Gönyeli'yi bet ofisi dolduran Ahmet Benli, iþ yaptýrdýðý müteahhite de "Ya 20 bin TL'lik CTP piyango bileti al,
ya da ödeme yok" dedi. Müteahhit ancak ödemeyi yapan elçiliðe þikayetten sonra parasýný Benli'den alabildi!
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

TARÝH: 14 Ocak 2016 Perþembe YIL: 15 SAYI: 5131 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)
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l 2. sayfada

CTP'nin Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli'nin yaptýðýna bakýn…

Lokantaya
vermedi

Mehmet
Þah

Bet ofise verdi
Gönyeli'de "Þah Aþevi" açmasý için Mehmet Þah isimli gencimize park sorununu öne sürerek izin
vermeyen Belediye Baþkaný Ahmet Benli, ayný yerde bir þirkete betting ofis izni verdi… Ýki bet ofisi
izni de öðrenci yurtlarýnýn yanýnda veren Benli böylelikle Gönyeli'deki betting ofis sayýsýný 11'e çýkardý…
n "Þah Aþevi"ni açmak için
bankadan borçlanan ve
her türlü hazýrlýklarýný
tamamlayan, tüm yetkili
makamlardan da izin alan
Mehmet Þah, Benli'nin
engeline takýlarak maddi
felakete sürüklenmiþti…
n Lokantaya izin vermeyen, ancak
betting ofise izin veren Ahmet
Benli'nin bu tutumu kamuoyunda
sert tepkilere yol açtý…
n Dediði dedik bir adam
olarak bilinen Benli'ye
CTP içerisinde de kimse
söz geçiremiyor…
n 19. sayfada
Lafa
bakýn

CTP bileti almayan müteahhitleri de cezalandýrýyor…

Ercan ve su açýklamalarý…

Alacaklýlarý ödemiyor

Kalyoncu: Ertuðruloðlu
gereðini yaptý

n Kaldýrým iþi yaptýrdýðý þirkete CTP'nin 20 bin TL'lik piyango
biletini yolladý… Þirket sadece 5 bin TL'lik bilet aldýðý için
onu cezalandýrmaya kalktý. TC Yardým Heyeti tarafýndan
karþýlanan 150 bin TL'lik alacaðýný almak için müteahhit
elçiliðe dilekçe yazdý. Elçilik "biz çoktan ödedik" deyince
Benli ancak o zaman ödedi…
n "Newcastle Construction" þirketi sahibi Mehmet Uzun da
Gönyeli'deki ana caddeye kaldýrým yaptýðý halde, 6
aydýr Benli'den alacaðý yaklaþýk 200 bin lirayý
alamýyor…
n Avukatý aracýlýðýyla Benli'ye ihbar
gönderen þirket, alacaðýný yine
alamadýðý takdirde yargýya baþvuracak…
n Borcunu ödemeyen belediyeye Ýnþaat
Müteahhitleri Birliði'nin uyguladýðý boykot Gönyeli
Belediyesi için de geçerliliðini koruyor…n 19. sayfada

n 13. sayfada

Dizdarlý'ya destek
n Toparlanýyoruz Hareketi ile
STÖ aðýndan Emine
Dizdarlý'ya destek yaðdý…
n 12. sayfada

Gökçebel:

Ölü gözünden yaþ
beklemeyin
KTOEÖS Baþkaný, "Böyle bir Türkiye'den
çözüm ve barýþ beklemek ölü gözünden
yaþ beklemek demektir"… 6. sayfada

Sedat Peker: Oluk oluk kanlarýnýzý akýtacaðýz ve kanlarýnýzla duþ alacaðýz!

n 14. sayfada
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“AFRÝKA” dan
mektup...
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AH NÂZIM! ÞAÝRLERÝN
KAFALARINI KILIÇLA
KOPARIYORLAR HÂLÂ…
Ah Nâzým!..
Sen 1956 yýlýnda "Çocuklar
öldürülmesin" demiþtin ama
Türkiye'de ve Afrika dahil bütün kara
parçalarýnda çocuklar öldürüyor
hâlâ…
Bak, "Çocuklar ölmesin"diyen Ayþe
öðretmeni "vatan haini" ilan ettiler,
ona "öðretmen müsveddesi" dediler…
"Barýþ olsun" diyen akademisyenler
de "vatan haini", onlar da
"müsvedde"…
Sil baþtan bir Türkiye yaratmaya
koyuldular Nâzým…
Onlara göre bu Türkiye "yeni", bize
göre "müsvedde"…
Türkiye'nin dört yanýný Ýmam
Hatiplerle donattýlar, kafa kesen IÞÝD'e
militan olmaya hazýr binlerce genç
yarattýlar Nâzým…
Aklýný kaybetmiþ bu güruhu, bu cahil
sürüsünü görüyor musun Nâzým,
bunlar yönetiyor Türkiye'yi…
Yaþasaydýn koskoca puntolarla
çekerlerdi seni de manþetlere:
"Nâzým Hikmet vatan hainliðine
devam ediyor hâlâ."
Yaþasaydýn yine haykýrýrdýn:
"Evet, siz vatanperverseniz, ben vatan
hainiyim."
"Vatan" hâlâ senin dediðin gibi
onlarýn çiftlikleri, çek defterleri,
ayakkabý kutularýnda sakladýklarý,
sýfýrlayamadýklarý milyon dolarlar…
"Vatan" hâlâ polisin copu, tomalar ve
panzerler, Amerikan üsleri ve IÞÝD'in
hücre evleri…
Gençlerin beyinlerini yýkýyorlar, þurada
bombayla birlikte havaya uçarsan ve
oradaki hainleri de havaya uçurursan
cennete gideceksin diyorlar…
Sen cennete, seninle birlikte havaya
uçacak olanlar cehenneme diyorlar…
"Vatan" böylesine karanlýk bir
zihniyetin pençesinde iþte…
Bakma sen "Nâzým'ý aþtýk"
dediklerine…
Yazarlar hapiste oldukça sen
aþýlmazsýn Nâzým.
Çocuklar devlet dersinde
öldürüldükçe Ece Ayhan aþýlmaz.
Diyarbakýr'ýn daðlarýna bahar
gelmedikçe Ahmed Arif aþýlmaz…
Piraye'ye yazdýðýn bir mektupta,
"Karým benim! Ýyi yürekli, gözleri
baldan tatlý arým benim: ne diye
yazdým sana istendiðini idamýmýn,
daha dava ilk adýmýnda ve bir þalgam
gibi koparmýyorlar kellesini adamýn
yirminci yüzyýlda" demiþtin ya
Nâzým…
Çok üzgünüz ve çok öfkeliyiz…
Çünkü sene 2016.
Ve þairlerin kafalarýný kýlýçla
koparýyorlar hâlâ.
Bak, Filistinli þair Fayad Ashraf Suudi
Arabistan'da ölüme mahkum edildi.
Ateist sözler sarfetmiþ bir cafede, dine
küfretmiþ, telefonunda kadýn
arkadaþlarýnýn resimleri varmýþ bir de…
Ýnanabiliyor musun Nâzým…
Ashraf'ý 4 yýl hapse ve 800 kýrbaç
cezasýna çarptýrdýlar, þimdi de kafasýný
kesecekler…
Senin aklýn alýyor mu Nâzým…
Bir þairin kafasýný kesmeye hazýrlanan
bu barbar rejimle elele yürüyor
Türkiye…
Akrep gibisin koyun gibisin demeye
bizim de dilimiz varmýyor ama kitleler
ya akrep gibi ya koyun gibi,
cellatlarýn(ýn) peþinden gidiyorlar…
Biz ise senin þiirlerinle aydýnlanýyoruz
hâlâ.
"Senin de mezarýný bu ülkeye
getirmezlerse/ beni de bu ülkeye
gömmesinler nâzým amca!" demiþti
þair küçük Ýskender…
Yok yok hayýr, senin mezarýný
Türkiye'ye getirmesinler…
Türkiye sana hazýr deðil, hazýr deðil
hâlâ…

ÖZÜR DÝLEMEZSÝNÝZ,
ÇÜNKÜ ÖZÜRLÜSÜNÜZ

Su sebilinden çýkan yangýn evi kül ediyordu
Gamze PÝR BAYKUR- Maðusa'da dün sabah saat 10:30 raddelerinde Veyselliler
bölgesinde Ahmet Can'a ait evde çýkan yangýn korku dolu anlar yaþattý. Su sebilinin
kýsa devre yapmasý soncu çýktýðý tespit edilen yangýnda mutfak bölümü kýsmen
yanarak hasar gördü. Ýki itfaiye aracýnýn müdahalesi sonucu yangýn kýsa sürede
söndürülürken, dumandan etkilenen Hüseyin Can ile Mustafa Doðan ambulansla
Maðusa Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý.Can ile Doðan'ýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu
öðrenildi. Yangýnla ilgili soruþturma devam ediyor.

6 gr hintkeneviri ve 10 gr Kokain
Gamze PÝR BAYKUR- Maðusa'da
tasarrufunda 6 gr Sentetik Cannabionoid
ve 10 gr Kokain türü uyuþturucu madde
bulunduran
Muzaffer
Önbýçak
tutuklandý. "Kanunsuz uyuþturucu
madde tasarrufu" suçlamasýyla dün
Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan
zanlý Önbýçak, tahkikat maksatlarý
bakýmýndan 2 gün süreyle poliste tutuklu
kalacak.
Meselenin tahkikat memuru Mustafa
Kavaz, Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme
Müdürlüðü ekiplerince 12 Ocak tarihinde
alýnan bir bilgide zanlý Muzaffer
Önbýçak'ýn tasarrufunda uyuþturucu
madde olduðunun öðrenildiðini belirtti.
Zanlý Önbýçak'ýn ZNA 846 plakalý araçta
tespit edildiðini belirten Kavaz, zanlýnýn
üzerinde yapýlan aramada toplam 6 gr
olmak üzere 2 paket Sentetik
Cannabionoid türü uyuþturucu madde ile
arabada yapýlan aramada 10 gr Kokain
türü uyuþturucu madde bulunduðunu
açýkladý. Kavaz, zanlýnýn gönüllü ifade

vererek suçunu kabul ettiðini belirterek,
ayrýca zanlýnýn vermiþ olduðu ifadesinde
konu uyuþturucu maddeleri kimden
aldýðýný da söylediðini açýkladý. Mesele
ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni
baþladýðýný belirten Kavaz, zanlýnýn 3 gün
süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep
etti.
Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý
Banu Soyer, zanlý Muzaffer Önbýçak'ýn
tahkikat maksatlarý bakýmýndan 2 gün
süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir
verdi.

Çiziktir
di
Çiziktirdi

Tahsin Ertuðruloðlu'nun aðzýndan çýkan o lafý
pek çoklarý anlamadý belki...
Ama bilen bilir...
Anlayan anlar...
Ve bunun nasýl kalleþçe bir davranýþ olduðunu
görür.
Bakýn ne diyor:
"Bu makam belki de baþýný döndürmüþtür
ombudsmanýmýzýn. Belki kendisinin içinde bizlerin
bilemediði nedenlerden dolayý KKTC makamlarýyla
hesaplaþma sevdasý vardýr"...
Ne sevdasý bu Tahsin Bey?
Açýk konuþ da herkes bilsin...
Herkes anlasýn...
Eveleyip geveleme...
De ki:
-Emine Dizdarlý'nýn babasý teþkilat tarafýndan
öldürüldü... Bunun için kin ve intikam hýrsýyla
doludur ve þimdi de eline geçirdiði bu yetkiyle
hepimizden intikam alýyor!
Bakan oldun, ama adam olamadýn Tahsin Bey...
Emine Haným'ý buradan vurup susturacaðýný mý
sanýrsýn?
Babasý liderlik cinayetine kurban giden bir
kadýndan 'devlet' olarak þimdi özür dileyeceðinize,
bir de 53 yýl sonra tehdit mi savuruyorsun?
Utanma sýkýlma da mý kalmadý hiç?
Þaþarým...
Bu toplum nasýl bir toplum oldu...
Siyasi partilerimiz, sivil denilen örgütlerimiz
nerde?
Bu alçakça sözleri dönüp yüzünüze
fýrlatacaklarýna susuyorlar...
Bunun karþýsýnda susanlardan baþka bir iyilik
beklenebilir mi?
Emine Haným küçücük bir çocuktu o zamanlar...
Lefkoþa'da Tanzimat Sokaðý'nda otururlardý.
Ýþte orada, evlerinin kapýsý önünde pusuya yatan
TMT'ciler tarafýndan vuruldu...
Babanýn kucaðýnda Emine Haným'ýn kýzkardeþi
de vardý, o da parmaklarýndan yaralandý...
Niçin öldürüldü Sümer Bey?
Ýngiliz casusuymuþ diye!
O sýralarda yazlýk sinemalar yanýndaki benzin
istasyonunda Selim Çavuþ ve Abdi Çavuþ Sokaðý
yakýnlarýnda Yýldýrým Çavuþ da yine teþkilat
tarafýndan kurþunlanarak öldürülmüþlerdi...
Ah, yaþayan katillerden biri çýkýp da itiraf etse...
"Çok piþmaným, bize bunlarý yaptýrdýlar" dese...
Rauf Denktaþ'ýn ölüm yýldönümü mü þimdi?
Herkes ne 'büyük' bir lider olduðunu mu
söyleyip duruyor?
Bana kalýrsa Denktaþ'ýn her ölüm yýldönümünde
Fazýl Önder'i, Ayhan Hikmet'i, Ahmet Gürkan'ý ve
Derviþ Kavazoðlu'nu anmalýyýz...
Sümer'i, Selim'i, Yýldýrým'ý...
Ve daha nicelerini...
Onlar öldürüldüler, Denktaþ ise öldü...
***
Söylediklerine yine de hiç þaþýrmadým Tahsin
Bey...
Bana da casus dediler, onlara dedikleri gibi... Ama
eski kurt artýk yaþlandýðý ve eski günlerdeki gibi
forumda olmadýðý için kurtuldum...
Yoksa bu iþler basit iþlerdi...
Öyle mahkemeye gitmeye gerek yoktu...
Bir gecede bitirilirdi...
Þimdi övüp durduðunuz o liderlik, ki 63'te Rumlar
saldýrýnca Lefkoþa'yý yakmaya karar verdi, çok
gaddar bir liderlikti... Ki hiçbir zaman bu fedakar
halkýn yanýnda olmadý... Hep kendini düþündü, hep
kendi rahatýna baktý...
Halk çocuklarý o çaktýmalmaz piyadelerle
barikatlarda vuruþurken, onlar Lale Devri yaþadý...
Teþkilatýn vatan haini diye katlettiði
yurtseverlerin geride kalan yaslý aileleri de zulme
uðradý.
Fazýl Önder'in korkutulan eþi bile eþinin
cenazesine gidemedi...
Ayhan Hikmet'in genç yaþta dul býrakýlan eþi
Sabiha Haným, cinayetten sonra o kadar tacize
uðradý ki teþkilat mensuplarý tarafýndan, iki küçük
çocuðunu alýp Rum tarafýna sýðýndý...
Ahmet Gürkan'ýn eþi Ýsmet Haným'ýn çektikleri
bir roman, bir film olur...
Eþi öldürüldükten sonra, durup dururken kaç
kez karakola çaðrýldý ve orada don-atlet polisler
tarafýndan karþýlandý...
***
Ne dedin Tahsin Bey?
Özür mü bekliyorsun Emine Haným'dan...
Asýl özür dilemesi gereken sensin...
Yalnýz sen deðil...
Hepiniz...
Bir cinayet özrü...
Ki yine de kapatamaz bu yarayý...
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BEYAZ TELEFON GÜNLERÝ

KTÖS, EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NI GÖREVE ÇAÐIRDI
N BAYSAL: "HASPOLAT
ÝLKOKULU ÖÐRETMENLERÝ
HAKKINDAKÝ ASILSIZ
ÝFADELER SON BULMALI,
YAPILMIÞ SUÇLAMALAR GERÝ
ALINMALI VE SUÇLAMALARI
YAPAN KÝÞÝLER ÖZÜR
DÝLEMELÝ. AKSÝ HALDE HER
TÜRLÜ YASAL ÝÞLEME
GÝDÝLECEK"

ALAÞYA' DAN NOTLAR

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Besim Baysal,
"Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn devlet okullarýna
deðer vermeyip yasalarý çalýþtýrmamasý ve
partizanlýk yapma adýna ortaya koyduðu
uygulamalarýn okullarda sorun olarak ortaya
çýktýðýný" savundu. Baysal, Haspolat
Ýlkokulu'nda çalýþma ortamý saðlanabilmesi için
Milli Eðitim Bakanlýðý'ný göreve çaðýrdý. Yaptýðý
yazýlý açýklamada, Haspolat Ýlkokulu'nda görev
yapan müdürün, daha önce tayin aldýðý
Gönendere Ýlkokulu'nda öðretmenlere ve okul

çalýþanlarýna yönelik davranýþlarý ile okulu
çalýþamaz hale getirdiðini, olayý araþtýrmak
üzere görevlendirilen okul denetmeni ile kavga
ettiðini ileri süren Baysal, Milli Eðitim Bakanlýðý
tarafýndan ise soruþturmanýn ileriye
taþýnmadýðýný iddia etti. Baysal, yaptýklarý tüm
giriþimlere raðmen okulda çalýþma huzurunu
saðlamayan Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn hâlâ
daha olaya seyirci kaldýðýný ileri sürerek,
öðretmenleri sivil itaatsizliðe zorladýðýný
savundu.

HÝÇ UTANÇ DUYACAK MIYIZ?

Canan Sümer
Dünümüzden etkilenerek ve yarýnlarýmýzý
da
etkileyerek
yaþayýp
giderken
bugünümüze nasýl bakacaðýmýzý tahmin
edebiliyor muyuz?
Utanç barýndýracak mý bu bakýþ?
Geçmiþ, gün ve gelecek adýna her þey yok
edilirken, kararan hayatlarýn acýsýný
sürükleyip gidiyor zaman…
Emperyalist ve çaðdaþ(!) ülkelerin
besleyip semirttiði Sünni Ýslam inançlý terör,
dünyanýn baþýna musallat edilirken; savaþýn
arkasýnda yatan küresel hesaplar göz ardý
ediliyor.
Dezenformasyona uðramýþ
medya kuruluþlarý ile hem
Türkiye’de hem de dünyada;
kitleler kendilerine empoze
edilmiþ
argümanlarla
düþünüyor
ve
deðerlendiriyor…
Beyinler ele geçirilmiþ!
Suriye’ye demokrasi ve özgürlük getirip,
diktatörlükten kurtaracaklarýn baþýnda ABD,
Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye geliyor.
“Arap Baharý” nýn mucitleri de yine onlar.
Bu savaþa ne Esad’ýn diktatörlüðü ne de
mezhep farklýlýðýdýr, neden oluþturan.
Neden; Ortadoðu’nun doðal kaynaklarý ve
pazar potansiyelidir. Bu da herkesçe kabul
görmüþ bir gerçektir.
ABD jeoloji araþtýrma kurumu olan “US
Geolological Survey”, Doðu Akdeniz
bölgesinde zengin doðal gaz ve petrol
yataklarýnýn Akdeniz’in derinliklerinde
gömülü olduðunu açýklamýþtý kýsa bir süre
önce.
Lüblanlý araþtýrmacý yazar Dr. Ghada El
Yafi’nin; “Erdoðan’ýn Nabucco Hayali” adlý
makalesinden çok kýsa bir alýntý yapmak
istiyorum;
“14 Temmuz 2004 tarihinde, Erdoðan
ve ABD’nin hayali olan Nabucco Projesi ile
bölgenin
doðal gazý,
Türkiye’de
toplanacak ve Yunanistan üzerinden
Avrupa’ya daðýlacaktý. Bölgede ABD
lehine varlýk gösteren ve Rusya ile iþbirliði
içinde olan Suriye’nin ve diðer bölge
devletlerinin
parçalara ayrýlmasý
gerekiyordu. Bunun için de Türkiye’de
yeni bir oluþum hazýrlandý. Ýþte bu oluþum
da AKP’DÝR… Washington, Sünni
devletlerin nüfuzu konusunda, bunlar
“Türkiye’nin yeni devletleri” olacakmýþ
gibi onay verdi. Türkiye de, Ýsrail’in geriye
kalan diðer devletler üzerinde kontrol
sahibi olmasýný kabul etti.” Rusya’nýn
bölgeye hem ticari hem de askeri olarak el
atmasýyla bu proje çöktü.
Yaþanan savaþ aslýnda ABD ve Rusya’nýn
“ENERJÝ REKABETÝ SAVAÞI”…
AKP, bu günler için ABD tarafýndan
desteklenip iktidara taþýndý…
Þimdi vefa borcunu ödemeye çalýþýyor ama
ne acýdýr ki bunu bölge halklarýnýn ve kendi
insanýnýn kanýyla yapýyor.
Savaþlarda her zaman kaybeden halklardýr;
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Bertol Brecht’in dediði gibi…
GELEN SAVAÞ
Bu gelen savaþ ilk deðil.
Çok savaþ oldu bundan önce.
Bittiði gün en son savaþ
bir yanda yenilenler vardý gene,
bir yanda yenenler vardý.
Yenilenlerin yanýnda
kýrýlýyordu halk açlýktan.
Yenenlerin yanýnda
halk açlýktan kýrýlýyor.
Ancak küresel devler ve taþeronlarý,
girdikleri Suriye bataklýðýndan yýllardýr
çýkamadýlar. Türkiye eline yüzüne
bulaþtýrdýðý dýþ politikasý ile umduklarýný
bulamamýþ bir durumda. ABD, doðal gaz ve
petrol üzerinden dünyaya hükmetme
hayalini gerçekleþtirmeye çalýþýrken AKP ‘ye
de ev ödevi vermeyi ihmal etmemiþti.
Mýsýr, Irak ve Lübnanlý üç gazetecinin
uluslar arasý düzeyde ödül almýþ bir
araþtýrmasýnda;
“Dünyanýn dört bir yanýndan gelen
cihatçýlarýn toplanma yeri olarak
karþýmýza Ýstanbul çýkýyor. Cihatçýlar
Ýstanbul’da toplanýp Antakya’ya geçiyor,
oradan da Suriye’deki birliklerine katýlýp
cihat ediyor.” diyen satýrlara rastlamak hiç
de þaþýrtýcý olmuyor benim için. Türkiye’nin
cihatçý teröristlere ev sahipliði yaparak,
sýnýrlarýndan Suriye’ye geçiþ yaptýrdýðý
birçok basýn organýnda yazýlýp çizildi. Silah
sevkiyatýna ait haber yapan Can Dündar ve
Erdem Gül tutuklanýp ceza evine kapatýldý.
Türkiye’nin alt yönetimi olan KKTC ‘nin

de IÞÝD teröristlerinin Suriye’ye
ulaþmalarýnda kullanýldýðýný, Ýngiliz gazetesi
Daily Mirror da iddia etmiþti.
Bugünün zalim diktatörleri yarýnýn savaþ
suçlularý olabilir. Yarýnýn penceresinden
geriye bakarken kendimizi nasýl hissedeceðiz
acaba?
Hiç utanç duyacak mýyýz?
Böylesine çirkinlik içinde bizim yerimiz
neresi?
Birilerinin haksýz yere çýkar saðlamasýna,
yolsuzluklara aracý olanlar, hangi yüzle o
koltuklarda oturuyorlar diye sormayacaðým.
Çünkü o yüzü her yerde görüyoruz ve
tanýyoruz. Kendini beðenmiþ ve ben bilirimci,
þoven bir yüz bu…
Bir yolsuzluk ihtimali üzerine bile milli
duygulara hitap ederek galyana getirmeye,
haklý çýkmaya çalýþacak kadar þoven…
“Bu þirket yöneticisi Anastasiadis’in
oðlu ile mi arkadaþ olsa muteber olacaktý?”
diyor Sayýn Ulaþtýrma Bakanýmýz. Bir
zamanlarýn barýþ havarileri de onu bu konu
ile ilgili açýklamalarýndan dolayý destekleyip,
ona kol kanat geriyor. Bir kez daha doðrunun
yanýnda olamýyorlar. Onlar için muteber olan
da bu olsa gerek!
***
Ortadoðu’da sýnýrlar tekrar çiziliyor.
Emperyalizm, bölgedeki taþeronlarý vasýtasý
ile “Yeni Dünya Düzeni” ni kurmaya
çalýþýlýyor.
Biz ise çalanýn, kendi halkýna zulmedenin
ardýndan bir bilinmeze doðru gidiyoruz.
Gittiðimiz o yerden geriye bakýnca; hiç
utanç duyacak mýyýz?

