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Daha önceki hükümetin ömrü 59 gün sürdüyse, bu hükümet 1 hafta bile dayanamadı! Faiz Sucuoğlu'nun görevi
iade etmekten başka çaresi kalmadı... Akıncı'ya darbeyi yapanları alkışlayanlar da darbe ile gitti!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE
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Şener Levent

Açı
Açı
SİGARA vE KEBAP
n

2. sayfada

YDP ve DP cekildi

Hükümet bitti

Dün gece geç saatlerde yapılan açıklamaya göre, YDP Parti Meclisi bugünkü güven
oylamasına katılmama kararı aldı... Açıklamada "Tavsiyemiz, Faiz Sucuoğlu'nun görevi
cumhurbaşkanına iade edip geniş tabanlı bir hükümetin oluşmasına katkı koymasıdır" denildi...
Son dakika

DP DE ÇEKİLDİ
YDP'nin ardından DP de dün
geceki toplantıdan sonra
hükümetten çekildi ve güven
oylamasına katılmama kararı
aldı... DP de YDP gibi buna
gerekçe olarak 100 günlük
eylem planının UBP tarafından
imzalanmamasını gösterdi...

SOL KÖŞE

ACTION
İşte bu da en kısa süren hükümet
oldu. Bundan önceki 59 gün
sürmüştü hiç olmazsa... Şimdikinin
ömrü bir haftayı bile bulmadı...
Bugünkü güvenoylamasına da
gerek kalmadı... Hükümet bitti ve
Faiz Sucuoğlu'nun görevi Tatar'a
teslim etmesi kaldı geriye...
Gördünüz mü, Havcivat ve
Karagöz'ün
perdesinde
ne
heyecanlı şeyler oluyor... YDP
çekildi ve defter dürüldü... Action
bu action!

KÖŞECİ

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COvID-19

GÖRMEYE
GÖZ YOK,
GÖRMEMEYE
BAHANE ÇOK
Faize
Özdemirciler

KAPALI
KAPILARIN
GERİSİNDE...

Ali Osman

İŞTE CTP'NİN
BULUNDUĞU
NOKTA

Mehmet Levent

KAMU
HASTANESİNİN
KAPISINDA:
KANSIZ
SOYKIRIM!

Aziz Şah

Son 24 saatte 6508 test sonucunda 84 pozitif vakaya rastlandı...

MOTORLARI
MAvİLİKLERE
SÜRECEKTİK

Canan Sümer

n 15. sayfada
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Şener Levent

Açı
O sıralarda "Kıbrıs Postası"nda çalışıyordum...
Mağusa surlariçindeki gazete binası
tam da polis karakolunun karşısındaydı...
80'li yıllardı...
Hırsızlık suçundan hükümlü bir delikanlıyı Lefkoşa'daki Merkezi Cezaevi'nden alıp birkaç günlüğüne Mağusa
karakoluna getirmişlerdi...
Bir gün gazetedeki odamın kapısında
bir polisle göründü. Filmlerdeki gibi
elleri kelepçeli değildi. Üstü başı da iyi
sayılırdı...
-Ben Lefkoşa hapisanesinden geldim,
Alper abimin sana çok selamları var,
dedi...
Alper'in adı geçince sordum:
-Nasıl, iyi mi?
-Karakola gelirsen anlatırım, dedi...
Yine polisle çıkıp gitti...
Alper hapse gireli birkaç ay olmuştu...
Dokuz ay yatacaktı... Bir piknik alanında
tartıştığı savcıya yumruk atmıştı...
***
Ertesi gün karakol kapısından girerken
delikanlıyı karşımda buldum.
Avluda süngerle bir arabayı yıkıyordu...
Hemen yanındaki dut ağacının ilerisinde
iki polisle bir savcı oturmuş, güneşte
sohbet ediyordu...
Selamlaştık...
Delikanlı da arabayı yıkamayı bırakmış,

Korkusuz
Hüsnü Mahalli

SİGARA vE KEBAP

havadan sudan konuşurken bize bakıyordu...
-Haydi, dedim, gel şuraya oturup seninle
konuşalım...
Nöbetçi polis bölümüne geçen kapıda
tahta bir sıra vardı... Oraya doğru yürürken, güneşlenen polislerden biri sordu:
-Hayrola, bir şey mi var?
-Hayır, dedim... Arkadaş kaldığı hapisaneden bana selam getirmiş... Hepsi
bu...
Delikanlı ile tahta sıraya oturduk ve
birer sigara yaktık.
-Bir şeye ihtiyacın var mı, diye
sordum.
-Sigara, dedi...
Ve tam da bu sırada bir polis yaklaştı
yanımıza... Bana dönerek,
-Kusura bakmayın, şimdi görüşme
saati değil, dedi...
-Peki, dedim, ben de görüşme saati
gelirim o halde...
Avluda güneşlenenler "otur" dedi...
Delikanlıyı da bir polis alıp hücresine
geçirdi. Oysa arabanın yıkanması bitmemişti henüz...
Savcı,
-Sanki şu oğlana yıka mı dedim, diye
söylendi...
-Araba sizin mi, diye sordum...
-Evet benim, dedi...
Daha önce de duymuştum. Bazı yüksek
makam sahipleri arabalarını hep böyle

getirip mahkumlara yıkatıyorlardı...
Bu da cezaya dahil miydi?
Yoksa mahkumlara bu tür işleri yaptırmak normal mi sayılırdı?
Ben mahkum olsam yapmam mesela...
Savcıysa savcı, herkes gibi versin
parayı, yıkatsın arabasını...
Azıcık oturup biraz çene çaldıktan
sonra gazeteye döndüm.
Çok geçmeden bir polis göründü
kapıda...
-Şimdi görüşme saati, mahkumu
görebilirsin, dedi.
Okumaya başladığım gazeteleri yarıda
keserek yeniden karakola gittim...
Görüşme yerinde yaşlı bir kadınla iki
çocuk vardı.
-Ailesi, dediler...
Az sonra delikanlı da geldi.
Onları başbaşa bırakmak istedim.
-Sonra yine gelirim, diyerek çıktım.
Çocuklardan biri arkamdan yetişti.
On yaşlarında falan olmalıydı.
-Abim para istiyor, dedi...
-Ne kadar, dedim.
Çocuk omuz silkti, ne bileyim der
gibi...
Cebime baktım, topu topuna beşyüz
liram vardı.
Çıkarıp uzattım çocuğa...
-Ne yapalım, hepsi bu kadarmış, dedim...

Dört beşten büyüktür!

Rabia El-Adeviye 718
yılında Irak’ın Basra
kentinde doğmuş, tasavvufu bir inanç biçimi
olarak benimseyerek
öyle yaşayan ve daha
sonra Kudüs’te gömüldüğü söylenen Müslü-

man bir kadın.
Kahire’de olduğu gibi bir çok Arap
ve Müslüman ülke kentlerinde Rabia
adıyla inşa edilmiş camiler bulunmaktadır.
Rabia aynı zamanda Arapça dördüncü
ya da dört demektir.
Ordu Komutanı Sisi 3 Temmuz
2013’de Müslüman Kardeş Mursi’yi
devirince İslamcılar ayaklanmış, bir
bölümü Rabia camisine sığınmış ve
çıkan çatışmalarda çok sayıda vatandaş
ve güvenlik görevlisi ölmüş ve yaralanmıştı.
Olaylara kızan dönemin Başbakanı
Erdoğan bildik Rabia işaretini ilk kez
kendisi kullanarak Mısırlı İslamcılara
sahip çıkmıştı.
Birkaç ay öncesine kadar.
Söylemediğini bırakmadığı Sisi ile
barışmak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rabia işareti bu kez “Tek
Millet. Tek Bayrak. Tek Vatan. Tek
Devlet” için kullanılır olmuştu.
Erdoğan’ı “dünya Müslümanlarının
Halife’si olarak” benimseyen İslamcılar
üzüldü ama yapılacak çok fazla bir şey
yoktu çünkü AKP’lilerin söylemiyle
“Reis’in bildiği bir şey vardı”!
Başka!
Erdoğan “Dünya beşten büyüktür”
işaretini de sık sık kullanırdı.
Dört parmaktan sonra beş parmak

Çocuk,
-Abim sigara ve kebap da istiyor, dedi...
Ve benim bir şey söylememe fırsat
vermeden hızla koşup yanımdan uzaklaştı...
Mahpus delikanlıya istediklerini
götüremedim.
Zaten götürecek param da yoktu...
***
Birkaç gün geçti aradan...
Bir gün yeniden bir polis göründü kapıda...
-Sana selamı var, kebap istiyor, dedi...
Canım sıkıldı...
Olayı duyan birkaç kişi,
-Bunu tanımazsın sen... Dolandırıcının
tekidir, dedi... Dolandırmadığı adam kalmadı. Polis bile başa çıkamıyor onunla...
Bir gün mahkeme avlusunda duruşmayı
beklerken beni dolandıran adam geldi
aklıma...
Yanıma yaklaşıp karısının çok hasta
olduğunu ve onu hastaneye yatırdığını
söyledi...
Çok acil paraya ihtiyacı vbardı...
Çıkarıp verdim...
Duruşma için salona girdiğimde savcı
ve avukatlar gülüyorlardı...
-Demek seni de dolandırdı, dediler...
Yargıç da gülmeye başladı...
Meğer benden başka herkes onun
dolandırıcı olduğunu biliyordu...

işaretinin de patenti Erdoğan’a aitti.
Ancak 23 Eylül 2009’da BM Genel
Kurulu’nda konuşan Libya lideri Kaddafi beş parmak işaretini yapmaksızın
beş üyeli Güvenlik Konseyi’ne ağır
eleştiriler yöneltmiş ve “Konsey’de neden Afrika’yı temsilen bir üye yoktur”
diye kavga çıkarmıştı.
Rabia işaretinden vazgeçen Erdoğan
zaman zaman “dünya beşten büyüktür”
işaretini kullanıyor ama çok şeyi de
unutur gibi oluyor. Bu da normal çünkü
bazı şeylerin bedeli olmalı.
Suudi Arabistan’la kanka olmanın
da.
Erdoğan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı testere ile parçalara ayırtan ve
koparılan kafasını huzuruna getirten
Veliaht Muhammed Bin Selman’ın konuğu olarak bugün Cidde’de. Haberlere
bakılırsa Muhammed Bin Selman ile
Umre yapabilir ve belki de Kaşıkçı’nın
ruhuna Fatiha bile okur.

14 Şubat’da “15 darbesinin finansörü”
olmakla suçladığı BAE Veliahtı Muhammed Bin Zayid’i ziyaret eden Erdoğan söylemediğini bırakmadığı İsrail’in Cumhurbaşkanı Herzog’u Ankara’da cafcaflı bir törenle karşılamıştı.
Geriye Sisi kalıyor. Haberlere bakılırsa
Erdoğan önce İsrail’e sonra da Kahire’ye gidecek.
Bir de bakarsınız Sisi ile birlikte
Rabia Camisi’nde namaz kılar Sisi’nin
devirdiği Mursi ve yine Sisi’nin idam
ettirdiği Müslüman Kardeşler yönetici
ve elemanları için dua eder Fatiha
okur.
Trump’ın mektubunu unuttuğumuz
gibi Erdoğan’a “O bir diktatör… O,
Türkiye Cumhurbaşkanı, hatta bundan
daha fazlası… Yaptıklarının bedelini
ödemek zorunda” diyen Biden ve karşılıklı atışmalarla Erdoğan için ağır
ifadeler kullanan Macron’u da unuta-

lım.
Geriye Esad kalıyor ama o konu da
biraz ilginç.
20 Nisan’da CNNTÜRK’de konuşan
Bakan Çavuşoğlu “Geçmişte Suriye
ile istihbarat düzeyinde görüşmelerin
yapıldığını” söylemişti. Bu açıklamadan
cesaret alan yandaş medyada “Ankara;
Şam ile görüşüyor” türünden haber ve
yorumlar çıkmaya başladı.
Suriye Dışişleri Bakanlığı ve Suriye
medyası bu haber ve yorumları sert
bir dille yalanlarken Bakan Çavuşoğlu
bu kez “Suriye’ye gidecek Rus askeri
uçakları ile asker taşıyan sivil uçaklarına
Türk hava sahasının kapatıldığını” açıkladı.
Hem de Erdoğan’ın Ukrayna konusunda Putin’le konuştuğu günlerde.
Elbette Suriye’yi de konuşuyorlardır.
Muhalefetin mülteciler konusundaki
baskıları karşısında “Şam’la konuşuyoruz” havası yaratmaya çalışan iktidar
Rabia işaretinden vazgeçtiği gibi belki
de bir gün “Emevi Camisinde namaz”
sevdasından da vazgeçer.
Kolay değil ama başka çaresi de yok.
Çünkü Suriye bu coğrafyanın hem
kilit hem de anahtar ülkesidir.
Öyle olmasaydı bugün Şam’da IŞİD
lideri Bağdadi Halife olarak oturmuş
olurdu.
Öyle olmasaydı Erdoğan Rabia’dan
vazgeçmezdi.
Öyle olmasaydı Erdoğan Arap medyasında adı ‘testereci’ye çıkmış biriyle
tokalaşmak zorunda kalmazdı.
BAE ve İsrail’i anlatmaya gerek yok.
Nasıl olsa Hamas’tan vazgeçtik ve
bir türlü Gazze’ye gidemedik.
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

GÖRMEYE GÖZ YOK,
GÖRMEMEYE
BAHANE ÇOK
Ankara’nın padişahı azmettirir, Ankara’nın Lefkoşa valisi, padişahının azmettirdiği saldırıdan sonra sözümona
“Kıbrıslı Türkler adına”, saldırıya uğrayan
“Afrika”nın genel yayın yönetmeninden
şikâyetçi olur ve Lefkoşa Ceza Mahkemesi’nde dava açtırır…
Ne ayrı yazılan Kıbrıslı Türklerin öyle
bir şikâyeti vardır, ne de bitişik yazılan Kıbrıslıtürklerin
bundan haberi vardır…
Derken istifa eden yargıç
Tacan Reynar saldırıya uğrayanların yanında savunmaya geçer, bu, hukuk tarihimizde bir ilktir ama basınımızın yandaşlığa soyunan yağlı kalemleri tam da kendilerine yakışanı yaparlar ve saldırıya uğrayanları mahkemede
savunan yeni avukat, eski yargıca saldırmakta bulurlar çareyi…
Mağdurların sanık, saldırganların tanık
olduğu meşhur karikatür davası aylar
sürer, yaratılan korku iklimine ve tehditlere rağmen o davadan ibretlik bir
beraat kararı çıkar…
Davayı takip edenler arasında “meclisten içeri” kimse yoktur, duruşmaları
izlemek adına aylarca mahkeme bahçesini
mesken edinenler hep “meclisten
dışarı”dırlar.
AİHM kararlarına atıfta bulunan beraat
kararından sonra padişah harekete geçer
ve bu sefer kendi mahkemelerinde “aynı
karikatürden” Şener Levent aleyhine
ceza davası açtırır.
Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesi
ilk defa, bir Kıbrıslı gazeteciyi gıyabında
yargılar, gıyabında “Cumhurbaşkanına
hakaret suçu” işlediğine karar verir, gıyabında ona 1 yıl hapis cezası verir, gıyabında bu cezayı 10 aya indirir, gıyabında para cezasına çevirir ve bu karar
eşit egemen KKTC’nin eşit egemen makamları tarafından padişahın davalısına
tebliğ edilir…
Bu kararın gelecek aydınlık günlerin
işareti olmadığı aşikâr olmasına rağmen,
bunun haberi sulandırılarak ve sapla saman karıştırılarak verilir…
Gezi davasında Osman Kavala’ya devleti yıkmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış
müebbet, çevreci aktivistlere ise devleti
yıkmaya teşebbüs edene yardım ve yataklıktan 18’er yıl hapislik verilmesi
üzerine açıklama yapan siyasiler, Ankara’dan gelen mahkeme kararından söz
etmezler…
22 Ocak dilsizleri ise hem Gezi kararını,
hem Ankara’dan gelen mahkûmiyet kararını görmezler, öyle ya bu hükümetin
akıbeti de, muhalefetin hükümete gelip
gelmeyeceği de padişahın iki dudağı arasındadır, dolayısıyla bunları konuşmanın
hiç zamanı değildir…
Nasılsa onlarda görmeye göz yoktur
ama görmemeye bahane çoktur…
Bütün bunlar Kıbrıslı siyasilerin, ülkenin geleceğiyle ilgili tehlike sinyalleri
veren en ciddi olaylarda bile ne kadar
‘öznel’, ne kadar ‘kişisel’ davrandıklarını
ve egolarının kibirlerinin nasıl esiri olduklarını kanıtlaması açısından önemlidir…
Bu kişisel kırgınlıklar, partisel küskünlükler, Türkiye’nin padişahının Lefkoşa’da beraat eden Kıbrıslı bir gazeteciyi,
aynı iddialarla Ankara mahkemelerinde
mahkûm ettirmesinin nasıl bir karanlığa
tekabül ettiğini öngörmelerine mani olacak seviyededir…
Ayıptır söylemesi, şu anda hissettiğim
şey, siyasetçilerin adlarını hiç anmadan
bir yazıyı bitirmiş olmanın dayanılmaz
hafifliğidir…

MOTORLARI
MAVİLİKLERE
SÜRECEKTİK

YDP ve DP hükümetten çekildi
Son dakika haberine göre dün akşam parti meclisini toplayan Yeniden Doğuş
Partisi ve Demokrat Parti hükümetten çekilme kararı aldı...
Kararların ardında UBP'nin 100 günlük icraat metnine imza atmaması gösteriliyor.
YDP’den yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Sucuoğlu hükümeti kabine savaşlarıyla heba edildi. Bu savaşlar devam edecek. DP
ile görüşerek eylem taslağı hazırladık. Sucuoğlu’na bu taslak sunulmuş ve bakanlar
Kurulu üyelerine sunuldu. 3 parti bunu imzalayacaktı. Eylem planı UBP parti meclisinin
gündemine getirilince kızılca kıyamet koptu. UBP ortaklarını stepne olarak görüyor.
UBP zamana oynama konusunda ısrar ediyor. YDP güven oylamasına katılmama
kararı vermiştir. Sucuoğlu görevi Cumhurbaşkanına teslim etmelidir.”
DP MYK'dan güven oylamasına katılmama kararı!
Demokrat Parti (DP) Merkez Yönetim Kurulu 100 günlük eylem planının imzalanmaması
üzerine dün akşam hükümete güvenoyu vermeme kararı aldı.
(Geniş haber 15. sayfada)

Taçoy: Türkiye ile sorun
varsa, bu kişilerin sorunudur
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Hasan Taçoy, Kıbrıs Postası TV’de
Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah
Postası” programına konuk olarak gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda
bulundu. “Sorun tabanda değil, tavanda”
diyen Taçoy, “Tavanda bazı kaçaklar var.
Bir izolasyon çekmek gerek. O çatlakları
kapatmak lazım” dedi.
Faiz Sucuoğlu’nun üzerine çok
gidildiğinin konuşulduğunu ifade eden
Taçoy, “Aslında mevzu bahis UBP’^dir.
Çünkü Faiz Bey UBP’nin Genel
Başkanıdır. Dünyadaki ekonomik ortamın
hoş olmadığı bir dönemde hükümet olmak
da sterli olur” şeklinde konuştu.
“FAİZ BEY İLE EMPATİ YAPIYORUM, BEN OLSAM
DİRENİRDİM”
Sürecin UBP’li bir iktidarı öngördüğünü
belirten Taçoy, “Ne Ankara ne bir şey.
UBP içinde bazı tartışmalar var. Bu
tartışmalar genelde Faiz Bey üzerinde
odaklanıyor. Empati yapıyorum, ben
olsam ne yapardım diye. Direnirdim”
şeklinde konuştu.

