir.

p->s BBC'ye mülakat verdi. Rumlar, Federasyonu asla kabul edemez.

~s

--.n

Rumlarının ulusal emelleri hiç bi zaman değişmemiştir.
EME DİPLOMATİK TEMASLAR YOGUNLAŞTI.
Bakanı Çağlayangil; Nixon, Rogers, U. Thent ve Pipinellis ile görüşecek.
ranının barışçı bir çözüm şeklinin bulunmasında konusunda cemaatler arasında yürütülen ikili
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elerin bir neticeye ulaşması meselesiyle Ege denizindeki adalarda Yunanistan'ın görüştüğü askeri
üzerinde duracaktır.

Sekreter U. Thent'tan aldığı direktif üzerine dün Lefkoşa'ya gelen Dr. Ralph Bunche BM
Gücü Komutanı Martola ile görüştü.
e Rum Liderlerle görüşmeler yapmak üzere Dr. Ralph Bunche dün Kıbrıs'a geldi.

lıklarla değil (Agon Gazetesi)
m Çıkar Yol (Haraygi)
Bir Birlik İçin (Haraygi)
ııa.ıatma (Eleftheria)
'ın Gösterdiği Misal (Fileleftheros)
· 'in Bahçesinde Bombalar (Fileleftheros)

BOZKURT
Perşembe14 Ağustos 1969Yıl 18 Sayı 6487
gelişmelerin ışığı altında Kıbrıs Sorununu eleştirdi.
!erin başarı şansi Rumların iyi niyetine bağlıdır.
ln acı tecrübelerinin yeniden tekrarlanmaması için Türk Toplumunun hakları verilmelidir.
aati bu esaslar çerçevesinde bir yandan Anayasa'nın Türklere tanıdığı hakların geri verilmesini
dan yakın geçmişteki saldırıları göz önünde tutarak cemaat haklarını koruyabilmenin ancak bölge
. eti ile gerçekleşebileceğini savunmaktadır.

h Bounce onuruna Dr. Küçük yemek verdi.
üçük'ü makamında ziyaret etmiş ve kendisiyle bir süre görüşmüştür.

'da sellerden 20 kişi öldü.
ava Yollarını BombalayanlarYakalandı.
Enformasyon Bakanlığı geçen cumartesi günü Atina'daki Olimpic Hava Yolları Terminaline
yanlar yakalandı.
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arargahında

bir ajan yakalandı.

'da Katolik-Protestan

Çatışmalar

devam ediyor.

lrlanda'nın Londonberry şehrinde katoliklerle protestanlar arasında geçen gece çıkan çatışmalarda
r polis yaralanmış ve 4 kişi tutuklanmıştır.

Meir'in Radyo'da yaptığı bir konuşmada

Lübnan Gerilla faaliyetlerinin sorumlusu olarak

"idi.
REL HABERLER
) DÜŞÜNCELER

EŞREF NİDAİ

'ın adaya gelişiyle birlikte Kıbrıs politikasının da yeniden kıpırdanmalar olmuştur.
r diye günleri birbiri sırtına yükleyip kayıp hanesine her gün yeni bir çizgi koyarak ikili görüşmelere
etmek yerine bu davayı Türkiye'ye bağlamak muhahak ki Kıbrıs Türklerinin selameti yönünden

edilmeyecek yarım yamalak tedbirler. (FİLELEFTHEROS GAZETESİ)
Şey (ELEFTHERİA GAZETESİ)
lar (ELEFTHERİA GAZETESİ)
rin Tatbikatı (FİLELEFTHEROS GAZETESİ)
'un Mülakatı (MAHİ GAZETESİ)

BOZKURT
Cuma 15 Ağustos 1969 YIL: 18 SAYI: 6488
İÇİ HABERLER
- dışı davranışların yeni bir örneği
Limasol'daki mezarlığı çöplük haline getirdiler.
uz Perşembe akşamı Limasol 'daki alınan habere göre Türk mezarlığına girerek Türk
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bu insanlık dışı ve kutsal yerlere saygısızlıklarının
gücüne protesto mahiyetinde

bariz örneği Türk liderlerince

BM

aksettirilmiştir.

ŞMİŞ MİLLETLER GELİŞMELERDEN ÜMİTLİ RALPH BUNCHE, İYİ
ilMLERLE ADADAN AYRILDI
iş milletler görüşmelerinin sonucunda ümitli olmasaydı adadaki çabalarını terk etmiş

Jar Birliğinin yeni yönetim kurulu seçildi.
Liseleri Türk Mezunlar Birliğinin 21 Temmuz 1969' da yapılamayan olağan genel kurulu
sı dün 16:30 'da Saray Otel Gece Kulübünde dün yapılmıştır

'ın Şikayeti Üzerine Toplanan BM Güvenlik konseyi bir karara varmadan dağıldı.
mandoları Süveyş 'te başarılı bir baskın yaptı. Lübnan ve İsrail' in birbirleri aleyhinde
erini incelemek için evvelki gece toplanan güvenlik Konseyi bir karar vermeden
arını ertelemiştir .
. andan İsrail jetleri yeniden Ürdün ve Mısır'daki hedefleri bombalamıştır.
Mesr yaptığı konuşmada bölgede durumun endişe verici olduğunu yolundaki söylentilerin
rle bağdaşmadığını ifade eden Bayen Golde Mesr bir savaş çıkması halinde Arapların
ilgiye uğrayacağını İsrail'de bir zafer elde edeceğini söylemiştir.

irlikleri Londonderry' e girdiler.
silahlı kuvvetleri sınırda yığınak yaparken İngiliz askerleri de çatışmalara sahne olan
erry'ye girmişler. İngiliz birlikleri Kuzey İrlanda hükümetinin isteği üzerine duruma

tiara ziyafet verilen otelin dışında binlerce kişi uzay çalışmaları aleyhine gösteri yapıldı.
dşinin katıldığı gösteride Vietnam savaşı uzay programı ve sefalet protesto edilmiştir.
oviç Belgrad'da yakalandı
ceoloji Müzesini soyan 3 kişiden biri olan Yugoslavya uyruklu Savo Bakoviç evvelki gün
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TÜREL HABERLER
sizliğe Methive! .... (Eşref NİDAİ)
rtamlarda iyi vatandaş olmak zordur. Bu konuda dikkatli olma çabaları her zaman olumlu
- e götürmek gerekir.Bildiğimiz kadarı ile özgürlükten demokrasiden okuduğumuz kitaplar
nlardan bahsedin katılın ki buradan kurtuluşun birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için

n Rum genci
rin hazırlıkları (maw genereal)
ıer Ve Türkler (AGON)

BOZKURT
Cumartesi 16 ağustos 1969 yılı 18. sayı 6489

· s'un

Frankfurter Algemanic Zeitung'a mülakatı.

ırk sistemi üzerinde özel bir imtiyaz dan yararlana bilirler. Federal Almanya'nın tanınmış
· nden Frankfurter Alegemente Zeitung gazetesinde verdiği mülakatta Baş Piskopos
- Kıbrıs sorununa yakın bir gelecekte hal çaresinin bulunup bulunmayacağını

yeceğinin bildirmiştir.
- Kıbrıs'ta Türkler ve Rumların barış içinde bir arada yıllarca yaşadıklarına işaret etmiş
zilde yaşamalarının ileride de mümkün olmaması nedenlerini göremediğini ve Kıbrıs
hal çaresi olarak bir federasyon sistemi kabul etmeyeceklerini zira bunun tatbikatının

mvvetlerine güvenliği sağlama emri verildi
'da Kanlı Mezhep Kavgaları Şiddetleniyor
8 kişi öldü, 105 kişi de yaralandı. Kuzey İrlanda' daki mezhep karışıklıklarından
.; DERRY 'den sonra Belfast'ta da başlamıştır. Belfast'taki çatışmaklarda 8 kişi öldü,
- olmak üzere 108 kişi yaralanmıştır.
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· Bir İngiliz Yolda
ere savunma bakanlığının dün sabah yaptığı bir açıklamaya göre 600 kişilik bir İngiliz
birliği kuzey İrlanda'ya gitmek üzere dün yola çıkartılmıştır.

. İrlanda'da Katoliklerle Protestanlar arasında mezhep kavgaları devam ederken halkının
uğu Katolik olan İrlanda Cumhuriyeti sınır boyunda tedbirler almaya başlamıştır.

ik Konseyinde Sert Tartışmalar Oluyor
e İngiltere Arap Komandolarının kınanmasını istiyorlar. Birleşmiş milletler: Lübnan ile
tarafından yapılan Karşılıklı şikayetler konusunun görüşülmesi BM güvenlik Konseyinde

Ve İngiltere tarafından hazırlanan ikinci tasarıdaysa hava akınlarından meydana gelen
için üzüntü izhar edilmekte ve İsrail ile Lübnan ateş kes i önlemlerine uymaya

-LAV AKY A 'DA sıkı güvenlik tedbirleri alınıyor. Çekoslovakya da Sovyetler Birliğinin
şgal tarihi olan 21 ağustos tarihi yaklaştıkça sıkı güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

Kanlı Çatışmalar Olurken

e Rumlar birbirini karşılıklı olarak suçladılar.Sovyet silahlı kuvvetler gazetesi "Kızıl
- "Kızıl Yıldız" birkaç gün önce vuku bulan şiddetli Çin Rus çarpışmaları hakkında

ovyet birliğinin çin ile olan hududunda 20 km genişliğindeki bir bölgeyi sivillerden
ğini ve buraya stratejik kara ve deniz yolları inşa ettiklerini bildirmiştir.
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. WRÜN KÖŞESİ (Özker Özgür)
KÖYÜM

_ emaatimiz için dediğimiz halde cemaatimizi tanımıyoruz. Toplum çalışmalarında bir

ôylerimiz ihmal edilmiştir.Evlenme şehirlerde olduğu gibi su istemişler parasını siz

k zihniyeti Kalkınma Literatürümüze girmiş bulunan memurluk zihniyeti hakkında

(EŞREF NİDAİ)
_ nlarına son verilmiştir.Kıbrıs'taki politik gelişmeler son günlerde oldukça yoğunlaştığı
arı günü gününe yorumlamak mümkün olmuyor.Rum-Yunun ikilisinin adada oynamaya
~ oyunların bir tek hedefi vardı Kıbrıslı bir Yunan adası haline sokmak. Türklüğe geçiş
iyi değerlendirmeli politik oyunlarına son verecek davranışlar içine girmelidir.
BOZKURT
Pazar 17 Ağustos 1969 Yıl 18 Sayı 6490

'ersinler Kendimizi Savunalım" diyen Katolikler Panik İçinde
landa'daki mezhep kavgaları çok vehim bir şekilde gelişiyor. Kuzey İrlanda da Katolik
stanlar arasında yeni olayların çıkmasını önlemek amacı ile sert tedbirler alınmaktadır.
landa ya giden İngiliz birliklerinin gerekli tedbirler almasına rağmen durum gerginliğini
"

-+:tadır. Katolikler Protestanların yeni bir saldırıya hazırlandıklarını öne sürmekte ve

l

görmeye giden yabancı gazetecilere kendilerini savunmaları için silah istediklerini

daki mezhep çatışmalarını İngiltere iç sorun olarak görmektedir.
illi öğrenci birliği broşür dağıttı
~ Mücadelesi yeniden başlatılmalı
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derin devamlı bir şekilde genişlediklerini
sağlamalarını

iddia eden öğrenciler Yunan adasının ve Grivasın

talep etmiştir. Rum öğrenciler sadece Enosis'e sağdık kalacaklarını

_ et işgalinin birinci yıldönümü ÇEKOSLA VAKY A halkı 21 Ağustos'ta

e pasif direnme uygulayacak Çek hükümeti Protesto hareketinin silahlı bir direnme
esinden endişeleniyor
_ l Ağustosta uygulanacak pasif direnmeye hazırlanmakta cadde ve sokaklarda bildiriler
lmaktadır. Bu bilgiler pasif bir direnmenin bir gereği olarak 21 ağustos da alışveriş
asını uygun 12:00 da ülkedeki bütün süreçlerinde 5 dk.süreyle çatışmalarını
alarmı istemiştir.
örgütler Çekoslovakya halkını silahlı güvenmeye teşvik etmektedir.
yanda Çekoslovakyalı Sovyet birlikleri Çekoslovakya topraklarında ortak tatbikat yapmak
- vyet alay topluluğunu eylemde yakalamak istememişlerdir.

in şehirlerinde Sovyet aleyhtarı gösteriler yapıldı.Geçen Çarşamba günü meydana gelen
-Çin çatışmasından sonra Komünist Çin'in birçok şehirlerinde Komünist Çin aleyhine
gösterileri yapılmıştır.

ülen helikopterde 10 Amerikalı öldürülmüştür.Güney Vietnam'da bir amerikan
erinin yerden açılan ateş sırasında düşürülmesi ile 1 O asker ölmüştür.
Dört Büyükler konferansını Dışişleri bakanları yürütecek,ABD Ortadoğu konusunda 4
vlet arasında devam etmekte olan görüşmelerin önümüzdeki aydan itibaren Dışişleri
sayesinde başlayacağını belirtmiştir.
ımları kısıtlama kararına rağmen ABD Türkiye'ye askeri yardımı artırıyor.Amerika'nın
've yaptığı askeri yardımın arttırılacağı ve harp sanayi için yeni tesisler kurulabileceğini

ctedir.1970 yılında yapılacak askeri yardımın 100 milyon doların üstünde konusunda
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Türkleri Mahkum Oldu

!arı Kırım'a dönmek için Taşkent'te bir yıl kadar önce gösterile yapan kırım tatarlarının
eri sona ermiş ve birkaç hapis cezasına çarptırılmışlardır.
ar pilotu İtalya'ya sığındı.İtalyan polisi Macar Hava :Kuvvetlerine mensup bir pilotun
i bir avcı uçağının Kuzey İtalya'da küçük bir alana düşmesi sonucunda siyasi mercek
-· j

açıklamıştır.

[ıIBL HABERLER

ler:

EŞREFNİDAİ

konusunun çağrışımları
üküm süren huzursuzluğu bir neden ile işsizlik konusuna bağlamak gerekir. Bu gün Türk
erinde büyük kavgaların en büyüğü işsizliktir ve Türk toplumunun bu konuda feci bir
ehdit etmektedir. Ekonomisi olmayan henüz devlet niteliği içerisine girmeyen sosyal
er bakımdan kısır politik oyunlarından bunalan bir idarenin hangi ölçülerde hangi
a iş vereceği gerçekten münakaşa kabul etmektedir.

sınından Özetler
:ILEFTHERİA GAZETESİ)

'ın Klerides'e Verdiği Muhtıralar (hareargı) Gaz
arası felsefe konferansı (Fileleferos)
ran radyo istasyonu (harayın) Gaz
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BOZKURT
Pazartesi 18 Ağustos 1969 YIL: 18 SAYI: 6491
TİCİ HABERLER
·en icra kurulu toplandı
su icra kurulu toplandı. Bölge temsilcilerinin de istekleriyle dün letkoşada toplanarak çeşitli
onularını ve çalışma alanında kaydedilen gelişmeleri tartışarak kararlar almıştır.

ı bir uzmanın katılmasıyla önümüzdeki kasım ayında toplu pazarlık konumu bir eğitim
u düzenlemesini kararlaştıran icra kuruldu.

en genel kurulu tarafından alınan teşkilatlanma projelerine göre Mağusadaki sendikaların
n teşkilatlandırılması ve bir sendika etrafında bir kış mevsiminde çalışmalarını inceleyip

Jar arası görüşmelere bu gün de devam edildi. T.C meclis başkanı Rauf Denktaş ile Rum
ciler meclisi Başkanı Glafgos Klerides bu gün yeniden buluşarak görüşmelere devam
erdir. Toplantı Rauf Denktaş' ın evinde yapılacaktır.

İLİK DURUN SAKİN: FAKAT GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

_ Irlanda sorunu güvenlik konseyine götürüyor Katolik Protestan mahallerine karma
ler kondu 5 günden beri çeşitli meshep çatışmalarının meydana geldiği kuzey İrlanda' da
sakinleşmiştir. Buna rağmen gerginlik devam etmektedir yoğun çatışmaların meydana
• · London derry ve başkent Belfras 'ta halk dün sabah kiliselerine gitmiştir. London
e Katolik kilisesinin barış gönüllüleri korumaktadır.
tedbirler alındı.
landa polisi İrlanda Cumhuriyet Ordusunun Surlarını Kuzey İrlanda'ya sızmalarını
r

için tedbirler almaktadır.

'nin tanınmış bir imalatçısı hanımların çok acayip pantolonlar ve benzer elbiselerinden
ğer şekilde şalvarlar dikip piyasaya sürmüşlerdir.
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ün İçinde İkinci Casusluk Olayı. Bir Amerikalı NATO sınırlarını Doğuya sattı.
- Milliyet Gazetesi, NA TO sınırlarının son 15 gün içinde ikinci defa olarak çalındığını
vermektedir. Gazeteye göre, Bürüksel'deki NATO karargahında görevli bulunduğu sırada
ği bir kadınla kaçan Amerikalı Piers, para karşılığında Türkiye' deki bazı önemli NATO
e ait adı açıklanmayan bir ülkeye satmıştır. Anavatan Dış işleri bakanlığı'nın casusluk
doğruladığını hem Türkiye'nin hem de Amerika'nın bu konuda araştırma yaptığını

anlı Balıkçı Tutuklandı
. [ehrinde balık avlanırken sınırı aşarak Türkiye'ye geçen üç Yunanlı balıkçı dün

vutluk Yunan uçağını Türkiye'nin arabuluculuğu ile serbest bıraktı.
zaçınlan Yunan ailesi Arnavutluk'ta kaldı. Silah tehdidi ile Arnavutluğa kaçırılan bir
yolcu uçağı, Türkiye'nin arabuluculuğu sonucunda Arnavutluk mahkumları tarafından
ırakılmıştır.
n Sunay Belçika'ya davet edildi.
· dan bildirildiğine göre Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 18 ile 28 Ağustos tarihleri arasında
"da düzenlenecek olan Dünya gençlik teşkilatının 7. genel kurultayına davet edilmiştir.
'yi Türk milli gençlik teşkilatı başkanı Kolçak oğlu'nun başkanlığında 4 kişilik heyet

Batı Berlin makamlarını protesto etti.
eki Sovyet büyük elçiliği Batı Berlin' e sığınan Federal Almanya ordusu firarilerinin iade
batılı 3 ülke nezdinde protesto etmişlerdir.

. Christian Bornard'ın yerli bir kadından alarak kendine taktığı yabancı bir kalple en uzun
savan insan unvanını kazanan Güney Afrika diş doktoru Philip Blaiberg dün ölmüştür.
ışmalar azami bir gizlilik içinde yürütüldü.
nükleer bir savaştan kurtarmanın çaresi bulundu
isinde uzayda sağlanan çeşitli başarılara rağmen yer yüzünde bir çok yerde var olan çıban
yüzürıden savaş tehlikesi yok olmuş değildir. Bir anda nükleer savaş bütün dünyanın
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an silinmesine

yol açabilir. Bu durumu göz önünde bulunduran

own, nükleer savaştan kurtulmanın
TÜREL

çareleri konusunda

Macar hiciv yazarı Gyorgy

alaylı bir yazı yayımlamıştır.

HABERLER

l BASININDAN

ÖZETLER

devlet konusu

(ELEFTHERİA

GAZETESİ)

. les'm demeci
ki görüşme

(AGON)

ellis-Klerides

görüşmesi

ile Haberleşme

(ELEFTHERİA

(FİLELEFTHEROS

lirası (FİLELEFTHEROS

GAZETESİ)

GAZETESİ)

GAZETESİ)

BOZKURT
Salı 19 Ağustos

1969 YIL: 18 SA YI : 6492

İHABERLER

lar arası görüşmelerin
ndaki maksatlı

dünkü bölümünden

Rum görüşmeleri

erin Rum bölgesinden

önce Rauf Denktaş

cevaplandırdı.

geçmesi Rum yönetimini

anızı istemiyoruz ... Ancak kontrolümüz

tanıdıkları

anlamına gelmez ... "

şarttır."

aat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş ile Rum Temsilciler
t

Girne yolu

Meclisi Başkanı G. Kleridis dün

10.00 'da R. Denktaş'ın evinde yeniden bir araya gelerek görüşmelerine devam

serbestliği isfryordunuz, buyurunuz geçişinizi. Bizi tanımanızı istiyoruz ancak

afta RaufDenktaş'ın mukabil Türk'e tekliflerini çözüm yolu için yeni bir çaba olarak
esine rağmen aslında bunların yeni fistan giydirilmiş eski teklifler olduğunu iddia
0

·~İ

öne süren bir gazeteciye Bana mı, yoksa diğerlerine söylediklerine mi inanıyorsunuz?
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üşmelerden sonra Klerides Kıbrıs Türk tarafının Mahalli Muhtariyet
erinin bu noktalar üzerinde açıklanma

konusundaki

son

istediğini belirtmiştir.

lik Konseyi Bugün Toplanıyor
"ya Barış Gönderilmesine İngiltere Karşı Çıkıyor.
askerlerinin sayısı artırılacak. İrlanda Cumhuriyeti BM Güvenlik Konseyine başvurarak
ir şiddetli çarpışmalara sahne olan Kuzey İrlanda'ya barış gücü gönderilmesi istenmiştir.

'ork'ta bulunan İrlanda Cumhuriyeti dış işleri Bakanı ile dün BM Genel Sekreterleri U

e'nin BM temsilcisi hükümetimiz İrlanda sorununu gündeme alınmasına ve buraya bir
gücünün gönderilmesine karşıdır.
askerlerin sayısının İrlanda' da 6.000 'e yükselteceğini belirtmiştir.
~N

ASKERİ YARDIMI ARTIRILACAK TÜRKİYE BİR MİLYAR DOLAR

IS[Rİ YARDIM ALIYOR
ya Dörtyol'da tersane kuracak.
Anavatan gazeteleri Amerika'nın Türkiye'ye 1 milyar Türk Lirası tutarında yeni bir askeri
çacağını bildirmektedirler.
Başkomutanı Amerika'ya Türk tezini kabul ettiğini haber vermektedir.
'da kurulması düşünülen tesis sadece Akdeniz bölgesinin değil, Doğu ve Orta Doğu
tetleriyle Amerika'daki bazı tersanelerin de üstünde dev bir kuruluş olacaktır.

) Okuyucunun Köşesi
sınırıdaki Yaygaralar (Havan Özdoğan)
·onum ve ahlak dışı hareketlerini perdelemek için her zaman baş vurdukları bir metotları

um basınında çıkan ve Doğancıdaki Ay Yorgi Kilisesinin Türkler tarafında ağıl haline
ği haberi de çok gülünçtür. Çünkü ismi geçen köyde kilise durumundaki sayılacak her
yapı yoktur.
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ir zaman kanunlara uymayan iğrenç hareketlerini

örtmek için bastıkları yaygara karşısında

sale) DÜŞÜNCELER
m yapımızı bir sisteme bağlayabilmeliyiz.Türk toplumu politik bir kaosun devamlılığı
edir. Mutlak bir çözümü getirecek çabalar uzamakta, yeni yeni siyasi olaylar vatandaşın
- celerinde karamsarlık yaratmaktadır.
m olarak hangi nokta olacağımızı bilmeliyiz. Toplumun yapısını en ince unsuruna kadar
tayin etmek toplum içinde reform yapmak kaçınılmazdır. Bunun gerçekleştirmek kolay

BASININDA ÖZETLER
VE ENOSİS" (ALİTHA)
IDAN GELECEK ÇÖZÜM (KİPROS)
'İN KURU ÜZÜMÜ İÇİN (ELETHERON WİNA)
AZ İYİMSERLİK (ALİTHA)
- :\RİOS'UN VERDİGİ KANAAT (ELEFTHERON WİMA)

BOZKURT
Çarşamba 20 Ağustos, 1969 YIL 18 SAYI 6493
DIŞI HABERLER
sün .•• Çekoslovakya

işgalinin birinci yıl dönümü ..

a üzerine Polonya tankları Çek sınırından içeriye aktılar.
Rus işgaline ortam hazırlamakla suçlandı. Sovyetler Birliği'nin yönetimde Varşova Parti
kerlerinin Çekoslovakya'yı işgalinin 1. yıl dönümüne bir hafta kala başlayan ve
xızışan durum, Prag'da nihayet dün muhtelif gelişmelerle patlamıştır. Çek komünist
enel Bşk. Dr. Husak Rus işgaline sebebiyet verdiği Rus ihtarlarını kale alamadığı için
· genel başkanı Alexander Dubçek'i suçlarken öğrencilerle polisler ve milli kuvvetleri
gda çarpışmışlar, Polonya tankları ve askeri araçlarını Ruslar Çek sınırından içeriye
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rmişlerdir. Çek silahlı kuvvetlerine
_ ette beklemeleri

olduğu kadar milli kuvvetlerine

emir edilmiştir. Çekoslovakya'

sine ilk defa olarak Milli Kuvvetlerince

de taşma hazır

daki olayların birincisi polislerin Çek

takviye edilmesi suretiyle gençler üzerine

ülrnesi olmuştur.
slovakya'daki Rus ordusu 2 gündür ordu ve araç gereçleriyle hummalı bir faaliyet

J

gençlik kongresine gönderdiği mesajda Sunay, Kıbrıs konusuna değindi. Cumhurbaşkanı

_ı 'dan

Belçika'nın Liege şehrinde çalışmalarına başlayan Dünya Gençlik Kongresine bir

_ e'yi çok yakından ilgilendiren Kıbrıs konusunda yıllardır çözüme ulaşmamış olan
azlığın hak ve adalet esaslarına uygun bir şekilde ve kesin bir sonuca bağlanabilmesi
da önemle belirtmek isterim.
Blasberg "Kocamın öldüğüne bir türlü inanamıyorum" dedi.
ı kalple en uzun süre yaşamış olan Dr. Philip Blasberg'in ölümünü müteakip evvelki gün
ensuplarına bir deneme veren eski kocasının öldüğüne inanmıyor.

lkı Figüranlığı Bırakıp Başrol Oynamalıymış
, Enasisle karşı kışkırtılmaya devam ediyor. Yunanistan'la Rum Milli Talebe Birliği
arı adanın çeşitli köylerini dolaşarak Enasis lehinde konuşmaya devam etmektedirler.

gücü olmayan ordu Kıbrıs'ın bağımsızlığı tam devlet olması halinde bile bir zaman
e olamayacağının tezini savunmuştur.
vletinin daima Türkiye'nin tehdidi altında bulunacağını neticede ABD, Biritanya ve
oyuncağı haline geleceğini söylemiş.

unun Köşesi) Barın doktor meselesi
ana kadar ilgisizlik fedakar doktorların sırtına yüklenmiş sağlık işlerinden sorumlu
özüm getirmesi gerekir.
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EŞREFNİDAİ

ale) Düşünceler .... Türkiye'yi Hatırlamak!

derle Rumlar barış içinde yıllardır bir arada yaşamışlardır. İleride beraber yaşamamaları için
yoktur. Hal çaresi olarak Kıbrıs Rumları Federasyonu kabul edeceklerdir.
unları 5,5 yıldır görüyor, içinde yaşıyoruz. İkili görüşmeler manasını yitirmiş bir Rum
oyunu haline gelmiştir. Bu oyunlara muhakkak ki Türkiye son verebilir.

lığa Son Verilmesi (Elefthensa)
es - Pipinellis Görüşmesi (Elefthensa)
· Kampanyası (Haravgi)
tafillidis'in Açıklması
Öğrencilerin Enosis Kampanyası
BOZKURT
Perşembe 21 Ağustos 1969 Yıl 18 Sayı 6494

İzci Teşkilatı Rumlardan Temsil Edilmesini Protesto Etti
Türk izci teşkilatı Rum izci teşkilatı komseri Savvaş Kokkinidis'in Helsinki'de
ekte olan 22. İzci kongresine Kıbrıs'ın bütün izcilerini temsilen katılmasını protesto

Çekoslovakya'da pasif direnme var: Prag'da Varşova Paktı Tankları Devriye
önce bugün dünyayı büyük endişe salan bir olay cereyan etmiş başta Rumlar olmak üzere
Paktı ülkelerinin silahlı kuvvetler Çekoslovakya'yı işgal etmişlerdi. Çekirdeklerinin
a çabaları yüzünden 20 Ağustos'u 21 Ağustos'a bağlayan gece Rus ve Macar birlikleri
vakya'ya girmişler. O.Almanyalılar , Polonyalılar ve Bulgarlar da onları izlemişlerdir.
sınırlar boyundaki şehirler işgal edilmiş Sovyet paraşütleri ve tank birlikleri Prag ve
-~voslovakya Varşova Paktı ülkeleri orduları işgaline uğramıştır.
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- süreyle dünya endişe içinde Çekoslovakya'daki olayları izlemişlerdir. Müzakereler Sovyet
. a ile yeniden başlamış esrar perdesi ancak 27 Ağustos ta yırtılmıştır. Rus işgalinin ülkede

· perde, Prag'da başlayan bahar havası üzerinde bütün ağırlığı ile inmiştir. Sokaklarda
iyeler geziyor. Bu birliklere kamu binalarını korumak ve çıkması muhtemel olayları

_ "da dün polis 24 saat içinde 2. defa göz yaşartıcı bombalar kullanılmış ve Vankerlas
danında toplanan büyük kalabalığı dağıtmaya çalışmıştır. Sovyet aydınlarının bildirisi utanç
· istila olayına Anayurdumuz adına yüzlerimiz kızararak muhalefete devam ediyoruz.

pa'nın En Büyük Dergisi Stern'e Göre
polisi dayak atmakta haklıdır"
ergisi "Türkiye'nin 3 bin yıllık tarihini çalmaya kalkışana dayak bile azdır" diyor.
3 bin yıllık tarihlerini çalan

..lagosa kasabasının bin türlü bir derdi vardır. Yıllardır sürüp giden bir de su derdi her yaz
· koca kasaba kızgınlıktan kavrulmaya başlar.