Nasýl anacak gelecek nesiller içinden
geçtiðimiz bu zamaný diye düþünüyorum.
Bizim þimdi Ýkinci Dünya Savaþý
dönemini andýðýmýz gibi mi mesela?
Ýnsanlýk tarihinin 65 milyon cana mal
olan en büyük katliamý...
Tüylerimiz ürperiyordu bu savaþta
insanlarýn insanlara yaptýklarýndan
bahsederken.
Savaþýn ardýndan her þeyin kaçýnýlmaz
olarak yeniden þekillendiði dünyada
hiçbir þeyin zaten eskisi gibi kalmasýnýn
mümkün olmadýðýný gördüðümüz dehþet
dolu filmlerden anlýyorduk belki de en
çok.
Aklýmýz
almýyordu
toplama
kamplarýndaki vahþeti.
Gaz odalarýný, korkunç iþkenceleri
aklýmýz almýyordu…
Herta Oberheuser'in deney niyetine
nasýl küçük çocuklarý canLý canlý keserek
organlarýný çýkardýðýný, sonra da açýk
yaralarýna cam parçalarý sürttüðünü
dinlediðimizde
insan
olmaktan
utanýyorduk.
Bir insanýn diðerine karþý nasýl bu
derece acýmasýzca, sadistçe, canavarca
davranabileceðine inanamýyorduk.
Nürnberg Mahkemesi'ne çýkarýlan ve
bütün bunlardan birinci derecede
sorumlu iþkenceci ve katillerin nasýl
gözlerini bile kýrpmadan piþmanlýk
duymadýklarýný
söylediklerini
duyduðumuzda dehþete kapýlýyorduk.
Ama bütün bunlar gerçekti, hepsi
olmuþ yaþanmýþ þeylerdi.
Ýnsan nasýl baþa çýktý bunlarla, bu
korkunç gerçekle nasýl yüzleþti, hayat
nasýl devam edebildi bütün bunlardan
sonra, diye sorup duruyorduk
okuduðumuz her kitap, gördüðümüz her
fotoðraf ve izlediðimiz her filmin
ardýndan.
Ýþte gelecek nesillerin de bir gün dönüp
bugün dünyada olup bitenlere baktýklarý
zaman ayný sorularý ve hatta daha
fazlasýný soracaklarýndan kuþku
duymuyorum.
Herkes her þeyi bildiði halde neden
kimse hiçbir þey yapmadý, diye
soracaklardý mesela…
Ve insanlar bu kadar fazlasýný bildikleri
halde nasýl sakin sakin, hiçbir þey
olmamýþ gibi sürdürebildiler hayatlarýný?
Bakýn Türkiye'nin nasýl bir korku
diktatörlüðüne dönüþtüðüne…
Aðzýný açan, sesini çýkaran hemen
cezalandýrýlýyor; ya absürd bir gerekçeyle
tutuklanýyor, ya hakkýnda soruþturma
baþlatýlýyor, dava açýlýyor…
Bu yüzden diken üstünde oturuyor
herkes, el pençe divan…
Þimdi sinemalarda oynayan Türk
filmlerine bakýn Türkiye'de.
'Kocan Kadar Konuþ', 'Sadakat',
'Ertuðrul 1890', 'Delibal', 'Nadide Hayat',
'Düðün, Dernek, Sünnet'…
Hangisi þu an Türkiye'deki gerçeði
yansýtýyor bunlardan?
Hiçbiri.
Mussolini dönemindeki Ýtalyan
sinemasýnýn halini anýmsatýyor adeta.
'Beyaz telefon filmleri' dönemini…
O dönemde Ýtalya'da filmler ya propaganda amaçlý, ya da halký uyutmak için
çekilirdi.
Hatta Mussolini iþi ileriye götürerek
tonlarca para harcadý ve Ýtalya'nýn en
büyük ve geliþmiþ ünlü Cinecitta
stüdyolarýný kurdu.
O dönemde Cinecitta'da bol bol 'beyaz
telefon filmleri' çektiler…
Ve bu Ýkinci Dünya Savaþý son bulup
diktatörlük yýkýlana kadar sürdü.
Ve iþte o zaman Ýtalyan Yeni
Gerçekçiliði patladý…
Bakýn þimdi Ýskele'de yollar kapandý…
Harýl harýl devam eden büyük bir
hazýrlýk var…
Evler dükkanlar boyanýp döþeniyor…
Dört milyon dolarlýk film platosu
kurmuþlar Ýskele'ye 'Reis' filminin çekimi
için…
Erdoðan'ýn hayatýný çekiyorlar…
Bizim Ýskele'yi de Kasýmpaþa
Meydaný'na çevirip 'Reis'in çocukluðunu
çekecekler orada…
Hava þartlarý uygunmuþ…
Ha burasý, ha orasý, farketmezdi zaten
deðil mi?
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Bir þakaðýmýzda su diðerinde protokol
Tehditlerin þantajlarýn bini bir para
Bas imzayý boyun eð yokmuþ gibi baþka yol

Ya da bedeline razý ol ey bahtý kara

Kalay

IÞÝD'CÝ BÝR TÜRKÝYE'DEN
GARANTÖR OLMAZ

Global Politika ve Strateji kuruluþu, Sultanahmet'te 10 kiþinin ölümüne
neden olan IÞÝD saldýrýsýnýn yaþandýðý gün, Türkiye'deki IÞÝD algýsýný ortaya koyan
bir araþtýrma sonucu yayýnladý. Türkiye genelinde 1500 kiþiyle yapýlan ankette
Türkiye'nin yüzde 9.3'ünün IÞÝD'i terör örgütü olarak görmediði, yüzde 5'inin ise
IÞÝD'in yaptýklarýný desteklediði belirtildi. Ankete katýlanlarýn yüzde 21'lik
bölümü IÞÝD'in Ýslamý temsil ettiðini düþünüyor. Vahim ki ne
vahim. Böyle bir Türkiye'nin garantörlüðünü isteyenlere
yuh olsun…

Kalaycý

Miktar önemli deðil uyuþturucuya af yok
Ali OSMAN

P eriyodik 1 grama 1 ay hapislik
aliosmanus@yahoo.com

KANLI DUÞ
MERAKLILARI
Tayyip Erdoðan'ýn kartondan
maketini yapmýþlar…
Vatandaþ sýraya girip, yan yana durup
resim çektirmek için neler vermiyor ki…
Oysa Hz. Muhammed'in karikatürünü
çizdi diye Charlie Hepdo'yu basan 2
müslüman 12 çalýþaný öldürmüþlerdi.
Çalýþanlarý da aylarca tehdit altýnda
kalmýþlardý.
Neymiþ Muhammed'in ne resmi ne de
karikatürü çizilemezmiþ…
Müslümanlýðýn yeni peygamberi gibi
lanse edilen Tayyip'in her tarafta
resimleri var ama…
Ve iþte Müslümanlar onun kartondan
resmiyle resim çektirmek için
birbirleriyle kavga ediyorlar!
Muhammed de her baþý sýkýþtýðýnda
bir yere kapanýr ve göklerden "ayet"
inmesini beklerdi ve inen her ayet de
onun lehineydi…
Tayyip Erdoðan'ýn açýklamalarý bir
ayet gibi havada kapýlmakta…
Gösterdiði hedefler de katledilmek ve
yok edilmek için yüzde elli dedikleri
tarafýndan göz gez arpacýk hizasýna
getirilmekte!
Yazarlarý, gazeteciler hep gördük…
Ýþaret ettiði herkes ya ülkeden
kaçmak zorunda kaldý, ya da hapsi
boyladý…
Beyaz'ý, hiçbir hareket yapmadan
önünde eðdirdikten sonra, sýraya
akademisyenleri koydu…
Türkiye'de kanýn durmasýný, ölümlerin
olmamasýný isteyen 1100 akademisyen
için yaptýðý açýklama aslýnda bir iþaretti.
"Barýþ
Ýçin Akademisyenler"
giriþimcilerini vatan hainliðiyle suçladý.
Hz. Tayyip iþaret eder de cinai
kabiliyetinin ne kadar yüksek olduðunu
göstermek isteyen IÞÝD güruhu
sempatizanlarý durur mu?
Tayyip konuþur da Sedat Peker
gereðini yapmaz mý?
Önce kaleme kaðýda sarýldý ve "çanlar
ilk önce sizin için çalacak" diye bir yazý
döþedi!
Peker'in yazýsýnda "devlet" olarak
bahsettiði aslýnda Tayyip'in kafasýndaki
padiþahlýk düzenidir.
Devlet burada Tayyip'tir.
Eðer Tayyip bir gün gücünü yitirirse
ve istediðini yapamaz duruma gelirse,
Osmanlý padiþahý gibi eli kolu
baðlanýrsa, vatan evlatlarý daðlarda
terörist aramayacak ve sizlerin
iþyerlerinizde
gelip
sizleri
katledeceklerdir.
Tayyip'in gurur duyduðu Sedat
Peker, tehdit ettiði akademisyenlere
merak etmemelerini ve "Sizi eþiniz ve
çocuklarýnýzýn önünde öldürmeyeceðiz"
diyerek rahat olmalarýný salýk veriyor.
"Müslüman Türke" yakýþýr biçimde
cinayet iþleyeceklermiþ…
IÞÝD'den farklý mýdýr acaba tarzlarý bu
Müslüman Türkçülerin?
Aradaki farký Peker daha sonra
yazýsýnýn içerisinde ortaya koyuyor…
IÞÝD'ciler infaz ettikleri insanlarýn
kellelerini keserken boðazlarýndan
fýþkýran kanlarýn yere akmasýný, yani
boþuna akmasýný umursamýyorlar…
Oysa Sedat Peker'in "Müslüman
Türk"leri akan kanlarýn bir damlasýný bile
zay etmiyorlarmýþ… Onlarý bir yerde
toplayýp daha sonra duþ alýyorlarmýþ…

(Kamalý Haber)- Ülkemize Ercan'dan
tatil maksatlý giriþ yapmak isterken
tasarrufunda yaklaþýk 1 gram
hintkeneviri ve 1 adet extacy hap
bulunarak
aleyhinde
kanunsuz
uyuþturucu madde ithal ve tasarruf
suçundan dava getirilen sanýk Nuri Uçan
aleyhindeki karar dün açýklandý.
Baþkan Ömer Güran, Yargýç Vedia
Barkýn ve Rauf Kürþat'dan oluþan
Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkeme heyeti suçlu
bulup mahkûm ettikleri sanýk aleyhindeki
kararý açýkladý. Yargýç Vedia Barkýn'ýn
açýkladýðý kararda sanýk lehine ve
aleyhine olan unsurlar deðerlendirilirken
sanýðýn taþýmakta olduðu Hepatit B
hastalýðý lehine hafifletici neden olarak
deðerlendirildi. Ancak sanýðýn iþlemiþ
olduðu suçun ülkemizde son yýllarda
gittikçe artan ve toplumu rahatsýz eden
suçlardan olduðuna deðinen Yargýç
Barkýn sanýða takdir edilecek cezanýn
hapislik cezasýndan baþka bir ceza
olamayacaðýný belirtti.
Yargýç Vedia Barkýn sanýðý suçlu bulup
mahkûm ettikleri kanunsuz uyuþturucu

madde ithal ve tasarruf suçundan 1 ay
hapis cezasýna verdiklerini açýkladý.

Gamze PÝR BAYKUR- Maðusa'da
2015 yýlý Kasým ayý içerisinde meydana
gelen "Kanunsuz uyuþturucu madde
tasarrufu" suçundan dolayý aranan
Nijerya uyruklu zanlý Daniel Benjamin 2
ay sonra tespit edilerek tutuklandý.
"Kanunsuz
uyuþturucu
madde
tasarrufu" suçlamasýyla ilgili olarak dün
Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan
zanlý Benjamin, tutuklu yargýlanmak
üzere 2 ayý geçmemek þartýyla hükümsüz
tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

2 ay sonra yakalandý...

gönderilmesini talep etti.

Tutuklu yargýlanacak...
Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý
Banu Soyer, zanlý Daniel Benjamin'in
davalarý mahkemece sonuçlanýncaya
deðin 2 ayý geçmemek þartýyla hükümsüz
tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine
emir verdi.

Þekerci yine yakalandý
(Kamalý Haber)-Gönyeli'de 7 Ocak
tarihinde meydana gelen uyuþturucu
operasyonu kapsamýnda yakalanan
zanlýlar C.T ile Abdulkadir Bozoðlan'ýn
tasarrufundaki uyuþturucu maddeyi
zanlýlara verdiði gerekçesi ile aran kiþi
olan zanlý Orhan Þekerci'de tutuklanarak
dün mahkeme huzuruna çýkarýldý.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak
þahadet veren polis çavuþu Erkan Karam
olayla ilgili bulgularý aktardý. Karam
huzurda bulunan zanlý Orhan Þekerci'nin
7 Ocak tarihinde yakalanan 2 zanlýya
uyuþturucu madde verdiði gerekçesi ile
arandýðýný ve dün polise gelerek teslim
olduðunu söyledi. Polis mesele ile ilgili
olarak zanlý aleyhine verilen þahadet
olduðunu ve konu þahadetin teyit ve
tekzibinin henüz yapýlamadýðýný ayrýca
kayýp olduðuna inanýlan emarelerinde
olduðunu belirterek zanlýnýn soruþturma

Mehmet Levent
mehmetlevent1946@gmail.com

TAYYIP'IN CÝHATÇILARI
ÝSTANBUL'U DA VURDU!

Takside unuttuðu cüzdaný baþýna bela oldu

Meselenin tahkikat memuru Mustafa
Kavaz, 14 Kasým 2015 tarihinde
Maðusa'da bir takside içerisinde 1 gr
aðýrlýðýnda uyuþturucu madde bulunan
bir cüzdanýn unutulduðunu ve yapýlan
araþtýrmada konu cüzdanýn sahibinin
zanlý Daniel Benjamin olduðunun tespit
edildiðini belirtti.
Zanlý
Benjamin'e
telefoniyen
ulaþýlmasýna raðmen 14 Kasým 2015
tarihinden beri polisten kaçtýðýný belirten
Kavaz, zanlýnýn 12 Ocak tarihinde tespit
edilerek tutuklandýðýný açýkladý. Mesele
ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn
tamamlandýðýný belirten Kavaz, KKTC'de
yasal statüsü bulunmayan ve kaçak
konumunda bulunan zanlý Benjamin'in 2
ay boyunca polisten kaçtýðý gibi
yargýlanmaktan da kaçabileceðini ifade
ederek zanlýnýn 3 ayý geçmemek þartý ile
hükümsüz tutuklu olarak cezaevine

Sessizliðin Sesi

maksatlý 2 gün poliste tutuklu kalmasýný
talep etti.
Kýdemli Yargýç Musa Avcýoðlu
huzurunda
verilen
þahadeti
deðerlendirerek zanlýnýn soruþturma
maksatlý 2 gün poliste tutuklu kalmasýna
emir verdi.

Erdoðan ve AKP iktidarýnýn, Suriye Devlet
Baþkaný Esad'ý yok etme hýrsý içinde kuþ sütüyle
besleyip sürekli silâhlandýrdýðý...
Ve "Bunlar terörist deðil, Allah ve din adýna
savaþan cihatçýlardýr" dediði barbarlar güruhu
IÞÝD, Ankara'dan sonra Ýstanbul'u da kana
boyadý!
IÞÝD'in canlý bombasý, bu kez Ýstanbul'un
göbeði Sultanahmet Meydaný'nda patlattý
kendini!
Bu patlamada çoðu Alman turist olan 10 kiþi
öldü...
Bir kýsmý aðýr olmak üzere, 15 kiþi de yaralandý.
Oluk gibi kan aktý Sultanahmet Meydaný'nýn
parke taþlarý üstüne.
Kanlý insan parçalarý havada uçuþarak
metrelerce uzaða düþtü!
Ve Erdoðan ve AKP'nin "cihatçý" evlâtlarý,
meþhur Sultanahmet Meydaný'nýn adýný bir kez
daha korku, dehþet ve ölüm meydaný olarak
deðiþtirdiler!
***
Türkiye giderek, nerde, ne zaman, nasýl
vurulacaðý belli olmayan bir korku cehennemine
dönüþüyor, Erdoðan ve AKP'nin cennette
yerlerini ayýrttýklarý "cihatçý" IÞÝD'in canlý
bombalarý sayesinde!
Deðil mi ki allah ve din adýna yapýlýyor...
Cihatta her þey mübah!
Kafa kesmek!..
Ýnsanlarý diri diri yakmak!
Demir kafesler içinde suya daldýrýp boðmak...
Yüksek binalardan atmak!
Irza geçmek!
Seks cihatçýlarýyla keyif çatmak!
Kadýn satmak!..
Çocuklara kafa kesme talimleri yaptýrmak...
Ve nihayet canlý bombalarla insanlarý topluca
katletmek!..
***
Ýstanbul'un göbeðinde meydana gelen kanlý
Sultanahmet katliamý da, týpký Ankara katliamý gibi
baðýra baðýra geldi!
Bu katliamlarý yapacaðýný IÞÝD aylar önce
duyurmuþtu.
"Canlý bombalarýmýzla, bomba yüklü
kamyonlarýmýzla vuracaðýz" demiþti.
Neden?
Çünkü Türkiye en sonunda istemeye istemeye
de olsa IÞÝD'le Mücadele Koalisyonu'na katýlmayý
kabul etmiþti!
***
Erdoðan, canlý bombanýn Suriye kökenli bir
terörist olduðunu söyledi alelacele!
Oysa ayný saatlerde Davutoðlu, saldýrýyý
gerçekleþtiren canlý bombanýn 1988 Suudi
Arabistan doðumlu Nabil Fadlý olduðunun tespit
edildiðini açýklayarak bilmeden ve istemeden de
olsa Erdoðan'ý yalanladý!
Ne de olmasa hazretin dili varmýyor bu
barbarlýðý bir Suudi IÞÝD'çinin gerçekleþtirdiðini
söylemeye!
Yanýp tutuþtuðu ve her þeyden üstün tuttuðu
Suudi aþký, ne yazýk vicdaný gibi gözlerini de iyice
köreltmiþ!
***
Aydýnlara, akademisyenlere saldýrýyor bir de.
Neden?
Çünkü onlar devletin katliam yaptýðýndan
bahsediyorlarmýþ Tayyip'e göre.
Çok da doðru söylüyorlar.
Her gün aralarýnda çocuklarýn da bulunduðu
onlarca insaný katleden bir devlete katliamcý
denmez de ne denir?
***
Aydýnlara ve akademisyenlere "Aydýn
müsveddeleri" diye bas bas baðýrarak saldýrýyor!
"Chomsky'yi bile davet edelim, gelsin kendi
gözleriyle görsün" diyor!
Hangi yüz ve suratla böyle bir daveti
yapabilecekleri bir yana...
Chomsky gibi aydýnlýk simgesi bir dünya
filozofunun böyle bir davete itibar edebileceðini
düþünmek bile hiç kimsenin aklýndan geçmiyor.
Erdoðan Chomsky'nin adýný anmak için bile
aðzýný on kez çalkalamalýydý!
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Þaziye’nin Görüþü:

Erdoðan Baybars

ebaybars@yahoo.com

Sonunda gerçeði kavradým.
Tanrý "yürü ya kulum"
demedikten sonra ne kadar
yürüsen boþuna. Hedefe
varamýyorsun..