Özersay’dan
‘raydan çıkma’
göndermesi
HP Genel Başkanı Kudret Özersay,
‘raydan çıkma’ söylemine işaret ederek “tren sade raydan değil, gardan
da çıktı” dedi.
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı
Kudret Özersay, sosyal medya
hesabından yaptığı ‘tren kazası’
görseliyle UBP-DP-YDP
hükümetindeki gidişata gönderme
yaptı. Gardan çıkan bir trenin
fotoğrafını paylaşan Özersay, “Bundan daha iyi anlatabilecek bir
fotoğraf olamazdı!” dedi.

Taçoy, “Bizim derdimiz KKTC ve
Ankara ile ilişkiler olmalı” dedi.
Cumartesi günü gerçekleşecek olan
güven oylamasıyla ilgili soru üzerine
konuşan Taçoy, “Dünkü grup
toplantısından yorum yapacak olursam,
herhangi bir sıkıntı yaşanacağını
düşünmüyorum.
Kürsüye
çıkan
arkadaşların tümü, partinin zarar görmemesi gerektiğini bildirdi. Herkes içindeki
söyledi” ifadelerini kullandı.
“TÜRKİYE İLE BİR SORUN
VARSA, BU KİŞİLERİN
SORUNUDUR”
“Türkiye ile sorun yaşanıyor mu?”
şeklindeki soru üzerine Taçoy, “Eğer bir
sorun varsa, bu kişilerin sorunudur. Hasan
Taçoy’un Türkiye ile bir sorunu var mı?
Yok. Başka bir arkadaşın da yok. Ama
bir başka arkadaşın olabilir.
Tartışmalar yaşamış olabilir. Peki bunu
düzelten arkadaşlar var mı? Bir tane
değil, çok fazla var. Yapmamız gereken
tek şey dedikodu değil iş yapmak. Biz
şuanda sadece dedikodu yapıyoruz. Heyecan yaratıyoruz” dedi.

Zamanın acımasızlığına karşı koyamadan solan ve de en sonunda silinen
film kareleri gibidir hatıralar…
Elde tek kalan…
Zaman zaman medet umulan…
Her bunaldığımızda mutlaka sığındığımız bir liman…
“Hiç olmazsa unutmamak isterdim.
Eski geceler, sevdiklerimle
dolu odalar...
Yalnız bırakmayın beni hatıralar.
Az yanımda kal çocukluğum,
Temiz yürekli uysal çocukluğum...
Ah, ümit dolu gençliğim,
İlk şiirim, ilk arkadaşım, ilk sevgim...”
***
Ulaşamadığımıza ulaşmak…
Kavuşamadığımıza kavuşmak için mi
umut biriktirdik yalnız?
Barış için umut...
İnsanca bir yaşam için umut...
Adalet ve eşitlik için umut...
Umudun en son öleceğine inanmak
ister insan…
En çaresiz anlarda bile bir sonraki
güne umutla uyanmak ister…
Yaşamak için…
Sabah erkenden huzurla uyanmak için
bir nedeni olmalı insanın…
Bir bekleyeni…
Özleyip arayanı olmalı…
***
Biriktirdiğimiz umut bir okyanusa döndü içimizde zamanla…
Ufuksuz ve kara parçasız…
Ya hayal kırıklıkları?
Az mı hayal kırıklığı biriktirdik…
"Gittikçe artıyor yalnızlığımız" diyen
şairi haklı çıkarırcasına geçip gitti yıllar…
Modern zaman yalnızlıkları mı bunlar?
Düşünüyorum da eskiden de böyle
miydi dünya?
Biz değil de ben duygusu ile mi yön
verirdik hayatımıza?
Toplumsal olarak düşündüğümüzde
değişen pek bir şey yok sanki…
Yıllardır aynı çemberin içinde dönüp
duruyoruz gibi…
68 rüzgârı farklı da olsa tüm dünyada
hissedilirken bile biz taksim rüyaları görüyorduk…
Yurdumuz bölünsün istiyorduk…
“Ya taksim ya ölüm” diyorduk…
Kıbrıs’ın bölünmesine karşı çıkanlar
hain, Rumcu diye yaftalanıyor…
Cinayete kurban gidiyorlardı…
Oysa dünya, halk ayaklanmalarıyla
kaynıyordu o zamanlar…
Özgürlük, barış ve devrim rüzgârları
bizim buralara hiç uğramamıştı ama…
***
Oysa doya doya yaşamak isterdin
sen…
Meydanlarını, parklarını, caddelerini
bilmediğin şehirlerde kaybolmayı
severdin…
Viyana’da konçerto…
Venedik’te arya söyleyen gondolcuyu
dinlemiş…
Tuna nehri kıyısına dizilen demirden
ayakkabıların hikâyesini anlatmıştın
bana… Ama en çok da kendi yurdun
için atardı kalbin…
Daha güzel günlerin hayalini kurmaktan
hiç vazgeçmeyeceğini sanırdın…
Geçip gitti yıllar işte…
Geriye dönüp baktığında ne görüyorsun
en çok?
Hayal kırıklıkları mı?
Kırılanları yapıştırmak kolay olmuyor…
Oysa“Güzel günler göreceğiz, güneşli
günler” demişti Nazım usta…
Motorları maviliklere sürecektik…
Süremedik…
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Gün gelip de kurtarıcıdan kurtulmadıkça
Hiç hayal etme özgürlüğe kavuşmayı
Kurtaran ensende böyle andrez oynadıkça
Bırak bu yalancı kurtuluştan hayır ummayı
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KAPALI KAPILARIN
GERİSİNDE...
Deliler dünyasından merhaba diyerek
başlamak istiyorum yazıma...
Alın dünyadaki ülkeleri yöneten liderleri ve bir değerlendirin...
Despot, diktatör ve deli!
Bana bugünkü durum İkinci Dünya
Savaşı öncesini hatırlatıyor...
Franko, Mussolini, Hitler, Salazar ve
dahaları...
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'nin de etkisiyle geriye kalan
ülkelerde başa geçenler büyük oranda
sosyal demokrat bir nitelik gösterdiler...
Günümüzde bu deliler yönetimindeki
dünyada bir Üçüncü Dünya Savaşı mı
görmemiz gerekli yeniden bir toparlanabilmek için...
***
Guardian gazetesi Boris Johnson'un
bir açıklamasına yer verdi...
Dünyaya İngiltere tarafından satılan
silahların Rus ordusunun eline geçmemesi
için gerekli önlemleri alacakmış!
İngiltere başta Hindistan'a ve Pakistan'a
sattığı silahların Rus ordusunun eline
geçmemesi için satış yaptığı ülkelerle
yasal boşlukları kapatarak bu devrin olmasını engelleyecekmiş...
Dünyada barışı getireceğini iddia eden
ülkelere bir bakın...
Hepsi de silah ticareti yapan ülkeler..
İngiltere, Almanya, Fransa, Amerika...
Neden Hindistan ve Pakistan'ı suçluyorlar?
Bu ülkeler Ukrayna Rusya arasındaki
krizde bir ölçüde NATO'yu eleştirdiler...
Yani NATO'nun kışkırtmaları ile bu
krizin meydana geldiğini açıkladılar...
Bir de Pakistan'da yapılan yönetim
değişikliği gözlerini korkuttu...
O kadar da değil...
Bilindiği gibi Amerika ve batı dünyası
yıllardır İran üzerindeki emellerini gerçekleştirmek için uğraşıp duruyorlar...
Silah konusunda Tahran'ı da suçladılar...
İran Rusya'ya silah sevkiyatı yapıyormuş...
Rusya bu silahları Ukrayna savaşında
kullanacakmış!
Ancak İran'ın Rusya'ya verdiği silahların saldırı amaçlı değil, savunma amaçlı
olduğunu da vurguladılar!
Yahu Rusya Ukrayna'da neden savunma yapsın...
Saldıran bir ülke savunma yapar mı?
Diyelim ki Ukrayna Rusya'ya saldırdı,
o zaman böyle bir silahın alınması normal
olabilir...
Kaldı ki Rusya en büyük askeri güç
olarak biliniyor...
Ukrayna'da da bu gücünü göstermiş
değil, belli düşüneleri var herhalde...
Çavuşoğlu Amerika'ya giderken Suriye'ye gidecek Rusya uçaklarına Türkiye'nin hava sahasını kapattığını açıkladı!
Kapalı kapılar arkasında işler döndürülüyor anlayacağınız...
Şimdi bir bakarsınız Pajkistan ve İran
girer potaya!
Delilik bu, savaş, ölüm fıtratlarında
var!

KALAY-KALAYCI

SAĞ HAMASET SOL HAMASET

Bu ülke, sadece sağın hamasetinden değil
solun hamasetinden de çekiyor. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile
CTP milletvekili Sıla Usar İncirli sol hamasetin başını çekiyorlar. Uzun
uzun konuşup bir şey söylememenin rekoru onlarda. Sıla Usar, DP ve
YDP’nin açıkladıkları deklarasyonu muhtıraya benzetirken “maskaralık”
sözünü kullandı. Ardından da “Kıbrıs Türk halkının alternatifi doğru
vizyon ile ülkeyi yönetecek siyasi iradeye sahip olan CTP’dir” dedi.
CTP’nin elinde sihirli değnek var da biz mi bilmiyoruz acaba?

GEZİYİ SAvUNUYORUZ:

KENT SUÇLARINA KARŞI vERDİĞİNİZ
MÜCADELEDE YANINIZDAYIZ!

Gezi davasında Kavala ve yedi kişiye
verilen hapislik cezalarına karşı çıkan
Kıbrıs Şehir Plancıları Odası Yönetim
Kurulu bir açıklama yaptı.
Açıklama aynen şöyle:
"2013’teki Gezi eylemlerine ilişkin 17
sanıklı Gezi davasında dün açıklanan
karar, Türkiye Cumhuriyeti’nde yargının
hukuki değil siyasi olarak işlediğini bir
kez daha gözler önüne sermiştir. Hükümeti
ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılan
ve tutuklananların arasında meslektaşımız
Tayfun Kahraman, mimar Mücella Yapıcı
ve avukat Can Atalay da yer almaktadır.
Kamuya ait Gezi Parkı’nın
betonlaşmasını ve dolayısıyla bir kent
suçu işlenmesini, barışçıl yollarla önlemek
isteyen bu insanlara layık görülen hapis
cezaları, adalete, hukuğa ve insanlığa
karşı işlenen büyük bir suçtur.
Bu kararla birlikte, mesleklerini en iyi
şekilde yerine getirmeye çalışan plancılar,
mimarlar ve avukatlar, adalet, doğa
sevgisi, paylaşım ve kamu yararını savunmak uğruna özgürlüklerini yitirmişlerdir.
Bir kez daha ortaya çıkmıştır ki,
üyelerinin çıkarlarını korumakla yükümlü

olan meslek odalarına ek görevler
düşmektedir: “Kamu yararını sermaye
ve devlet hırslarına karşı savunmak”!
Kentlerimizi ve kamusal alanlarımızı
sermayeye karşı korumaya çalışan bu
kent hakkı talebi Gezi’de en güzel halini
bulmuştur.
Kıbrıs Şehir Plancıları Odası olarak,
Kuzey Kıbrıs’ta Türkiye’ye paralel gelişen
siyaset anlayışına karşılık, mesleğimize
ve üyelerimize sahip çıkmanın yanında,
halkımızda bu gidişatın tehlikelerine
ilişkin farkındalık yaratmak için
çabalıyoruz.
Gezi Parkı’nın hala yerinde ve
İstanbulluların hizmetinde olması, bugün
elde edilen tek kazanımdır. Bu kazanım
sadece bir yeşil alanın korunması değil,
adaletsizliğe, baskıcı ve otoriter bir yönetime karşı elde edilen bir kazanımdır.
Geziden saçılan bu umudu, tutuklu olan
bu onurlu insanlar sayesinde
yaşayabiliyoruz.
Sayenizde
gururlanıyoruz. Toplum yararına mesleğini
sürdüren, doğasına ve kentine sahip çıkan,
hukuk, demokrasi ve bilim yolundan
şaşmayan tüm insanların yanınızda
olduğunu bilmenizi isteriz."

Özkıraç, hastaneye kaldırıldı
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay
Özkıraç, dün hastaneye kaldırıldı.
Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre ağır astım hastası olan
Kubilay Özkıraç’ın nefes darlığı nedeniyle fenalaştığı ve evine giden 112 acil servis
aracı ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.
Özkıraç’ın ağır astım hastası olduğu ve durumunun ciddi olduğu gelen bilgiler
arasında.

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

İŞTE CTP'NİN
BULUNDUĞU NOKTA
Şener Levent'in burada beraat ettiği,
kolaj karikatür davasının Ankara'da Tayyıp
Erdoğan tarafından uluslararası hukuk teamüllerine aykırı olarak aynen açılması ve
Levent'in gıyaben yargılanıp 1 yıl hapse
mahkûm edilmesine siyasi partiler içinde
çıka çıka bir BKP çıktı, onurlu ve yürekli
bir sesle anında isyan eden.
Onu dün itibarıyle TDP ve YKP izledi.
Bazı noktalarda tepkilerin ortaya konulmasında kısa da olsa yaşanabilen gecikmeler, olaya karşı duyulan haklı öfke ve
infiali yumuşatmıyor mu dersiniz?
Yoksa geç olsun de güç olmasın mı?
***
CTP'yi hiç saymıyorum.
Hukuk ve adaleti hiçe sayan böylesine
faşizan bir olayda, tepki bazında adını anmaya bile değmez!
Ne olduklarını kendileri her fırsatta
açıkça sergiliyorlar zaten.
***
Kıbrıs'ta 48 yıldır süregelen askeri ve
sivil işgale dilleri varıp da bir günden bir
güne işgal diyemeyenler!..
"Bize sormadan şeyinizi bile kaldıramazsınız" diyen işgalciye söyleyecek tek
lâf bulamayanlar!..
Anayasa'daki "Geçici 10. madde"nin kalıcı 10. madde olmasına hiç itirazı olmayanlar!..
Türkiye'den taşınıp, Rumdan silah zoruyla
gaspedilen ganimete yerleştirilen nüfusla,
Kıbrıslıtürk nüfusunun 8'e 10'a katlanarak
asimile edilmesine "Kültür zenginliği" diyenler!..
Buna karşı çıkanları "Ötekileştirmeci"
ilân edenler!..
Türkiye'nin burada kurduğu korkunç sömürü, soygun ve yağma düzenine eyvallah
çekip "Türkiye'siz olmaz" diyenler!..
Kıbrıs'ta hasbelkader bir çözüme varılacak
olursa, bu konuda son sözün Kıbrıslıtürk
toplumuna değil, Türkiye'ye ait olduğuna
temenna edenler!..
22 Ocak 2018'de Afrika gazetesi ve yazarlarına karşı, Tayyıp Erdoğan'ın bizzat
talimatıyla düzenlenen linç barbarlığına
"Oh olsun" anlamında "Onlar da yazmasaydı" diyenler!..
Çözümsüzlüğün birinci derecede sorumlusu Türkiye olduğu halde, bunun bütün
suçunu Kıbrıs Rum tarafına yükleyerek
Türkiye'nin uzlaşmaz tavrına örtü olmaya
çalışanlar!..
Şener Levent'i "Askerin ajanıdır" iftirasıyla gelip gidene jurnalleyenler!
"Şener Levent Denktaş'la anlaşıp kendi
kendini hapse attırdı" diyebilecek kadar,
insanlık ve vicdanlarını karartıp akıl ve
mantık yolundan iyice sapanlar!
Ve burada TC tarafından kurdurulan 'Dış
Basın Birliği'nden bir istifayı eleştiri yağmuruna tutup bunu kınama yarışına girerek,
Şener Levent'in, Kıbrıs'ta beraat ettiği bir
davadan Tayyıp'ın mahkemelerinde Ankara'da yeniden yargılanıp 1 yıl hapse mahkûm
edilmesine söyleyecek lâf bulamayanlardan
elbette daha farklı bir tavır beklenemezdi!
Tufan Erhürman ne diyor baksanıza...
"Memlekette o kadar ekonomik sıkıntı
varken bunlar konuşulacak şey değildir"(!!!)
İşte CTP'nin bulunduğu nokta!
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Onuncu köy
YALANLA YAŞAMAK

Hayat Hüseyin
1974’de yollar ayrılırken tercih
çarpıtmasının toplumsal sonucu, Adalı
Kıbrıslı Türklerın “yok oluş süreci”.
“Yerleşimci kolonize rejim KK-TC”de
“siyaset” ve “siyasi”lerin süreç’deki rolü.
Adalı Kıbrıslı Türkler bir “Toplumsal
Varlık” olarak her gün biraz daha demografik, Ekonomik, Mali, Ahlaki
yokoluşa uğrarken, “Emperyal Ankara
Otoritesi” ve Hükümetleri’nin Adalı
Kıbrıslı Türkler’e uyguladığı Kolonizasyon, Asimilasyon ve İlhak hedeflerine,
arkasını dönüp görmezden gelenler, “Kolonize Memurluğu” döneminde işine geliyorsa Kolonizasyon, Asimilasyon ve İlhak
hedeflerine alkış tutanlar,
“Kolonize
Memurluğu”ndan
alındığında, “Yeni Memur”ların verdiği
kararlara güya isyan edenler,
Dianellos Sigara Fabrikasında,
“Oligarşik Liderlik Sistemi” ile Parlamenter Pasifizm’in bataklığında yüzen ,
emperyal Ankara Otoritesine değil, koloni
memurları ile çıktıkları İlhak Maratonu
koşusunda hep yan yana koşan Barış ve
çözüm kahramanları! En az Biat’çı ve
el pençe divan duran “Koloni
Hizmetkar”ları kadar “İkiyüzlü Siyasal
Aktör”dürler. Bu “İkiyüzlü Siyasal
Aktör”ler yüzünden “Toplumsal
Yokoluş”u yaşıyoruz. Akıl alır gibi bir
şey değil bu. HIRSIZ EVİN İÇİNDE
İSE, KAPI KİLİT TUTMAZ

AİHM TANIMAZ!