öl Aksa Olayı Güvenlik Konseyinde
iler arasında Türkiye de var. BM güvenlik konseyi Mescid-i Aksanın yakılması olayını
~l\.

üzere Somali temsilcisi tarafından toplantıya çağırılmıştır. Aralarında Türkiye'ninde
ğu 7 Müslüman ülke BM temsilcileri dün gece Uhand'la yaptıkları görüşmede BM'nin
a hassasiyet göstermelerini istemişlerdir.

Amerikan Petrol Şirketi Bombalandı
Ajansının Atina'dan bildirdiğine göre bir Yunan-Amerikan şirketine ait büroda dün bir
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TÜREL HABERLER
. Iara Açılan Pencere (Makale)

, yanlısı teröristler son günlerde ,Rum halkı arasında yeniden dehşet saçmaya
ışlardır. Enosis için adam öldürme, kitleleri göz kırpmadan harcama zihniyeti hala canlı ve
idir ve bu uğurda Rumları bile öldürmekten çekinmeyenler Allah bilir Türklere ne denli bir
hazırlamaktadırlar. Gerçekte sıkılan kurşunlar dolaylı olarak Türk toplumunu hedef
dırlar. Çünkü Türk toplumu doğal olarak Enosis'in karşısındadır.

llııtimin çalışma sistemi ve Vatandaş ....
tarafından murakabesi yapılmayan hiçbir yönetim demokratik bir yapıya sahip olamaz. Biz
de bulunduğumuz eski koşulları ve ekonomik çıkmazlara rağmen-ki ekonomik zayıflık
l•ı,ıin~-:inin düşmanıdır.

et Kanunsuzluğu

Bastırmahdır(AGON

GAZETESİ)

Enformasyon dairesi Müdürü Hiristoduluya

yapılan suikast ve bunun üzerine

iosun verdiği demeç önemli bir yer tutuyor.
halktan Gelen Milli Bir Emir (HARA VGİ GAZETESİ)
olu'ya yapılan suikastın her sınıf halk arasında derin infial ve endişe yarattığını ve
takbih edildiğini belirtiyor.
Yardımı (FİLLEFTHEROS

GAZETESİ)

olu'ya yapılan suikastın bütün Kıbrıs Rumluğu tarafından yek vücut halde ve en
ekilde takbih edilmektedir.
ELEFHERİA

GAZETESİ)

ylarından bu yana ilk defa Makarious

Kıbrıs Rumluğuna
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ilk defa kötümser

BOZKURT
25 Ağustos 1969 YIL 18 SAYI 6498

mlar arası görüşmelere bu gün devam edilmesi beklenirken Makarious baltalayıcı

ı.••.
ştu; görüşmelerden ümit yokmuş! Makarious 'a göre görüşmeler Ankara ile yapılıyormuş.
lar arası görüşmelerin üçüncü serisinin yirmi üçüncü toplantısının bu gün R. Denktaş ile
ides arasında Rum temsilcilerin evinde saat lO'da yapılacağı ve bu toplantıdan Türk
mahalli muhtariyet konusunda sunmuş olduğu tekliflerin görüşüleceği bildirilmiştir. Bu
elerde Türk karşı teklifleri üzerinde Rum tarafının istediği ve Türk tarafının Rumlara
ği açıklama niteliğindeki cevabının görüşüleceği ve bu konuda da Rum cevabının Türk
verilmesinin bu gün mümkün olamayacağı bildirilmiştir.
_.Iİ GAZETESİ) Makarious'un İstifasını İstedi
'ta meydana gele durumu baş sorumlusu Makarious'tu.

· muhalefet organı Gnomi Gazetesi yayınladığı bir makalede Hiristodoluya yapılan
üzerine Makarious'un verdiği demecin yorumlamakta Makarious'a hücum ederek istifa
· istemiştir. Herkes ektiğini biçer.Makarious "rüzgar ekmiştir, fırtına biçmektedir."

r İsrail Pavyonunu Bombalamak İstediler İnfilak Sonunda Komandolardan Birisi

~._:inlü öğrencinin uluslar arası İzmir fuarındaki İsrail pavyonuna karşı giriştikleri sabotaj
- - hakkında bu gün bir açıklama yapmıştır. Sabotaj yapmak isteyen Ürdünlülerden A.
rladıkları bombanın patlaması sonucu ölmüş.
sabına Casusluk Yaptıkları İddiasıyla Bağdat'ta Bu Gün Şafakla 15 Kişi İdam Edilecek
A.B.D istihbarat servisleri hesabına ve Irak menfaatleri aleyhine casusluk yapmakla
askeri mahkeme tarafından yargılanma sonucu idam edilen şahısların sayısı 22'ydi.
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lTÜREL HABERLER
-nceler (Makale) Eşref Nidai
imin çalışma sistemi ve vatandaş .....
tarafından murakabesi yapılamayan hiçbir yönetim demokratik bir yapıya sahip olamaz.
a sahaları imkanlar ne kadar dar olursa olsun vatandaşa ben bunu yapacak toplum için bu
sıarı gerçekleştireceğim.

BASININDAN ÖZETLER
Ve Silah Sesleri Arasında (Cyprus Mail)
gidişattan endişe belirtmekte ve tehlikelere işaret ederek kanunsuz teşekküllerin faaliyetine
ir son vermek için bütün tedbirler alınmak.

I ekliflerine Cevap (Filelefthere Gazetesi)

~ Mahalli idareler konusundaki Türk Mukadil tekliflerine Kıbrıs hükümetinin yazılı
bu hafta zarfında Türk tarafından bildirirler.

BOZKURT
Sah 26 Ağustos, 1962 Bozkurt Yıl 18 SAYI: 6499

'

İHABERLER
Kleridis, bir iç kargaşalık yaratan terör hareketlerinin toplumlar arası görüşmeleri
l!Wiğini söyledi.
Kıbrıs konusunda görüş birliği içinde olduklarından Rum Tarafı Türkiye'deki

-.....,n

yenilik getirmeyeceğini kanısında.

a

arası görüşmelere dün sabahleyin Rum Tarafı Meclis Başkanı Glafkos Klerides'in

14•

pılan bir toplantı ile devam edilmiştir.

is, Rauf Denktaş 'tan bazı hususlarda
atıcı ışığında görüş teati edilmesine

aydınlatıcı

bilgi istendiği dünkü toplantının

bu

devam edildiğini söylüyor.

cevabı ile toplumlar arası görüşmelerin üçüncü bölümün tamamlanması, cevapların
esiyle 3. tur görüşmeler bitmeyecek .
. e'deki seçimlerin görüşmeleri etkilemeyeceğini Kıbrıs konusunda tüm partilerin Kıbrıs
_..,_""Ulida izlenecek politikalarda anlaşmaya vardıklarını belirtmekte.

- stos Büyük Taarruz

önce bugün Başkomutan M. Kemal'in emriyle büyük taarruz başlamıştı. Yunan hatlarına
ücuma geçmiştir. Topçuların imha ateşine başlayan bu hareket 4 gün sonra 30 Ağustos

bizim İstiklal Savaşımızın nihayi zafere ulaştırmıştır.

rakya'da Türklere Arapça Eğitim İçin Baskı Yapılıyor

r-"ar

Batı Trakya'da yaşayan Türk topluluğuna şimdi de Arapça okuma yazma öğrenmeleri

.bıtskı
•

yapmaya başlamıştır. İskeçe'nin 500 nüfuslu Karakaçanlar köyünde jandarma ile halk

:ia bu yüzden bazı olaylar çıktı. 5 Türk tutuklanmıştır.

anya'da 800.000 İşçiye Daha İhtiyaç Var

anya'da Alman işçi bulma kurumu başkanı, yabancı gücünün Alman ekonomisinde
I oynadığını ve endüstrinin bölünmez bir parçası haline geldiğini söylemiştir.

işleri Bakanları Kahire'de Mescid-ül Aksa Olayını Görüştüler

.eleri arasındaki siyasi temaslar devam etmektedir. Arap ülkeleri Dışişleri Bakanları
e Mescid-ül Aksa olayını görüşmek üzere Kahire'de toplanmışlarıdır.

--..rika

Avrupa'daki Kuvvetlerini Geri Çekiyor

savunma Bakanı Melvyn Lord Avrupa' daki ABD kuvvetlerini geri çekebileceklermiş.
TÜREL HABERLER
I BASININDAN ÖZETLER

eferberlik (ALITHIA GAZETESİ)
asyon Dairesi Müdürü Hristodu'laya suikast olayını şiddetle tetbih etmekte bu
lerin Rumların birlikte beraberliğini yıkmak tehlikesiyle arz ettiği hususunda endişe

celi Bir Oyun (SINAYERMOS GAZETESİ)
gazetelerinin her gün Türk Basınından özetler yayınlamasını tenkit etmektedir. Rum
erinin Türklerin sözcüsü gibi olduklarını dile getiriyor.

ios'un Kanunları (THARROS GAZETESİ)
s Kıbrıs halkına hitaben çok önemli konuşma yapacaktır.

eketlerini gayenin Makarios'u ikili Enosusi kabule zorlamak olduğunu ileri

un Tehdit Edilmesi Olayı (Eleftheria Gazetesi)
iğimize göre son günlerde Milli cephenin radyosu ve televizyonu sorumlularına
iği mektuplarla ilgili Kıbrıs Radyo yayınları kargaşa yaratmıştır.
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BOZKURT
Çarşamba 27 Ağustos, 1969 YIL: 18 SAYI: 6500

TİCİ HABERLER
· örgütler beyanname dağıtmaya sağa-sola Enosis ibareleri yazmaya tehditler
mıaya devam ediyorlar.
- A Canavarları Hortladı

t1i Cereyan Rum Yönetiminde Telaş Yarattı
Gençliğinin de Enosis Kampanyası Devam Ediyor ...
~ü

Rum gazeteleri Kleridesin pek yakında şiddet hareketleri hakkında bir demeç verileceğini
.-,.- başlıklar altında bildirmektedirler. Bu günkü polis subaylarının çoğu İngiliz idaresi ve
:\ mücadelesi sırasında aşikar ihanetlerde bulunmuşlarsa da milli bakımdan değersiz

r

arını göstermişlerdir.
hareketleri yalnız hükümeti değil fakat temsilciler meclisini de meşgul etmeye

lıııamıştır. Kıbrıs Rumlarının şeref ve haysiyeti aleyhindeki çirkin faaliyetlerine devam etmek
9:i~eri

cezalandıracağız .

••••-c~a~ş mücahitlerimizin yarattığı günler toplumun geleceğine işaret ediyor.
- ğienden sonra 17 .30' da merkez kışlasında genç Lefkoşa mücahitlerimiz anma töreni

- ',1. Dana, Mescid-ül Aksa Yangınını Eleştirdi. Olay Genel Bir Nefret Yarattı.
-ül Aksa'nın yakılmasını protesto eden ve mukaddes yerlere karşı girişilen bu tür
leri takbih eden bir bildiri yayınlamıştır.

lLARA AÇILAN PENCERE

erliği toplumları bir iç buhranla parçalanmaya gittiği zaman öteden beri beylik bir taktik
aktadır. Derhal bütün propaganda organları faileyete geçirilerek dikkatler Türk
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:.nnununüzerine çekilir. Türk toplumunun yeniden tehlikeli olmaya başladığı psikozu

ÜNCELER (MAKALE) Eşref NİDAİ

DEMECİN ARDINDAN
lıiKiam ve kadro konuları üzerinde Denktaş nihayet bir gerçeği ortaya koymuştur. Türk
unun kapasitesi bugün ortam içinde iş talebinde bulunan vatandaşlarına cevap verecek

BASININDAN ÖZETLER
geçmeden (AGON GAZETESİ)
ephenin Rum polisine hücum eden son beyannamesini ele almakta ve bu beyannamenin
usu gizli teşkilatın Makarious tarafından yapılan dağılma ve çağrısına riayet şöyle dursun
· yı hiçe saydığını gösteren bir beyanname teşkil ettiğini yazmakta.

Avcılar (FİLELEFTHEROS)
-cılar her gün kanunsuz olarak avlanmakta, bu sırada Rum köylerinin yakınlarına kadar

pu •....az vazife (ELEFTHERİA GAZETESİ)
arasındaki şiddet hareketlerini siyasi kazanç sağlamak amacıyla Türkler tarafından
edilmektedir.
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BOZKURT
Perşembe 28 Ağustos 1969 YIL: 18 SAYI: 6501
TİCİ HABERLER
NT, barış gücünün sayısında azaltma yapmak istiyor Türkiye barış gücünün
anın azaltılmasını istemiyor.
yangil bu konuyu U THANT'la görüşecek. Türkiye dış işleri bakanı

i.

Sabri Çağlayangil'in

genel sekreteri U THANT'tan Kıbrıs'taki uluslar arası barış gücü azaltılmaması yolunda
esi isteyeceğini açıklamıştır. Türkiye'nin BM'nin Kıbrıs'ta ifa etmekte olduğu görevde
anasıyla memnun olduğunu ve bu bakımdan da barış gücünün sayısı muhafaza edilmelidir.

.ıl Gidecek Öğrenciler İçin İki Üniversitede İstenen Kontenjan Henüz Elde Edilmedi
· bürosu müdürünün bu ders yılında yüksek tahsile başlayacak olanlara istenen
ıjanların esaslı iki üniversiteden elde edilmemesi sebebiyle Kıbrıs'ta Eylül ayında
ası kesinleşen terhislerin daha ileri bir tarihe alınması için resmen müracaat edilmiş.

İTLERE GÖZ YUMULAMAYACAGI AÇIKLADI
gazeteciler cemiyeti terör hareketlerini takbih etti. Kıbrıs Rum gazeteciler cemiyeti idare
~: dün Makarious'la yaptığı bir görüşmeden sonra düzenlediği olağan üstü bir toplantıda
'taki son gelişmeler ışığındaki durumu incelemiştir.

etin Çay Tarlalarına El Koyması İsteniyor.
'da 200.000 çay işçisi greve indi. Hindistan'ın Batı Bengal bölgesinde grevde bulunan
ı işçileri arazi sahipleriyle görüşmelerden sonuç alınmaması halinde hükümetin çay
a el koymasını istemişlerdir.

u.İK KONSEYİ İSRAİL'İ KINADI
ginliği azaltılması için İngiltere'nin arabuluculuğunu istedi. BM güvenlik konseyi geçen
ığı bir kararla 11 Ağustos tarihinde İsrail uçaklarının Lübnan köylerini bombalamasını
- ateşkesin bozulmasından duyduğu acıyı belirtmiş.
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esinde İntihar Eden "Kremli'nin Mata Hari'si" NATO'da Sır Bırakmadı
sruhe'deki Federal Almanya baş savcılığı tarafından yürütülen gizli tahkikatın neticesinde
casusun Federal Almanya ve NATO'ya büyük zararlar vermiş. Kremlin Mata Hari'si diye
dırılan Lore Sütterlin ayda üç bin Türk Lirası karşılığında NATO ve Türkiye'nin
asına ait bütün gizli planları Ruslara aktarmıştır.
TÜREL DÜŞÜNCELER

lama Köyündeki Nutuk!
· ous nedense kendince pek önemli saydığı konuşmalarını ücra Rum köylerinde
aktadır. Lapitü köyünde Çağlayangil'e verilen cevap hala hatıralardadır. İkili görüşmelerden
· olmadığını belirtmekte ayrılıkların çok yönlü olduğunu ifade etmiştir. Barış yolları A
köyündeki nutuktan geçmektedir.

BASININDAN ÖZETLER
pıyorlar (ELEFTHERİA GAZETESİ)
ğu'daki genel seçimler dolayısıyla batı dünyası Kıbrıs meselesinin bir an önce
ilrnesini böylece Türkiye ile Yunanistan arasındaki ahenk ve iş birliğinin teessüsünün arzu

-Papadopulos Görüşmesi (ELEFHERİA GAZETESİ)
onseyi başkanı Türk miller vekili Kasım Gülek'in Yunan Başbakanı Papadopulos ile
e yapacak.

t Lazım (MAHİ GAZETESİ)

· uzlaşmaz bir taksim politikası peşinde koşmakla suçlamaktadır.

Cephe Basını Tehdit Ediyor (FİLELEFTHEROS GAZETESİ)
ephe adlı gizli teşkilat şimdiden üç gazetenin müdürünü tehdit etmektedir.
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BOZKURT
Cuma 29 Ağustos 1969 YIL: 18 SA YI: 6502
TİCİ HABERLER
bakanlar kurulunun

yaptığı olağanüstü

toplantıdan

sonra "milli cephe" kanun dışı

edildi.

- lehindeki cereyan dün de devam etti Rum gençliği gerekirse şiddete baş vuracağını
I.

.esimlerinde serbestçe faaliyet gösteren ileri gelen Rumları tehdit eden daha sonra
erini daha da ileriye götürerek birkaç kişi vuran birisini de öldüren son olarak Rum
asyon dairesi müdürü ve Rum resmi sözcüsü Miltiadis Hristodulu'ya karşı başarısız bir
düzenleyen kendisini milli cephe olarak tanıtan kanunsuz Rum yer altı teşkilatı dün
tarafından kanun dışı ilan edildi. Ceza kanunun 63(d) maddesi gereğince bu teşkilatı
ışı ilan edilmiştir. Polis tedbirleri alınacak.
_ önetimi üzülmüş Kıbrıs'da Türkler'e ait muhabbetleri insanlık için utanç teşkil edecek
yakıp yıkan Rum yönetimi Kudüs'teki Mecid-ill Aksa'nın yanmasından üzüntü
~nu belirtmiş.

Kuvvetleri Komondo tatbikatı başarılı oldu.
vvetleri komandolarının dün öğlenden sonra yaptıkları akın tatbikatı başarı ile sona

im Beyannamesini yayınladı. Kıbrıs için en iyi çözüm şekli taksim
"de genel seçimler yaklaşırken seçimlere katılacak olan partiler seçim beyannamelerini
aktadırlar. GP Kıbrıs için görüşünü belirtmiş en iyi çözüm şekli taksimdir.

ÜLKELERİ KONFERANSINA TÜRKİYE'DE ÇAGRILDI
~vi

El Aksa olayını önümüzdeki hafta görüşecek.
işgalinde bulunan Kudüs şehrindeki mukaddes El Aksa camiinde çıkan yangın olayını
üzere 20'den fazla İslam ülkesinin BM G. Konseyini toplanmasını istemiştir.
· iniz? Ağlar mısınız?
etiminin bir sözcüsü Kudüs'teki Mescid-ül Aksa Camii'nin yakılmasını kınayan bir
. apmıştır.
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dünyasına kur yapmak için riyakarca demeçler vermeye benzemez . Kıbrıs'ta dinsel
lığın en yüz kızartıcı örnekleri dururken Mescid-i Aksa olayı üzerinde yapılacak politik
Iara herkesin karnı toktur.
a'daki Hala Sultan Tekkesi İslam dünyası için en az Mescid-i Aksa kadar önemli. Burası
- · anların en büyüğü Hz. Muhammed'in halasının türbesidir. Dinsel niteliği bu denli önemli
ala Sultan tekkesinin uğradığı saldırı Rum yönetiminin dinsel yerlerin kutsallığına
iği önemin su katılmamış delilidir.

,Rumlar ve ENOSİS (Eleftheria)
milli emellerinin gerçekleşmesi yolunda karşılaştığı güçlükler ortadadır.
e (Eleftheria)
oposun yalnız çok kritik zamanlarda bu çeşit konuşmalar yaptığını hatırlatmakta ve Rumlar

a mevcut olan durumun kritik olduğunu söylemiştir.
ıiliyat (Eleftheros )Gazetesi
ş'ın Zafer Bayramı münasebetiyle yaptığı konuşmayı dile getirmiştir.
in Tatbikatı (Mahi)
ilçesinin Pargama (Bey armudu) Türk köyünde Türk tedhişleri pazar günü büyük ölçüde büyük
askeri tatbikata başlanmıştır.

BOZKURT
Cumartesi 30 Ağustos, 1969 YIL: 18 SAYI: 6503
İÇİ HABERLER
kutsal anlamıyla gönüllerimizi tutuşturan büyük bir zaferin 47. yıl dönümü

kaderi yere çarpan, Türk Milletinin hürriyetsizlikten kurtaran bir devrim güçtür.
dünyası bugün 30 Ağustos zafer bayramını kutlamaktadır.

önce bugün, başkumandan Mustafa Kemal komutasındaki Türk orduları zamanın en
silahlarıyla donatılmış olan Yunan kuvvetlerini bozguna uğratmış Mehmetçikler kanları
· ulusunun kaderini çizmişlerdir .
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ı Türk ordusu 1922 yılının 26 Ağustos sabahı 05 .30' da Mustafa Kemal' in verdiği taarruz

iyle Yunan hatlarına doğru hücuma geçmiştir. Topçularımızın imha ateşi ile başlayan bu
'et bizi 30 Ağustos'ta istiklal savaşının nihai zaferine ulaştırmıştır .
.Ağustos zafer bayramı anavatanda olduğu gibi Kıbrıs'ın Türk bölgesinde de parlak törenleler
acaktır. Lefkoşa'daki törenler bugün sabah saat 9.00'da C. Gürsel Caddesindeki Ata'nın
a çelenk koyma ve saygı duruşu ile başlayacaktır.
mesajında Türk toplumunun kahraman ordusuna olan sarsılmaz güvenini bir kez daha

~ille,

erek Türk ulusuna refah ve mutluluklar dilemiştir.

fil GÜVENLİK KONSEYİ'NİN MESCİ-İ AKSA OLA YI İÇİN TOPLANMASII
ELLEMEYE ÇALIŞIYOR
"in BM'deki delegesi güvenlik konseyinin toplanmasını Mescidül Aksa yangınının olayı
eketine karşı düşmanlığı artıracağı belirtmiştir.
--... •.ıa~r, Yahudilerle dolu bir uçağı Şam'a kaçırdılar
101 yolcu bulunan 12 mürettebatlı Trans World Airlines şirketine ait Boeing 107 tipi bir
~lran

yolcu uçağı dün Los Angeles ile Tel Aviv arasında sefer yapmakta ve Roma'dan
'va gitmekte olduğu sırada iki kişi tarafından Atina hava alanına indirilmesi men edilmiş

çağın Beyrut'a götürülmesi istenmiştir.