Hukuki görüþe ne gerek
var allah aþkýna…
MÝÞ-MIÞLAR
*Ýzzet Ýzcan "ölü topraðýný
üstümüzden atmanýn zamaný
geldi" demiþ.
- Ah keþke mümkün olsa,
topraðý atýp, bu delikten
çýkabilsek.. Ellerimizi,
ayaklarýmýzý kelepçelediler,
mümkün deðil.
***
* Müþavir ordusuna her ay 1
milyon lira maaþ ödeniyormuþ.
- Helal ediyor musunuz?
***
* Ertuðruloðlu ile Baþbakan ihale
konusunda mutabýk kalmýþ.
- Normal… Tencere
yuvarlanmýþ, kapaðýný
bulmuþtu zaten… Uyum içinde
çalýþtýklarýný bilmeyen yok…
***
* Birleþik bir Kýbrýs mümkündür
konulu açýk oturum düzenlenmiþ.
- Faydalý olacaktýr eminim..
Tutkal olarak ne önerecekler
acaba? Ýnþallah Çin malý bir
þey önermezler… Japon bile
tutmadýðýna göre…
***
* Anavatan yavru vatan iliþkilerinin
zedelenmemesine dikkat
edilmesi gerekiyormuþ.
- Ne kadar dikkat edersen et,
boþuna… Su bile sorun
oluyorsa, inceldiði yerden
kopmasý kaçýnýlmazdýr artýk.
***
** Yapýlan bir araþtýrmada
kadýnlarýn 3 kat daha fazla
konuþtuðu saptanmýþ...
- Çok doðal... Ýstekleri
sýralamakla bitmez ki...
***
* Yapýlan bir araþtýrmada
kadýnlarýn 3 kat fazla konuþtuðu
saptanmýþ...
- Aldýrmayýn... Býrakýn
konuþsunlar.. Son sözü
söyleyecek olan erkektir yine.
***
* Kemal Dürüst; "Karpaz'da
inþasý devam eden Marina
açýlýnca, bölge Akdeniz'in turizm
cenneti olacak" demiþ.
- Hay Allah… Bunca yýldýr
Karpaz ile övünmemiz
boþunaymýþ, marina
olmayýnca bir iþe
yaramýyormuþ demek.
(1 MART 2011 /Lololo'dan)

Hani þu ihale meselesi
var ya…
Ýlgili bakan Tahsin
Ertuðruloðlu, konu ile ilgili
"Hukuki görüþ" almamýþ…
"Mýþ" dediðime
bakmayýn.
"Mýþ" deðil.
Doðrudur.
Kendisi açýkladý gururla.
***
Doðrusunu söylemek
gerekirse,
milletvekilliðinden/
bakanlýktan öte mesleði ne
bilmiyorum.
Araþtýrmadým, sormadým
da…
Telefona uzanýp, bir
arkadaþa sormaya da
usandým!
Bence hiç önemi yok.
Sanýrým sizce de önemli
deðil.
Veteriner de olabilir,
diyetisyen de,
Belki de mimardýr…
Ya da bir gazeteci veya
uzun yol kaptaný.
Hukukçu da olabilir.
Yoksa avukat mý idi
daha önceki hayatýnda.?
***
Neyse…
Mesleði ne isterse
olsun…
Böyle milyonlarca dolarlýk bir
ihalede "hukuki görüþ" almamasýný

uzun yýllardýr, siyaset kazanýnda
piþmesine baðlýyorum ben.
Yolunu yordamýný çok iyi öðrenmiþ

maþallah..
O kadar ki, iþ bitiriciliðin hukukla
bir ilgisi olmadýðýný çoktaaaan
kavradý..
***
Hem hukuki görüþ dediðin nedir
ki…
3 avukat tut, 25 ayrý hukuki görüþ
sunsunlar sana.
Hukuksuzluðun yaþandýðý bir
ülkede, hukuki görüþün "onnuk"
etmediðini biz bile uzaktan baka
baka öðrendik de, Tahsin mi
bilmeyecekti.
Bu nedenle, kendisini
ayýplayanlara þaþýyorum!

Beklenen gün
geldi…. Ercan
Ýhalesi" son
fýrsat… Hadi
herkes eteðindeki
taþý döksün,
aðzýndaki baklayý
çýkarsýn, sayfasýný
temizlesin.

Baflýnýn Köþesi
Dr.Dolgun Dalgýçoðlu
dolgun2002@yahoo.com

TERÖR…
Yeditepeli þehrin yedi tepesinden
birincisidir orasý.
Tarihi Yarýmada'nýn en zirvesi…
Sultanahmet Meydaný…
Ýstanbul þehrine su daðýtýlan
bölgeydi.
Yeraltý su sarayý ondan kalmadýr.
Bir zamanlar at yarýþlarý da burada
yapýlýrdý.
Dikili taþlar, Sultanahmet Cami,
Ayasofya…
Turistlerin ilk uðrak yeridir.
Köftesi meþhurdur.
Bir
de
Alman
Çeþmesi.
Dikili taþlar kafama
takýlýrdý.
Mýsýr'dan
nasýl
getirildi diye aklým
almazdý…
Alman Çeþmesi daha
kolaymýþ…
1901 yýlýnda Almanya'da yapýldý.
Parça parça taþýndý, monte edildi.
Alman imparatoru II. Wilhelm'in
Sultan II. Abdülhamit'e hediyesidir.
Ramazan aylarýnda çadýrlar kurulur
meydana.
Bir tarafta dikilitaþ, bir tarafta
çeþme, diðer taraflarda cami ve
kilise…
Eðlence geç saatlere kadar sürer.
Topkapý Sarayý hemen dibinde…
Az aþaðýda Sirkeci ve cankurtaran
semtleri.
Ýki semt de Boðaz giriþinde…
Ýstanbul dendi mi zaten Sirkeci
gelmeli akla, Sarayburnu bir de
Sultanahmet.
Kana buladýlar orayý.
Canlý bomba koydular adýnI katilin.
Katil kendini patlattý, canlar gitti.
Giden canlarýn çoðu o çeþmeyi
hediye eden Almanya'dan.
Oysa o canlar Ýstanbul'un
simgelerini gezmeye gelmiþlerdi.
Suçlarý bu.
Turist olmak.
Uyarýlar,"Türkiye'ye gitmeyin"
olduðunda bir saða bir sola bakýp ne
var ki "gitmeyin" derler diye
þaþardým.
Þaþýlacak bir durum yokmuþ.
Tehlike insanýn olduðu her yerde…
Babam "ölüden deðil canlýdan
kork" derdi mezarlýktan geçerken
korktuðumda.
Oysa insandan insan korkmamalý
düþüncesinde idim hep.
Sonradan gördüm ki insan cani.
Ýnsan güya en akýllý ama insan en
akýlsýz yaratýk.
Daha geçenlerde Kore'de nükleer
bomba denemesi yapýldý.
Yer sarsýldý, deprem oldu, yüzlerce
insan ölebilirdi.
Ýnsan ölmesi yanýnda dünyanýn
ekseninde sapma bile meydana
gelebilir…
Dünya uzayýn derinliklerine
çýkabilirdi.
Aptalýz, aptal.
Hem de iyi aptal.
Sayayým mý þimdi yapýlan
yanlýþlarý?
ABD'nin, Irak, Libya ve daha nice
ülkelerin katliamlarý var…
Savaþlar durmadýkça canlar
gidecek.
Ve bunlara devlet eliyle diye terör
denilmeyecek…
Yasal yani.
Yasal cinayet.
Ýdam gibi.
Olur, mu hiç?
Canlý bomba kendini patlatýp
onlarca cana kýyýnca terör olacak
da…
Savaþ adýyla binlere kýyan
devletlerin yaptýklarý yasal…
Öyle mi?
Kýnayacaksanýz…
Tüm cinayet iþleyenleri kýnayýn.

Gökçebel: Böyle bir Türkiye'den çözüm ve barýþ
beklemek ölü gözünden yaþ beklemek demektir

GÜNLÜK
GÜNLÜK

n "TÜRKÝYE ÝSTÝKRARSIZ, KAOTÝK, TERÖRLE ÝÇ
ÝÇE VE MUTSUZ BÝR ÜLKE KONUMUNA
GETÝRÝLDÝ"
Kýbrýs Türk Orta Eðitim
Öðretmenler
Sendikasý
(KTOEÖS) Baþkaný Tahir
Gökçebel,
"Türkiye'nin
istikrarsýz, kaotik, terörle iç içe ve
mutsuz bir ülke konumuna
getirildiði" görüþünü belirterek,
"AKP politikalarýnýn geldiði bu
noktada Kýbrýs'ta barýþ ve çözüm
beklemek ölü gözünden yaþ
beklemekle ayný anlama geliyor"
dedi.
AKP'nin
sorun
çözme
becerisini yitirdiðini savunan
Gökçebel, Türkiye'nin iç savaþa
sürüklendiðini ileri sürdü.
Tahir
Gökçebel,
yazýlý
açýklamasýnda,
"AKP,
baþarýsýzlýðý su yüzüne çýktýkça
baskýcý, anti demokratik, seküler
bir Ortadoðu partisine dönüþtü.
Dini siyasete alet ederek
insanlarýn inançlarýný kullanmaya,
baský, korku ve savaþla ülkeyi
yönetmeye baþladý" görüþünü
savundu.
KTOEÖS Baþkaný Gökçebel,
AKP'nin,
"Kürt,

demokratikleþme, Kýbrýs ve
ekonomi" gibi yapýsal sorunlarý
çözecek becerilerden hýzla
uzaklaþtýðýný belirterek "Türkiye
Yugoslavya örneðine veya
Suriyeleþme sürecine girmeden
hastalýktan, akýl yoksunluðundan
kurtulmalý, kardeþ kardeþi
öldürmekten vazgeçmelidir"
ifadesine yer verdi.
"BARIÞ ÝÇÝN BÝRLÝKTE
MÜCADELE EDÝLMELÝ"
Açýklamasýnda, Türkiye'de ve
Kýbrýs'ta sömürü, soygun ve
vurgun düzeni yaratýldýðýný ve
bunun þirketlere yaradýðýný da
öne süren Gökçebel, çýkýþ
yolunun demokraside, halklarýn
birleþmesinde, barýþta ve birlikte
mücadelede olduðunu vurguladý.
KTOEÖS Baþkaný Gökçebel,
CTP-UBP hükümetini de AKP
politikalarýyla uyumlu olmak ve
göstermelik reformlar yapsa da
ekonomiyi, temel sorunlarý,
Kýbrýs sorununu çözmeyeceðini
de savundu.

KTÖS Cuma'ya kadar süre verdi
n KTÖS: "ÖDEMELER ÝÇÝN HÜKÜMETE 15 OCAK
CUMA GÜNÜNE KADAR SÜRE VERÝYORUZ"
Kýbrýs Türk Öðretmenler
Sendikasý (KTÖS), yasalar gereði
ödenmesi gereken ders yýlý
hazýrlýk ödeneði, 13. maaþ ve okul
sorumlu ödenekleri ile ek ders
ücretlerinin
hala
daha
ödenmediðini
belirterek,
hükümete 15 Ocak Cuma gününe
kadar süre verdiklerini bildirdi.
KTÖS, bu konularda adým
atýlmamasý halinde, yasalara
hükümet
kadar
deðer
vereceklerini ve her türlü
demokratik eylem hakkýný
kullanacaklarýný belirtti.
KTÖS'ten Mali Sekreter
Mustafa Baybora imzasýyla
yapýlan yazýlý açýklamada, CTPUBP Hükümetinin her geçen gün
halký fakirleþtirmeye devam ettiði
savunuldu.
Hükümeti "yasa tanýmaz, kural
tanýmaz ve ben yaparým olur
mantýðý ile hareket etmekle"
suçlayan KTÖS, "Yapýlanlara
sessiz kalmayacaðýz" dedi.
KTÖS, özellikle okul sorumlu

ödenekleri ve ek ders ücretlerinin
2009
yýlýndan
beridir
ödenmediðini ileri sürdü.
"Kaynak yok" söylemlerini
eleþtiren KTÖS, "petrol varil
fiyatlarýnýn dünyada düþtüðünü
ancak ne akaryakýt ürünleri ne de
elektriðin ucuzlatýlmadýðýný,
hayat pahalýlýðýnýn ise artarak,
halkýn cebindeki paranýn
çalýndýðýný" savundu. KTÖS,
þunlarý kaydetti:
"Kýbrýs Türk toplumunun
kaynaklarýný sömüren, adanýn
kuzeyine taþýnan nüfusun
yükünü topluma fatura eden,
sermayenin iþgücü ihtiyacýnýn
tüm giderlerini halkýmýza ödeten
halkýn
iradesini
Ankara
hükümetlerine teslim eden
hükümete 15 Ocak Cuma gününe
kadar süre verdiðimizi duyurur,
adým atýlmamasý halinde, yasalara
hükümet
kadar
deðer
vereceðimizi ve her türlü
demokratik eylem hakkýmýzý
kullanacaðýmýzý vurgularýz."

KEMA suyun akmasýný istiyor
n KEMA, MUTABAKATA VARILANA KADAR
TÜRKÝYE'DEN GELEN SUYUN DSÝ TARAFINDAN
KULLANDIRILMASI ÇAÐRISINDA BULUNDU
Kýbrýs Erozyonla Mücadele,
Aðaçlandýrma ve Doðal Varlýklarý
Koruma Vakfý, Türkiye'den gelen
suyun yönetimi ve iþletilmesi
konusunda bir mutabakata
varýlana kadar, suyun Türkiye
Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel
Müdürlüðü sorumluluðunda
kullandýrýlmaya baþlatýlmasý
çaðrýsýnda bulundu. KEMA
Baþkaný Orhan Aydeniz konuyla
ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada,
ülkedeki kullanma suyunun tuzlu
ve kýt olduðunu, bundan halk ve
tarým kesiminin "periþan"
olduðunu, bu nedenle su
konusunun iç siyaset malzemesi
yapýlmamasý gerektiðini belirtti.
Aydeniz, "Ýdeolojik saplantýlar,

siyasi tercih fobiler veya
herhangi bir nedenle daha fazla
geciktirilmeden derhal kullanýma
sunulmalýdýr" dedi.
472 kilometrelik daðýtým
þebekesindeki
kaçaklarýn
önlenmesi için yaklaþýk 600
milyon TL'ye, bunun yanýnda,
pompalama istasyonlarý ve
arýtma tesisleri için de kaynaða
ihtiyaç duyulduðunu belirten
Aydeniz,
"Devletin
ve
belediyelerin bu yatýrýmlarý
yapabilecek
güce
sahip
olmadýðýný ve ülkedeki politik
iktidarlar ile belediyelerin suyun
yönetiminde ve iþletilmesinde
baþarýlý olduðunu söylemenin
mümkün olmadýðýný" savundu.

CTP gençlik "Barýþ Ateþi" yakacak
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoþa Ýlçesi,
Cumartesi akþamý "Barýþ Ateþi" yakacak. Tarihi Selimiye
Meydaný'nda düzenlenecek olan etkinlik saat 19.00'da baþlayacak.
CTP'den yapýlan açýklamaya göre, CTP Gençlik Örgütü Lefkoþa
Ýlçesi'nin düzenleyeceði etkinliðe, Avrupa Genç Sosyalistler (YES)
yetkilileri, Kýbrýs'ýn güneyinde faaliyet gösteren gençlik örgütlerinden
EDON ile NEDÝSÝ ve Kýbrýslý Türk ve Rumlarýn ortak kurduðu
CYweCAN Ýnisiyatifi katýlacak. Gecede "barýþ ateþi"nin yanmasýnýn
ardýndan Kýbrýslý Türk müzisyen Merih Damdelen'in sahne alacaðý
belirtildi.

Bir Türk olarak utanç içindeyim
Kürdistan'da sivil halka uygulanan vahþet politikalarýna
Türkiyeli aydýnlardan tepki gelmeye devam ediyor. Sanatçý
Nur Sürer, cenazeler üzerinden yürütülen politikanýn bir
devlet geleneði olduðuna dikkat çekerek, "Bu yöntemle 12
Eylül sonrasýnda da karþýlaþtýk. Ýnsanlarýn cenazelerine bu
tür iþkenceler
yaptýklarýný, kulaklarýný,
burunlarýný kesip
anahtarlýk yaptýklarýný,
cesetlerin
sürüklendiðini,
cenazeleri kaybettiklerini
biliyoruz. 40 yýldýr
yapýlýyor bu. Ben bir
Türk olarak utanç ve
aðýr bir üzüntü
içindeyim" dedi. Batýda
yaþayan insanlarýn da
normal bir yaþam süremediðini belirten Sürer, "Bizim gibi
insanlarýn uykularý kaçtý. Üzgün olmak dýþýnda ne
söylenebilir bilmiyorum. Bir saat önce Van'daki infazlarý
duyduk. Belli ki tek bir Kürt kalmayýncaya katletmeyi
hesaplamýþlar. Dün barýþ için çaðrý yapýp, bugün, 'Derileri
yüzülsün' diyenlerin ne yazacaðýný merak ediyorum. 17 bin
faili meçhulün katillerinin peþine düþmeyenler, Tv'de
'Çocuklar ölmesin' diyen bir kadýný bulma çabasýna
giriþiyor. Bu ülkede acýlar üzerinden bu kadar rezillik
yaþanmamýþtý" diye konuþtu.

CHOMSKY
Prof. Dr. Noam Chomsky,
Tayyip Erdoðan'ýn, kendisini
Türkiye'ye davet etmesine
þöyle yanýt verdi: "Erdoðan
IÞÝD'e yardým ediyor. Baþka
bir yoruma ihtiyaç var mý?"
Yok hocam, yeterlidir!!!

"BARIÞ"
Türkiye'de en riskli kelime
"barýþ" olmuþken, AKP
hükümetiyle Kýbrýs'a "barýþ"
getireceklerini inananlara
yazýklar olsun!!!

IMC TV
Sultanahmet'te IÞÝD'in canlý
bomba saldýrýsýnda 10 kiþi
hayatýný kaybetti. Tayyip
yayýn yasaðý getirdi.
Tayyip'in kanallarýnda
kakara kikiri. Tayyip'in
kanallarýný seyretmeyin, IMC
TV'yi seyredin.

TAZÝYE VE TEBRÝK
Almanya, Katar ve Kanada
Dýþiþleri Bakanlarý
Sultanahmet'teki IÞÝD
saldýrýsý nedeniyle Türkiye
Hükümetine taziye
gönderdi. Oldu olacak IÞÝD'i
destekleyen Tayyip'e de
tebrik gönderin…

ELÇÝLÝK KÝMDÝR?
Eski CTP milletvekili Sonay
Adem "Elçilik kimdir ki
hükümet partisinin yetkili
organýna nasýl çalýþacaðý ile
ilgili fetva verir? Baþka
ülkede olsa sýnýr dýþý
edilirlerdi" dedi. Elçiliðin kim
olduðunu bilmezsen, sor
Birikim Özgür'e da, söylesin
sana Sonay bey…

“Týrnak”...
"Hangi Emine Dizdarlý bu?
Memlekete, topluma korkunç
zararlar veren ve bütün
memleketin gözü önünde koltuk
savaþlarý verilirken her türlü
entrikanýn ve ahlaksýzlýðýn göz
göre göre tavan yaptýðý UBP
Kurultayý zamanýnda UBP'ye
mahkeme salonlarýnda saðlam bir
hukuk dersi veren, saðlam bir
ayar çeken, hiçbir baskýya boyun
eðmeden UBP'nin rezilliklerine dur
diyen, UBP'yi hizaya sokan Emine
Dizdarlý..."
Ediz TUNCEL
(Detay)
" 'Müsvedde' dedi birisi, Chomsky
ve daha yüzlerce akademisyene,
aydýna... 'Çocuklar ölmesin'
lafýndan dahi korkulan bir anlayýþ
karþýsýnda, o güzel bildiðimiz
insanlarýn nasýl süklüm püklüm
olduklarýný gördükçe geriliyor
insan... 'Devletimizin yanýndayýz'
lafý 'çocuklar ölmesin'e karþýlýk
geliyor 'özür' olarak,
düþünsenize..."
Cenk MUTLUYAKALI
(Yenidüzen)
" Bandabuliya bayram yeri...
Çarþýlarda pazarlarda bir
koþuþturma... Hisarüstleri
serin... Kapý önleri sulanmýþ...
Sinema biletleri tükenmiþ...
Kahveler pastaneler dolu...
Helvacýnýn da, kasabýn da...
Ve cümle esnafýn da keyfi
yerinde... Diyeceðim, güzel
geçerdi zaman..."
Ahmet OKAN
(Havadis)

Günün Kahramaný

AHMET BENLÝ
Ýki dönem üstüste CTP
adayý olarak Gönyeli
Belediye Baþkanlýðý'ný
kazanan Ahmet Benli
Gönyeli'de kendi
baþýna buyruk bir
diktatör kesildi. Kendi
partisi bile ona söz
geçiremiyor. Dediði
dedik... Ancak
çiçeklerle ve yýlbaþý
süsleri ile donatsa da ,
olumsuz icraatlarý örtbas
edilemez... Çok deðerli, sanatla uðraþan
bir gencimize sudan bir sebepten lokanta izni
vermedi. Ama ayný yere bet ofisi izni verdi. Son
zamanlarda verdiði bet izinlerinin üçüncüsü... Ýki
ofis de öðrenci yurtlarý yanýnda... Ayrýca Benli
borçlu olduðu müteahhitlere borcunu ödemiyor.
Merak ediyoruz, Benli'ye kim dur diyecek acaba?
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KONUÞ
GÖR DUY KONUÞ

UYUÞTURUCUDAN
4 TUTUKLU
Kanunsuz uyuþturucu madde
bulundurmaktan Lefkoþa ve
Gönyeli'de 1'er
Gazimaðusa'da ise 2 kiþi
tutuklandý.
Polis'ten yapýlan açýklamaya
göre önceki gün saat 20.30
sýralarýnda, Lefkoþa Dr. Fazýl
Küçük Bulvarý üzerinde, polis
tarafýndan þüpheli görülen ve
polisin dur emrine uymayarak
koþarak kaçan, ardýndan da
Göçmenköy Nazým Ýleri
Sokak'ta tasarrufunda
bulundurduðu yaklaþýk 2 gram
aðýrlýðýndaki "kokain" türü
uyuþturucu olduðuna inanýlan
maddeyi yere atan E.K.(E-23)
tutuklandý.
Yürütülen soruþturma
kapsamýnda, E.K'nin
göstermesi ile Gönyeli'de
Yolcu Sokak üzerinde
gizlenmiþ bir vaziyette
yaklaþýk 30 gram aðýrlýðýnda
"hintkeneviri" türü
uyuþturucu olduðuna inanýlan
madde ile yaklaþýk 100 gram
aðýrlýðýnda "sentetik cannabinoid" türü uyuþturucu
olduðuna inanýlan madde
bulunarak emare olarak alýndý.
Gazimaðusa'da ise saat 15.30
sýralarýnda, 28. Tümen
Caddesi'nde ve kullanýmýnda
bulunan araçta polis
tarafýndan yapýlan aramada,
yaklaþýk 6 gram "sentetik
cannabionid" türü uyuþturucu
olduðuna inanýlan madde ile
yaklaþýk 10 gram aðýrlýðýnda
"kokain" türü uyuþturucu
olduðuna inanýlan madde
bulunan M.Ö. (E-32) tutuklandý.
14 Kasým'da yolculuk yaptýðý
taksi içerisinde unuttuðu
cüzdanda yaklaþýk 3 gram
aðýrlýðýnda "sentetik
cannabionid" türü uyuþturucu
olduðuna inanýlan madde
bulunan D.C.B.(E-21) de tespit
edilerek tutuklandý.
Diðer yandan, 7 Ocak'ta
Gönyeli'de C.H.T. (E-16) ile
A.B.(E-28)'nin üzerilerinde
"sentetik cannabinoid" türü
uyuþturucu olduðuna inanýlan
madde bulunarak
tutuklanmalarý olayýyla ilgili
olarak yürütülen ileri
soruþturmada, olayla
baðlantýsý olduðuna inanýlan
O.Þ.(E-24) de tutuklandý.
Olaylarla ilgili soruþturma
sürüyor.