Asım Altıok
Tek adam rejimi HUKUK tanımıyor…
Ülkede muhalefet siyasi partilerin tamamen etkisiz kaldığı Türkiye’de (Osman
Kavala örneği) ‘İnsan hakları’
savunucuları AİHM kararına rağmen en
ağır cezalara çarptırılırken hıncını
alamayıp sınırları ötesi ülkemiz Kıbrıs’ta
Kıbrıslıtürk gazeteci Şener Levent’i de
Ankara’da uyduruk bir mahkemesinde
mahkum etmesi Recep Tayyip Erdoğan’ın
gerçek yüzünü (hala sessiz kalan) dünyaya
İFŞA etmesi açısından en canlı bir
örneğini de teşkil etmektedir…

NORVEÇÇİLİK OYUNU

Ulaş Barış
İş kendi vekillerinin Başbakanın yüzüne
karşı açıkça ‘istifa et, Türkiye seni istemiyor’ deme noktasına kadar varmış,
muhalefet hala daha ‘yönetemiyorsunuz’
‘koltuk kavgası’ diyerek devam ediyor.
Bu kadar körlük olmaz. Gene mi ‘müdahale’ göremiyorsunuz?
Faiz Bey, gerçeği kabul et. Bu iş bitti.
Seni başbakan yapmayacaklar. Alt-üst
ilişkisi ve biatın sonu budur. Diğer
hükümet sevdalıları da bu gerçeği bilerek
hareket etsin. Öyle Norveççilik oynamakla
bu işler olmaz. Bir tane daha muhalif
vekil ‘yönetemiyorsunuz, halka yazık,
koltuk kavgası’ türü, esas olanı gözardı
eden popülizme bulanmış ileti görürsem
kusacağım. Maraş’ta yapılan törende
konuşan Tatar “Maraş egemenlik
ağımızdadır. BM kontrolüne verilmesini
veya güven yaratıcı önlemler bağlamında
al-vere girmeyi asla kabul edemeyiz”
dedi. Yani çözümsüzlük çözümdür teranesine devam. 3 ortaklar koalisyon için
Turizm Bakanlığında buluştu. Toplantı
sonrası ‘çatlak yok’, ‘kriz yok’ gibi
açıklamalar yapıldığına göre hem çatlak
hem kriz hem de başka işler var.
Alla alla, Dışişleri Bakanlığımız Avrupa
Komisyonu'nun
Halloumi/Hellim
konusunda gayri resmi iki toplumlu bir
komitenin kurulacağını açıklamasına
tepki göstermedi mi daha? Uyuma
bakanlık hellim elden gidiyor, kuzuların
dağa çıkması gerek.

SIRADA SEYŞELLER!
Fatma Kişmir
Tatar İngiltere'ye gidecek bize mi
soracak elbette değil!
İsterse Küba'ya ya da Tanganiga'ya
gider ya da Seyşeller’e...
Memleket bu haldeyken davet falan
bunları kabul etmek zorunda değil ayrıca
birlikte gidecek kaç kişi ile uçak otel vs
bunun parasını kim ödeyecek?
Çok mu acil!

GÜNÜN KOMEDİSİ
Ülker Fahri
Lefkoşa'nın ortasında, hiçbir çalışma
yapmadan ayağımıza kadar yabancı turistlerin, Lokmacı Sınır Kapısından
Kuzey'e rahat geçişlerini dahi doğru
düzgün organize edemeyenler;
Hindistan'dan evlenecek kişileri, KKTC'ye getirip "HİNT DÜĞÜNÜ" turizmi
yapacaklarmış!

KRİTİK ZAMANLAR
Mustafa Billur

KIBRIS CUMHURİYETİ BAYRAĞI İLE YÜRÜYÜNCE
Zeki Beşiktepeli
Günlerdir basınımızda hükümete karşı
şikâyetleri dinliyorum.
Ama işin özüne yönelik dokunan bir şey
maalesef yoktur.
Biz bilmeliyiz ki EGEMEN olmadığınız
bir sistemde bir şeyleri düzeltmek mümkün
değildir.
Bizim EGEMENLİĞİMİZ Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan gelmektedir.
Sebebi Kurucusuyuz ve Uluslararası devletlerin kabulünden gelen bir haktır.
Diğer haklarımız ne 20 Temmuz ne de
KKTC’nin kuruluşundan geliyor. Bunu iyi
kavramalıyız. Bütün hak ve yetkilerimizi
Kıbrıs Cumhuriyeti’nden aldığımızı bilerek,
yapılacak siyasetin ve politikanın bu temel
üzerine oturtmamız gerekir.
Sokakta da hak aranırken ellerimizde eğer
bayrak olacaksa o bayrak ne TC ne de
KKTC bayrağı olacak. O Bayrak KIBRIS
CUMHURİYETİ BAYRAĞI OLDUĞU
GÜN KALE ALINACAĞIZ VE DOĞRU
OLANI YAPMIŞ OLACAĞIZ.
Diğer yollar çıkmaz sokaktır.
Bugüne kadar yaptıklarımızın 20 Temmuz

ve KKTC temeli üzerine kurduğumuz için
kaybettik ve kaybetmeye de devam edeceğiz.
Kurtuluşumuz bize verilen ve uluslararası
tanınmış Kıbrıs Cumhuriyeti’nden
geldiğinden unutmadan önde tutup
haklarımızı o temelde kurup talep ettirmeliyiz.
Diğer temeler üzerine kurulu siyaset
İŞGAL Siyasetini desteklemektir.
Diğeri ise BM’ye ve BM’ye üye devletlere
meydan okumaktır. Böyle bir siyasetin
taraftarı olmak sorunlarımızın artması ve
çözümsüz kalmasıdır.
Sorunlarımızın çözümü ise hukuka uygun
olmalıdır.
Savaşla ortaya çıkan yapıyı reddetmekten
geçer.
Sorunlarımızın artmasının temel nedeni
burada yatmaktadır.
Çünkü Egemenliğimizi devrettiğimiz için
güç ve ERKİMİZİ Türkiye’ye devrettiğimiz
için kaybettik.
Bunu geri almanın yolu KIBRIS
CUMHURİYETİ’NDEN GELDİĞİ İÇİN
O TEMELE DÖNEREK SİYASET YAPARSAK KAZANIRIZ.

BU MEMLEKET İŞGALCİNİN!
Mustafa Billur
Kimliğimize ve özgürlüğümüze sahip
çıkmadık. Sahip çıkmıyoruz. Sahip
çıkmayacağız.
Çünkü isgartayık.
*
"AH VAH SESLERİNİN GÜNCEL
OLAYLARA TEPKİ NİTELİĞİ DIŞINDA
BİR ETKİSİ OLMAZ.
BU ADİ OLAYLAR KARŞISINDA AH
VAH ÇEKECEĞİMİZE KİŞİLİĞİMİZE,
KİMLİĞİMİZE, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE
SAHİP ÇIKMALIYIZ."
Kutlu Adalı
*
1933'te, yani 89 yıl önce, İngiliz Valisi
Reginald Edward Stubbs Kıbrıslılar hakkında
şöyle diyor:
"Bu Kıbrıslılar köle ruhlu, hiçbiri birbirine
güvenmez, hepsi gombinacı".
"Köle Ruhlu" olmak ne demek anlamak
için, günlük gelişmeleri takip etmek yeterli.
Adam taa o zamandan haklıydı!
*
UBP hâlâ bu memleketin onların

olmadığını anlamadı! Sol kesimde hiç olmazsa 1981'de Villa Fırtına'da TC elçisi
bunu yüzlerine söyleyince anlayanlar
olmuştu!
Bu memleket Türkiye'nin eyyy Kıbrıslılar,
solcusu, sağcısı, dingilcisi ve iç lastikcisi,
fark etmez! Siz tarihin size biçtiği rolü en
iyi şekilde oynadınız ve Lozan'da adayı
kaybeden TC'ye adanın üçte birini yasadışı
da olsa hediye ettiniz.
1964'ten beri (yani siz Kıbrıs
Cumhuriyeti'ni Rumlara hediye ettikten sonra) memleketin ağası Türkiye ve taşıdığı
yasadışı yerleşimci nüfustur.
Siz ise rolü bitmiş ezik figüran gibi köşede
durmaya alışacaksınız artık.
Kimliğiniz bitti!
Diliniz eridi!
Kültürünüz yok oldu!
İnsanlarınız Dünya'nın dört bir yanına
dağıldı!
Çocuklarınızı "git ve gelme" diyerek gönderiyorsunuz on yıllardır!
Sizinkisi amma platonik bir Türk aşkıymış
yahu...

Ali Demir
Paradigma değiştirmek kolay değil,
öyle ki bu süreç yatay ve dikey sınıf
mücadelelerinin daha da görünür hale
geldiği,
yani
burjuvazinin
fraksiyonlarının kendi içindeki ve işçi
sınıfı ile sermaye arasındaki mücadelenin
gözle görünür olduğu bir zaman dilimine
denk geldi.
Avrupa'nın bile üretime dair rasyonellerini göz ardı ederek NATO'nun
konsolidasyonuna destek vermek zorunda kalmasından Türkiye kaçabilir mi?
Gezi davası toplu bir tasfiyenin
olabileceğini göstermekte.
Tasfiyenin ilk muhatapları liberal
demokratlar görünse de MHP ve Vatan
Partisi klikleri mevcut tasfiyenin kendilerine dönük olduğunu anlamış durumdalar.
Yeni dönüşümün taşları döşeniyor.
Bakalım ne olacak.

AKKUYU NÜKLEER
SANTRALİ TEHDİDİ
Sonat Çağlar
Akkuyu Nükleer’e sıcak bakmama
sebebim diğer fosil yakıtlara göre
“oldukça farklıdır”.
Nükleer santraller diğer fosil yakıtlara
göre daha az hava kirletmesi ve küresel
ısınmayı hızlandırmaması gibi sebepler
ile “daha iyidir” fakat herhangi bir nükleer santralin “patlamayacağının” veya
“sızıntı yapmayacağının” “garantisi var
mıdır?”
Olası sızıntı durumunda Kıbrıs’ın
kuzey kıyıları Karpaz da dahil denize
girilemez hale gelir, patlaması durumunda da yağan yağmur ile tüm zehirli
maddeler yere iner ve o yağmurlardan
ıslanan birçok insan “uzun veya kısa
sürede” kanser olabilir.
Her ne kadar kullanacağı yakıt toryum
olsa ve uranyum kadar tehlikeli olmasa
da yine küçümsenemeyecek büyüklükte
bir tehlike mevcut.
Elbette günümüzde Akkuyu Nükleer’e
bağırıp, denizlerimizde doğalgaz gibi
küresel ısınmayı hızlandıran bir fosil
yakıt için yapılan sondaj çalışmalarına
“ses çıkarılmaması” hatta “geçiş yakıtı”
diye “fosil yakıt sevici” yatırımların
“normalleştirilmesi”, “toplum olarak”
“birey olma bilinci” ve “entelektüel
açıdan” gelişebilmemiz için “daha kırk
fırın ekmek yememiz gerektiğinin” “en
dramatik örneklerindendir”.
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Mehmet Harmancı:

FRAGMANI OYNATILAN BAŞKANLIK REJİMİ

Mehmet Harmancı sosyal medya paylaşımında
son yaşanan siyasi krize değindi ve şunları yazdı:
"AKP tarafından bilinçli bir şekilde rejim krizi
tırmandırılıyor, bir kere iplerini kaptıranlar da o
ipe her asıldıklarında o ip kendilerini daha da
içeriye çekiyor.
Türkiye aydınları ve muhalefeti Kıbrıs sorununda
ne düşünürlerse düşünsünler bu duruma karşı
bilgilendirilmeli, burada yaşanan rezillikler ve
baskı politikalarının ayyuka çıkarılması
sağlanmalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti bizim için bir çok açıdan
özel bir ülke (bunun nedenlerini çeşitli defalarca
kendimce açıklamıştım), sevgi bağımızın iktidardaki partilerle ölçülemeyeceği ama bize
dayatılan sindirme, değiştirme ve dönüştürme
politikaları karşısında durmanın da herşeyden
önce insan olmanın gerekliliği olduğunu
vurgulamamız gerekiyor.
Türkiye 1920’de egemenliğin kayıtsız şartsız
milletin olduğunu kabul etti, hem bizi şu an
yöneten seçilmişler hem de AKP Kıbrıs’ın
kuzeyinde bu temel varoluşu çiğnemek için el-

50.000 VATANDAŞ TALİMATI

lerinden geleni yapıyor.
Fragmanı oynatılan başkanlık rejimini yalvararak
istetecekler bize, şu an bağırılan yerel yönetimler
reformunu da ha keza “lütfen yapın” denilecek
duruma getirilecek.
Maddi kazanımlar temeline dayandırılan her
türlü çalışma hayatı mücadelesi ve bu konuda
yerel ortaklaşma, plan ve program yapamamanın
sonuçlarını çok acı bir biçimde yaşıyoruz."