- Kemali gördüm düşümde,

şehit olasım geldi hemen sabaha, diyordu
lpak giymişti, al

üDAGLARCA
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BOZKURT
Pazar 31 Ağustos 1969 YIL : 18 SAYI : 6504
TİCİ HABERLER
r bayramının kutlama töreninde konuşan Denktaş "yeniden Enosis kazanını
atmaya başlayanlara" kesin uyarmada bulundu.
· 'e atılan adımlar taksime gider.
umuzun enternasyonal statüsünden fedakarlık yapamayacağını açıklayan Denktaş

fimiz sosyal ve ekonomik sorunlarımıza dönmektir dedi.
liıl..rimizinsözlerini teğmen Yıldırım garantiledi.
ulusu nice 30 Ağustoslar yaratmaya muktedirdir."
' stos zafer bayramının 47. yıl dönümü dün Kıbrıs Türk bölgelerinde anavatan Türkive'de
iye'nin dış temsilciliklerinde parlak törenlerle kutlanmıştır. Kıbrıs Türk tarafında ise
Gürsel caddesindeki Atatürk anıtı önünde yapılmıştır.
Denktaş Kıbrıs Türk'ü geçmiş yıllara nispetle çok daha rahat huzur içinde bu büyük günü
aktadır. Kıbrıs'ta yıllardır ilhak için haklarımızı gasp etmek için bizi bir azınlık yapmak
n bir mücadele vardır.

Sunay, 30 Ağustos mesajının tümünü Kıbrıs sorununa ayırdı.
-şmelerin art düşünceler istikametinde uzatılmasını temin ederim." Zafer bayramın
staki soydaşlarımız tarafından kutlanması bize kıvanç vermektedir.

i Tutuklandı Yunanistan'da Bir Darbe Örgütü Meydana Çıktı
güvenlik kuvvetlerinin Cunta idaresini devirmek için komplo kuran bir yer altı teşkilatı
a çıkardıklarını açıklamıştır. Hür Yunanlılar adını taşıyan teşkilatta emekli Yunan
arı da bulunmaktadır.
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:1.,TÜREL HABERLER
EşrefNİDAİ
id-ül Aksa yangını ve yeni durum

her gün biraz daha kaybetmektedir. Bir yıldırım harbi ile güçlenen bir Arap dünyası
ılmış ve İsrail bu güçle her gün biraz daha sıkışarak savaşlarda kabul edilmeyecek
. esizliğe düşerek Müslümanlığın en kutsal mabetlerinden olan Mescid-ül Aksayı sabotaj
u yakmıştır.

idaresi üzüntülerini bildirdi. Kıbrıs'ta yanmamış Türk ve İslam mabedi bırakmayan Rum
sini bu davranışı tek kelimeyle gülünçtür.

Basınından Özetler

- etin tedbirleri (FİLELEFHEROS GAZETESİ)
- et almakta olduğu tedbirlere,fikirlere karşı mücadele etmek niyetinde değildir.

iyonu biz alalım (MAHİ GAZETESİ)
in İslam fikrinde vazgeçmedikleri ve teşebbüsü ellerinde bulundurarak taksi yolunda
eye devam ettiklerini yazmış.

yönetiminin icraatı (ELEFTHERİA GAZETESİ)
ıbrıs Türk yönetiminin faaliyetini kanunsuz bir şekilde işgal ettiği bölgelerin dışında

Hükümeti Milli Cepheye Karşı (ELEFTHERİA GAZETESİ)
hükümeti milli cepheye karşı bulunduğunu belirtmiş ve bu teşkilatın faaliyetlerini milli
ıza karşı yaptığı zarar dolayısıyla endişe vericidir.
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Bozkurt
Pazartesi 1 Eylül 1969 Yıl 18 Sayı 6505

siyasi çevrelerine göre Kıbrıs sorununda kritik bir hafta başladı. Hazırlıkların

Rum

hının olumsuz olduğu bildiriliyor.
"'irides teklifimizi cevaplandıracak Makariso'un önemli açıklamalar yapması bekleniyor .
.Yi Başkanı ve G.T.Y.Y.K Başkan yardımcısı Denktaş ile R.T.M Başkanı Klirides toplumlar
sı görüşmelere bu gün Denktaş'ın evinde devam edilecektir. Görüşmede Klirides'in bölge
etimleri konusundaki Türk karşı tekliflerine Rum tarafının cevabını verecektir.
ge yönetimi inceleyen Rum bakanlarda kurulu özel bir ekip G.Klirides başkanlığında toplandı
üslerin olumsuz olacağı sızan haberler arasındadır. Diğer taraftan Rumlar arasındaki
- tiller Rum liderliğini endişeye sevk ediyor.
ant'ın Görevlendirdiği

Heyet Kıbrıs'a Geliyor

Barış gücünün adamızdaki masraflarını araştırması için azaltılmasının mümkün olup
<lığınıntespit edilebilmesi için görevlendirilen 3 kişilik heyetin bir hafta temden Kıbns'a

n DPA Ajansının Bir Muharibi Kıbrıs'taki durumu eleştirdi
lar Soruyor Türkler Ne Zaman Pes Diyecekler?
lı yöneticiler şimdiki halde zamanın Kıbrıs'ta bağımsız bir Türk yönetimin kurulması
· de çalıştığını ileri sürmektedir.

A Uçağının Kaçırılmasının

Tepkileri Devam Ediyor.

başbakanı Golda Meir Suriye'nin altı İsrailliyi elinde rehin tutarak bundan yarar zağlamak
simdi çetin bir mücadeleye girişeceği görüşündeyim. Olay birleşik Amerika' da tepki ile

ıim Genel Seçim Listesini Tespit Etmek İçin Türkiye'de Ön Seçimler Yapıldı.
urrı'de Türkiye' de yapılacak milletvekili genel seçimlerinde siyasi partilerin listelerinde yer
aday adaylarını tespit etmek için dün bütün illerde önseçim yapılmıştı.
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Genel Başkanı Süleyman Demirel Isparta CHP Genel Başkanı İ.inan Maslak GP Başkanı
an Feyzi oğlu Kayseri de aday olarak önseçime katılmıştır.

[LTÜR HABERLERİ
Olaylara Açılan Pencere
gücünün adadan gitmesi neden isteniyor
Kıbrıs'ta barışın muhafaza edilmesi ve Kıbrıs Rumlarının yaratmış olduğu kötü düzeni
af etmek için Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'nin istek ve rızası üzerine 1964 senesi Mart ayında
Güvenlik Konseyinin kararı ile adamıza barış gücü gönderilmesi kararını memnuniyetle

Enosis yolunda katılacak olanlar kendilerinin çok korktukları Taksime bir adım daha

Rum Basınından Özetler
ephe (Gnomi Gazetesi)
Rumlar arasında iç harbin Patlak vermesini bekleyen ve Rumların iç cephesinin çökmesi
.esinin mevcut olduğuna dair Makarios'un yaptığı konuşmaya bugünkü durumu ele almıştır.

Komandoları (Eleftheria Gazetesi)
· omandolarının St. Hilerion bölgesinde yaptığı tatbikata temas ettiği bir yorumunda
doların alelade askerlerin giriş emeceği hareketler için yetiştirilir.
ıareler (Filefetberos Gazetesi)
es yarın görüşmede Denktaş'a Rum tarafının cevabını iletecektir.

Bozkurt
Sah 2 Eylül 1969 Yıl 18 Sayı 6506

ios Yeraltı Teşkilatları Ve Kıbrıs Sorunu Üzerindeki Görüşlerini Açıkladı
· os, dün akşam Rum radyosu ve Televizyonunda yayınlanan konuşmasında Milli Cephe
Rum yeraltı teşkilatının kanun dışı ilan edilmesi buna karşı tedbirler alınması Kıbrıs'taki
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el siyasi durum ile Kıbrıs sorununa çözüm yolu bulunması üzerinde görüşlerini
sonuna doğru yükü metinde değişiklikler

yapılmasının

Jar felakete gidiyor örgüt telefonla mektuplarla

açıklamış

gerekli görülmesi.

tehdit ediyor. Makarios canı bahasına olsa da

örgütü ortadan kaldıracağım izlenen siyaset Rum Yunan siyaseti Kıbrıs konusunda izlenen
sete değinen Makarios ortak siyaset konusunda karar alınmış.
.arios Rumların dikkatini iç harbe çekerek halkı birliğe çağırdı.

rides Aydınlatıcı Bilgi İstedi. Mahalli Muhtariyet Konusunda Büyük Görüş Ayrılıkları

- me esnasında Denktaş Rumların teklifini daha çok açmalarını bilgi istemizdir. Rumların
•. tekliflerini ise Türk tarafını cevabını daha sonra verecektir.

ra Kıbrıs'a Geldi

ya BM Genel Konfederasyonu Sekreteri Ferrara 2-13 Eylül arasında Lef koşada yapıcık olan
federasyon toplantılarına başkanlık etmek için öğleden sonra Kıbrıs'a gelmesi bekleniyor

TÜREL HABERLER
ylara Açılan Pencere
luşumun Değerlendirilmesi
esimlerinde dehşet saçan adam öldüren adam yaralayan adam süren adam korkutan ve de
oalar patlatıp terör bildirileri yayınlayan yer altı örgütlerine dağılmaları için ricalar ve
arda bulunmasının halk üzerindeki tepkisi olumsuz olmuştur.

Basınından Özetler
ilerine Bağlıdır (NEIKERI GAZETESİ)
urbaşkanı Cevdet Sunay'ın zafer bayramı mesajını Kıbrıs'la ilgili kısmını

Doktor ini (ELEFTHERANWİMA GAZETESİ)
'ın yeni Türk mücahitlerine hitaben yaptığı bir konuşmada barış isteyeni harbe hazırlıklı
sı gerektiği meramındaki konuşmasını tenkit etmektedir.
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irleriyle Yarış Ediyorlar (ELEFTHERANWİMA GAZETESİ)
ciye'de Güven Partisi lideri Fevzi oğlu'nun Kıbrıs probleminin tek çözüm şeklini taksim
ğunu sözünden hareketle İnönü de federasyon diyor.

erin hareketleri (ELEFTHERANWİMA GAZETESİ)

-ıs saat zarfında askeri üniforma

giyen Türkler Limasol Baf yolunu kullanıyorlar. 12 otobüs

Evdim (Düzkaya) bölgesine nakledilmiştir.

BOZKURT
Çarşamba 3 Eylül 1969 YIL: 18 SAYI: 6507
T DIŞI HABERLER
'da ihtilal konseyinin emirlerine uymayanlar vuruldu.
isi solcu darbe ile ilgili haberleri ağlayarak dinliyor. Darbenin arkasında başkan Nasır ile
üseyin bulunduğu bildirilmekte. Libya'da hükümeti deviren ve cumhuriyet ilan eden silahlı
tler memleketlerini sömürgecilik ve ırkçılıkla mücadele etmek için sosyalist gelişmiş bir
a getireceklerini açıklamışlardır. Batı Trablus radyosunda yayınlanan ihtilal konseyinin bir
__....isine göre konseyin emirlerine uymayanlar vurulacak.
~ile

Arap Cumhuriyetleri ile Irak, Libya'daki yeni rejimi tanımıştır.
isi ağladı radyo haberlerini dinlerken yıllarımı verdiğim ve bu duruma getirdiğim
· in yüz üstü bırakamam. Ne olursa olsun Libya'ya döneceğim. El Sunisi Türkiye'den
· stan' a gittiği haber vermektedir.

Zirve Konferansı Toplandı
u Kahire'de başlamıştır. BAC, Suriye, Ürdün, Irak başkanları katılmıştır.
tımızın Arap topraklarının kurtuluşuna giden yolda yeni bir adım olmasını dilerim.

· · -i Aksayı yakan Rohan bugün yargılanacaktır
·yi yaktığını itiraf eden Avusturyalı Michael Rohan bugün soruşturma kuruluna çıkarılarak
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plocular Atina'da sıkı güvenlik altına alındılar .
..--uıistan'da geçen Cumartesi askeri yönetim aleyhinde çalıştıkları komplo hazırlayanlar
rında emekli subayların da bulunduğu 50 kişilik grup Atina'nın kuzeyindeki bir otele

TÜREL HABERLER

.....,.,'ta bardak damla damla dolmaz.
an birbirlerine düştüklerini ilan ederek silahlara sarılmışlarsa alem bilir ki sonuçta
Jar Türk toplumuna çevrilmiş.

EşrefNİDAİ

tçi ekonominin zorunluluğu.
- Türk ekonomisine son zamanlarda yeniden dönmek ve onu yeniden deşmek zorunluluğunu
iyoruz. Türk toplumu saflarında küçük esnaftan başlayarak yukarıya doğru gidilmeli.

BOZKURT
Perşembe 4 Eylül 1969, YIL: 18 SAYI: 6508

Lİ iŞÇİLER DÜN PROTESTO GREVİ YAPTILAR.

Türk Yönetiminde ücretli olarak çalışan Lefkoşa Kazası Endüstri ve Genel işçiler Sendikasına bağlı
dün iki saatlik protesto yaptı.

ısız darbeyi müteakip kaçmasından bu yana ilk kez KONSTANTİN, YUNANİSTAN' A DÖNDÜ.
ın üç şartı kabul edip etmediği bilinmiyor.
·..k2ten alınan ajans haberlerine göre Yunan Kralı Konstantin bir yat içerisinde Ege adalarındaki
adalarından birine gitmiştir.
Tehlikede mi?
ülkeye dönmesi halinde krallığın ilgası ile Cumhuriyetin ilanı yönüne gidileceğini bildirmiştir.Saraya
ğı ile bilinen Yunan Dışişleri Bakanı Pipin es'le görüşmek üzere görevlendirilmiştir.
:unta'nın da 3 talebi olmuştur.Tutuklular

serbest kalacak ,basın hürriyetleri iade edilecek.
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I

-k Arap Zirve Konferansı Devam Ediyor.
ülkeleri lsrail'e karşı güçlerini birleştirecekler .
. Arap ülkesinin temsilcileri arasındaki görüşmelere Kahire'de devam edilmiştir. Arapların lsrail ile olan
izleyen Sudan'ın da bu dörtlü görüşmeye katılması beklenmektedir.

İDRİS EL SUNUSİ 'LİBYA'YA DÖNECEGİM'DEDİ.
lı Cumhuriyetçi Subaylar Atina Elçiliğini İşgal Ettiler.

a'da geçen pazartesi günü askeri darbenin başarıyla gerçekleştirildiği Türkiye'de bulunan Kral İdris El
i,Yunanistan'a gitmiş ve yakında Libya'ya döneceğini açıklamıştır.
a devrimcilerin elinde olsa bile ülkesine dönmekte kararlı olduğunu açıklamış.
lı 1 O stajyer Deniz Subayı dün Atina'daki Libya Büyükelçiliğini işgal ederek Elçiliğin ismini Libya
uriyeti Elçiliği olarak değiştirmiş.
nlik Konseyinde Kınanmasına Rağmen İsrail Uçakları Arap Köylerini Bombaladı.
an askeri sözcüsü köylerin ülkenin güneyinde olduğunu belirtmiş.iki ayrı saldırı süresince Lübnan
savar topçularının onlara karşı koyduklarını açıklamıştır.

lovakya'yı terk edenler için af çıkarıldı.

lovakya Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiri ile bugüne kadar izinsiz olarak yurtdışına çıkan
ovakya uyrukluların Cumhurbaşkanı tarafından yararlanan aftan yararlanacaklardır.

ooperatif Konusu Üzerine

Yazan: ÖZER ŞAHOGLU

ratifier ortaklarının iktisadi durumunu geliştirip kuvvetlendirmek hayat standartlarını yükseltmek için
akla beraber cemiyet içerisinde direk ve endirekt olarak çeşitli görevler yapmaktadır.

EŞREF NİDAİ

~ustos Konuşmaları

.

stos Zafer Bayramı'nda Türkiye ve Kıbrıs'ta yapılan iki konuşma umut ederiz ki Kıbrıs'ın kaderinde
ın bugüne kadar gelen ters tutumlarını değiştirecek, onlara nihai son konusunda karar verme
nu hazırlayacaktır.
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BASININDAN ÖZETLER

arios'a Destek'

ftheros, Haravgi, Mahi ve AGON gazeteleri yayınladıkları baş yazılarında Makarios'un önceki gün
şmasını kuvvetle desteklemekte ve tehditçiliğe karşı mücadele Makarios ile hükümetini tamamen
eklenmekte olduklarını belirterek halk adına bu mücadelede hükümete yardımcı olmaya
· rmaktadır.Birleşmiş Milletlere müracaat. Güvenilir kaynaklardan öğrendiğimize göre Kıbrıs Hükümeti
·aatler arası müzakerelerin başarısızlığa uğraması halinde BM'ye yeni bir müracaat yapmayı
amaktadırlar.

t Hareketleri ve Milli Cephe (Mahi)
şiddet hareketlerinden bir çoğunun Milli Cephe'nin birçoğunun Milli Cephe'nin işi olmadığını ileri
ektedir.
BOZKURT
Cuma 5 Eylül, 1969 Yıl:18 SAYl:6509

ios Yönetiminin aldığı tedbirler hiçbir fayda sağlamıyor.
örgütü,aleni temizlemeler yapacağını belirtti.
eria;'İç savaş tehlikesinin gerçekten var olduğunu yazdı.
ios Yönetiminin Ulusal Cephe'yi kanun dışı ilan etmesine rağmen Rum yeraltı örgütlerinin faaliyetleri
etmektedir.Akritos Teşkilatı geçen gün Rum gazetelerine beyannameler göndermiştir.Aleni
lerin yapılacağını Kıbrıs'ı komünist tehlikesinden kurtarmak ve ulusal ideallerin haince
masını önlemek için tek çare teşkil ettiğini belirtmektedir.
taş tehlikesi Rumlar arasında patlak verebilir.
üfü olaylar bile alevlenmeye sebep olabilir.Kıbrıs'ta birçok silahların bulunduğu sır değildir.
Akşam Ada'ya Dönen Kıbrianu 'Durumumuz Endişe vericidir' dedi.
'ya muayene olmak için lsviçre'ye giden Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Kıbrianu dün akşam adaya

e Yunan yönetimleri arasında Kıbrıs Konusunda izlenen politika hususunda bir müşterek bir

ür olduğunu söylemiştir.
REL HABERLER
Yahut Silistre'ye Oynayacaklar.
·ıu Topluluğu Pazar günü 25 kişiden kurulu Lale Oral oğlu Tiyatro Topluluğu 7 Eylül Pazar günü
r vermek üzere Lefkoşa'ya gelecektir. Kıbrıs'ın Türk bölgelerinde 'Vatan Yahut Silis tre oyununu
e koyacaklar.
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s'ta Türk Sanat'ı Sergisi Dün Açıldı.
s Türk Sanat'ı eserlerini yansıtan fotoğrafların ve bunlara ek olarak Türk Müzesi ile Sultan Mahmut
üphanesinden verilen çeşitli eşyaların teşhir edildiği sergi dün öğleden sonra Cum. Bşk. Yrd.Dr. Fazıl

ük tarafından açılmıştır.
EŞREF NİDAİ

YLARIN ARDINDAN ....

s'ın gerek iç yapısında gerekse siyasi durumunda son zamanlarda hızla gelişmeler olmaktadır.

ürk tarafı olarak öteden beri komşumuzun kendi içindeki çalkantılarına karışmıyoruz ama bir gün bu
tıların bize doğru yönelmesi ihtimallerinde hesaplamadan edemiyoruz.

en Geçmeden Hazırlanalım

(Mahi)

seçimlerinden cemaatler arası müzakerelerde ilerleme kaydedilmesinin beklenemeyeceğini dair
ere temasla bunun gerçek olduğunu yazmıştır.

iyet Muhavecesinde (Eleftheria)Gazetesi
Akdeniz ve Ortadoğu bölgesinde vuku bulmakta olan gelişmelerin ve bunlarla ilgili yoğun
!erin Kıbrıs ve Yunanistan'ı etkisiz bırakmayacağına dikkati vermekte ve şunları yazmaktadır.

'da okumakta olan bir Kıbrıs Rum öğrencisinin bu gazeteye gönderdiği ve dün yayınlanan
una temasla Rum tarafının propaganda alanında Türklerden çok geri kaldığını yeniden ileri
e ve şöyle demektedir.

BOZKURT
Cumartesi 6 Eylül,1969 YIL-18 SAYl:6510

ios'un iddialari Ankara'da reddedildi.
lararası görüşmeler dış tesirlerden uzak yapılmaktadır.
s'un Kıbrıs'ta Rum cemaati ile değil Türk hükümeti ile görüşmekte olduğu yakındaki iddiaları dün
· Bakanlığınca reddedilmiştir.
taki cemaatler arası uzak gayri resmi ve araştırıcı nitelikte olduğu hususunda mutabakata
ğıdır.
s'un Türkiye ile ilgili niyetleri gerçek dışıdır.
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ario'la çevresindekileri davaya ihanetle suçlayan Milli Cephe faaliyetlerine ara verildi.
-- akşam dağıtılan beyannamelerde,Makarios'un

arkasında karanlık kuvvetler bulunduğu

"rtildi ...

Cephe adıyla Adamızın Rum kesimlerinde Rumları terör havası içerisinde yaşatan,insan öldürmeye
büste bulunan ve tehdit mektuplarıyla Rum cemaati fertlerini birbirinden korkar duruma getirdiği için
ndışı ila edilen teşkilat dün Lefkoşa'da yeniden broşürler dağıtılmıştır.Sorumluluklarımıza

müdrik

ğını taşımaktadır.
dele hayatımıza atılırken halkın menfaatlerini koruyacağımızı ve başkalarının menfaatlerine hizmet
satılmışların mevcudiyetini bildiğimizi belirtmiştir.
Cephe Milli Felaket asla müsamaha etmeyecek ve uyanık kalmaya devam edecektir.

iye'nin de katıldığı 15. Uluslararası Kıbrıs Fuarı dün törenle açıldı.
Pavyonu Müdürü; 'Kalkınmakta olan Türkiye bu fuara önem veriyor'
slararası Kıbrıs Fuar'ı dün öğleden sonra saat:17.30'da törenle açılmıştır.Türkiye Odalar Birliği'nin
ılmakta olduğu fuarda ayrıca Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin, italya'nın,Britanya'nın,

Sovyet Birliği'nin,

I Almanya'nın, Çekoslovakya'nın da birer pavyonu bulunmaktadır.
katıl ılışın Türkiye ile Kıbrıs arasındaki diğer ilişkiler yanında ticaretin geliştirilmesine de yardımcı

~ı ümidini izhar eden angen Türk pavyonunda teşhir edilen eşyanın Ortadoğu ve Avrupa pazarlarına
iktarda ihraç edilmekte olduğunu belirterek şöyle devam etmiştir.

a Cuntası Zor Durumda Bırakıldı.
RILAN AMERİKAN ELÇİSİ 15 Tutuklu ile Takas Ediliyor.

a'daki Amerikan Büyükelçisi Charles Banker Elbirik'in kaçırılması büyük bir tepkiyle karşılanmıştır.
otomobiliyle Rio De Janerio'nun bir sokağından geçtiği sırada Büyükelçi, makam arabasının
S.nü korkutan ve sonrada kendine klorofil veren 4 maskeli şahsın tehditleri üzerine şoförün durması
a kaçırılmıştır.
REL HABERLER
cunun

Köşesi

Mehmet Mualla Eman

· i kime arz edelim?
, Evdim Aytuma Blandanisya Alektra köyleri ile göçmen köylerin bulunduğu yerlerdeki okulun
a 1969-70 yılında tedrisata açılacaktır.
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BASINDAN ÖZETLER

DEGİLDİR'

(Eleftheros Gazetesi)

yın organının önceki gün yayınladığı baş yazısının muhteviyatını biz bu durum açısından
·endiriyor.Türk liderlerinin taksim gayesi gütmediğinden taksim sadece Enosis'e karşı bir misilleme
ileri sürdüğü iddia edilmektedir.

Anayasa

(Delefteaora Gazetesi)

··ir bir kaynaktan öğrendiğimize göre Kıbrıs Hükümeti artık bir hükmü kalmayan Zürich
sı'nın yerine Cumhuriyet Anayasası hazırlamak konusunu yeniden incelenmektedir.

enevini ve Türkler

(Mahi)

ığı bir ihbar üzerine Lefkoşa ilçesine bağlı bir Türk köyünde gelen iki Türk otobüsünü takip
int keneviri olduğunu tespit etmiştir.

BOZKURT
7 Eylül 1969, VIL: 18 SAVI: 6511

içi

HABERLER

B.M. Cemiyetleri Konfederasyonu 22. Genel Kurulu toplantısı bugün açılıyor.
rasyonda elli ülke temsil edilecek.
B.M.Cem. Konfederasyonu 22. Genel Kurul toplantısının Lefkoşa 'da Ledra Palace otelinde
ve önümüzdeki cumartesiye kadar sürecek olan toplantıya 50 ülkeyi temsilen 150 delegenin
-ı öğrenilmiştir.

ürk Toplumu toplantıda Hakim Necati Münir ile Güner Necati'n temsil edileceği açıklanmıştır.
m Liderleri 1963'den bu yana ilk defa olarak biraraya geliyorlar.
en bilgiye göre bugün Ledra Palas'ta yapılacak olan dün B.M. Kıbrıs'taki temsilcileri tarafından bir

.:.1< ve Rum liderlerin buluşması olarak addedilecek.
ette yapılacak değişikliği bize Milli cephe söyleyecek değil,
Milli Cephe'nin son broşürlerini eleştirdi.
dün verdiği demeçte önceki akşam kanundışı ilan edilen Milli cephenin yeni broşürünü etraflıca

·ş ve kendisinin şiddete başvuranların hiçbir şekilde pazarlık ve uyuşma yönünde herhangi bir
e bulunmayacağını tekrarlamıştır.

'ye tahsile gidecek Mücahit öğrenciler için birkaç güne kadar 'yeşil ışık' yakılacak.
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enen Kontenjanlar Elde Edilmek üzere
rşamba günü konuştuğum M.E. Bakanlığı Dış mana sebepler Genel Müdürü Fethi Us.Kıbnslı Mücahit
cilerin Türkiye'ye tahsile gelmeleri için birkaç güne kadar 'yeşil ışık yakılacağını söyledi.

.T DiŞi HABERLER
rican Elçisini kaçıranlar Brezilya Cuntası ile pazarlık yapıyorlar.
lya Dük.kaçırılan Birleşik Amerika Büyükelçisi Elbrik'in serbest bırakılmasına karşılık tutuklu bulunan
siyasi mahkumu serbest bırakmayı kabul etmiştir.