HIRSIZLIK
Doðancý, Gaziveren ve
Aydýnköy'de bazý evlerin
avlularýnda bulunan araç
gereçleri çaldýklarý tespit
edilen H.T (E-23), A.T. (E-21) ve
N.E. (E-26) tutuklandý.
Söz konusu kiþilerin 09
Ocak'ta 01.30-03.30 saatleri
arasýnda, Doðancý'da Mustafa
Adýgüzel'e ait ikametgahýn
avlusundan 2 su motoru,
Gaziveren'da Emin Bahçývan
ve Örs Gazitepe'nin
ikametgahlarýnýn avlusundan
1'er adet bakýr kazan,
Aydýnköy'de Abdullah
Gavani'ye ait ikametgahýn
avlusundan 4 eski akü,
Mehmet Acýsu'nun
ikametgahýn avlusundan 1
klima ve hurda durumda
bulunan klima parçalarý,
Hüseyin Baltaþlý'nýn
ikametgahýnýn avlusundan 1
eski akü ve 1 güneþlik
semaveri çaldýklarý tespit
edildi.
Olayla ilgili soruþturma
sürüyor.

ALO AFRÝKA HATTI
ÇÜRÜMÜÞLÜÐÜ LOKMA
YAPMAYA BAÞLIYORUZ…

AP Kýbrýs Ofisi Baþkaný YKP'yi ziyaret etti
Avrupa Parlamentosu Kýbrýs Ofisi Baþkaný Andreas Kettis'in dün Yeni
Kýbrýs Partisi (YKP) Genel Merkezi'ni ziyaret ettiði belirtildi. Partiden yapýlan
açýklamaya göre, Kettis ve beraberindeki heyet Yürütme Kurulu üyesi
Murat Kanatlý, YKP Parti Meclisi üyesi Alpay Durduran ve Hamit Aygün
ile görüþtü. Ziyaret sýrasýnda Avrupa Parlamentosu'nun çeþitli konulara
yaklaþýmlarý ve Kýbrýs sorunundaki geliþmeler ele alýndý.

Kamu-Sen 4 aydan beri ödenmeyen
ek mesailer için eyleme hazýrlanýyor
Kamu Görevlileri Sendikasý
(Kamu-Sen)Genel Baþkaný Mehmet
Özkardaþ, hükümetin vergi ve kayýt
dýþýlýkla mücadele politikalarýný
eleþtirerek, gece-gündüz çalýþarak
ailelerinden
ve
sosyal
yaþamlarýndan fedakârlýk eden
hemþirelerin, liman çalýþanlarýnýn ve
diðer çalýþanlarýn dört aylýk biriken
ek
mesai
ödeneklerinin
ödenmediðini kaydetti. Özkardaþ
yaptýðý yazýlý açýklamada, "Hem
insanlarý ek mesai çalýþmaya
zorlayýp, hem de emeklerinin
karþýlýðýný dört aydýr ödememek hak
ve yasa gaspýdýr" ifadelerini
kullandý. Kamu-Sen Baþkaný

Özkardaþ, devlete borcu olanlarýn
birkaç gün geciktiklerinde faiziyle
ödediðini fakat devletten alacak
olduðunda hak-hukukun rafa
kalktýðýný ifade etti.
Ek mesai ödenekleri ödenmeyen
hemþirelerin, liman çalýþanlarýnýn ve
diðer kamu çalýþanlarýnýn ek
mesailerinin hafta sonuna kadar
ödenmemesi halinde, çalýþanlarla
birlikte ödeme yapýlana kadar ek
mesai çalýþmasý yapýlmamasý
yönünde karar alýnacaðýný bildiren
Özkardaþ,
doðabilecek
tüm
olumsuzluklarýn sorumlusunun
yasalarý uygulamayan hükümetin
olacaðýný kaydetti.

ÖZYÝÐÝT, KETTÝS ÝLE GÖRÜÞTÜ- Toplumcu Demokrasi
Partisi (TDP) Genel Baþkaný Cemal Özyiðit, Avrupa Parlamentosu (AP)
Kýbrýs Ofisi Baþkaný Andreas Kettis'i kabul etti. TDP Genel Merkezi'nde
dün sabah saat 09.30'da gerçekleþen görüþme yaklaþýk 45 dakika sürdü.
TDP'den yapýlan açýklamaya göre, görüþmede, Kýbrýs sorununda gelinen
son aþama ile gündemdeki konulara yönelik deðerlendirmelerde bulunuldu.

Siber Denktaþ'ýn kiþiliðini anlattý
n "ZOR KOÞULLARDA, HÝÇBÝR FEDAKARLIKTAN
KAÇINMAMIÞ, HALKINA ÖNDERLÝK ETMÝÞ DEÐERLÝ
BÝR LÝDER"
Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, KKTC'nin Kurucu
Cumhurbaþkaný Rauf Raif Denktaþ'ýn, Kýbrýs Türk halkýnýn kendi kimliði ile
var olma mücadelesi verdiði yýllarda, o zor koþullarda, hiçbir fedakarlýktan
kaçýnmamýþ, halkýna önderlik etmiþ deðerli bir lider olduðunu belirtti.
Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf
Raif Denktaþ'ýn 4'üncü ölüm yýldönümü nedeniyle mesaj yayýmladý.
Siber mesajýnda, "Mücadeleci kiþiliði ve zekasýyla uluslararasý alanda da
adýndan söz ettiren, saygý gören bir hukuk ve siyaset adamýydý. Tüm bu
özellikleri ona hiçbir zaman mütevaziliðini kaybettirmemiþ, kendine has
esprileri ve sohbetiyle halkýn tüm kesimleriyle güçlü iletiþim kurmayý
baþarmýþtýr" ifadelerini kullandý.
Siber, Denktaþ'ý saygý ve rahmetle andý.

YAÐMURLU HAVA
GELÝYOR
Meteoroloji Dairesi, bugün,
Pazar, Pazartesi ve Salý günü
yaðmur beklendiðini açýkladý.
Meteoroloji Dairesi yarýndan
itibaren bir hafta boyunca
ülkenin alçak basýnç sistemi
ile serin ve nemli hava
kütlesinin etkisi altýnda
kalmasýnýn beklendiðini
bildirdi.
Ülkede en yüksek hava
sýcaklýðýnýn, iç kesimler ve
sahillerde genellikle 17-19
derece periyodun son
günlerinde 14-16 derece
dolaylarýnda seyretmesi
bekleniyor.

Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen
Selim Ýkiceli isimli vatandaþýmýz, bugün Saðlýk
Bakanlýðý önünde yapýlacak eyleme geleceðini belirtti
ve herkesin katýlmasý çaðrýsýnda bulundu.
"Ben bir vatandaþ olarak Fikri Orakçýoðlu'nun ailesinin
dirayetine ve hak aramasýna saygý ile yaklaþýyorum ve
gazeteniz vasýtasýyla kamuoyuna deklere etmek
istiyorum. Burada bugün yazmamýn nedeni bugün Saðlýk
Bakanlýðý önünde bir eylem yapýlacak olmasýdýr. Herkesin
orada olmasýný diliyorum. Ben kesinlikle orada olacaðým.
Fikri Orakçýoðlu'nu gýyaben tanýyan birisiyim.
Futbolculuðundan dolayý o da… Öðrendiklerim beni
buna zorladý. Fikri Orakçýoðlu'nun sporda hizmet verdiði
kulüplerin sadece yöneticileri katýlsa alan sanýrým onlara
dar gelir. Saðlýk Bakaný ameliyatý yapan doktor istifa
ettiði için kendisine hiçbir müeyyide
uygulayamayacaklarýný söyledi. Ben bir vatandaþ olarak
soruyorum. Bir cinayet iþlense ve çalýþan emekliliðini
verip istifasýný sunsa i,lgili bakanlýk benim personelim
deðil diyerek iþin içinden sýyrýlacak mý? Bu doktor þu
anda özelde çalýþmaktadýr. Ýster kendi kliniðinde olsun,
isterse özel bir hastanede. Farketmez çalýþtýðý yer. Ama
doktor hala çalýþmaktadýr. Kim garanti verebilir ki bu
doktor baþkalarýnýn da canýna kýymayacaktýr? Ýlgili
doktor Saðlýk Bakanlýðý'nýn çalýþaný olduðu sýrada önce
görevini ihmal ederek hastayý iþyerinde deðil de baþka bir
iþyerinde sýrf ekstra para kazansýn diye tedavi etmeye
kalkmýþtýr. Bu suçtur. Hasta ölmüþtür. Kalp doktorunun
belirttiklerine baktýðýmýzda kalp ile ilgili bir nedenden
dolayý deðil, sýrf doktor ve anestezist hatasý sonucu
ölmüþtür. Yani cinayet iþlenmiþtir. Vaka Saðlýk Bakanlýðý
personeli iken meydana geldiðinden bal gibi Saðlýk
Bakanlýðý'ný ilgilendirir. Türkiye'ye götürülen örneklerin
sonucu gelene kadar doktorun da hiçbir yerde hasta
muayene etmemesi gerekir. Bana gör doðru olan budur.
Ben Türkiye'den Saðlýk Bakanlýðý hilafýna veya doktor
hilafýna bir karar çýkacaðýný sanmýyorum. Nedeni de bana
kalsýn. Saðlýk Bakaný'nýn insanlarýmýzý ne kadar
önemsediðinin ispatýdýr bu sözler. Ben sadece devlet
hastanelerine karýþýrým. Gerisi ne yaparsa yapsýn
anlayýþýna anlam vermekte zorlanýyorum þahsen.
Hastaneye canlý giren sað çýkamayacak artýk, durumuna
geliyoruz yavaþ yavaþ. Saðlýktan sorumlu olanlar ise
ahkam kesip duruyorlar. Ben Fikri Orakçýoðlu ailesini
direniþlerinden dolayý kutluyor ve selamlýyorum. Keþke
Kýbrýslý Türkler her konuda böyle olabilseler. Polisin de
yaptýðý soruþturmalar vardýr. Sonuç ne oldu? Kimsenin
bilgisi yok.
Çürümüþlük
boðazýmýza kadar
BÝZÝM DUVAR
geldi. Çýrpýnalým
biraz. Yoksa
yutmaya
baþlayacaðýz bu
düzenin irinlerini
kanlarýný… Yarýn
yanýnýzdayým
sevgili Fikro
sevenler ve hak
arayan
direniþçiler."

BEYAZ
ARTIK
"AK"TIR AMA
KARADIR

Bizim Mandra

AKINCI'NIN KABULÜ- Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý,
Güzelyurt Ýlçesi Geliþtirme ve Kalkýndýrma Derneði heyetini kabul etti.
Cumhurbaþkanlýðýnda saat 11.00'de gerçekleþen kabulde basýna açýklama
yapýlmadý.

Mandra halký, su ve protokolu bir tehdit ve
þantaj olarak alnýna dayayan Erdoðan ve
AKP iktidarýnýn gerçek yüzüyle bir kez daha
tanýþmýþ olmanýn öfke ve infiali içindedir.
Vatandaþlar, bu yüzü tanýdýklarýný, ancak bu
kadar çirkinleþebileceðine ihtimal
vermediklerini belirtirken, sokaktaki adam
"Ama kimse bundan dolayý bir hayal kýrýklýðý
yaþadýðýmýzý düþünmesin. Tayyýp da AKP
de aslý gibidir" diye imalý imalý söylenir.
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AKINCI VE
ANASTASÝADÝS ARA
BÖLGEDEKÝ YEMEÐE
KATILDI
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý ile
Rum
Yönetimi
Baþkaný
Nikos
Anastasiadis, Türk-Yunan Forumu
toplantýlarý çerçevesinde ara bölgedeki
öðle yemeðine katýldý.
Ledra Palace Otel yakýnlarýndaki Chateau Status Restoran'da verilen öðle
yemeðine Forum toplantýlarý için Kýbrýs'ta
bulunan Türkiye ve Yunanistan'dan
gelen, eski bakan, milletvekili,
akademisyen, iþadamý ve gazeteciler
katýldý.
Yemek öncesi restoranýn önünde ve
yemek baþlamadan salonda basýna
görüntü alma olanaðý saðlandý, açýklama
yapýlmadý.

KKTC'NÝN
ÝNGÝLTERE'DEKÝ
REKLAM
KAMPANYASINA
RUMLAR ÝTÝRAZ ETTÝ
Turizm
Bakanlýðý,
KKTC'nin
Ýngiltere'deki reklam kampanyasýna
Rumlar'ýn itiraz ettiðini bildirdi.
Turizm
Bakanlýðý,
bakanlýðýn
Ýngiltere'de; Londra, Manchester þehir içi
ve
havalimanlarý
ile
Luton
Havalimaný'nda yapýlan "Kuzey Kýbrýs"
turizminin tanýtýlmasýndan Rumlarýn
rahatsýz olduklarý ve Ýngiltere Dýþiþleri
Bakaný'nýn yaný sýra diðer yetkili
makamlara "Kuzey Kýbrýs" reklamlarýnýn
kaldýrýlmasýyla ilgili yazýlý þikayette
bulunduðu bilgisinin kendilerine
ulaþtýðýný bildirdi.
Turizm Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan
yapýlan açýklamada, "Kýbrýs sorunuyla
ilgili müzakerelerin yoðun bir þekilde
devam ettiði bu dönemde Kuzey Kýbrýs
turizminin tanýtým reklamlarýna dahi
tahammülü olmayan Güney Kýbrýs'taki
zihniyetin deðiþmediðini üzülerek
görüyor ve ibretle izliyoruz" denildi.

OMBUDSMAN
RAPORLARI ONAYLANDI
Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi dün tüm Ombudsman
raporlarýný sýrayla görüþerek oybirliðiyle
onayladý ve Genel Kurul'un gündemine
sevk etti. Meclisten yapýlan açýklamaya
göre, Komite toplantýsýna davetli olarak,
Ombudsman Emine Dizdarlý, Gýda, Tarým
ve Enerji Bakanlýðý, Ýçiþleri ve Çalýþma
Bakanlýðý, KKTC Merkez Bankasý ve Polis
Genel Müdürlüðü'nden yetkililer katýldý.
Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, daha
sonra gündemdeki dilekçeyi görüþtü.
Komite, görüþülen dilekçe için ilgili
Bakanlýklardan, Kurum ve Kuruluþlardan
görüþ istemi kararý aldý.
Dilekçe ve Ombudsman Komitesi
toplantýsýna, CTP-BG Milletvekili Komite
Baþkaný Fazilet Özdenefe, UBP
Milletvekili Komite Baþkan Vekili Dr. Esat
Ergün Serdaroðlu, UBP Milletvekili Nazým
Çavuþoðlu, CTP-BG Milletvekili Dr.
Hüseyin Erçal, CTP-BG Milletvekili Biray
Hamzaoðullarý ve UBP Milletvekili Dr.
Ahmet Kaþif katýldý.

TENEKE ÇOCUK
PROJESÝ ETKÝNLÝÐÝ
CUMARTESÝ YAPILACAK
Yeþil Barýþ Hareketi'nin sosyal
sorumluluk projesi "Teneke Çocuk Ýkinci
Metal Ayrýþtýrma" etkinliði, cumartesi saat
09.00'da Lefkoþa Türk Belediyesi'nin,
Lefkoþa Sanayi Bölgesi'ndeki Araç Bakým
Atölyeleri
yanýndaki
biriktirme
noktasýnda gerçekleþtirilecek.
"Sen de gel, ayrýþtýr, cihaza dönüþsün"
sloganlý etkinlikte, Lefkoþa'da toplanan
alüminyum tenekeler ayrýþtýrýlacak.
Yeþil Barýþ Hareketi Kurumsal Ýletiþim
Sorumlusu Tuðberk Kaya tarafýndan
yapýlan yazýlý açýklamada, ayrýþtýrma
etkinliklerinin, diðer bölgelerde de
yapýlacaðý, etkinlik programlarýnýn
önümüzdeki günlerde detaylý olarak
kamuoyu ile paylaþýlacaðý ifade edildi.
Alüminyum, çelik ve diðer metallerin
ayrýþtýrýlmasý hedeflenen etkinliðin,
çevreye duyarlý herkese açýk olduðu
belirtildi.

Baðýmsýz Köþe
Ali Kiþmir
alikismir@yahoo.com

PROFÝLLER NEDEN
TC BAYRAÐI DEÐÝL!..

KKTC Saðlýk Bakanlýðý'nýn yapmadýðýný
Türkiye Atom Enerjisi kurumu yaptý
Afrika (Özel)- Bir müddetten beridir
sosyal medyadaki yazýþmalarýyla dikkati
çeken Hasan Davutoðlu, Lefkoþa Burhan
Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde
oluþturulan Nükleer Týp Merkezi'nin Dr.
Kazým Akfert Çocuk Hastalýklarý
Polikliniðiyle içiçe olmasý nedeniyle
oluþmasý muhtemel tehlikelere dikkat
çeken Davutoðlu 9 Kasým 2015 tarihinde
KKTC Saðlýk Bakanlýðý'na bir dilekçe yazdý
ancak o dilekçesine bugüne kadar bir
cevap alamadý. Davutoðlu bu kez Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu'na bir dilekçe
gönderdi. Kurum 4 gün içerisinde Hasan
Davutoðlu'nu yanýtladý. Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu'ndan aldýðý yazýlý cevapta
tehlikenin büyüklüðünü daha iyi
anladýðýný yazan Davutoðlu, kurumun
müteaddit defalar KKTC Saðlýk
Bakanlýðý'ný uyarmasýna raðmen önlem
alýnmadýðý belirtildi. Hasan Davutoðlu'nun
konuyla ilgili gazetemize gönderdiði
elektronik posta ve Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu'ndan aldýðý cevabi yazýyý
aþaðýdaki gibidir...
"Lefkoþa, Dr. Burhan Nalbantoðlu
Devlet Hastanesi'nde yer alan Nükleer Týp
Merkezi'ne, aylar önce açýlan Dr. Kazým
Akfert Çocuk Hastalýklarý Polikliniði'nde
yangýn, sel ve en önemlisi radyasyon
sýzýntýsý riski bulunuyor.
Radyasyon kazasý da en tehlikelisi...
KKTC Saðlýk Bakanlýðý'na 9 Kasým 2015
tarihinde vermiþ olduðum dilekçemin

üzerinden 65 gün geçti.
Yanýt verilmedi!
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na
yazmýþ olduðum dilekçeme ise 4 günde
yanýt verildi.
Evet, dört günde!
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun
dilekçeme yanýt vermesine sevindim.
Ancak kurumdan gelen cevabýn,
endiþelerimin
yersiz
olduðunu
belirtmesini beklerken, korkum gerçeðin
ta kendisi çýktý! KKTC'de insana verilen
deðer, meðer, dilekçemin 65 gün yanýtsýz
býrakýlmasýndan ibaret deðilmiþ...
Yetiþkin bireyler olarak bize önem
verilmeyiþinden geçtim. Geleceðimiz, her
þeyimiz
olan
bebeklerimizden,
çocuklarýmýzdan ne istiyorlar?
Bakýn, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
ne diyor? '... Dr. Burhan Nalbantoðlu
Hastanesi bünyesinde bulunan Co-60
Teleterapi cihazýnýn bulunduðu yer de bu
kapsamda incelenmiþ ve söz konusu
kaynaðýn hastane içinde nihai olarak
depolanmasýnýn uygun olmayacaðý, bir an
önce mahrecine gönderilmesi gerektiði ve
bu iþlemler tamamlanýncaya kadar
kaynaðýn emniyet altýna alýnmasý
yönünde Kurumumuz tarafýndan
tavsiyelerde
bulunulmuþtur.
Bu
çerçevede, görüþ ve tavsiyelerimiz
müteaddit defalar K.K.T.C. Saðlýk
Bakanlýðýna iletilmiþtir.'
Müteaddit defalar!"