SENDİKALARDAN ORTAK İŞÇİ BAYRAMI ETKİNLİĞİ
Çetinkaya Sahasında bazı Kıbrıslı
Türk ve Rum sendikalar ortak 1
Mayıs etkinliği düzenleyecek.
KKTC’den Dev-İş, KTAMS,
KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOPSen, DAÜ-Sen; Güney Kıbrıs’tan
ise Tüm Kıbrıs İşçi Federasyonu
(PEO), Dayanışma Evinde basın
toplantısı düzenleyerek 1 Mayıs
Pazar günü Çetinkaya (Taksim)
sahasında düzenlenecek ortak etkinlik hakkında bilgi verdi.
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral
Aşam,
basın
toplantısında
amaçlarının ortak vatan ve ortak
emekçi hakları ile ilgili taleplerini,
ekonomik krizlerin faturasının
emekçilere çıkarılmasının kabul
edilmeyeceğini
vurgulamak
olduğunu belirtti.
Kıbrıs sorununun çözümü için
müzakerelerin “dondurulmasını”
kabul etmediklerini ifade eden Aşam,
etkinlikte ortak vatan taleplerini de
vurgulayacaklarını söyledi.
Kuzeyde 1 Mayıs etkinliği için
toplanma noktasının Kuğulu Park
saat 9:30 olduğunu hatırlatan Aşam,
Surlariçi’nde Dikili Taş önünde
günün önemi ile ilgili yapılacak
konuşmanın ardından saat 11:00’de
başlayacak etkinlikler için Çetinkaya
sahasına doğru yürüyüşe geçileceğini
belirtti. Koral Aşam, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün emekçilere

GÜNLÜK

olumsuz yansıdığını, adada iki farklı
para birimi, emekçilere iki ayrı ücret
uygulaması bulunduğunu, taleplerinin eşit koşullarda yaşamak
olduğunu ifade etti.
PEO Genel Sekreteri Sotiroula
Charalambous ise, 1 Mayıs İşçi
Bayramı’nın Kıbrıs’ın yeniden
birleşmesi, emekçilerin talepleri için
mücadelenin yükseltildiği bir gün
olduğunu söyledi.
Charalambous, bu yılki etkinlik
için Savaşa Karşı Barış ve Sosyal
Adalet için Emekçiler Omuz Omuza
sloganını belirlediklerini ifade etti.
Bir soru üzerine Charalambous,
Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin
emekçilerin
güçlerini
birleştireceğinden
faydasına
olacağını, ancak Kıbrıs sorunu ile
ilgili müzakerelerin donmasının
çözüm ve yeniden birleşmenin yolunu kapadığını ve bunun emekçilerin
aleyhine olduğunu savundu.
Basın toplantısında okunan ortak
açıklamada da, Kıbrıs işçi sınıfının
kazanımları için işçi hareketinin
Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk öncülerinin saygı ile anıldığını belirtildi.
Dünya
genelinde
sosyal
eşitsizliğin artmakta olduğunu,
pahalılığın çalışan kesimin yaşam
kalitesini kötüleştirdiği, büyük bir
kesimin işsizlik, güvencesizlik ve
yoksulluğa karşı mücadele verdiği
kaydedilen açıklamada, “tek

egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek
uluslararası kimliği olan iki bölgeli
iki toplumlu bir federasyon
temelinde yeniden birleşme için
mücadelenin
sürdürüleceği”
kaydedildi. Açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmelerin
İsviçre’nin Crans Montana
kasabasında yapılan görüşmelerde
kaldığı yerden mümkün olan en
kısa zamanda yeniden başlanması
gerektiği savunuldu.
YKP, İKİ TOPLUMLU
1 MAYIS ETKİNLİĞİNE
KATILACAĞINI DUYURDU
Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 1
Mayıs’ta
Kuğulu
Park’tan
başlayacak ve ara bölgede iki
toplumlu etkinlikle son bulacak
yürüyüşe katılacağını duyurdu.
YKP Basın Bürosu’ndan yapılan
açıklamada, YKP’nin 1 Mayıs Pazar
günü 09.00’da YKP Genel Merkezi
önünde buluşup Kuğulu Park’tan
başlayacak ve ara bölgede iki
toplumlu etkinlikle son bulacak
yürüyüşe katılacağı belirtildi ve
üyeler ile sempatizanlar etkinliğe
katılmaya çağrıldı. 1 Mayıs’ın
çalışma saatlerinin düzenlenmesine
yönelik ortaya konan direnişle ortaya
çıktığının hatırlatıldığı açıklamada,
Kuzey Kıbrıs’ta özel sektörde
haftalık 40 saat olan çalışma saattine
uyulmadığı kaydedildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, rejim
krizinin AKP tarafından bilinçli bir şekilde başkanlık sisteminin
istenmesi için tırmandırıldığını söyledi. “Fragmanı oynatılan
başkanlık rejimini yalvararak istetecekler bize” dedi… Bunun
için değil miydi ‘‘Ankara’dan talimat var, UBP tek başına gelebilsin diye 50.000 vatandaş yapılacak’’ talimatı? Sonra da bu
ses kaydını yayınlayan Yenibakış gazetesi çalışanları CTP’nin
yaptığı Özel Hayatın Gizliliği Yasası’ndan Ağır Ceza’da davalık
oldu… KTAMS başkanı Güven Bengihan da Türkiye’den
50.000 vatandaşlık dağıtılması talimatı verildiği ses kaydı
üzerine, “İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimatta günde
minimum 50 kişinin vatandaş yapılması yönünde bir baskı
vardır” demişti… Tabii, altı ay sonra Bengihan, CTP eski milletvekili Okan Dağlı’nın Kara Liste’de olduğu için Türkiye’ye
sokulmaması üzerine sözde protesto etmek için gittikleri TC
Elçiliği önünde, ‘‘Bizim TC Devleti ile hiçbir sorunumuz yok’’
da demişti… TC’nin Kıbrıslılarla sorunu var ki 50.000 vatandaş
yapılacak diyor!.. 50.000 vatandaşlığın gündeme geldiği günlerde,
CTP’li Asım Akansoy günde 200 vatandaş yapıldığını ifade
etti… Ondan sonra da HP’li Ayşegül Baybars “Bir ayda 700
kişinin vatandaş yapıldığı bilgisi aldık” demişti… Bunlar söylendikten sonra da demokrasicilik oynayıp bu demografik bozgunda seçim yapıldı! LTB Başkanı Harmancı başkanlık sistemi
istenmesi için rejim krizi AKP tarafından bilinçli bir şekilde
tırmandırılıyor dedi… 50.000 vatandaş da işte ‘başkanlık referandumu’nu garantiye almak için yapılıyor! Taşıma nüfusa
karşı çıkmadan, hatta bu nüfusu sahiplenerek Kıbrıs’ın yandığı
ateşe benzin dökersiniz…
İSLAM CUMHURİYETİ
Pegasus Hava Yolları, bir
grup çalışanının rakı
masasında 'Kadir gecesi
özel' ifadeleriyle paylaştığı
fotoğrafla ilgili açıklama
yaptı. Açıklamada “Konu
ahlak kuruluna aktarıldı,
gerekli kararlar alınacak”
denildi. Gazeteci Şirin
Payzın, ise "Pegasus mayo
giyen çalışanını da mı
atacak?” diye sordu.
Türkiye İslam
Cumhuriyeti’ne
hoşgeldiniz…
*
BOKLU TARİFE
Mayıs’ta elektrikte çoklu
tarifeye geçilecekmiş.
İnşallah çoklu tarife boklu
tarifeye dönmez…
*
KALİMERA KİRİYE
Anastasiadis, Ukrayna ile
Kıbrıs arasında sarsıcı bir
paralellik bulunduğunu
söyledi. Kalimera kiriye..
*
KEŞKE KOPSA
Ticaret Odası Başkanı
Turgay Deniz, “Elektrikte
zamları bir defada yapıp bu
bedeli halka ödetemezsiniz.
Halk bunu ödemez ve
kıyamet kopar” dedi. Keşke
kıyamet kopsa…
*
PROTOKOL
Tufan Erhürman,
“Protokolde neyin
olmadığını açıkladılar, ne
taahhüt ettiklerini
açıklamadılar” dedi.
Bilmeyecek ne var?
Türkiye’de ne varsa burada
da olacak, Türkiye’de ne
yoksa burada da
olmayacak.

“Tırnak”...
"Neoliberal tahribatın ağırlığını
gittikçe acımasız bir şekilde
yaşıyoruz. Genç kuşaklar, eğer
aileden bir ayrıcalık yoksa hayata
güvencesizleşme ve yoksullaşma
çarklarının arasında atılıyorlar.
Orta sınıf hızla eriyor.
Çoğunluğunu özel sektör
emekçilerinin oluşturduğu
prekarya ise acımasız sömürü ve
fakirlik koşullarında hayata
tutunmaya çalışıyor. Kıbrıs’ın
kuzeyinde toplumsal yapı
değişiyor. Geleneksel memur
toplumu olma hali parçalanıyor.
Büyük bir gürültüyle gelen
prekaryalaşma dalgası geleneksel
toplumsal yapının zeminini
sarsıyor."
Hasan YIKICI
(Yenidüzen)
" Dünyadan farklı, nev-i şahsına
münhasır bir “toplum standardı”
geliştirerek,
"Hasta" olduk…
"Hasta"!
Bir taraftan “kumarhanelere ve
sözde gece kulüpleri olarak
lânse edilen genelevlere
(kerhanelere)” “kültür turu”
düzenlerken, öbür taraftan
Camiler, Külliyeler, İmam Hatip
Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri
inşa edilen kaç toplum var?
Bir avuç “ganimetçi”nin bir
güzel sömürdüğü kaç toplum
var?"
Mehmet ÇAĞLAR
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı

PERTEv PAŞA

Kıbrıs’ın fethinde donanma
serdarı olarak destan
yazmış Pertev Paşa… Öyle
yazdılar haberde. Çünkü
haberi yazan gazeteci
1571’de Pertev Paşa’nın
yanındaydı… Paşa’nın anıt
türbesi Maraş’ta açıldı.
Tayyip Erdoğan Maraş
Açılımı yapmasa koca
kahraman Paşa türbesiz
kalacaktı… Tatar açılış töreninde,
Mağusa ve Ercan limanlarının açılışı karşılığında
Maraş’ın BM kontrolüne verilmesini kabul etmeyeceğimizi
buradan bir kere daha vurguluyorum” dedi… vatandaş
diyor ki: Tatar ‘yaşasın ambargolar ve izolasyonlar’ diyor.
Sözde federalist muhalefet nerede?
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dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
UBP’li eski bir tanıdığım
anlatıyor: Bir Kıbrıslı ile
evlenmiş Moldovyalı bir
kadının babası kanser oldu.
Kadın babasını tedavi ettirmek için Moldovya’dan
getirdi. Babası burada
çalışmamış, sosyal sigorta yatırımı yok,
kamuya kuruş katkısı yok.
Kendi kanser hastalarını ilaçsız bırakan,
MS hastalarına ilaç getirmeyen, Asya bebekle ilgilenmeyen, 8 yaşındaki Meryem
Ceren’i acilde bekletirken öldüren bu rejime ithal kanser hastası getirdiler tedavi
etmeye…
Gidiyorlar Ali Pilli’ye, o da iki doz
ilaç verdiriyor. Dozu 5.000 TL! Sonra
üçüncü doz için gittiklerinde ‘başka yok’
diyor Pilli…
Olayı anlatan UBP’linin yorumu şu:
Moldovyalı kadının kocası UBP’li olsaydı
anlayacaktım bu torpilin nedenini, ama
CTP’lidir. Bir CTP’liye bu kadar torpil
yapılır mı?
UBP’linin bütün takıldığı nokta bu:
UBP’li olsa anlarmış torpili! Torpili öyle
içselleştirmişler ki…
Ona şöyle diyorum:
-‘Sosyal sigorta yatırımı yok, kamuya
bugüne kadar kuruş katkısı yok, torpille
10.000 TL’lik ilaç veriliyor kendisine
bizim cebimizden’…
Anlamıyor bu söylediğimi…
***
Bu olayın hemen üzerine bir yakını
Kalkanlı Yaşamevi’nde kalan bir tanıdığım
bana kendisine gönderilen mesajı gösteriyor. Yaşamevi’nde ilaç olmadığı için
tedarik etmesi isteniyor. İstenen ilaçlar
çok basit mide ve tansiyon ilacı!
Bu iki olayı nasıl birleştirelim şimdi?
***
Sıradaki olayı da bizzat ben yaşadım.

KAMU HASTANESİNİN KAPISINDA:
KANSIZ SOYKIRIM!
Yaklaşık üç hafta önce hasta olduğumu
hissettim, Korana olmuş olabilirim diye
birkaç kez test yaptırdım. Hep negatif
çıktı.
Hastanede polikliniğe bakınamazsınız,
en erken randevu bir ay sonrayadır. Bir
ayda ölmezseniz ne ala! Öksürük krizlerine
dayanamayınca artık Acil’e gittim.
Kapıdaki görevli kabul etmiyordu beni
‘polikliniğe git’ diyerek…
Zar zor girdim içeriye, Korona testinden
sonra, iki ilaç verip gönderdiler; daha
beter oldum.
Sonra gene gittim Acil’e, verilen ilaçları
gösterdim, ‘daha kötü oldum’ dedim;
‘polikliniğe git’ diye kovdu beni nöbetçi
doktor, bakmadı bile 2 dakika ayırıp…
‘Bir ay sonraya randevu verir Poliklinik’
dedim, oralı olmadı…
Sonra bir dostumun tanıdığı genç bir
hekimin nöbet gününde Acil’e gittim.
Baktı, ilgilendi, verdiği ilaçlar ilk günden
tesir etti… Acil’de bakınabilmek için
‘torpil’ buldum!
-‘Sistem özel hastaneye git’, diye
bağırıyor. Ama özele de gitseniz doktorun
yazacağı ilaçlar olmayabilir eczanelerde.
Çünkü 3 Mart’ta Faiz Sucuoğlu’nun
açıkladığı gibi KKTC Türkiye’nin ‘ambargo’ listesindedir: “TC yetkililerinden
ilaç yasağı listesinden KKTC’nin
çıkarılması istendi” demişti Dr. Sucuoğlu.
Bu ambargonun yanısıra, TL’nin erimesi
de diğer bir ilaç kıtlığı nedenidir…
İşte bu, 1974’ten beridir TC’nin burada
kurduğu düzenin özetidir. Kansız
Soykırımdır bu: Sosyal (sağlık hakkı da
içinde), siyasal, ekonomik ve kültürel
hayatın yok edilmesidir.
***
2018 ve 2019’da 27 Milyon TL’den
fazla para harcandı Suat Günsel’in Lefkoşa
ve Girne’deki hastaneleri ile Kolan Has-

tanesi’ne yapılan sevkler için. Yani, sadece
sevk parası ile bir hastane baştan kurulur.
Ancak İşgal Rejimi insan için değildir!
‘Kamusal sağlık hakkı’ ile ‘sağlık
emekçisinin hakları’ üzerine ve ‘sağlıkta
özelleştirmeye karşı’ onlarca yazı yazdım.
İnat ettim özele gitmemeye ‘kamusal
sağlık hakkı temel insan hakkıdır’ diye
yazılar yazan biri olarak…
Bu konulara kafa patlatmış, nedensonuç ilişkisi ile mantıklı düşünmeye
çalışan bir insanım. Onca yazı yazdım
sağlıkta şiddet konusunda bile! Ama
kucağımda çocuğum olsaydı, mantık devreden çıkacaktı… Acil’den hasta kovmak
nedir?
Tabipler Birliği ve TIP-İŞ kendi üyelerine eğitim mi verecek, sorunları
kronikleştiren sisteme karşı GERÇEKTEN
tavır mı alacak, yoksa Dolar Milyarder
ile Milyonerlerinin özel hastanelerine
SEVKLERE devam mı edecek bir karar
versin!
Acil’den kovulduğumda 8 yaşındaki
Meryem Ceren’in orada bekletilirken neden öldüğünü yaşayarak gördüm! Burada
bir devlet ve hukuk rejimi olmadığı için
bir soruşturma yapılmadı Cerenciğin
cinayeti için…
Bu kadar inatçı bir insan olmasam özele
gidecektim. Ama işte, ‘sağlık hakkı insan
hakkıdır’ diye direttim. İşgal Rejimi bile
olsa, bir ‘KAMU’ var burada. En başta
TIP-İŞ ve Tabipler Birliği kamunun kendisidir. Asya bebek için bu yüzden haftalarca her gün sabahın 5’inde kalkıp yollarda pankart tuttuk. Çünkü KAMU biziz!
Sorun nüfustur, devletsizliktir ve işgal
rejiminin temel insan haklarını yok etmesidir. Teşhis budur, tedavisi da buna
göredir. Eğer iyileşmek isterseniz…
Teşhisimi koyup tedavi eden genç
hekime teşekkür ederim…

1 MAYIS’TAN İTİBAREN İZİN vERİLEN
YERLER DIŞINDA ATEŞ YAKMAK YASAK
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı,
ülke genelinde sıcak havanın etkili olacağı,
buna bağlı olarak ormanlarda yangın
tehlikesinin yüksek olduğunun tespit
edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
özellikle bol yağışlı geçen kış mevsiminden
dolayı otlanmanın yoğun olmasının yangın
riskini daha fazla artırdığına dikkat çekilerek,
yürürlükteki yasalar çerçevesinde, orman
alanlarında ateşli piknik yapılmasının izin
verilen yerler dışında, 1 Mayıs’tan itibaren
yasaklandığı kaydedildi.
Açıklamada şunlara yer verildi:
“Bilindiği gibi ülkemizde en büyük orman
yangını, 27 Haziran 1995’te Girne
Beşparmak Dağları yangını olmuş ve toplam
orman alanlarımızın %9,52’si olan 5803
hektar alan, tek bir yangından zarar
görmüştür. Yangınların nedenleri dikkate
alındığında %99,1’i insan eliyle (ihmal ve
dikkatsizlik, kaza, meçhul, kasıt vs.) geriye
kalan sadece %0,9’u ise yıldırımdan
kaynaklanmaktadır. Ayrıca, bugüne kadar
çıkan yangınların %90,8’i Mayıs-Ekim dönemini kapsayan 6 aylık sürede çıkmıştır.
İZİNSİZ ATEŞ YAKMANIN CEZASI ASGARİ ÜCRETİN 10 KATI PARA
VE/VEYA 3 YILA KADAR HAPİS…
Yürürlükteki yasalara göre 1 Mayıs – 31
Ekim tarihleri arasında her ne maksat ile
olursa olsun ateş yakılmaz ve bu maksat
için izin verilmez. Buna rağmen izinsiz ateş
yakanlar suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyet-

İBRAHİM CAN ANİDEN
RAHATSIZLANARAK
HAYATINI KAYBETTİ
Lefkoşa’da, 32 yaşındaki İbrahim
Can aniden rahatsızlanarak
hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre dün
saat 08.30 sıralarında, Lefkoşa’da,
İbrahim Can araç içerisinde seyir
halinde olduğu sırada aniden
rahatsızlanarak, ambulans ile
kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde
yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Can’ın ölüm sebebi yapılacak
otopsinin ardından belli olacak.

HAvA SICAKLIĞI
YÜKSELECEK
Hava sıcaklığı 31 dereceye kadar
yükselecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 30 Nisan –
06 Mayıs tarihlerini kapsayan hava
tahmin raporuna göre, bölgenin
alçak basınç sistemiyle ilk günleri
sıcak diğer günlerde üst
atmosferdeki serin ve nispeten
nemli hava kütlesinin etkisi altında
kalması bekleniyor.
Hafta boyunca hava genellikle açık
az bulutlu geçecek, en yüksek
hava sıcaklığı iç kesimlerde 28 –
31, sahillerde 24-27 derece
dolaylarında seyredecek. Rüzgar,
genellikle Kuzeyli yönlerden orta
kuvvette yarın Kuzey ve Doğu
yönlerden kuvvetli, yer yer
fırtınamsı olarak esecek.

DÖRTYOL BÖLGESİNDE
SİS
Lefkoşa - Gazimağusa
Anayolunun, Dörtyol bölgesinde
sabah saatlerinde oluşan sis
nedeniyle görüş mesafesi yer yer
azaldı.
Polis Basın Subaylığı tarafından
yapılan açıklamada, bu güzergahı
kullanacak sürücülerin yavaş ve
dikkatli seyretmeleri uyarısı
yapıldı.