İdris 'Zaten tahtan çekilecektim dedi.
• e, Kral'ın Yardım Talebini Reddetti.
ris tahtan çekilmeyi düşündüğünü ve gelişmeler ne olursa olsun Libya'ya dönmeye kararlı olduğunu
iştir.Kral Idris ülkesine dönmek için Türkiye.Ing. ve Yunanistan hükümetlerine dünde teşebbüste
u.
.TÜREL HABERLER
-NCELER

EŞREF NİDAİ

ARDINCILARI ÜZERİNE
·oplumu belgide salt Rum toplumu ile mücadele durumunda olmasaydı, kalkınma yönünde kısır
a düşmezdi.
er şeyden ewel dünya insanlığının ezilmişliğine, haksız yere topraklarının elden alınmasına,
nın gasp edilmesine savaşlara karşı kurulan bir örgüttür.

BASININDAN ÖZETLER

unluk (Fileleftheros)
Dışişleri Bakanı Kibrianu'nun Atina'dan dönüşünde verdiği demeci yorumlamaktadır.

ez Kurul (Eleftheria)
· gazetesine çatmakta ve Kıbrıs'ın yerinin bloksuzlar arasında değil, fakat batı dünyasında
ğu görüşünü yeniden savunmuştur.
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BOZKURT
Pazartesi 8 Eylül 1969 Yıl 18 Sayı 6512
.T

içi

HABERLER

Cemiyetleri Dünya Federasyonun 22. Genel Kurul Toplantısında Makarios, 5 Yıl, 8 Ay ve 20 Gün
ra karşılaştığı DR. Küçükle el sıkışıp hatır sordu.
rasyon,çalışmalarına

Ledra Palas'da devam etmiştir.Toplantıya Türk Cemaat Liderlerinde kendilerine

· sıfatları dolayısıyla görevlendirilen davetiyelere icabet ederek katılmışlardır.Toplantı
ios'un yaptığı konuşmayla başlamıştır.Makarios

17.30'da

dün BM Federasyonunun dünya kamu oyunun

:arla ilgili olarak aydınlatması ve BM. Teşkilatının amaçlarının daha geniş bir alana şamil kılınması
da göstermekte olduğu çok değerli hizmetlerden övgüyle bahsedilmiştir.

üçük ile el sıkıştı.1963'den bu yana ilk kez karşı karşıya gelmişler, birbirlerine hal hatır sormuşlardır.
leket (Kaza)

Kaza:Bir ölü, iki yaralı var.

akşam saat 01.30 sıralarında Girne'nin girişindeki inişte vuku bulan kazada liker Ülfet adındaki
nç hayatını kaybetmiş,23 yaşındaki Mecnun Aldıran ve 20 yaşındaki İ.Mehmet Elevi yaralanmıştır.

Denktaş'la G.Kleridis arasında bugün yapılacak görüşmelerde bölgesel idare konusu
·-uıecek.
yangil, Newyork'ta Pipinellis'le görüşecek.
Bşk. ve G.Y.K Bşk. Yrd. R.Denktaş ile R.T. Mee. Bşk. Kleridis arasındaki toplumlar arası
elere bugün devam edilmesi beklenmektedir.

REL HABERLER

(Fileleftheros Gazetesi)
Cephe'nin faaliyetinin tavk edilmesinin kafi olmadığını fakat bu faaliyete kesin bir son içermesi
·-ini, önemleri sürmekte ve bazı durumların temizlenmesi için Makarios'a mühlet verilmesi
~ini söylemiştir.

os kimdir? (Gnomi Gazetesi)
.esi günü yaptığı basın toplantısında muhalefete hücum eden ve onu Demagos olarak vasıflandıran
ini reddederek asıl Demagosluğu yapan kendisidir.

112

BOZKURT
Salı 9 Eylül 1969 YIL-18 SAYI: 6513
T içi HABERLER
Kooperatif Yetkilisinin dün gece geç vakit açıkladığına göre Zahire Encümen'i Türk Mahsulünü
anlarda mahvetmelerine ilgisiz davranıyor.
köylüsünün alın teriyle oynanmamalı!
er tarafından verilen bilgiye göre verimli bir yıl geçirdiğini göstererek sevinen Türk köylüsü Türk
ilerinin iki aydan beri büyük gayretlerine rağmen bir sonuca ulaşamamıştır.Türk'ün

alın terinin

lığını almasını engellemiştir.
Çiftçiler Birliği ile Türk Kooperatif Yetkililerinin her yıl fazla çalışmasına rağmen Türk mallarını
anlarda bırakarak çürümeğe bırakmışlardır.

ve Rum müstahsil yağmur yağdığından harmandaki zahiresini, zahire ambarlarına teslim etmediği
lanırken, giden yardım programı gereğince Amerika yardımı buğday, Mağosa Limanına ulaşmıştır.
ma süresi üç günde olmuştur. Bu süre içinde tek bir buğday ve arpa teslim alınmamıştır.
Enosmeni ve Ambar Sorumluları ve diğer Rum görevliler birbirleri ile çatışmaktadırlar .

.oşa'nın 399. fetih ve izmir'in Kurtuluşu'nun 47. yıldönümü

ül Ruhu, Zafer inancımıza Taptaze Bir Kudred veriyor.
- - iki mutlu bayramı bir arada kutlamaktayız. 9 Eylül 1570Lefkoşa'nın Türkler tarafından fethedildiği
yıldönümü.

ül 1922, lzmir'in Yunan istilasından kurtarıldığı günün yıldönümü ...
I önce, bugün Lefkoşa'yı kuşatan Türk Askerleri arasından isimsiz bir yiğit şehrin güneyindeki
a duvarına tırmanmaya muvaffak olmuş, elindeki 3 hilalli sancağı Lefkoşa burçları üzerine
en Venediklilerin attığı oklarla delik deşik olarak şehit düşmüştü.
ın orduları önünde durulmaz güçlü bir dalga halinde kentin iç mahallerine çıkmış, karşı koymaya
n bu Venedikliler bu akının önünde ezilmişti.
ar'ın şehit düştüğü ilk Türk Sancağının dalgalanıp büyük zaferi müjdelediği tarih Kostanza Burcu
Rum Kesiminde kalmıştır. Bugün Türklük dünyası için büyük önemi olan bu tarihi türbenin yerinde
esmektedir. Bu camiyi yıkıp otopark haline çevirmişlerdir.

YANGiL ADALET PARTiSi GENEL MERKEZiNE RAPOR SUNDU.
sorunu çözüm yoluna girdi.
stanbul Gazetesinin haberine göre son yıllarda Türkiye'nin dış politikada başarılar kazandığını,
sorununun çözüm yoluna girdiğinin belirtildiği yazmaktadır.

asi tutuklunun Meksika'ya gönderilmesi üzerine kaçırılan Amerika Elçisi serbest bırakıldı.
·ıer tarafından kaçırılan Birleşik Amerika'nın Brezilya Elçisi Elbrich dün serbest bırakılmıştır.
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alcilerin Büyük Elçiye karşı serbest bırakılmasını istedikleri 15 siyasi tutuklunun Meksika Havaalanına
esinden 7 dk. sonra Berk Elbrich bir taksiyle evine bırakılmıştır.

ya, Militan-Solcu Arapların yanında yer alacak.
ü Anavatan Gazeteleri Libya'da bütün siyasi tutukluların serbest bırakılmadığını ve bu ülkenin Suriye
BAC'ın yanında yer alacağını bildirmektedirler.
TÜREL HABERLER
ÜNÜRÜN KÖŞESİ
Karşı Uyarmalar : 1 aktüalite olarak

SAYDAM AKPINAR

· e'de 1961 Anayasası'nın sağladığı fikir hürriyeti ve inkılap sonrası hükümetlerin baskı ile itham
esi fobisi tesirinde basına gösterdikleri müsamaha o güne kadar gizlenen solun ve onun kasvetsine
en komünizm işine çok yaramıştır.

DÜŞÜNCELER

EŞREF NİDAİ

TOPLUMUN YENİ AŞAMASI
akkak ki BM Cemiyetleri Dün. Konf. 22. Genel Kurul Toplantısında Türk Toplumu Liderleri ile Rum
mu Liderlerinin beş buçuk yıl sonunda bir araya gelmeleri pek çok yönlerden ada politikasında
·· likler yapacak nitelikte.
arafı, yönetim olarak ağırlığını koymuş ve Türk Toplumunun adadaki varlığı konusunda yeni bir

BASININDAN ÖZETLER

rios dikkat etmelidir"
Cephenin hareketinin bir bakıma bir terakki teşkil ettiğini fakat tatminkar olmadığını yazmakta ve Milli
en beklenen şeyin faaliyetine ara vermek değil fakat kendi kendini tamamen dağıtmak olduğunu
ıe belirtmektedir.
SUZLAR (İpros Gazetesi)
şlık altındaki baş yazısında Eleftheria gazetesinin Kıbrıs'ın Batı Bloğuna katılmasını teşvik eden
na temasla Kıbrıs'ın rakip iki blokların herhangi birine katılmasının Zaralı bir hareket olacağı

üçük-Makarios el sıkışması

~

ile Dr. Kütük'ün

(Alithia)

buluşması BM.'in gayri resmi himayesinde yapılmıştır.
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BOZKURi
ÇARŞAMBA 10 E.~\ü\ 1969 'l\L-18 SA'l\: 6514
.T

içi HABERLER

Tarihinin iki mutlu günü bir arada kutlandı

Lefkoşa'nın Fetih yıl dönümü dolayısıyla

itler Anıtı önünde tören yapıldı.
topraklardak! Fetih hakkımız bir daha dile getirildi.
luş yıldönümünde lzmir'de bayram vardı.

ük Dünyası dün çifte zafer günü olan 9 Eylül'ü törenlerle kutlamıştır.399 yıl önce dün Lefkoşa Türkler
ndan fethedilmiştir.47 yıl önce yine dün güzel lzmir'imiz 2 yıl süren Yunan istilasından kurtarılarak
e'ye mal edilmiştir.
oşa'nın Türkler tarafından fethinin 399.yıl dönümü dolayısiyla dün sabah Lefkoşa'da Şehitler Anıtı
de düzenlenen törene Cum. Bşk. Yrd. Dr. Küçük, T.CM. Bşk. R.Denktaş, Türki'ye Büyükelçiliği
hat güzergahı Can demir ônhan ve diğer yetkililer katılmıştır.
s bizim vatanımızdır. Bu toprağın her karışında kanımız vardır.tarihimiz vardır.Bu toprağın diyetini
ızla ödemiş olan bir milletin evlatlarıyız.

Haziran'dan bu yana en büyük hareket

analını geçerek Mısır topraklarına çıkarma yaptılar.
rın zayiat verdiği bildiriliyor.
akamlarının dün Kudüs'te yaptıkları açıklamaya göre İsrail askerleriyle tankları lsrail Hava
etlerinin himayesinde çıkarma gemileriyle Mısır sahillerine çıkarılmış ve ateş kes hattını teşkil eden
boyunda askeri harekatta bulunmuştur.
e dolaşan şayialara göre,Mısırlılar'a100'den

fazla ölü vermişler ve birçok Mısır'lı asker de esir

ştır.Birçok Mısır Topu Birliği dağıtılmış.Mısır askeri kampları tahrik edilmiş.
a Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Ortadoğu'da ateş-kes anlaşmasının muvazzaf ordu
ili Kuvvetleri tarafından sık sık ihlal edilmesini üzüntü ile karşılıyor.

günkü sağanak sırasında yıldırım isabetinden 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı.
· gün öğleyin Lefkoşa ve çevrelerinde yağan yağmurlar sonunda bir Rum'un yıldırımdan öldüğü, bir
·n de vücudunda muhtelif yerlerde yanmalar meydana gelmiştir.

aş Türk Cevabını Bugün Verecek.
s'in Atina seyahati görüşmelerde önemli bir dönüm noktası olabilir.
is'in evinde yapılacak bir toplantı ile devam edilecek.
e diplomatik çevrelerde dolaşan söylentilere göre toplumlar arası görüşmelerde her iki tarafın da
e talepleri kesinlik kazanmadığı.
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TÜREL HABERLER
BASINDAN ÖZETLER

k Tebrik' (Mahi)
Dernekleri Federasyonun Lefkoşa'daki Genel Kurul Toplantısının açılışında Makarios'la Dr. Küçük'ün
şarak el sıkışması olayı Rum gazetelerinin önemli bir konusunu teşkil etmektedir.

laşma (Eleftheria Gazetesi)
rios'la bir Küçük'ün el sıkışmasının ve birbirlerine tebessüm etmesinin buzları eritmeye ve şiddetli
ar celb etmeye kafi geldiğini yazmaktadır.
rlik havası AGON Gazetesi manşet olarak, Mahalli İdareler konusuna takılan Cemaatler arası
erelerin durgun bir safhada olmasına rağmen Türk tarafı yeni gelişmelere intizanen bir iyimserlik

st yaratmaya çalışmaktır.

(CYPRUS MAİL)
s-Denktaş görüşmesinin çarşambaya ertelendiğini bildirmiştir.

llis Newyork'a gitmeyecek mi? (Fileleftheros)

rk muhabiri Spires Karanitos'a atfen Yunan Dışişleri Bakanı Pipinellis'in Newyork'a gitmeyeceğini

BOZKURT
Perşembe 11 Eylül 1969 YIL-18 SAYI: 6515

:aş, İtalya Radyo-Televizyonuna

demeç verdi.ENOSIS,büyük

bir savaş kazanılmadan elde edilemez.

ız kampanya devam ederse çifte Enosis otomatikman empoze edilecektir.
aş her ne zaman anayasaya veya yeni bir anayasa hususundaki tekliflerimize yeni bir madde
·el< istese Rum tarafının bizim ayrıca temayüllerimiz olduğu ve Kıbrıs'ta iki ayrı etnik grup olduğu
e hiçbir şey söylemesi veya yazılmaması gerektiği şeklinde sert karşılık verdiğini söylemiştir.
cemaatine aniden asi muamelesi yapılması bütün hükümet hizmetlerinde mahrum edilmesi ve Rum

• nin anayasa düzenini kabul etmesinin kendi iyi niyetini kurmayı zararlı kıldığını
· tir.Görüşmelerin barışçı bir hal çaresi bulunması uğrunda başarılı olacağına inandığını ilave
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Cemiyetleri Dünya Federasyonunun 22i Genel Kurul Toplantısında Mehmet Necati Münür
Ii bir konuşma yaptı.
s'ta politik sorundan önce ekonomik dava halledilmelidir.
arda belirtilen Kıbrıs'ın ekonomik refahı Rum Cemaatini aksettirir.
sorun halledilse bile ekonomik yönde iki toplumun faaliyetlerini bağdaştırmak imkansız olacaktır.

cşa'da Lidra Palas Oteli'nde B.M. Dünya Cemiyetleri Federasyonu (WFUNA) 22.Genel Kurul
tısınakatılmakta olan 150 ülkeden gelen gözlemciler şerefine Cum. Bşk. Muavini Dr. Küçük dün
18.00'da bir kokteyl verdi.
s Kleridis, görüşmelerde bulunmak üzere bugün Atina'ya gidecek .
.yangil'in demeci,'sorunun yarın çözümleneceği anlamına gelmez

is, Yunanistan Dışişleri Bakanı Pipinellis ile görüşmelerde bulunmak üzere bugün Atina'ya gideceğini
~.amış ve Kleridis Çağlayangil'in nereye dayanarak konuştuğunu bilmiyorum.Daha öncede belirttiğim
+ahalh idareler konusunda esaslı görüş ayrılıklarımız vardır.

Harekatı Dün de DEVAM ETTİ !
üu'da gerginlik yeniden arttı.
wetlerinin Mısır'a yaptığı baskısından sonra,Ortadoğu'da gerginlik iyice artmıştır.
arekatında yer alan uçak sayısı hakkında lsrail Sözcüsü hiçbir bilgi vermemiştir.

keri Makamları,Mescidi-i Aksa'yı yakmakla suçlanıyor.
Güvenlik Konseyi 25 milyon ülkenin çağrısı üzerine Kudüs'teki Mescid-ül Aksa camisinin yakılması
görüşülmeye başlanmıştır.
·emsilcisi oturumda Amerika'nın lsrail'e Fantom-4 tipi bombardıman uçakları vermesini şiddetle

emsilcisi yaptığı konuşmada,ülkesindeki

bütün dinlere ait mabetlerin güvenlik altında

lduğunu ileri sürmüş ve Kudüs'ün yönetimini elde bırakmayacaklarını açıklamışlardır.
I

EŞREF NİDAİ

örüşrnelerden yeni bir safha da bekliyoruz .
.aberlere göre ikili görüşmelerde ağırlık konusu olan bölgesel muhtariyet nihayet bir çıkmaza gelip
ış ve daha başka konulara geçilmiştir.Türk toplumunu milli bir toplum olarak kabul etmeyen onu bir
olarak nitelendiren zihniyet karşısında bu hakları sonuna kadar almak için mücadele edecek Türk
bulunacaktır.

117

BASINDAN ÖZETLER
~ıayangil'in Müşahedesi (Eleftherios)

· e Dışişleri Bakanı Çağlayangil'in A.P'ne sunduğu raporda Kıbrıs meselesi hakkında belirttiği

Konferansı (Mahi Gazetesi)
es'in yarın Atina'ya yapacağı ziyarette temasla Atina ile Lefkoşa arasında görüşülecek pek çok
un olduğu belirtilmiştir.

kanın önemi (Haravgi G.)
ios ile Dr.Küçük'ün el sıkışmasını yorumlamaktadır.

BOZKURT
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is Aleksundrakis'le Atina'ya gitti.
'da önemli kararlar alınması bekleniyor.
. M. Bşk. G.Kleriqis Yunan hükümetiyle Kıbrıs konusunda görüşmeler yapmak üzere dün sabah

'le Yunan hükümeti yetkilileri arasında yapılacak görüşmelerde ele alınacak en önemli konu bölge
· meselesi olduğuna inanılmaktadır.

ıyangil Kıbrıs'la ilgili gelişmeleri elştirdi.
eler uygun ve verimli bir vasıta telakki ediyor.
nel Kurulunun 24. toplantısına katılacak olan Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil, Roma'ya
inden önce bir takım açıklamalar yapmıştı.

a ilgili olarak

yıllarca süren anlaşmazlığın sona erdirilmesi uygun ve verimli bir vasıta telakki

· araştırmanın sonuç verici bir istikamette gelişmesini samimiyetle istemekteyiz.
Kurulun bu yıl ki gündeminde yer alan başlıca meseleler milletler arası silahsızlanma, dünyanın
sosyal ve kültürel problemleri,dekolonizasyon

konusu bulunmaktadır.

iler Yüksek Öğrenime Gidecekler.
sını öğrencilerimiz ile ilgili iddiaları yalanladı.
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basınının Kıbrıs'ta lise öğrenimlerini ve milli hizmetleri tamamlayan geçlerimizin yüksek tahsil
dıyla Türkiye ve diğer ülkelere gitmelerine müsaade edilmediği şeklindeki haberlerinin asılsız ve

n Direnme Grupları Tek Bir Örgütte Birleştiler (Atina)
istan'daki çeşitli direnme grupları dün Atina'da gizli olarak bildiriler dağıtarak(demokratik Yunan
eti) adlı tek bir örgüte birleştiklerini ilan etmişlerdir.

Elçiliği'nin Bombalanacağı İhtar Edildi.

'nın Rum kesiminde bulunan lsrail Büyükelçiliğihe bir bomba konuşacağı konusunda yapılacağı
e Rum Polisi Elçilik binası ve Büyükelçilerinin ikametgahı etrafında geniş tedbirler aldı.

Kanalındaki şiddetli çarpışmalar dünde devam etti.
IŞMALAR ÜRDÜN CEPHESİNE DE SIÇRADI.
e İsrail Hasra Kuvvetleri arasında dün Süveyş Kanalı bölgesinde şiddetli çatışmalar ofmuştur.Sina
Jzerinde meydana gelmiştir.Mısır, 4lsrail uçağı düşürmesine karşılık bir uçak kaybettiğini

REL HABERLER
CUNUN KÖŞESİ

Yine Sağlık Servisleri
üyeliği, Baf Kasabasının ve kazasının ihtiyacı olan hekim ve sağlık servisleri yakın bir zamanda

hava değerlendirilmelidir.

(Eleftheria)

a yapılacak olan Pipinellis Klerides görüşmelerine temasla bugün dünyada esmekte olan alanın
görüşmeleri Atina ile Lefkoşa tarafından değerlendirilmesi gerektirdiğini ileri sürmektedir.
(Fileleftheros)
sile Dr.Küçük'ün el sıkışmasını Rum tarafının Türk yönetimini tanıdığı şeklinde yorumlayan
Gazetesine karşılık vermiştir.
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ğlayangil'in Bildiği Ne? (Mahi)
rıs probleminin çözüm yoluna girdiğine dair Dışişleri Bakanı Çağlayangil'in A.P'ye sunduğu rapora
asla Çağlayangil'i ileri sürmek kolaydır.

BOZKURT
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fkos Kleridis'e göre Rum-Yunan cephesi
i görüşmelerde izlenecek tutum tespit edildi.
teklifleri tam bir muhtariyet niteliğinde imiş.
'des, acele bir hal şekli bulanacak diye kabul edilmez tavizler verilmesi veya devamlı olmayacak bir
şmaya varılmasının bahis konusu olmayacağını belirtti.
3ünden beri Atina'da Yunan Dışişleri Bakanı Pipinellis ile Toplumlararası ikili görüşmeler ve Kıbrıs
nu etrafında genel mahiyette görüşmeler yapan R. T. Mee. Bşk. G. Kliredes dün adaya adavet

görüşmelerde bu güne kadar elde edilen sonucu ileride incelenecek tutumu ve bu tutumla ilgili hareket
nı tespit etmiş bulunuyoruz.

Pavyonu Müdürü Öngen basın toplantısı düzenleyerek mamullere ilişkin bilgi verdi.
on ilgilileri taleplere cevap vermeye yetişemiyor.
ü Ongen, Türk Pavyonuna ve mamullerine gösterilen büyük ilgiden dolayı çok memnun kaldıklarını
emiş, çok talepler olmuştur; cevap vermeye yetişemediğimiz mallar vardır ...

~

Doyan Arapları yeniden tehdit etti.

·ı

Uçakları dinde Mısır Askeri Tesislerine saldırdı.
Askeri Sözcüsünün dün Tel-Aviv'de yaptığı açıklamaya göre, İsrail uçakları dün Süveyş Kanalı

9ıligesindeki

Mısır Askeri tesislerine karşı dün yeniden saldırıda bulunmuştur.

TÜREL HABERLER
(Röpotaj)

oğlu "Kadınları-ıh

Derse"yi oynayacaktı.Sensor "Müstehcendir" kaydıyla ''ı,ıh" dedi! ... Oral oğlu, bir

çı olan Aristoteles'in eserinin oynanmadığı bir Türkiye'de ben yaşamam dedi. Açlık grevine başladı.
16 gün ağzına sigara ve sudan başka bir şey koymadı. Aristoteles'in eserini bilirkişi heyeti önünde
ş bir sanat hırsı ile ve de 160 nabız ile oynadı. Bilirkişiler bu kez "ı-ıh" diyemediler.Tarihte
grevi fiyaskoyla sonuçlanmadı.
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ilk kez bir

yucunun köşesi

Aziz Kasaboğlu

m'i Evdim gibi yaşatabilmemiz

için

Kıbrıs'ın hatırı sayılır bir nahiye merkezi. Dokuz köyün merkezi olan bu nahiye niçin elektrik
""liyor.

i Madeninde nihai bir Anlaşmaya varılamadı.
antı 7 saat sürmüş ve ödeneksiz izinler hariç diğer konular üzerinde anlaşmaya varılamadı.

-ıs Maden Şirketi İşçileri Genel Kurul Toplantısı yapacak.
s Maden Şirketi Türk İşçileri Birliği bugün Genel Kurul Toplantısında meseleleri görüşecek.

n Basınından Özetler
k Şantajı (Eleftheria)
aş'ın ikili Enosis'ten bahsetmesini ve bir tehdit ve şantaj olarak vasıflandırmakta ve Türk tarafına

sim ve Federasyon peşinde koşmakla suçlamıştır.

tarlos Küçük Görüşmesi
si gözlemcinin kanaatine göre Makarios ile Dr. Küçük arasında direkt bir görüşme sağlamak için BM
lomatik çevreler perde arkasında sistemli olarak çalışmaktadır.
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tr içi HABERLER

tarlos bir mektupla uyarıldı. (Lefkoşa)
· İktidarın Komünistlerin eline geçmesinden korkmayan sağcı Rum işçi Birlikleri Federasyonu Genel
-eter, Rum Yönetiminin tamamen Komünistlerin eline geçme tehlikesi olduğunu söylemiştir.Bu konuda
arios uyarılmıştır.

Küçük-Makarios yakınlaşmasından övgüyle söz edildi.
emasların iki cemaat arasında devam edilmekte olan Toplumlararası görüşmeler üzerine olumlu
e başlanacağı ümidi kaydedilmiştir .

.T DiŞi HABERLER

:la Meir" İşgalimizdeki Arap Topraklarını Terk Etme Kararı Aldık."

~srail çatışması hava savaşlarına intikal etti. Dünkü hava akınları kanlı ve tahrip edici oldu.
'ile İsrail arasında son günlerde yeniden şiddetlenen ve gün geçtikçe daha kritik bir durum arz eden
şmaların artık sabotaj hareketleri ve çıkarmalardan sonra tamamen bir hava savaşı halini almıştır.
'avcı bombardıman uçakları Süveyş Kanalını dün geçerek Sina Yarımadasındaki lsrail mevzilerine ve

121

emli tesislerine karşı saldırıya geçmiş.

':167 Haziran savaşlarının başlamasından hemen önceki tehlikeli duruma dönmemek hususunda kesin
rlar aldığını açıklamıştır.
doğu'da gerginliğin artması üzerine U. Thant, 4 Büyükleri tedbir almaya çağırdı.
Genel Sekreteri U. Thant Ortadoğu durumunun daha da gerginleşmesi üzerine barışın sağlanması için
.• Oyükleri tedbir almaya ve çaba sarf etmeye çağırmıştır.

ümünün

3. Yıldönümünde

al Gürsel bugün anılıyor.
ayıs Devriminin Önderi TC'nin dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel ölümümün üçüncü yıldönümü
yısıyla düzenlenen törenlerle anılacaktır.

