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n 14. sayfada
Anastasiadis

açýkladý Ýstediðimiz kapýlar açýlmazsa, baþka kapýya razý olmayacaðýz...

lllll 2. sayfada

Þener  LEVENT

AçýAçý
senerlevent@yahoo.com

BAÞKOMUTAN

"Þehitler ölmez, vatan bölünmez" diye baðýrýyorlar... Bölünmez bir Türkiye isteyenler,
bölünmüþ bir Kýbrýs'ý birleþtirmeye çalýþanlarý linç etmek için yanýp tutuþuyorlar!

nnnnn Maðusa mahkemesi önünde meydan
savaþý… Koray Baþdoðrultmacý ile eþi
Cinel Senem'i mahkemede korumaya
çalýþan polise saldýran ülkücüler kýrýp
döktüler ve polisi de yaraladýlar…

nnnnn Toplumumuzun 'barýþ' güçleri linç
histerisini uzaktan seyrederken,
Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðýndan dolayý
yargýlanan Baþdoðrultmacý çiftine
Kýbrýslý Rumlar destek veriyor…

Maðusa’da ülkücülerle meydan savaþý...Maðusa’da ülkücülerle meydan savaþý...

Ülkücü terörü
n Dün yine mahkeme

önünde KKTC ve TC
bayraklarýyla toplanan
100 kadar ülkücü, "Vur
de vuralým", "Öl de
ölelim" ve "Bir gece
ansýzýn gelebilirim" diye
slogan attýlar
Baþdoðrultmacý çiftine
destek vermek için
gelen Kýbrýslý Rumlarý
yuhaladýlar...

n Olaylarý bastýrmak
isteyen bir polis memuru
ülkücüler tarafýndan
darp edildi... Bir polis
aracý hasara uðratýldý,
bir ülkücü gözaltýna
alýndý... Duruþmaya
bugün de devam
edilecek...

l 3. sayfada



Þener  LEVENT

AçýAçý
senerlevent@yahoo.com

BAÞKOMUTAN
"Masada Kýbrýslý Türklerin iradesi olacak"

demiþtin, deðil mi sevgili dostum?
Hani...
Nerde o irade?..
Ben göremedim henüz...
Göster bana...
Bak, senin dediðin deðil, askerin dediði oluyor

yine...
"O kapýlar açýlamaz" diyorlar sana...
Neden açýlamazmýþ?
Askeri bölgeymiþ de ondan!
Birinci derecede!
General yumruðunu masaya vurdu...
Sen vuramadýn!
Nesin sen?
Baþkomutan deðil mi?..
Çýk söyle en azýndan bu halka...
Paylaþ bizimle...
Anlat...
Biz istiyoruz, ama komutanlýk istemiyor de...
Anladým, çatýþmacý deðilsin...
Ama teslimiyetçi de olmam diye söz vermiþtin...
Teslimiyetçi olmak istemezsen çatýþmaya

mecbursun...
Baþkomutansýn, ama sözün geçmiyor...
Emrinde olmasý gereken komutanlarýn

emrindesin!
***

Birinci derecede askeri bölge!
Býktýk be, býktýk, birincisinden de, ikincisinden

de...
Bunun sebebi ne bilir misin?
Hala süren ateþ-kes...
Ve Türkiye'deki meclisin 41 yýl önce aldýðý

Kýbrýs'a savaþ kararý!
Ali Erel kaç kez uyardý seni...
Ama dinlemedin...
O savaþ kararý ortadan kalkmadýkça Kýbrýs'ta

çözüm ve barýþ olmaz!
Giriþim yapacaksýn bunun için...
Amkara'nýn bu kararý artýk kaldýrmasýný talep

edeceksin...
Çatýþma istemezsin diye göz yumamazsýn

buna...
Çatýþmaysa çatýþma...
Çözüm ve barýþ uðruna çatýþmaya deðmez mi?

***
Bak, garantörlük hakkýnda da hiçbir fikrin yok...
Soruyorlar sana, ama kaçamak cevaplar

veriyorsun...
"Bu mesele garantörleri ilgilendirir" diyorsun...
Yalnýz garantörleri mi?
Beni de çok ilgilendirir mesela...
Seni ilgilendirmez mi?
Onlara baðlý bir mesele olsa da senin hiçbir

fikrin yok mu?
Anastasiadis fikrini söylüyor...
Sen de söyleyemez misin?

***
Müzakerelere en kolayýndan baþlayalým dedin,

güven yaratýcý önlemlerden, ama orda bile duvara
tosladýn iþte...

Bir de iþin zor tarafýna gelince neler olacak
bakalým...

Yerleþikler...
Garantörler...
Mallar...
Maraþ...
Ve haritanýn son þekli...
Ben bu konularda Türk tarafýnýn politikalarýnda

herhangi bir deðiþiklik olduðunu görmedim
bugüne kadar...

Denktaþ, Talat ve Eroðlu'ndan farklý bir fikrin
varsa söyle...

Sabaha kadar dinlerim seni...
***

Ýlgilenmeye söz verdiðin iç konularda da
varlýðýný hissedemedik hala...

Günlerdir Maðusa'daki mahkemenin kapýsýnda
linç histerisiyle yanýp tutuþuyor ülkücü tayfasý...

Koray ve Cinel'in baþýný ezmek için fýrsat
kolluyorlar...

Evlerine ve iþyerlerine Kýbrýs Cumhuriyeti
bayraðý astýlar diye mahkemelerde
süründürülüyor Koray ve Cinel...

Kuzeydeki parti ve örgütler ülkücü güruhun
linç histerisine karþý sessiz kalýrken, destek için
güneyden gelen Kýbrýslýrum yurttaþlarýmýz da
saldýrý altýnda...

Ve sen...
Toplumun umut baðladýðý bir lider...
Baþkomutan...
Aðzýný açýp da bu konu hakkýnda bir çift laf

etmedin þimdiye kadar...
Sanki bunlar senin yurdunda yaþanmýyor...
"Dostlarým beni linç ediyor" diye feryat ettin...
Asýl linçi ise görmüyorsun!

ÇiziktirÇiziktirÇiziktirÇiziktirÇiziktirdididididi

BÝRÝNCÝ DERECE
ASKERÝ BÖLGE,
BÝRÝNCÝ DERECE
ÝÞGALCÝ
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý
ile TC Dýþiþleri Bakaný Mevlüt
Çavuþoðlu, baþ baþa görüþtüler
ve sonra da ortak basýn toplantýsý
düzenlediler.
Basýn tarihimiz bu tarz
görüþmelerin ardýndan
düzenlenen ve aslýnda hiçbirþey
söylemeyen laf salatasýndan
ibaret açýklamalarla doludur…
Yýllardýr kapalý kapýlar ardýnda
gerçekleþtirilen binlerce “yararlý
temas”tan sonra neden saðlýklý
bir çocuk doðmadý?
Taraflarýn “kýsýr” olduðunu
söyleyemeyiz yine de…
Çünkü KKTC de böyle bir
“yararlý temas”tan sonra doðdu
ama iliþki “ensest” olduðundan,
artýk herkesin de teslim ettiði
üzere, bu KKTC denilen “çocuk”
prematüre doðdu…
KKTC-TC arasýndaki “ensest
iliþki” devam ettiði sürece de,
kapalý kapýlar arkasýnda yaþanan
bu temaslardan saðlýklý bir çocuk
doðmasý beklenemez…
Mafyatik bir kavram olarak
“omerta” denilen “sessizlik-
gizlilik” kuralý siyasete
uyarlanýnca, mertlik bozuldu…
Bizimkiler de senelerdir tepe tepe
kullanýyorlar bu “omerta” denilen
sahtekarlýðý…
Girerler kapanýrlar odalara,
çýkarlar, konuþurlar ama hiçbir þey
söylemezler…
Neden?
Yýlan hikayesine dönmüþ bir
meseleyi güya çözmek üzere
yaptýklarý müzakerelerin
mahremiyeti varmýþ…
Oysa bu kadar ayaða düþmüþ bir
meselenin mahremiyeti falan
kalmaz. Kalmamýþtýr da… Ama o
kapýlarýn arkasýnda mahrem ve
karanlýk bir niyet olduðu ortada…
Buna raðmen, sözümona çözüm
aþkýyla yanýp tutuþan
Kýbrýslýtürkler “bizim bu
omertalara karnýmýz tok” diyemedi
daha…
Ýþte bu görüþmeden sonra da
benzer bir þey oldu…
Mustafa Akýncý “Yürekten
inanýyorum ki, Kýbrýs’ta yýllar
süren çözümsüzlükten sonra artýk
iki tarafýn çýkarlarýný gözetecek,
toplumumuzu eþitlik ve güvenlik
içinde yaþatacak yeni bir döneme
geçilme zamaný geldi” dedi…
Çavuþoðlu, iki tarafýn da kararlý
olmasý halinde bu yýl içerisinde
Kýbrýs’ta kalýcý bir çözüm
olabileceðini söyledi…
Bu arada “omerta” rezaletine
raðmen Rum basýnýnda bir haber
yer aldý…
Meðer Güven Yaratýcý Önlemler
kapsamýnda Rum tarafýnýn
açýlmasýný istediði
Pirgo ve Derinya kapýlarýnýn
açýlmasýna Türk tarafý bu
bölgelerin “birinci derecede
askeri bölge” olduðu
gerekçesiyle karþý çýkýyormuþ…
Buradaki “Türk tarafý” KKTC
Hükümeti, ya da KKTC
Cumhurbaþkaný deðil…
Buradaki “Türk tarafý” Türk askeri
makamlarýdýr…
Meclis Baþkaný Sibel Siber varsýn
“TC Dýþiþleri Bakaný
Çavuþoðlu’nun verdiði çözüm ve
barýþ” mesajlarý ile motive
olsun…
Biz almayalým…
“Þurasý birinci derece askeri
bölge, orada kapý açamam” diyen
Türkiye çözüm  mözüm yapmaz…

“AFRÝKA” dan
mektup...

"RADYOLOJÝ SERVÝSÝNDEKÝ
TÜM BÖLÜMLERDE GREV

YYK ÜYELÝÐÝNE ATABEK ATANDI

MAÐUSA'DA UÇURTMA ÞÖLENÝ -  Gazimaðusa Belediyesi ile
Maðusa Kültür Derneði iþbirliðinde düzenlenen 23'üncü Gazimaðusa Çocuk Festivali kapsamýnda
10'uncu Uçurtma Þöleni yapýldý.  Gazimaðusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, etkinlik
önceki gün Glapsides Plajý'nda yer aldý. Gazimaðusa Belediye Baþkaný Ýsmail Arter etkinlikte
yaptýðý konuþmada, çocuk festivaline yakýþýr bir etkinlik yaptýklarýný belirtti ve etkinlikte emeði
geçen Maðusa Kültür Derneði üyelerine ve belediye çalýþanlarýna teþekkür etti.

Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, Yayýn
Yüksek Kurulu (YYK) üyeliðine Erol Atabek'i
atadý. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Bürosu'ndan
yapýlan açýklamaya göre, Yayýn Yüksek Kurulu
üyeliðine atanan Atabek, 1979 Aralýk ayýnda
Bayrak Radyosu'nda anonsör-spiker olarak
görev aldý; 1981 yýlýnda Fransýz
Hükümeti'nden burslu olarak Fransa-
Grenoble'da Ýþletme tahsili yaptý. Ailevi
nedenlerden dolayý tahsilini yarýda býrakarak
Kuzey Kýbrýs'a dönen ve tekrar BRTK'da
göreve baþlayan Erol Atabek, tek erkek haber
spikeri ve haber programcýsý olarak çeþitli
konularý ele alan programlar ve röportajlar
yaptý.

Bu arada Eskiþehir Anadolu Üniversitesi
AÖF Ýþletme Bölümünü bitirdi. 1993-1994
yýlýnda TGRT'nin Ýstanbul ve Londra'daki

merkezlerinde çalýþtý. Ardýndan BRTK'nin ilk
Ankara Temsilcisi olarak çalýþtý. 2000-2003
yýllarýnda KKTC Antalya Turizm Bürosu
Müdürlüðü görevinde bulundu. Ardýndan
Kuzey Kýbrýs'a dönerek önce BRT'de sonra
da Kýbrýs Genç TV'de 2002-2004 döneminde
hafta içi her gün canlý haber programý
"Habermetre" ile 2002-2004 dönemini
tartýþmalarýný televizyon ekranlarýna taþýdý.
2008'de YÖK tarafýndan çýkarýlan "Üniversite
affý" ile 1991 yýlýnda kazandýðý ancak
gidemediði Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih,
Coðrafya Fakültesi Çaðdaþ Yunan Dili ve
Edebiyatý Bölümünde öðrenime baþladý ve
2013 yýlýnda bu bölümden mezun oldu.

2014'te Kýbrýs Genç TV Haber Müdürlüðü
görevinde bulunan Erol Atabek, Fransýzca,
Yunanca ve orta derecede Ýngilizce bilmekte.

Kýbrýs Türk Kamu Görevlileri Sendikasý
(Kamu-Sen) Baþkaný Mehmet Özkardaþ,
Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet
Hastanesi Radyoloji servisindeki tüm
bölümlerde, bugünden itibaren eylem ve
grevlerinin devam edeceðini duyurdu.

Özkardaþ, Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle'ye
gönderdiði ve daðýtýmýný Baþbakanlýk, Çalýþma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile Sendikalar
Mukayyitliði'ne yaptýðý mektupta, grevin
bugün 08.00 ile13.00 saatleri arasýnda devam
edeceðini belirtti.

Sadece hayati öneme haiz durumlardaki
hastalara hizmet verileceðini ve sorunlarýn
çözümlenmemesi halinde 3 Aðustos
tarihinden itibaren bu bölümlerde süresiz
greve gidileceðini ifade eden Özkardaþ,
Radyoloji Servisi'nde yaþanan sorunlarla ilgili
olarak bakanlýða defalarca yazýlý bildirimlerde

bulunduklarýný anýmsattý.
Özkardaþ, "Radyograferlerimiz her ay

saatlerinin çok üstünde çalýþtýrýlarak, hem
kendilerinin ve hem de hastalarýn saðlýklarý
riske atýlmaktadýr. Grev yapmak zorunda
kalarak açýlmasýný saðladýðýmýz üç
Radyografer kadrosu ile ilgili olarak dýþtan
alýnacaklarýn sayýsý üç olana kadar kadro
artýrýmý ile ilgili yetki alýnacaðý yönündeki
söylemler gerçekleþmemiþtir" dedi.

Radyoloji bölümlerinde görev yapan dört
personelin Troit Kanseri teþhisi ile cerrahi
operasyon geçirdiðine iþaret eden Özkardaþ,
bu durumla ilgili bakanlýða 13 Nisan tarihinde
bir yazý yazarak, bu bölümlerde gerekli
ölçümlerin yapýlýp yapýlmadýðýný, koruyucu
önlemler alýnýp alýnmadýðýný, ölçümler yapýldý
ise bunlarýn sonuçlarýný görmek istediklerini
belirtti.



Elvan Levent

ex istence
elvan12@mail.ru

KÖTÜLÜÐÜN
TOHUMU

Brodsky bütün kötülüklerin bir
insanýn kendisinin diðerinden daha iyi,
daha üstün olduðunu düþünmeye
baþlamasýyla ortaya çýktýðýný
söylüyordu, "Kötülüðün tohumu
budur", diyordu.

Doðru.
Peki, ya karþýsýndakinin kedisinden

daha üstün olduðunu düþünenler?
Hindistan'da sinema eðitimi almýþ olan

bir arkadaþým orada herkesin onunla
çalýþmak istediðini söylemiþti; beyaz
olduðu için…

Sonra da suçluluk dolu bir yüz
ifadesiyle yüzüme bakýp,
"Hindistan'daki durum bu", demiþti;
çaresiz bir hastalýktan bahseder gibi…

Bir de, "En iyisini büyüklerimiz bilir",
cümlesini mütemadiyen kendi kiþisel
düþüncelerinin üzerine bir kýlýf olarak
geçirenler vardý.

Onlar da kötülüðün tohumunu
ekmiyorlar mýydý?

Kuþkusuz. En beterinden.
Akla kaçýnýlmaz olarak Motaigne'in

sözü geliyordu:
"Zavallýlar! Sevinçlerini suç

sayanlar'…
Herkes deðil elbette, sadece ezici bir

çoðunluk ki onlar, günahlarýný
sevinçlerine katanlarýn suçlarýnýn
cezasýný da çekerlerdi.

Böyle geldi böyle gider, diyorlardý
durumu kökten kabullenmiþ olanlar zira,
durumu kabullenmenin tek çare
olduðunu düþünmeden edemiyorlardý.

Yine de, Kýbrýs'ta gelecekle ilgili
umutlar konusunda ikiye
bölündüðümüzü düþünüyorum.

Hep bir nostaljiyle geriye bakýp her
þeyin gittikçe daha da kötüye gittiðini
düþünenlerle…

Her ne olursa olsun ilerisinin hem
geçmiþten hem de þimdikinden çok
daha iyi olacaðýný düþünenlere…

Yani iyi olmayan bir þey varsa o da
'þimdi'ydi.

Þimdiki durum, þimdiki düzen, þimdiki
yiyecekler, þimdiki havalar, þimdiki
toplum, þimdi yapýlan evler, þimdiki
ahlak, þimdiki filmler, þimdiki fikirler…

Þimdiki sineklerden ve karýncalardan
bile þikayeti olanlar vardý; eskilerinden
daha büyük olduklarý için...

Bir de þimdiki nesil vardý tabii; yerden
yere vurduðumuz.

Hiçbir þey bilmez ama fazla bilmiþ.
Ve bu fazla bilmiþlikle masumiyetini

yitirmiþ…
Milenyum kuþaðý, Y nesli...
Bazýlarý seksenlerden sonraki kuþak,

diyordu…
Bazýlarý doksanlardan sonraki

kuþak…
Oysa arada on yýldan çok daha büyük

bir uçurum vardý seksenlerden sonra
doðanlarla doksanlý yýllardan sonra
doðanlar arasýnda.

En basitinden, birisi VHS'in,
walkman'in, daktilonun ne olduðunu
bilirdi, diðeri bilmezdi.

Ama yine de bu iki kuþak
kendilerinden öncekilerle olduðundan
çok daha yakýndýlar birbirlerine.

Üzerlerine neredeyse bir etiket gibi
yapýþtýrýlan ortak özellikleri vardý.

Markalarýn hedefindeki en büyük
tüketici gruptular mesela.

Çabuk büyüyen, çabuk geliþen, hýzlý
yaþayan, çabuk sýkýlan, sabýrsýz…

Ve kendilerinden öncekilerden daha
farklý deðerlere sahip…

Eskiden mal mülk sahibi olmak
baþarýnýn ölçütlerinden biriyken
'YNesli' için durum tam tersiydi; baþarýlý
olan gençler mal mülk edinmek yerine,
zengin deneyimler edinmeyi veya
paralarýný kendilerini geliþtirecek þeylere
yatýrmayý tercih ediyorlardý ki, bu ümit
verici bir deðiþimdi kuþkusuz.

Þimdilerde hava gündüzleri oldukça
sýcak, sabahlarý serin akþam ise soðuk.

Eskisi gibi deðil yani.