İTHAL ÜRÜNLER TEMİZ,
YERLİ BİR ÜRÜNDE LİMİT
ÜSTÜ KALINTI TESPİT
EDİLDİ
Tarım Dairesi’nin rutin gıda
analizlerinde ithal edilen 52
ürünün tamamı temiz çıkarken, 29
yerli ürün arasında bir üründe
limiti üstü bitki koruma ürünü
tespit edildi.
Tarım Dairesi’nden yapılan
açıklamaya göre, Gazimağusa
sakinlerinden Hasan Kesen’e ait
salatalıkta limit üstü bitki koruma
ürünü tespit edildiğinden ürünün
hasadı bir sonraki laboratuvar
analizine kadar durduruldu.

leri halinde aylık brüt asgari ücretin 10 (on)
katına kadar para cezasına veya 3 (üç) yıla
kadar hapis cezasına veya her iki cezaya
birden çarptırılabilirler.”
Açıklamada, orman alanlarında ateşli
piknik yapılmasına izin verilen yerler dışında
kesinlikle ateşli piknik yapılmaması gerektiği
kaydedilirken, ateşli piknik yapılabilecek
alanlar şöyle açıklandı:
1. Alevkaya Piknik Alanı
2. Darboğaz Piknik Alanı
3. Salamis Piknik Alanı
4. Kantara Piknik Alanı
5. Kalkanlı Piknik Alanı
6. Balalan Piknik Alanı
7. Yeşilköy Su Depoları Piknik Alanı
8. Karpaz Piknik Alanı
9. Taşkent Piknik Alanı

10. Karşıyaka- Kozanköy Üçyol Piknik
Alanı
EN UFAK BİR DUMANIN ALO 177
VE ALO 199 HATLARINA
BİLDİRİLMESİ ÖNMEMLİ
Vatandaşların görecekleri en ufak bir
dumanı, hiç zaman geçirmeden ücretsiz
Orman Yangın İhbar hattı olan “Alo 177”
(Orman Dairesi’ne) veya yangın ihbarı “Alo
199” (İtfaiyeye) haber vermelerinin çok
önemli olduğu belirtilen açıklamada, aynı
şekilde herhangi bir yangın vukuunda ise
tüm vatandaşların yangın söndürme
çalışmalarına çağrısız katılmaları ve her türlü
imkânlarını seferber ederek, yangını söndürmeye çalışmalarının, hem yasa gereği hem de
vatandaşlık görevi olduğu kaydedildi.

MAĞUSA’DA
UYUŞTURUCU MADDE
BULUNDURMAKTAN 2
KİŞİ TUTUKLANDI
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme
Müdürlüğü ekipleri tarafından
Gazimağusa’da önceki gün
yapılan operasyon sonucunda
tasarruflarında hintkeneviri türü
uyuşturucu madde bulunan
M.D.İ.(E-21) ile İ.M.H.(E-26)
tutuklandı.
Polis açıklamasına göre
operasyonda M.D.İ’nin
tasarrufunda yaklaşık 10 gram;
İ.M.H’nin tasarrufunda ise 15 gram
ağırlığında hintkeneviri türü
uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili
soruşturma devam ediyor.
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YASASIN 1 MAYIS

Mevcut emperyalist
kapitalist sistemin tek alternatifi komünizmdir.
Çünkü
içinde
bulunduğumuz şartlarda
komünizmi en mükemmel
şekliyle inşa etmek için
teknolojik temel hazırdır.
Hâlbuki 1 Mayısı yine barbarlık
şartlarında kutlamaktayız!
Bunun sebebi dünya komünist hareketinin Stalin sonrası uğradığı ihanettir.
Tüm hainler solcusuyla, sağcısiyla ve
orta yolcusuyla yenilgiye uğratılmamış
barbarlık şartları ağırlaşarak sürecektir.
Ya işçiler komünizmlerini kuracaklar, ya da barbarlık, hem de artarak
sürecek.
Ya en ilerisinden en gerisine bütün
uluslar ve ülkeler el ele vererek
komünizmin yoluna girecekler, ya da
emperyalist kapitalizmin barbarlığı artarak sürecek.
Bugünkü barbarlığın anavatanları ABD,
Britanya, Fransa, Almanya, İtalya, Avus-

turya, Japonya, Kanada, Avusturalya,
Yeni Zelanda, Hindistan ve onlara uymak
için her şeyi yapmaya hazır olan Rusya
ve Çin’dir.
O halde mevcut barbarlığı durdurmanın
en hızlı yolu bu ülkelerdeki işçi
yoldaşların kendilerini yönetmekte olan
ve dünya barbarlığını ABD önderliğinde
örgütlemekte olan bu ülkelerdeki yönetici
barbarları devirmesi, iktidarı ele geçirmesi
ve en ilerisinden en gerisine tüm dünya
uluslarının ve ülkelerinin yardımına
gelmesidir.
O halde tüm diğer ülkelerdeki işçi
yoldaşların görevi kendi ülkelerindeki
barbarları devirmek ve iktidarı ele
geçirmek için yürüttükleri çalışmayı bu
ülkelerdeki işçi sınıfının iktidar mücadelesine sıkı sıkıya bağlı olarak ele
almaktır.
O halde bahsi geçen ülkelerin işçileri
ve komünistleri önderler olmak ve önderlere uygun bir şekilde çalışmak
zorundadırlar. O halde tüm ülkelerin
işçileri ve komünistleri önderlerinin

BKP: BU ŞARTLARDA
KURULACAK BİR
HÜKÜMETTEN HAYIR
GELMEZ

OKULLARDA COVID-19…

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez
Yürütme Kurulu (MYK), hükümetin
güven oylaması öncesi, UBP, DP ve
YDP içerisinde yaşananların “siyasi
etiğe ters, çıkar sağlamaya yönelik,
şantaj davranışlar” olduğunu iddia
etti.
BKP MYK tarafından yapılan yazılı
açıklamada, “Kuzey Kıbrıs’ta siyaset
her yönüyle iflas etmiştir” denilerek,
parlamentoda temsil edilen siyasi
partilerin düzene teslim olduğu ileri
sürüldü.
“Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun,
UBP’ye hakim olmadığı, bazı
milletvekillerinin kendi kişisel
çıkarlarını her şeyin üstesinde
tutarak hareket ettikleri” savunulan
açıklamada, “Bu şartlarda kurulacak
bir hükümetten hayır gelmez”
ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, halka yaşananları
ibretle izleme çağrısında bulunuldu.

ÇEvRE DAİRESİ: İZİNLİ
MÜZİKLİ EĞLENCE
YERLERİ BAYRAM İÇİN
ÖZEL İZİN ALMAYACAK
Başbakan Yardımcılığı, Turizm,
Kültür, Gençlik ve Çevre
Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma
Dairesi, verilen müzik izinlerinin,
Ramazan Bayramı için de geçerli
olacağını duyurdu.
Çevre Koruma Dairesi’nden yapılan
açıklamaya göre, daha önce izin
almış müzikli eğlence yerleri,
izinlerinde belirtilen koşullara uymak
kaydıyla 2-3-4 Mayıs tarihlerinde,
Daire’den herhangi bir ek izin
almaksızın müzik yayını
yapabilecekler.
Müzik yayını yapacak işletmelerin
öncelikle Çevre Koruma
Dairesi’nden önceden alınmış ve
süresi dolmamış olan müzik izin
belgesine sahip olmaları gerektiği
belirtilen açıklamada, şu ifadelere
yer verildi:
“Çevre Koruma Dairesinden alınmış
geçerli bir müzik izni olmadan veya
müzik izni koşullarına aykırı olacak
şekilde müzik yayını yapan
işletmelere 18/2012 sayılı Çevre
Yasası kapsamında yasal yaptırım
uygulanacaktır.”

etrafında kenetlenmek ve hep birlikte
ortak hedefe doğru ilerlemek
zorundadırlar.
Ortak hedefimiz dünya barbarlığının
en hızlı bir şekilde yerle bir edilmesi,
dünya komünizminin en hızlı bir şekilde
iktidar olmasıdır!
Günümüzde işçilerin enternasyonalizmi, tüm dünya işçilerinin önderliğinde
örgütlenecek olan tüm ulusların ve
ülkelerin barbarlığa karşı birliği,
komünizm için birliği temel şiarımız
olmalıdır!
O halde komünizme ihanet içindeki
tüm solcu, sağcı ve orta yolcu hainlerini
yerle bir edelim!
Onlara asla ve asla en ufak bir taviz
dahi vermeyelim! Marks,Engels, Lenin
ve Stalin’in, Bolşevizm’in şanlı bayrağını,
enternasyonalizmin şanlı bayrağını tekrardan göndere çekelim; ve onun etrafında
örgütlenerek zafere yürüyelim!
Yaşasın 1 Mayıs!
Yaşasın işçilerin uluslararası birlik,mücadele ve dayanışma günü!

160 ÖĞRENCİ, 26 ÖĞRETMEN vE 1 PERSONEL POZİTİF

Okullardaki haftalık Covid-19 vaka sayılarını açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı, 160
öğrenci, 26 öğretmen ve 1 personel pozitif olduğunu belirtti. 59 öğrenci ile 2 öğretmen
temaslı olduğu, 1 sınıfın da kapandığı kaydedildi.
29 Nisan tarihli açıklamaya göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 60 öğrenci, 6
öğretmen 1 personel pozitif oldu. 39 öğrenci, 1 öğretmen temaslı oldu, 1 sınıf kapandı.
Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 86 öğrenci, 14 öğretmen Covid-19’a yakalandı. 15
öğrenci temaslı oldu.
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ndeki 14 öğrenci, 6 öğretmen pozitif, 5 öğrenci ile 1
öğretmen temaslı oldu. 59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda
pozitifleşme oranı yüzde 0,31 olarak açıklandı.

GÜNGÖR DÜZENLİ KATI ATIK TESİSİNİN
ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİ ERTELENDİ

Merkezi İhale Komisyonu, Güngör Düzenli Katı Atık Tesisinin (işletme Hakkı Devri
Yöntemi) ile özelleştirilmesi ihalesinin, 17 Mayıs Salı günü saat 10.00’a ertelendiğini
duyurdu. Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü ve Merkezi İhale Komisyonu Başkanı
Halis Üresin yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığı’na ait bugün kapanacak olan ihalenin
ertelendiğini söyleyerek, erteleme nedenlerinden birinin de ihaleye yönelik çok sayıda
kurum, kuruluş ve katılımcı firmadan gelen itirazların değerlendirilmesi olduğunu belirtti.
Üresin, devlete ait Güngör Düzenli Katı Atık Tesisinin (işletme hakkı devri yöntemi) ile
özelleştirilmesi ihalesinin; ihaleye katılmak isteyen şirketlerin zaman talebi, konunun ara
emri talebiyle mahkemede görülecek olması, rekabet koşullarının daha geniş yelpazede
oluşması ve kamu yararı adına ertelendiğini kaydetti.

HARUTOĞLU: KIB-TEK
ÇALIŞANLARININ MAAŞLARI ÖDENDİ
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Bilgi İşlem Şube Amirliği Sistem Yöneticisi
Mustafa Harutoğlu, Kıb-Tek çalışanlarının maaşlarının ödendiğini ve yakıt ödeme
konusunda kurumun herhangi bir sıkıntısı bulunmadığını açıkladı.
Harutoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-Tek çalışanlarının maaşlarının ödenmediği
konusunda yapılan yayınların doğru olmadığını belirtti.
Mustafa Harutoğlu, Kıb-Tek tarifeleri konusunda Bakanlar Kurulu’nun yasa gücünde
kararname ile tarifelerde yaptığı düzenlemenin abonelerin mart dönemi tüketim (Devre
04/2022) fatura hesaplarına indirim olarak uygulanmaya başladığını, abonelere SMS
gönderilerek, indirimlerin bildirildiğini söyledi. Harutoğlu, “Uygulama halen devam
etmekte olduğundan SMS almayan abonelerimizin tedirginlik yaşamamalarını önemle
bildirir, gerekli bilgiler Kıb-Tek çağrı merkezimizden alınabilmektedir” dedi.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

MASKARALIK!
Muhalefetin başı CTP genel
başkanı bu maskaralık lafını galiba
yeni öğrendi, uzun yıllar Ankara'da
yaşadı ya belki de ondandır.
Türkiye'de, Ankara'da maskara
sözü kullanılmaz, Kıbrıs'ta kullanan
çok, nedeni ise Rumca bir kelime
ve ortak dilden dolayı iki toplum
da kullanıyor (Μάσκαρα)...
Ankara
hepinizi
maskara etti diye başlık
atan Avrupa'nın bu
başlığı sanırım Tufan
beyin çok hoşuna
gittiği ve bu kelimeyi
o başlıktan aşırıp artık
her ikide bir kullanmağa başladığı
anlaşılıyor.
Sözde hükümet kurulurken
''Kimse bizi bu maskaralıkların içine
çekemez'' diyen meraklı Tufan bey,
sözde mecliste de kürsüde
konuşurken ille de maskaralıklarla
kurulduğunu iddia ettiği sözde
hükümetlerin
kurulmasına
Türkiye'nin müdahale etti mi etmedi
mi derdine düşmüştü!
Müdahalelerin her gün her saat
yapıldığını çok iyi bildiği halde
kendisi söyleyemiyor, ille de
Sucuoğlu'nun söylemesinde ısrar
ediyor, ona bir tavsiyem olacak,
çok meraklıysa müdahale olup
olmadığına gitsin Şener Levent'e
sorsun, ha onunla konuşmaktan çok
çekiniyorsa bari bir Avrupa gazetesi
alsın da okusun, böylece merağını
da gidermiş olurdu!
Sucuoğlu'nun maskaralıklarla
uğraştığını söyleyen elbette Tatar'ı
da boş geçecek değil ya...
Dünkü açıklamasında da Tatar'ın
''Rasıh Reşat'ın istifasıyla ilgili sorumlusunu başka yerde aramasın,
sözüne karşılık, sorumlunun nerede
aranmasını Tatar'ın bildiğini söyleyip
onun da açıklama yapmasını istedi!
Ne ilginç ama değil mi, kendi
bildiklerini
söyleyemeyen,
konuşamayan,
korkan,
Sucuoğlu'ndan Türkiye müdahale
etti mi, etmedi mi cevabı bekleyen
muhalefet lideri şimdi de Tatar'dan
Rasıh Reşat'ın istifasıyla ilgili
sorumluların kimler olduğunu
açıklamasını bekliyor!
Ve ardından da yine ''Şimdi de
sıra basın özgürlüğü maskaralığına
mı geldi?'' diye de soruyor.
Afrika linç girişimine uğrarken
,gazeteciler ölümle burun buruna
gelirken, Şener Levent yargılanıp
suçsuz bulunurken, KC, AB
vatandaşı olarak Ankara'da tekrar
yargılanıp hapis cezası alırken basın
özgürlüğü için tek kelime etmeyen
Tufan bey, şimdi acaba sıra basın
özgürlüğü maskaralığına mı geldi
diye soruyor.
Sözde hükümetler kurulup bozulurken, basın özgürlüğünden
bahsedilirken maskaralıklar varsa
demek ki maskaralıklar memleketin
her yerinde, muhalefeti de o
maskaralıkların içinde, hatta en
büyük maskara da bana göre sözde
muhalefet!
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Tünel

Posta... Posta... Posta...

BİZİM DUvAR

ALINTI

ARŞİV

AMPUL GÜNEŞİ
YUTTU, SIRA
BAŞAKLARA
GELDİ
KISACA...





GEZME ZAMANI
Tatar İngiltere gezmelerinde, UBP ile
CTP de Strazburg gezmelerinde…
Özdemir Berova ile Armağan
Candan’ın yanısıra, KKTC Strazburg
Temsilcisi Ayda Soylu, İkinci
Sekreter Deniz Kalyoncu ve
Cumhuriyet Meclisi Dışilişkiler
Müdürü Yasa Yeşilada Maraş
konusunu görüştü Avrupa Konseyi
raportörüyle… Sözde Kıbrıs
sorununa farklı yaklaşan UBP ve
CTP’liler beraber ne görüşür?

Bizim Mandra
Türkiye'nin, hükümetin
bozulup yeniden
kurulmasına
müdahalelerinden sonra,
istifa etmiş hükümet, sadece
bir bakan değişikliğiyle
yeniden işbaşına getirilirken,
"yeni" hükümet de daha
birkaç günlük bile olmadan,
yeniden çatırdamaya başlar.
Partiye yakın kaynaklar
UBP'de yeniden dalgalanma
ve çalkalanmaların meydana
geldiğini, Sucuoğlu'nun ise
yeni bir istifanın eşiğinde
olduğunu belirtmekten geri
kalmazlar. Sokaktaki adam
"Sizin işiniz iktidar değil,
iktidarsızlık" diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
Türkiye’de sinemacıların, 'Bir
korku imparatorluğu kurmak
adına girişilen bu
hukuksuzluğa seyirci
kalmayacağız' açıklaması ile
başlattığı imza çağrısı, 24
saatte 3 bin imzaya ulaştı.
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“Kavala’ya daha önce beraat ettiği davadan,
bu kez müebbet verdirdiler”
AKP iktidarının en ağır travmalarından biri
haline gelen GEZİ’den ve Gezi’ye katılanlardan
yargı yoluyla intikam alınıyor. AKP istiyor
ki; bir daha hiç kimse sokağa çıkıp Türkiye’yi
savunmasın! AKP istiyor ki; milyonlarca
yurttaş, ülkenin yağmalanmasına sessiz kalsın!
AKP istiyor ki; bu ülkenin yurtseverleri,
Gezi’de yağdırılan cezaları görerek korksun
ve kabuğuna çekilsin……
İşte bu yüzden, tarihin en acımasız kararlarından birine imza attılar.
İşte bu yüzden, Osman Kavala’ya daha önce
beraat ettiği davadan, bu kez müebbet hapis
cezası verdirdiler!
Tutuksuz sanıklar Mücella Yapıcı, Çiğdem
Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can
Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi
de bu hukuksuzluktan nasibini aldılar! İstanbul
13. Ağır Ceza Mahkemesi, her sanığa 18’er
yıl hapis cezası verdi. Çiğdem Mater, davaya
katılmak için yurt dışından gelmişti. Mahkeme,
Çiğdem Mater’i “Kaçma şüphesi var’’ diyerek
hapse yolladı.
Bu dava, ülkesini savunan milyonlarca insandan intikam alma davasıdır.
Gezi davası sanıklarına pazartesi günü ceza
yağdıran 13. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi
Murat Bircan’ın AKP milletvekili aday adayı
olduğu ortaya çıktı.
Erdoğan ile AKP’li üst düzey isimlerin
bizzat müdahil olduğu bu davaya, AKP’li olduğu alenileşmiş bir ‘hakim’ bakacak, ‘tarafsız’
ve ‘adil’ bir karar verecekti!
Siyasi kimliği alenileşmiş bir hukukçunun
hakim olması, siyasi bir davaya bakabilmesi
hukukun en temel ilkelerine aykırıdır. AKP
iktidarı bu yolu açarak adalet tabutuna son çiviyi, 2016, 2017 ve 2018’de çaktı. Ve yargımız
bugünlere geldi.