TÜREL HABERLER
Basınından Özetler

itik ve Ekonomik Problemler (Eleftheria Gazetesi)
Dernekler Federasyonunun Genel Kurul Toplantısında Kıbrıs Türk Temsilcisi Necati Münir'in yaptığı

Birşeyler Yapsınlar (Eleftheria Gazetesi)
s'ın narenciye mahsulünün ihracatı ile ilgili olarak Ortak Pazarın lsrail, ispanya gibi Kıbrıs'tan %40
t yapması için yapılan müracaat ile ilgili olarak Kıbrıs'ın Avrupa Ortak Pazarına girmesi konusunda
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·· Saldırısı, Arap Zirve Toplantı hazırlıklarını hızlandırdı.

il Kuvvetleri tanklarla Suriye'ye saldırdı.
r'a Hava Akınları dün de devam etti.
Doğu Buhranı lsrail'in misilleme hareketinden sonra şiddetiyle devam ederken 22 Eylül'de toplanması
ştırılan Islam Zirve Konferansı hazırlıkları da hızlandırıldı.

Birliği Konferansı
Birliği Konseyinin geçen perşembe günü başlayan çalışmaları da sona ermiştir.
a Felaketi, Ürdün Kralı Hüseyin Ortadoğu buharı barışçı yollardan çözümlenmezse dünyanın bir
ete sürükleneceğini açıklamıştır. lsrail barıştan çok, fazla toprak sahibi olmak istemektedirler.
da Suriye Askeri Sözcüsünün açıkladığına göre lsrail Kuvvetleri tank atışı ile Suriye'nin güney
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hesindeki müstahkem mevkililerine karşı saldırıya giriştiğini bildirmiştir.

ır'a Karşı Saldırı

·ı uçaklarının

Süveyş Körfezinin Batı yakasındaki Mısır mevzilerine ve müstahkem mevzilerine karşı

akınlarına girişmişlerdir.

eşik Partinin Kurucu Hey'et Başkanlığına seçilen Kleridis, "Mümkün olan çözümün elde
mesi için çalışacağız" dedi.
s Rum Birleşik Partisinin kurulmasında gayret sarf eden iki Rum ileri gelenlerinden birisi olan Rum
silciler Mee. Bşk. G. Klerides Partinin kurucu heyetinin dün Lefkoşa'da yaptığı toplantıda başkanlığa

nomik Kriz gittikçe şiddetleniyor.
,v kasırgası Avrupa'nın tümünü kasıp kavuruyor .
••pa ülkelerini sarsmakta olan grev kasırgasının bütün şiddetiyle devam etmekte olduğu bildirilmiştir.

ep kavgası tehlikeli bir şekil alıyor.
st'ta iki İngiliz askeri öldürüldü. (Belfast)
n akşam Katoliklerle Protestanlar arasında yeni şiddet hareketlerinin meydana geldiği Kuzey
a'nın başkenti Belfast'ta iki lngiliz askerinin öldürüldüğü bildirilmektedir.

llo 12" Ay'da kalan araçları geri getirecek.
·· le "Surveyor 3'ün bıraktığı önemli araçlar toplanmak için Houston Uzay Merkezinden bildirildiğine
"Apollo 12" astronotları kasım ayında yapmaları kararlaştırılan Ay yolculukları sırasında Nisan
de Ay'a indirilen "Surveyor 3"ün bazı parçalarını bulup bazı parçalarını dünyaya geri getirmeye

omik Kriz gittikçe şiddetleniyor.
kasırgası Avrupa'nın tümünü kasıp kavuruyor.
a ülkelerini sarsmakta olan grev kasırgasının bütün şiddetiyle devam etmekte olduğu bildirilmiştir.

'da Fransız Demir yolu işçileri ile işverenler arasındaki görüşmelere devam edildiği bildirilmiştir,
üç gün önce başlayan Demiryolu işçilerinin grevinin ülkede hayatı felce uğrattığı haber verilmiştir.

yıs Devriminin Önderi TC'nin dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel ölümümün üçüncü yıldönümü
sıyla düzenlenen törenlerle anılmıştır.
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TÜREL HABERLER
Iara Açılan Pencere
mbe'nin Gelişi ...
rive eylemleri birbirine uymaz!. ..
a türlü söylerken başka türlü yapanlar.
mlararası görüşmelerde izlenecek Rum ve Yunan tutumunun ne olduğunu önümüzdeki günler bize
erecektir. Fakat biz bu günün olaylarına bakarak hiç de iç açıcı bir gelecek hazırlamakta olmadığını
sürersek, her halde kehanette bulunmuş sayılmaz, ve ne demiş adam: Perşembenin gelişi
mbadan bellidir.

Basınında Özetler

ik Terane" (Eleftheria)
görüş birliğine varıldığı" sözünün klasik bir terane haline geldiğini yazmaktadır."

miş Milletler ve Kıbrıs (Eleftheria)
Dernekleri Federasyonu toplantısında bir konuşma yapan Savaş Loizides'in Kıbrıs'ı, Birleşmiş
rin başarısızlığa uğradığı bir olanak göstermesine temasla bunun isabetli bir müdahale olduğunu
aktadır.

i Bir İsrail
s Rumlarının Türklerle askeri bir çatışmaya manen ve maddeten hazırlanması gerektiğini önemle
etmektedir.

Polisinin Reorganizasyonu (Eleftheria)
Polis Teşkilatının reorganizasyon konusundaki röportajını manşete vermiştir.

BOZKURT
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içi HABERLER
idarelerine İlişkin Son Durum Durgun Safhada
R. Denktaş, "Göçmenler konusu önceliğini kaybetmiş değildir" dedi.

is, "Atina'dan yeni bir şey getirmedim" dedi.
Cemaat Meclisi Başkanı Rauf R. Denktaş ile Rum Temsilciler Başkanı G. Klerides toplumlararası
elere dün sabah Lefkoşa'da Denktaş'ın evinde de devam etmişlerdir.
es'in Yunanistan'da yaptığı görüşmeden sonra eğer söyleyeceği yeni bir şey varsa onları
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eyeceğiz ve yine askıda kalan bir çok problem vardır.
semenler konusuna öncelik vermemiz isteniyor. Bu konu hiç bir zaman önceliğini kaybetmiş değildir.
ktaş, köylerine dönmek istemeyen göçmenler bulunup bulunmadığı yolundaki soruya cevabı;
diği gibi 1958 çarpışmalarından sonra boşaltılmış olan Deftera, Lakadomya gibi çok azınlıkta olan
erdeki evlerimizi biz inşa ettiğimiz halde gitmekte tereddüt etmektedirler.
rides Makarios'a Atina'daki temaslarına ilişkin bilgi verdi.
rianu perşembe günü New-York'a gidiyor.
Yönetimi Dışişleri Bakanı Spires Kıprianu, BM Genel Kurulunun 24. Dönem Toplantılarına katılmak
e perşembe günü uçakla New-York'a giderken Atina'ya uğrayacağı, görüşmelerden sonra Genel
reter U. Thant ile görüşecek.

ey Ürdün Vadisinde makineli tüfek düellosu oldu.
p Zirve Konferansı 22 Eylül'de Rabat'ta toplanıyor.

cün Başbakanı Behçet Talhuni Mısır'lı liderle Ortadoğu kriziyle ilgili görüşmeler yapmak üzere dün

, Nijerya'ya ait petrol yatakları elde etti.
radyosunun açıkladığına göre Biafra Kuvvetleri evvelki gün Nijerya'nın doğusunda bulunan bütün
ol yataklarını ele geçirmiştir.

TÜREL HABERLER
Iara Açılan Pencere
ok'la Savaş

-ühayet gazetelerimizde içimize su serpen bir bildiri görebildik.
ok hastalığı toplum arasında gittikçe yayılmaktadır. Kıbrıs bu hastalıkta 3. sırada yer alırken şimdi ilk
adır. ilgililer halkı nasıl aydınlatmalı, broşürler dağıtılmalıdır.

Te karşı Arapların kini artıyor.
·· i yılkı dönem içinde işgalci bir kuvvetin sevimsiz hale geldiğini iyice öğrendik.
sadece işgal altında bulunan 1,5 milyon Arap la da uğraşmak zorunda kalıyor.

in akıllı yöneticileri ve bunların başında Kudüs Belediye Bşk. işgal altındaki Arap halkına kendi
de muhtariyet tanıyarak işgal altındaki insanların komplekslerini ve düşmanlıklarını silebileceklerine
ışlardır.
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üşünceler

Eşref Nidai

ina Ziyaretlerinin esas gayesi ne idi.
n günlerin ağırlığını teşkil eden mahalli/muhtariyet konusu bir çıkmaza girmiştir.
mlar bu çıkmazın tek sorumlusu olarak adadaki tüm politik gelişmelerin yükünü yüklenirken bir de
diris'in Atina ziyareti çıkmıştır.

m Basınından Özetler

nlar kimin için çalıyor (Eleftheron Wima)
m tarafının Kıbrıs meselesinde Elenizme yakışır bir tavır takınmaya teşvik etmekte ve bugün gidilmesi
eken gayenin Kıbrıs Rumluğunun bekasını sağlamak olması gerekir.

-r"M Bşk. Rauf R. Denktaş ltalyan Televizyonuna erdiği mülakatta ikili Enosisten söz etmesini
ektedir.

Polisi (Kipros)
is

Başkomutanlığı'na Lefkoşalı bir avukat tayin edilecektir.

1

i Konsey Kurulacak (Sineyermos)
arios'un bir Milli Konsey kurmaya karar verdiğini bildirmektedir. bu Konseyde bütün Rum Siyasi Parti
•eşekküllerinin yer alacağını bildirmiştir.

Arazi Satın Alıyor (Theros)
s Türkleri hesabına hareket eden Rum aracılar Türk bölgelerine yakın yerlerde arazi satın almakta ve
ar için cazip fiyatlar teklif etmektedirler.

BOZKURT
Çarşamba 17 Eylül 1969 Yıl 18 Sayı 6421
T

içi

HABERLER

apis'in yerine bir avukat tayin edilmek isteniyor.
ek rütbeli Rum Polis Subayları Tepki Gösterdiler.
sek Rütbeli Rum Polis Subayları Cemiyeti, dün Rum Yönetimi içişleri Bakanı Komadros'a yaptığı
etle Polis Komutanı Hassapis'in görevinden affedilmesini arzu etmesi halinde görevi devralması için
Yönetimi bu mevkiinin icraatlarını yerine getirebilecek bir kişinin atanmasını istemişlerdir.
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ğosa'daki ilkokullarımız yeni öğrenim yılına mütevazi törenlerle girmiştir.
ş Gücü Giderlerinde kısıntı yapılmasını incelemek üzere U. Thant'ın görevlendirdiği 3 kişilik
et Kıbrıs'a geldi.
ns'ta hizmet görmekte olan BM Barış Gücü'nün mali durumunu incelemek ve giderlerinde kısıntılar
lıp yapılmayacağını tespit etmek için BM Genel Sek. U. Thant tarafından görevlendirilen 3 kişilik heyet
Lefkoşa'ya öğleden sonra vasıl olmuştur.

T DiŞi HABERLER
bakan Demirel dün resmen açıklandı .•

lye, Arap Zirve Konferansında Çağlanyangil Tarafından Temsil edilecek.
irel, Türkiye'nin Zirve Konferansına davet edildiğini söylemiş, Rabat Toplantısına katılmanın
· e'nin dış politikasına ayrı olmadığını bildirmiştir.
rn zamanı olduğu için toplantıya Dışişleri Bakanımız katılacaktır.
antının gündeminde Mescid-ül Aksa'nin yakılması ve Kudüs meselesi bulunmaktadır.

Hastası bir hukuk öğrencisi tarafından THY uçağı Sofya'ya kaçırıldı.
ait seç yolcu uçağı dün akıl hastası olduğu bildirilen 27 yaşındaki Sait Tok er adındaki bir hukuk
cisi tarafından silah zoruyla Bulgaristan'a inmek zorunda bırakılmıştır.
kara-Adana seferi yapmak üzere saat 12.30'da 57 yolcu ve 6 mürettebat ile Yeşilköy'den havalanan
pilotların tehdit edilmesi üzerine rotasını değiştirmiştir.
akan Süleyman Demirel, Uçağın geri alınması için talimat vermiştir.

miş Milletler 24. Genel Kurulu Toplandı.
miş Milletler 24. Genel Kurulu Toplantısı 21.00'de resmen açılmıştır. 24. dönem toplantılarının
eminde toplam olarak 103 madde bulunmaktadır.

·· Uçakları Arap Üslerini bombaladı.
Jet Uçakları dün Ürdün'ün doğusundaki yerleri bombalamıştır.

kararlarına uymadığından dolayı Güvenlik Konseyi İsrail'i yerdi.
Güvenlik Konseyi Dünkü toplantısında Kudüs'ün Arap kesimini ilhak etmesini öngören BM kararlarına
-...amasından

dolayı lsrail'i yermiştir.

ara Açılan Pencere
pı<>kok
~rJcok

Ölüm Taşıyor.
ile yapılacak savaş anca halka inen, halkın bunu sevebileceği bir kampanya ile başarıya
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ok, toplumumuzu iki yönden tehdit etmektedir.
ğlığımız tehdit altındadır.
yvancılık ekonomimize küçümsenmesi imkansız zararlar getirmektedir.
- osa'daki başarıyı Lefkoşa'ya da yansıtmak gerekir.

ünceler
Çarşısının durumuna bir göz atalım.
şa'daki Kıbrıs Türk Çarşısını, Kıbrıs Türkü'nün gerçek malı yapabilmek için kurulmuş bir örgüt vardır .
. e Kıbrıs Türk ekonomisini Türk Toplumu içinde güçlendirmek alıcı ile satıcı, üretici ile tüketici arasında
en ilgiyi kurabilmektir.

Basınından Özetler

lere anlatılmalıdır ki..." (Mahi)
s Probleminin siyasi yönünü ele almakta ve bugün Türkler karşısında Rumların açıklayıcı bir tavır
ak durumunda olduklarını ileri sürmüştür.

ri Durum (Eleftheria)
arın bugün Türkler karşısında askeri bakımdan mahzurlu bir durum bulduklarını belirtiyor.

bı Kıbrıs Halkı Versin (Agon)
ik Parti'nin kurulmasıyla çeşitli idari ve siyasi konuların ortaya çıktığını yazmaktadır.

Polisi ile İlgili Yalanlama (Deleften ORA)
s Hükümeti'nin bir sözcüsü, Polis Başkanlığına dair haberleri yalanlamış.

BOZKURT
Perşembe 18 Eylül,1969 Yıl-18 Sayı: 6422
:T İÇİ HABERLER
uatı ileride açıklanacak nedenlerden dolayı .....
iye Başkanı Dt. Fuad Celaleddin resmen stifa etti.Olağanüstü uzun bir toplantıan sonra
iye Meclisinde de çözülmeler başladı.

şa Belediye Başkanı Ot.Fuad Celaleddin istifa mektubunu geçen gün sunmuş;güvenilir bir kaynaktan
bilgilere göre istifa dün resmen kabul edilmiştir.'Yeni bir tayin2 yapılıncaya kadar Belediye Başkan
Dr. Ziver Kemal vekalet edecek, belediye işleri ise Belediyeler Müfettişi İsmail Bozkurt tarafından
· tülecektir.
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bepler İleride Açıklanacak
··a haberini mevsuk kaynaklardan öğrendikten sonra kendisi ile temasa geçtiğimiz nedenleri öğrenebilir
iz?Sorumuza' Teferruatı ileride açıklanacak bazı kişisel sebeplerden dolayı cevabını vermiş.
indiği gibi Belediye sorunu 1963 Aralığından bu yana toplumsal yaşantımızın en aktüel konularından
i olmuş.belediyenin yetersizlikleri sık sık gazete sütunlarına geçmiş,halk arasında tartışma konusu
uştur.

nlık Bir Yön

iyenin yetersizliklerini kabul etmekle beraber, bu yetersizliklerin nedenleri üzerine de eğilmek
ktiğini duyduk.
ici Türk Yönetiminin bazı makamları bir belediye başkanı bulmak için faaliyete geçmişler ve bazı
slar nezdinde sandallar yapmışlardır.

m personelini eğitmek amacıyla kurs açıldı.
I Plümer, 'Tarım sektörüne büyük bir titizlikle eğilmemiz gerek' dedi.
Yönetimi Yürütme Kurulu Tarım ve Tabii Kaynakların üyeliğinin Tarım personelini eğitmek amacıyla
enlediği kurs dün sabah Lefkoşa'da Tarım ve Tabii Kaynaklar üyesi Fazıl Plümer'in bir konuşmasıyla
Mücahitler Gazinosu'nda açıldı.

Cephe Yeniden Makarios Aleyhinde Tahrikamız Bildiriler Dağıttı.(Milli Birlik)
ilerin birer sureti birçok yabancı elçiliklere ileri gelen şahsiyetlere ve diğer birçok kimselere de

ianu Dün Newyork'a Hareket Etti.
rios'la önceki gün uzun bir görüşme yapan Kibrianu B.M. de izleyeceği tutum ve özellikle Kıbrıs
sunda yapacağı temaslar hakkında teminat almış.

loksuzlar' masalı

gazetelerinde küçük bir haber.
ios 1970 yılı başlarında Bloksuz Ülkeler Zirve Konferansı hazırlık çalışmalarına katılmak üzere
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anzanya'nın başkenti Daressalam'a gidecek.
rıs'ın bloksuzlar Safhasında olmasına imkan ve ihtimal yoktur.

terler Tiyatro Topluluğu 16 Ekim'de Lefkoşa'ya gelecek.
LOGLU TOPLULUGU BUGÜN ADA'DAN AYRILIYOR.
mızdaki başarılı temsillerini tamamlayan ORALOGLU Tiyatro Topluluğu bugün öğleden sonra THY'ye
eç veren Topluluğun bir yetkili Kıbrıs'ta gördükleri ilgiden çok memnun kaldıklarını ve kış sezonında
ıbrıs'ı ziyaret etmek istediklerini belirtmişlerdir.

BASINDAN ÖZETLER

-Determination Prensibi ileri sürülsün (Eleftheria)
. Genel Kurul toplantılarına katılacak olan Rum Delegasyonu'nun self-determination prensibi yeniden
a atması fikrini ileri sürmekte ve Kıbrıs probleminin şimdiye kadar halledilmemesinin sebebinin bu
siplerin Kıbrıs'ta uygulanmasından kaçınılması olduğu iddiasını tekrarlamaktır.

miş Milletler'in Teşebbüsü (Mahi)
miş Milletlerdin himayesi altında başlayan ve hala devam etmekte olan cemaatler arası
kerelerde bugürıel<aaar çözüme getirecek kaydedilmemesi dolayısıyla B.M nin durum
ahalesinin zamanı geldiğini ileri sürmektedir.

rios-Küçük Görüşmesi (DELEFTEAORA GAZETESİ)
e yakın çevrelerden öğrendiğimize göre Genel Sekreteri U Thant'ın Kıbrıs Temsilcisi Osorio Tafall
devam etmekte olan görüşmeler çerçevesinde Makarios ile Dr. Küçük arasında bir görüşme
ası fikrini desteklemektedir.

BOZKURT
Cuma 19 Eylül 1969 Yıl-18 Sayı: 6423

umu çıkmazdan kurtaracak şerefli yol aranıyor.
en Cemiyeti'nin Genel Kurul Toplantısı Pazar günü yapılıyor.
en tembelliğe alıştırılan düzen yenildi.

en Cemiyet Geçici Bşk. özer Yasın Cemiyetin diğer geçici yönetimi heyetiyle birlikte düzenlediği
toplantısında toplumu bu göçmenler çıkmazından en karlı ve şerefli bir şekilde çıkaracak yolu
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amız lazımdır diğer Özer Yasın, Kıbrıs Türk göçmenleri Kızılay'a ve Anavatan Türkiye'nin
ımlarına müteşekkirdirler.Anavatan'ın

desteği olmasaydı göçmenlerin direnme ve dayanışma bugüne

ar sürdürülemezdi.
er Yasın 'göçmen maaşı verilmektedir.Ama çalışan ve eline ancak bir kaç lira geçen göçmenden bu
ş esirgemektedir.Arap saçına dönmüş olan bu dava zaman geçtikçe daha karmaşık bir hal almaktadır.

saat evvel müdahale kararı verip,

nl.Tural, Hükümet'i Kıbrıs konusunda karasızlıkla suçladı.

eneral Cemal Tural emekliye ayrıldıktan sonra Milliyet Gazetesine verdiği mülakatta, Hükümet2in
s Politikası için 6 saat önce fiili müdahale kararı alıp,6 saat sonra vazgeçerse elbette ulaşılmaz diyen
al Gürsel 'Türkiye'nin Islam Zirve Konferansa katılması konusunda temas etmiş İslam Zirvesi'ne
ak Anayasaca aykırıdır.'demiş.
nlık bir hedefin elde edilmesinde büyük unsurdur.Hükümetin

Kıbrıs politikası yoktur demiştik.şimdiye

r var diyen olmadı.

·ye'den 3 Tarım Uzmanı Geldi. '
s Türk Yönetimi'nin Tarım ve Tabii Kaynaklat üyeliğinin Tarım Personelini eğitmek için Lefkoşa'da
ttığı kursa katılmak üzere üç Tarım Uzmanı dün uçakla Türkiye'den Kıbrıs'a geldi.

TÜR HABERLERİ
YLARA AÇILAN PERDE
iye Başkan emtiaya malı değildir,

Aralığı'ndan bu yana toplumsal sorunlarımıza en aktüel konularından biri olan Belediye sorunu Beld.
ın istifasına ve Belediye Meclisi'nde çözülmeler başlamasına kadar gelip dayanmıştır.
mun yaşantısı ve kaderi ile sıkı sıkıya ilişkisi olan meseleler niye bir esrar perdesi arkasında idare

ÜNÜRÜN KÖŞESİ:

Türküleri'nin kalkınması üzerine görüş ve düşünüceler
Hazırlayan:Oğaz M.Yorgancıoğlu

-müzdeki eğitimin değeri insanlık tarihinde zirvesine ulaşmıştır.Eğitimde
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nasibini almamış milletler

kıta üzerinde hükümran Osmanlı Imp. 'nun 20. yy başında aniden çöküşü ile ortaya çıkan devletler
ndi toprakları üzerinde kalan milletleri yok etmek için çeşitli çarelere başvurmuşlardır.

mlarla aramızda açılan mesafeyi kapatmalıyız!

anistan'dan bedbin işçi getirmek için teşebbüse geçmiş ve bu konuda çabalara girilmiştir. Gerekçe
ak yeterli işçi bulunamadığından şikayet eden Rum

tarafının da işçi vermediğini özellikle belirtmektedir.
larla her gün biraz daha aramızda açılan mesafeyi kapatabilmek için evvela kendi seferberliğimizi
i içimizde yapabilmeliyiz.

BASININDAN ÖZETLER

unma Hazırlığı' (Eleftheria Gazetesi)
!erin Taksim peşinde koşmaya devam ettiklerini ve müzakerelerin akamete uğraması halinde Taksimi
ze etmek için şiddete başvurmalarının muhtemel olduğunu ileri sürmekte ve bu ihtimal karşısında
ların savunma hazırlığı yapmalarının zaruri olduğunu yeniden önemle belirtmektedir.

s Halkı (Mahi)
atler arası müzakerelerde gizliliğin hala muhafaza edilmekte olmasına tenkit etmekte ve artık
~ e son verilmesini ve gelişmelerin halka açılmasını talep ederek şunları yazmaktadır.
Mevzileri

(Mahi)

nilir kaynaklardan öğrendiğimize göre Lefkoşa ile Beşparmak Dağar'ı arasındaki bölge tedhişçilerin
ma mevzileri gün geçtikçe daha da kuvvetlendirilmektedir.
onlar Dinleniyor

(Mahi)

sek rütbesi Hükümet mensupları arasındaki telefon konuşmaları bir Klik'in mensubu olan meçhul
sıar tarafından dinlenmektedir.

BOZKURT
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nlığına getirilmesine rağmen Kliridis dün şiddetle yerildi.
e 3 ve çekimser 5 oy kullanıldı.
in yaz döneminden bu yana yapılan ilk toplantısında Bşk. Kliridis ile Dr. Vassos Lyssari arasında
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di çekişmeler olmuş daima oy biriliği ile başkanlığa getirilen Kliridis aleyhinde ilk defa olarak rey
llanılmış, kendisi ve tutuma yenilmiş ve hatta müstenkif kalarak oylarını kullanmamayı tercih eden Rum
:veler bile olmuş.

um Bakanlar Kurulu'nun Olağanüstü toplantıda aldığı kararlar uyarınca

urn Yönetimi bazı maddelerin gümrük vergisini artırdı.
m Temsilciler Meclisine gönderilen bir kanun tasarısını daha Temsilciler Meclisi kabul etmeden
Grürlüğe koyduğunu açıklamıştır.
vergi arttırmanın tek sebebi hükümete yılda 600-650 bin liralık bir gelir sağlamak olduğunu söylemiştir.

Thant, Yıllık Raporunu Yayınladı
örüşrnelerin uzaması zarar vericidir.
::.,enel sekreter U Thant dün açıklanan raporunda Kıbrıs'taki durumun sivil hayat bakımından ağır fakat
amlı şekilde normale döndüğünü belirtmektedir.
nim görüşüme göre zaman sorunların başarılı bir şekilde çözüme lehinde çalışmaktadır.

ökümcülük Çıraklık kursu tamamlandı.

(Lefkoşa)

-:--k-Sen tarafından Lefke'de 16 Aralık 1968 tarihinde başlatılan çıraklık kursu tamamlanmıştır.

LTÜREL HABERLER
YLARA AÇILAN PENCERE
' menler Cemiyeti Kurulurken
Cemiyetin kuruluş hazırlıkları şanssız bir devreye rastlamaktadır

Çünkü toplumumuzun bir ara aşırı

eğilim gösterdiği cemiyetçilik çok ibret verici bir deneme devresinden sonra iflas etmiştir.
emiyet bütün bir Türk Toplumuna ve Kıbrıs Türk Toplumunun ulusal davasına karşı sorumlu olacaktır.