Maðusa'da ülkücü terörü
Afrika (ÖZEL) -  Maðusa mahkemesi

önünde meydan savaþý… Koray
Baþdoðrultmacý ile eþi Cinel Senem'i
mahkemede korumaya çalýþan polise
saldýran ülkücüler kýrýp döktüler ve polisi
de yaraladýlar…

Toplumumuzun 'barýþ' güçleri linç
histerisini uzaktan seyrederken, Kýbrýs
Cumhuriyeti bayraðýndan dolayý
yargýlanan Baþdoðrultmacý çiftine Kýbrýslý
Rumlar destek veriyor…

Ülkücüler dün yine Maðusa Kaza
Mahkemesi önünde toplandý. Mahkeme
önünde toplanan yüze yakýn Ülkücü, KKTC
ve TC bayraklarý ile "Kýbrýs Türk'üne saygý",
"Barýþ eþit vatandaþlýkta", "Barýþ 63-74'ü
unutmadan" ve "Barýþ eþit þartlarda" yazýlý
pankartlar açýp, "Þehitler ölmez vatan
bölünmez", "Kýbrýs Türk'tür Türk kalacak",
"Ne mutlu Türküm diyene", "Eþit adil kalýcý
barýþ" þeklinde sloganlar attý.

LÝNÇ HÝSTERÝSÝ…
Koray Baþdoðrultmacý ile eþi Cinel Senem'i

davalarýnda destekleyen onlarca kiþiden
bazýlarý mahkeme önünde barýþ iþareti
yaparak zeytin dalý salladý.

Mahkemenin karþý tarafýnda bekleyen
yüze yakýn Ülkücü ise Koray
Baþdoðrultmacý'nýn destekçilerini yuhaladý.

SALDIRDILAR...
"Kýbrýs Türküne saygý" pankartý açan

ülkücüler, duruþmanýn ardýndan mahkeme
önüne çýkan Baþdoðrultmacý ile
destekçilerine saldýrý için hareketlendiler.

Ülkücülerin "Kýbrýs Türktür Türk kalacak"
sloganlarýna karþýlýk olarak destekçiler
arasýndan bir kiþi "Kýbrýs Kýbrýslýlarýndýr ve
öyle kalacak" demesi üzerine daha çok tepki
gösteren Ülkücüler, Baþdoðrultmacý'nýn
destekçilerinin barýþ iþareti ile mahkemeden
ayrýldýðý esnada polisin aldýðý yoðun
güvenlik önlemlerine raðmen saldýrdýlar.

Tansiyonun yükselmesiyle birlikte olaylarý
bastýrmak isteyen polislerin arasýndan bir
polis memuru darp edilirken, Gani Can Ulu
isimli bir Ülkücü gözaltýna alýnarak cezaevi
aracýna konuldu.

Mahkeme önünü savaþ alanýna çeviren
Ülkücüler çýkardýklarý olayda bir polis
memurunun aracýný ise hasara uðrattýlar.

BUGÜN DE DEVAM EDECEK...
Maðusa Kaza Mahkemesi'nde görüþülen

duruþma, mesai bitimi nedeniyle bugün saat
13:30'a ertelendi.



Kalay

Kalaycý

Mayýn cehennemi oldu aþkýn adasý
Temizlenir temizlenir da bitmez hâlâ
Altýmýz ölüm, üstümüz zulüm dansý
Ne günahkâr imiþiz ki baþýmýzda bu belâ

ALAKAYA

DÝRÝFÝLALAKAYA

DÝRÝFÝL

TESLÝMÝYETÇÝ OLMAK ÝSTEMEZSEN
ÇATIÞMAYA MECBURSUN

Günlerdir Maðusa'daki bayrak davasýnda terör estiren ülkücü güruhu dün daha
da ileri gitti ve güvenlik saðlamaya çalýþan polise saldýrdý... Cumhurbaþkaný Mustafa
Akýncý'nýn bu konuda fikri ne? Öðrenemedik, çünkü bugüne kadar bu konuda hiç
konuþmadý. Hani iç konularla da ilgilenecekti? Yoksa toplumumuzdaki ülkücü
saldýrýlarý ilgilenmeye deðmeyecek kadar basit mi? "Ne çatýþmacý, ne
teslimiyetçi" diyen Akýncý'nýn parolasý yanlýþtý... Ýkisi birlikte yürümez
çünkü... Teslimiyetçi olmak istemezsen çatýþmaya
mecbursun deðil mi?

NEDEN KAPALI
KAPILAR? NEDEN

GÝZLÝLÝK?
Andreas Mavroyannis ile Özdil Nami'nin

yoðun mesaisi sürüyor.
Geçenlerde yaptýklarý 8 saatlik

toplantýdan sonra önceki gün de 3.5 saat
bir araya geldiler.

Toplantýdan sonra basýna yine hiçbir
açýklama yapýlmadý.

Önce 8 saat, sonra 3.5 saat konuþtular
ama, gene de halka söyleyecek hiçbir
þeyleri olmadý!

Kapalý kapýlar ardýnda Kýbrýs'a devam!
***

Saatlerce uzayýp giden bunca toplantýnýn
ardýndan neden hiçbir açýklama yapýlmýyor
basýna?

Herhalde halkýn bilmesini istemedikleri
birþeyler var diye düþünmeden edemiyor
insan.

Öyle ya...
Kötü giden, umutsuzluðu körükleyen

þeyler deðil, tam aksine iyi giden,
sevindirici, umudu körükleyen geliþmeler
olsa, bunlarýn halk tarafýndan bilinmesinde
ne sakýnca olabilir ki?

Bu, halkýn yeni sürece baðladýðý
umutlarýný, beklentilerini ve güvenini artýrýr
ancak.

Ve bu da liderlere, müzakerecilere, genel
olarak da çözüm sürecine pozitif bir ivme
ve enerji katar...

***
Akýncý'nýn cumhurbaþkaný seçilmesiyle

esmeye baþlayan olumlu havanýn,
oluþturduðu bütün iyimserliðe ve umuda
raðmen, ne yazýk ki giderek etkisini
kaybetmekte olduðu, iyimserlik ve umudun
üzerinin ihtiyatla kaplandýðý, bunun da
"Çözüm olmazsa olmasýn. Yeter ki
hayatýmýzý kolaylaþtýracak adýmlarý olsun
atsýnlar" çaresizlik ve kanaatkârlýðýna yol
açtýðý iddialarý var ki, hak vermemek elde
deðil.

***
Ýki liderin halk arasýna katýlýp kahve,

zivaniya içmesi, ekmek kadeyifi, pilâvuna
yemesi, çok güzel, çok muhteþemdi.

Ama bütün ihtiþamýna raðmen yeterli
deðil.

Kýbrýs sorununun özüne iliþkin olan ve
"dikenli" olarak tabir edilen konularda,
uzlaþma noktasýna yaklaþtýracak somut
adýmlar atýlmasýdýr istenen ve beklenen.

Bu adýmlar atýlmadýkça ve taraflarýn
pozisyonlarýnda uzlaþma noktasýna doðru
yakýnlaþma gözlenmedikçe, çözüm
umutlarýnýn üstü daha bir ihtiyatlý
iyimserlikle kaplanmaya devam edecek gibi
görünüyor.

***
Ne demiþti Akýncý?
"Yeni bir hayal kýrýklýðý daha yaþamak

istemiyoruz."
Kuþkusuz hiç birimiz istemiyoruz bunu.
Çünkü öyle bir hayal kýrýklýðý, çözüme

yönelik bütün hayallerin peþinen katledilip
gömülmesi demektir!

***
Ýþte bu ahval ve þerait içinde taraflar

güven yaratýcý önlemler listesi hazýrlamak
için yoðun þekilde çalýþýrken...

Bir de baktýk...
TC Dýþiþleri Bakaný Mevlut Çavuþoðlu

Kuzey Kýbrýs'a bir yýldýrým ziyaretinde
bulunuyor...

Beklenmedik zamanda, beklenmedik bir
ziyaret deðil bu.

"Biz bu filmi daha önce görmüþtük"
ziyareti!

Umarým, Akýncý ile esmeye baþlayan
olumlu ve iyimser havaya katkýda bulunur
ve AKP aðzýyla söyleyecek olursak,
hayýrlara vesile olur.

HURAFELERLE
YAÞAM

Müslümanlýðýn vahþetini Taliban, El
Kaide, El Nusra ve en önemlisi IÞÝD'le
tanýþtýktan sonra daha iyi anladýk...

Geleceði deðil sadece, dünya mirasý
geçmiþimizi de yok etmelerinden anladýk
insanlýkla alakalarý olmadýðýný...

Bilime deðil, hurafelere baðlý bir eðitim
sisteminin geçerli olduðu
müslümanlýkta þeytanlarla, cinlerle,
meleklerle insanlar korkutuluyor...

Bu korkuyla yaratýlan cennet ve
cehennem insanlarýn dünyadan medet
ummamalarýný ve hep olmayan "öbür
dünya" için yaþamalarýný salýk veriyor.

Suyun baþýný tutanlar için geçerli deðil
ama bu...

Bilime inanan, hurafelere gülüp
geçenler, Türkiye'de yaratýlan ve þeriata
doðru hýzla giden yolda yaþananlara
kahkahalarla gülüyorlar...

Hangi birisini yazayým bilmiyorum ama
en sonuncusu þöyle...

Bir televizyon kanalýnda konuk olan,
Mücahid Cihan Han isimli sarýklý cübbeli
müslüman ulemalarýndan birisine
seyirciler mastürbasyonla ilgili bir soru
sormuþ...

Ulemanýn sözleri þöyle:
"Mastürbasyon yapanlarýn elleri

ahirette hamile kalacak ve ondan hak
talep edecekler, þikayetçi olacaklar"...

Akýl alýr mý bu sözlerin gerçekliðini...
Mastürbasyon yapanýn erkek olduðu

düþünüldüðü muhakkak...
Yani Mücahid isimli ulema

mastürbasyonun bir erkek tarafýndan
yapýldýðýný düþündü.

Kadýnlarýn da mastürbasyon
yapabileceði aklýnýn ucuna bile gelmedi.

Kadýn erkeðin bel kemiðinden
yaratýlmýþ birisi onun gibilere göre...

Kadýn kim ki, mastürbasyon da
yapabilecek.

Yaparsa erkek yapabilir...
Mücahid Cihan Han isimli müslüman

ulemanýn buyurduðuna bakýn...
Mastürbasyon için eliyle penisini

okþayan erkek kiþinin eli hamile
kalacakmýþ...

Þimdi döllenme nasýl olacak ve
döllenen spermler ve yumurta nerede
geliþecek?!

Rahim insanýn elinin neresi olacak
mesela...

Hamile kalabilmek için döllenme
gerekir.

Döllenmek için de bir diþi yumurtasý
ile erkek spermine ihtiyaç vardýr
ayrýca...

Farzedelim ki dediði doðrudur ve
erkeðin eli hamile kalabilir...

Peki diþi yumurtayý oraya kim
koyacak?!

Melekler mi?
Her erkeðe cennette birkaç tane huri

düþecek diye fetva vererek onlarý
kazýklamanýn yolunu buldular ya...

Anlaþýlan IÞÝD teröristlerine bu sözü
geçiremediler.

Onlarý kandýramadýlar yani...
Madem ki din uðruna ölüyorlar,

cennete gidecekler onlar...
Sorgusuz sualsiz...
Orada da bol bol huri bulacaklar...
O halde iþgal ettikleri bölgelerdeki

kýzlarý kadýnlarý neden toplayýp
satýyorlar, tecavüz ediyorlar...

Ya da bazý müslüman ülkeler kadýnlarý
ve kýzlarý seks yapmalarý için neden
onlara gönderiyorlar...

Cennettekiler yetmez mi?

Ali  OSMAN

P eriyodik
aliosmanus@yahoo.com

P
Sessizliðin Sesi

Mehmet Levent
mehmetlevent1946@gmail.com

(Kamalý Haber)- Güzelyurt'a baðlý Mevlevi
köyünde meydana gelen ve 71 yaþýndaki Ahmet
Yýldýz'ýn ölümü ile sonuçlanan trafik kazasýnda
araç sürücüsü sanýk Abdurrahman Utar
aleyhindeki dava dün karara baðlandý.

Baþkan Ömer Güran, Kýdemli Yargýç Melek
Esendaðlý ve Yargýç Alev Ulunay'dan oluþan
Aðýr Ceza Mahkeme heyetinin oy birliði ile
vermiþ olduðu kararý Kýdemli Yargýç Melek
Esendaðlý okudu. Esendaðlý kararda sanýðýn
Kasým 2013 yýlýnda yapmýþ olduðu kazaya
katkýsý ile kazada hayatýný kaybeden Ahmet
Yýldýzýn kazaya katkýsýnýn deðerlendirildiðini
iki tarafýnda hatalý olduðuna bulgu yaptýklarýný
söyledi. Kazanýn meydana geldiði bölgedeki
sokak aydýnlatmalarýnýn yetersizliðine de
deðinen Yargýç tüm bu unsurlarýnda sanýk lehine
deðerlendirildiðini söyledi.

Esendaðlý sanýðý mahkûm olduðu suçlardan
ötürü suçlu bulunup mahkûm edildiðini takdir
edilen cezanýn hürriyeti baðlayýcý bir ceza

olmasýnýn gerekmediðine bulgu yaptýklarýný
belirterek sanýðý mahkum olduðu davalardan
toplam 8 bin TL para cezasý ile cezalandýrmayý
uygun bulduklarýný açýkladý.

Ölümlü kaza davasýnda karar 8 bin TL

(Kamalý Haber)- Güzelyurt ve Lefkoþa'da
2012 yýlýnda Ahmet Tomay'ýn evine, Þerife
Beykan'ýn da iþyerine silahlý saldýrý düzenleyen
Erdal Küpeli hakkýndaki dava karara baðlandý.

Baþkan Ömer Güran, Kýdemli Yargýç Melek
Esendaðlý ve Yargýç Alev Ulunay'dan oluþan
Aðýr Ceza Mahkeme heyetinin oy birliði ile
vermiþ olduðu kararý Kýdemli Yargýç Melek
Esendaðlý okudu. Esendaðlý, sanýðýn
yargýlandýðý 7 davadan suçlu bulunup mahkum
edildiðini belirterek, sanýða ceza takdir ederken
olayýn ciddiyetini göz önünde
bulundurduklarýný belirtti. Sanýðýn karþýlýksýz
çek verdiði Þerife Beykan'ý polise þikayetçi
olmasý üzerine korkutmak için silahlý eylemi
gerçekleþtirdiðini kaydeden Esendaðlý, bu tür
suçlarýn toplumu huzursuz eden, son yýllarda
artýþ gösteren suçlar olduðunu ifade etti. Sanýðýn
alacak verecek meselesini çözmek için bu suçu
iþlediðini belirten Esendaðlý, olay günü sanýk
ile ortak hareket eden sanýk Hüseyin
Kasapoðlu'nnu 30 ay hapis cezasýna

çarptýrýldýðýný, bu hususun da göz önünde
bulundurduklarýný söyledi. Sanýða hürriyeti
baðlayýcý ceza vermeyi uygun gördüklerini
belirten Esendaðlý, sanýðý 3 yýl hapse mahkum
ettiklerini açýkladý.

Küpeli 3 yýl hapis yatacak

Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hakan
Dinçyürek orman yangýnlarýna müdahale
edilmesine yönelik "Yangýn Helikopteri
Kiralanmasý" ihale süreci için çalýþmalarýn
tamamlandýðýný, sürecin baþlayacaðýný, hedefin
15 Haziran-15 Ekim arasýnda ülkede
helikopterin konuþlanmasý olduðunu söyledi.

Dinçyürek yaptýðý açýklamada, uzun
zamandýr kamuoyunun gündeminde olan ve
toplumun da önemli bir beklentisi konumundaki
yangýn helikopteri kiralama projesinin
hazýrlýklarýnýn son aþamaya geldiðini belirterek,
bugün itibari ile Bakanlýk olarak ihaleye
çýkýlabilmesi için gerekli kaynak yaratýlmasý ve
Maliye Bakanlýðý'ndan bloke edilmesi dahil tüm
prosedürleri gerçekleþtirilip Merkezi Ýhale
Komisyonu'na sunacaklarýný söyledi.

Bir iki gün içerisinde ihaleye çýkýlabileceðini
ifade eden Dinçyürek, hedeflerinin yangýn
risklerinin en fazla olduðu 15 Haziran-15 Ekim
tarihleri arasýnda KKTC'de konuþlandýrýlacak
ekibiyle birlikte bir yangýn helikopterinin
kiralanmasýnýn saðlanmasý olduðunu belirtti.

Projenin bu noktaya gelmesinden Orman
Dairesi ve Bakanlýk olarak çok mutlu olduklarýný
vurgulayan Dinçyürek, mevcut yangýn risklerini
azaltma adýna uzun zamandýr ciddi çalýþmalar
yaptýklarýný söyledi.

Bu kapsamda Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlýðý, Sivil Savunma, Kaymakamlýklar,
Dýþiþleri Bakanlýðý ve Sivil Havacýlýk ile
toplantýlar yaparak orman yangýnlarý esnasýnda
nasýl mücadele edileceðinin belirlendiðini ifade
eden Dinçyürek, ara bölgelerde oluþabilecek
yangýnlar konusunda da eylem planlarýný ortaya
koyduklarýný belirtti.

Dinçyürek þöyle devam etti:"Tabii ki
arzumuz bir yangýnýn ortaya çýkmasý deðildir.
Ama her türlü tedbire raðmen yangýnýn
çýkabileceði de bir gerçektir. Dolayýsýyla önceden
alýnabilecek her türlü tedbiri alma yönünde
adýmlarýmýzý attýk. Yangýn Hazýr Kuvvet

YANGIN HELÝKOPTERÝ ÝÇÝN ÝHALE

ekibimizin sayýsý 1 Haziran itibariyle 125 kiþiye
tamamlanacaktýr. Bu da mücadelemize daha da
güç katacaktýr."

Orman yollarýnýn temizlenmesi konusunda
adýmlar attýklarýný da söyleyen Dinçyürek
bununla ilgili aðýr iþ makinelerinin çalýþmalarýnýn
devam ettiðini söyledi.

VATANDAÞA ÇAÐRI
Bakan Dinçyürek, yangýn risklerinin hiç bir

zaman sýfýra inemeyeceðini vurgulayarak tüm
vatandaþlara çaðrýda bulundu, en üst düzeyde
dikkatli ve hassas davranmalarýný istedi.

Dinçyürek, bir taraftan yýlda 1 milyon fidan
hedefiyle KKTC'yi bir orman adasýna, yeþile
ve dolayýsýyla daha yaþanabilir çevreye
kavuþturmak için çalýþýrken diðer yandan ülke
ormanlarýný yangýna teslim edemeyeceklerini
söyledi.

Dinçyürek: "Bizler üzerimize düþen her türlü
çabayý ortaya koyuyoruz. Ama kamuoyundan
da ayný hassasiyeti gösterip bizlere destek
olmasýný bekliyoruz" dedi.

Bakan Dinçyürek projenin ihale aþamasýna
gelmesinde büyük katkýlarý olan Baþbakan
Özkan Yorgancýoðlu, Maliye Bakaný Zeren
Mungan ve tüm Bakanlar Kurulu üyelerine
teþekkür etti.
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Erdoðan Baybars

Þaziye’nin Görüþü:

ebaybars@yahoo.com

Þu hale bak... Kýbrýs'ý en çok
sevdiðini söyleyenler bile,
birleþtirmek yerine, 3'e 4'e

bölünmesine çalýþýyor...

* Denktaþ'ýn istifasýnýn ardýnda
baþka hesaplar yatýyormuþ.
- Vardýr bir bildiði, beklediði

mutlaka. Tam bir hesap adamýdýr…
O kadar ki cebinde hesap makinesi

ile dolaþýr!
***

* Erdoðan Kýbrýs'ta taviz vermeyiz
demiþ.