VİRGÜL

GARANTÖR
AKEL Şener Levent’e Ankara’da verilen
mahkumiyete karşı yayınladığı bildirisinde,
‘‘NATO üyesi bir ülke, AB’ye katılmaya aday
bir ülke, Batı’nın ayrıcalıklı ticari ortağı’’ diye
tanımladı Türkiye’yi… Ne tesadüf ki tam da
bugünlerde AB’ye katılmaya sözde aday olan
Türkiye’nin DİKO Meclis Grup Sözcüsü Panikos
Leonidu’ya TC’ye giriş vizesi vermediği ifade
edildi… Fener Rum Patrikhanesi’nde yapılacak
olan ayine davet edilen Leonidu’ya vize
verilmedi… Ama Ortodoks Ukrayna’nın garantörü
olacak-mış Türkiye…

İFADE
ÖZGÜRLÜĞÜ
HEŞA
ÇEKENLER
İÇİNDİR…

Özel şoför ve sekreter aldı



“Türkiye’nin bir kez daha,
özellikle din ve ifade
özgürlüğü konularındaki
uzlaşmaz ve katı tavrı
gözler önüne serildi…”
Panikos Leonidu
(DİKO)

Hakim ve savcı yapılmayan AKP’li kalmadı!
CHP milletvekilliği görevimi sürdürürken,
2017’de ‘Hakim ve Savcı Atamaları’ listesinde
yer alan isimleri tek tek inceledim. Sonuç
korkunçtu!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yönetimindeki kurum, AKP İl Başkanı, Kadın Kolları
Başkanı, Milletvekili Adayı, Gençlik Kolları
Başkanı ne kadar avukat varsa, tamamını savcı
ve hakim olarak atamıştı.
TBMM’de isimleri deşifre ettim. “Adalet
tabutuna son çiviyi çakıyorsunuz. Türkiye’ye
bu kötülüğü yapmayın” diye tepki gösterdim.
1000’i aşkın AKP’li avukat, hakim ve savcı
olarak atanmış, kritik yerlerde göreve başlamıştı.
AKP’liler sınavı geçemiyor diye, AKP, teşkilatlarında görev yapan avukatları savcı ve
hakim olarak atayabilmek için yazılı sınavda
alınması gereken 70 puan şartını kaldırmıştı.
AKP’li bir avukat yazılıda 30 puan bile alsa,
ilk basamağı geçme hakkını kazanıyordu.
Gerisi kolaydı. Çünkü; sınavın ikinci basamağı
“mülakat” denilen yöntemdi. ‘Mülakat’ dediklerine bakmayın; ortada bir mülakat yoktu…
Gezi davasında ceza yağdıran mahkemenin
bir hakiminin, AKP’li olduğunu görünce,
aklıma o mücadeleyi verdiğim ve HSK’nın
bazı üyeleri tarafından CHP’ye şikayet edildiğim günler geldi.
O gün, adalet tabutuna son çivinin çakılmasını
engelleyebilseydik, bugün pervasızca cezalar
veremeyeceklerdi.
(Bu yazı Barış Yarkadaş’ın Korkusuz’da yayımlanan “Yargıdaki facianın 40
saniyelik öyküsü” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

Toplumcu Demokrasi Partisi, hükümetin
Kıb-Tek’te karar ve uygulamalarıyla ilgili,
avukatı Boysan Boyra aracılığıyla Yüksek
İdare Mahkemesi’nde dava açtı… TDP
Genel Başkanı Cemal Özyiğit, kuruma ve
devlete verilen zararın 1 milyon dolar
olduğunu söyledi…

Gözden kaçmayanlar...

İKİZLER
CTP ile UBP’nin en iyi anlaştığı konu
Avrupa
Konseyi
Parlamenter
Asamblesi
(AKPA)
toplantılarına
katılmak için Strazburg’ta gezmeye
gitmektir. Özdemir Berova ve Armağan
Candan gene Strazburg’taydı. Maraş
konusunda raportör Piero Fassino ile
görüştüler. CTP ve UBP kavga
etmediğine göre, orada Türkiye’nin
tezlerini savundular… İç politikada
UBP ile yakınız, dış politikada farklıyız
demişti Tufan. AKPA toplantılarına gidip
gelirler, Maraş konuşulur orada ama
UBP ile CTP aynı şeyleri söyler
herhalde ki, kavga çıkmaz!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

“Türkiye ile bir sorun
varsa, bu kişilerin
sorunudur…”
Hasan Taçoy
(UBP)

Karikatür: Rainer Hachfeld
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HUMUS
Hade be çocuklar, toplanın, çorba hazır.
O ses...
Hiçbir şey olduğu gibi kalmaz, akan zamanla değişir...
Ne sen farkındasın, ne oradakiler.
Bir aile yaşantısı, çocuklar, anne, baba.
Birlikte yaşanan şehir.
Caddelerden geçen herkes.
Birbirlerine selam vermeler, ayaküstü
sohbetler.
Bunlar devam ederken hep devam edecek
sanırsın.
Değişimler farkına varmadan olur.
Konuşanlardan birisi başka
yere taşınmışsa, sokak artık
o sokak değil.
Sınıftaki arkadaşlar, hep
birlikte olacaklarını sanırlar.
Aynı sıralar, aynı kitaplar.
Ömür boyu sürecek birliktelik düşlerken,
lise biter, okul dağılır, sınıftan birbirlerini
ömür boyu göremeyenler olur.
Sonraki sınıflar aynılarını yaşarlar ancak.
Böyledir ülkelerin kültürlerinin yürümesi,
alışkanlıkların devamı.
Bugün alışık olduğumuz, silemediğimiz
Baf hayatı hala rüyalarımızdaysa bundandır.
Özlemdendir.
Devasa cadde, dediğimiz, iki arabanın
zor sığdığı cadde..
Kocaman, dediğimiz okul.
Vay be, git git bitmez, denile Vikla.
Geride kalanları özleyerek geçirdiğimiz
günler bile bitecek.
Bitecek de bizİmle birlikte sürdürülen
kültür bitmemeli.
“ Hade be çocuklar, toplanın, çorba hazır.”
Çorba dediğim, babamın humus çorbası.
Bir gün önceden kaynatılmış nohutun
suyu ve mikserden geçirilmiş nohut.
Sabah tabağın içine kesilmiş ekmek parçaları, üstüne boğazı sıkmayacak kadar
tahın ve sıcak nohut yani humus suyu...
Tuz, bol ekşi, kıyılmış maydanoz ile
sarmısak.
Of ki ne of.
O tadı aradım Mağusa’da, Lefkoşa’da,
Kıbrıs’ın kuzeyinde.
Mağusa’da humus çorbası yazan lokantaya girdim...
Getirdiği çorba, tadı, tuzu, ekşisi olmayan
sıcak tahın.
Yenilemeyecek kadar kötüydü.
Dün Lefkoşa’daydım.
Meşhur çorbacı var meclise yakın.
Sahibi, “Humus çok güzel, humus çorbasını dedem buldu, hatta Denktaş’ın kitabında bile yazar,” dedi.
Tahın çok yoğun ve anlamsız bir tadı
var, dedim.
İçine limon suyu, yoğunluğu gitsin diye
bir kaşık yoğurt koyarım, bayılırsın, dedi.
Narenciye ülkesinde her yemeğe ekşi
sıkmaya alışık bu topluma ithal limon
suyu...
Ve kültürümüzle alakasız işkembe çorbası.
Ve ne tadı, ne görünüşü ile humus çorbasına benzemeyen güya humus çorbası.
En acısı; Baf’ta sabah içmeye alıştığımız
o lezzeti şimdikilere bu, diye göstermeleri.
Hade be çocuklar, toplanın çorba hazır.
O ses...

30 Nisan 2022 Cumartesi

Kıb-Tek’ten Mart ayı için indirim mesajları geliyor
Yılan hikayesine dönen, Sunat Atun‘u Bakanlık koltuğundan
eden ve hükümetin istifası ile sonuçlanan zammın geldiği ay
olan “Mart ayına özel” elektrik zammında indirim uygulaması
mesajları abonelere gelmeye başladı
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-tek) vatandaşlara
gönderilen indirim mesajlarında, faturasını ödemiş olan kişiler

için, yapılan indirimin Nisan ayı faturalarına yansıtılıp
yansıtılmayacağına dair bir bilgi de verilmedi.
1045 TL’lik bir iş yeri Mart ayı elektrik faturasına 336 TL indirim yapıldığı görülüyken, 2 bin 228 TL’lik bir ev elektrik
faturasına 617 TL indirim yapıldığı görüldü. Ortalama yüzde
30 civarında indirim yapılmış oldu.

TDP’den Tatar’ın gezileri hakkında Cumhurbaşkanlığı’na soru dilekçesi
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)
Gençlik Örgütü, Cumhurbaşkanlığı
makamında bulunan Ersin Tatar‘ın yurt
dışı ziyaretlerine harcanan paraların
açıklaması için Cumhurbaşkanlığı’na
dilekçe verdi, bu ziyaretlerin kaç
tanesinin diplomatik olduğunu da sordu
TDP: Bu gezilerin kaçının diplomatik
olduğunu ve cebimizden kaç para
harcandığını öğrenmek istiyoruz...

Dilekçenin Cumhurbaşkanlığı’na verilmesinin ardından TDP Gençlik Örgütü
adına açıklama yapan Arda Çileker,
ülkede bir yandan Başbakan, Bakanlar
ve Milletvekillerinin basının karşısına
çıkıp, ekonominin ne kadar kötü
olduğuna vurgu yaparak, halkı alacakları
bazı kararlara ikna etmeye çalıştıklarını,
diğer taraftan da Tatar’ın, yurt dışı gezilerine hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Çeliker, “Hükümetin düştüğü,
güvenoyu alıp alamayacağının bile belli
olmadığı bir otamda, bu geziler inat ve
ısrarla devam ediyor. Bizler de
Cumhurbakanlığı’na, gerek Anayasa’daki
dilekçe hakkımız, gerekse Bilgi Edinme
Yasası ve İyi İdare Yasası kapsamında
bir dilekçe verdik. Bu gezilerin kaçının
diplomatik olduğunu ve cebimizden kaç
para harcandığını öğrenmek istiyoruz”
dedi.

EÖP: Tekrar ihaleye çıkılsın
Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP),
bugün yapılacak olan Güngör’deki “Atık
Transfer İstasyonu Kurulumu ve Atıkların
Taşınması” ihalesinde, şartların yerel
firmaların dışlanmasına neden olduğunu
belirterek, ihalenin iptal edilerek
şartnamenin yeniden düzenlenmesini talep
etti.
Yazılı açıklama yapan Platform, ihaleyle
ilgili yapmış oldukları çalışmalarda özellikle Kıbrıs’ta ihaleye katılacak firmalar
için şartların eşit olmadığı ve ihaleye
katılma engeli olduğu görüldüğünü belirterek, şartname ile ilgili düzeltilmesi
gereken noktaları sıraladı;
1. Bazı alanlarda şartnamelerde istenen
koşullar, KKTC firmalarının dışlanmasına
neden olmaktadır
Örneğin;
a. İhale şartnamesinde koşul olarak istenen atık transfer istasyonu kurulumu
sorumluluğu ve yetkisi KKTC’de devlet
kurumlarına aittir. Bu alanda şartnamede
işletme tecrübe istenmesi, KKTC
firmalarının ihaleden dışlanarak yurtdışı
yatırımcılarının ihaleyi almasını işaret etmektedir. Bu durum KKTC’den ihaleye
katılacak firmalar için fırsat eşitliği
yaratmamaktadır.
b. Şartnamede koşul olarak eklenen
“LFG (Landfill Gas – Depo Gazı) ve/veya
Biyolojik İşlem (Kuru Fermantasyon
Tesisi) teknolojisi ile elektrik enerjisi üretim tesisi kurulumu ve işletilmesi” işini
yapan firmanın KKTC’de olması da
mümkün değildir. Bilindiği üzere KKTC’de AKSA ve Kıb-tek dışında elektrik
üretimi yapılmamaktadır. Bu durumda
benzer şekilde yabancı firmaları işaret

etmektedir.
2. KKTC firmalarının bazı alanlarda
yurtdışından firmalarla işbirliği yapması
durumunda hakim hisseder olması engellenmektedir
Örneğin;
a. Madde 9.5. maddesinin son cümlesinde; “İsteklilerin ortak girişim olması
halinde yukarıdaki a, b, c ve d bentlerinde
belirtilen kriterlerin tamamının hâkim
hissedar tarafından sağlanması gerekmektedir” denmektedir ki; 9.5 Maddesi tamamen KKTC’li yatırımcıyı dışlamak ve
baskın konumda olamamasını sağlamak
için konulmuştur.
3. İhale Şartnamesi’nde bazı bilgiler
eksiktir ve fırsat eşitliğini engellemektedir
Örneğin;
a. Teknik ve İdari Şartname’de Güngör
tesisinin şu andaki durumu, gelen atık
miktarı, evsafı ve genel oranı hakkında
herhangi bir bilgi verilmemiştir. Elde
hiçbir veri yokken neye göre teklif
verileceği istekliler açısından net değildir.
Diğer yandan şu anda Güngör Katı Atık
Depolama Tesisi’ni işleten işletmeci veya
herhangi bir isteklinin elinde bir takım
bilgiler olmuş olabilir. Bu nedenle ihalenin
eşit şartlarda olabilmesi için tüm bu bilgilerin eksiksiz olarak ihaleye katılacak
diğer İsteklilerle eşit olarak paylaşılması
gerekmektedir.
4. İhale açılış tarihi ile teklif tarihi
arasındaki süre böyle büyük bir proje
için çok azdır ve soru işaretleri
yaratmaktadır. Şöyle ki, normal şartlarda
hiçbir isteklinin önceden çalışma yapma
imkanı olmadan ihalenin yayınlanma

tarihi olan 13/04/2022’den kapanış tarihi
olan 29/04/2022’ye kadar olan 11 iş
gününde ihaleye hazırlanmaları mümkün
değildir
Bundan önce Elektrik Üretim Lisansı
ve Ercan Havaalanı ihalelerinin iyi
hazırlanmadığı ile ilgili birtakım spekülasyonlar kamuoyu tarafından halen
yapılmaktadır.
Sosyal, ekonomik ve politik olarak
birtakım zorlukların olduğu bu dönemde
her zamankinden daha dikkatli ve şeffaf
olunması ve benzeri durumların
yaratılmaması gerekmektedir.
“Şartnamenin yeniden düzenlenmesini ve tekrar ihaleye çıkılmasını
talep etmekteyiz”
Bu bakımdan bu şartnameyi yazan ve
onaylayanların da gelecekte büyük bir
sorumluluk altında kalmamaları için EÖP
olarak, ihaleyle ilgili olarak İdari ve
Teknik Şartname’sindeki maddelerin tekrar
ve dikkatle incelenerek, ihalenin şeffaf,
adaletli olmasını ve yerli yatırımcıya fırsat
eşitliği sağlarken, bir yandan da koruması
kaydı ile yeniden düzenlenmesini ve tekrar
ihaleye çıkılmasını talep etmekteyiz.
Ayrıca böyle bir durumda EÖP’ün her
türlü işbirliği ve uzmanlığı ile Değer
Tespit Komisyonu’na görüş bildirmek
arzusunda olduğunu, ekonomik faaliyetlerin yürütücüsü iş insanlarının başlıca
örgütleri olarak bu görüşümüzün dikkate
alınmasını beklemekteyiz”
Kıbrıs Türk Ticaret Odası,
Kıbrıs Türk Sanayi Odası,
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği,
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
Yarım
asrı
aştı,
psikolojik
savaş
taktikleri
altında
yaşatılıyoruz!
İşgal altında, ateşkes
koşullarında birilerinin
on yıllardır yaptıkları,
ettikleri bitmedi!
birileri,
Türkçe
konuşan
O
Kıbrıslıların
umudunu
öldürme
hayalinin peşinde koşuyor…
Boşuna koşmayın be baylar,
Kıbrıslının
umudunu
öldüremeyeceksiniz!
Bir süredir yaptıklarıyla, toplumun
birlikteliğini bozmayı başardıklarını
zannediyorlar…
Kıbrıslının
içindeki
o
umut
olmasaydı, şimdiye dek her istediklerini
başaracaklardı belki da…
Yıllar geçti, vazgeçmiyorlar…
Her daim, kendilerine biat eden yerli
işbirlikçileri bulmayı, ilâhların yol
yardımları
sayesinde
gösterici
hallettiler!
Öyleyken, ansızın bir şeyler ters
döndü…
Son yıllarda, -“neden acaba,(!) diye
sorgulanmayı hak edecek şekilde”destek çıktıkları işbirlikçilerini dâhi
beğenmiyorlar!
“Üzümün sapı var, armudun çöpü”
zihniyeti
değildir,
birilerinin
değerlendirmelerine konu olan…
İşin esasının ne olduğu, defalarca
söylendi!
Toplumun hafızası biliyor!