YUCUNUN KÖŞESİ

ÖZER ŞAHOGLU

iye başkanımızın istifası üzerine belediye ile ilgili konular günün aktüel konuları olmuşlardır.Bunlarda
i bir açıklama yapılmamakta her kafadan bir ses çıkmaktadır.
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I BASINDAN ÖZETLER

uşul Yolu

{Eleftheria Gazetesi)

erin Taksim peşimde koşmaya devam etmeleri yüzünden Rum tarafının mümkün olanı elde etme
asına uğradığını ileri sürmektedir.

s Yunanistan İşbirliği

{Eleftheria)

lı ve Kıbrıslı Rum Bilim Adamları tarafından düzenlenen Mimarlar ve Mühendisler Seminerine
sla Kıbrıs ile Yunan arasındaki işbirliğini daha da geliştireceğini açıklamış.

ı Semtinde Bir Olay (Fileleftheros)
şa'da Pire Sokağında bir motosikletle dolaşan iki kişinin şüpheli hareketlerini fark etmiş kimlik
ca polisin üzerine yürümüşlerdir.

iNAN KOYUNLAR

{Mahi)

o'lu Bir Rum'a ait 23 koyunun Ortaköy tedhişleri tarafından çalınması olayı ile ilgili olarak bir Türk
Dikomo Rumları'na itirafta bulunmuşlardır.

BOZKURT

Pazar 21 Eylül 1969 Yıl: 18 Sayı: 6425

. DiŞi HABERLER

ır NATO'nun gizli planlarını Moskova'ya aktarıyorlar.

UKALI BİR ÇAVUŞ,TÜRKİYE'NİN

'10_1'SAVUNMA PLANLARINI BİR RUS'A SATIi.

·,çalınan planın fotokopisini STERN komünist alemle Amerika arasında Avrupa'da bir savaş patlak

i takdirde Rus ordularının süratle işgal edeceği bölgelerde ve bu arada Türkiye'de Sovyetlere karşı

ır silahlar.mikrop silahları kullanmak süratiyle toplayan bir gerilla savaşı yürütmek üzere Amerika

ileri karargahı tarafından hazırlanmış son derece gizli seri bir plan ortaya çıktı.
Liderlerinin bile mevcudiyetinden haberdar bulundukları söylenilen bu çok gizli planlar 6-7 yıl önce

ınrmş üzerinde değişiklikler yapılmıştır.

, yeni Rum başarısızlığı

isyon Başkanı olmak isteyen Rossides'in adaylığı reddedildi.

enel Kurul 24.Dönem Komisyon Başkanlar seçimi yaptı.

isyon Başkana oybirliğiyle Pakistan Delegesi seçildi.
es'in adaylığı tasvip edilmemişti.
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ARIN BAŞLAYACAK OLAN ARAP ZİRVESİNE KATILMAK ÜZERE

'AGLAYANGİL bugün Rabat'a gidiyor.
onferansın bölge ve dünya barışı için olumlu bir adım olması dileğinde bulunmuştur.Zirve konferansına

ağlayangil Bşk.'de katılacak olan heyetle görüşmelere katılacaktır.

ÜLTÜREL HABERLER
ÜŞÜNCELER

EŞREF NİDAİ

ahalli İdare Makamları Seçildi.
m tarafı genel seçimlere başlangıç olarak Mahalli idare Makamlarının seçimi konusunda durmaktadır.

'.'.rk tarafının Rum tarafına paralel seçimlere hazırlanmalıdır.

::.rk tarafı şimdilik tek cephe halinde görülmektedir.Ancak

bunun seçimlere gidilmesinde hiçbir etkisi

ıktur.

UM BASINDAN ÖZETLER

brıs ve Birleşmiş Milletler

(Mahi)

rıs gelişmelerinin ağırlığının bugünlerde New York'a kaymakta olduğunu bildirmektedir.

)ğun Çalışmalar

(Eleftheros

Gazetesi)

sşkan Nixon'un B.M. Genel Kurulunda yaptığı konuşmayı ele aldı.
on Ortadoğu problemleri üzerinde durmuştur.

Pavyonun'da Kabul Resmi (Fileleftheros)
Enternasyonal Kıbrıs Fuarı'nın açılışından bu yana iki haftada tamamlanmıştır.
ul resminde kalabalık bir davetli topluluğu ile Türk-Rum Ticaret ve Sanayi Dünyası'nın birçok
silcileri hazır bulunmuşlardır.

unsuzların Hedefi Makarios (Fileleftheros Gazetesi)

:ns'ta birleşik ve bağımsız bir devlet kurma politikasına darbelemek ve buna aykırı başka bir politika

;ulamaktadır.
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YURT İÇİ HABERLER
Adanın her tarafından gelen göçmenler genel kurul toplantısı yaptılar.
öçmenler derneği kuruldu .
•,;.emeğin kişisel yatırımlara ve politik harcamalara alet olmaması gerektiğine işaret edildi.
ı,j()Çmenlerin usulü dairesinde bir birliğe sahip olarak seslerini, dertlerini duyurabilmek maksadıyla
•. rulmuş olan Kıbrıs Türk Göçmenler derneğinin bir tüzük altında tasvip edilip faal çalışacak bir idare
:yeti kurulması maksadı ile zafer sineması salonunda altı yüze yakın adanın muhtelif yerlerinden gelmiş
-~rk göçmenlerin toplanmasıyla başlayıp 13'e kadar süren bir genel kurul toplantısı yapılmıştır.
gün burada dertlerimizi halledecek haklarımızı savunacak bir derneği geliştirmek bu derneği
etlendirecek yılmayacak bir güce sahip olmak için toplanmış bulunmaktayız.

RT DiŞi HABERLER
il'e Karşı Arap Mücadele Örgütlerinin Yeni Taktikleri Arap Şehitlerinin Çocukları ve Genç Kızları
ücahlt olarak yetiştiriyorlar.
rap komanda örgütlerinin yabancı ülkelerdeki Yahudi emlakine karşı girişilen sabotaj mücadelesinde
çler yarın da şimdi çocukları kullandıkları ve bu amaçla 13-16 arasındaki çocuklara silah ve komando
'~imi ve sabotaj yapma metotlarını gösterdikleri bildirilmektedir.

p Zirvesine Katılmak Üzere
şişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil bugün Rabat'ta başlayacak olan Islam zirve toplantısına katılmak
ere dün 9.30 uçağıyla Ankara'dan hareket etmiştir.
-.:.rl<iye istikrar ve barışa hizmet edici adli çözüm yolları bulunabilmesi için kendisine düşün gayretleri sarf
ekten hiçbir zaman geri kalmayacaktır.

LTÜREL HABERLER
ıylara Açılan Pencere
~".Jeri ve Tutumları
ıs Rum liderliği çeşitli vesilelerle Türk toplumuna sözler vermişler, vaatlerde bulunmuşlardır. Sonra bu
!erini unutmuşlar ve başka başka davranışların içine girmişlerdir.
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Özker ÖZGÜR
sıl, kime ve neye karşı?
ne derse desin biz Kıbrıs Türkü kendine has özellikleri olan bir cemaatimiz ve bu özellikler Karpaz'dan
ipbat'a kadar bizi birbirimize bağlar. Her şeyimizle bu cemaatin mutluluğu için çalışmalıyız.
cemaatin 3 ana düşmanı vardır:
1)

Rum liderliği faşiszmi ve kapitalizmi ile aynı paralelde olanlar.

2)

Tabiat

3)

Cehalet

düşmanlara karşı cemaatimiz her türlü tedbiri almalıdır.
Eşref Nİ DAİ
Vatandaş

.

.. ve vatandaşların bir küçük adada omuzlarına yüklenmiş bir koca dava altında kamburlaşan bedenleri
·rnp bükülecek ömür törpüsü bu bedenlerden parçalar kopara kopara vatandaşın hayatını bitirecektir.
~ etici efendi arasında bir ölçü kuramıyor kaygıları bu iki mesafe arasındaki kademelerde tümüyle
laşıp kader birliği yapamıyorsa bir gün bu koca davanın önünde sessizlik içinde eğilivermek kaçınılmaz

BOZKURT
Salı 23 Eylül 1969 YIL: 18 SAYI: 6427

halli idareler konusundaki yazılı cevabımız verildi. Klerides "görünürlerde bir çözüm olmadığı
in seçim yapılacaktır" dedi.
imler Mart veya Nisanda yapılacak. T.C.M başkanı Rauf Denktaş'la R.T.M başkanı Klerides arasında
ılmakta olan görüşmelere dün sabah Kleridesin evinde devam edilmiştir.
alli idareler konusu dahil çeşitli konular üzerinde fikir teatisinde devam edildiğini bildirmişler ve şöyle
ilmiştir "Denktaş buna mukabil Türk teklifleri üzerindeki mülahazalarımıza yazılı cevabı bugün
esini muhtemel olduğunu söylemiştir."

·THA GAZETESİ 1970 yılında seçim yapılacaksa bunun Mart veya Nisan ayında yapılması

'des müzakerelerde olumlu gelişmeler kaydedilmiş olsaydı o zaman seçime gitmeye luzürn kalmaz ve
in bir çözüm şekline varıncaya kadar beklenirdi.
GENEL SEKRETETI U THANT'IN DURUMA MÜDAHALE ETME NiYETiNDE OLDUGUNA DAIR BIR
RUYA KLERIDES"

U THANT'IN RAPORUNU TAM OLARAK OKUMADIM. BUNU OKUMAK iÇiN

NI TAM OKUMAK GEREKiR."
or Küçük L. Mondea Mülakat Verdi.
e toplantısının Kıbrıs'ta gereği yok. Cumhurbaşkanı muavini görüşmeler araştırıcı mahiyetinde
ğundan bir çıkmaz konusunun mevzu bahis olmadığını belirtmiştir. Dr. Küçük iki temsilci arasında
ılmakta olan görüşmelere de devam edilmekte olduğunu işaret etmiş görüşmelerde bu ahvalde
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şahsıyla Makarious arasında bir zirve toplantısı yapılmasını lüzum olmadığını inandığını belirtmiştir.
RT DiŞi HABERLER
unta karşı faaliyete bombalarla devam edilirken Yunanistan'da silahlı gruplar teşkil edilir.
ün saat 13:00'da bütün ada hemen hemen aynı saatlerde 2 bomba patlamıştır. Geniş hazar meydana
imiş suçlularla ilgili henüz bir bilgi yoktur.
ap zirve konferansı çalışmalarına başladı
üslürnan ülkelerinden bir kısmının katılacağı İslam zirve konferansı dün akşam Fas'ın başkenti Rabat'ta
;alışmalarına başlamıştır. Kudüs şehrindeki tarihi Mescid tül Aksa'nın yanmasından sonra Arap ülkelerinin
şişleri bakanlarının aldığı karar üzerine Fas Kralı 2. Hasan 35 ülkeye konferansa katılması için çağrıda
lundu.
Ida Meir '1967 Yılındakinden kötü değildir.'
ail başbakanı Golda Meir ülkesinin genişlemek ve toprak kazanmak niyetinde olmadığını bildirmiştir.

LTÜREL HABERLER
Eşref Nidai
ci sınıf vatandaş ... Türk toplumu olarak adada kendimizi empoze edemediğimiz her gün yeni yeni
ylarla ortaya çıkmaktadır. Bu nihayet uzun yılların gerisinde bir stadyum meselesi olmaktan çok bir
lumun bekasında önemli gedikler açan bir durumdur.
Iii bir toplum olarak kendimize yön vermek kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir.
mlar devlet olarak kendilerini her gün biraz daha perçinlemekte Türk tarafını bunaltmaktadır.
mlarla bazı haklarımı koparır ümidi ile görüşmeleri uzatıp duruyor.
m Basından Özetler
hte Teminat (Elefheron wina Gazetesi)
""'·rk diplomasının yeni bir hükümeti beklemekte ve Kıbrıs meselesinde izlenecek yeni politikaya
ı rlanmaktadır.
münist Üniversitelerin Verdiği Burslar (Cyprus Maila Gazetesi)
arios gönderdiği bir muhtıraya komünist ülkelerin üniversiteleri tarafından son zamanlarda Kıbrıs
çlerine teklif edilmekte olan bir çok bursların Kıbrıssın geleceği bakımından taşıdığı tehlikelere işaret
ilen bu muhtıra üzerin de Kıbrıs hükümetinin dikkate almalıdır.
imler Martta yapılacak (Alithia gazetesi)
emsilciler meclisi başkanı Klerides tarafından açıkladığına göre seçimler mart ve ya nisanda yapılmasını
al dışı olmadığını belirtmiştir.
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BOZKURT
Çarşamba 24 Eylül 1969 Yıl 18 Sayı 6428
içi HABERLER
tkili kredilere ilişkin açıklama yaptı
Iler tüzükler gereğince dağıtılmaktadır.
I

Kredilerin

tutanın elinde kaldığı iddiasının

mazide

belirtildi.

~ünlerde krediler konusunda basında birbirini tekzip eden haberler görüldüğünde bir ilgili açıklama
ştır.
zara olduğu kredilerin halka intikal edilmedi başı kişilere tüzüklere aykırı kredi verildiği kooperatif
sına müdür muavini yapılmadığından ve organizasyon sonuçlandırılmadığından

kredi vereni

-~i bir çevre taraf dan söz konusu edilmiştir.
sa vadili çevirme kredisi köylerine dönebilecek göçmenlere ek kredi, köylerine dönemeyeceklere
atisyon kredisi verilecektir.

il

Kısa
~ muavini ingiltere'ye gidiyor.
-sen bölge temsil çisi sendikacılık

kolejine katılacak

ios kiliseye politik bilgiler verdi.
'des Rum toplumu arasında dehşet havası estirildiğini savundu
i lideri Dr. Vasos Lissarides

Merkez

Rum toplumu arasında bir korku dehşet havası estirdiği yolunda

günü Rum temsilciler meclisinde
arını imha ederek bazı kimseleri
hareketlerine

Rum Demokratik

başvurduklarını

öne sürdüğü görüşlerini direndiğini bildirmiştir. Kleridesin
parlamenter

düzeni ve milliyetçiliği tekellerinde

tutmak için

öne sürmüştür.

DiŞi HABERLER
üzdeki Pazar günü federal Almanya'da

genel seçimler yapılacaktır.

Bu münasebetle

seçim

nyası haile yoğunlaşmıştır.
doğu sorunu BM genel kurulunda
r Amerika'yı

Orta Doğuda taraf tutmakla suçladılar

:ienel kurulunun 24. dönem çalışmaları
dış işleri bakanı batış çapalarında

avaşm kaçınılmaz olduğunu

devam edilmektedir.

olumlu bir sonuç alınmadığı takdirde Orta Doğuda büyük

söylemiştir ABD'nin

~ tür. 4 büyük ülkenin ve bütün taraflarının
alınmamasının
Zirve Konferansı

israile desteklemesinin

engellediğini öne

orta doğu sorunu üzerinde yaptığı görüşmelerde

büyük nedeni birleşik amerikanın

tarafsız olmayan tutumudur.

devam ediyor.

işgalindeki topraklardan çekilmesi konusunda bütün delegeler birleşti Fas Kralı 2. Hasan Mescid ül

da yangın çıkmasını ve kutsal yerlere saygısızca davranılmasına bu toplantıyı çabuklaştıran olaylar

·"a savılmıştır.
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_.•. birliğimizi ispat etmeliyiz Filistin deki dağılmış kardeşlerimizi Mescidi Aksa'yı ve Kudüssü
mamalıyız bu konferasdan birleşmiş olarak ayrılmalıyız
L TÜREL HABERLER
m Basınında Özetler
"hi Kural (Elefheria Gazetesi)
ant'ın Kıbrıs probleminin çözümü yolundaki çapalara yardım etmek için bir müdahalede
namazından bahseden rapora değinmektedir.
etli Bir Müdahale (Mahi Gazetesi)
Ganel Sekreteri U Thant'ın zamanın Kıbrıs problemini çözümüne yardımcı olmadığını çünkü birbirine
an yeni iki neslin yetişmekte olduğunu belirmiş olmasına temas etmiştir.
BOZKURT

Perşembe 25 Eylül, 1969 YIL: 18 SAYI: 6429
.-RT İÇİ HABERLER
EDİYE SORUNUN BİLİNMEYEN YÖNLERİNİ VE BELEDİYEMİZİN
TERSİZLİGİNDEKİ BAŞLICA KAYNAKLARI AÇIKLIYORUZ
3 Arallığı 'ndan bu yana toplumsal sorunlarımızın en aktüel konularından birisi olarak ulusal
.-enınemizin her döneminde karşımıza çıkan belediye sorunu son istifhamlarla bir kez daha
u tartışmalarında tam teşhisini bulamamıştır. Hepimiz belediyemizin yetersiz olduğunu
rıduk ama bu yetersizliğin nedenleri üzerine eğilmek külfetine katlanamadık.
imiz bu soruna kuş bakışı bakmakla yetindik. Hiç birimiz derine inme çabası gösteremedik.

PLUMLAR ARASI GÖRÜŞMELERDE GÜÇLÜKLERLE KARŞILAŞILIYOR
ianu, Rogers ve U Thant ile Görüştü
s konusundaki son gelişmeler ve toplumlar arası görüşmelerin durumu hakkında bilgi
iştir. Görüşmeyi çok faydalı olarak nitelendirmişlerdir. U Thant'la temas sağlanmıştır.
s da ki toplumlar arası görüşmelerin seyri ve bugünkü durumu hakkında geniş bilgi
iğini açıklamıştır.

menler Derneğinin Yönetim Kurulu Tespit Edildi
oşa' da düzenlenen genel kurul toplantısında kurulan Kıbrıs Türk göçmenler derneğinin
tim kuruluna seçilenler dün öğlenden sonra toplanarak kendi aralarında iş birliği
ışlardır.
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Rum ve Türk Hasta Bakıcılar Arasında Olay Çıktı Haberi Asılsızdır
umca Mahi gazetesinin önceki günkü sayısında bir Türk ambulansında bulunan 4 Türk gencinin
Pazartesi akşamı Lefkoşa uçak alanında Rum hasta bakıcılarına hakaret ettiği ve bir Türk hastayı
Lefkoşa Türk hastanesine nakletmeleri ısrar etmeleri üzerine bu hastanın Türk hastanesine
geçirilmesine izin verildiği hakkındaki haberin gerçek dışı olduğunu açıklamıştır.

Oğuz Rahman Amerika'ya Gitti
·.G.T.Y yürütme kurulu iktisadi işler üyesi Oğuz Ramadan Amerika hükümetinin resmi davetlisi
larak Amerika'da 45 gün sürecek tepkit ve temaslarda bulunmak üzere dün hava yoluyla New
r

ork' a müttevecihen adadan ayrılmıştır.

YURT DIŞI HABERLER
DÜNYA'DA DÜN
· distan içişleri bakanı Shavan bir süreden beri Müslümanlarla Hindular arasında kanlı
vgalara sahne olan Ahmeddabat şehrine gitmiştir.
srail uçakları Mısır'a karşı giriştikleri yeni saldırıda Süveyş körfezinin batı kıyısındaki askeri

- brıs konusundaki tüm bu kulis faaliyetleri bir yana atalım ve olaylar dizininin dışında şu oluyor
oluyor şeklindeki eleştirilere girmeden soru verelim. "Kıbrıs sorunu hangi neticeye

örklerin hazırlıkları (ELEFTHERİAL GAZETESİ)
iliklerin büyük ölçüde askeri hazırlıklarından bahsetmektedir.
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.yuşmazhğın

İzahı (FİLELEFTHEROS GAZETESİ)

Denktaş'ın geçen Pazartesi günkü Klerides'e verdiği Türk cevabını yazıyor.

~·rı İdare (MAHİ GAZETESİ)
anlar kurulu yarın yapacağı toplantıda Kıbrıs meselesini görüşecek.

BOZKURT
26 Eylül Cuma YIL:18 SAYI: 6430

lediye ve Rehabilitasyon İşleri İle Sosyal İşler Üyesi Nevzat Uzun oğlu İstifasını Sundu
- G.T. Y yürütme kurulu sosyal işler ve rehabilitasyon üyesi N. Uzun oğlu'nun kendi meleği
arete dönme kararını almış olduğundan uhdesinde bulundurduğu yürütme kurulu sosyal işler
yeliğinden istifa ettiğini K.G.Y. T yürütme kurulu başkanına bildirmiş istifası 30 Eylül 1969
"hinden itibaren kabulünü rica etmiştir.
fkoşa Havaalanı görevlileri Grev Yapıyorlar
efkoşa havaalanı rnüstahtelleri 30 eylül' de 24 saat süreli ihtar niteliğinde bir grev

um Bakanlar Kurulu Son Gelişmeleri Görüştü
arious Kibrianu ile Uzun Bir Telefon konuşması yaptı
um bakanlar kurulu dün yaptığı toplantıda Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri incelemiş.
plantıda Klerides'de katılmış bölgesel idareler konusunda Türk tarafının geçtiğimiz Pazartesi
_ünü sunduğu belge ve T.C.M Başkanı ve G.T. Y yürütme kurulu başkan yardımcısı R.
nktaş'la yaptığı görüşme hakkında bakanlara bilgi vermiştir.

ürk Müeahhitleri Örgütleniyor
efkoşa' daki Türk yapım müteahhitlerinden müteşekkil müteşebbis bir heyet Kıbrıs Türk yapı
üteahhitleri adı altında bütün adaya Şamil bir cemiyet kurmuşlardır.
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ODTÜ Kıbrıslı öğrenciler birliği Genel Kurulu toplandı.
Bir Kıbrıs davamız olduğunu ve öğrenci birliğinin bu davaya eğilmesi üzerine duran
onuşmacılar yönetim kurulunun bu yönde çalışmalarda bulunmadığı için kınamışlardır. Bazı
ürkiyeli arkadaşlarımızın bizlere Kıbrıslı olarak "İngiliz kumaşı giyer Virginia sigarası
ersiniz?" gibi gerçekle ilgisi olmayan yakıştırmalarda bulduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca
öğrencilerimizin çözüm bekleyen yurt burs ve diğer öğrenci sorunlarına ancak öğrenci birliği

özüm getirebileceğini ve bu yönde çalışmalar yapması beklenmektedir.

LAM ZİRVE KONFERANSI DÜN SONA ERDİ
düs'e Eski Statüsünün Verilmesi ve Filistin Halkının Desteklenmesi Gerektiği Açıklandı
istan Hindistan'ı Konferanstan ihraç etmeyi Türkiye'nin Desteği ile Başardı
at zirve konferansının evvelki akşam yapılması gereken oturumu Pakistan'ın Hindistan'ı da
ılmasını protesto etmesi nedeniyle yapılmamıştır. Pakistan delegeleri Hindistan hükümetinin
ğil Hindistan Müslümanlarını temsil eden bir heyetin katılması gerektiğini ileri sürmüşlerdir.
erikan Askerleri Saygun'un Müracaatı Olmadan Gönderildi
.B.D dış işleri bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Vietnam' a Amerika askeri gönderilmesi
susunda Güney Vietnam hükümetinin resmi müracaatı olduğuna dair herhangi bir ipucuna
stlanılmamıştır.

cenderun Bölgesinde Çıkarma Tatbikatı Yapıldı
elkurmay başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç dün kuvvet komutanları ile birlikte
enderun bölgesinde Karadeniz ve Hava Kuvvetlerinin katıldığı "Güney 69" çıkarma tatbikatını
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illL TÜREL HABERLER
DÜŞÜNCELER
T

EşrefNİDAİ

ediler Konusuna Bir Bakış

Son günlerde Türk toplumunda konuşmalar çalkandılar olmaktadır. Basında yer aldığı kadarı ile
dilerin mevcut olduğu ancak bunu vatandaşlara verilmektedir.

um basınından özetler
ürk göçmenleri (Eleftheria gazetesi)
ürk göçmenlerini bir demek kurmaları konusunu ela almalarını yeniden ele aldığı haberi

ürk Tutumu (Agon gazetesi)
ahalli idareler konusu üzerinde cevap konularını ele almaktadırlar.

Türk vatandaşı tutuklandı (Fileleflıeros gazetesi)
asol limanına gelen İzmir vapurunun bir yolcusu kaçak olarak karaya çıktığı için

BOZKURT
Cumartesi 27 Eylül 1969 Yıl 18 Sayı 6431
:RT İÇİ HABERLER
rpriz istifanın kahramanı Nevzat Uzunoğlu "Neden?"i gazetemize açıkladı: "Verilmiş
eri yerine getiremeyeceğimi

anladığımdan yönetimden çekildim"

oğlu istifasının birinci nedeni olarak resmi açıklamada belirttiği gibi ticarete dönme
mı belirmiştir ama bunun yanında yan nedenlerinde bulunduğuna işaret etmiştir.
etimde görev almamın iki nedeni vardı birincisi maddi sıkıntı ikincisi ise silah arkadaşlarımın
işlerimi tasfiye ettiğimde ve mücahitliğin dar geliri de ailevi yaşantımı etkilemektedir. Türk
- ahit Komutanları yönetimde muhakkak mücahit camiasından bir temsilcisinin bulunmasını
ktiğini söylediler Rauf Denktaş'ında ısrarını kıramadım siyasi bir hırsım yoktur. İleride
ime gidilirse ben bu işte yokum
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''brianu, Gromyko'yu dairesinde ziyaret etti. İki şahıs Kıbrıs konusunu bir saat görüştüler.
um tarafının açıkladığına göre görüşme faydalı olarak nitelendirilmiştir.
aray Otelde Seminer Tertiplenildi
' brıs Türk Liseleri Mezunlar Birliği 2-7 Şubat tarihleri arasında Saray Otelde Kıbrıs Türk'ünün

toplumsal konulu seminer düzenlenecektir.
Lissaridis Yönetim Hakkında Gensoru Açılmasını İstedi
efkoşa Rum Milletvekillerinden Vasos Lissaridis, Temsilciler Meclisi Başkanlığına verdiği bir
soru önergesinde Rum yönetimine karşı ağır suçlamalarda bulunmuştur. Meclis araştırması
emiştir.

l1JRT DIŞI HABERLER

andi, Müslüman-Hindu çarpışmasına önem veriyor
distan Başbakanı İndira Ghendi ülkenin batı kesiminde yer alan Müslüman, Hindu çatışmaları
nusunu görüşmek üzere eyalet başkanları ile görüşmelere başlamıştır. Çatışmalarda Müslüman,
du olmak üzere bini aştığı belirtilmektedir. Aralarında Hindu liderinin de bulunduğu bir grup

eir İsrail İçin Amerika'dan 100 Uçak Daha İstedi
!eşik Amerika'ya resmi bir ziyarette bulunmakta olan İsrail başbakanı Meir, Başkan Nixon

kale düşünceler Eşref NİDAİ
eni gelişmeler karşısında Türk Toplumu son günlerde Rum tarafını üç beş konu oldukça
şündürmektedir. Her şeyden evvel bir seçim sorunu çıkmıştır. Adadaki siyasi gelişmeleri kendi
ızdan değerlendirme zamanı çoktan gelip geçtiğini kabul etmedi. Yirmi bir bin bir dert
ine gelmiş bu toplumda vatandaşların bekasını garantiye bağlamalıdır.
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ffiL TÜREL HABERLER
um Basınından Özetler
Türklerin Hazırlıkları (Elefttheria Gazetesi)
ürklerin büyük ölçüde askeri hazırlık içinde olduğu Kesmes ve Simera Dergisinden yayınlana
bere temasla bazı bilgiler verilmiştir.