- Ne vermek istemediðini söyledi…
Bir de ne almak istediðini

söylesin… Belki bir oluru olur.
***

*Kýbrýslý Türkler ile Kýbrýslý Rumlar
birleþirse karþýlarýnda hiçbir güç

duramazmýþ.
- Ne güzel hayal… Ne büyük umut…
Yavrum sen bu iþleri unut… Boyunu

aþar..
***

* Siyasiler verdikleri sözleri
tutmuyormuþ.

-  Sözlerini tutmayanlara ne
dediklerini bilirsiniz herhalde…

Ýnanýn, hiç de yanlýþ deðil.
***

* Rumlar Akýncý'yý olumlu
buluyormuþ.

- Durun bakalým, az daha
sabredin… Bunlar cicim günleri…

Ýþler sarpa sarýnca netleþecek
görüntü.

***
* Serdar Denktaþ, bazý kararlarýnýn

TC Yardým Heyeti tarafýndan
engellendiðini iddia etmiþ.

- Misal olaraktan birkaç örnek
verebilir mi acaba? Ýnandýrýcý

olmasý açýsýndan yani!
***

* KTÖS  Genel Sekreteri  Elcil,
Denktaþ için "Çek yasaðýndan nasýl

çýktý"ðýný sormuþ.
- Nasýl çýktýðýndan ötürü, nasýl ve
neden çek yasaðýna girdiðidir…

Seçmenlere kestiðinden mi?
***

* Her Daim Dostlar Grubu Kocareis
ile Venüs Hotel arasýndaki sahili

temizlemiþ.
- Orada ülkedeki en büyük görüntü
kirliliðini yaratan karavanlar da var
galiba….  Ben derim ki, sahildeki bir

karavan, 15 boþ bira tenekesi, 13
tek terlik, 45 plastik su þiþesi, iki

kýrýk sandalye, 3 yýrtýk þemsiye ve 3
dilim karpuz kabuðundan daha

çirkin ve pistir… Yanýlýyor muyum?

MÝÞ-MIÞLARMÝÞ-MIÞLARMÝÞ-MIÞLARMÝÞ-MIÞLARMÝÞ-MIÞLAR

 

Gelinim çok
aptal... Bütün

söylediklerimi hep
kýzýma sanýyor!..

Görevden alma
Ve atamalar sürüyor..
Tanrým
Bu ne kýyma makinasýdýr…
Bu ne savurganlýktýr..
Bu ne hazin bir manzaradýr ki..
Daha son kullanma tarihini bile

doldurmadan
Harcanýyor, kýzaða çekiliyor yüce

makam sahipleri.
***

Ve bu analar babalar
Ne ana babalardýr ki
Hepsi bir birinden deðerli
Evlatlar yetiþtiriyor bu topluma.
Ve bu eðitim
Ne mutlu, ne yüce
Ne becerikli bir eðitimdir ki…
Her konuda ama her konuda
Onlarca beyin yetiþtiriyor…
Ve bu KKTC ne mutlu, ne gururlu ve

ne onurlu bir ülkedir ki
Daha koltuk boþalýr boþalmaz
Yerini alacak
Yerine  oturtulabilecek onlarca yetiþkin

adamý vardýr.
Araba lastiði deðiþtirmekten
Daha kolay deðiþtiriliyor bir müsteþar

mesela.
***

Sen yapamadýn git
Sen yapabilirsin gel
Durumlarý söz konusu deðil asla.
Verimlilik, üretim, fayda, çalýþkanlýk
Aranmýyor..
Sen onun adamýsýn
Sen kakasýn git…
Sen bizdensin
Cicisin, gel
Düzeni ve dümenidir  yaþanan…

***
Ne oyun ama
Ne ibret  verici bir uygulama..
Götümüzde don yok
Habire pantolon deðiþtiriyoruz…

Götümüzde don yok, habire pantolon deðiþtiriyoruz…
BÖYLE BÝR ANDI

Fotoðraf:
Erdoðan  BAYBARS
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Günün Kahramaný

“Týrnak”...
"Elbette masada oturan
taraflarýn kimliði, kiþiliði, siyasi
geçmiþi ve siyasi duruþu
önemlidir. Ama çözüm de
çözümsüzlük de sýrf karþý tarafýn
icraatýnda gizliymiþçesine karne
daðýtarak, kendi 'tarafýmýzýn'
sorumluluðunu dolaylý yoldan
önemsizleþtirmemeye,
küçültmemeye gayret etmekte
fayda var."
Tümay TUÐYAN
(Yenidüzen)

"Hala Kenan Evren Caddesi
hüküm sürüyor bu topraklarda.
Ýþkencecilerinin adýna bile
tahammül ediyor bunlar,
öylesine baþkalaþým
geçirmiþler."
Baþaran DÜZGÜN
(Havadis)

"Bu toplum çok acýlar çekti.
Barut ve kan kokusu gerilerde
kaldý belki ama göç en acý
þekilde yaþanýyor.
Çözümsüzlüðün yarattýðý
güvensizlik, inançsýzlýk
sürüyor. Hal böyle olunca
çözüm ihtiyacý da artýyor.
Ancak suskunuz, endiþeliyiz.
Yine kýrýlmaktan, yine
küsmekten, yine kaçmaktan
korkuyoruz. Biz bir kez daha
aldanmaktan, aldatýlmaktan
korkuyoruz."
Oshan SABIRLI
(Detay)

NÝKOS
ANASTASÝADÝS

Mustafa Akýncý'nýn
seçilmesi güneyde
Nikos Anastasiadis'e
de yaradý ve düþüþte
olan reytingi birdenbire
yükseldi. Anastasiadis
Akýncý'dan farklý olarak
gidiþat hakkýnda

toplumuna bilgi veriyor.
Biz de neler olup bittiðini

her zamanki gibi güneyden
öðreniyoruz... Derinya ve Pirgo

kapýlarýnýn açýlmasýna Türk askerinin
itirazý varmýþ mesela... Gaziler ve Lefke kapýlarý
açýlýrsa, Lefkoþa'da da Baf Kapýsý açýlacakmýþ.
Anastasiadis, "Ýstediðimiz barikatlar açýlmazsa
baþka hiçbir kapýnýn açýlmasýna rýza
göstermeyeceðiz" dedi... Anlaþýlan kolay
zannedilen bu konuda da týkanýklýk var.

EROL ATABEK
Yayýn Yüksek Kurulu
üyeliðine Mustafa Akýncý
Erol Atabek'i atadý...
Gazetemiz yazarlarýndan
olan Atabek'e yeni
görevinde baþarýlar
dileriz...

ÜLKÜCÜ
TERÖRÜ
Maðusa'da þiddetli bir
ülkücü terörü esti dün...
"Þehitler ölmez, vatan
bölünmez" diye slogan
atan ülkücüler, "Bir gece
ansýzýn gelebilirim"
þarkýsýný söylemeyi de
ihmal etmediler... Koray
ve Cinel'in  davasýna
bugün de devam
edilecek... Toplumumuzda
ülkücü güruha dur
diyecek kimse kalmadý mý?

YANGIN
HELÝKOPTERÝ
Yangýn helikopteri için
ihaleye çýkýldý nihayet...
Dua edin, helikopter
alýnmadan daðlar
yanmasýn!

UTANIN
Sevda Günsel ile eþi
Ünsal Günsel'in 'et
kaçakçýlýðý' davasý 8
Temmuz'a ertelendi...
Hiçbir suçlarý olmadýðý
halde 4 yýldýr onlarý
mahkeme koridorlarýnda
süründürenler utansýn!

SABIRSIZLIK
Çözüm için
sabýrsýzlanýyorsunuz
deðil mi? Dur bakalým ne
olacak...

DÜÞÜNÜNCE…
(Ýstanbul)- Kanser vakalarýnýn

çokluðundan yakýndý Sucuoðlu.
"Gece hormonlayýp sabah çarþýya

çýkarýyorlar" dedi.
Bir de Lefke bölgesindeki bakýr

madenine deðindi.
Yeraltý sularýnda hala aðýr metal var.
Sulanan sebzeler de haliyle

soframýza geliyor.
Sonuçta kanser.
Üç günde iki kanser…

***
Baf…
Aþaðý Baf…
Diðer adýyla Gado-Bafo…

40 aileyi geçmedik
orada.

Birisi beddua etti kýrk
bir aile olamadýk, dediler.

Ve 1963-64 olaylarý ile
tamamen boþalttýk,
Mutallo'ya geçtik.

O gündür bu gündür
bizim mahallede tek

Türkçe konuþan kalmadý.
Ne ilginç bir yaþam bu…
Ýçinde iken hiç deðiþmeyecek

sanýrsýn.
Hep öyle olacak.
Hep neþeli hep keyifli...
Mesela amcamýn oðullarý

tahsildelerken  tatile gelirlerdi.
O zaman uçak seferleri yok kadar

azdý.
Senede bir sefer gelme haklarý vardý.
Geldiklerinde babam, "Bu akþam

bizdesiniz ha" derdi.
Toplanýrdýk.
Birisi þiir okurdu.
Duygulanýrdýk.
Birisi þarký okurdu, zevk alýrdýk.
Diðeri tahsilde yaþadýklarýný anlatýrdý,

ilgiyle dinlerdik.
O toplanmalar hep sürüp gidecek

sanýrdým.
Zaman geldi, aramýzdan birisi tahsile

gitti.
Zaman geldi biri evlendi.
Bir diðeri Kanada'ya uçtu.
Toplananlar daðýldý.
Bir daha biraraya gelemedik.
Gerçi gelebilsek de bir araya

toplayacak babalarýmýz yok.
Acýlar içinde geçen o yaþamda

güzellikler daha fazlaydý…
Veya bize öyle geliyordu,

bilmiyorum.
Vikla'da mesela.
Arif, Metin, Abdullah, ben.
Bir tur atýþýmýz bile tekrar tekrar

yaþanmasý gerekenlerden.
Abdullah þimdi Ýngiltere'de...
Metin, Hatay'da...
Bir Arif kaldý geriye bir de ben.
Toplansak belki mümkün ama

diyelim toplandýk Mutallo nerede?
Aþaðý Baf'ta iken dedem balýkçýydý.
Babam balýkçýydý.
Haliyle ev balýkçý eviydi.
Ve her geliþlerinde denizden

topladýklarý balýklarý getirirlerdi.
Her gün balýk yerdik.
Balýk doðaldý.
Denizler kirli deðildi.
Kanseri bilmezdik.
Baf'ta sadece bir vaka vardý kanseri

düþündüren.
Onun için de "çok çekti" dediler ama

belki de kanser deðildi.
Derken 1974 geldi.
Ve ölmeyelim diye bizleri topluca

kuzeye geçirdiler.
Korumaya aldýlar.
Çalýþsýnlar diye nüfus taþýdýlar.
Taþýnan nüfus ile ne toprak, ne hava,

ne deniz yeterli oldu.
Yetmeyenlerin yerine birþeyler

üretmeli. Toprak için daðlarý, balýk için
denizleri, sebze meyve için saðlýðýmýzý
tükettiler.

Düþününce sanki bizi savaþtan deðil
kanserden ölelim diye kurtardýlar.

Baflýnýn Köþesi
Dr.Dolgun Dalgýçoðlu

dolgun2002@yahoo.com

Barcelona ilk kadýn belediye
baþkanýný seçti

2011 yýlýndaki yerel
seçimlerde PP ve
PSOE'nin aldýðý oylarýn
toplamý yüzde 65'i
bulurken, bu seçimlerde
yüzde 51'e geriledi.
Podemos ve Ciudadanos
partileri hiçbir büyük
þehirde ve özerk
yönetimde kazanamasa
da yerel meclislere
soktuklarý vekillerle
önemli baþarý elde etti.
Baþbakan Yardýmcýsý ve
hükümet Sözcüsü
Soraya Saenz de Santamaria yerel seçimlere katýlýmýn, 2011
yýlýndaki seçimlere nazaran yaklaþýk 2 puan düþüþle, ülke
genelinde yüzde 64,77 olduðunu açýkladý. Ýspanya'nýn en
önemli kentlerinden Barcelona'da ise tarihi bir sonuç çýktý.
Podemos'un desteklediði "Barcelona en Comu" adlý siyasi
oluþumun adayý Ada Colau, 1 vekil farkla Barcelona'da en
fazla oyu aldý. Barcelona'daki ipotek maðdurlarý derneðinin
kurucusu olan ve Barcelona kentinin ilk kadýn belediye
baþkaný olmasý beklenen Colau, sonuçlarý sonrasý yaptýðý
konuþmada "Davud'un Calut'a karþý zaferi oldu. Korku
kampanyasýna karþý umut ve heyecan kazandý" dedi.

YÜKSEKÖÐRETÝM ÇALIÞTAYI -  Milli Eðitim
Bakanlýðý ile Yüksek Öðretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve
Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) iþbirliðinde düzenlenen, "KKTC
Yükseköðretim Çalýþtayý" baþladý. Lefkoþa Golden Tulip Otel'de yer alan
ve baþlayan Çalýþtay bugün de devam edecek. Cumhurbaþkaný Mustafa
Akýncý, Çalýþtayda yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, yükseköðretim alanýnda
niceliðin yaný sýra, nitelik ve kalitenin de çok önemli olduðunu belirtti. Açýlýþ
konuþmalarýný sýrasýyla Yüksek Öðretim Çalýþtayý Koordinatörlerinden Prof.
Dr. Mehmet Hasgüler, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný
Cemal Özyiðit, Milli Eðitim Bakaný Özdemir Berova, Türkiye Cumhuriyeti
Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça ve Cumhurbaþkaný Mustafa
Akýncý'nýn yaptýðý Çalýþtay, yedi ana temayý ele alacak oturumlardan oluþacak.

YARIM KALMIÞ OTELLERE FAÝZ DESTEKLÝ KREDÝ

KAPILARDA OPTÝK OKUYUCU UYGULAMASI
KKTC'deki hava ve deniz limanlarý ile kara giriþ-çýkýþ kapýlarýnda muhaceret
iþlemi yapan polislere ve sivil hizmet görevlilerine, 4 Haziran'da uygulamaya
konacak optik okuyucu konusunda eðitim veriliyor. Bu kapsamda, toplam
284 personel "Makinede Okunabilir Seyahat Belgesi Okuyucu Yazýlýmýnýn
Kullanýmý" (Optik Okuyucu) konusunda eðitim alýyor. Polis Basýn
Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün baþlayan ve 3 Hazirana kadar
sürecek program kapsamýnda personele birer gün eðitim verilecek.

Baþbakan Yardýmcýlýðý, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlýðý,
Türkiye Cumhuriyeti Yardým
Heyeti kaynaklarýný kullanýlarak 4
yýldýr uyguladýðý ve 'þans oyun
salonu olmayan yarým kalmýþ
otellere' saðlanan faiz destekli kredi
programýnýn kapsamýný geniþletti.

Baþbakan Yardýmcýlýðý'ndan
verilen bilgiye göre, Bakanlýðýn
protokol imzaladýðý bankalar
aracýlýðýyla TR LÝBOR+4 faiz
oranýnda uygulanan ve 5 puaný TC
Yardým Heyeti kaynaklarýndan
karþýlanan uygulama kriterleri
Bakanlar Kurulu kararýyla revize
edildi.

Buna göre, daha önce otel
inþaatýnýn asgari yüzde 50'sinin
tamamlanmýþ olmasý koþulu
geniþletildi. Artýk projesi Turizm
Planlama Dairesi tarafýndan
onaylanan ve inþaat izni mevcut
Ýskele-Karpaz ve Güzelyurt-Lefke
gibi yatýrýmda öncelikli yörelerdeki
inþaatlarýn yüzde 15, diðer yörelerde
ise yüzde 30 seviyesinde olmasý
krediye müracaat için yeterli
olabilecek.

Bakanlýktan verilen bilgiye göre,
bu tip yatýrýmlara 1,500,000 TL'ye
kadar kredi verilebilecek.

Ayný zamanda, faiz destekli kredi
programý uyarýnca turistik
konaklama tesislerine de iþletme
kredisi verilecek.

Buna göre, þans oyunu salonu
olmayan oteller Encümeni'nden
belgelendirilmiþ faal durumdaki
turistik konaklama tesislerinin tevsii
ve modernizasyona yönelik
yatýrýmlarýna 500,000.-TL'ye kadar,
daha önceden faal durumda olup,
iþletmeye ara veren turistik
konaklama tesislerine ise 50,000
TL'ye kadar iþletme kredisi
verilebilecek.

Faiz destekli kredi programýnda
yapýlan bir deðiþiklik de mimari
açýdan nitelikli veya tarihi deðer
taþýyan binalarýn restore edilip butik
otel veya turistik pansiyon olarak
kullanýlmasýný teþvik etmeyi
öngörüyor. Bu tip yatýrýmlara
500,000 TL'ye kadar kredi
verilebilecek. Krediler 2 yýl
ödemesiz toplam 7 yýl vadeli olarak
uygulanacak.
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Bizim Mandra

ALO AFRÝKA HATTI

Mandranýn artýk yama tutmaz olan þehir
içi yollarýnda, dünyanýn parasýný
vererek aldýklarý arabalarýnýn periþan
hale geldiðini gören vatandaþlar, her
gün evlerine ve iþyerlerine çukurlara
düþe kalka gitmenin iþkencesini
yaþarken, düþtüðü bir çukurda tekerlek
rulemasý kopan vatandaþ, Orhan
Veli'nin þiirine nazire yapmadan
edemez. "Öteki dünyada/ Beni evime
götürecek olan yol/ Böyle çukur deðilse/
Ölüm hiç de fena birþey deðil..."