GÝRNE'DE AÇIK PAZAR HÝZMETE GÝRDÝ
Girne Belediyesi'nin alt yapý çalýþmalarý
kapsamýnda yenilediði Girne Açýk Pazarý
bugün törenle hizmete girdi.
Girne Otobüs Terminali ile Barýþ Parký
arasýnda çarþamba günleri kurulup halk
arasýnda "Çarþamba Pazarý" olarak bilinen
Girne Açýk Pazarý'nda yapýlan yenileme
çalýþmasýnda; çelik konstrüksiyon
kullanýlarak çatýsý 'polycarbone' malzeme
ile kapatýldý, insanlarýn alýþ veriþ yaparken
dinleneceði oturma alaný, çeþme, park yeri
ve saðlýk ile yangýn gibi acil durumlar için
müdahale alanlarý yapýldý.
Yaklaþýk 1 milyon 870 bin TL'ye mal olan
çalýþmada ayrýca belediye tarafýndan
esnafa, gýda ürünlerinin halka saðlýklý
þekilde sunulabilmesi için buzdolaplarý da
saðlandý.
Pazar alanýna harcanan miktarýn 640 bin
TL'lik kýsmýný ise Türkiye Cumhuriyeti
Yardým Heyeti karþýladý.
Üç blok olarak düzenlenen çok amaçlý
üstü kapalý alan, çarþamba günlerinde açýk
Pazar, diðer günlerde ise oto park, otobüs

parký, toplantý ve etkinlik alaný olarak
hizmet verecek.
Girne Açýk Pazarý'nýn resmi açýlýþýný Girne
Belediye Baþkaný Nidai Güngördü
gerçekleþtirdi.
Açýlýþa, Çatalköy Belediye Baþkaný
Mehmet Hulusioðlu, Lapta Belediye
Baþkaný Fuat Namsoy, Güzelyurt Belediye
Baþkaný Mahmut Özçýnar, belediye meclis
üyeleri ve personeli de katýldý.

Fransa'da katliam oldu, neredeyse herkes
Facebook profil resmini Fransýz bayraðý yaptý...
Bir kesim buna çok kýzdý...
"Neden TC bayraðý koymuyorsunuz" diye
tepki gösterdi...
Hatta "Bu pis Fransýzlara iyi olmuþ" diyecek
kadar kendinden geçti...
Tabii aradan zaman da geçti...
2 gün önce Ýstanbul'da
patlama yaþandý ve ölümler
oldu...
Yine teröre lanet okundu...
Bazý kiþiler profil resimlerini
kararttý, bazýlarý ise TC bayraðý
yaptý...
Dünyanýn en önde gelen
kiþileri Türkiye'ye taziye
mesajlarýný gönderdi...
Ancak o malum grup yine ortaya çýktý ve bu
defa da Fransa'ya gösterilen duyarlýlýðýn
Türkiye'ye gösterilmediðini savundu...
Çünkü ona göre tüm profiller TC bayraðý
yapýlmalýydý...
Hani sanki de profil resmi 1 milyonu bulan
ülke terör saldýrýlarýndan arýnýyor sanacak!..
Neyse, insanlar biraz daha duyarlý
davranýlmasýný ve söz konusu Türkiye olunca
farklý davranýlmamasýný istemiþ...
Hem verilen tepkide, hem de ortaya konan
isteklerde bir sýkýntý yok...
Hatta tam tersine haklýlýk payý da var...
Ancak þikayet edenlere bakýnca, bu haklýlýk
paylarýnýn sadece þova yönelik olduðunu
görürsünüz...
Çünkü bu kesimin derdi insanlarýn ölmesi
deðildir...
Öyle olsa çýkýp Beyaz'a destek çýkarlardý...
Onun özür dilememesini saðlarlardý...
"Çocuklar ölmesin" diye haykýran kadýna laf
söyletmezlerdi...
En önemlisi de, bunca insanýn katledilmesine
sebep olanlarý desteklemezler, onlarýn tüm
yanlýþlarýna alkýþla karþýlýk vermezlerdi...
O nedenle yine sözden önce sözü kimin
söylediðine bakmak durumundayýz...
***
Olaya gelince...
Sultanahmet'te
yaþananlar
elbette
üzücüdür...
Bu tür olaylarý küçümsemek, ölü sayýsýna
göre þiddetini belirlemek yapýlacak en büyük
yanlýþtýr...
Konu çok ciddidir...
Ve mevcut yönetim bu kafa ile devam ettiði
sürece de bu patlamalarýn yaþanmasý
kaçýnýlmazdýr...
Dolasýyla Türkiye Halký bu yaþanýlanlarýn
"Kader" olmadýðýný artýk anlamalýdýr...
Deðiþtirmek ve deðiþmek kendi ellerindedir...
Tek yapmalarý gereken ellerindeki gücü
doðru yönde kullanmaktýr...
Çevresindeki tüm ülkelerle kavgalý olan bir
devletin huzur içerisinde olmasý mümkün
deðildir...
Yine dünyanýn en acýmasýz örgütüne yardým
eden bir yapýnýn kendi topraklarýna barýþ
getirmesi imkansýzdýr...
Kan ve gözyaþý Türkiye halkýnýn kaderi
deðildir...
Sadece Türkiye halkýnýn deðil, hiçbir ülkenin,
halkýn ve toplumun kaderi deðildir...
***
"Kýbrýs güvenlidir" düþüncesine hakim
kiþilerin bu düþüncelerini bir kez daha gözden
geçirmeleri gerekmektedir...
Ve de "Garanti Sistemi"ni...
Hani Sayýn Akýncý'ya göre "Vazgeçilmezimiz"
olan...
"Kýrmýzý çizgimiz" olarak lanse edilen...
Kendi ülkesine kan ve gözyaþý hediye eden
bir iktidarýn Kýbrýs'a çözüm ve barýþ getirmesi
mümkün mü?
Veya bizi tehlikelerden korumasý?
Esas tehlike olan kendisinden bu toplumu
kim koruyacak?
Herhalde
"Garantörlük
olmazsa
olmazýmýzdýr" diyen tüm kahramanlar!..
Veya "Anavataným sen çok yaþa" diyen
yalakalar!..
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Posta... Posta... Posta...

Tünel
ALINTI

Memleketimden manzaralar

ARÞÝV

ORTAÇAÐ
KAFASI
Bu iletiþim çaðýnda
yaþanan hiçbir
þeyin gizli
kalamayacaðýný
anlamamanýz doðal.
Bedeniniz bu çaðda
ama kafa ortaçaðý
yaþýyor.
Sultanahmet
katliamýnda daha
cesetler yerden
kaldýrýlýp yaralýlara
müdahale edilmeden
yayýn yasaðý geldi.
Cumhurbaþkaný
canlý bombanýn
Suriyeli olduðunu
açýkladý. Emniyetten
farklý açýklamalar
geldi. Dedikodu ile
ülke yönetirseniz
en acý olayda bile
komik duruma
düþersiniz.
Televizyon
ekranlarýnda din
tüccarlarýnýn
"cehennem ateþinde
yanmayan kefen"
sattýðý, diyanetin "bir
babanýn kýzýna
þehvet duygularý ile
bakmasýnýn doðal
olduðu" fetvalarý
verdiði bir ülkede az
bile yalan
söylüyorsunuz.
Yollar yaparak çað
atladýðýmýzý iddia
etseniz de ortaçað
kafasý ile "peynir
gemisini" buraya
kadar yürütürsünüz.
Nasýl 17-25 Aralýk
için yayýn yasaðý
getirince
örtemediyseniz
yolsuzluklarýn
üstünü þimdi de
terör olaylarýnýn
gerçek nedenlerini
örtemezsiniz.
Tayfun
TALÝPOÐLU
(abcgazetesi)

TARÝH 26 ARALIK 2014
Doðul Derya'dan özür talep eden TBMM Ýdare
Amiri Ömer Faruk Öz'e "Sen kendi iþine bak"
diyen Gazeteciler Birliði, kuzey Kýbrýs'taki siyasi
tartýþmalara girmek yerine, Türkiye'de giderek
kötüleþen basýn özgürlüðü ve demokrasi
konularýnda çaðdýþý uygulamalardan
vazgeçilmesini istedi...

Gözden kaçmayanlar...
ANIT ÖZEL
DEFTERLERÝ
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý,
Rauf Denktaþ'ýn ölüm yýldönümünde
anýt özel defterine þunlarý yazdý: "Ýki
ay önce 32. yýlýný idrak ettiðimiz
KKTC'nin ekonomisi ve demokrasisi
ile güçlü bir yapýya kavuþmasý ve
ilelebet varlýðýný sürdürmesi için tüm
gücümüzle çalýþýyoruz." Zaten
Kýbrýslýtürkler de Akýncý'yý Denktaþ'ýn
KKTC'sini ilelebet yaþatsýn diye seçti.
Bir de her törenden sonra anýt özel
defterlerine 50 senedir yazýlan
cümlelerin aynýný yazsýn diye… Deðil
ama?

DÝPNOT
Elazýð Fýrat
Üniversitesi'nden
6 akademisyen,
barýþ çaðrýsý
yapan 1128
akademisyen
hakkýnda
Baþsavcýlýða
suç
duyurusunda
bulundu.

Türkiye'de gerçekleri söyleyen herkes
ihanet damgasýyla karþý karþýyadýr…
Türkiye'de basýn tamamen
kültürel soykýrýmcý sömürgeci
zihniyetle yayýn yapmak
durumundadýr. Bunu yapmayan
basýn kurumu da programcýsý da
aforoz edilir. Bu nedenle Türkiye'de
basýn özgürlüðü yoktur.
Türk devleti bir özel savaþ
devleti olarak þekillenmiþtir. Kürtler
baþta olmak üzere farklý kimlikleri
Türkleþtirmek; Aleviler baþta olmak
üzere farklý inançlarý da Sünni
Müslüman yapmak bu özel savaþýn
amacýdýr. Özel savaþlar en baþta da
psikolojik savaþa ihtiyaç duyar.
Çünkü özel savaþýn amacý
gerçekleri saptýrmaktýr.
Farklý kimlikleri ve inançlarý tek

tipleþtirmeyi hedefleyen özel savaþ
gerçekleri örtmek ve amacýna
ulaþmak için de basýný psikolojik
savaþ aracý olarak kullanmýþtýr. Bu
psikolojik savaþ 90 yýldýr
sürdürülmektedir.
Kürt halkýnýn özgürlük
mücadelesinin yükseldiði her
dönemde basýnýn psikolojik savaþ
organý gibi çalýþtýðý görülür. 1990'lý
yýllarda böyleydi, þimdi de böyledir.
90'lý yýllarda kirli özel savaþ
týrmanmýþtý; þimdi de kirli özel
savaþ tavan yapmýþ durumdadýr.
AKP hükümeti þehirleri yakýp
yýkýyor, tankla, topla on binlerce
asker ve polisle kuþatma yapýyor,
kadýn, çocuk, yaþlý demeden

ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ
"Kýbrýs'taki Türk basýnýna
bakarsanýz, Türkiye ile Kýbrýs
anlaþamadýðý için biz suyu
denize veriyormuþuz. Öyle bir
þey olmuyor tabii."
Tuðrul TÜRKEÞ
(TC Baþbakan Yardýmcýsý)

VÝRGÜL...
ÇÝFTE TUMBA
Ulaþtýrma Bakaný Tahsin Ertuðruloðlu,
Ombudsman'ýn sorduðu sorulara cevap
vereceðine Emine Dizdarlý'ya saldýrmayý
tercih ettiðine göre, demek ki cevap
veremeyecek durumdadýr. Bu saldýrganlýk
sadece Tahsin beyin zayýflýðýnýn ve hesap
veremeyecek
durumda
olduðunun
göstergesidir. Baþbakan Ömer Kalyoncu da
ne yazýk ki, ona destek vererek, CTP ile
UBP'nin birbirlerinden farklarý olmadýðýný,
birbirlerini örtmeye çalýþtýklarýný kanýtlamýþtýr.
Bu durumda UBP de tumba, CTP de tumba,
UBP-CTP hükümeti ise çifte tumbadýr…

MURADINA ERDÝ DE
ÖYLE GÝTTÝ, RAHATTIR
MERAK ETME

"Babam bugün yattýðý
yerde rahat mýdýr diye
düþündüðümde
herhalde deðildir."
Serdar DENKTAÞ
(DP Genel Baþkaný)

Karikatür: Fadi Abou Hassan/ Suriye

katlediyor. Hiç sivil öldürmüyoruz,
þehirleri PKK yakýp yýkýyor
propagandasý yaparak kirli savaþýný
gizlemeye çalýþýyor. Psikolojik
savaþ, yalan haber Türkiye
tarihinde hiç bu düzeyde
yapýlmamýþtýr. Tüm basýn-yayýn
araçlarý seferber edilmiþ
durumdadýr.
Farklý yayýn yapan basýn
kurumlarý baský altýna alýnmýþtýr.
Kürdistan'da direniþ alanlarýnda
haber yapan tüm muhabirler
tutuklanmakta. Tüm bunlar
Kürdistan'daki kirli savaþý örtbas
etmek için yapýlýyor. Kanal D'de
Beyaz Show'a bir vicdanlý kadýn
katýlýyor, Kürdistan'daki zulmü
anlatýyor ve Türkiye halklarýnýn
buna tepki göstermesini istiyor.
Masum birkaç kelime kýyameti
koparýyor. Kadýn PKK iþbirlikçisi
oluyor, Beyaz ve Kanal D ihanetle
suçlanýp baský altýna alýnýyor.
Çünkü yarattýklarý algýlar o kadar
temelsiz ki, bir kadýnýn beþ dakikalýk
konuþmasýyla yýkýlacaðýndan
korkuyorlar. Oluþturduklarý yalan
ve yanlýþ algýnýn bozulmasýna yol
açacak her þeyi ihanetle
suçluyorlar.
Türkiye'de gerçekleri söyleyen
herkes ihanet damgasýyla karþý
karþýyadýr. Geçmiþte Ahmet
Kaya'ya yapýlanlar hafýzalardadýr.
Aydýnlar, yazarlar hükümeti
eleþtirmek için ilk önce bismillah-i
rahmanirrahim der gibi PKK'yi
eleþtirmekle baþlýyorlar. PKK'yi
eleþtirmeden kimse hükümetin
uygulamalarýný eleþtiremiyor.
Böylece aforozdan kurtulmaya
çalýþýyorlar. Kanal D ve Beyazýt
Öztürk linç kampanyasýndan
kurtulmak için vatan millet Sakarya
nutuklarý atýyorlar. Beyazýt
babasýnýn polis olduðunu söyleyip
devletten yana olduðunu anlatýyor.
Türkiye'deki basýn da, kiþilikler de
böyledir. Özel savaþ Türkiye'de her
þeyi kirletmiþtir. Doðan grubu AKP
hükümetinin mali saldýrýsýna
uðramamak için yalvar yakar olmuþ
durumda. Beyazýt ise elde ettiði
kariyeri ve imkanlarý kaybetmemek
için yalvar yakar özür dilemekte.
(Bu yazý Hüseyin ALÝ'nin
Özgür Gündem'de yayýmlanan
"Gerçekleri gizleme basýný"
baþlýklý yazýsýndan
kýsaltýlmýþtýr…)
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Cemal Bektaþ
Bu Türkiye nin seçim sandýklarý var ya ne müthiþ icatmýþlar yahu !
Mubarekler seçim sandýðý deðil de sanki çamaþýr makinasý. Sorarsýnýz
adama ; Bakan .çocuklarýnýn evine para kasalarýnýn ne iþi var? Sandýða
gel sandýða, ben buna sandýkta cevap veririm. Ya para sayma
makinalarý? Sandýða gel! Ya Bakanlarýn evlerindeki potin kutularýnda
milyon dolarlar. Ne iþ? Gel sandýða cevabýný al! Daha dün
dostlarýmýzdýlar, memleketin dört bir yanýný nasýl düþman ettin? Sandýk
da sandýk . Çal, çýrp, yolsuzluk, hýrsýzlýk, suistimal sonra da gir bu
yeni icat sandýða pir-ü pak çýk. Vallahi her pisliði temizleyen bu
sandýklardan her eve lazým.

Mehmet Harmancý

Lila Hayri

BESKÝ zor da olmaz zor da olan
birliktelik ruhu olur, yoksa ilk günkü
þartlarla bugünkü þartlar arasýnda bir
deðiþiklik yoktur. BESKÝ'nin ana
hissedarý olan Lefkoþa Türk Belediyesi
tutumunda hiçbir deðiþiklik yoktur.
Yasalarýn bize verdiði yetki suyun
daðýtýmýnýn belediyelerce depolarýndan
sonra yapýlmasýdýr. Bu yasalar orada
durduðu sürece belediyeler bunu
yapmaya devam edecek.
BESKÝ belki ilerde bir karar alacak ve
tüm hisselerini yurttaþla paylasacak
belki bir yatýrým ortaðý alacak vs.
Tüm bunlarýn lokomotifi BESKÝ yani
belediyelerin birlikteliði ile mümkündür.
Belediyelerin 40 yýlda yaptýklarý
þebekelerin deðeri ölçüldü mü acaba?
Kim karar verdi belediyelerin
özelleþtirme sonrasý yüzde 10 pay
almasýna?
Çok müteber bazý kör kamu düþmanlarý
ne kadar bilgi sahibidirler gereken
yatýrým miktarýna? Yap iþlet devret
modelinde 20-30 sene sonra
devredilecek bir yatýrýmýn o günkü
deðeri ilk yatýrým bedelinin kaçta kaçý
edecek? Özel þirket zarar ettiði sürece
zam yapabilecek mi? Vs.
Dip not: Lefkoþa Türk Belediyesi'nin
dýþýnda olduðu bir modelin
gerçekleþme þansý oldukça düþük olur.
***

"Ölünün arkasýndan
konuþulmaz"mýþ.
Bal gibi de konuþulur.
Saðlýðýnda konuþamadýk
býrakýn bari þimdi konuþalým.
Evet bay ölü, ben ve ailem
seni hiç sevmedik, ne ölünü ne
dirini.
***
Münür Rahvancýoðlu
Yani insaný gerçekten zor
durumda býrakýrlar...
Memleket ombudsmanýn
sorularýnýn cevabýný ister ve
hükümetin iki partisi bu
konuyu "yöntem, adap,
edep" gibi laflarnan
geçiþtirmeye çalýþýrken; su
yönetimi konusunda elçilik
açýklama yapar, ctp topu
taca atýp esasý konuþmaktan
kaçar ve bu yüzden mali
protokolun çýkmaza girdiði
konuþulurken; benim
sendikam hükümete 13.
Maaþlar için süre vermiþ!!!
Ekonomik olarak zor
durumda olmayan yok, ben
dahil. Ama "memurlar kendi
derdinde" dedirtmek için mi
yapýlýr bunlar anlayamadým
gerçekten?!! 13. Maaþtan
vazgeçelim demiyorum ama
hükümete süre vermek için
bula bula bu konuyu mu
buldunuz diye cidden merak
ederim...
Umarým grev falan yapýlmaz
çünkü ciddi ciddi emin
deðilim ne yapacaðýmdan...
Pes yani!!!
***

Mehmet Onur
Günaydýn güzel insanlar...
Memleketin durum hiç de iyi deðil....
Bunun yanýnda yaþanan vakalar
bitmiyor...
Gerek poliste olsun gerekse askerde...
Ölümler hep intihar olarak gösterilir...
Her neyse...
Gelelim geçtiðimiz senenin temmuz
ayýna...
Gülseren eðitim taburunda bir
askerimiz kendini G3 silahýnýn kolaný
ile astý?ý Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlýðý tarafýndan intihar olarak
bildiriliyor.
O günden bugüne acýlý ve yaslý baba
bu olayýn intihar olduðunu kabul
etmiyor...
Evet...
Bu konuda ölen asker Gülseren'de
sürekli olarak bir Üsteðmen tarafýnda
her türlü taciz her türlü hakarete maruz
kaldýðýný babasýna anlatýyordu...
Ve acýlý baba bunlarý anlatýyor...
Ýntihar ettiði bildirilen askerin
psikolojisi bozuk olduðu ve bu yüzden
de intihar ettiði askerin psikiyatristi
tarafýndan rapor veriliyor...
Ayrýca o gün Maðusa devlet
hastanesinde otopside intihar raporu
veriliyor...
Peki, psikolojik sorunlarý olan bir
askerin eline silah verilir mi?
Silah vermek suç deðil mi?
Hasta sayýlan bir askerin eline silah
veren komutanlýk suçludur!
Ýntihar olayý bugün Türkiye'de acýlý
baba tarafýndan savcýlýða veriliyor....
Olayýn intihar olmadýðý ortaya çýkýyor...
Bu konuda GKK bunun hesabýný nasýl
verecek?
Taburlardaki ölümlere verilen intihar
süsü olarak mý kalacak?
Acýlý ve yaslý baba bu olayýn üzerine
gidiyor...
Gidiyor çünkü onun caný gitti...
Evladý gitti...
Evet, yok mu bu ülkede bir yürekli ve
temiz bir avukat bu babanýn yanýnda
olsun?
Yok mu?
Evet maalesef yok!
Ýþte biz bu hallere geldi!

Görkem Eylem

Erdal Eryener-Yýl 1952 (Köylü ve köpeði)

Mahmut Anayasa
Baþýndan söyleyim hiç bir art niyetim yok,
sadece esnaf olarak sizin gözünüzün önünde
Lefkoþa Belediyesinin bizleri aydýnlatmasýný
istiyorum...
Sayýn Lefkoþa Belediyesi, aþaðýdaki yýllýk
vergileri bana farklarý ile birlikte izah eder,
sorularýma yanýt verebilir misiniz LÜTFEN...
1- Meslek Vergisi: 1.500 TL...
2- Ýþ Yeri Bulundurma Vergisi: 95 TL
3- Eðlence Vergisi: 200 TL
4- Eðlence Resmi: 600 TL
5- Reklam Levhasý Vergisi: Adet baþýna 150
TL
1- Meslek vergisi olarak 1500 TL aldýðýnýz
bir meslek sahibinden, mesleðini icra etmek
için açtýðý iþ yerinden niye 95 TL de "Ýþ Yeri
Bulundurma" vergisi alýyorsunuz? Bunun
mantýðý nedir? Meslek sahibi, mesleðini
Kuðulu Parkta veya sokakta mý yapmalý?
2- Eðlence Vergisi olarak 200 TL, Eðlence
Resmi olarak da 600 TL alýyorsunuz... Bu
ikisinin arasýndaki fark nedir? Ýnsanlar
eðlendiði için vergi mi alýyorsunuz? Müþteriler
bir gece melankoli takýlýp eðlenmez ise vergi
iadesi yapýyor musunuz? Bu vergiler niye 4

yýldýr alýnmýyordu? Yasa yeni mi çýktý, yoksa
daha önce uygulanmýyor muydu?
3- Berber, kuaför, nalbur, pastane,
konfeksiyon, lokanta, bakkal ve bu gibi iþ
yerlerinde bulunan müþteriler de eðleniyorsa
onlardan da "Eðlence Vergisi" alýyor musunuz?
4- Dört yýldýr "Bir tabela ücretsiz, 2.veya
3.tabelalar ücretli" uygulamasý ne zaman sona
erdi, ilgili tüzük ve/veya yasa ne zaman
deðiþti???
5- 230x84 cm ebatlarýndaki mekan tabelasý
150 TL ile ücretlendirilirken, nasýl olur da yarý
yarýya küçük 100x70 cm ebatýndaki bar
programýnýn afiþi de yine 150 TL olarak
ücretlendirilir ve niye program afiþi "Özel
Reklam Levhasý" sýnýfýna konulur?
6- Sinemalarýn önündeki ayni ebatlardaki
haftalýk film afiþlerinden vergi alýnmazken niye
bizim haftalýk bar programý afiþlerimizden
vergi alýyorsunuz?
7- Facebook ve Twitter üzerinden
yaptýðýmýz reklam duyurularýndan da vergi
almayý düþünüyor musunuz?
8- Esnafa "Delimisingiz be amma, iþ yeri
açýp, istihdam yapacaðýnýza ve bu kadar vergi
ödeyeceðinize bir torpil bulun da devlet
memuru olun" demeye mi getiriyorsunuz?