“İYİ YÖNETİCİ, İYİ SİSTEM”
ARAYIŞI

Bugün da, güya “iyi yönetici, iyi
sistem” arayışı içinde olduklarına
inanmamızı istiyorlar…
Oysa mevcut siyasal yapının, yıllardır
can çekiştiğini bilmeyen mi kaldı?
Toplum, bu yüzden “her şeyi ile”
şiddetli bir sarsıntının girdabında
sürükleniyor!
Kâh o yana, kâh bu yana.
Topluma ait olduğu bilinen, para
getirici -ekonomik- her değeri,
toplumun elinden aldıkları yetmedi,
geriye ne kaldıysa tümünü da ele
geçirme operasyonları son bulmak
üzere… Dün aldıkları yetmedi, şimdi
tümünü istiyorlar!
Toplumun aydınlık yüzünü teşkil
eden
Kıbrıslıları,
özellikle
yurtseverleri,
çözüm
isteyen
demokratları, onlara yaşamı zehir
etme uğraşından asla vaz geçmediler…
Böyle yapa yapa, bir yerlere
varacaklarını zannedenlere, naçizane
tavsiyemdir hemen vazgeçin, nasıl olsa
başarılı olamayacaksınız…
Bunu, onlar da biliyor!
Bu yüzden olacak, her gün siyasal bir
oyunu, “Skeç” niyetine toplumun
sahnesine sürüyorlar!
Böyle yapa yapa zaman kazanmanın,
kazanılan
zaman
içinde
da
yapacaklarından azami menfaat
sağlamanın peşinde olduklarını,
bilmeyen kalmadı!
Her sabah, başka bir oyun için
“açılıyor perdeler”…
İzleyen çok nasılsa, ama önemli olan

inanan kalmadı!
Tıpkı, eski günlerdeki gibi, “Arkası
yarın”
dinletilerini
anımsatıyor
Kıbrıslıya, günümüzde yaşatılanlar…
Kıbrıslı, iyi gelir getiricidir!
İtiraz da etmez, değil?
***
Kıbrıslılar, dün entrika nedir
bilmezdi…
İstisnalar hariç temiz düşünceli, ilkeli,
merhametli, vicdan sahibi insanlardı
Kıbrıslılar…
Doğruluk,
dürüstlük,
sözünde
durma, çalışkanlık, rağbetteydi…
Yalan,
dolan,
riya,
rağbet
görmezdi…
Yardımlaşma, aile içinde değildi
sadece, dara düşene yardım etme ilkesi,
etrafa gösterilmeden yapılırdı…
Bugün öyle mi?
Günümüzde o değerler azalmış gibi
görünse da, çoğu Kıbrıslının içinde
hâlâ o değerleri yeniden yaratacak
kıvılcımın varlığı, biliniyor!
Zamanı geldiğinde o kıvılcımın ateş
olup, etrafımızdaki bütün kötülükleri
yakacağı günler yakındır…
İşte Kıbrıslının içindeki umut, bu
yüzden öldürülmek isteniyor…
Nedeni açık, değil mi?
Birilerinin
sürdürdüğü
nafile
çabalar, Kıbrıslının içindeki umudun
hâlâ canlı olduğunu bildiklerindendir!
Dilediklerini yapsınlar, asla onlara
benzemeyecek Kıbrıslılar!
-Umut, iyi şeydir!
Gene gonuşuruk buraşda.

BİYOLOGLAR DERNEĞİ BAŞKANI MULLA:

ALINAN KARARLARI ŞÜPHE İLE KARŞILIYORUZ
Biyologlar Derneği Başkanı Gizem Mulla,
yenilenebilir enerji üretmek için bir proje
hayata geçirmeye çalışan yöneticilere karşı
güven duymadıklarını ve alınan bu kararları
şüphe ile karşıladıklarını kaydetti.
Biyologlar Derneği Başkanı Gizem Mulla
yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği
projesi alınarak yapılmış olan Güngör Katı
Atık Depolama Tesisinin “Enerji Üretim
Tesisi”ne dönüştürülmesi ile ilgili Maliye
Bakanlığı ihaleye çıkıldığı, yapılması planlanan projede ülke için büyük sorun olan
çöpler kullanılarak yenilenebilir enerji
üretilmesi planlandığı belirtildi.
Çevre için çok yararlı olacak bu projenin,

ihale şartnamelerinde çevrenin nasıl
etkileneceğini ortaya koyan ÇED (Çevresel
Etki Değerlendirmesi) raporunun yükleniciden talep edilmemesinin dikkat çeken en
önemli nokta olduğunu dile getiren Mulla,
ayrıca çıkılan ihalenin süresinin son derece
kısa olması bu ihalenin aceleye getirilmesinde
bir neden mi var sorusunun sorulmasına
neden olduğunu belirtti.
Katı atıkları kullanarak elde edilecek enerjinin aslında çok çevreci bir yaklaşım
olduğuna dikkat çeken Mulla, dünyanın
birçok ülkesinde uygulanan bu yöntemle,
hem çevreyi kirleten atıkların ortadan
kalkmasının sağlandığı hem de fosil yakıta

alternatif yenilenebilir enerji elde edilmiş
olduğu kaydedildi.
Mulla sözlerine şöyle tamamladı:
“Çöplerden enerji elde etmek için yurt
dışından çöp ithal etmek gerekecek mi?
Üretim sırasında tesisin çalışma standartları
ne olacak? Filtre kullanımı doğru
gerçekleştirilmezse yaratılacak çevre kirliliği
bizi nasıl etkileyecek? Konu enerji üretimi
olunca aklımıza Aksa, Teknecik gibi kötü
örneklerin gelmesi tesadüf mü?
Ve neden yenilenebilir enerji üretmek için
bir proje hayata geçirmeye çalışan yöneticilere karşı güven duymuyor ve alınan bu
kararları şüphe ile karşılıyoruz.”

BÜYÜK İKRAMİYE “71396” NUMARALI BİLETE İSABET ETTİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi önceki akşam yapılan
çekilişte 375 Bin TL’lik ikramiyenin
“71396” numaralı bilete isabet ettiğini
bildirdi.
Piyangolar Birimi tarafından yapılan
yazılı açıklamaya göre, şanslı bilet Girne
gezici bayilerden Ozan Günaltay
tarafından satıldı.
Devlet Piyangosunun bir sonraki
çekilişi; araya bayram haftası girmesinden
ötürü 8 Mayıs değil, 18 Mayıs tarihinde
yapılacak.
Büyük ikramiyenin 375 Bin TL olarak
belirlendiği çekiliş biletleri 25 TL’ye
bugünden itibaren alınabilir.
Açıklamada, Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr
adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve
güncel haberlere ulaşabileceği de ifade
edildi ve biletlerin kontrol edilmeden
atılmaması istendi.

GÜNEYDE SEBEBİ
BİLİNMEYEN İKİ AKUT
HEPATİT vAKASI TESPİT
EDİLDİ
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı,
ülkede 4 ve 5 yaşlarında iki
çocukta sebebi bilinmeyen iki akut
hepatit vakası tespit edildiğini
açıkladı.
4 yaşındaki çocuğun 2022 yılının
Mart ayında, 5 yaşındaki çocuğun
da 2021 yılının Kasım ayında
hastalandığını yazan Haravgi
gazetesi, çocuklardan birinin
Makarios Hastanesi, diğerinin de
Limasol’da özel bir klinikte tedavi
edilerek, taburcu edildiklerini
belirtti.
Gazete Rum Sağlık Bakanlığının
hastalıkla ilgili uluslararası
gelişmeleri yakından takip ettiğini
ve aileleri çocuklarında semptom
görmeleri halinde, doktorlarıyla
iletişime geçmeye çağırdığını
ekledi.

GÜNEYDE REFAKATÇİSİ
OLMAYAN vE KAYIP
OLAN MÜLTECİ
ÇOCUKLARIN SAYISI 14
Güney Kıbrıs’ta, refakatçisi
olmayan ve kayıp olan mülteci
çocukların sayısının 11 değil 14
olduğu haber verildi.
Konuyla ilgili olarak dün Rum
Polisi Genel Müdürlüğünde bir
toplantı yapıldığını yazan
Fileleftheros, bahse konu
çocukların Purnara’daki mülteci
kampından kaçtıklarını ve
bazılarının 2019 yılından bu yana
arandıklarını belirtti.

LATSİ’DE 25 KAÇAK
MÜLTECİ TESPİT EDİLDİ
Fileleftheros haberinde, Güney
Kıbrıs topraklarına Türk
kıyılarından deniz yoluyla 25 kaçak
mülteci gittiğini iddia etti.
Mültecilerin gelişinin dün sabaha
yakın 3 sıralarında, Güney Kıbrıs
güvenlik makamları tarafından
Akama bölgesinde tespit edildiğini
yazan gazete, Rum Liman
Polisinin içerisinde mültecilerin
bulunduğu ve Türk kıyılarından
gelen bir şişme botun, Güney
Kıbrıs kara sularına girdiğini ve
Akama kıyılarına yöneldiğini tespit
ettiğini kaydetti.
Botun daha sonra Latsi kıyılarına
yönlendirildiğini ve mültecilerin
burada bottan indirildiğini
kaydeden gazete, botta Arap
kökenli 14 erkek, 5 kadın ve 6
çocuk bulunduğunu yazdı.
Gazete kaçak mültecilerin Güney
Kıbrıs’a Türk insan tacirleri
tarafından götürüldüğünü de iddia
etti.
Haravgi ise haberinde, 30
yaşındaki bir şahsın göçmen taciri
olarak tutuklandığını yazdı.

GÜNEY KIBRIS’TA
HAFTALIK COvİD-19
vAKA vE ÖLÜ SAYISI
Güney Kıbrıs’ta 22-28 Nisan
tarihleri arasında yapılan 143 bin
329 test neticesinde 3 bin 786
Covid-19 vakası tespit edildiği, 9
kişinin de hayatını kaybettiği
belirtildi.
Rum Sağlık Bakanlığı’nın
açıkladığı veriler neticesinde
toplam ölü sayısı 1015’e, vaka
sayısı ise 480 bin 220’ye ulaştı.
Açıklamada ayrıca şu anda 89
kişinin hastanede tedavi gördüğü
bunlardan 20’sinin durumunun
ciddi olduğu da ifade edildi.
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Günün Manisi - Emine Hür

Sus da bırak tıraşı
Sen koru saçı başı
Öğrenmedin mi hâlâ
Kurular yakar yaşı

Kitap Dünyası

Tadımlık

Özdeyişler

ERMENİ
SOYKIRIMININ
KISA BİR TARİHİ
Taner Akçam
Aras Yayıncılık

"İyiliği yapan
anlamamalı, gören
anlamalıdır."
Seneca

Başlamadan önceki gibidir
Gelişin
Gidişin
Gitmeden önceki gibi
Fazıl H. Dağlarca
"Özlem çiçekleri" adlı şiirinden

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
Şht. mustafa yusuf hacı sokak.no:3
yenişehir - polis genel müdürlüğü
yolu Lefkoşa 03922271457
AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77
Dükkan 2 Gönyeli 03922236750
İMGE ECZANESİ
Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy
Şht Yalçın İlkokulu Karşısı
03922235951
GİRNE

TELSİM FREEZONE 8'İNCİ LİSELER ARASI MÜZİK YARIŞMASI…

17 LİSEDEN 19 GRUP SAHNE ALDI
Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim
işbirliğinde düzenlenen Telsim Freezone
8’inci Liselerarası Müzik Yarışması'nın finali
dün başladı.
Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda saat 10.00
itibarıyla başlayan yarışmada, ülke genelinden
17 liseden 19 grup sahne alıyor.
Katılımcı liselerden öğrencilerin seyirci
olarak katılımıyla büyük bir kalabalıkla
başlayan yarışmaya, Milli Eğitim Bakanı
Nazım Çavuşoğlu ve Telsim Genel Müdür
Yardımcısı Fevzi Tanpınar da katılarak,
öğrencilere destek verdi.
“En İyi Orkestra", "En İyi Sahne
Performansı", “En İyi İcra”, "En İyi Kız
Solist", "En iyi Erkek Solist", "En İyi Enstrüman Performansı" ve “Raif Denktaş Özel
Ödülü” kategorilerinde ödül verilecek
yarışmada sahne alacak okullar şu şekilde:
“Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Levent Koleji,
Güzelyurt Meslek Lisesi, Sedat Simavi
Endüstri Meslek Lisesi, Necat British College,
Lefkoşa Türk Lisesi, Güzelyurt Kurtuluş
Lisesi, Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Türk
Maarif Koleji, TED Koleji, Girne Amerikan
Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji,

DÜN

Polatpaşa Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi,
20 Temmuz Fen Lisesi ve Namık Kemal
Lisesi.”
Okullara ait okul gruplarının sırayla
performanslarının ardından müzisyen Cemile
Gürsoy ve Naciye Aşıksoy kısa konserler
verecek.
Ülke sanatçılarından Ahmet Güvenler,
Burcu Durmaz, Emre Çeker, Hüseyin Kasap
ve Hussein Ahmet’in oluşturduğu jüri ise
performansların ardından değerlendirme yapacak.
Yarışma, kazananların açıklanmasıyla
tamamlanacak.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu,
yaptığı açılış konuşmasında, iki yıldır zor
bir dönemden geçildiğini ve bu gibi etkinliklere hasret kalındığını belirterek, tekrardan
bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile
getirdi.
Gelecek sene daha fazla okul ve öğrencinin
katılımıyla bu yarışmanın düzenlenmesini
dileyen Çavuşoğlu, eğitimin sadece akademik
olmaması gerektiğini, sanat, spor ve hobiyle
desteklenmesi gerektiğini belirtti ve “Çalışkan,

özgüvenli bir nesil istiyoruz. Bu nesil sizsiniz”
dedi.
Çavuşoğlu, başta Telsim, öğrenci ve
öğretmenler, jüri ve organizasyon ekibi olmak
üzere katkı koyan herkese teşekkürlerini
iletti.
TANPINAR
Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi
Tanpınar ise, 7 yıldır düzenlenen bu yarışmaya
pandemi nedeniyle 2 yıldır ara vermek durumunda kaldıklarını belirterek, “Bir araya
gelmeyi özlemiştik. Artık özgürleşiyoruz,
bu sahnede de özgürlüğümüzü bir kez daha
göstereceğiz” dedi.
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız
kalan bir milletin hayat damarlarından biri
kopmuş demektir” sözüne dikkat çeken
Tanpınar, “Eminim ki siz gençler bu damarı
asla koparmayacaksınız. Size helal olsun”
dedi.
Tanpınar, Milli Eğitim Bakanı ve ekibine,
Telsim çalışanlarına, tüm öğrencilere,
öğretmenlere ve ebeveynlere teşekkürlerini
sunarak, “Yürekten teşekkür ediyorum, sizleri
alkışlıyorum” şeklinde konuştu.

Alayköy bölgesinde, asfalt yol üstünde, sahibinden uygun
fiyata satılık 8-10 dönümlük bir arazi aranmaktadır .

Tel:0533 864 8771

Haspolat'ta toplam alanı 493 metrekare olan köşe
arsa (2 kat izinli) satılıktır.
Tel:05338239210

14.70 14.82

EURO
Alış Satış

15.90

16.06

S.T.G.
Alış Satış

18.96 19.15

TOKAY VARIŞ ECZANESİ
Ankara Cad. ARD. Plaza B BLOK
Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı
Alsancak Girne 0542 855 31 14
MAĞUSA
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka
Yolu GaziMağusa 03923669555
SAKARYA ECZANESİ
Narlık Sok.Sakarya Mağusa Tıp
Merkezi Hastanesi (Cyprus Central
Hospital ) yanı 03923652989
GÜZELYURT
DOĞA ECZANESİ
Piyale Paşa Mah.No:121
0392 714 46 40
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İskele boğaz anayolu -petek pastanesi yanı iskele 05428550015

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
Şht. fuat yakup sokak n0:7 denizli
lefke 7278 565

Acil Telefon
Numaraları

Satılık Arsa

DOLAR
Alış Satış

SELİN ESER ECZANESİ
Dr. Fazıl Küçük Caddesi, Yeni Liman Yolu, High Life Tower
No:23/B Girne (Manipeni - Lord's
Palace Hotel Yolu, Açıkgöz Market
yanı) 03928150666

LEFKE

ARAZİ ARANIYOR

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖvİZ KURLARI

RIZKI ECZANESİ
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat
yanı Girne 0392 815 34 96

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

Polis İmdat:
Yangın:
Acil Sağlık:
Yangın:
Telefon Arıza:
Sahil Güvenlik:
Meteoroloji:
Elektrik Arıza:
Polis
Lefkoşa:
Gazimağusa:
Girne:
Güzelyurt:
Lefke:

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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T. Erhürman "Halk bütün bunları Türkiye'nin müdahalesi yönünde
anlamlandırıyor" demiş. Halkı bırak... CTP nasıl anlamlandırıyor onu söyle!
Bizim Duvar

Üzülme çocuk. İnek
sütü içemezsen
kuş sütü iç!