BÝZÝM DUVAR

DÜÞÜNDÜÞÜNDÜÞÜNDÜÞÜNDÜÞÜN
DÜÞÜNDÜÞÜNDÜÞÜNDÜÞÜNDÜÞÜN
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KORKU SEMBOLÜ
Kendisinin bir vatandaþ olduðunu yazan ve M.C. imzasýyla
gazetemize mektup gönderen vatandaþýmýzýn derdi Tayyip
Erdoðan'la...
"Ben bir vatandaþ olarak dikkat çekmek istediðim konu
Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ile ilgilidir.
Dayanamadým ve kamuoyuyla düþüncelerimi paylaþmak
istedim. Tayyip Erdoðan Türkiye'de bir korku sembolü
olmuþtur. Türk halkýnýn korkaklýðýný bilmezdim. Biz hep
kahramanlýklarla büyütüldük. Geçmiþten günümüze
Türklerin kahramanlýklarý, alicenaplýklarý, iyilikleri anlatýlýr
durur... Türk ordusu darbe yaptýktan sonra bile bize orada
yapýlan direniþler anlatýlýrdý. Aðzýmýzýn sularý akarak
dinliyorduk anlatýlanlarý. Tayyip Erdoðan önce baþbakan,
ardýndan cumhurbaþkaný olduktan sonra onun dediklerini
yapmak, onun istemediklerini yapmamak için Türkiye
halkýnýn büyük çoðunluðunun girdiði kýlýklarý gördükten,
duyduktan sonra anlatýlanlarýn safsata olduðuna inandým.
Tayyip Erdoðan eline mikrofonu alýp meydanlara çýkýyor.
Aðzýna geleni söylüyor. Beðendiklerini övüyor,
beðenmediklerini fýrçalýyor... Bir dönem solcularýn da büyük
destek verdikleri ve umut sandýklarý Erdoðan'ýn durumunu
geç de olsa farkettiler ama yarattýklarý diktatör, evet diktatör
düyorum, bugün önüne zor geçilecek bir hal aldý. Ýçteki
durum allem gallem... Dýþtaki durumu da iyi deðil
Türkiye'nin. Komþularýndan baþlarsak tümüyle de kavgalý.
Suriye lideri Esad'a kardeþim dedikten sonra kýsa sürede
deðiþti ve onu dikjtatör ve halkýna zulmeden insan olarak
lanse etti. Amerika'dan aldýðý destekle Suriye'ye savaþ ilanb
etmek ve Suriye'ye girebilmek için gün saymaya baþladý.
Sýnýrlarý açtý ve orada beslediði IÞÝD ve benzeri teröristleri
kullanarak Suriyelilere yaptýrtmadýðý kötülük kalmadý. Açtýðý
sýnýrlardan Türkiye'ye milyonlarca Suriyeli girdi. Dünyayý
çaðýrarak onlarýn durumunu gösterdi. Oysa Amerika'nýn
çýkarlarý gereði yaptýrdýðý stratejiydi bu düþmanlýk. Farkýna
varamayarak ve içindeki kötülüðü ortaya çýkaran Tayyip
Erdoðan geri dönemedi. Suriye'ye gireceðiz derken Suriye
onlara girdi! Yabancý basýn Tayyip'in yaptýklarýný ön plana
çýkarmaya baþlayýnca Türkiye'nin yaþanmaz bir hal almaya
doðru gittiðini gören yabancý sermaye yatýrýmlarýný ya
durdurdu, ya geri çekti. Bu durum da dövizin fýrlamasýný ve
insanlarýn fakirleþmesini saðladý. Tayyip Erdoðan son
olarak New York Times gazetesine saldýrdý. Seçim nedeniyle
meydanlara çýkan Erdoðan anayasasýný da ayaklar altýna
alarak AKP'ye oy toplamaya çalýþýyor. Ýþte bu mitinglerden
birinde New York Times için þunlarý söyledi: 'Bakýn
Amerika'da New York Times, yine bir edep dýþý yazýyla
'Erdoðan'ýn Türkiyesi'nde þu oluyor, bu oluyor' diye yine
göndermeyi yapmýþ. Adeta Amerika'ya talimat veriyor,
baþka güçlere talimat veriyor, 'Niye duruyorsunuz?' diyor.
Düþünebiliyor musunuz? Sen bir gazetesin, bir defa haddini
bileceksin...' Bana göre Erdoðan'ýn ipi çekildi. Bunu
yaparken Türkiye halkýnýn da cepleri boþalacak, eziyet
çekecek, fakirleþecek. Düzelme belki ondan sonra
gerçekleþir. Tayyip Erdoðan New York Times gazetesini
emrindeki
gazeteler gibi
sanýyor. Bilmiyor
ki o gazetelerde
yazýlanlar
Amerikan
siyasetinin
kamuoyuna
yansýtýlmasýdýr.
Al ananý da
git dediði
vatandaþtýr
karþýsýnda
sanýyor..."

BÝR HAFTADA
62 TRAFÝK

KAZASI: 1 ÖLÜ,
9 YARALI

Ülke genelinde bir haftada
meydana gelen trafik

kazalarýnda 1 kiþi öldü, 9 kiþi
yaralandý. Polis Genel

Müdürlüðü Basýn
Subaylýðý'ndan verilen

bilgiye göre, 18-24 Mayýs
tarihlerini kapsayan süre

içerisinde, ülke genelinde
62 trafik kazasý meydana

geldi. Kazalarýn 1'i ölümle,
6'sý yaralanmayla, 55'i ise

hasarla sonuçlandý.
Yaralanma ile neticelenen
kazalarda 9 kiþi yaralandý.

Hasar miktarý 200 bin 600 TL
olduðu kaydedilen kazalarýn

29'u 14'ü Girne, 10'u
Gazimaðusa, 5'i Güzelyurt

ve 4'ü ise Ýskele'de
meydana geldi.

EDREMÝT'TE
HIRSIZLIK

Girne'ye baðlý Edremit'te,
önceki gün Kemalettin

Saðýndýk'a ait ikametgahýn
pencere camýný kýrýp içeriye
giren E.D. (E-43), ikametgah

içerisinde bulunan para
kasasýný kýrmak suretiyle

açarak içerisinde muhafaza
edilen muhtelif ziynet

eþyasýný, 1 adet kimlik
kartýný, 1 adet sürüþ

ehliyetini, 1 adet kredi
kartýný, 4984 ABD Dolarý, 2300

Euro, 1000 TSÝC (Çek Para
birimi), 591 bin 500 Rus

Rublesini çaldý. Polis Basýn
Bülteni'ne göre, E.D.

tutuklandý.

YANGIN
Beyköy Cihangir anayolu

üzerinde çýkan yangýn
sonucu yarým dönüm ekili

buðday tarlasý yanarak zarar
gördü. Yangýn itfaiye ekipleri

tarafýndan söndürüldü.

SANAYÝ ODASI
BAÞKANI

YENÝDEN ALÝ
ÇIRALI

Kýbrýs Türk Sanayi Odasý
(KTSO) Baþkanlýðý'na

yeniden Ali Çýralý getirildi.
Oda'dan yapýlan açýklamaya

göre, 23 Mayýs'taki 29.
Olaðan Genel Kurul

Toplantýsýnda belirlenen
yeni Yönetim Kurulu önceki

akþam ilk toplantýsýný ve
görev daðýlýmýný yaptý.

Görev daðýlýmý þöyle oldu:
Yönetim Kurulu Baþkaný Ali

Çýralý, Yönetim Kurulu
Asbaþkanlarý Þenol Coþar

ve Mustafa Ersözlü,
Yönetim Kurulu Saymaný

Çavlan Paralik, Yönetim
Kurulu Sekreteri Sercan

Görgüner Bahçeci, Üyeler
Atilla Bulancak, Derviþ

Köroðlu, Hüseyin Ruso,
Mehmet Ünal Serdar, Metin
Uluð, Nihat Yýlmaz, Mehmet

Özkoç, Bayram Ezdaþ, Ýlke
Özerlat

DÝNÇYÜREK
KUVEYT'E

GÝDÝYOR
Çevre ve Doðal Kaynaklar

Bakaný Hakan Dinçyürek,
Dýþiþleri Bakaný'ný temsilen

Kuveyt'te gerçekleþtirilecek
Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý 42.

Dýþiþleri Bakanlarý Konseyi
Toplantýsý'na katýlacak.

Çevre ve Doðal Kaynaklar
Bakanlýðý'ndan verilen
bilgiye göre, KKTC'nin

gözlemci üye olarak yer
alacaðý toplantý, 27-28 Mayýs

tarihlerinde
gerçekleþtirilecek.
Dinçyürek'e Kuveyt

temaslarýnda Dýþiþleri
Dairesi Genel Müdürü Kemal

Köprülü ve Bakanlýðýn ÝÝT ile
iliþkiler Müdürlüðü'nde
Görevli Birinci Sekreter

Selda Çimen eþlik edecek.

GIDA GÜVENLÝÐÝNDE ÖDÜL-CEZA SÝSTEMÝ
n LEFKOÞA'DA CAFE, RESTORAN VE BARLAR

ARTIK KALÝTESÝNÝ "BEYAZ YASEMÝN"
BELGESÝYLE TESCÝLLEYECEK…

ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ, YENÝ
YASA ÇALIÞMASINDAN RAHATSIZ

TABLET BAÐIÞI -  Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý ve KKTC
Telsim Ýþbirliði ile Gazimaðusa'da faaliyet gösteren 18 yaþ altý Özel Eðitim Merkezi
öðrencilerine verilmek üzere tablet baðýþý yapýldý. Tabletler Çevre ve Doðal Kaynaklar
Bakaný Hakan Dinçyürek ve KKTC Telsim Genel Müdür Yardýmcýsý Fevzi
Tanpýnar'ýn da katýldýðý etkinlikle Okul Müdürü Emirali Evcimen'e teslim edildi.

KTÖK LTD. VE KTÖS ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE
22 BÝN ÇOCUÐA SÜT VE DONDURMA

Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý ve Kýbrýs Türk Öðretmenler Kooperatifi
LTD. iþbirliðiyle "Dünya Süt Günü Haftasý" etkinlikleri kapsamýnda 22 bin
çocuða süt ve dondurma daðýtýldý. KTÖS'ten verilen bilgiye göre, BM Çocuk
Haklarý Sözleþmesi'nin 26. Maddesi çerçevesinde "Her çocuðun geliþme hakký
ve saðlýðý güvence altýnda olmalýdýr" ilkesinden hareketle gerçekleþtirilen sosyal
sorumluluk projesiyle, KTÖS ve KTÖK LTD, KOOP-SÜT ile iþbirliðinde
okulöncesi, özel eðitim ve ilkokullarda yaklaþýk 22 bin öðrenciye süt ve dondurma
daðýtýldý. Sosyal sorumluluk bilinci ile geliþtirilen projenin temel amacýnýn
çocuklara sütü sevdirmek, farkýndalýk kazandýrmak ve saðlýklý ve bilinçli nesillerin
yetiþmesine katký koymak olduðuna iþaret edildi.

Lefkoþa Belediye sýnýrlarý
içerisindeki restoran, cafe gibi
iþyerlerinde hijyen koþullarý ve hizmet
standartlarýnýn yükseltilmesi artýk
"Beyaz Yasemin" belgesiyle
tescillenecek.

Lefkoþa Türk Belediyesi, Gýda
Mühendisleri Odasý (GMO), Çevre
Mühendisleri Odasý (ÇMO), Esnaf ve
Zanaatkârlar Odasý (KTEZO) ve
Saðlýklý Þeher Platformu (SÞP)
iþbirliðiyle gerçekleþecek proje
çerçevesinde Beyaz Yasemin
Deðerlendirme Komisyonu 100 kriter
üzerinden iþletmeleri deðerlendirmeye
tabii tutacak.

100 kriterin 70 veya fazlasýnda
baþarýlý görülen iþletmelere "Beyaz
Yasemin" belgesi ve denetimle ilgili
yazýlý rapor verilecek. Belgenin
geçerlilik süresi 6 ay olacak ve belgenin
yenilenmesini isteyen iþyerleri yeniden
baþvuru yapacak. Baþvuru ücreti olarak

50 TL, personel eðitimleri içinse 1 kiþi
50, 2 kiþi 80, 3 kiþi 100 ve 3'ten fazla
her kiþi için 20'þer TL alýnacak.

Denetimlerde temel olarak iþyerinin
genel hijyen kurallarýna uygunluðu,
çevre ile uyumluluðu, çevre kirliliði
yaratmayacak þekilde çalýþýyor olmasý,
iþyerinin engelli kiþilere hizmet
verebiliyor olmasý, trafikte soruna yol
açmamasý, otopark mevcudiyeti,
iþyerinin çalýþanlarýna yönelik saðlýklý
ve güvenli bir ortam yaratýyor olmasý
konularýna bakýlacak.

Konuyla ilgili LTB'de düzenlenen
basýn toplantýsýnda konuþan LTB
Baþkaný Mehmet Harmancý sertifikanýn
Türkiye'deki "Beyaz Zambak"
uygulamasýna benzediðini belirterek,
saðlýk þubesinin çok katý kurallar ve
disiplin altýnda çalýþtýðýný, gýda
hijyeninin belli kriterlere baðlanarak
Beyaz Yasemin ödüllerinin
verilebileceðini kaydetti.

Kýbrýs Türk Eczacýlýk Öðrencileri
Ýnsiyatifi, Eczacýlar Birliði tarafýndan
hazýrlanan "Eczacýlýk ve Zehirler Yasasý,
Eczane Açýlýþlarýnýn Sýnýrlandýrýlmasý
Tüzüðü"nde eczacýlýk okuyan
öðrencilerin düþünülmediðini, sadece
mevcut eczane sahiplerinin
korunduðunu savunarak, bu
düzenlemenin "geleceklerini tehdit
etmekle birlikte anti etik" olduðunu öne
sürdü.

Kýbrýs Türk Eczacýlýk Öðrencileri
Ýnsiyatifi adýna yazýlý açýklama yapan
Hasan Kobat, henüz Meclis'e intikal

etmeyen "Fasýl 254 Eczacýlýk ve Zehirler
Yasasý" deðiþikliðinde yer alan "Bu
tüzüðün yürürlüðe girdiði tarihte kayýtlý
eczacý olup, ilk defa kendi adýna eczane
açacak eczacýlar için bu tüzük kurallarý
uygulanmaz" düzenlemesinden üzüntü
duyduklarýný kaydetti.

Kobat, bu uygulamanýn sadece
mevcut eczane sahiplerini koruyan bir
düzenleme olduðunu savunarak, bu
tüzüðü hazýrlayan Eczacýlar Birliði'nin,
toplumun tamamýný deðil, sadece kiþisel
menfaatleri doðrultusunda hareket
ettiðini öne sürdü.
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Arada Bir

Özgün Kutalmýþ

ÇELÝÞKÝLER YUMAÐI
Türkiye bayraðý açmak serbest...
Ama Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðý açmak

yasak!..
Çünkü rejim öyle istiyor...

***
Ýngiliz takýmlarýný tutmak serbest...
Ama Türkiye takýmlarýný tutmak yasak!..
Çünkü rejim karþýtý kiþiler öyle istiyor...

***
Türkiye'den sýnýrsýz alýþ - veriþ

yapmak serbest...
Ama güneyden aldýklarýnýz 140

Euro'yu geçiyorsa yasak!..
Çünkü rejim öyle istiyor...

***
Türkiye'den ucuza alýþ - veriþ

yapmak serbest...
Ama Türkiye takýmlarýnýn

formalarýný satýn almak yasak!..
Çünkü rejim karþýtlarý öyle istiyor...

***
"Rejim" dediðimiz bu ceberrut yapýnýn

baskýsýný anlýyorum...
Onlarýn özgürlükleri kýsýtlama çabasýna uyuz

olmuyorum...
Çünkü zihniyetlerini çok iyi biliyorum...

***
Ýyi de kendisine komünist, sosyalist,

hümanist, anarþist diyenlere ne oluyor?
Nereden çýktý bu Kýbrýslý Türk milliyetçiliði!..
Türkiye'nin para birimini kullanýyorsunuz...
Türkiyeli insanlardan para kazanýyorsunuz...
Türkiye'den ithal edilen mallarý satýp cebinizi

dolduruyorsunuz...
Türkiye'ye gidip ucuz mallarý satýn alýp, raký -

balýk yapýyorsunuz...
Hatta taa oralardan "selfie" bile çekip

Kýbrýslýlarýn özelikle Ýstanbul'a gitmelerini teþvik
ediyorsunuz...

Evinizde Türkiye'den ithal ürünleri
tüketiyorsunuz...

Kýbrýs'ta "tutuyorum" dediðiniz takýmýn
maçýna tek bir kez para ödeyerek gitmiþliðiniz
yok!..

Ama ahkam kesmeye gelince en önde yer
alýyorsunuz...

Doðrusu baþkalarýnýn mutluluðundan
mutsuzluk duyan insanlarý anlamakta
zorlanýyorum...

Evet, ben de fanatikliðe karþýyým...
Bu tür spor oyunlarý ölüm, kalým meselesine

getirenlerden nefret ediyorum...
Ancak kimsenin özeline karýþmýyorum!..
Kimsenin üzerinde baský kurmaya

çalýþmýyorum...
Ya da onlarý hedef tahtasý haline

getirmiyorum...
Yahu insanlar sizlerin yüzünden 40 yýldýr

tuttuklarý takýmý gizlemek zorunda kalýyorlar...
Takýmlarýnýn galibiyetlerinde veya

þampiyonluklarýnda diledikleri gibi
eðlenemiyorlar...

Kusura bakmayýnýz ama bu zihniyet ile Kýbrýs
Cumhuriyeti bayraðýnýn asýlmasýný yasaklayan
zihniyet arasýnda bana göre hiçbir fark yok!..

Ýnsanlarýn iki saatte olsa rahatladýðý,
sorunlardan uzaklaþtýðý bir olayý alýp
"asimilasyon" gibi sýð bir konuya endekslemek
çok vahim bir durum...

Hele de bunu yapan bazý kiþilerin seçimlerde
ortaya koyduklarý tutumu düþündükçe insan bir
o kadar daha üzülüyor...

Kuzey Kore Lideri Kim Jong da kendisine
"komünist" diyor...

O da ülkesinde yabancý film oynatýlmasýný
istemiyor...

Tüm erkeklerin kendi saç modeli gibi týraþ
olmasýný istiyor...

Ve dahasý...
Tüm bunlarý yapmayanlarýn ise kellesini

alýyor...
Bu dünya yine geçmiþte milyonlarca insanýn

ölümüne sebep olan sözüm ona devrimcilere de
tanýklýk etti...

Bunlarýn tümünün de ortak görüþleri aslýnda
milliyetçilikti!..

Kendi takýmým, kendi sinemam gibi!..
Örneðin Kim Jong-un halkýna tüm bu baskýlarý

yaparken, kendisi en son çýkan filmleri izliyor,
saçýný dilediði gibi kesiyor...

Çünkü sadece kendi için yaþýyor!..
Biz baskýnýn deðil özgürlüðün kazandýðý bir

dünya istiyoruz...
Kimsenin kimseye karýþmadýðý, kimsenin de bir

diðerinin özgürlük alanýný ihlal etmediði bir
dünya!.. Ýnsanlarýn mutluluðundan mutluluk
duyan bir toplum...

Ýþte olmasý gereken bu!..

Baðýmsýz Köþe

Ali Kiþmir
alikismir@yahoo.com

Hortumlanan bankalar
2000 ve 2001 yýllarýnda sahipleri veya hissedarlarý

tarafýndan içleri boþaltýlan, yani hortumlanan
bankalarla ilgili 2007 yýlýnda hazýrlanan "Þirketler
Yasasý Uyarýnca Mahkemece Tasfiyesine Karar
Verilen Þirketlere Ýliþkin Ek Kurallar Yasa Tasarýsý"
8 aydan beri Mecliste görüþülmek üzere
bekletilmektedir. Bu gidiþle de, bana göre hiçbir zaman
da gündeme getirilip görüþülmeyecek ve
yasalaþmayacaktýr. Nedenine gelince.

Bugün Hükümette olan CTP'li ve
DP'li üst düzey partililerin
hortumlanan Everest Bank ile Kýbrýs
Kredi Bankasý ile gerek yöneticilik,
gerekse de hissedarlýk olan baðlarý
olmasýdýr. Ayni þekilde bazý UBP'li
üst düzey yetkililerin de gerek Kýbrýs
Kredi, gerekse de hortumlanan diðer
bankalarla maddi iliþkilerinin
bulunmasýdýr. Tabiiki bu bankalara

yüklü miktarda borcu olan kodamanlar da böyle bir
yasanýn geçmesinin önünde engeldirler. Zaman
aþýmýna uðrayan veya uðramak üzere olan
hortumlanan bankalarla ilgili iþlemler, anýlan Yasa
Tasarýsý yasalaþmazsa tarihin çöplüðüne
gömülecektir. Zaten istenen de budur.

***
"Þirketler Yasasý Uyarýnca Mahkemece

Tasviyesine Karar Verilen Þirketlere Ýliþkin Ek
Kurallar Yasa Tasarýsý" eðer yasalaþýrsa hortumlanan
bankalarýn sahipleri, hissedarlarý ve yöneticilerine
karþý þu zorlayýcý hükümler getirilmektedir.