Nice devrimciler vardýr varýný,
yoðunu mücadelesine veren
kolay rahat yaþamýndan
vazgeçen, gelecek kaygýsý
taþýmayan, zorluklardan
engellerden korkmayan bunlarý
bahane etmeyen, fedakar,
teorik olarak donanýmlý. Teoriyi
pratikle birleþtiren ve
yolundan þaþmayan. Tüm
yeteneðini kavgasýna
vermiþtir. Gerçekten bir devrim
hamalýdýr. Bir de gevezeler
vardýr. Aðzý laf yapar ama
sadece aðzý laf yapar. Hiçbir
zorluða gelemez, en ufak bir
zorlukta zikzaklar çizer,
fýrtýnalara, kasýrgalara,
boranlara karþý dayanýksýzdýr.
Korkaktýr. Korkaklýðýný
gizlemek için her kýlýða girer.
Böylelerine sorduðunuzda en
büyük devrimci kimdir?
Onlardýr. Onlardan daha büyük
bir devrimci yoktur. Þov
yapmayý severler. Kiþilikleri ve
karakterleri gereði ihanete
açýktýrlar. Dönektirler. Tereddüt
ederler, elleri titrer Onlarýn
gideceði yer bataklýktýr. Biz
onlarýn gittiði yere
gitmeyecegiz. Aydýnlýk yarýnlar
için mücadele edenlere, bu
yolda tereddüt etmeden
hayatýný feda edenlere selam
olsun. Güzel günler göreceðiz.
Günaydýn...
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GÜNEYDEN...
LARNAKA HAVAALANINDA
1,6 KÝLO HÝNTKENEVÝRÝ ELE
GEÇÝRÝLDÝ
Rum polisinin, dün Hindistan'dan Larnaka
Havalimaný'na gelen 41 yaþýndaki bir Ýsraillinin
tasarrufunda 1,6 kilo hintkeneviri bulduðu ve
þahsý gözaltýna aldýðý bildirildi.
Politis gazetesi, þahsýn bugün Larnaka Kaza
Mahkemesi'ne çýkarýlacaðýný yazdý.

MOLOTOF KOKTEYLÝ
BULUNDU

Rauf Denktaþ kabri baþýnda törenle anýldý
Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Raif Denktaþ,
ölümünün 4. yýldönümünde kabri baþýnda
düzenlenen devlet töreniyle saygý ve özlemle
anýldý. Lefkoþa Cumhuriyet Parkýndaki kabri
baþýnda düzenlenen anma törenine,
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, Denktaþ'ýn
eþi Aydýn Denktaþ, Meclis Baþkaný Sibel
Siber, Baþbakan Ömer Kalyoncu, Türkiye
Lefkoþa Büyükelçiliði Geçici Maslahatgüzarý
Birinci Müsteþar Seyit Mehmet Parlak,
KTBK Komutaný Korgeneral Ýlyas Bozkurt,
GKK Komutaný Tümgeneral Erhan Uzun,
Yüksek Mahkeme Baþkaný Narin Ferdi Þefik,
Ana Muhalefet DP UG Genel Baþkaný Serdar
Denktaþ, LTB Baþkaný Mehmet Harmancý,
bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti

baþkanlarý, muharip dernekler, kurum kuruluþ
ve okullar, üniversiteler ile ailesi ve sevenleri
katýldý.
Törende, protokolün yanýsýra öðrenciler
de Denktaþ'ýn kabrine çiçekler sundu.
Törende Denktaþ'ýn eþi Aydýn Denktaþ
gözyaþlarýna hakim olamadý.
Protokolün çelenkleri anýta sunulmasýyla
baþlayan tören, saygý duruþu ve Ýstiklal
Marþýnýn okunmasýyla sürdü. Tören, anýt
özel defterinin imzalanmasý, Akýncý'nýn
konuþmasýyla tamamlandý.
AKINCI
Cumhurbaþkaný Akýncý anýt özel defterine
þunlarý yazdý:

"Aziz lider Rauf Raif Denktaþ,
Aramýzdan ayrýlýþýnýn 4. Yýlýnda seni saygý
ve rahmetle anýyoruz.
Ýki ay önce 32. Yýlýný idrak ettiðimiz
KKTC'nin ekonomisi ve demokrasisi ile güçlü
bir yapýya kavuþmasý ve bu çerçeve varýlacak
çözümde iki eþit kanattan birisi olarak ilelebet
varlýðýný sürdürmesi için tüm gücümüzle
çalýþýyoruz.
Ulaþacaðýmýz çözümde Kýbrýs Türk halkýnýn
eþitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaþamasý
ve gelecek kaygýsý taþýmamasý temel
ilkelerimiz arasýndadýr.
Bu düþüncelerle seni bir kez daha saygý ile
anýyoruz.
Ruhunuz þad olsun."

Alithia gazetesi, Rum polisinin dün,
Limasol'da, ikamet edilmeyen bir ev içerisinde
42 molotof kokteyli ve çeþitli büyüklüklerde
havai fiþek bulduðunu yazdý.
Haberde, molotof kokteyli ile havai
fiþeklerin emare olarak alýndýðý ve incelemeye
gönderileceði belirtildi.

YENÝ BÜYÜKELÇÝLER
Güney Kýbrýs, Ýsviçre ve Sri Lanka'ya yeni
büyükelçiler atadý.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre,
Güney Kýbrýs'ýn Ýsviçre'ye yeni akredite olan
Roma Büyükelçisi Tasos Conis de dün, Ýsviçre
Cumhurbaþkaný Johann N. SchneiderAmmann'a güven mektubunu sundu.
Gazete, Conis ve Schneider-Ammann'ýn
Kýbrýs sorunu ve ikili iliþkileri de görüþtüklerini
belirtti.
Bir diðer haberinde ise gazete, Güney
Kýbrýs'ýn, Yeni Delhi'de bulunan Yüksek
Komiseri Dimitrios Teofilaktu'nun da, ayný
zamanda Sri Lanka Yüksek Komiseri olarak
akredite edildiðini yazdý.
Teofilaktu'nun güven mektubunu Sri Lanka
Devlet Baþkaný Maithripa Sirisena'ya sunduðu
ve görüþmede Kýbrýs sorunu ile ikili iliþkilerin
ele alýndýðý vurgulandý.

ÝSRAÝL'LE ELEKTRÝK
HATTI BÝR YIL
GECÝKMELÝ
Güney Kýbrýs ile Ýsrail arasýnda "Euroasia
Interconnector" projesiyle elektrik enerjisi
taþýma akacýyla deniz dibi borularýnýn önceki
öngörülerden bir yýl gecikerek 2020 yýlýnda
tamamlanacaðý bildirildi.
Alithia gazetesi haberinde, söz konusu
projenin AB Komisyonu tarafýndan
onaylanmasýnýn ardýndan, porjenin Güney
Kýbrýs ile Ýsrail arasýndaki kýsmýnýn, bir yýl
gecikmeyle, 2020 yýlýnda tamamlanmasýnýn
planlandýðýný yazdý.
Gazete, söz konusu projenin ilk olarak
Ýsrail'den Güney Kýbrýs'a, ardýndan da Güney
Kýbrýs'tan Girit adasý ve Yunanistan'a kablo
döþenmesini ve saatte 2 bin megavat elektrik
enerjisinin taþýnmasýný hedeflediðini aktardý.

ÝSTANBUL'DAKÝ TERÖR
SALDIRISI RUM
BASININDA

Serdar Denktaþ: Yüreði insan sevgisiyle dolu, müthiþ hoþgörülüydü
Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Raif
Denktaþ'ýn oðlu Serdar Denktaþ,
"Babasýnýn küçüklüðünden itibaren sahip
olduðu hasletlerin zayýflamýþ olduðunu"
belirterek, "Bugün yattýðý yerde rahat mýdýr,
düþündüðümde herhalde deðildir" dedi.
Ölümünün
dördüncü
yýldönümü
dolayýsýyla, Lefkoþa Atatürk Kültür
Merkezi'nde anma töreni düzenlendi.
Tören saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile
baþladý, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Korosu'ndan marþlarla devam etti.
Törende, Denktaþ'ýn oðlu DP-UG Genel
Baþkaný Serdar Denktaþ bir konuþma
yaptý.
Konuþmanýn ardýndan, tören merhum
Rauf Raif Denktaþ belgeselinin gösterimi
ve Haydarpaþa Ticaret Lisesi'nin
hazýrladýðý "Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf
Raif Denktaþ Oratoryosu" ile sona erdi.
Denktaþ'ýn oðlu DP-UG Genel Baþkaný
Serdar Denktaþ konuþmasýna, "Burada
siyasi parti kimliðimle bulunmuyorum. Rauf
Denktaþ'ýn oðlu, bir Kýbrýslý Türk olarak
burada bulunuyorum" diyerek baþladý.
Denktaþ'ý anlatýrken, Kýbrýs Türk tarihini
de anlatmýþ olacaðýna iþaret eden Serdar
Denktaþ, babasý Rauf Denktaþ'ýn
dedesinin, Osmanlý ordusu adadan
ayrýlýþýný görüp yaþadýðýný ve onu "ben

gidiþlerini gördüm, sen inþallah yeniden
geliþlerini
göreceksin"
telkiniyle
büyüttüðünü anlattý.
Serdar Denktaþ, babasýnýn, Ýngiliz
sömürge idaresi döneminde, evlerinin
içindeki bahçede, yasak olduðu halde Türk
bayraðýnýn aðaca asýlarak ,sessizce Ýstiklal
Marþý'nýn okunduðunu izlemiþ bir çocuk
olduðunu ifade etti.
Serdar Denktaþ, o dönemlerden sonra
Denktaþ'ýn, Dr. Küçük'ün arkasýnda
durduðunu, gazetesinde yazýlar yazdýðýný,
savcýlýk yaparken, Kýbrýs'tan ayrýlmamak
için Türklük mücadelesini devam ettirmek
adýna görevden istifa edip, kendisini
davasýna verdiðini anlattý.
Denktaþ, sözlerine þöyle devam etti:
"Yüreði insan sevgisiyle dolu, müthiþ
hoþgörülü, dava dendiðinde þahinleþen,
anavatan, Anadolu, Türkiye dendiðinde
kartallaþan, Türkiye ile olan baðlarý en hep
en üst seviyede tutmamýz gerektiðini, her
gün býkmadan söyleyen adanýn sahiplilik
haklarýmýzdan doðan haklarýmýzý kullanmak
suretiyle büyük, uzun bir mücadele
döneminden sonra müzakere ve her türlü
uzlaþmayý denedikten sonra, Rumlarýn
adanýn bütününe sahip olma isteklerini
ispat ettikten sonra, artýk zamanýdýr deyip
74 Barýþ Hareketi'nden sonra, önce otonom

ve sonra federal devleti ardýndan KKTC'yi
kuran Denktaþ"
"Bugün yattýðý yerde rahat mýdýr,
düþündüðümde herhalde deðildir" diyen
Denktaþ, babasýnýn küçüklüðünden
itibaren sahip olduðu hasletlerin zayýflamýþ
olduðunu söyledi.
Denktaþ, "Bizim görevimiz, yeniden
devletimize, Türkiye ile Anadolu insanýyla
olan iliþkilerimize, adadaki Türk askeri
varlýðýnýn burada kalmasý gerektiði ilkesine
sýký sýkýya baðlý kalarak, bugünün
koþullarýnda çaðdaþ, kendi kimliðimizle
yaþayacaðýmýz bir çözüm bulacaksak,
devletimizle devam edebileceðimiz bir
çözüm olacaksa ona doðru yürümeliyiz.
Olmayacaksa kendi devletimize sahip
çýkmalýyýz" dedi.
Babasýnýn ölümünün ardýndan tüm
dünyada duruþunu sevmeyenlerin dahi
önünde saygýyla eðildiðini ifade eden
Denktaþ, "Bugün varsak bunu, onun, 55
yýllýk mücadelesi ve bu mücadelede
kendisiyle birlikte uðraþ veren TMT
içerisinde, Yunan ve peþindeki dünyaya
raðmen ayakta durmamýzý saðlayan
þehitlerimize, gazilerimize borçluyuz" dedi.
Denktaþ, bunun bilinciyle hareket
edilmesiyle, geleceðin aydýnlýk olacaðýný
vurguladý.

Ýstanbul Sultanahmet Meydaný'nda dün
gerçekleþen ve 10 kiþinin ölümü, 15 kiþinin de
yaralanmasýna sebep olan canlý bomba saldýrýsý,
bugünkü Rum basýný haberlerine de yansýdý.
Gazeteler, saldýrýnýn Irak Þam Ýslam Devleti
(IÞÝD)
terör
örgütü
tarafýndan
gerçekleþtirildiðini öne çýkardýlar.
Haber, gazetelere þu baþlýklarla yansýdý:
Alithia gazetesi: "Ýstanbul'da Kan ve Terör"
Haravgi gazetesi: "Mavi Camii
(Sultanahmet Camii) Bölgesi Turistlerin
Kanýndan Kýpkýrmýzý Oldu"
Fileleftheros gazetesi: "Yeni Bombalý
Saldýrýnýn Kurbanlarý Alman Turistler"Simerini
gazetesi: "Terör Saldýrýsý-Türkiye Þokta"
Politis gazetesi: "Ýstanbul'un Göbeðinde
Terör… Ýlk Bilgilere Göre IÞÝD".

HAVA LÝMANLARINDAKÝ
GÜVENLÝÐÝN
ÖZELLEÞTÝRÝLMESÝ ÖNERÝLDÝ
Rum Ulaþtýrma ve Adalet bakanlarý
Bakanlar Kurulu'na, Larnaka ve Baf hava
limanlarýnýn güvenliðini, hava limanlarýnýn
iþletmecisi Hermes Airports þirketine
devredilmesini, Hermes'le ivedilikle ek
anlaþmayapmak üzere Ulaþtýrma Bakaný'nýn
yetkilendirilmesini önerdi.
Politis haberi "Hava Limanlarýnýn Güvenliði
Devletten Hermes'e… Yolculara Güvenlik
Vergisi… Kiþi Baþýna 4-6 Euro Yük… Polis
Temsilcileri Temkinli" baþlýk ve spotlarýyla
manþete çekti.
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Terminal Yapý: Kayyum atayýn
n "ERCAN HAVALÝMANI ÝHALE
ÞARTNAMESÝ'NÝN TÜM
AÞAMALARININ
DENETLENMESÝNÝ
ÝSTÝYORUZ"
n "ERCAN'DA HER ÞEYÝN YASAL
MEVZUATA UYGUN
YÜRÜMESÝ SAÐLANANA
KADAR GEREKÝRSE KAYYUM
ATANMASINI ÝSTÝYORUZ"
Ercan Havalimaný iþletme haklarýnýn devrini
alan T&T þirketinin ortaklarýndan Terminal
Yapý, "T&T þirketinin en baþýndan
baþlanarak; ihale þartnamesi, ekleri, þirket ana
sözleþmesi ve tüzükleri dahil ihale sürecinin
tüm aþamalarýnýn denetlenmesini" istedi.
Terminal Yapý, Ercan'da her þeyin yasal
mevzuat, ihale þartnamesi ve tüzüklere uygun
bir þekilde yürümesi saðlanana kadar
gerekirse kayyum atanmasýný da istedi.
Terminal Yapý, "Ercan'daki özelleþtirme
ihalesinde murat edilen ile bugün gelinen
durum arasýnda ciddi farklar bulunduðunu"
belirterek, Terminal Yapý olarak bu durumdan
ve þirketin ismi ile yetkinliðinin
kullanmasýndan rahatsýz olduklarýný, Kýbrýs
Türk halkýnýn da Ercan'ýn bu þekilde
kullandýrýlmasýndan rahatsýz olmasý
gerektiðini savundu.
Terminal Yapý Yönetim Kurulu Baþkan
Yardýmcýsý Cenk Coþkun yazýlý açýklamasýnda,
Ercan Havalimaný'ndaki geliþmelerle ilgili
aylardýr uyarý yaptýklarýný belirterek, Ercan
iþletme haklarýnýn devri ile ilgili hem hukuki
hem mali hem de teknik olarak endiþelerinin
en üst düzeyde olduðunu bildirdi. Coþkun,
T&T þirketindeki ortaklýktan "ihale

þartnamesine
uyulmadýðý"
için
dýþlandýklarýný, ancak þirketin isim ve teknik
yeterliliðinin ihalede olmasýna raðmen, mali
ve idari geliþmeleri bilmediklerini, uzmanlýklarý
olan teknik konularda söz sahibi olmadýklarýný
kaydetti.
Ercan'daki olumsuzluklarýn bir parçasý
olmanýn kendilerini rahatsýz ettiðini belirten
Coþkun, "Biz ismimizin ve yetkinliðimizin
kullanýlmasýndan rahatsýzýz. Kýbrýslý Türkler
de Ercan'ýn bu þekilde kullandýrýlmasýndan
rahatsýz olsun "dedi. Coþkun, kendi
tespitlerine göre ihale þartnamesine ve
eklerine temelden ayrýlýklar olduðunu, bunu
yetkililere aktardýklarýný, bunu tespit etmek,
düzeltmek ve Kýbrýs Türk halkýnýn
maðduriyetini giderip koruma altýna almanýn
idarenin görevi olduðunu vurguladý.
Ýhalenin
en
baþýndan
yeniden
denetlenmesini istediklerini, gerekirse de durum düzelene kadar Ercan'a kayyum
atanmasýný desteklediklerini ifade eden
Coþkun, denetimin yapýlmasý ve halkýn
bilgilendirilmesinin de þart olduðunu
kaydetti.
Ýdarenin havalimaný ile ilgili yönetmelik
hazýrlamasýnýn öncelikli adým olacaðýný ifade
eden Coþkun, denetlemenin de standardýnýn
belirlenmesi gerektiðini, mali ve idari
denetlemenin idare tarafýndan mevcut
yasalar ve yetkiler üzerinden yapýlacaðýný,
ancak gündeme gelen denetlemenin; inþaat
ve iþletmenin verilen standartlara uygun
yapýlýp yapýlmayacaðýnýn denetlenmesi
olduðunu belirtti.
Coþkun, idarenin; ihale þartlarýnýn yerine
getirilmesi ile ilgili gerekli denetim
mekanizmasýný kurmasý gerektiðini ifade
ederek, Ercan'da ortaklar arasýndaki sýkýntý ile

ilgili takýnýlan tutumun da ihalenin selameti
açýsýndan doðru ve adil bir yaklaþým biçimi
olmadýðýný kaydetti.
Ýhale þartnamesi ve eklerine uygun hareket
etme zorunluluðu bulunduðunu belirten
Coþkun, iþin ihale, yapým ve iþletme
süresince bunun dikkate alýnmasý
durumunda yaþanan problemlerin ivedilikle
çözüleceðine inanç belirtti.
Cenk Coþkun, Terminal Yapýnýn
uzmanlýðýnýn; uluslar arasý standartlarda
havaalaný yapma ve iþletme olduðunu
belirterek, T&T þirketinde yer alma
sebeplerinin de ihale þartlarýnýn en önemli
kýsmý olan teknik yeterlilik sahibi olmalarýný
gösterdi.
Coþkun, "Biz yoksak T&T'de yoktur"
diyerek, yetkililerin bu durumu neden
görmezlikten geldiðini ve neden bu sorunu
çözüp T&T'yi ihale þartnamesine ve eklerine
uygun hale getirilmediðini sordu.
Terminal Yapý'nýn teknik kapasitesi, bilgi ve
tecrübesi varken, bu þirketin "yok" gibi
davranýldýðýný ve þirketin milyonlarca
Euro'sunun "denetim yönetimi olmadan
denetim için harcandýðýný" savunan Coþkun,
þunlarý kaydetti:"Terminal Yapý olarak Ercan
ihalesinin en baþýndan baþlanarak görevli
þirket olan T&T'nin tüm idari, mali ve teknik
konularda denetimi yapýlmýþ ve her türlü
problemden arýndýrýlmýþ bir þekilde geleceðe
güvenle bakan ve sadece yatýrým ve iþletme
konularý ile anýlan bir þirket olmasý gerektiðine
inanýyor ve ilgilileri göreve çaðýrýyoruz.
Terminal Yapýnýn hakkýný sonuna kadar
savunmaya devam edeceðiz. Ercan'da ortaya
koyduðumuz mücadele, hakkýnýn yendiðini
düþündüðümüz Kýbrýslý Türkler için de önemli
bir zemindir."