GıDı GıDı
Mehmet Levent

MUHABBETLİLER
GARININ YÜREĞİNE
ENİYORDU BİRAZ
DAHA
-Ne be canım eylendin gelesin bugün. Bir agsilik bişey mi oldu?
-E agsilik olmadığı zaman mı var
pezevengin
memleketinde?
Agsi gidmeyen
iş gösder bana...
-Hade gene...
Eyi da bir hal
hatır sorduk
sana yahu. Seni
de aşdırmaya hiç
gelmez vallahi...
-Ne var be? Sordun ben da söyledim... Ne deyceydim? Yog Raziye'ciğim... Çog şükür hiçbir aksilik yok. Her şey sahat gibi işliyor!
Mis! İpek, ipek!
-E yok be Kemal, öyle demek isdemedim ya ben da. Ama ne bozan sinirlerini bu gadar annayamadım. Sen mi düzeldecen pezevengin memleketini?! Şey yani,
senin dediğinden!
Aha bozdurdun
bana ağzımı gene!
-Giddim alatirik
dayresine aha...
Onunçin eylendim
geleyim!
-E sordun nedir o
hisap?
-Bakayamız varmış
geçen aydan... Onunçin o gadar
gabarıg gelmiş! E dedim be gardaş, garının yüreğine eniyordu
görünca 2 bin lirayı!
-E bizim bakiyemiz var mıydı be
Kemal ödenmemiş!
-Yook... Eylenmişik ödeylim diye
işlememişler! Onu diggata almaylımmışık. Zaten altında yazarmış
ödediysanız diggata almayın diye!
Be gardaş dedim gendine. Diggata alma meselesi değildir bu. Garının yüreğine eniyordu biraz
daha. Yani ya iki paralık bir hisap
için garıdan da edeceksiniz bizi
yahu?.. Vazgeçin Allahiçi olsun...
Da bilen var bilmeyen var... Galb
hasdası olan var, tansiyonu olan,
şekeri olan var... Ödedigleri hesabları tekrar yollamayın ingsannara da yazıgdır bu millete.
-Eyi eddin gennere vallahi. Aha
şindi beğendim seni!..

Asmaaltı konuşmaları
-Devletin itibarı, devletin itibarı!..
Yeddi be yeddi!
-Noldu be yeğen gene da sinirlenin?
Yabma böyle gendine da tansiyonun
şekerin oynasın gene...
-E görmemin o Kudret'i, nasıl doladı diline devletin itibarını?
-Ne dedi gene?

-Devletin itibarını yerle bir edmişler.
-E sanki bu devletin itibarı mı galdı?
-E brak onu, hiç olmadı ki öyle
bir itibar? Da yerle bir olsun!
-Tayyıp'ın İslamofaşist barbarları
meclisin damında Osmannı bayraklarıyla tepişirken polisin gözü önünde
aglınıza gelmediydi değil mi o meşhur itibarınız?! Elçilik izin vermezse
tuvalete bile gidemez da üstünüze
sıçarsınız! Gene da aglınıza itibar
gelmez! Şimdi noldu da olmayan
itibarın delisi oldunuz?!

Haftanın Gıdıgıdısı
Ersin Tatar'ın "Kabine başbakanın takdiridir"
şeklindeki sözleri, hiç güleceği olmayan
kargaları bile gülmekten kırıp geçiren içeriği
nedeniyle bu haftanın en komik gıdıgıdısı
seçilmeye layık görülmüştür.

KARİKATÜR

FIKRA...

HABER

-"Kocam öldü" dedi.
Yazı işleri müdürü "Çok üzüldüm"
Yaşlı milyoner, sarışın, genç se- dedi, "Ne zaman acaba?"
kreterini kulüplere götürmeye, pa- -"Daha değil, bu akşam ölecek,
halı hediyeler almaya başlamıştı. ama şimdiden haber verirsem, yaBir gün karısı büyük gazetelerden rın ancak gazetede çıkar diye düşündüm de!"
birine telefon etti:

Pano
Motor
değil ya
bu!
Balarisle
gitsin!

FİKRİNİN FİKRİ
BAY BAY PANDEMİCİK...
GÜLE GÜLE!

Eski, müzakereci Andreas Mavroyannis
"Maraş iade edilmeden ne çözüm olabilir,
ne de prosedürün kazanımları temelinde
müzakerelere devam edilebilir" demiş.
-Onlar kan döktüler ve aldılar girye...
Çok istiyorsan gel sen de kan dök ve
al!!!
*
Ersin Tatar "Her şey çok iyi giderken
bu pandemi nerden gelirse geldi, ama
yavaş yavaş gidiyor, inşallah güle güle
gider..." demiş.
-Bay bay pandemicik! Güle güle git!
*
UBP-DP-YDP koalisyonunun programı
mecliste okunmuş.
-U... Tükenişin son perdesini programladılar herhalde! Bir de her koşulda Tayyıp Erdoğan'a biat etmeyi!
*
Kudret Özersay "Devletin itibarını
yerle bir ettiniz" demiş.
-Anlatamadık gitti. Bu "Devletin"
itibarı yok ki yerle bir olsun!
*
Tufan Erhürman "5 ayda üçüncü Sucuoğlu hükümetine saygı göstermeyeceğiz" demiş.
-Dert etme Tufan'ım. Onlar uysa
da godular uymasa da!
*
Çavıuşoğlu "Ülkelerin toprak bütünlüğünün güç kullanılarak değiştirilmesine
karşıyız" demiş.
-Öyleyse güç kullanarak Kıbrıs'ın
toprak bütünlüğünü niye değiştirdiniz?! Ve 48 yıldır hâlâ bunda ısrar
ediyorsunuz?!
*
Erhürman "Türkiye ile ilişkilerin doğru
zemine oturmasını istiyoruz" demiş.
-E olmaz be buba, olmaz! Karşındaki
iyi ilişki istemezse, doğru zemin istemezse zorla güzellik mi yapacaksın?
Herifçioğulları istemiyorlar işte!
*
Ersin Tatar "Kabine başbakanın takdiridir" demiş.
-Kargaların kasıkları çatlayacak
gene gülmekten!
*
Tufan Erhürman "Şu anda halk bütün
bu yaşananı Türkiye'nin müdahalesi yönünde anlamlandırıyor kafasında" demiş.
-CTP nasıl anlamlandırıyor onu söyle!
*
Güney Kıbrıs yangın söndürme uçağı
ile helikopter almayı planlıyormuş.
-Bizimkiler ne düşünüyor bu konuda? Yangınları işeyerek mi söndürmeyi plânlıyorlar?!
*
Güneyde nüfus 900 bini bulmuş.
-Boşuna gayret bize yetişemezler!
*
"Gizemli hepatit" virüsünün Kıbrıs'a
gelmesi an meselesiymiş.
-Bundan sonra savaşlar füzelerle
değil, virüslerle yapılacak!

K. Özersay, "Devletin itibarını yerle bir ettiniz" diye tutturdu!
Anlatamadık gitti. Bu devletin itibarı yok ki yerle bir olsun!
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YDP güven oylamasına
katılmama kararı aldı!

KP - Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkez
Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının
ardından dün akşam saat 21.00’da Parti
Meclisi (PM) toplandı.
PM toplantısında, 100 günlük eylem
planının imzalanmaması üzerine bugün
gerçekleşecek olan güven oylamasına
katılmama kararı alındı.
YDP PM'nin açıklaması şöyle:
"YDP Parti Meclisi toplanarak MYK’nın
da tavsiye kararları doğrultusunda aşağıdaki
deklarasyonu yayınlama kararı almıştır.
Buna göre;
YDP Büyük iddia ve ideallerle kurulmuş
bir siyasi Partidir. Bu Partinin amacı, kurulan
bozuk düzeni devam ettirmek değil,
kronikleşmiş sorunlara radikal ve köklü
çözümler bulmaktır. YDP Bu düşüncelerle
koalisyonlara girmiştir.
Ne yazık ki gerek Sayın Ersan Saner
döneminde ve gerekse Sayın Faiz Sucuoğlu
döneminde proje ve düşüncelerini hayata
geçirme imkanı bulamamıştır. Saner
Hükümeti döneminde 11 ay Kurultay
kaygıları ile geçmiş ve müsbet bir icraat
yapılamamıştır. Sayın Sucuoğlu’nun kurduğu
Hükümette ise kabine savaşları ile günler
heba edilmiştir. Önümüzdeki süreçte de
UBP de Parti içindeki sıkıntıların devam
edeceği anlaşılmaktadır.
Bu iki tecrübeden hareket eden YDP,
Hükümetin diğer ortağı DP ile bir araya
gelmiş ve birlikte Hükümetin ilk 100 gününde
yapılması gereken acil icraatlarla ilgili bir
eylem plan taslağı hazırlamıştır. Daha sonra
bu Eylem Planı Sayın Sucuoğlu’na sunulmuş
onun da yaptığı bir takım düzenlemelerden

sonra bizzat Sayın Başbakan tarafından
Bakanlar Kurulu üyelerine dağıtılarak onların
da katkı koymaları talep edilmiştir.
Yine varılan mutabakat gereği bu 100
Günlük Eylem Planı güvenoylamasından
önce 3 Parti Genel Başkanı tarafından imzalanarak kamuoyuna sunulacaktı.
Üzülerek belirtmeliyiz ki bu Eylem Planı,
Perşembe günü UBP Parti Grubunun gündemine getirildiğinde kızılca kıyametler
kopmuş ve UBP Milletvekilleri bu Eylem
Planını 2 Küçük partinin UBP’ye bir
dayatması olarak lanse etmiş, Sayın Başbakan
haksız yere sert bir şekilde eleştirilmiştir.
Bu tepkiler üzerine Sayın Başbakan bu
Eylem Planını imzalama konusunda tereddüte
düşürülmüştür.
Burada iki önemli konu öne çıkmaktadır.
Birincisi; UBP’nin, ortaklarını stepne
olarak gördüğü ve Hükümet esnasında
ortaklarının hassasiyetlerini dikkate
almadığıdır.
İkincisi; UBP bu ülkede radikal önlem
ve reformlar yapmaya hazır değildir. UBP
statükoyu devam ettirmeye ve zamana oynamaya çalışmaktadır. Takvimlendirilmiş
bir Eylem Planına tahammülü yoktur.
Böyle bir durumda, ortaklarının hassasiyetinin dikkate alınmadığı bir Hükümetin
içinde olmak YDP açısından kabul edilebilir
değildir.
Bu sebeple YDP Parti Meclisi 30 Nisan
2022 tarihinde yapılacak güven oylamasına
katılmamaya karar vermiştir. Tavsiyemiz
Sayın Faiz Sucuoğlu’nun görevi Sayın
Cumhurbaşkanına iade edip geniş tabanlı
bir hükümetin oluşmasına katkı koymasıdır."

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin Covid-19 verilerini açıkladı...

Yoğun bakımda 1 hasta var

Bakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6508
olup, 84 pozitif vakaya rastlanmıştır.
41 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 17 kişi
Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele,
2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
29 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 6508
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 84

Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.768.588
Toplam Vaka Sayısı: 93.551
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 92.291
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1027
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 14
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1012
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı : 216

Erhürman: Gerçek gündem
yaşatılan maskaralıklar değil
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,
Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis güven
yaratıcı önlemler konusunda AB büyükelçilerini bilgilendirmeye devam ettiğine işaret
ederek, "Sn. Tatar'a önerileri aynen kabul
et diyen yok” dedi. Erhürman, gerçek gündemin yaşatılan maskaralıklar olmadığını
da vurguladı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel
Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.
Erhürman, Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis
güven yaratıcı önlemler konusunda AB
büyükelçilerini bilgilendirmeye devam
ettiğine işaret ederek, “Karşı öneriler duymaya’ da hazır olduklarını söylüyor. Sn.

Tatar'a önerileri aynen kabul et diyen yok”
dedi.
Erhürman, açıklamasının devamında ise
şunları söyledi:
"Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarları
doğrultusunda karşı önerilerini de ortaya
koy, müzakere et" diyoruz.
"Bu krizin ortasında direkt uçuş, Mağusa
limanı, doğrudan ticaret, yeşil enerji,
hidrokarbon bizim için yaşamsal önemde;
gerçek gündem yaşatılan maskaralıklar değil,
bu" diyoruz.
Dinleyen var mı? "O sırada" gazetelerden
Sn. Tatar'ın Din İşleri Dairesi Başkanı'nı da
yanına alarak bu kez de İngiltere'ye seyahat
etmeye hazırlandığını öğreniyoruz!”
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Futbolda Play-Off ve Play-Out
tarihleri belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)
tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve
AKSA 1.Lig'de Play-Off ve Play-Out maç
tarihleri hatırlatıldı. Sezon başı planlamasında
belirtildiği gibi Play-Off ve Play-Out
karşılaşmaları 14 Mayıs Cumartesi, 18 Mayıs
Çarşamba ve 22 Mayıs Pazar günleri
oynanacak.

Futbolda sonuçlar
ve günün maçları
Bugün
AKSA Süper Lig
Göçmenköy – Yenicami:
1-4
2-1
Cihangir – Girne H. Evi:
Gönyeli – Binatlı:
3-1
Merit A. Yeşilova – Mesarya: 2-3
AKSA Birinci Lig
Görneç – Düzkaya:
3-6
Çanakkale – Gençler Birliği: 2-2
Bugün
AKSA Süper Lig
Hamitköy – Mağusa T. Gücü (Serhan Şimşek)
Doğan T. Birliği – T.Ocağı (Evren Karademir)
Yonpaş Dum. – K. Kaymaklı (Turgay Misk)
Baf Ü. Yurdu – Lefke (Emre Öztaşlı)

Yarı finaldeyiz

n Türkiye Şampiyonası’nda yarı
finale yükselme başarısı gösteren
Leventspor yarı finalde bugün saat
15.00’te BOTAŞ ile oynanacak...

U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda yer
alan Leventspor, yarı finale yükselme başarısı
gösterdi. Çeyrek finalde rakibi Adana
Büyükşehir Belediye’yi 71-63 yenen Leventspor adını Türkiye’nin en iyi dört takımı
arasına yazdırdı.
Sakarya’da gerçekleştirilen şampiyonada

grubunda oynadığı tüm maçları kazanarak
namağlup çeyrek finale yükselen Leventspor,
Adana Büyükşehir Belediye ile karşılaştı.
Çekişmeli geçen mücadelenin ilk periyodu
16-13 Adana üstünlüğü ile sona ererken
takımlar 35-35’lik eşitlikle devreyi
tamamladı.
Üçüncü periyotta Adana temsilcisi 9 sayılık
farkla 57-48 üstünlük yakalasa da Leventspor
mücadeleyi bırakmayarak rakibini 71-63
yenme başarısı gösterdi ve adını yarı finale
yazdırdı.

AKSA Birinci Lig
CB G. Gücü – Yalova (Hüseyin Eyyüpler)
Yeniboğaziçi – Mormenekşe (Osman Özpaşa)
Karşıyaka – Maraş (Fehim Dayı)
SFC Dörtyol – İncirli (Berkay Uygun)
Esentepe – Miracle Değirmenlik (Kerem Eran)

Temsilcimizde Günay Akgür ve Nehir
Aktaşlı 22’şer sayı, Cemaliye Tüysüz ise
18 sayı ile bu büyük galibiyete skor
anlamında katkı koyan isimler oldular.

Yarı finalde rakip BOTAŞ
Yarı finale yükselme başarısı gösteren
Leventspor’un rakibi de belli oldu. Çeyrek
finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni
73-53 yenen BOTAŞ, yarı finalde temsilcimizin rakibi oldu. Yarı final mücadelesi
bugün saat 15.00’te oynanacak.

1. Orhan Demircan
Atmalar Kupası
yapılıyor
Atletizm Federasyonu geçtiğimiz
yıl hayatını kaybeden ve ülke atletizmine önemli katkıları bulunan
Orhan Demircan anısına Atmalar
Kupası düzenliyor.

Hentbol büyüklerde GG ve UKÜ saltanatı devam ediyor
Hentbolda büyükler liginde şampiyonlar
ikinci karşılaşmaların sonrasında belli
oldu.
Kadınlarda UKÜ, erkeklerde ise GG,
rakiplerini ikinci karşılaşmalarda da
mağlup ederek şampiyon oldu.
Gecenin ilk maçında kadınlarda UKÜ
ile DAÜ bir araya geldi. Maçın ilk yarısını
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

rakibi DAÜ karşısında 19-8 önde kapatan
UKÜ, ikinci yarıda yine etkili oyununu
devam ettirerek sahadan 38-28 galip
ayrılarak ligi şampiyon tamamladı.
UKÜ’de Aysel maçı 13 golle tamamlayarak maçın en golcü ismi olurken,
DAÜ’de Melisa maçı 9 golle tamamlayan
isim oldu.

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

Kadınlar maçının ardından başlayan
erkekler final ikinci maçında ise GG ile
UKÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk
maçta rakibi UKÜ’yü mağlup eden,GG
ikinci maçta yine galip gelerek şampiyon
oldu. Ahmet Altan 9, Özden ise 7 golle
maçı tamamlarken, GG yine sezonu
şampiyon olarak tamamladı.

Genel Yayın Yönetmeni
ŞENER LEVENT
Dizilip Basıldığı Yer:
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited Tesisleri

Bugün Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda
yer alacak 1. Orhan Demircan Atmalar
Kupası saat 10.00’da başlayacak. U16,
U18, U20 ve Büyükler kategorilerinde
düzenlenecek olan kupada disk, gülle ve
cirit atma branşlarında sporcular mücadele
edecek.
Kupada yer alacak sporcular arasında
Türkiye barajını geçecek olan isimler,
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından
7-8 Mayıs tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek Nurullah İvak Atmalar Kupası’na
katılma hakkı elde edecek.

Adres: Arca Apt. İkinci Selim Cad.
No: 49, Daire, 1 Lefkoşa (Meclis Yanı)
Santral: 2274585 - 2286934 - 2286017
Fax: 2274585 - 2286934
Reklam Servisi: 2286017
Kültür-Sanat Servisi: 2286988
E-mail: afrikagazetesi2018@gmail.com
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