1. Mahkeme gözetimindeki tasfiyelerde, tasfiye
halindeki þirkete borçlu bulunan aþaðýdaki kiþiler,
tasfiye halindeki þirkete karþý tüm mal varlýklarýyla
sorumludurlar.

a. Tasfiye halindeki þirketin tasfiye tarihindeki
hakim hissedarlarý ve direktörleri.

b. Tasfiye tarihinden önceki 5 yýl içerisinde þirkette
bulunan diðer tüm hakim hissedarlar ve direktörler.

c. Tasfiye tarihinden önceki 5 yýl içerisinde, þirketi
yönetmek veya temsil etmekle görevli ve herhangibir
sebeble þirketi mahkeme kararý ile zarara uðratmýþ
yönetici ve temsilciler.

ç. Tasfiye tarihinden önceki 5 yýl içinde þirkette
müstahdem olarak bulunan ve herhangibir nedenle
þirketi mahkeme kararý ile zarara uðratmýþ kiþiler.

2. Yukarýdaki maddede belirtilen kiþiler, Resmi
Kabz ve tasfiye iþleri memuru veya tasfiye memuru
tarafýndan yapýlacak müracaat üzerine, mahkeme
tarafýndan:

a. Taþýnýr veya taþýnmaz mallarýný elden
çýkarmaktan, devretmekten veya bir yükümlülük
altýna sokmaktan,

b. Herhangibir hesaptaki paralarýný o hesaptan
çýkmasýna,

c. Alacaklarýn tahsilini zorlamak için, ticari hayatýný
kýsýtlayýcý tedbirler,

alýnabilir.
3. Bu bankalarýn tüm alacaklarý, herhangibir yasada

aksine bir kural bulunup bulunmadýðýna
bakýlmaksýzýn, bu alacaklara karþýlýk olarak verilmiþ
olan ipotek ve diðer tüm güvencelerle birlikte
TSMF'na geçer.

***
Þimdi böyle maddeler içeren bir Yasa Tasarýsý

Hükümette olan CTP ve DP tarafýndan Meclis
gündemine getirilip yasalaþtýrýlýr mý? Yýllarca Kýbrýs
Kredi Bankasýnda Genel Müdürlük yapmýþ, ve belki
de hissedarý olan Serdar Denktaþ böyle bir Yasanýn
geçmesine yeþil ýþýk yakar mý?

Bugün dahi CTP'de üst düzey görevlerde olan,
geçmiþte de CTP'de milletvekilliði ve üst düzey
yöneticilik yapmýþ olan CTP'lilerin Everest
Bank'taki hissedarlýklarýna raðmen, CTP de böyle
bir yasayý meclis gündemine taþýr mý?

Sanmam. Aslýnda CTP bugünkü Merkez Binasýný
satýn alacaðýnda Everest Bank'tan 140 bin sterlin borç
almýþtý. Everest Bank kapandýktan sonra bu borç
ödenip ödenmediði ile ilgili çok sorgulanmýþtý.
Önceleri yanýt verilmeyen sorulara, daha sonra o
zamanki CTP Yöneticileri borcun Londra'da
ödendiðine dair Everest Bank kapanmadan önceki
eski tarihli bir fatura ibraz edilerek borcun ödendiðini
iddia etmiþlerdi.

O zaman faal olan bir bankaya olan borcun, neden
alýndýðý yerde deðil de Londra'da ödendiðine dair
mantýklý bir cevap verilememiþti.

Tüm gazeteci dostlara, sendikalara ve diðer sivil
toplum örgütlerine anýlan Yasanýn Meclis gündemine
alýnýp Yasalaþmasý için Hükümet üzerinde baský
oluþturmalarý gerekmektedir.

***
Bu yazý 24 Eylül, 2014 yýlýnda yine bu köþede

yayýnlanmýþtý. Hortumcular zaman aþýmýndan
yýrtmak üzereler.  Karýydý, kadýndý, bayandý, erkeðin
soyadý kullanýlsýn mý kullanýlmasýn mý gibi konularla
vekillerimiz zaman kaybedeceðine, yetim hakký
yiyenlere hesap sorulmasý için 16 aydýr bekletilen
tasarýya sahip çýksýnlar. Devletin tam 220 milyon
dolarý hortumlandý. Haydi genç ve temiz vekillerimiz.

Bu tasarýya sahip çýkýnýz...

YOL ÇALIÞMALARI HIZ KAZANDI
n ALAYKÖY-TÜRKELÝ YOLUNUN TAMÝR ÇALIÞMALARINI

YERÝNDE ÝNCELEDÝ…
n "GÖNYELÝ-BOÐAZ YOLU ÖNÜMÜZDEKÝ AYIN BAÞINDA

YENÝDEN YAPILANDIRILACAK"

TDP GENÇLÝK ÖRGÜTÜ'NÜN
GÜNEYDEKÝ TEMASLARI

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)
Gençlik Örgütü ile Güney Kýbrýs'taki
iktidar partisi ve anamuhalefet partisinin
gençlik örgütleri, "barýþ kültürünün
yaygýnlaþtýrýlmasý" için yaz aylarýnda
ortak etkinlikler yapma kararý aldý.

TDP Basýn Bürosundan verilen bilgiye
göre, ortak etkinlik yapma kararlarý, TDP
Gençlik Örgütü'nün TDP Genel
Merkezinde Güney'deki AKEL'in
Gençlik Örgütü EDON ve DÝSÝ Gençlik
Örgütü NEDISY ile yaptýðý ayrý ayrý
görüþmelerde alýndý.

Görüþmelerde, "yeniden baþlayan
müzakere sürecinde çözüm ve barýþ
güçlerinin ortak eylemlilikleri ve
yürütülmesi planlanan çalýþmalarýn" ele
alýndýðý, toplantýlarýn bir planlama

dahilinde daha sýk yapýlmasý üzerinde
fikir birliðine varýldýðý kaydedildi.

Görüþmelerde "barýþ kültürünün,
sosyalleþerek, taraflarýn birbirini anlamasý
ve farklýlýklarýna saygý duymasýyla
yaygýnlaþabileceðine" dikkat çekildiði, bu
doðrultuda yaz aylarý sürecinde iki
toplumlu etkinlikler yapýlmasý üzerinde
de fikir birliðine varýldýðý belirtildi.

Açýklamada, Mustafa Akýncý'nýn
Cumhurbaþkaný seçilmesinin ardýndan
baþlatýlan müzakere sürecinde TDP'nin
üzerine düþen görev ve sorumluluk
çerçevesinde çalýþmalarýný sürdürdüðü, bu
kapsamda Güney'deki siyasi partilerle
görüþmeler baþlattýðý, TDP Gençlik
Örgütünün de bu çerçevede görüþmeler
yaptýðý ifade edildi.

Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan
Taçoy, Alayköy ile Türkeli arasýndaki
yolun tamir ve kaplama çalýþmalarýný
yerinde inceledi.

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Yardým
Heyeti'nin desteði, Bayýndýrlýk ve
Ulaþtýrma Bakanlýðý ile Alayköy
Belediyesi'nin iþbirliðinde, Karayollarý
Dairesi ekipleri tarafýndan tamir edilecek
yolla ilgili deðerlendirmede bulunan
Taçoy, Bakanlýðýn bazý yol projeleri
hakkýnda açýklama da yaptý.

Alayköy-Türkeli yolundaki sýkýntýlarý
bu güzergâhý kullandýðý zamanlarda
gözlemlediðini, halktan da bu konuda
birçok þikâyet aldýklarýný aktaran Taçoy,
"Genelde tüm yollarýn bakýma ihtiyacý
var. En kötülerinden gitmek suretiyle bazý
yollarda yamalama, bazýlarýnda ise
yeniden yapýlandýrmalar söz konusu"
dedi.

GÖNYELÝ-BOÐAZ YOLU
Bakan Taçoy önümüzdeki ayýn

baþýnda halkýn þikâyetlerine neden olan
Gönyeli-Boðaz yolunun da yeniden
yapýlandýrýlacaðýný açýkladý.

Ülke genelinde verilen bazý
hizmetlerin Karayollarý Dairesi ekipleri

tarafýndan yürütüldüðünü, bazýlarý için
de ihaleye çýkýldýðýný ve özel sektörden
hizmet satýn alýndýðýný belirten Taçoy,
Alayköy- Türkeli ve Kumyalý yollarýnýn
Karayollarý Dairesi ekipleri tarafýndan
yapýldýðýný anýmsattý. Taçoy, Gönyeli-
Boðaz arasýndaki yol için ihaleye
çýkýlacaðýný belirtti.

Hasan Taçoy, Lavinium Sitesi olarak
bilinen yerdeki yolun asfaltlanmasýnýn da
en baþtaki çalýþmalar arasýnda yer aldýðýný
vurguladý.

650 BÝN TL
Öte yandan Bakan Taçoy'a

incelemeleri sýrasýnda eþlik eden
Karayollarý Dairesi Müdürü Hasan Nihat
Erduran ile Alayköy Belediye Baþkaný
Hulusi Manisoy da konuyla ilgili kýsa
bir deðerlendirmede bulundu.

Proje ile ilgili bilgi veren Erduran, 4
kilometre 75 metre uzunluðundaki yolun
6 metre geniþliðinde 3'üncü sýnýf bir köy
yolu haline getirileceðini söyledi.

Asfalt kaplamasý bittikten sonra
yolun çizileceðini ve levhalarýn
konulacaðýný söyleyen Erduran, bu yol
için yaklaþýk 650 bin TL harcanacaðýný
kaydetti.
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DÝPNOT
ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ

TARÝH 4 MAYIS 2014
Girne Amerikan Üniversitesi'nde okuyan TC'li
öðrencinin Kanal D'deki 'Genç Bakýþ'
programýnda sarfettiði sözler
toplumumuzda öfke ve nefretle karþýlandý...
Kýbrýs'ý Kýbrýslýlara zehir edermiþ!

"Ambargolar altýnda olan bir
ülkede bu baþarýnýn

yakalanmasý övünülmesi
gereken bir baþarýdýr."

Halil Ý. AKÇA
(TC Büyükelçisi)

VÝRGÜL...

Gözden kaçmayanlar...

ÞÝMDÝ MÝ FARKETTÝ?
Sibel Siber müzakere sürecinin olumlu
bir havada gittiðini açýkladý. Liderlerin
kahve içmesi, zivaniya yudumlamasý

müzakere sürecinin iyi geçtiðini veya
geçeceðini göstermiyor ki… Yürüyüþ
sýrasýnda yüzlerin gülmesi etraflarýndaki
basýn ordusundan olamaz mý? Keþke bu
kadar kolay olsa her þey… Sibel Haným iki
halkýn da bu adada barýþ içerisinde
yaþamasý gerektiðini de belirtti. Bu dilek
toplumda yýllardýr seslendiriliyor. Sibel
Haným þimdi farkettiyse, yazýk!

ALINTI

Erdoðan'da
utanç verici
olan...
Erdoðan'ýn
gözünde kendisi
düþünmeyen
herkes darbeci...
Herkes satýlmýþ...
Herkes hain...
Herkes
komplocu...
O, sadece kendi
sesini duymak
istiyor.
Sadece
kendisine aþk
ilan edenleri
çevresinde
görmek istiyor.
Sadece
kendisine
güzelleme
yapanlarý etrafýna
topluyor.
Sadece Saray
soytarýlarý ile
rahat ediyor.
Tam Saray'daki
Sultan gibi...
Bu kafayla özgür
medya da olmaz.
Bu kafayla ifade
özgürlüðü de
olmaz.
Bu kafayla hukuk
devleti de olmaz.
Bu kafayla
baðýmsýz yargý da
olmaz.
Bu kafayla
kuvvetler ayrýlýðý
da olmaz.
Bu kafayla laiklik
de olmaz.
Bu kafayla kadýn-
erkek eþitliði de
olmaz.
Kýsacasý:
Bu kafayla
demokrasi
hayaldir.
(Hasan Cemal'in

t24 sitesindeki
yazýsýndan

alýntýdýr.)

GREVCÝLER ÝÇÝN
GAZ ODALARI

KURALIM!

"Saðlýkta grev
bu kadar kolay

olmamalý."
Ahmet Gülle

(Saðlýk Bakaný)

SU AKARSA
ÇÖZÜM TAMAM

TC Dýþiþleri Bakaný KKTC'ye geldi ve
çözümle ilgili açýklamalarda bulundu.
Basýna kapalý gerçekleþtiri len
toplantýdan sonra yapýlan açýklamada
yýl sonuna kadar çözüm olabileceðini
söyleyen Çavuþoðlu süreci
desteklediklerini de açýkladý. Biz buna
inanmak isteriz de önümüzde bir
imtihan var. 20 Temmuz 2015'te saat
10.59'da Türkiye'den buraya borularla
su akacak mý, akmayacak mý?
Akarsa inanacaðýz, akmazsa
inanmayacaðýz…

Elcil, üniversitelerin
sýnýf öðretmenliði

bölümleri açmasý ile
sýnýf öðretmenliðinde

de iþsiz sayýsýnýn
artacaðýný, þu anda
700 beden eðitimi,
500 edebiyat, 400

tarih, 400 de rehber
öðretmenin iþsiz
olduðunu söyledi.

T24 /       Musa Kart

Memleketimden Manzaralar

IÞÝD'in 'inanýlmaz' iþleri
Paranoyam, komplo teorilerine
yatkýnlýðým, geçen hafta IÞÝD
Irak'ta Ramadi'yi, Suriye'de
Palmira'yý ele geçirince yine
depreþti. Tam bu sýrada
"Obama'nýn Irak politikasý iflas
etti" temalý yorumlarý okumaya
baþlayýnca, iyice kuþkulandým.
IÞÝD, ABD liderliðindeki bir
koalisyonun mutlak hava
üstünlüðü altýnda, çok yakýndan
gözlenen, insani (HUMINT),
elektronik (SIGINT) istihbaratýn
yaygýn, derin biçimde toplandýðý
bir bölgede kolaylýkla sýnýrlarý
geçerek hareket ediyor. IÞÝD ayný
anda birçok cephede
savaþabiliyor; aralarýnda 900 km
uzaklýk olan iki stratejik hedefi
ayný hafta içinde ele geçirebiliyor.
Osman Mirghani'nin iþaret ettiði
gibi adeta karþýmýzda "Çin ordusu
kadar büyük,ABD ordusu kadar
yüksek teknoloji kullanan bir þey
var." Gerçekteyse en iyimser
tahminlerle 20-30 bin savaþçýdan
söz ediyoruz. Bunlarý, Saddam'ýn
ordusundan kalan bazý deneyimli
generallerin yönettiði iddiasýný
kabul etsek bile, çoðu 100 ülkeden
(kültürden) gelmiþ, kimi zaman akli
dengeleri kuþku götüren gençlerin
bu kadar kýsa sürede, bu kadar
kapasiteli bir savaþ makinesine
dönüþebileceðini kabul etmek çok
zor.
Ayrýca, IÞÝD bir yeri ele geçirince

adeta orada karnaval havasý
yaratýyor, meydanlarda toplanýyor,
toplu idamlar, gösteriler vb.
düzenliyor. Tüm bunlar insansýz
uçaklarýn, uzaydan yerdeki
otomobilin markasýný, kýzýl ötesi
ýþýnlarla, canlýlarýn karanlýkta bile
beden ýsýlarý yoluyla yerlerini
saptayan teknolojiye sahip
uydularýn gözleri altýnda, herhangi
bir roket saldýrýsýna maruz
kalmadan yaþanýyor. Çölleri
boydan boya rahatça geçen uzun
konvoylarý, bu konvoylardaki
"gýcýr" 4X4'leri de anýmsayalým.
CNN'e konuþan bir ABD Dýþiþleri
Bakanlýðý yetkilisi de, "Bugüne
kadar böyle bir þey görmedik"
..."bunlar 1980'lerde SSCB'nin
Afganistan'da savaþtýðý güçlerin
iki katýndan fazla" ..."bu savaþ
yýllarca sürecek" diyor.
Afganistan'a yapýlan bu
göndermeyi okurken aklýma
Taliban'ýn nasýl yaratýldýðý,
SSCB'ye karþý savaþta nasýl
desteklendiði geldi. Bu yönde
düþünürken. ABD'deki hükümeti
izlemek için kurulmuþ STK'lerden
muhafazakâr eðilimli Judicial
Watch'ýn yayýmladýðý bir belge
dikkatimi çekti. Judicial Watch,
ABD'nin Bingazi konsolosluðuna
yönelik saldýrýsýyla ilgili bazý
bilgilere ulaþmak için federal
hükümete karþý açtýðý bir davanýn
sonucunda, savunma ve dýþiþleri

bakanlýklarýndan bazý belgeler
almayý baþarmýþ. Bu belgelerin
içinde Savunma Ýstihbarat
Ajansý'nýn 2012'de hazýrladýðý bir
bilgi notu, Batý'nýn politikalarýnýn
uygulanabilmesi için, IÞÝD'in
Doðu Suriye'de etkin olmasýnýn
arzulandýðýný gösteriyor.
Bilgi notunun izlediði mantýk
þöyle: Suriye'de muhalefetin
baþýný El Kaide çekiyor. Batý
muhalefeti destekliyor. Suriye'de
isyanýn yükselmesiyle yerli bir
Ýslam devleti olasýlýðý ortaya çýktý.
Doðu Suriye'de bir Selefi
yönetiminin oluþmasý, Suriye
rejimini zayýflatmayý planlayan
Batý'nýn istediði bir þeydir.
Bundan sonra bilgi notu, "Bir
Sünni Ýslam devletinin Irak'ýn
bütünlüðü için bir felaket
olacaðýna, Arap dünyasýndan
terörist unsurlarýn Irak'a girmesini
kolaylaþtýracaðýna" kýsacasý tüm
bölge için bir istikrarsýzlýk kaynaðý
olacaðýna iþaret ediyor.
Geçen yýl 25 Aðustos yazýmý, "Ben
paranoyak olabilirim, ama bu
IÞÝD" ABD'nin bölge politikalarý
açýsýndan "çok yararlý bir þeye
benziyor" diyerek bitirmiþtim.
Þimdi artýk, "ben paranoyak
olmayabilirim" diye düþünmeye
baþladým. Tabii emin olmak zor!

(Ergin Yýldýzoðlu'nun
Cumhuriyet gazetesindeki
yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr.)
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Huriye Özyamanlý?Deniz Berkol

Boþ ver be yaþý baþý! Gönlün ne kadar þýk sen ondan
haber ver?..
Þöyle atýp koyu grileri-siyahlarý sabahtan,
sarý bir kaþkol atabiliyor musun boynuna, ondan
haber ver?
Koyma bir kenara yüreðini, aç kapýlarýný.
Gelene geçene yol verme girsin diye içeri ama gömme
baþýný topraða bir çift güzel göz uðruna.
Bilirim yine yeþerecek bir çiçek bulursun bir dalda,
ama aklýný kaybedecek kadar bir aþk varsa
avuçlarýnda, býrak aksýn yollarýna.
Yað geç, yýk geç, kimse inanmazsa inanmasýn.
Sen inan yüreðine...
hem ona geçmezse kime geçer sözün?..
Büyü büyü... Bak ellerin ayaklarýn kocaman, aklýn
da maaþallah yerinde,
e ne diye tutarsýn yüreðini uçmasýn diye.
Akýllý ol, yüreðin gelir peþinden, boþver yaþý baþý,
aþk var mý aþk, sen ondan haber ver?