Toparlanýyoruz Hareketi Tahsin Ertuðruloðlu'nu kýnadý
n TOPARLANIYORUZ HAREKETÝ,
BAÞBAKAN VE ULAÞTIRMA
BAKANI'NIN HESAP
VERÝLEBÝLRÝLÝK AÇISINDAN
HAYAL KIRIKLIÐI
YARATTIKLARINI SAVUNDU
Toparlanýyoruz Hareketi, "Ulaþtýrma Bakaný
ve Baþbakan'ýn hesap verebilirlik açýsýndan
hayal kýrýklýðý yarattýklarýný" savundu.
Toparlanýyoruz Hareketi'nin, , Ulaþtýrma
Bakanlýðý'nýn verdiði önerge üzerine 14 Ekim
2015 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafýndan
alýnan kararla ilgili Yüksek Yönetim Denetçisi
(Ombudsman) Emine Dizdarlý'nýn sorduðu
sorular sonrasýnda ortaya çýkan geliþmeleri
endiþeyle takip ettiði açýklandý.
Toparlanýyoruz Hareketi'nden yapýlan
yazýlý açýklamada, Ombudsman Emine
Dizdarlý'nýn sorduðu sorular karþýsýnda
Ulaþtýrma Bakaný Tahsin Ertuðruloðlu'nun ilk
andan beri takýndýðý tavrýn düþündürücü
olduðu ifade edildi.
Açýklamada, görevini hatasýz ve kusursuz

bir þekilde yaptýðýný düþünen Tahsin
Ertuðruloðlu'nun sorulara anýnda, belgeleri
ile cevap verebilme þansý bulunduðu ifade
edilerek þu sorular yöneltildi:
"Tahsin Bey, Ombudsman'ýn sorduðu
sorulara teker teker cevap vererek hem
yaptýðý iþin doðruluðunu hem de hesap
verebilirlik konusundaki hassasiyetini
ispatlama þansýný neden elinin tersi ile
itmiþtir? Sorularý kýsaca, saða sola sapmadan,
kiþileri itham etmeden cevaplamak çok mu
zordur? Ombudsman'ý hedef almak yerine,
sorulan sorulara cevap verilse konu derhal
kapanmaz mýydý?
Konu çok basittir. Ombudsman, görevinin
gereði olarak, Ulaþtýrma Bakanlýðý'na ve
Bakanlar Kurulu'na 10 tane soru sormuþtur.
Ulaþtýrma Bakaný'nýn sorulan sorulara cevap
vererek halk nazarýnda güvenirliliðini artýrma
fýrsatýna sahip olmasýna raðmen yaptýðý
açýklamalarla
seviyesini
giderek
düþürmektedir. Kendisinden beklenen
þeffaflýk ve hesap verebilirlik yaklaþýmýndan
uzak, saldýrgan bir görüntü çizmektedir"
Açýklamada, Ulaþtýrma Bakaný Tahsin
Ertuðruloðlu'nun basýn yoluyla yaptýðý

açýklamalarla gaf üstüne gaf yaptýðý iddia
edildi.
Öte yandan Baþbakan Ömer Kalyoncu'nun
konuyla ilgili verdiði ilk beyanýn
anlaþýlmasýnýn çok güç olduðu ileri sürülen
açýklamada,
bu
beyan
içerisinde
Ombudsman'ýn sorduðu sorulara hiçbir
þekilde izahat verilmediði, Baþbakan'ýn
sessizliðini hala koruduðu öne sürüldü
Açýklamada, "Uzun yýllar boþ ve
iþlevsellikten uzak kalan bir makam eðer
tekrardan iþ yapýyor hale geliyorsa, bu takdir
edilmesi gereken bir durumdur. Kýnanacak
veya görmezden gelinecek bir durum deðildir.
Ülkemizde deðiþim ve reformdan bahseden
siyasiler, eski alýþkanlýklarýndan vazgeçmeli,
halkýn karþýsýnda her zamankinden daha fazla,
daha açýk ve hesap verebilir olmaya alýþmak
zorundadýrlar" denildi.
Açýklamada, Ulaþtýrma Bakaný Tahsin
Ertuðruloðlu
ve
Baþbakan
Ömer
Kalyoncu'nun süreçte sergiledikleri
yaklaþýmlarýn, siyasilere güven açýsýndan,
kendi hanelerine yazýlmýþ birer eksi not
olduðu ve kendilerinin bu yaklaþýmlarýyla
hatýrlanacaklarý görüþüne yer verildi.

STÖ'lerden Dizdarlý'ya destek
14 farklý sivil toplum örgütünün ortaklaþa
kurduðu Kýbrýs Sivil Toplum Örgütleri Aðý,
son günlerde T&T þirketinin denetlenmesi
konusunda yaþanan tartýþmalarla ilgili
olarak, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine
Dizdarlý'ya destek belirtti.
Kýbrýs Sivil Toplum Örgütleri Aðý bugün
yaptýðý yazýlý açýklamada, Yüksek Denetim
Denetçisi Emine Dizdarlý'ya, gösterdiði
duruþtan dolayý teþekkür ederek, demokrasi,
þeffaflýk ve hesapverebilirlik konusunda
atýlacak bu gibi adýmlarý sonuna kadar
destekleyeceðini belirtti.
Kýbrýs Sivil Toplum Örgütleri Aðý'nýn
yayýmladýðý yazýlý açýklamada, Yüksek
Yönetim Denetçisi (Ombudsman) görevine
atanan Emine Dizdarlý'nýn, göreve geldiði
günden itibaren ülkede alýþýlmýþýn dýþýnda
bir üslupla görevini yerine getirmeye
baþladýðýna iþaret edilerek "Sayýn Emine
Dizdarlý'yý Yargýç ve Yüksek Mahkeme üyesi
olarak da tanýyan ve bilenler, onun verdiði
kararlardaki tarafsýzlýðýný ve hukuk
alanýndaki hâkimiyetinin tartýþýlmaz
olduðunu teslim etmektedir" denildi.
Yýllardýr denetleme makamýna atanan kamu
görevlilerinin, kendilerini oraya atayan siyasi

iradeye "biat etmeyi" ve etkin ve yetkili
pozisyonlardaki siyasileri "üzmemeyi" bir
gelenek haline getirdiði ve bunun da ülkedeki
siyaset kurumunu ve kamu yönetimini
içinden çýkýlmaz bir yozlaþmaya sürüklediði
savunulan açýklamada, þunlar ifade edildi:
"Bu durum sadece toplumun belli
kesimleri tarafýndan, (akademisyenler,
yorumcular ve medya) deðil bizzat siyasi
partilerin kendileri tarafýndan da kabul
edilmiþ ve hükümet programlarýnda defayla
' Siyasi Partiler Yasasý', 'Seçim ve halk
oylamasý yasasý' ve 'Kamu Görevlileri
Yasasý'nýn yeniden düzenlenmesi ifade
bulmuþtur.
Ancak bu yeniden düzenleme (reform)
çabalarýnýn hayat bulmasý, sistemin
bozukluðundan sorumlu ve kendi yarattýklarý
sistemin deðiþmesi konusunda hayli tutuk
ve isteksiz davranan kiþiler tarafýndan
engellenmektedir. Kendi icraatlarýnýn
denetimi konusunda hayli ürkek
davrananlar, denetleme makamýndaki
görevlileri
etkilemeyi
ve
onlarý
yönlendirmeyi veya itibarsýzlaþtýrmayý bir
marifet saymýþlardýr."
Dizdarlý'nýn en son gündeme taþýdýðý, T&T

þirketinin kontrolünü yapmak üzere
"astronomik ücretlerle ve þeffaf olmayan
yöntemlerle yapýldýðý" öne sürülen ihale
konusunda bakandan alenen istediði izahat
üzerine Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný'nýn
Yüksek Yönetim Denetçisine yönelik
açýklamalarý, siyaset yapanlarýn aktif
denetime nasýl baktýklarýnýn bir göstergesi
olarak deðerlendirildi.
Bildiriye imza koyan Kýbrýs Sivil Toplum
Örgütleri Aðý - Üye Örgütler þöyle açýklandý:
"Barýþ ve Demokrasi Vakfý (BADEV)
Münevver Özgür Özersay, Biyologlar
Derneði Dilge Özerdem, Kýbrýs Eðitim
Bilimleri Derneði Cahit Nuri, Evrensel Hasta
Haklarý Derneði Emete Ýmge, HASDER Ali
Nebih/Gül Öztek, KAYAD Nalan Kayýkçý/
Minel Özen, Karpaz Dostlarý Derneði Gülizar
Eroðlu/Hanife Demir, Kemal Saraçoðlu
Kanserle Savaþ Vakfý Övgü Ýnce, Kýbrýslý
Türk Ýnsan Haklarý Vakfý Canan Öztoprak,
Kýbrýs Türk Yöneticiler Derneði Jale
Canlýbalýk, Mc Med (Akdeniz Yöneticilik
Merkezi) Bülent Kanol/Hassan Vahip,
Thallassemia Derneði Derya Güven/Ahmet
Varoðlu, POST RI Mehveþ Beyidoðlu, Yeþil
Barýþ Hareketi Doðan Sahir/Ersun Aytaç."

Bakanlýktan grip
konusunda uyarý
n SAÐLIK BAKANLIÐI
BULAÞICI HASTALIKLAR
KOORDÝNASYON
KOMÝTESÝ: "MEVSÝMSEL
GRÝPTE, RÝSK GRUBUNDA
OLAN KÝÞÝLER, DAHA
DÝKKATLÝ OLMALI"
Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde faaliyet
gösteren,
'Bulaþýcý
Hastalýklar
Koordinasyon Komitesi', mevsimsel
gripte, risk grubunda olan kiþilerin, daha
dikkatli olmalarý uyarýsýnda bulundu.
Komite dün bir toplantý gerçekleþtirdi.
Saðlýk
Bakanlýðý'ndan
yapýlan
açýklamada, komitenin grip mevsiminin
baþladýðýna dikkat çekerek, 2009 yýlýndaki
dünya çapýndaki salgýndan (Pandemi)
sonra H1N1 virüsü olarak bilinen
'Ýnfluenza' virüsünün mevsimsel grip
etkenleri arasýnda yerini almakta
olduðunu belirttiði kaydedildi.
Dünya çapýndaki salgýndan sonra
geçen 6 yýl içerisinde, çoðu insanýn
virüsle karþýlaþtýðý kaydedilen açýklamada,
bu nedenle hastalýða karþý, toplumda
önemli ölçüde bir baðýþýklýðýn geliþtiði
ifade edildi.
Buna raðmen, belli risk gruplarýndaki
kiþilerin mevsimsel grip dönemlerinde her
zaman daha dikkatli olmalarý gerektiði
vurgulanan açýklamada, baðýþýklýk
sistemleri zayýf olan bu kiþilerin her yýl
Ekim-Kasým aylarýnda muhakkak grip
aþýlarýný yaptýrmalarý önerisinde
bulunuldu.
Grip aþýsýnýn koruyuculuðunun, aþýdan
15 gün sonra baþlayýp 6 aya kadar
sürdüðü altý çizilen açýklamada, risk
grubundaki kiþilerin, 38 dereceyi geçen
ateþ ve veya baþ aðrýsý, yaygýn vücut
aðrýsý, burun akýntýsý, öksürük veya
solunum güçlüðü gibi bulgulardan birisi
bulunmasý halinde, zaman kaybetmeden
hekime baþvurmalarý önerildi.
Hekimlere de çaðrý yapýlarak, risk
grubunda olan kiþinin grip olduðu
düþünülüyorsa, mutlaka antiviral
tedaviye baþlanmasý istenen açýklamada,
Saðlýk Bakanlýðý Bulaþýcý Hastalýklar
Koordinasyon Komitesi tarafýndan risk
grubundaki kiþiler þu þekilde tanýmladý:
"65 yaþ ve üzeri kiþiler; Ýki yaþýn
altýndaki bebekle; Hamileler; Bakýmevi
veya huzurevinde kalanlar; Astýmý, kronik
akciðer hastalýðý olanlar; Kalp damar
sistemi hastalýðý olanlar; Baðýþýklýk sistemi
baskýlanmýþ olanlar; Kan hastalýðý olanlar;
Þeker hastalýðý olanlar; Nörolojik hastalýðý
olanlar; Metabolik hastalýðý olanlar;
Kronik karaciðer hastalýðý olanlar; Aþýrý
kilolu olanlar; Saðlýk çalýþanlarý; 6 ay 18
yaþ arasýnda olup uzun süre aspirin
kullanmasý gerekenler".
Açýklamada, "Risk grubunda olmasa da
kiþide nefes darlýðý, hýzlý nefes alýp verme,
tansiyonda düþme, bilinç düzeyinde
deðiþiklik gibi bulgular varsa, en kýsa
sürede bir saðlýk kuruluþuna gidilmesi ve
tedavi baþlatýlmasý gerekmektedir"
denildi.

DOKTOR BRANÞLARI ÝLK
ATAMA SINAVLARI YAPILDI
Kamu Hizmeti Komisyonu, Saðlýk
Bakanlýðý'na baðlý Yataklý Tedavi
Kurumlarý Dairesi ile Temel Saðlýk
Hizmetleri Dairesi kadrolarý altýnda münhal
bulunan 9 ilk atama doktor branþýnýn
sýnavlarýnýn yapýldýðýný açýkladý.
KHK
Baþkanlýðý'ndan
yapýlan
açýklamaya göre, Dahiliye Uzmaný, Çocuk
Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný, Kadýn
Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný, Cerrahi
Uzmaný, Nöroloji Uzmaný, Mikrobiyoloji
ve Enfeksiyon Uzmaný, Kardiyoloji
Uzmaný, Diþ Hekimi ve Pratisyen Hekim
branþlarýnda gerçekleþtirilen sýnavlarýn
sonuçlarý, http://www.khk.kamunet.net
adresli web sayfasýndan yayýnlandý.
Sýnav sonrasý açýklanan sonuçlarýn
geçici olduðunu da belirten Komisyon,
sonuçlarýn 15 gün itiraz süresi sonrasýnda
kesinleþeceðini kaydetti. Kesin liste
sonuçlarýna göre sýnavlara giren
adaylarýn, sýnav tüzüðü çerçevesinde
mülakata çaðrýlacaklarýný da vurgulayan
Komisyon, mülakat sonucunda adaylarýn
atamalarýnýn Kamu Hizmeti Komisyonu
Baþkanlýðý tarafýndan yapýlacaðýný ifade
etti.
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Hükümet Ercan'ýn denetlenmesi için komite oluþturdu
Bakanlar Kurulu havaalanýyla ilgili
denetleme konusunu görüþtü ve konuyla
ilgili komite oluþturdu.
15 belediyenin bütçesini ele alan Kurul,
akþam saatlerine kadar devam eden
toplantýsýnda Mali Protokolü de görüþüyor.
Baþbakan Ömer Kalyoncu baþkanlýðýnda
saat 14:30'da baþlayan Bakanlar Kurulu
toplantýsýna saat 17:30'da ara verildi ve
Kalyoncu basýna açýklama yaptý. Açýklamanýn
ardýndan Bakanlar Kurulu Mali Protokol
konusunu görüþmek üzere çalýþmasýna
devam etti.
Kalyoncu basýna yaptýðý açýklamada,
Bakanlar Kurulu'nun rutin önergeler yanýnda
15 belediyenin bütçesini ve Ombudsman'ýn
gündeme getirdiði havaalanýnýn inþasýnýn
denetlenmesi konusunu da görüþtüðünü ve
bazý kararlar aldýðýný söyledi.
Havaalanýnýn inþasýnýn denetlenmesi
gerektiðini belirten Kalyoncu, Bakanlar
Kurulu'nun Baþbakanlýk, Ulaþtýrma Bakanlýðý,
Ekonomi
ve
Maliye
Bakanlýklarý
Müsteþarlarý'nýn katýlýmýyla 4'lü bir komite
oluþturulmasý
ve
bu
komitenin
havaalanýndaki tüm geliþmeleri yakinen
takibe almasýný kararlaþtýrdýðýný kaydetti.
Kalyoncu, bu takibin þartname ve
sözleþmeye uygun bir biçimde yapýlacaðýný
da dile getirdi.
Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn denetlemenin
uluslar arasý geçerliliðe sahip olmasý için
Türkiye'deki 3 firmadan teklif aldýðýný
bilgilerine getirdiðini kaydeden Kalyoncu, bu
firmalarýn birinin teklif vermediðini,
Bakanlýðýn da daha düþük teklif veren firmayý
tercih ettiðini anlattý.
Þartnamede havaalanýnýn denetlenmesi
gerektiði ve denetlemenin ilgili þirket
tarafýndan ödeneceðinin de yazdýðýný belirten
Kalyonu, "Ulaþtýrma Bakanýmýz buna
dayanarak, Bakanlar Kurulu'ndan da aldýðý
yetki ile böyle bir giriþimi baþlatmýþtýr ve bu
sonuca ulaþmýþtýr" dedi.
Her þeyin vatandaþýn gözü önünde, açýk
ve þeffaf olmasý gerektiðini kaydeden

Kalyoncu, Bakanlar Kurulu'nun buna
dayanarak bu konularla ilgili açýklama yapma
ihtiyacý hissettiðini ifade etti.
Kalyoncu, yapýlan sözleþmenin maliyenin
denetimine açýk olduðunu ve sözleþme gereði
ödenmesi gereken vergilerin talep edileceðini
ve gereðinin yerine getirileceðini de belirtti.
SU KONUSU
Kalyoncu, bir soru üzerine su yönetimiyle
ilgili hükümetin her iki kanadýnýn da çalýþma
yaptýðýný ve kýsa süre içinde konuyu
sonlandýracaklarýný da kaydetti.
Kalyoncu, Bakanlar Kurulunun görevine
devam edip mali protokolü görüþeceklerini,
mali protokolün aþaðý yukarý tamamlandýðýný,
hükümeti oluþturan kanatlar bir ekleme
yapmak isterse bununla ilgili de zaman
vereceklerini dile getirdi.
Kalyoncu, elektrik santrallerinin kullandýðý
fuel oil miktarýyla ilgi geçmiþte bazý kararlar

alýndýðýný ve 1 Ocak'tan itibaren yüzde 1'in
üzerinde kükürt ihtiva eden fuel oilin ülkeye
girmesine izin verilmeyeceðini, bu kararýn
yürürlükte olduðunu vurguladý.
Yüzde 1'in üzerinde kükürt ihtiva eden fuel
oilin herhangi bir biçimde santraller
tarafýndan
ithal
edilmesine
izin
vermeyeceklerinin de altýný çizen Kalyoncu,
bu yönde istemler geldiðini ancak hem Tarým
hem de Çevre Bakanlýklarýnýn buna izin
vermediðini dile getirdi.
Bundan dolayý bir elektriksizlik hali yaþanýp
yaþanmayacaðýnýn da önümüzdeki günlerde
göreceklerini ve gerekli tedbirleri de almaya
çalýþtýklarýný kaydetti.
Kalyoncu, bir baþka soru üzerine
piyangolardaki olayla ilgili hem Sayýþtaylýk
hem de Baþbakanlýk Denetleme Kurulu'nun
bir çalýþma yaptýðýný, raporlar ortaya
çýkmadan konuþmayý doðru bulmadýðýný
kaydetti.

Akýncý: Denktaþ'ýn Kýbrýslý Türklerin toplumsal
mücadelesindeki yeri unutulmayacaktýr
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, "Týpký
merhum Denktaþ'ýn kendi döneminde yaptýðý
gibi bizler de yaþadýðýmýz dönemin
ihtiyaçlarýný hesaba katan, þimdiki zamanýn
ruhuna uygun bir yol aramaya mecburuz. Bu
nedenledir ki; adil bir çözüm için tüm iyi
niyetimizle çalýþýyoruz. Kýbrýslý Türklerin
eþitliðinden
özgürlüðünden
ve
güvenliðinden taviz vermeyecek bir anlaþma
için çaba harcýyoruz" dedi.
Akýncý, anlaþma çabasýný ortaya koyarken
toplumsal mücadelenin bir süreç iþi
olduðunu hiç akýldan çýkarmadýklarýný, bu
bakýmdan týpký kendisinden sonra görev
yapan Cumhurbaþkanlarýnýn saðladýklarýný
dikkate aldýklarý gibi, Denktaþ'ýn da
müzakerelerde elde ettiði uzlaþý ve
kazanýmlardan yararlandýklarýný vurguladý.
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý Rauf Raif
Denktaþ'ý n 4. ölüm yýl dönümü anma
töreninde yaptýðý konuþmada, toplumlarýn
yaþamýna yön veren liderlerin bulunduðunu,
bu liderlerin siyasetini biçimlendirenin ise
içinde bulunduðu koþullar ve tarihin
belirleyici gücü olduðunu kaydetti.
Akýncý, içinden geçilen tarihsel dönemin
ruhunun toplumsal ihtiyaçlarý ve bu
ihtiyaçlara baðlý olarak geliþen siyasal
yönelimleri biçimlendirip yoðuran çok önemli
bir unsur olduðuna iþaret ederek, þöyle
devam etti:
"Bugün 4. ölüm yýl dönümünde saygýyla
andýðýmýz merhum Rauf Raif Denktaþ
çalkantýlý bir konjonktürde adadan silinme
tehdidiyle karþý karþýya býrakýlan Kýbrýslý
Türklere siyasal önderlik yapmýþ önemli bir
kiþilikti.
Çocukluk anýlarýndan bir kesit sunduðu
'Karkot Deresi' adlý kitabýnda Denktaþ,
düþüncelerine yön veren çok önemli bir
ayrýntýdan söz eder:
'7 yaþýna kadar beni o büyütmüþtü' dediði
dedesi Þeherli Mehmed, Osmanlý Devleti'nin
adayý Ýngilizlere terk ediþine tanýklýk etmiþ
birisi olarak, torununun kulaðýna sürekli
'Gittiler ama yine gelecekler, ben
görmeyeceðim ama sizler göreceksiniz' diye
fýsýldýyordu.
Bu telkinle büyüyen ve daha çocukluk
yýllarýnda Aybifan Tepesi'nde toplanan

"6. EVLÝLÝK VE DÜÐÜN
HAZIRLIKLARI FUARI"
AÇILIYOR
"6. Evlilik ve Düðün Hazýrlýklarý Fuarý
(Wedding Cyprus 2016)", bugün saat
18.00'de Atatürk Kültür Parký ve Fuar
Alaný'nda kapýlarýný ziyaretçilerine açýyor.
Unifex Fuarcýlýk'tan yapýlan açýklamaya
göre, 17 Ocak'a kadar açýk olacak fuar, 6.
kez yerli ve sektör profesyonellerini
aðýrlayacak.
Organizasyonda ziyaretçi çiftler,
aradýklarý tüm materyalleri bir arada
bulabilecekler, fiyat karþýlaþtýrmasý
yapabilecekler, yeni trendleri takip
edebilecekler ve fuara özel çeþitli
kampanyalardan yararlanabilecekler.
Fuarda, farklý firmalarýn gelinlik defileleri,
kýna organizasyon firmalarýnýn gösterileri,
dans þovlar ve daha pek çok etkinlik yer
alacak.
Ziyaretçilere ücretsiz olarak bilet
daðýtýlýp, firmalar tarafýndan sürpriz
hediyeler verileceði de kaydedilen
açýklamada, fuar ziyaret saatleri þöyle
açýklandý:
"14-15 Ocak 18.00-22:00 saatleri arasý,
16-17 Ocak 16:00-22:00 saatleri arasý"
Fuar ile ilgili bilgiye 0548 830 30 00
numaralý
telefon
ve
info@expocyprus.com
adresinden
ulaþýlabileceði de belirtildi.