C-mit Ediyoruz(Flleleftheros Gazetesi)

'ashington'da Kıbrıs dosyasının Nikos hükümeti tarafından yeniden tazelenmesine temasta
lunmuştur.

Gümrük Vergileri (Mahi Gazetesi)

ürnrük vergilerindeki artışları dolayısıyla Türklerin Rum Yönetiminde yazdıkları tenkitleri ele
aktadır.

Bozkurt
28 Eylül Pazar 1969 Yıl 18 Sayı 6431

avatana sığınmak isteyen Türkler geri Yunan zulmüne geri gönderiliyorlar
· anlık, her gece siyah bir perde gibi hüsrana uğrayan göçmenlerin yüzüne kapanıyor
unan sınırında az kim senin fark ettiği bir dram oynanılıyor. Yunanistan'dan kaçıp gelen
- kler yine bir gece yarısı Yunanistan devriyelerinin görünmediği issiz köşelerden karanlıkların
erine terk ediliyorlar.
uk ağlamaya başladı annesine sarıldı yine karanlıklara mı gideceğiz korkuyorum, karanlıktan
olur gitmeyelim.

kara ne diyor? Göçmenlerin gelişi Türk kanunlarına uymaz
dudu geçip gelen soydaşlarımız Yunan uyrukludur gelişleri Türk kanunlarına ve Mevzuata da
arıdır. Bunun İçin iade sorumluluğu doğmaktadır. Bu arada yetkililer batı Trakya'nın
klerden boşaltılması hem kendilerinin hem de Türk çıkarlarına aykırıdır.

ğiştirme Birliğine Kur. Albay Sevengül komuta ediyor
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Albay Tütel "Kıbrıs Türk'ünü şerefli davasından

kimse alı koymayacaktır"

dedi

· Türk Tutuklandı
um Polisi ve Askerleri Gime bölgesinde

soydaşlarımıza

karşı zorbalık hareketlerine

yeniden hız

ermiştir. Lefke'den Gime'ye Mehmet Salih ile Osman Mustafa adlarında iki soydaşımızı

keyfi

ir şekilde iki üç saat süre ile tutuklamışlardır.

Dünya Kiliseler Konseyi Yarın Lefkoşa' da Toplanıyor
Dünya kiliseler konseyi Ledra Palas Otel'inde altı gün sürecek bir konferans düzenleyecektir.

ürk Tarafı Kıbrıs Konusunda

Fedakarlık

Yapmayacak

ürkiye Dış İşleri Bakanı Çağlayangil ABD Dışişleri Bakanı ile uluslar arası meseleler ikili
ünasebetler ile ilgili görüşme yapmıştır. Kıbrıs meselesinin bu gün geldiği nokta hakkında
_ örüşlerimizi belirttik.

illL TÜREL

HABERLER
EşrefNİDAİ

cı yatmazlar,
· toplumda yaşaya bilmek insanca mücadele ede bilmek var olabilmek için bir siyasinin dediği
_ i namusluların en az namussuzlar kadar cesur olmaları gerekiyor.

m Basınından Özetler
- brıs Yunanistan'la beraber (Mahi Gazetesi)
· a başbakanı Papadobulos ile dışişleri Bakanı Pipihilios ile Kıbrıs meselesi üzerinde uzun bir

etin başına gelen felaketler (Eleftheria Gazetesi)
,v York'ta ABD ve Kıbrıs Dışişleri Bakanı arasında yaptıkları görüşmeler temas edilmiş.

i de isabetli olmuşlar(Filelefteros Gazetesi)
rkoşa Türk Belediyesinin durumunu ele almaktadır.
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BOZKURT

Pazartesi 29 Eylül 1969 Yıl 18 Sayı 6432
YURTİCİHABERLER
Türkiye, Kıbrıs Rum Yönetimi ile Anlaştı mı?
G.Kleridis Sorumluluk almak istemiyor.
3ir süreden beri Rum tarafına verilmiş bulunan mahalli muhtariyetle 'ilgili Türk görüşünü ve
ütalaalarının Rumlarca incelenip incelenmediği ve son Rum tutumunun ne olduğu hususunda
_ - iki toplantıda kesin bir sonuç alınmasının beklendiği tespit edilmiştir.R.Denktaş Türk mütalaa
görüşlerinin yorumlaması hakkında gazetecilerin gösterdikleri ilgiye karşılık evet bu görüş ve
ütalaalarımız görüşlerimizi Rum görüşleri ile oldukça yakınlaştırmıştır.

rta Doğuda durum gün geçtikçe gerginleşiyor
Orta Doğu krizinin gittikçe güçleşen ve müzminleşen bir sorun olma temayülünde olduğu artık
~ çevrelerince de kabul edilmiştir. Mısır paraşütçüleri Sina yarım adasında geniş çapta faaliyet
_ostermiş ve yedi gün aralıksız devam eden İsrail saldırılarına karşılık vermiştir.

m cemaati seçim faaliyetlerine hız veriyor
· idis, Akel ile işbirliği mi yapacak
rıs Rum cemaatinin son zamanlarda tam bir seçim havası içinde bulunduğu ve bütün
iyetlerin Rum toplumunu bir millet vekili seçimi yapmaya zorlayacak şekilde gelişmekte
uğu günlük olaylardan anlaşılmaktadır nitekim son bir kaç gün içerisinde Akel liderleri
disini ziyaret etmiş ve bu hususta seçimlerde işbirliği yapılması müşterek seçim listesini

Apollo l l" 14 Kasımda fırlatılıyor

rleşik Amerikanın ay'a ikinci insan indirme denemesi Kasım ayı içerisinde yapacağı
anmıştır. Aracın 14 Kasım günü Kenedy burnundan fırlatılması kesinleşmiştir.
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KÜLTÜREL HABERLER
Rum Basınından Özetler
Özel Eğitim (Mahi Gazetesi)
• brıs'a gelecek olan yeni Türk değiştirme birliğinin özel eğitime yer verdiğine dair habere yer
ermektedir.
Türk Politikası (Fileletheros Gazetesi)
• brıs meselesindeki resmi Türk gönüllülerini resmi çevrelerden öğrenildiğine göre Türkiye'deki
siyasi partiler Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak tam bir görüş birliği içerisindedirler.

Trakya Türkleri (Eletheria Gazetesi)
tı Trakya'dan Türkiye'ye Geçen Türklerin geri gönderildiğine çünkü Türk hükümetinin Batı
rakya' da Türk azınlığını muhafaza etmek istiyor
BOZKURT

Sah 30 Eylül 1969 Yıl 18 Sayı 6433

kin nakliye gemisi bu sabah Magusa'da olacak
bay Şahin "Her görevi başaracak kuvvet ve kudretteyiz" dedi
· brıs Türk Kuvvetleri alayı geliştirme birliği dün akşam saat 17:00 'da Piyade Albay Tuğran
üten komutasında Magusa'ya hareket etmiştir. Yarbay şahin yaptığı konuşmada Türk silahlı

etlerinin on sekizinci Kıbrıs değiştirme birliği Mükemmel eğitimi çelikleşmiş iradesi ve
·aya olan inancı ile verilecek her görevi başaracak kuvvet ve kudrettedir. Birliğimiz Yavru
tan Kıbrıs'a bir an evvel kavuşmanın sevinci ve heyecanı içindedir.

ğlayangil Hristopulos'la

görüştü

I G. Kurul çalışmalarına katılmak üzere New York'a giden Çağlayangil Hristopulos'la görüştü

.

osun'daki Türk Mezarlığı Yeniden Tahrip Edildi
asol Rum Kesimindeki Türk mezarlığı 24 Eylül 1969 günü yeniden Rumların tecavüzüne

· nıış ezgiden ayakta kalan bir kaç mezar taşı ile yeniden tamir edilen mezar taşları yeniden
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İsrail jetleri Mısır mevzilerini bombaladılar
İsrailliler son 24 saat içerisinde uçaklarının üçüncü defa olarak Süveyş kanalından güneyinde
ulunan Mısır mevzilerine karşı saldırıya geçtikleri belirtilmiştir.

Bölge idareleri konusu dün yeniden görüşüldü
TCM başkanı Denktaş'la RTM Başkanı Kleridis dün sabah devam edilmiş bölge idareleri konusu
yeniden ele alınmıştır. Daha bununla ilgili kaç görüşme yapılacağı belli değildir. Görüşüleceği

tonular mevcut oldukça görüşmeler devam edilecektir .

. ,1ağusa'da yeni bir trafik kampanyası açıldı
zun zamandır Mağusa dağilindeki kazaları önlemek ve halkı aydınlatmak yönünde çapa zarf
eden Mağusa emniyet müdürlüğü trafik şubesinin bir dizi faaliyetleri olacağı bildirilmiştir.
Hayvan Yemi Fabrikası Açılıyor
' brıs Türk Kooperatif merkez bankası gelişmekte olan hayvancılığımıza daha büyük katkı da
ulunmak üzere bir hayvan yemi fabrikası kuracaklardı.

YURT DIŞI HABERLER
Protestanlarla Katolikler yeniden çatıştılar
giliz askeri Kuzey İrlanda'ya gönderilmiştir.

Atina'da emekli bir General tutuklandı
~ransız haber aşansının bildirdiğine göre emekli General Yordanidis Yunan Güvenlik
akamlarınca tevkif edilip
ünyada Dün
fta sonunda askeri bir darbeye sahne olan Bolivya'da ihtilal hükümetinin duruma hakim
duğu bildirilmektedir.

·eç Başbakanı Eriander, 23 yıllık görevinden istifa etmiştir.
·omünist Çin'in dokuzuncu nükleer denemezini yapması bütün dünyada tepti yaratmıştır.
· ıl Çin yarın büyük törenlerle yirminci kuruluş yıl dönümünü kutlayacaktır.
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KÜLTÜREL HABERLER
Düşünceler Eşref NİDAİ
Bir İstifanın ardından belediyeler
Belediyeler rehabilitasyon sosyal işler üyesi Nevzat Uzun oğlu görevinde istifa ediş nedenlerini
endi iradesi ile ticarete dönüş olarak nitelendirmek pek sağlıklı bir değerlendirme değildir.

Rum Basınından Özetler
Birleşik Bir Devlet ve Türkler (Alitha Gazetesi)
emaatler arası müzakerelerde bir numaralı ihtilafı teşkil eden mahalli idareler konusunu yeni
ürk Mukabil Tekliflerini sunulmasından sonrada esaslı ilerlemenin kayıt edilmediğini
göstermiştir.

~ rumluluk Duygusu (Kipros Gazetesi)
ürkiye siyasi partilerinin Kıbrıs meselesini partizan istismarcılık yapmamasına anlaştıklarına
ir haberine değinmiştir.
BOZKURT

Çarşamba 1 Ekim 1969 Yıl 18 Sayı 6434
JRT İCİ HABERLER
~ iştirme birliğini sevgi ile kucakladık değiştirilen birliğini şükranla uğurladık
-arbay Tüte! "Kaba kuvvette unutulmayacak dersler veren Mücahitlerle daima öğüneceğiz
yade Yarbay İsmet Şahin'in komutasındaki Kıbrıs Türk Alayı Değiştirme Birliği dün sabah
rıs'a gelmiş ve törenlerle karşılanmıştır. "Erkin" gemisiyle Mağusa limanına gelen birlik
ya çıkmış ve Mağusa Türklerinin coşkun sevgi gösterileri arasında Lefkoşa'ya hareket
işlerdir. Törende alay komutanı Kıbrıs'a gelen birlik mensuplarına Türk milletinin engin ve
silmez niteliklerini kendilerine daima ışık tutacağını belirtmiştir. Yarbay Tutel ise 400 yıl
esi gibi tekrar Kıbrıs semalarında dalgalanan şanlı bayrağımızın altında şehit kanlarıyla
lanmış bu topraklardan bir yıllık kutsal nöbeti gurur ve imanla arkadaşlarımıza devrediyoruz
iştir. Kahraman ve fedakar soydaşlarımız sizi ulaşmış olduğunuz merhaleden kazanmaya

ştığımız tabii yaşama haklarından hiç bir kuvvet alı koyamayacaktır.
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Bon 'un Kıbrıs Politikasında

Değişiklik

Bekleniyor

Federal Almanya'nın Kıbrıs sorununa barışçı bir çözüm yolunun bulunmasının arzu ettiğini
alkın bir arada refah içinde yaşaması ve siyasi bakımdan manalı bir çözüm yolu bulunması için
ütün imkanları kullanacağına ve yardıma hazır olduğuna değinmiştir.

Türk Göçmenler Dünya Kiliseler Konseyine Muhtıra Verdi
Dünya Kiliseler konseyi önceki gün Lefkoşa' da bir hafta sürecek bir konferansa başlamıştır.
Çeşitli ülkelerden yüze yakın temsilcinin katılacağı toplantıda özellikle Filistinli göçmenlere
yardım konusu görüşülecektir. Kıbrıs Türk göçmenler birliği de konferansa katılına delegelere bir
muhtıra vererek orta doğudaki göçmen konusunun görüşülmesi sırasında Kıbrıs'taki 25.000 Türk

göçmeninin durumunun ele alınması istenmiştir.

Türk Sözcüsü Orman Seminerini Eleştirdi
Tombazos tarafından ormancılık halk münasebetleri seminerini açılması konusuna temasla söyle
emiştir: Kıbrıs ihtilafının iç yüzünü bilmeyerek bu konferansa katılanlar maalesef kanuna

dayanmayıp kuvvet yoluyla yaratılan emri vakilerle müstenit bir yönetimi destekler gibi
gösterilmektedir.

Kıbrıs Konusu Detaylı Olarak İncelendi
_ ;ew York'da Çağlayangil ile Kibrianu arasında yapılan iki buçuk saatlik toplantıda Kıbrıs
sorunun en derin detayına kadar incelendiği belirtilmiştir. İki bakan cemaatler arası görüşmelerin
devam ettirilmesi ihtiyacına işaret etmişlerdir.
YURT DIŞI HABERLER
Dünya'da Dün
Federal Almanya'daki geçici seçim hükümeti F. Merkez bankasına yaptığı çağrıda Markın alım
·e satımına müdahale edilmemesini istemiştir.
_.\.B.D atom enerjisi komisyonu Kızıl Çin'in şimdiye kadar atmosferde 8 nükleer deneme

yaptığını açıklamıştır.
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KÜLTÜREL HABERLER

EşrefNİDAİ

Düşünceler
Türkiye'ye Sesleniyorum

Batı Trakya'daki soydaşlarımızın dramı oturmuş ağlayan özgürlük için göç eden insanların

caranlık gecelerdeki hüsranı bize topraklarımızı verin. Ana vatan Türkiye'yi bekliyorlar. "Yeter"
diyecek güçlü yumruğumuzu bir balyoz gibi Türk'ün düşmanlarının üzerine indirecek şu çilekeş
Türk toplumlarını kurtaracak Türkiye'yi bekliyoruz.

Rum Basınından Özetler
pecial News Bulten (ELEFTHERİA GAZETESİ)
Rumların propaganda alanında Türklerden geri kaldıklarını ileri sürmektedirler

Rumların Askeri Durumu (ELEFTHERİA GAZETESİ)
·' ıbrıs'taki askeri durum ve özellikle savunma gücünün artırılması için alınması gereken ilgili bir
por bir kaç gün önce Makarious' a sunulmuştur.

Dünya Kiliseler Toplantısı (Rum Gazeteleri)
Dünya kiliseler konseyi toplantısı Lefkoşa'da toplanmaya başlamıştır.

BOZKURT
2 Ekim Perşembe 1969 YIL : 18 SAYI: 6435
YURT İÇİ HABERLER
· brıs Sorunun Çözümü İki Unsurun Devlete Adil ve Dengeli Bir Şekilde Katılmalarına
Bağlıdır.
Barış gücü En Etkili şekilde bulundurulmalı.
ağlayangil Türkiye'nin toplumlar arası görüşmelerin başarı ile sonuçlanması gerektiğine
andığını belirtmiş. Çağlayangil Kıbrıs'ın istikbali aradaki iki unsur arasında tam bir anlaşmaya
anlmasına ve bunların bağımsız devletin bütün faaliyetine adil ve dengeli bir şekilde
ılmalarına bağlıdır. Geçmişin defteri ışığında Kıbrıs'ta iki cemaatin kısır davranışlar içerisine

üşmemsine Yunanistan ile Türkiye büyük sorumluluklar düştüğünün kanısındayım.
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Milli Bir Muhafız Bir Türk Evine Kapıyı Zorlayarak Tecavüz Etti
Geçen akşam geç saatlerde Küçükkaymaklı'da Atatürk sokağı no:84 adresli evin kapısı bir Rum
milli muhafızı tarafından zorlanarak açılmış. Gürültüden ev halkının uyanması üzerine Rum
askerleri kaçmıştır. Elinde bir tornavida bulunmaktaydı. Rum askerinin eve hırsızlık amacı ile
girdiği ileri sürülmüştür.

Müftü'nün İslam Zirvesine Gönderdiği Mesaj Açıklandı
Kıbrıs müftüsü Mehmet Dana'nın 22 Eylül tarihinde Fas'da Rabat şehrinde açılan İslam zirve
onferansına şu mesajı yollamıştır: "Kıbrıs Türk Müslüman toplumu adına Baytul Makdis
davasını bütün kalbimizle desteklediğimizi Bay tul Makdisin sulhçu gayretler yoluyla hürriyete
avuşturulması için konferansa başarılar temenni ettiğini belirtmek istiyorum. Peygamberimizin
s.a.s) Halasının kabrinin içinde bulunduğu Larnaka civarındaki Hala Sultan Mabedi de dahil bir
cok camii Mabet ve kutsal yerlerin geçen 5 yıl zarfında kutsiyetleri ihlal edildiğine şahit olan
r

ıbrıs Türk Müslüman toplumu Kutsal Şehre uluslar arası bir hüviyet verilmesi ve ya Vatikan

'pi bir düzen kurulması fikrini reddeder.

Lefkoşa'da Bir Bakkal Fare Zehri Alarak İntihar Etti
emal adlı 41 yaşındaki 2 çocuk babası geçen akşam fare zehri alarak intihar etmiştir.
YURT DIŞI HABERLER
Dünya'da Dün
ilistin kurtuluş örgütü bir İsrail kampının işgal edildiğini ileri sürmüştür.

Beyrut'ta Biri Diplomat Olan İki Rus Mirage Tipi Bir Avcı Uçağını Kaçırmağa Teşebbüs

laylara Açılan Pencere (Makale)
edra Palace Otelinde yapılmakta olan Dünya kiliseler konferansı Rumların eylemleri ile
özlerinin birbirini tutmadığını bir kes daha ortaya koymuştur. Makarios Kıbrıs'ta Rum
avüzleri ile her şeylerini kayıp etmiş olan yirmi beş bin Türk'ün durumundan bir haberdir. Baş

iskopos Kıbrıs'ta girişilen hunharca Rum saldırıları sırasında göçmen durumuna düşen yırmı
bin Türk'ün dramını durumunu unuturcasına konuşmuştur.
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KÜLTÜREL HABERLER
Düşünceler Eşref Nidai
Seçimlerde Türk Toplumunun

Tutumları

Türk toplumu seçimlere katılacaksa hangi ölçütler içinde katılacak kendi bünyemizdeki
ilerlemeleri hangi örgütlenmeler içinde seçimle gerçekleştireceğiz
İnancımız odur ki eyer seçimler yapılacaksa Kıbrıs Türk'ün bu adadaki bekası için önemli bir
sınavı olacaktır. Toplum olarak yeni bir aşamayı kendi bünyemizde gerçekleştirirken gerçekten
citti olmamız gerekir.

Rum Basınından Özetler

Daha fazla beklemez (Mahi)
Cemaatler arası müzakereleri çıkmaza girdiğine dair habere yer verilmiştir.
Mütteflklerle birlikte mücadele edelim. (Agon Gazetesi)
Bir harbe gidilmesi halinde Kıbrıs Rumlarının kimseden yardım beklemeden sadece kendi
güçlerine dayanacak mücadele edilmeleri gerektiğine dair bazı çevrelerin ileri sürdüğü görüşü

tenkit etmektedir.
Türklerin bir Ruma yardımı
imasollu bir Rum avcı Ağrutur bölgesinde avlanmakta iken silahının kasaran patlaması sonucu
. aralanmıştır yardımına Türkler koşmuştur.
BOZKURT

Cuma 3 Ekim 1969 Yıl 18 Sayı 6436
YURT İÇİ HABERLER
l.ısırla İsrail dün yeniden karşılıklı akınlar yaptılar
el Aviv'nin yakınlarına kadar sısan El Feti sabotajlarda bulundu
vadan ve denizden olmak üzere üç koldan harekete geçen Mısır komandoları Süveyş kanalının
ğusundaki iki İsrail mevzisine saldırmışlarıdır. Mısır askeri sözcüsüne göre havada harekete
_ , en komandolar birbirinden yirmi mil uzakta bulunan deniz komandoları da bu iki nokta
larındaki bölgeye saldırmışlarıdır.
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Bu arada Tel-Aviv'de

de İsrail uçakları da dün öğleyin Ürdün ve Mısır cephelerine

saldırıya girişmişlerdir.

Ürdün vadisindeki

açılmasını göstermişlerdir.

Ürdün mevzilerinden

karşı üç ayrı

İsrail bazı bölgelerine

Bu arada Filistin kurtuluş cephesi El Fetih komandolarının

Tel-Aviv arasındaki demir yolunun bir kısmını havaya uçurdukları

karşı ateş
Ayfa ve

bildirilmiştir.

Içak kaçırmaya teşebbüs eden iki Rus'un Lübnan terk etmesi istendi

übnan dışişleri bakanlığı geçen gün ortaya çıkarılan uçak kaçırma teşebbüsüne adı karışan iki
Sovyetler birliği diplomatının ülkeyi hemen terk etmelerini istemiştir.Sovyet Beyrut büyük elçisi
xaçırma olayını yalanlamıştır. Bu Sovyetler Birliği ile Arap halklarının arasını açmak için
azırlanmış bir tertiptir.

Çağlayangil'in genel kuruldaki konuşması olumlu karşılandı
BYi genel kurulunda çeşitli Ülkelerin temsilcileri bir çok dünya sorununu kapsayan ve özellikle
rta doğuya geniş yer verilen konuşmasının gerçekçi ve yapıcı nitelikte olduğunu belirtmişlerdir.
YURT DIŞI HABERLER
Dünyada Dün
Saygurı'un 60 mil kadar kuzey batısında bulunan Longuar kasabasında patlama olmuştur.

panya hükümeti Cepheli Tarikin dış dünya ile telefon ve telgraf bağlantısını keserek
· illemede bulunmuştur.

illL TÜREL

HABERLER

üşünceler Eşref Nidai
- rüşmelerin Çıkması halinde
er iki tarafta kafasında bir soru şekillenmekte ve son günler bu soru kendine cevap
.ıranmaktadır. Kıbrıs konusunda yürütülmekte görüşmeler başarısızlığa uğrarsa neticede hangi
la sapılacaktır. Kıbrıs'ın nihai statüsü hangi şekilde sağlama yoluna gidecektir.
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Rum Basınından Özetler
Açık deliller (Fileleftheros Gazetesi)
ew York'ta bulunan Türkiye ve Kıbrıs Rum dışişleri bakanları arasında görüşmede Kıbrıs
meselesinin şiddete baş vurulması yolu ile çözümlenemeyeceği hususunda mutabakata
varılmasında memnunluk verici.

Haklı Kimdir (Eleftheria Gazetesi)
Çağlayangil BM genel kurulunda yapılan konuşmasına değinerek Türk tarafını taksim konusunda
ısrar ettiğini bir kere daha ortaya koyduğunu ileri sürmektedir.

Limasol Türkleri (Eleftheria Gazetesi)
Limasol Türk semtlerine yakın oturan Rumlar şu günlerde Türk kesiminde bir kasma makinesinin
gürültülerini gelmekte olduğunu söylemektedir.

BOZKURT

Cumartesi 4 Ekim 1969 Yıl 18 Sayı 1937
YURTİCİHABERLER
Papadopulos temel özgürlüklerin güvenliğe kavuştuğunu açıkladı
Darbeden bu yana ilk kez sivil mahkemeler açıldı
Avrupa konseyinin geçen günkü toplantısında söz alan delegeler Yunanistan'da bu gün normal

emokratik düzene yöneleceği hususunda bir belirtinin bulunmadığı konusunda görüş birliğine
armışlardır. Avrupa konseyinde Yunanistan' ın ihraç edilme meselesinin Fransa delegesi
'unanistarı'a kendi isteği ile ayrılmasa da o zaman ihraç edilmesini teklif etmiştir. Buna mukabil
tina'da ani tepki gelmiştir başbakan Papadapulos temel hak ve özgürlüklerin güvenliğe
vuşturulacağını açıklamıştır. Sadece temel ve hak özgürlüklerinin sadece kamu düzeni ve
usa! güvenliğin bozula bileceği durumlarda kısıtlanacaktır.
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K.T.L.M.B.' nin seminerine iliştin serzenişler cevaplandırıldı
Lefkoşa Saray Otel'de hazırlamakta olduğumuz Kıbrıs Türk Toplumunun Kalkınma Seminerinin
Ön Tasarısında Davetlim olmayan bazı birliklerin serzenişlerini haklı buluyoruz .

Çağlayangil Abba Eban ile bir görüşme yaptı
BMGK toplantısı ile New York'ta bulunan ana vatan dış işleri bakanı Çağlayangil İsrail dışişleri
bakanı Abba Eban ile görüşmüştür. Arap İsrail itirafını bu günkü durumu hakkında hükümetinin
görüşlerini açıkladı biz ise bil hassa Kudüs ve kutsal mahallerle ilgili ve bu konunun İslam alemi
için arz ettiği önemini izah ettim.