Takýlmýþsýn yüzündeki gözündeki çizgilere.
O çizgilerin yüreðine neler kazýdýðýný düþün.
Atmak mý istiyorsun kendini bir dereye soðuk bir
kýþ günü.
Öl gitsin...
Parayý pulu savurup, bir balýkçý köyünde balýk
tutmak mýdýr istediðin, savrul gitsin...
Boþ ver be yaþý baþý, kim tutar seni kim, kendi
yüreðinden baþka kim?.
Aklýný al da öyle git, ister yollara,
ister odalara, ister kýrlara bayýrlara vur da git.
Dert etme ellerini, onlar da gelir seninle, býrakmadýkça
birine.
O biri de gelir gerçekten istediðin oysa,
seveceksen ve öleceksen uðruna...
yaþa be, yaþa da öyle git, gireceksen topraða...
yaþ 70'e gelse bile, hayat daha bitmemiþ, sen mi
biteceksin?
çekeceksen bile bayraðý,
'yaþadým ulan dibine kadar' diyemeyecek misin?
Canozum , Deniz'im xxx

Tekin Söylemez

SEVGILI CAN YÜCEL
YAZMIÞ BÝR OGLU
OLMALI INSANIN DIYE
BIRDE BEN YAZDIM ,
BÝR OKUYUN BAKALIM
NASIL OLMUÞ!
Bir oðlu olmasý insanýn.
Þöyle boylu postu,
Kendinden katmerli,
yakýþýklý.
Gözlerine baktýðýnda
þimþekler çakmalý,
Adýmýnda yerler titremeli,
Sesi ile büyülemeli insaný,
Sözleri keskin, bir o kadar
gerçekçi,
Verdiði sözü tutmalý.
Ihtiyacýn oldugunda
yaslanacak bir duvar ,
Adýný andýðýnda yanýnda
bulunacak bir yoldaþ,
Acýný paylaþacak paydaþ,
Birazda merhametli olmalý.
Korkularýn bir olmalý,
Emanetine sahip çýkacak bir
Aslan,
Gözünü arkada komayacak
bir insan.
Ben demeyecek biz
diyecek,
Zordayken elini tutacak,
Gülerken gülücüðünü,
Günü geldiðinde, ekmeðini
paylaþacak,
Bir oðlu olmalý insanýn,
Çok þey istediðini bilsede,
Anlayacak,
dinleyecek,
Yüreðini ortaya koyacak.
Gururlu,
Onurlu,
Biraz da sabýrlý.
Seni sen oldugun için
sevecek,
Geleceðe umutla bakacak,
Ben demiyecek,
Güldükçe gözlerinde güller
açacak,
Kucakladýðýnda cennet
kokacak,
Kollarýnýn arasýnda seninle
bir olacak,
Gördüðünde gözlerini
ýþýldatacak,
Sevginin tamamýný hak
edecek,
Yokluðu aðýr,
Zamaný ölçüsüz,
Sesini duymadan
uyuyamayacaðý,
Bir oðlu olmalý insanýn.
Ne kadar zor olsada ,
Olmalý.
Ne olursa olsun olmalý,
Her gördüðünde ilk günkü
gibi sarmalý.
Delicesine sevmeli onu,
Zamaný gelince
konuþmayarak eziyet
etmeli,
Onsuzluga katlanmalý,
Uykusuz geceler geçirmeli,
Özlemeli,
Hep onu düþünmeli bazen.
Ama herþeyi onun için
yapmalý.
Acýyýda, sevincide
paylaþmalý.
Bir oðlu olmalý her babanýn,
Gelecegini emanet
edebileceði,
Bir oðlu olmalý..............
Tekin söylemez.
22/11/2014 /  LEFKOÞA

Mahmut Anayasa

Önce bayraðýný, sonra dinini, daha sonra kültürünü,
eðer hiç biri  iþe yaramazsa futbolunu empoze
edeceksin ki "Afyon" iþe yarasýn... "Ýþgal", nakýþýný
iþlemeye devam ediyor, bircik bircik, tane tane, el
emeði, göz nuru... Dereboyu þu anda tek kurþun
atýlmadan ele geçirilen son kale misali...

Ahmet Ersöz

Flaþ Haber : Sabahýn erken saatlerinde
gizlice gece kulubüne giden, evli iki çocuk
babasý az da ingilizce bilen G.H.(36)
ayýrttýðý Moldovyalý bayan Natalie
Buddyevski ile özel odaya geçti.Natalie
banyo yaparken akýllý telefonuyla
oyalanan G.H. , bayanýn yanýna gelip
"hazýrým caným" dediðini duymadan
telefonuyla 'Resimli Bulmaca' oynamaya
devam etti. Bu arada bir saatlik sürenin
dolmasýyla odadan ayrýlan Natalie'yi
farketmeyen G.H. bir anda yastýkla
baþbaþa kaldýðýný anlayýnca hemen Baþ
Pezo Yardýmcýsý Davut Bulluksüzoðlu'nun
yanýna giderek sinirlice durumu anlattý.
G.H.'ye dönüp "bir dakika bekle iþim var"
diyerek Candy Crash oynamaya devam
eden Bulluksuzoglu, aþýrý
konsantrasyondan dolayý müþteriyi
unuttu.Bu duruma sinirlenen müþteri G.H.
, Baþ Pezonun kafasýnda vazoyu kýrarak
onu yaraladý.Görgü tanýklarýnin çaðýrdýðý
Polis ve Ambulans olay yerine kýsa sürede
gelse de sedyeyi tutan hemþirelerden Ayla
Çakýzdezoðlu'nun arabada dalarak
telefonuyla Bubble Shooter oynamasý ile
kaybedilen zamandan dolayý
Bulluksuzoglu orada hayatýný
kaybetti.Olay yerinde inceleme yapan
Polis Memuru B.T.(45) nin Clash Of Clans
'dan annesine acilen hediye göndermesi
gerektiðinden yararlanan müþteri G.H.
sývýþarak olay yerinden kaçtý.Bakanlar
Kurulu tüm bu olaylarýn yaþanmasýndan
dolayý KKTC sýnýrlarý içinde Akýllý telefon
kullanýmýný geçici olarak bir aylýðýna
yasakladý.Uygunsuz durumda akýllý
telefon kullananlar asgari ücretin onda ikisi
kadar ceza ödeyecek.(a.e.)

***

Ali Kismir

Ýnsanýný sömürüyorlar, parasýný ve ithal
edilen ürenlerini götürüyorlar, sonra da
"takýmlarýný tutmayýnýz, bakýnýz ben
komünistim, tutmuyorum" diye
böðürüyorlar... Ama Kýbrýs'ta "tutuyorum"
dedikleri takýmýn maçýný dahi izlemeye
gitmiyorlar... Oldu b'annem!.. Dahasý var
ama neyse, biz baskýcý deðil özgürlükçü bir
dünya istiyoruz... her anlamda...

***

Ercan Gündoðan

HDP baraj altý kalýrsa AKP 337, barajý
geçerse de 277 milletvekili çýkaracakmýþ.
Ýlk durumda AKP geçici olarak HDP'nin
sandalyelerine oturup, gerekli
düzenlemelerden sonra HDP'yi erken
seçimle meclise sokacak. Ýkinci
durumdaysa, HDP, AKP ile doðrudan
koalisyon ya da dýþarýdan destekle
koalisyon kuracak. Ýki durum da tam bir
rezillik.

***

Ümit Ýnatçý

Öte gün Maðusa Mahkemesinin önü dün
UKÜ bugün DAÜ... Ülkücüler iþ
baþýnda... Birileri Düðmeye basmýþ
görülüyor barýþ sürecini dinamitlemek zor
deðil... Peki siyasiler ne yapýyor? Kan mý
dökülsün... Ýpin ucu kaçarsa görürsünüz
neler olur bu memlekette...

***

Deniz Birinci

Dün gece sustum. Bu gece de mi? Gene
mi? Kaç gece kutlanýr baþka bir ülkenin
futbol takýmýnýn þampiyonluðu?!... Bebeði
var, yaþlýsý var, hastasý var... Hem de hasta
futbol fanatiði deðil, gerçekten hasta yakýný
olan insanlar var bu yolda yaþayan... Muhtar Ömer Meraklý -  Kalavaç köyünden Ayþe Aba...

Zübeyir Aðaoðlu- Zihni Kalmaz ile birlikte...
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GÜNEYDEN...

RUM KOOPERATÝF
MERKEZ BANKASI,

TAÞINMAZLARI SATIÞA
ÇIKARDI

Rum Kooperatif Merkez Bankasý'nýn,
tarihinde ilk kez, 33 milyon Euro deðerindeki
taþýnmazýný satýþa çýkardýðý bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, aralarýnda arazi,
maðaza, ev ve tarlalarýn bulunduðu taþýnmazlar
için istenilen 33 milyon Euro'nun, 7 milyar
Euro'luk batýk kredilere göre oldukça az
olduðunu yazdý.

MOTOSÝKLETLÝLER
ARABAYA ATEÞ AÇTI

Lefkoþa'ya baðlý Tseri bölgesinde önceki
gece bir cinayet giriþimi yaþandý.

Simerini "Tseri'de Vahþi Batý" baþlýðýyla
verdiði haberinde, önceki gece 23.00 sularýnda
Lakadamya-Tseri istikametinde seyreden bir
araca, yanýndan geçen motosikletliler
tarafýndan kýsa namlulu av tüfeðiyle ateþ
açýldýðýný yazdý.

Habere göre, motosiklette yolcu olarak
bulunan kiþi tarafýndan açýlan ateþ sonucunda
arabanýn ön camý isabet alýrken araba sürücüsü
23 yaþýndaki Rum'un sað eli, kýrýlan cam
parçacýklarýndan yaralandý. Araç sürücüsü 23
yaþýndaki Rum hakkýnda uyuþturucu davasý
dosyalandýðý, aleyhine dava okunup serbest
býrakýldýðý kaydedildi.

Haberde, Maðusa bölgesinde sakin,
çenesine yumruk atýlarak darp edilen 35
yaþýndaki bir kiþinin de dün sabahýn erken
saatlerinde hastaneye kaldýrýldýðý, epidural
hematom ve kulak zarý yýrtýlmasý nedeniyle
Lefkoþa Rum Genel Hastanesi'ne yoðun
bakým ünitesinde solunum cihazýna
baðlanmak zorunda kaldýðý belirtildi.

GÜVEN YARATICI
ÖNLEMLER

KAPSAMINDA UÇUÞ
GÜVENLÝÐÝ

Merkezi Rum tarafýnda bulunan Akdeniz
Uçuþ Güvenliði Kurumu (FSF-MED) CEO'su
Hristos Petru, Güven Yaratýcý Önlemler
(GYÖ) kapsamýnda Türkiye'nin Rum Hava
Trafik Kontrol Merkezi ile irtibat kurmasýný
istedi.

Fileleftheros "Uçuþ Güvenliði GYÖ...
Türkiye Ýsterse Olabilir" baþlýklý haberinde,
Pertu'nun 28-29 Mayýs'ta Larnaka'da
düzenlenecek havacýlýk eðitiminin uçuþ
güvenliðindeki önemi konulu uluslararasý
konferans nedeniyle yaptýðý açýklamaya yer
verdi. Habere göre, Petru, "Müzakereler
nedeniyle GYÖ'lerle ilgili bir perde gerisi
çalýþma yapýlýrken Türkiye isterse, en azýndan
acil durumlarda, Lefkoþa (Hava Trafik)
Kontrol Merkezi ile çok basit ve pratik
telefon irtibatý kurabilir" dedi.

ESKÝ BAKANLARDAN
GAVRÝÝLÝDÝS HAYATINI

KAYBETTÝ
Rum eski bakanlarýndan Andreas

Gavriilidis'in önceki gün 75 yaþýnda hayatýný
kaybettiði haber verildi. Politis gazetesi geçen
Cuma günü beyin kanamasý geçiren ve Lefkoþa
Rum Genel Hastanesi Yoðun Bakým
Servisi'nde tedavi altýna alýnan Gavriilidis'in
kurtarýlamadýðýný yazdý. Habere göre,
Gavriilidis, Yorgos Vasiliu ve Tasos
Papadopulos dönemlerinde çeþitli bakanlýk
görevleri üstlenmiþti. Gavriilidis'in cenaze
töreni yarýn yapýlacak.

RUM EKÝP OPERASYON
GEREKTÝRMEYEN DOWN

SENDROMU TESTÝ
GELÝÞTÝRDÝ

Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü eski
genel müdürü ve þimdiki Rum Saðlýk Bakaný
Filippos Patsalidis'in ekibi tarafýndan, doðum
öncesi müdahalesiz Down Sendromu testi
geliþtirildi.

Fileleftheros ve diðer gazeteler Down
sendromu dýþýnda baþka genetik hastalýklarýn
tespiti için de operasyon gerektirmeden, anne
adayýndan alýnan 20 ml. kan üzerinde
yapýlabilen taný testinin, "NIPD Genetics"
biyo-teknoloji þirketi tarafýndan "Veracity"
ticari ismiyle dün Güney Kýbrýs ve dünya
piyasasýna sürüldüðünü yazdý.

Baþlýktaki sözcükler benim deðildir.  Eski
bir Ýngiliz atasözüdür. Tersinden okursak
Ýngiliz mallarýnýn ne kadar saðlam ve kaliteli
olduðunu anlatýr.  Tabii bir zamanlar kartaldý
misali, bir zamanlar...

Bir süre Ýngiltere'de
kaldýðýmý daha önce
yazmýþtým.  Gerçekten de bir
zamanlarýn sanayi devrimi
öncüsü ve Topraklarýnda
Güneþ Batmayan
Ýmparatorluk'tan eser
kalmadý.  Otomotiv
endüstrisi öncülüðünü bile
Japonya'ya ve Almanya'ya

kaptýrmýþlar.  Yollarda Ýngiliz arabalarýndan
çok baþka ülkelerin arabalarý dolaþýyor.
Ýngiliz yapýmý bir tek Ford görürsünüz biraz
da Vauxhall; onlar da biri ABD diðeri de Alman
kökenli.  Gerçi günümüzün tekelci sermaye
egemenliði çaðýnda uluslarýn 'ulusal'
diyebilecekleri bir þeyleri kalmamýþtýr, her þey
tekelci þirketlerin eline geçmiþtir ya, o
hiyerarþide Ýngiltere'nin yine de ayrý bir yeri
ve etkinliði  vardýr. Almanya'dan sonra AB'nin
en müreffeh ülkesi.  300-400 sene dünyayý
Londra'dan idare  edip sömürme ýsrarlarýnýn
altýnda yatan gerçeklik budur.  Ve Londra
borsasý da halen dünyanýn en önemli
borsalarýndan biridir.

Yukarýda refah/müreffeh kelimesini
kullandým.  Aslýnda o da yanlýþ.  Birçok kavram
gibi refah/müreffeh de göreceli bir kavramdýr.
Neye göre refah, kime göre müreffeh?..
Özellikle de iktisatta...

Marksist iktisadýn a-b-c'sini bilenler
bilirler: Burjuva iktisat teorisinin kâr dediði
olgu gerçekte baþka birilerinin zararýdýr.
Ýþverenlerin kârý aslýnda iþçi ve emekçilerin
çalýnan emek-gücüdür.

O nedenle,  bu  refah ve müreffeh
kavramlarý da çok çetrefillidir. Fakat köþemizin
sýnýrlarý oralara girmemize yetmez.

Kalem
Yalçýn Okut

yalcinokut@yahoo.com

ASILACAKSAN ÝNGÝLÝZ ÝPÝ ÝLE ASIL...

CELLATLARI DA YAMANMIÞ HA!..
Niyazi Kýzýlyürek dostumuzun 'Celladýn

Kýbrýs Günlüðü' baþlýklý  yazýsýný okumayan
varsa mutlaka bulup okusun (Yenidüzen, 17/
5).  Kýbrýs'ta 9 EOKA militanýný asan Harry
Bernard Allen adlý celladýn aný, rapor ve
notlarý yapýlan açýk artýrmada 17 bin Sterlinge
alýcý bulmuþ.  Ýngiltere'de hem salak hem de
zengin çok. Bizde de olduðu gibi...

Ne cellatmýþ bu Ýngiliz cellatlar... Aynen
'Ýngiliz ipi'gibi. Saðlam mý saðlam.  Cellatlar
da iþinin ehli mi ehli...

Niyazi Hoca aktarýyor:  Cellat, idama
mahkum edilen EOKA militanlarýnýn
infazýndan bir gün önce uçaða binip Kýbrýs'a
geliyormuþ. Ýþini titizlikle yapan çok ciddi bir
herifmiþ.  Ýnfaz günü hapishaneye giderek
mahkumun boyunu posunu aðýrlýðýný vs
ölçer ona göre ip ayarlarmýþ.  Sigarasýndan
derin bir nefes çekip, "Hadi evlat, vakit
tamam" diyerek ilmeði EOKA militanýnýn
boynuna geçirir iþi bitirirmiþ.  Sonra da halen
kül tablasýnda yanmakta olan sigarasýndan
bir fýrt daha çekip Ýngiltere'ye dönmek için
hava limanýnýn yolunu tutarmýþ.

Ýngiliz ipi ve adaleti bu...
Kurtulmak kolay mý?..
O idam sehpasýndaki EOKA'cý militanlarýn

yaþamlarýnýn son anýnda altlarýndaki tabureyi
-bizim Deniz'ler gibi- kendileri mi tekmelediler
bilmiyorum ama, kesin olan bir þey var ki
birçoðu ölüme korkusuzca gitti.

Kýbrýs'ta kaç EOKA militaný asýldý, o bile
belli deðil; Ýngiliz emperyalizmi onu da
saklýyor.

Kýbrýslý Rum arkadaþlar anlatýyordu:
Lefkoþa Merkez Hapishanesi duvarlarýnýn o
kadar yüksek olmasý sömürgeci Ýngiliz
Ýdaresi'nin astýðý EOKA militanlarýnýn mezar
yerlerinin görünmemesi içinmiþ; yoksa hepsi
de birer Martyr (þehit: kutsal kahraman)
olarak her gün ziyaret edileceklermiþ.

Sömürgeci Ýngiliz emperyalizmi sadece

Kýbrýs'ta mý yaptý o vahþetleri?..
Ne gezer?.. Hatta, Kýbrýs'ta yaptýklarý

vahþetler az bile denebilir.  En önemli
sömürgelerinden koskoca Hindistan'ýn o
tarihlerde "Kraliçe'nin Gerdanlýðý" diye
anýlmasý da boþuna deðildi.  Ya, Mau-
Mau'lara yaptýklarý?.. Hangi birini yazalým...

Ýngiliz 'adaleti'nin Kýbrýs'ta ve diðer
sömürgelerinde yediði haltlarla ilgili binlerce
kitap yazýlmýþ, o haltlar bir bir deþifre
edilmiþtir.    Buna raðmen Ýngiliz 'Adaleti' hâlâ
burnundan kýl aldýrtmýyor.

ÝNGÝLÝZ ADALETÝ VE KIBRIS'TA
ÇÖZÜM

Ayný Ýngiliz 'adaleti' (ABD ile birlikte)
Kýbrýs'ta çözüm istiyormuþ... Güler misiniz
aðlar mýsýnýz... Dünyanýn en büyük ve en
tehlikeli iki saldýrgan gücü Kýbrýs'ta çözüm
istiyecek ve 40 senedir çözüm olmayacak
ha... Ýngiliz Adaleti onu külahýma anlatsýn!..

ABD 'adaleti' ise beþ beter.  Bölgemizde
ve komþularýmýzda her gün binlerce insaný
katleden ABD 'adaleti'nden ne beklenebilir
ki?..

