Türkiye’de Fethullah Gülen’le sayısız video ve foto muhabbeti bulunan Erdoğan, bir de kendisine bunlar hatırlatılınca
çileden çıkıyor! Bilirsiniz, koyunlar ve kuzular çobanın arkasında yürür hep… Ama sonuçta onları kesen de odur!
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Gazetemize linç saldırısı ve meclis teröründe 4’lü koalisyon
hükümeti sınıfta kaldı… Saldırganların şartlı tahliyesi ve
ardından da Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın istifası
hükümetin baskılara boyun eğen aciz tutumuna bağlanıyor…

2. sayfada

“Anne beni doktora götür”
Annesi tarafından öldürülen küçük Ercan’ın son çığlığı…

n Bilge Lord Kunduracı’nın
oğlunu önce kendi kullandığı
ağır depresyon hapları ile
uyuşturduğu ve sonra öldürdüğü
ortaya çıktı…
n Psikologların belirlemelerine
göre anne hiç pişmanlık
duymuyor!
3. sayfada

“Kıbrıs” gazetesi köşe yazarı Can Sarvan “Meclisimiz işgal edildiyse ve bir gazeteye taşlı, sopalı, bıçaklı
saldırılabildiyse bu ülkenin inisiyatif alamayan tüm siyasetçilerinin eseridir bu işgal ve gazete baskını… O halde KKTC’de
yargının bağımsızlığını sorgulatan bizzat siyasilerdir” diye yazdı… Sarvan, “Baskı altında eğilen politikacılarımız
kurumları kendi çıkarlarına göre eğip bükmeye çalışıyor, yargı direniyor, politikacı direnci kırmaya çabalıyor” dedi…

n

n “Üyelerini hükümetin belirlediği şartlı bir tahliye kurulu var;
apar topar kurul toplanıyor ve üyeler hükümlüleri hapisten
çıkartmak için şartlı tahliye kararı çıkartıyor”…

Zimbabwe’den geldi,
KKTC’de hayatını kaybetti

n “Cezalarını çekmesi gerekenler sokakta; hapis
cezası veren Yargıç Tacan Reynar ise görevinden istifa
ediyor”…
10. sayfada

BİR BELGESELDEN
ÖTESİ

Damdan düştü

Ali Kişmir

Damdan düşme olayları
sıkça görülmeye başlandı!
6. sayfada

Tıp-İş: Devlet
tedbir almalı
Anne cinayeti

Toplumun hem fiziksel,
hem de ruh sağlığının
korunması için önlem
istendi…
10. sayfada
İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

Mehmet
Çakıcı

n 8. Sayfada

OMORFO’DAKİ
BAFLILAR (2)...
4.
sayfada

4 yıl hapis yatacak

Ölümlü kazada karar

n Kararın ardından mahkum Orhan Dilek’in yakınları ila kazada
hayatını kaybeden Şah Hüseyin Erdem’in yakınları arasında kavga çıktı…

MEZARSIZ
ÖLÜLER

Canan Sümer

BİR Mİ, İKİ Mİ?

Ali Osman

SUSTURMAYA
ÇALIŞIYORLAR
AMA OLMUYOR!

Mehmet Levent

Dolgun Dalgıçoğlu
n 7. Sayfada

KIBRIS TARİHİNİN
SAKLANAN YÜZÜ (2)
Ülker Fahri

n 13. Sayfada

TESLİMİYETLE,
HAMASETLE HİÇBİR
YERE VARILMAZ!

Bülent Tümen
n 11. Sayfada

ŞEHRİN
KURBANLARI
DÜŞÜNMEKTEN
UYKUSU
KAÇMALIYDI!
Aziz Şah

BAYRAKTAR VE
ÖMERİYE
CAMİLERİNE
BOMBALI
SALDIRILAR VE
SONRASI

“Devlet toplumsal olaylara karşı duyarsız ve umursamaz”…

İbrahim Aziz

n 8.sayfada