Akmansoy'la Konuştuk
'İlk Sahne" Disiplinli Bir Çalışma İle Sil Baştan Yaptı
Üç ay kadar önce Devlet Tiyatrosu turnesinde Kıbrıs'a gelmiş olan ünlü aktör Tekin Akmansoy
Kıbrıs'tan ayrılırken "Tekrar Geleceğim Kıbrıs Türk Tiyatrosuna Emek Vermek İstiyorum"
demiştir. Bu sözlere arkadaşları da dahil bazı kişiler dudak bükrnüşlerdir. Ankara'ya gitse
Kıbrıs'ı unutacak demişlerdi. Ne var ki Akrnansoy tam 3 ay sonra Kıbrıslılara verdiği sözü
tutarak Lefkoşa'ya ve Kıbrıs Türk Tiyatrosunun başına geçiyordu hem de dış işleri bakanı
Çağlayangil ile Kıbrıs-Yunanistan dairesi Adnan Budak tarafından görevlendirilerek. Temel
atılmış bir tiyatronun daha bilinçli bir hale gele bilmezi için buradaki arkadaşlarla iş birliği
yapmaktayım bu arada çocuk tiyatrosu kuruluyor.

YURT DIŞI HABERLER
Dünyada Dün
İngiltere Kabinesinde değişiklikler yapılıyor.
Pakistan Cumhurbaşkanı Yahya Han Pakistan' da durum normale döndüğü zaman yönetimi
alkın temsilcilerini devredileceğini söylemiştir.
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KÜLTÜREL HABERLER
Rum Basınından Özetler
Yuvalarına dönsünler (Fleleftheros Gazetesi)
Türklerin eve dönmeleri konusunu ele almakta ve bunu üzerine önemle durmaktadır.
Türklerin en kısa zamanda eve dönmeleri sağlanmalıdır.
Şerefini Düşünüyorsan (Eleftheria Gazetesi)
Başkan Nixon BMG Kurulunda yaptığı konuşma Türkler tarafından istismar edilmekte olduğunu
ileri sürmektedir.
Türklerin güney kıyıları ve Kıbrıs (Eleftheria Gazetesi)
Türkiye'nin güney kıyılarının turistik bakımından değerlendirmek için planlar yapılmakta
olduğuna dair haberlere yer veriyor.
Tehlikeyi önleyelim (Defefteora Gazetesi)
Bu gün komünist ülkelerde bine yakın Kıbrıslı öğrencinin okumakta olduğunu temas etmiş bunun
için büyük bir tehlike teşkil ettiğini yazmaktadır.

BOZKURT

6 Ekim Pazartesi 1969 Yıl 18 Sayı 6439
YURT İÇİ HABERLER
Türkiye'ye dönen Çağlayangil açıkladı: Türklerden taviz beklemek müzakereleri olumsuz
zaafa itmek olur. Çağlayangil ile Pipinellis görüşmelerin zarureti konusunda anlaştılar.
Rabat konferansında BM genel kurul çalışmalarına katılan dış işleri bakanı İ.Sabri Çağlayangil
dün akşam Türkiye'ye avdet etmiştir. Atina'daki bir saatlik tevakkufu hum sırasında meslektaşım
Pipinelis ile bir görüşme yaptık ikili meseleler gerekse Kıbrıs meseleleri konusunda son
emaslarımız oldu taviz tarafını Türklerden beklemek müzakereyi olumsuz zaafa itmek demektir
iç kimse barıştırıcı bir çözüm yoluna ulaşmasını inhisarını kendi üzerine alamaz.

Dimitrios Papadimitrio isimli Rum haksızlığa karşı mücadeleye devam ediyor. Gayri insani
aksızlıklar yapan böyle bir devlete tarihide ilk defa rastlanmaktadır. Akademik ilimler konsumü
Dimitrios S.papadimitrios Kıbrıs yüksek mahkeme başkanı KG. Vesilliadis'e Rum yönetiminin
sosyal adaletsizliğinden yakınmış bu yönetiminin başka bir şekilde adam kayırdığını ileri
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sürmüştür. Kendi vatandaşlarına bu kadar gayri insani haksızlıklar yapan böyle bir devlete ilk
defa rastlanmaktadır.

Denktaş ile Kliredes bu gün yeniden toplanıyorlar.
Rumlar son uzlaştırıcı Türk tekliflerini beğenmediler bu iki görüşmeler sırasında muhtariyet
konusundan fazla seçim sistemi ile görülen teati edileceği ve genel olarak bu güne kadar kaydı
edilen ilerlemenin gözden geçireceği öne sürülmek dedir

YURT DIŞI HABERLER
Türk Hükümeti Batı Trakya siyasetinden dolayı gerildi.
Batı Trakyalıların göçünü durdurmaya imkan yok.
Batı Trakya genel sekreteri Selahattin Yıldız yaptığı basın toplantısında dış işleri bakanlığı Kıbrıs
masası başkanı Adnan Bulak "Batı Trakya Boşaltılmamalı Çeklindeki Sözlerini
Cevaplandırmıştır" Hükümetin geç kalmasından ötürü batı Trakyalıların göçünü durdurmaya
imkan olmadığını ileri sürmüştür.

Arap Ortak Savunma Konseyi Toplanıyor
Süveyş'te dün yeniden topçu düellosu oldu Arap ülkeleri ortak savunma konseyi 8 Ekim'de BAC
Başkentini Kahire'de toplanacaktır. Konsey çalışmalarında Filistin kurtuluş hareketi ile işgal
altında bulunan toplardaki Arap direnme haberleri desteklenmesi üzerinde durulacak ve İsrail
saldırılarına karşı ne şekilde iş birliği yapılacak ve tespit edilecektir.
KÜLTÜREL HABERLER
Düşünceler
Makarios

Eşref Nidai
bir kez daha konuşlu.

ili görüşmeler nihayet bir spekülasyon haline dönüşmüştür. Makariosa göre Kıbrıs ta
demokratik bir çözümün bulunması imkanları gittikçe azalmaktadır. İkili görüşmeler manasını

. 'itirmiştir.
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Rum Basınından Özetler
Atina Görüşmeleri (Agon Gazetesi)
Böyle bir görüşme için Çağlayangil'in Atina'ya gitmesinde bir maksat olması gerekir her hangi
Yunan hükümetini bizi taviz vermeye hususunda ikna ede bileceğini ümit etmektedir.

Türklerle Anlaşmak İmkansız (Rum Gazetesi)
Türk tarafını uzlaşmaz bir taksim politikası gütmekle suçluyor.

Denktaş Klerides görüşmesi(Mahi Gazetesi)
Mahalli Muhtariyet konusu ele alınacaktır.

Bozkurt
7 Ekim Sah 1969 Yıl 18 Sayı 6440
YURTİCİHABERLER
Kleridis tavizler konusunda Makarios'unda görüşlerine katıldı Mahalli muhtariyet konusunda
kim ihtilaf çabuk ilerlemeyi engelliyor. Türk tekliflerinin 3 hükümet kurulmasını öngördüğünü
Kleridis de iddia etti. Toplumlar arası görüşmelere dün sabah Klarides2in evinde devam
edilmiştir. Denktaş Muhtariyet konusundaki ihtilaf dolay ıslığı ile daha çabuk ilerlemenin
mümkün olamayacağını seçim konusunu ise alt komiteye devredilmiştir.

Yeniden askeri güce mi dönülüyor?
Makarios askeri kamplarda denetleme yapılacak. Edilen bilgilere göre sözde Rum Muhafız
alanının Mağusa Lamaka ve Baf'taki eğitim kışlalarının ziyaret edecektir. Rum yönetimi halkı
nazarında kayıp ettiği prestijini elde etmesi ve seçimlere mümkün mertebe halkın milislerini garı
., ana getirecek.

Bu yıl giden mücahit öğrencilerde perişan oldu.
Büro kapılarında nöbet tutan öğrenciler şehirlerarasında mekik dokuyorlar. Bu yıl gelen mücahit
urslu öğrencilerin sayısız dertleri azalacağına artıyor. Ne okula ne de başlarını sokacağı bir yurt
ne den bir çatıları var hayat pahalı suyun bile para ile satıldığı yer.
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Türkiye dışişleri bakanlığı açıkladı.
Türkiye ile ABD arasında ortak savunma anlaşmasına dayanılarak kurulan askeri tesislerden
Samsun ve Trabzon'da tesisler Türkiye'ye devredilecektir. Samsun ve Trabzon'da bulunan maddi
değeri yüksek tesislerinde Türk silahlı kuvvetlerine devrine Tamamen karar verilmiştir.

Rum Polislerinin Taşkınlıkları Devam Ediyor
Rum Polislerinin taşkınları kendi kontrolleri altındaki bölgelerde seyahat eden soydaşlarımızı
durdurarak çeşitli konularda sorguya çekmeye devam etmektedir.
YURT DIŞI HABERLER
Dünyada Dün
El Aksa çam iyindeki yangını başlatmakla suçlanan Avustralyalı Michel Rohanın mahkemesi
Kudüs'te başlamıştır.
Sovyetler birliği ile Çin Halk cumhuriyeti Ortak Sınır Boyundaki Askerleri Geri Çekmiştir.

KÜLTÜREL HABERLER
Düşünceler

Eşref Nidai

Seçimler yapılırsa Türk tarafı olarak Mart ve Nisan aylarında seçimlerin yapılacağını
abul ederek bu günden o günlere toplum olarak kendimizi hazırlamak sorumluluğumuz Türk
oplumu belki seçimlerde nihaiyi netice ile var olacak veya yok olacak değildir. Ancak Rumlarla
arasındaki çizgiyi ilintiyi farkı kaldıracak olan muhakkak ki yöneticilerdir.
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Rum Basınından Özetler
Kriz yaklaşıyor (THARROS Gazetesi)
Klerides Denktaş görüşmesinden sonra cemaatler arası müzakerelerin üçüncü bölümü son
bulacak dır.

Türk Harp Gemileri (THARROS Gazetesi)
Son iki gün zarfında Kıbrıs kıyıları yakınlarında Türk harp gemileri görülmüştür tahmin
edildiğine göre "Güney 69 Katılanlar Gerek"

Atina ile Lefkoşa Arasında gizli mesajlar (Sinayermos Gazetesi)
Kıbrıs Meselesinin son durumu muhtemel gelişmeleri üzerinde yeni gizli mesajlar teati
edilmiştir.
¥

300 yeni polis (Vima Gazetesi)
300 yeni polis alımı için Makarios hükümeti kesin bir karar almıştır.

Bozkurt
8 Ekim Çarşamba 1969 Yıl 18 Sayı 6441
YURTİCİHABERLER
Küçük, Rum liderinin olumsuz beyanatlarını eleştirdi İtamlar hesapta dayanmıyorsa bir
vehimden ileri gidemez en basit insan haklarına rıza göstermek cömertlik değildir.
Kıbrıslı Rumların sonunda mutlak kazançlı çıkma hevesi yüzünden bu devletin kuruluşunda
yatan ve adanın gerçeklerini görmek istememek yanlış ve neticesiz bulunduklar intibamı
vermektedir. Türkler kendi varlık ve güvenliklerini teminat altına almak arzusuzun ötesinde bir
gaye izafe etmek veya bir cemaatin varlığını tanınması devletin bölünmesi şeklinde nitelemek
eyer bir hesaba dayanmıyorsa bir vehimden ileri gidemez.

Din görevleri zam almazlarsa tedbirlere başvuracaklardır.
ıbrıs Türk din görevleri Semiye Camiinde yaptıkları toplantı dan sonra Cumhurbaşkanı
yardımcısı ve G.T.Y.K Başkanı Dr. Fazıl Küçük ve diğer yetkililere muhtıra göndermişleridir.
Her gün yükselmekte olan hayat bahalılığında eziliyoruz.
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BM Genel Kurulunda konuşan Kibrianüya göre görüşmelerde ilerleme yoktur.
Gecen akşam New York'ta BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Kıbrıs Rum yönetimi
dışişleri bakanı görüşmelerde ilerleme kayıt edilmemesine rağmen görüşmelere devam edilmesi
gerektiği görüşünüzde savunmuştur.

Çağlayangil Trakya Türkleri İle İlgili Demeci
Bazı yanlış tatbikatlar olabilir .bu olayların neden çıktığını inceleteceğim benim anladığım kadarı
ile Türkiye'ye geçenlerin üzerinde hiç bir hüviyet bazı güçlükleri çıkarmaktadır.
YURT DIŞI HABERLER
Dünyada Dün
Yunanistan'da şiddetli muhalefet Atina'da iki bomba daha patladı Kolombiya'da İsviçre
Konsolosunun olu kaçırıldı 15 yaşındaki oğlu için 300 bin dolar talep ettiler.

KÜLTÜREL HABERLER
Olaylara açılan pencere
Rüzgar eken fırtına biçer
Rum liderliğinin ve Rum yayın organlarının yeni bir yaylım ateşi karşısındayız toplumlar
arazı görüşmeleri Kıbrıs sorununda hiç bir ilerleme getirmediğini ısrar ve inatla tekrarlıyorlar
sistemli yayınlarla Rum halkına savaş psikozu başlamakladırlar. Türklerin savaş hazırlıkları
yaptıklarına dair haberle Rum gazetelerinde yayınlanmaktadır.

Düşünceler Eşref Nidai

Ziraat Kursu Üzerine (19 Eylül-27 Eylül)
Türk toplumunun zirai yönden ilerlemesi gerekliği üzerinde durulduğu bu devrede bu kurs
oldukça önemlidir. Kursa Türki yedende ziraat uzmanları katılmış basına çok yararlı neticeler
sağlandığı yolunda haberler verilmiştir. Biz ziraatla kalkınacağı öne sürülen bir Kıbrıs Türk
toplumundan daha başka bir yol göremiyoruz.
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Rum Basınından Özetler

Herkes vazifesini yapmalı (Eleflıeria Gazetesi)
Makariosun karşı karşıya bulunduğu milli değişlikleler hakkında halkı aydınlatmanın ve
müzakerelerin çıkmasa girmesinden doğacak sonuçların azimle karşılanacağı önemle belirtmesini
isabetli hareket olduğunu yazmaktad_ır.

Kritik gelişmeler (Delefteaora Gazetesi)
Biz şimdiye kader milli şerefimiz için zillet teşkil edecek derecede ızdırabı tavizler vermiş
bulunuyoruz.

Eksomedos Köyünün Suyu (Mahi)
Barış gücünün müdahalesi sonucunda yeniden verilmiştir.

Bozkurt Gazetesi
9 Ekim Perşembe 1969 yıl 18 sayı 6442
YURT İÇİ HABERLER
Makarios askeri hazırlık içinde olduklarını söyledi. Bas piskopos Rumların mücadele
edecekleri ve adada Yunan subayların kuvvetlerini takviye ettiğini ileri sürüyor.
Birkaç gün önce görüşmelerin çıkmaza girdiği hususunda haberleri açıklayan Rum liderinin
demeçlerinden sonra Rum askerleri ve halkının moralini yüksek tutmak için Magosa Lamaka
Baf 'daki sözde Rum milli muhafız alayı acemi erler eğitim alayını ziyaret edeceğini
açıklamamasının bir sonucu olarak Makarios dün Magosa ve Lamaka daki Rum askerlerinin
eğitim kamplarını ziyaret etmiştir.

Yunan elçisi Lefkoşa'da temaslarda bulundu.
Yunan büyükelçisi Makarios tarafından kabul edilmiştir. Bir süre görülmüştür. Çarpışmalar ve
çatışmalar için ortam hazırlıyor.
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YURT DIŞI HABERLER
Dünyada Dün
Yunan silahlı kuvvetlerine alarm verildi.
Mısır barışçı çözüm için şartlı müzakerelere

hazır olduğunu açıkladı.

Tunus da bir haftadır devam eden yağışlar sonucunda ölü sayısı 425 e yükselmiştir.
Bu hafta Londra da İran milli petrol şirketleri petrol konsorsiyumu ve Türk Hükümeti
temsilcileri toplantı yapıyorlar.
Ankara polisi sahte dolar ve döviz kaçakçılığını ortaya çıkardı
Ankara polisi Türkiye piyasasına sürülen dövizleri faillerini ortaya çıkarmıştır

KÜLTÜREL HABERLER
Rum Basınından Özetler
Söz sırası Türklerde Fileleftheros Gazetesi
Rum dış işleri bakanı Kibriano'nun BM genel kurlunda yaptığı konuşmaya değinmiş Rum
tutumu izah edilmiştir.

Koordine Faaliyet (Eleftheria Gazetesi)
Kibriano'nun BM genel kurulundaki konuşmasını yayınlamaktan Rum dış işleri bakanın Kıbrıs la
ilgili güvenlik konseyindeki kararların uygulanmasından bahsediyor.

Ege Denizi ve Türkiye (Fileleftheros Gazetesi)
Türkiye NATO komutanlığına müracaatta bulunarak ege denizinde Yunan hakimiyetine son
verilmesine Türk gemilerinin serbestçe dolaşmalarını istemişlerdir.

Çifte Mükellefiyet (Mahii Gazetesi)
Rum Liderliği yeni askeri hazırlıklar yapmaya teşvik etmektedir.

Bozkurt
Cuma 10 Ekim 1969 Yıl 18 Sayı 6443
YURT İÇİ HABERLER
Londra'ya giden Denktaş Kıbrıs da gerginlik yaratmanın iyi bir şey olmadığını hatırlattı.
Rum liderliği tümüyle manası anlaşılmayan teşebbüsler içinde Denktaş Kıbrıs'a dönerken
Ankara ya uğrayıp yeni hükümetle temaslar yapacaktır.
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T.C.M. Başkanı ve G.T.Y.K.B yardımcısı Denktaş havayoluyla Londra ya gitmiştir.Kıbrıs dan
ayrılırken daha bahtiyar olmayı isterdim. Kıbrıs da bir gerginlik yaratmak bir krize doğru gittiğini
göstermekte ve Türkleri harp hazırlığı içinde olduğunu göstermek için bugün yine teşebbüsler
yapılmaktadır.

Rum polisler Rum yönetimi aleyhinde yüksek mahkeme ye dava açıyorlar.

Rum polislerin Rum yönetimi aleyhinde fazla mesai ücretlerini ödeme yapılmaması üzerine
yüksek mahkemeye başvuru kararlarını almışlardır.

Çin Sovyet sınır antlaşmazlığı için ümitler belirlendi. Çin Halk Cumhuriyeti sınır
antlaşmazhğının

çözümlenebilmesi

için her zaman uzlaşmaya hazır olduğunu açıkladı.

Hastanenin kirli suları Laleli camisinin avlusuna akıtılıyor.
Lefkoşa Türk genel hastanesinin kirli suları lağım yetersizliğinden ötürü devamlı olarak Laleli
Camii avlusuna akmakta bu durum civar halkın sağlığını tehdit etmektedir.
KÜLTÜREL HABERLER
Düşünceler

Eşref Nidai

İşsizlik ve Kadın Memurlar
Türk toplumunun hemen her kademesinde işsizlik vardır. Göç kapıyı zorlayıp durmaktadır.
Bugün kocalarının dolgun maaşı yanında pek çok kadrolardan kabarık sayıda çalışan kadınlar
vardır. Bunlar neslin devamını sağlayacak olan eve ekmek götürmekle mükellef olan bir erkeğin
hakkını yemektir. İşsizlik konusuna bir formül bulunmalıdır. Yoksa davamız çıkmaza girer.

Rum Basınından Özetler
Akel ve Federasyon (DeleftaORA Gazetesi)
Kıbrıs ın komünist partisi arasında bir kaç aydan beridir sıkı bir temas ve iş birliğinin
kurulduğunu ve bu iş birliğinin ilk meyvesini ise Akel ile federasyon fikrini kesinlikle
benimsemesinin olduğunu ileri sürmektedir.
Rum askerleri ve Kominizim (Haravgi Gazetesi)
Son günlerde bazı milli muhafızlığın ebeveynleri Magosa da bir kampta solcu ailelerinin
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Askerlerin komutanları tarafından bir nevi sorgulanmaktadırlar.

Kritik İlkbahar (Agon Gazetesi)
Bugün yapılacak olan TM başkanı Klarides bakanlar kurulunun toplantısına katılıp cemaatler
arası müzakereler hakkında bilgi verecektir.

Bozkurt
Cumartesi 11 Ekim 1969 yıl 18 sayı 6444
YURTİCİHABERLER
Büyükelçinin Kıbrıs'ın iç işlerine müdahale eder gibi yaptığı gerçekle çelişen konuşma
Türk yetkili çevrelerinin tepkisini gerektirdi.
Aleksandrakis demeci ile yanlış intibalar yarattı.
Yunan büyük elçisi gerçeklere yüz çevirmekle Rum liderliğini paralelliğine indi.
'Acele olarak çağrılması üzerine dün sabah Atina ya giden Yunan büyükelçisi Aleksandrakis
geçen Salı günü Rum işverenler danışma cemiyetinde yaptığı konuşma Türk yetkililerinin Kıbrıs
da ki gerçeklerle yüzde yüz aykırı görülmüş ve yanlış intibaa yaratan bir demeç şeklinde
değerlendirilmiştir'
Eğer Türklerde hakları olan ve o zamandan beri kendilerini bekleyen görevleri başına dönmüş
olsalardı bugün Kıbrıssın bütün kuvvetleri ile daha iyi ve sakin bir gelecek için yapılmakta olan
asıl mücadelede üyelerini almış olacaklardı.

Ne ikili ne de beşli konferans istemediklerini açıklayan başpiskopos Makarios burçlarda
bekliyoruz dedi. Makarios dün yaptığı yeni bir konuşmada Türkiye ve Yunanistan arasında
yapılacak olan Kıbrıs konulu bir dia loğa ve Kıbrıs konusunda beşli bir konferans düzenlenmesini
adada yürütülmekte olan görüşmelerin bir alternatifi olarak değerlendiriyor.

Türk Basını Kıbrıs sorununa eğildi.
Türkiye Dış İşleri Bakanlığında Makarios un son tutumu ile ilgili toplantılar yapıldı. Anavatanda
da yayınlanan cumhuriyet gazetesi Makariosun geçen günkü demeci ile ilgi olarak dış işleri
yetkilerini yaptığı toplantıyı Ankara'da ki tepkileri dile getirmiş baş piskoposu Rum milli

168

muhafız alaylarını denetlemesini ikili görüşmelerle ilgili tutumunu Ankara da sürpriz olarak
karşılamışlardır
Yen iden Ateşle Oynamaya Başladılar.
Rumlar Lamaka Türk bölgesine karşı yeni mevziler hazırlıyorlar. Rum askerleri askeri tatbikatlar
yapmaya başlamışlardır.
Üç Şehitler köyü öğretmensiz kaldı.
Okullarının açılmasının üzerine 1 hafta geçmesine rağmen üç şehitler köyü sömürge yönetiminde
bile öğretmensiz kalmamıştır. Yetkililerin duyarlı olmalarını bekliyoruz.

YURT DIŞI HABERLER
Varşova Paktı yeni bir manevraya başladı
Varşova paktına üye olan ülkeler silahlı kuvvetlerinin 'Ovemide 63' manevralarının 2.bölümü
başlamıştır. Sovyetler Birliği, Polonya, Doğu Almanya, Çekoslovakya silahlı kuvvetlere
katılmışlardır.
Yunanistan da yenide tutuklanmalar başladı.
Yunanistan eski başbakanlarından Karamannilisin kurmuş olduğu ERA partini bazı
milletvekilleri tutuklanmıştır

KÜLTÜREL HABERLER
Olaylara açılan Pencere
Türkler ne zaman saldırıya girişti.
Kıbrıs sorunun 1954 1969 seneleri arasında 15 yıllık süre içerisinde çeşitli aşamalardan geçtiği
çeşitli Rum taşkınlıklarının kaydedildiği Kıbrıs tarih sayfalarında görülen bir inkar edilemez
gerçeklerdir. Rumlar işe İngilizleri temizlemekle başlamışlardır.

Düşünceler

Esref Nidai

Seçimler ve Türk muhalefet Grupları
Son günlerin çeşitli olaylarını seçimler konusunda değerlendirme olarak ele almak eleştirmek
gerekir. Makariosun demeçleri bunun kanıtıdır. Türkler harp hazırlığı içindedirler. Onlara sonsuz
taviz veremeyiz.
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Rum basınından özetler
Milli şeref ve hürriyet (fileleftheros gazatesi)
Makariosun Lamaka ve Magosa da milli muhafız ordusunun eğitim kamplarında yaptığı
konuşmalarına değinmekte.

Her fedakarlığa hazırız(MAHİ)
Makariosun Türklerin harp hazırlığı içinde olduğu söylemiştir.
Milli Lider gibi (Eleftheria gazetesi)
Makariosun bu sefer milli bir lider gibi konuştuğunu yazmakta beklide bu şekilde konuşmakta
geç kalmıştır

170

SON SÖZ

Yaptığım bu çalışma ile Kıbrıs hakkında ve olaylar hakkında dünya genelinde
geçmişte vuku bulan olaylar hakkında bilgi sahibi olduk. Rumların baskısı altında kalan
Kıbrıslı Türklerin Enosis'e karşı verdileri mücadele devlet olma yolunda kat ettikleri mesafeyi
görmem ve bu uğurda verilen mücadele ve K.K.T.C meydana gelinceye kadar yaşanan
zorlukları görmemiz açısından ve Kıbrıs Türk gençliğinin geçmişte yaşanmış olaylardan ders
alıp vatan topraklarını kolay elde edilmediğini anlamalarını sağlamak ve yarınlarda olmak için
geçmişten ders almamız gerekiyor. Kıbrıs davasının Türkiyesiz olamayacağı anlaşıldı.
Bu çalışma ile KKTC'nin yakın tarihindeki karanlık noktalarını aydınlatmaya
çalıştık.
Kıbrıs sorunun çözümü için BM çerçevesinde Rauf Denktaş ile Klerides görüşmeleri
önde gelen konulardır.
Bu arada günümüzde halen sorun olan İsrail ve Orta Doğu meselesinin gelişim
aşamalarını ve İsrail Arap çatışmasının seyrini ve sonuçlarının günümüzde de problem olarak
devam etmektedir.
Dört aylık bu çalışma benim için iyi bir deneyim oldu.
Bu çalışma hayırlara vesile olur inşallah.