Vicdanýnýn sesini dinleyerek yýllýk 200 bin
dolar maaþýný ve Hawai adalarýndaki çok rahat
iþini terkedip ABD gizli servisleri sýrlarýný The
Guardian gazetesine açýklayan A. Snowden
ve yaþadýklarý ile ilgili bir film var.

 Gördünüz mü bilmiyorum.  Ýnternette var,
arayýn görün.

Hong Kong'da bir otelin  beþinci katýnda
The Guardian gazetesi muhabirleriyle yaptýðý
söyleþi ile baþlayan filme yapýmcýlar, arada
Barack Obama'nýn konuþmalarýndan kesitler
de koymuþlar.

Aynen þöyle diyor ABD Baþkaný Barack
Obama: "Düþmanlarýmýz bizi öldürmek
istiyorlar.  Onlar bizi öldürmeden biz onlarý
öldüreceðiz.."

Vaktiyle Amerikalarýn has yerlilerine
yaptýklarý gibi... Alýn size Amerikan 'adaleti'!...

n Akýncý: Kýbrýs'ta artýk iki
tarafýn da meþru hak ve
çýkarlarýný gözetecek, eþitlik
ve güvenlik içinde yaþatacak
yeni bir döneme geçilme
zamaný geldi…

n Çavuþoðlu: Bu yýl içinde her
ikitaraf da kararlý olursa
Kýbrýs'ta kalýcý bir çözüm,
barýþ olabilir…

Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, Kýbrýs'ta
yýllardýr süren çözümsüzlükten sonra artýk iki
tarafýn meþru hak ve çýkarlarýný gözetecek,
toplumu eþitlik ve güvenlik içerisinde yaþatacak
yeni döneme geçme zamanýnýn geldiðini vurguladý.

Mustafa Akýncý, "Müzakerelerin amacý bu
doðrultudadýr" dedi.

Türkiye Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu da
Türkiye Cumhuriyeti olarak Kýbrýs'ta adil ve kalýcý
bir barýþý desteklediklerini yineleyerek,
Türkiye'nin 2004 yýlýndaki kararlýlýðýn aynen
devam ettiði vurguladý.

Konuk Bakan Çavuþoðlu, ekonomik kalkýnma
baþta olmak üzere KKTC'ye her alanda
desteklerinin devam edeceðini belirterek "Biz
KKTC'nin yanýnda olmaya devam edeceðiz" dedi.
Türkiye Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu'nun
KKTC ziyareti kapsamýnda
Cumhurbaþkanlýðý'nda gerçekleþtirilen heyetler
arasý toplantýnýn ardýndan Cumhurbaþkaný
Mustafa Akýncý ile Türkiye Dýþiþleri Bakaný
Mevlüt Çavuþoðlu basýna açýklamalarda
bulundular.

AKINCI
Mustafa Akýncý, Çavuþoðlu'nun ziyaretinden

duyduðu memnuniyeti dile getiererek, 6 Mayýs'ta
Ankara'da gerçekleþtirdikleri yararlý
deðerlendirmelerin devamý olarak bugün de
müzakere sürecinin deðerlendirmesini yaptýklarýný
söyledi.

Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti'nin Kýbrýs'taki
müzakere sürecine destek verdiðini Çavuþoðlu'nun
da bakan olarak sürece çok ciddi katký yaptýðýný
kaydederek," Kýbrýs'ta bir çözüme ulaþýlmasý
zamanýnýn geldiðine kendileri de yürekten
inanmaktadýrlar" dedi.

ÇAVUÞOÐLU
Mevlüt Çavuþoðlu da, Mustafa Akýncý'yý

Cumhurbaþkaný seçilmesinden dolayý tebrik
ederek, baþarý diledi.

Çavuþoðlu, geçen yýl ekim ayýnda ara verilen
görüþmelerin Rum Yönetimi Baþkaný Nikos
Anastasiadis'in tekrar masaya dönmesiyle 15
Mayýs'ta yeniden baþlamasýndan Türkiye
Cumhuriyeti olarak büyük memnuniyet
duyduklarýný kaydetti.

Çavuþoðlu, liderlerin ayda en az iki kez bir araya
gelme kararýný desteklediklerini ifade etti.

Çavuþoðlu, müzakerelerin 11 Þubat ortak
deklerasyonu ve bugüne kadar varýlan yaklaþýmlar
çerçevesinde sonuç alýcý þekilde sürdürülmesini
arzu ettiklerini söyledi.

Çavuþoðlu" Her iki taraf da kararlý olursa bu yýl
içerisinde Kýbrýs'ta kalýcý bir çözüm, barýþ olabilir"
dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlýlýðýný her
vesileyle vurguladýklarýný kaydeden Çavuþoðlu,
"2004 yýlýnda kararlýlýðýmýz neyse bugün de ayý
düzeydedir. Kararlýlýðýmýz mevcuttur her
zamankinden daha fazladýr" dedi.

Çavuþoðlu, kararlýlýklarýný taviz olarak
deðerlendirenlerin de bulunduðuna dikkat çekerek,
"Bu taviz deðildir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin
kalýcý, adil bir çözüm için ortaya koyduðu karardýr.
Ayný kararlýlýðý Sayýn Cumhurbaþkaný Akýncý ile
Müzakereci Özdil Nami'de ve çalýþma
arkadaþlarýnda da görüyorum" dedi.

Çavuþoðlu, iki tarafýn da kalýcý ve adil bir çözüm
fýrsatlarýnýn farkýnda olduklarýný, çözümün AB,
BM ve uluslararasý örgütleri de yakýndan
ilgilendirdiðini söyledi.

Çavuþoðlu, Kýbrýs'ta çözümün herkese
faydasýnýn olacaðýný, Kýbrýs'ýn kalkýnma ve refah
adasý olacaðýný kaydetti.

Çavuþoðlu garantilerle ilgili bir soruya verdiði
yanýtta ise müzakere sürecinde spekülatif haber
ve söylemlerden kaçýnmak gerektiðini, garantiler
konusunun ortaya çýkacak yol haritasýndan sonra
5'li toplantýda ele alaýnacaðýný, bugünden
konuþmanýn yararsýz olduðunu ifade etti.

Çavuþoðlu, KKTC'nin Annan Planý'nda geçtiði
isimiyle Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý'daki gözlemci üye
statüsünde bir sýkýntý olmadýðýný, bu statüyü
koruduðunu belirti.

Akýncý ile Çavuþoðlu basýn toplantýsý düzenledi
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TADIMLIKKitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER

"Düþünürken
dikkatli, uygularken

kararlý olun."

Charles Hale

Mayo alasým gelir
Dibe dalasým gelir
Bir hayal ülke kurup
Orda kalasým gelir

Bira içerken saçlarý uzun
Parmaklarý korkunç ve kalabalýk
Bir gece Aksaray'da hiç unutmam
Yüzümü ellemiþti galiba
Denize doðru gittikçe artan
Bu yüz benim yüzümdü olsa olsa

Cemal Süreya
"Yaðmurun yaðmasý iyidir"

adlý þiirinden

Bölünmüþ
Benlik
R. D.
Laing

PÝNHAN
YAYINCILIK

Günün Manisi
Emine Hür

OTANTÝK KIBRIS ÞARKILARI CD'SÝ TANITILDI - Akademi Sanat Derneði, önceki gün Lefkoþa Bedesten'de "Otantik Kýbrýs Þarkýlarý"

ismiyle çýkardýðý CD için tanýtým etkinliði düzenledi. Dernek'ten verilen bilgiye göre, Akademi Sanat Derneði Baþkaný Gencay Eroðlu, tanýtým gecesinde yaptýðý konuþmada,
Kýbrýs Türk kültürünün zenginliklerle dolu olduðunu ve bu zenginliklerin geleceðe doðru þekilde taþýnmasýnýn gerektiðini söyledi.  Akademi Sanat Derneði olarak bu
çerçevede her türlü çabayý sarf ettiklerini belirten Eroðlu, Otantik Kýbrýs Þarkýlarý CD'sine katký koyan müzisyenler Mustafa Kutbittin, Ersin Tünay ve Recep Özuslu'ya
plaket takdim etti. Eroðlu, katký koyan herkese de teþekkür etti.

Kültür Dairesi'nin geleneksel olarak
düzenlediði ve bu yýl 7'ncisi gerçekleþtirilen
"Masal Günleri" etkinliðinin dördüncü periyodu
"VIII. Minik Eller Seramik Etkinliði" ile birlikte
yapýldý.

Kültür Dairesi'nden verilen bilgiye göre
Lefkoþa'daki Milli Kütüphane'nin Çocuk
Bölümü'nde aktif masal anlatýmý ile baþlayýp
Atatürk Kültür Merkezi'nin bahçesinde yapýlan
seramik çalýþmasýyla devam eden
etkinliðe, çocuklar, aileleri ile birlikte
katýldý.

Sahne sanatlarý alanýnda uzman
Suzan Polat'ýn gerçekleþtirdiði aktif
masal anlatýmýnýn ardýndan, masal
anlatýmýnýn çocuklar üzerindeki
etkisini ve yaratýcýlýklarýný
pekiþtirmek amacýyla Kültür Dairesi
Güzel Sanatlar Memuru Resim-
Seramik Sanatçýsý Bedia Kale
yönetiminde yapýlan seramik
çalýþmasýyla tamamlandý.

Ücretsiz ve halka açýk olarak
gerçekleþtirilen Masal Günleri
etkinliðine, okul öncesi, ana okul ve
ilkokul çaðýndaki çocuklar velileri ile
birlikte katýldý. Etkinliðe çocuklarýný
getiren veliler çocuklarý ile birlikte
katýlabilecekleri etkinlik sayýsýnýn
azlýðýndan yakýnarak Kültür Dairesi'ne
kendilerine böyle bir ortam yarattýðý

için teþekkür ettiler. Bu tip etkinliklerin
artýrýlmasýnýn aile baðlarý açýsýndan da önemli
olduðunu ve toplum kültürünün korunup
yaþatýlmasýnda çocuklar ile ailelerinin arasýndaki
iliþkinin de hayati önemi olduðunu vurguladýlar.

TUNÇALP "VATANDAÞA HÝZMET
GÖREVÝMÝZ"

Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp da

konuyla ilgili olarak halkýn duyduðu
memnuniyetten ve etkinliðe gösterilen ilgiden
mutluluk duyduklarýný belirtti. "Görevimiz
vatandaþa hizmettir" anlayýþýyla, kýsýtlý daire
bütçesi çerçevesinde kültür ve sanat için
ellerinden gelenin en iyisini yapmaya
çalýþtýklarýný ifade eden Tunçalp, etkinliðin
gerçekleþmesi için Cumartesi günü çalýþan Kültür
Dairesi personeline de teþekkür etti.

Çocuklarý kitapla buluþturarak,
kütüphanenin çocuklarýn yaþamýnda
aktif bir rol almasýný saðlamayý ve
farklý sanat dallarýna olan ilgilerini
artýrmayý amaçlayan Masal Günleri
etkinliði 6 Haziran Cumartesi günü
sona eriyor.

Kütüphane haftasý etkinlikleri
çerçevesinde 4 Nisan Cumartesi günü
baþlayan etkinlik on beþ günlük
periyotlar halinde iki haftada bir
Cumartesi günleri Lefkoþa'daki Milli
Kütüphane'nin Çocuk Bölümü'nde
gerçekleþtirildi.

Arzu eden tüm ortaokul öncesi
yaþtaki çocuklarýn velileri ile birlikte
katýlabildiði VII. Masal Günleri
etkinliði, 6 Haziran Cumartesi günü
aktif masal anlatýmýnýn ardýndan,
çocuklarýn etkinlik süresince yaptýðý
çalýþmalarýn sergilenmesiyle
tamamlanacak.

BELLAPAÝS'TE
TROMBON-PÝYANO

RESÝTALÝ
"19. Bellapais Müzik Festivali" kapsamýnda
önceki akþam Makedonya'dan Kýrýl Ribarski
ve Milica Sperovik Ribarski ikilisi trombon-
piyano resitali verdi.
Cumhurbaþkanlýðý, TC Lefkoþa Büyükelçiliði,
Baþbakan Yardýmcýlýðý, Ekonomi, Turizm,
Kültür ve Spor Bakanlýðý ile Dýþiþleri
Bakanlýðý katkýlarýyla düzenlenen festival
devam ediyor. Festival kapsamýnda Perþembe
akþamý Ýtalya'dan Andrea Cardinale ve
Alessandro Macnasco keman ve piyano
resitali sunacak. Konser saat 20:30'da
baþlayacak.

GAÜ SAHNE SANATLARI
YÜKSEKOKULU

YETENEK SINAVLARI
BAÞLIYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne
Sanatlarý Yüksekokulu Dans Bölümü'ne
baþvuru süreci baþladý.
GAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, "Onlar
dünya çapýnda baþarý ve þampiyonluklarýna
ortak arkadaþ arýyorlar" sloganý adý altýnda
yapýlacak özel yetenek sýnavlarý, 10-11
Haziran, 8-9 Temmuz, 12-13 Aðustos ve 9-
10 Eylül tarihlerinde gerçekleþecek.
"Dans Bölümü Özel Yetenek Sýnavý"nda
KKTC vatandaþlarý GAÜ Burs Sýnavý'ndan
aldýklarý burslardan faydalanabilecek; TC
vatandaþý adaylar ise YGS puan türünün
herhangi birinden 140.00 puan barajýný aþmýþ
olmalarý gerekecek.
Sýnavla ilgili detaylý bilgiye; GAÜ Dans Bölüm
Baþkaný Suzan Erkan'a ait
suzanerkan@gau.edu.tr mail adresi veya 0392
650 20 00 nolu telefondan dahili 1454 ile
iletiþime geçilebilecek.

"VII. MASAL GÜNLERÝ" VE "VIII. MÝNÝK ELLER SERAMÝK ETKÝNLÝÐÝ"
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Nöbetçi
Eczaneler

DÜN

Lefkoþa
Törenaða Eczanesi:
Gazeteci Kemal Aþýk
Cad. No:60 Otobüs
Terminali Karþýsý K.

Kaymaklý
Tel:2281008

Dema Eczanesi:
Öðretmenler Cad.

Hacý Ali Apt. 25/5 Piyili
Petrol ve Foto Özatay

Yaný Kermiya
Tel:2241070-

2241071

Maðusa
Güloðlu Eczanesi: M.

Kemal Bulvarý
Northerland Binalarý
Alasya Park Sitesi

Kaliland Apt. Karþýsý
Tel:3653868

Girne
Ýlgen Eczanesi: Ziya
Rýzký Cad. Iþýl Sok.
No:2/C Þekerbank

Karþýsý Tel:8158118

Güzelyurt
Erin Eczanesi: Kutlu
Adalý Bulvarý No:41
Lemar Dükkanlarý

Tel:7147052

Yukarýdan Aþaðýya:

Soldan Saða:

1-Dilenciyi savmak
için söylenir (iki
kelime). 2-Ölen
kimsenin vücudu,
ceset. Ýskambil
oyununda "Birli".
Zeybek. 3-Büyük
erkek kardeþ.
Zaman gösteren
alet. 4-Dalgýn,
özensiz, iþine özen
göstermeyen.
5-Namus. Beraber.
Ters okunuþu
"Hiçbir hastalýðý,
vücutça hiçbir
eksiði olmayan,
saðlýklý, sýhhatli".
6-Eski dilde
"Büyüme, geliþme,
çoðalma". Ters
okunuþu "Mert olmayan". 7-Kimlik
belirlemede en güvenilir test. Bir
kýta. 8-Çayýr. Bir el iþini veya
mekanik bir iþi gerçekleþtirmek
için özel olarak yapýlmýþ nesne.
Sodyum'un kýsaltmasý. 9-Ýsim.
Islandýðý zaman kolayca
biçimlendirilebilen yaðlý toprak.
Radyum'un kýsaltmasý. 10-Manda
yavrusu. Çoðunlukla denize
dökülen, özellikle geniþliði ve
taþýdýðý su niceliði bakýmýndan
büyük akarsu, ýrmak. 11-Ýlgili.
Nikel'in kýsaltmasý.

BULMACA
Hazýrlayan: Osman Levent

(leventosman@yahoo.com)

1-Çýrýlçýplak (iki kelime). 2-Çýkýþ yeri
kolaylýkla bulunamayacak kadar
karýþýk koridorlarý olan yer. Kýrmýzý.
3-Din iþlerini devlet iþlerine
karýþtýrmayan. Fiillerin olumsuzluk
çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Ýyi, pek
iyi. 4-Piþirilerek hazýrlanan yemek.
Bir araba markasý. Bir dileðin
gerçekleþmesi amacýyla kurban
kesip yoksullara daðýtma veya
kutsal bir güce yönelik bir niyette
bulunma. 5-Birçok kalýn direk yan
yana baðlanarak yapýlan düz ve
korkuluksuz deniz veya ýrmak taþýtý.
Kýrmýzý. Ters okunuþu "Beyaz". 6-Bir
iþi yerine getireceðine söz vermek
(iki kelime). 7-Bir þeyin özünü
oluþturan ana öðe, temel. Gözün að
tabakasý. 8-Boyayý inceltmek için
kullanýlan sývý inceltici. Çoðul eki.
9-Selenyum'un kýsaltmasý. Taban,
döþeme, yer. 10-Bir iþi yapma,
yerine getirme. Genellikle þeker
hastalarýnýn þeker yerine kullandýðý,
maden kömürü katranýndan elde
edilen bir toz. 11-Neon'un
kýsaltmasý. Ýyi nitelikte olmayan,
kötü. Ýran'dan geçerek Kuzey
Hindistan'a yerleþen halk veya bu
halktan olan kimse.

Dünkü bulmacanýn çözümü

2.625 2.650 2.860 2.885 4.040

DOLAR       EURO        S.T.G.

DÜNKÜ SERBEST PÝYASA
DÖVÝZ KURLARI

4.060

  Alýþ           Satýþ       Alýþ           Satýþ        Alýþ           Satýþ

Ýlanlarýnýz
için

22 71338’i
arayýnýz...

n Anastasiadis: Ýstediðimiz
barikatlar açýlmazsa baþka
bir barikatýn açýlmasýna rýza
göstermeyeceðiz…

n "Lefkoþa ve Maðusa surlar
içindeki dini ve kültürel
anýtlarýn bakým onarýmý,
ortak halk pazarý
oluþturulmasý"

n Sýnýr belediyelerinin
talepleri: Genç çiftlere
teþvik verilsin, geçitler
açýlsýn, kiliseleri kullanma
hakký verilsin…

Kýbrýslý Türk ve Rum Müzakerecilerin Güven
Yaratýcý Önlemlerle (GYÖ) ilgili "omerta"
(sessizlik-gizlilik kuralý) konusunda
anlaþmalarýna karþýn Rum Yönetimi Baþkaný
Nikos Anastasiadis, Rum tarafýnýn açýlmasýný
istediði "Pirgo", "Piroi" (Gaziler) ve Derinya
geçitleri konusunda Türk tarafýndan, "her üç
bölgenin de birinci derece askeri bölge olduðu"
cevabýný aldýðýný açýkladý.

Simerini, "Baþkan Anastasiadis Perþembeye
Kadar Sabýr Tavsiye Ediyor... GYÖ'lerde Giz
Perdesi" baþlýklý haberinde Anastasiadis'in, Rum
tarafýnýn açýlmasýný istediði geçitler için Türk
tarafýnýn, birinci derece askeri bölge olduðu
cevabýný aldýklarýný bazý sýnýr belediyelerinin
baþkanlarýyla dün yaptýðý görüþmede söylediðini
yazdý.

"GYÖ'lere bile Akýncý deðil Ankara karar
veriyor" yorumunu yapan gazeteye göre
Anastasiadis, yukarýda belirtilen izahýna raðmen,
yapacaklarý bilgilendirme görüþmesinde Rum
Müzakereci Andreas Mavroyannis'ten
iþiteceklerine baðlý olarak Perþembe günü bazý
geçiþ noktalarýnýn açýlabileceðini söyledi.

ÝSTEDÝÐÝMÝZ BARÝKATLAR
AÇILMAZSA…

Habere göre Anastasiadis "Lefkoþa'nýn talep
ettiði barikatlar için güvenlik ve askeri bölge
gerekçeleri ortaya konurken Kýbrýs Türk tarafýnýn
istediði baþka bir barikatýn açýlmasýna rýza
göstermeyeceðiz" ifadesini kullandý. Gazete
Anastasiadis'in bu ifadesinin, Lefke-Aplýç
geçidine göndermede bulunduðuna iþaret etti.

Gazete Anastasiadis'in "Kýbrýs sorununun
çözümüyle ilgili açýklamalarýna uymadýðý ortaya
çýkacaðýndan Türkiye'nin barikatlarýn açýlmasýný
reddetmeye hiçbir bahanesi yok. Bir yandan
çözüm istediðini söylerken öte yandan askeri
bölge konularý öne süremez" diyerek iyimserlik
belirttiðini yazdý.

Gazeteye göre "Derinya" Belediye Baþkaný
Andros Karayannis'in, Anastasiadis'le dünkü
görüþmenin ardýndan heyeti (Ay. Demet,
Eðlence, Yeri, Kiracýköy ve Derinya) adýna
yaptýðý açýklamada, Perþembe günü bazý
GYÖ'ler açýklanacaðýný doðruladý, "Gizlilik
kararý var, Baþkan Anastasiadis'in Kýbrýslý
Türk liderle görüþeceði Perþembe gününe kadar
açýklama yapmamasýna saygý duyuyorum"
dedi.

ORTAK HALK PAZARI
OLUÞTURULMALI

Gazete þunlarý da ekledi:
"Þu ana kadarki olgularla, sahnenin deðiþken

olmasýna karþýn, -beklenmeyen bir þey olmazsa-
önümüzdeki Perþembe günü Lefkoþa ve Maðusa
surlariçindeki dini ve kültürel anýtlarýn bakým-
onarýmý ile büyük ihtimalle ortak halk pazarý
oluþturulmasýna paralel Baf Kapýsý geçidinin
açýlmasýnýn açýklanmasý bekleniyor."

GENÇ ÇÝFTLERE TEÞVÝK…
Fileleftheros "Sýnýr Belediyeleri, Canlandýrma

Teþvikleri Ýstiyor... Baþkan'dan Piroi ve Derinya
Barikatýnýn Açýlmasýný Ýstediler" baþlýklý
haberinde sýnýr belediyelerinin dünkü görüþmede
Anastasiadis'ten terk edilmiþ sýnýra yakýn
bölgelerin yeniden canlandýrýlmasý için genç
çiftlere teþvik verilecek bir strateji planý
yapýlmasýný, Gaziler-Derinya geçitlerinin
açýlmasý ve kendilerine KKTC'de bulunan
kiliseleri kullanma hakký verilmesini istediklerini
yazdý.

GAZÝLER VE LEFKE AÇILIRSA BAF
KAPISI DA AÇILACAK

Alithia "Piroi (Gaziler)-Lefke-Baf Kapýsý...
Barikatlarýn Açýlmasý, Perþembe Günkü Yeni
Görüþmeleri Çerçevesinde Akýncý ve
Anastasiadis'in Ele Alacaðý GYÖ'lerin Üst
Sýrasýnda" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde
Kýbrýslý Türk Müzakereci Özdil Nami ve Rum
dengi Andreas Mavroyannis'in dün, "siyasi
deðeri düþük" GYÖ'leri ele aldýklarýný hatýrlattý.

Gazete Piroi (Gaziler) ve Lefke geçitlerinin
açýlmasýnýn ortak GYÖ listesinin üst sýrasýnda
olduðuna dair bilgi edindiðini yazdý ve bu
geçitlerin açýlmasý halinde baþka bir geçit daha
(Baf Kapýsý) açýlacaðýný yazdý. Habere göre Rum
Yönetimi Sözcüsü Nikos Hristodulidis dün Su-
per Sport FM'e yaptýðý açýklamada bütün
GYÖ'lerin bir defada açýklanmayacaðýný,
prosedürün devam ettirileceðini þu sözlerle ifade
etti:  "Bu, diyaloðun ve açýklamalarýn devam
edeceði bir þeydir. En azýndan hedef budur.
Görüþülen ve açýklanmasýný beklememiz gereken
konulardan biri de barikatlar konusudur."

"YENÝ BÝR GARANTÝ SÝSTEMÝ
ARANIYOR"

Politis "Yeni Bir Garanti Sistemi Aranýyor"
baþlýklý manþet haberinde Kýbrýslý Türk ve Rum
müzakerecilerin derin konulara girerek garantiler
konusunu masaya koyduklarýný, dünkü
görüþmede Türkiye de dahil olmadan ilerlemesi
zor olan Toprak, Mülkiyet ve Garantiler
baþlýklarýndaki karþýlýklý tezleri gözden geçirmeye
devam ettiklerini yazdý. Habere göre Rum
Müzakereci Andreas Mavroyannis DÝSÝ'nin
gençlik kolu NEDÝSÝ tarafýndan dün akþam
düzenlenen iki toplumlu etkinlikte, "Her iki
tarafýn da endiþelerine cevap verecek yeni bir
garanti sistemi aranmakta olduðunu, bu sistemin
ana direðinin de Avrupa olacaðýný" açýkladý.

Gazete bu baðlamda Avrupa Komisyonu
Baþkaný Jean Claude Juncker'in haziran ayýnýn
ikinci yarýsýnda Ada'ya geleceðini, bu þekilde de
Avrupa'nýn prosedüre katýlým deresinin
somutlaþtýrýlacaðýný hatýrlattý.

Serbest geçiþ kapýlarý…

Anastasiadis kesin tavrýný açýkladý
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KÝRALIK EV
Girne-Beylerbeyi

Savyon Sitesi'nde 3+1
eþyalý-havuzlu ev.

Tel:2233746-
05338514658

MELÝ EMLAK
SATILIK

Gönyeli'de Türk malý
triplex 110000 Stg.

Lefkoþa'da 3+1 daire
40000 Stg.

Kiralýklar
Lefkoþa'da 2+1, 3+1 ful eþyalý

daireler
Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 ful

eþyalý daireler
Gönyeli'de 3+1 daire
Tel:05338687955
0533 8697990
0542 8546990

Kiralýk daire
Taþkýnköy Devpa yolunda

ana cadde üzerinde full
eþyalý 2. Kat 3+1 daire

Her odada klima ve uydu
vardýr.

Tel:05428520333

SATILIK
El yapýmý 1 buçuk kiþilik
yatak satýlýktýr. 250 TL.

Tel: 0533 8485401

SATILIK
DAÝRE

Köþklüçiftlik’te 3+1
Türk malý asansörlü

beyaz eþyalý
3 balkonlu daire.

Tel:0533 8690704

Satýlýk arsa
Kermiya Þehit Çocuðu
arsalarýnda satýlýk arsa

35000 Stg.
Tel: 05488590009

Kiralýk daire
Gönyeli'de 3+1

eþyalý daire
Tel:0542 8538565

DERS VERÝLÝR
Ýnteraktif Ýngilizce,
Türkçe ve Yunanca

dersleri verilir.
(Ayda 8 ders 300 TL)

Tel:0533 8428480 Ýlanlarýnýz için 2271338’i arayýnýz...

SATILIK AT ÇÝFTLÝÐÝ
Taþkent yolu, UKÜ

karþýsýnda satýlýk at çiftliði
05338513227
05428513227

SAYFACI ARANIYOR
PageMaker programýna hakim, gazete sayfalarý
yapabilen sayfa sekreteri grafikerler aranýyor.

Tel: 0392 2271338

YURTDIÞINDA TECRÜBE EDÝNMÝÞ, GÜVENÝLÝR UZMANLARIN
DANIÞMANLIÐI ve BÝRÇOK OKUL TEMSÝLCÝLÝÐÝ ÝLE

TAPU VE KADASTRO DAÝRESÝ
Taþýnmaz Mal(Tasarruf, Kayýt ve Kýymet Takdiri) Yasasý

Fasýl 224 Madde 24/25 Tahtýnda Ýlan
Ben (PAS:460132931) MÝCHAEL ANTHONY

TAYLOR(VEKÝLÝ Kim.No:339369 GÝZEM KARAKAÞLI)
HÝSSESÝ:8300/39600 aþaðýda referanslarý yazýlý taþýnmaz malýn
GÝRNE TAPU DAÝRESÝ'nin S 919/2015 sayýlý satýþ takriri ile
(Kim.No:367616) ALESSINA SARAH BERK'e satmaya muvafakat
etmiþ olduðu ilan olur.

Mahalle/Köy : OZANKÖY
Koçan No : 1168
(Pafta)-(Harita) : (XII)-(23.W.2)
Ada(Blok)-(Parsel) : ()-(76)
Yüz Ölçümü : 2 Dönüm, 3 Evlek
Maþýn Cinsi : TARLA ÝLE AÐAÇ
Satýþ Bedeli : 420.000,00 TL

ÖZYÝÐÝT, HÜR-ÝÞ VE BAY-SEN
YETKÝLÝLERÝ ÝLE GÖRÜÞTÜ

TDP Genel Baþkaný Cemal
Özyiðit, Hür-Ýþ Federasyonu ve
Federasyona baðlý BAY-SEN'in
yetkililerini kabul etti.

Görüþmede ilk sözü alan Hür-Ýþ
Genel Baþkaný Yakup Latifoðlu,
uzun yýllardýr BRT'nin hiyerarþik
yapýsýnýn bozulmasý ve yasasýnýn
1993 yýlýndan beri deðiþtirilmemesi,
hatta yasaya baðlý kalýnmamasýyla
ilgili sýkýntýlar bulunduðunu ifade
ederek, 2 yýldan uzun süredir
yasanýn güncellenmesi için
çalýþtýklarýný ancak meclisten
geçirmeyi baþaramadýklarýný
belirtti.

BRT'deki istihdam sayýsýnýn
sürekli gündemi meþgul ettiðine de
iþaret eden Latifoðlu, BRT'de þu
an çalýþan 510 kiþi bulunduðunu
ve BRT'nin sadece yayýncýlýk
yapmadýðýný  24 saat  farklý
hizmetler veren bir kurumda bu
sayýnýn normal olduðunu
kaydetti.

Latifoðlu, hazýrlanan tüm yasa
tasarýlarýnýn verilen sözlere raðmen
meclis raflarýnda tozlandýðýný ve
artýk BRT'yi çaðdaþ bir yasaya
kavuþturmak gerektiðini söyledi ve
yasal deðiþik konusunda TDP'den
destek istedi.
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“AFRÝKA” Yayýncýlýk
Limited

Direktör

ALÝ OSMAN TABAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Genel Yayýn Yönetmeni:
ÞENER LEVENT

Dizilip Basýldýðý Yer:
“AFRÝKA” Yayýncýlýk

Limited Tesisleri

Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad.
No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný)
Santral: 2271338 - 2286934 - 2286017
Fax: 2274585 - 2286934
Reklam servisi: 2271338
Kültür-Sanat servisi: 2286988

E-Mail: avrupa@kktc.net
Web sayfasý: www.afrikagazetesi.net

Almanya: Yaþar ALTAY
Sidney: Hakan LEVENT

Dýþ muhabirler:

Basketbolda Süper Kupa
yeni sezonda oynanacak

Basketbol Federasyonu  Yönetim
Kurulu yapmýþ olduðu  toplantýda
Mapfree Yaþam Spor  - MGA  arasýnda
oynanmasý  gereken  "Süper Kupa" ile
ilgili  alýnan karar doðrultusunda  2015-
2016  sezonunda  oynanmasýna
oybirliði  ile karar  verdi.

Býçaklý: Mahkeme yolu yanlýþ
n Futbol Kulüpler Birliði Baþkaný Arslan Býçaklý,

"Olaðanüstü toplantý çaðrýsý için 14 imza gereklidir.
Ancak Yüksek Ýdare Mahkemesi'ne gidebilmek için
genel kurulun üçte ikisinin onay vermesi
gerekecek, ki bu da kolay deðildir" dedi...

Cim Bom'un kasasý doldu
n Þampiyonluðu garantileyen Galatasaray bir sezonda 150 milyon TL kazanmýþ oldu

Yýltan Muslu anýlýyor
Kýbrýs Türk Futbol Hakemler ve

Gözlemciler Derneði merhum baþkanlardan
Yýltan Muslu'yu 21. ölüm yýldönümünde
rahmetle anýyor. Kýbrýs Türk sporuna,  uzun
yýllar futbol hakemliði ile hizmet eden,
derneðe de baþkanlýk yapan merhum Yýltan
Muslu 28 Mayýs Perþembe günü sabah saat
10.00'da Lefkoþa Mezarlýðý'ndaki kabri
baþýnda anýlacak. Ayrýca, 28 Mayýs Perþembe
akþamý "Kumsal Cami'de" (saat 18:30 da)
Mevlit okutulacak.

Antrenörler
Derneði özel

gündemle toplandý
Kýbrýs Türk Futbol Antrenörleri Derneði

(KTFAD) özel gündemle toplandý. Dernek
lokalinde yapýlan toplantýya baþkan
Süleyman Göktaþ yönetiminde yönetim
kurulu üyeleri katýlarak, bazý önemli
kararlar alýndý. Yönetim kurulu
toplantýsýnda görev yaptýklarý takýmlarda
baþarýlý olan teknik adamlar için her yýl
geleneksel olarak sezon sonunda üye
antrenörlerine yönelik yapýlan ödül
töreninin 10 Haziran Çarþamba akþamý
dernek lokali çim bahçesinde kokteyli
yapýlmasýna kara verildi. Dernek genel
sekreteri Hiþam Tarazi'nin geçirmiþ olduðu
barsak ameliyatý ile üye antrenörlerimizden
Derviþ Kolcu'nun geçirmiþ olduðu kalp
ameliyatlarýndan doðan tedavi
masraflarýnýn karþýlanmasý için saðlýk
yardýmý yapýlmasýna karar verildi. 2015-
2016 yeni futbol sezonuna yönelik her yýl
sezon öncesi yapýlan antrenör geliþim
seminerlerin lisan derecelerine göre tarihleri
belirlendi. Ýlk seminer teknik direktör ve A
lisansa sahip teknik adamlarýn katýlacaðý
antrenör geliþim semineri 7 Aðustos Cuma,
Lefkoþa'da Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý
Derneði lokalinde tek gün olarak yapýlacak.
Ýkinci seminer B, C ve kaleci antrenörlerini
birlikte katýlacaðý antrenör geliþim semineri
14 Aðustos Cuma günü yine Lefkoþa'da
KTSYD lokalinde tek gün olarak
gerçekleþtirilmesine karar verildi. Antrenör
geliþim seminerine yeni sezonda görev
yapacak antrenörlerin katýlma zorunluluðu
olduðu açýklandý.

Spor Toto Süper Lig'de þampiyon olan
Galatasaray'ýn bu sezon elde ettiði gelir 150
milyon lirayý buldu. Spor Toto Süper Lig'de
bitime bir hafta kala þampiyonluðunu ilan eden
Galatasaray, kazandýðý sportif baþarýnýn yaný sýra
önemli bir maddi gelirin de sahibi oldu.

Süper Lig'de 20. kez mutlu sona ulaþarak
Türkiye'nin en çok þampiyonluk yaþayan takýmý
olan Galatasaray, elde ettiði baþarýyla hem
taraftarlarýný sevindirdi hem de büyük miktarda
para ödülünü kasasýna koymaya hak kazandý.
Sarý-kýrmýzýlý takýmýn, bu sezon Spor Toto Süper
Lig'den ve UEFA Þampiyonlar Ligi'ne katýlým
hakkýndan elde ettiði gelir 150 milyon lirayý
buldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon
son maçý öncesi elde ettiði gelir 90 milyon liraya
ulaþtý. Süper Lig'de mücadele ettiði için 15 milyon
500 bin lira lige giriþ parasý alan sarý-kýrmýzýlý

takým, elde ettiði 24 galibiyet için 27 milyon 600
bin lira, 4 beraberlik için de 2 milyon 300 bin lira
primi kasasýna koydu. Þampiyonluk primi olarak
15 milyon lira alan Galatasaray, kazandýðý 20.
þampiyonluk için de 29 milyon liranýn sahibi
oldu. Galatasaray, UEFA Þampiyonlar Ligi'ne
gelecek sezon doðrudan katýlacaðý için UEFA'dan
yaklaþýk 20 milyon lira gibi bir geliri kasasýna

koymayý garantiledi.
"Devler Ligi"nde mücadele edeceði için 12

milyon avro giriþ parasý alacak olan sarý-kýrmýzýlý
takým, yayýn gelirinden de 8 milyon avro
civarýnda para kazanacak. Sarý-kýrmýzýlý takýmýn,
lisanslý ürün satýþý ve kombine kartlardan elde
edeceði gelirlerle birlikte bu sezon kasasýna
koyacaðý para 200 milyon lirayý aþýyor.

Avrupa'da Final zamaný: 'Kupa 2' sahibini buluyor
UEFA Avrupa Ligi þampiyonu, Ukrayna'nýn Dnipro ve Ýspanya'nýn Sevilla takýmlarý arasýnda
bu akþam  oynanacak final maçýyla belli olacak. Saat 21.45'te baþlayacak heyecan canlý yayýnla
NTV'de yaþanacak... Polonya'nýn baþkenti Varþova'daki Ulusal Stadyum'da oynanacak
karþýlaþm 21.45'te baþlayacak. Kupanýn son þampiyonu Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 4
þampiyonluk yaþayan ilk takým olabilmek için sahaya çýkacak. Dnipro ise tarihinin ilk Avrupa
kupasý finalinde mutlu sona ulaþmaya çalýþacak.

Futbol Kulüpler Birliði Baþkaný Arslan
Býçaklý, Serdarlý ve Yalova kulüplerinin
baþlattýklarý imza kampanyasý için, "Futbol
mahkemelere düþmemeli" dedi.

Ýki kulübün Olaðanüstü Genel Kurul
çaðrýsý için imza toplama çalýþmalarýný
deðerlendiren Futbol Kulüpler Birliði
Baþkaný Arslan Býçaklý, "Olaðanüstü
Toplantý çaðrýsý için 14 imza gereklidir.
Ancak Yüksek Ýdare Mahkemesi'ne
gidebilmek için genel kurulun üçte ikisinin
onay vermesi gerekecek ki bu da kolay

deðildir" dedi.
"Her iki kulübe de saygým sonsuz" diyen

Býçaklý, "Bu konuda Kýbrýs Türk Futbol
Federasyonu Tahkim Kurulu'na müracaata
bulunuldu ve bu kurulda kararýný verip
açýklamýþtýr. Buna raðmen 14 imza toplanýrsa,
Yönetim Kurulu Olaðan Genel Kurul çaðrýsý
yapmak zorundadýr. Ancak ben þimdi
sorarým, Yüksek Ýdare Mahkemesi'ne giden
yol açýlýr, Ara Emri alýnýrsa ve mahkeme 2-3
yýl sürerse, futbolumuz ne olacak?" þeklinde
konuþarak endiþelerini dile getirdi.