HALKIN PARTÝSÝ,
DENKTAÞ'I
SAYGIYLA ANDI
Halkýn Partisi, Kýbrýslý Türklerin adada
toplumsal
anlamda
var
olma
mücadelesindeki en önemli liderlerinden
birisi olduðunu belirttiði Kurucu
Cumhurbaþkaný Rauf Raif Denktaþ'ý,
ölümünün dördüncü yýldönümünde
saygýyla andý.
Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf R
Denktaþ'ýn dördüncü ölüm yýldönümü
dolayýsý ile Halkýn Partisi mesaj yayýmladý.
Mesajda þu ifadelere yer verildi:
"Her toplum, kendi siyasi tarihi
içerisinde farklý evrelerden geçerek sahip
olduðu kimliðin kurumsal bir yapýya
dayalý olarak güçlenmesi için bir mücadele
ortaya koyar. Kýbrýs Türk halkýnýn kendi
kurumlarýnda kullanacaðý iradesini
önemseyen, bu coðrafyaya özgü kimliðini
muhafaza etmesi için bir mücadele ortaya
koyacak olan Halkýn Partisi, bu çerçevede
siyasal, kültürel ve toplumsal olaylarýn,
liderlerin ve olgularýn hatýrlanmasýný,
toplumsal anlamda deðer biriktirilmesini
önemsemektedir"

BKP, AVRUPA SOL
PARTÝSÝ'NÝN
BRÜKSEL'DEKÝ
TOPLANTISINA KATILDI

köylüleri, okuduðu milliyetçi þiirlerle
etkileyen merhum Denktaþ, Kýbrýslý Türklerin
adadaki varlýðýný koruyup geliþtirme
mücadelesinde içinde doðup büyüdüðü
koþullarda olgunlaþan bir siyasetle rehberlik
etti."
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, zamanýn
hiç durmaksýzýn aktýðýný, bugün yeni bir
dünya ve yeni koþullarýn bulunduðunu, fakat
Kýbrýslý Türklerin ihtiyacýnýn, özü itibariyle
deðiþmediðini, dün olduðu gibi bugün de
adada kökleþip kalýcýlaþmanýn yollarýný
bulmaya çalýþtýklarýna dikkat çekti.
Akýncý, "Elbette týpký merhum Denktaþ'ýn
kendi döneminde yaptýðý gibi bizler de
yaþadýðýmýz dönemin ihtiyaçlarýný hesaba
katan, þimdiki zamanýn ruhuna uygun bir yol
aramaya mecburuz. Bu nedenledir ki; adil bir
çözüm için tüm iyi niyetimizle çalýþýyoruz.
Kýbrýslý Türklerin eþitliðinden özgürlüðünden
ve güvenliðinden taviz vermeyecek bir
anlaþma için çaba harcýyoruz" dedi.
Akýncý, küresel çaðda, global ekonomik

aða dahil olmak ve uluslararasý hukukun bir
parçasý haline dönüþmenin, Kýbrýs Türk
halkýnýn toplumsal varlýðý bakýmýndan son
derece hayati bir ihtiyaç haline geldiðini
belirtti.
Anlaþma çabasýný ortaya koyarken
toplumsal mücadelenin bir süreç iþi
olduðunu hiç akýldan çýkarmadýklarýný, bu
bakýmdan týpký Denktaþ'ýn ardýndan görev
yapan Cumhurbaþkanlarýnýn saðladýklarýný
dikkate aldýklarý gibi, merhum Denktaþ'ýn da
müzakerelerde elde ettiði uzlaþý ve
kazanýmlardan yararlandýklarýný vurgulayan
Akýncý, konuþmasýný þu sözlerle tamamladý:
"Kýbrýslý Türkler, geçmiþin birikimiyle
bugünün dinamizmini harmanlamak
sayesinde bu adada hak ettiði koþullarda
yaþamayý baþaracaktýr.
Zor bir tarihsel dönemeçte halkýna
kýlavuzluk yapmýþ olan Rauf Raif Denktaþ'ýn
Kýbrýslý Türklerin toplumsal mücadelesindeki
yeri unutulmayacaktýr. Onu saygý ve rahmetle
anýyoruz."

Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) gözlemci
üyesi olduðu Avrupa Sol Partisi Yürütme
Kurulu'nun Berlin'deki toplantýsýna katýldý.
BKP'den verilen bilgiye göre, toplantý
8 ile 10 Ocak tarihleri arasýnda yapýldý ve
burada BKP'yi Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Salih
Sonüstün temsil etti.
Sonüstün, toplantýdaki konuþmasýnda
BKP'nin görüþlerini ve önerilerini
paylaþarak, Kýbrýs'taki son geliþmeler
hakkýnda bilgi verdi.
Konuþmasýnda, Doðu Akdeniz ve Orta
Doðu'da yaþananlara dikkat çeken
Sonüstün, "Bölgede yaþanan savaþ ve
çatýþmalar Kýbrýs'taki çözüm çabalarýna
zarar veriyor.
Kýbrýs'ta barýþ, bölgede barýþýn
saðlanmasýndan geçecek" dedi.

LÝDERLER BUGÜN
BÝRARAYA GELECEK
Mustafa Akýncý ile Nikos Anastasiadis
Kýbrýs müzakereleri kapsamýnda 2016
yýlýnýn ikinci görüþmesini bugün
gerçekleþtirecek.
Ara bölgede müzakereler için tahsis
edilen binada yer alacak olan görüþme
saat 10:00'da baþlayacak.
Mustafa
Akýncý,
7
Ocak'ta
gerçekleþtirilen görüþme sonrasýnda
Kýbrýs müzakerelerinin kalýcý barýþ
hedefiyle kararlý ve verimli þekilde devam
ettiðini söylemiþti.
Liderler 29 Ocak'ta yeniden biraraya
gelecek.
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Nöbetçi
Eczaneler

DÜN

Lefkoþa
Oba Eczanesi: Þht.
Gazeteci Hasan Tahsin
Cad. Hacý Ali Apt. B
Blok Lemar ve China
Bazaar Karþýsý Kermiya
Tel:2237101
Zehra Eczanesi: Þht.
Ünal Kemal Cad. No:11
Taþkýnköy-Metropol
Yolu Tel:2255947
Maðusa
Bahar Eczanesi:
Salamis Yolu No:45 A
Haklýgil Benzin
Ýstasyonu Yaný
Tel:3655126
Girne
Mehmet Güven
Eczanesi: Namýk Kemal
Cad. No:59/G Yukarý
Girne Yazýcýzade
Camisi Yaný (Türk
Mahallesi) Tel:8152190
Güzelyurt
Gilanlý Eczanesi: Ecevit
Cad. No:112
Tel:7144790

BULMACA
Soldan Saða:

Hazýrlayan: Osman Levent
(leventosman@yahoo.com)

1-Bir taahhüt
1
2
sýrasýnda yatýrýlan
güvence veya
1
baðlanma parasý.
Borudan kol almakta
2
kullanýlan baðlantý
parçasý. 2-Çaðrý
3
üzerine gitmek (iki
kelime). 3-Bir
4
kimseyle
karþýlaþýldýðýnda,
5
birinin yanýna
gidildiðinde veya
6
yanýndan
uzaklaþýldýðýnda
7
kendisine söz veya
iþaretle bir nezaket
8
gösterisi yapma,
esenleme. Karþýlýklý
9
alýp verme. 4-Ters
okunuþu "Zaman, sýra,
10
yer ve önem
bakýmýndan
11
ötekilerden önce
gelen". Hammaddeyi
iþleyip mal üretme. Alfabenin 14 ve
17. harfleri. 5-Yasa. Bir nota. 6-Ters
okunuþu "Çalýþýr durumda".
Ýstemeye istemeye yapýlan.
7-Konuðu aðýrlama. Çift
kanatlýlardan, birtakým uçucu
böceklerin genel adý. 8-Dört
tekerlekli, genellikle çift atlý binek
arabasý. Kesin. 9-Dolaylý anlatým. Din
iþlerini devlet iþlerine karýþtýrmayan.
Manganez'in kýsaltmasý. 10-Bir emir.
Vurgusuz þart eki. Ters okunuþu
"Eski dilde, öfke, kýzgýnlýk". 11-Halk
dilinde "Kasap". Engel. Anlam
bakýmýndan birbirleriyle ilgili
cümleleri birbirine baðlar.

Dünkü bulmacanýn çözümü

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Sedat Peker'den "Suça ortak olmayacaðýz" diyen akademisyenlere:
Oluk oluk kanlarýnýzý akýtacaðýz!

"Akan kanlarýnýzla duþ alacaðýz!"
1 Kasým seçimi öncesi Rize'de yaptýðý
mitingde "Oluk oluk kan akacak" sözleriyle
gündem olan suç örgütü lideri Sedat Peker,
Güneydoðu'da yaþanan sokaða çýkma
yasaklarý ve çatýþma ortamý neticesinde
yaþanan hak ihlallerine iliþkin imza
kampanyasý düzenleyerek, "Bu suça ortak
olmayacaðýz"
diyen
Barýþ
Ýçin
Akademisyenler inisiyatifiyle bir araya gelen
1128 akademisyene tehditler savurdu. "Sözde
aydýnlar çanlar ilk önce sizim için çalacak"
diyen Peker, "Oluk oluk kanlarýnýzý akýtacaðýz
ve akan kanlarýnýzla duþ alacaðýz!" dedi.
Peker'in kiþisel internet sitesinde kaleme
aldýðý yazý þöyle:
Sözde aydýnlar çanlar ilk önce sizim için
çalacak

operasyonlarýnýzla
aþýk
olduðunuz
teröristlerde ellerinde ki silahlarýyla
MÜSLÜMAN
TÜRK'ün
KUTSAL
DEVLETÝ'ni eðer ki iþlemez hale getirmeyi
baþarabilirse o zaman sizler için eyvah ki ne
eyvah (Bu dediðime lütfen inanýn çünkü
çanlar o zaman sizin için çalacak.)!!!
DEVLET eðer ki bir gün iþleyemez hale
gelirse yani terör ve düþman ülkeler hedefine
ulaþýrsa bu VATAN'ýn evlatlarý yani kasap
Ahmet'ler, bekçi Kemal'ler, bilgisayar
mühendisi Yavuz'lar yani kýsacasý tüm
VATAN EVLATLARI öncelik olarak daðlarda
teröristleri aramayacaklardýr.
Ýmza attýðýnýz bildiriyi önlerine alacak,
gerçek tehlikeli olanlar sizlersiniz diyerek lüks
yerlerdeki iþyerlerinize gelecekler (Ancak
rahat olun sizleri çocuklarýnýzýn ve eþlerinizin
yanýnda öldürmeyeceklerdir.). Ýntikamlarýný
dahi MÜSLÜMAN TÜRK'e yakýþýr bir þekilde
alacak ancak sizlerin kanlarýyla duþ
yapmayýda unutmayacaklardýr.
Eðer ki benim fikrimi sorarsanýz; kendi can
saðlýðýnýz için siz bu DEVLETÝ batýrmaya
uðraþmayýn. Þu an dahi hayatta olabilmenizin
tek sebebi,DEVLET'in var olmasý ve ayakta
durmasýdýr.Yukarýdaki satýrlarda söylediðim
gibi teröristler, onlarýn destekçileri sizler ve
yabancý ülke istihbaratlarý kýsacasý hepiniz,
hedefinize ulaþýp DEVLET'i iþlemez hale
getirirseniz þunu iyi bilin ki; bu VATAN'ýn
EVLATLARI'ndan
asla
merhamet
görmeyeceksiniz.
Tekrardan söylüyorum; OLUK OLUK
KANLARINIZI AKITACAÐIZ VE AKAN
KANLARINIZLA DUÞ ALACAÐIZ!!!
BÝR UMUTTUR YAÞAMAK
SEDAT PEKER

Kýymetli Dostlarým,
Sizlerinde
sinirlerini
bozduðunu
zannettiðim, 1100 tane sözde aydýnýn
imzaladýðý,pkk'ya açýk destek anlamýna gelen
bildiriyi anlayabilmek için gerçekten
kendimce çok uðraþ verdim (Ancak ne yazýk
ki bir türlü anlayamadým.).
Yollarý kazan, bu çukurlarý bomba ile
dolduran,kurban eti daðýtmanýn haricinde
hiçbir gayesi olmayan mazlumlarý insanlýk dýþý
þekillerde ÞEHÝT eden, hamile karýlarýnýn
yanýnda kocalarýný, çocuklarýnýn yanýnda
babalarýný ÞEHÝT eden pkklýlar için kötü sözü
bir kenara býrakýn, bir satýrlýk eleþtiri bile
yazmamýþlar.
Bu sözde aydýnlara ve akademisyenlere
þunu özellikle söylemek istiyorum: Siz yatýn
kalkýn bildirgenizde kötülediðiniz bu
DEVLET'in POLÝSÝNE ve ASKERÝNE dua
edin. Sizler tüm dünyada yaptýðýnýz algý

Þimdi de heykel ve biblo fetvasý
Yukarýdan Aþaðýya:
1-Sporda yarýþ dýþý kalmak veya
yarýþ dýþý býrakýlmak. 2-Hayatýn
sonu, ölüm zamaný. Baþarýsýzlýk,
sonuçsuzluk. 3-Kabadayý Rum
delikanlýsý. 4-Göçebelerin konak
yeri. Afetler, belalar. Bir nota.
5-Taban, döþeme, yer. Voleybol
ve basketbolda, takýmlarýn oyun
arasýnda aldýkalrý birer dakikalýk
dinlenme süresi. 6-Köpek.
Tropikal bir meyve. Sodyum'un
kýsaltmasý. 7-Ýnsan ve hayvan
vücuduna açýk yaralardan giren,
genellikle toprakta, gübrede
yaþayan bir basilin yol açtýðý,
kaslarýn sürekli aðrýlý kasýlmasýyla
kendini gösteren ateþli ve tehlikeli
bir hastalýk. Beraber. 8-Yolcu ve
turistlere geceleme imkaný
saðlayan iþletme. Eski dilde
"Sevecenlik, acýma". 9-Fiillerin
olumsuzluk çatýlarýný kuran
vurgusuz ek. Anlam.
10-Ýncelemek (iki kelime).
11-Tahýlýn tarlaya atýldýðý andan
harman oluncaya kadar aldýðý
duruma verilen ad. Birinciden
sonra gelen kimse veya nesne.

n Niþanlý çiftler el
ele tutuþmamalý"
ve "Babanýn öz
kýzýna þehvet
duymasý haram
deðil" fetvasý
sonrasý Din Ýþleri
Yüksek
kurulu'ndan yeni
bomba.

veya heykel bulundurmanýn
dinimiz açýsýndan hükmü nedir"
sorusu yöneltildi. Cevapta, Hz.
Muhammed'in "Melekler,
içerisinde köpek ve resimler
bulunan eve girmezler" diye
buyurduðu belirtildi. Ýslam
âlimlerinin hadislerdeki bu
uyarýnýn daha ziyade tapýnýlmak
veya tazim göstermek amacýyla
evlerde bulundurulan fotoðraf,
resim ve heykeli kapsadýðýný
ifade ettikleri kaydedildi. Hadisin
bu þekildeki yorumundan hareket eden
Ýslam âlimlerinin tapýnma ve tazim amacý
güdülmeyen ve umumi adaba aykýrý
olmayan canlý varlýklarýn resimlerinin
yapýmýný caiz gördükleri aktarýldý. Dinimizin
ilke ve amaçlarýna ve genel ahlak
kurallarýna aykýrý olmamak kaydýyla biblo,
hayvan suretleri þeklinde olan çocuk
oyuncaklarýn evde bulunmasýnda sakýnca
olmadýðý belirtilerek "Ancak, heykel
tarzýndaki biblolar hoþ karþýlanmamýþtýr"
ifadelerine yer verildi.

"Niþanlý çiftler el ele
tutuþmamalý" ve "Babanýn öz kýzýna þehvet
duymasý haram deðil" gibi akýlalmaz fetvalara
imza atan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri
Yüksek Kurulu'nun evde insan suretinde bir
biblo veya heykel bulundurulmasý ile ilgili
þaþkýnlýk yaratacak bir fetvasý daha ortaya
çýktý. Kurulun Aralýk 2014'te Facebook
hesabýnda yanýtladýðý fetvada, heykel tarzý
biblolarýn hoþ karþýlanmadýðý belirtildi.
"Soru Cevaplandýrma Platformu"
sayfasýnda Aralýk 2014'te cevaplandýrýlmasý
talebiyle "Evde insan suretinde bir biblo

DÜNKÜ SERBEST PÝYASA
DÖVÝZ KURLARI
DOLAR
Alýþ
3.050

EURO
Satýþ
3.030

Alýþ

Satýþ

3.250

3.275

S.T.G.
Alýþ
4.330

Satýþ
4.365

Ýlanlarýnýz
için
22 71338’i
arayýnýz...
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KÜLTÜR - SANAT

16

Günün Manisi

Kitap Dünyasý

Esme rüzgar, bulut dur
Damlalarýn uðurdur
Toprak sana muhtaçken
Denize yaðma yaðmur

Jojo Moyes
PEGASUS
YAYINLARI

TADIMLIK

ÖZDEYÝÞLER

Emine Hür

Paris'te
Balayý
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"Eðitimin asýl
amacý, kiþinin
kendisini
bilmesidir."
Thales

Ýnsan denen bu mahlûk
-yani biz: iki ayaklý, eli silahlý
paranýn ve tanrýnýn mucidi cennet iti
bir tek güneþi parsellemeye gücümüz yetmedi
halbuki her halkýn yeri kendi içindi
ve hiçbir halk bir baþka halkýn
yabancýsý olmak durumunda deðildi.
Ümit Ýnatçý
"Kurtarýcý" adlý þiirinden

Yakýn Doðu Üniversitesi'nde geleneksel motivasyon gecesi
Yakýn Doðu Üniversitesi Ýletiþim
Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým
Bölümü, her yýl final haftasý öncesinde
öðrencilere
yönelik
düzenlediði
"Motivasyon
Gecesi"
geleneðini
sürdürüyor.
Yakýn Doðu Üniversitesi Basýn ve Halkla
iliþkiler
Müdürlüðü'nden
yapýlan
açýklamada, YDÜ AKKM'de 9.'su
düzenlenen Motivasyon Gecesi, Ýletiþim
Fakültesi öðretim görevlisi Ufuk Altunç
yönetiminde, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým
Bölümü son sýnýf öðrencileri Durdu
Malyalý, Aytuð Türkoðullarý, Buðra Göktay,
Erdoðan Murat ve Ýbrahim Can Solak ile
birlikte gerçekleþtirildi.

Gecenin Yýldýzlarý Ýlgi Topladý
Gecenin sunuculuðunu Hüseyin Kýral
yaptý, ünlü müzisyenler sahne aldý.
Hüseyin Kýral'ýn sunuculuðunu yaptýðý
geceye öðrencilerin ilgisi yoðun olurken,
YDÜ Dans Kulübü, YDÜ Tiyatro Kulübü
ve Melike Tok, Yiðit Songuç ikilisinin
sergilediði performans beðeni topladý.

2. KKTC ULUSLARARASI
KOROLAR FESTÝVALÝ'NE
BAÞVURULAR BAÞLADI
Ýlki 2014 yýlýnda gerçekleþtirilen ve Doðu
Akdeniz
Üniversitesi
(DAÜ)
organizasyonu ile gerçekleþtirilecek olan
2. KKTC Uluslararasý Korolar Festivali'ne
baþvurular baþladý. 10 - 16 Temmuz 2016
tarihlerinde DAÜ kampüs ve tesislerinde
düzenlenecek festivale bu yýl KKTC,
Türkiye ve Avrupa'dan korolar
baþvurabilecekler.
DAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, Festival Sanat Yönetmeni ve Koro Þefi Erkan
Daðlý, 1000 koristle sýnýrlý festivale katýlmak
isteyenlerin
www.emu.edu.tr/
korolarfestivali web adresindeki baþvuru
formunu doldurarak baþvurabileceklerini.
20 Mart 2016 tarihine kadar baþvuru
yapýlbileceðini kaydetti.
Altý gün sürecek olan festivalde katýlýmcý
korolar, Dünya Çoksesli Koro Edebiyatý
yanýnda, Oskay Hoca'nýn düzenlemeleri
olan Kýbrýs halk türkülerinden de bir eser
seslendirecekler.
Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre
Sarayý'nda gerçekleþtirilecek festivalde bu
yýl ayrýca "Kardeþ Koro" uygulamasý da
yapýlacak.
Korolarýn aktiviteleri ile farklý sanat
alanlarýnda gösterimlerin de yer verileceði
2. KKTC Uluslararasý Korolar Festivali'nin
ülke turizmine de büyük ölçüde katký
saðlamasýnýn beklendiði belirtildi.

Gösterilerin
ardýndan
Hikmet
Kurtarýcýoðullarý, Tolga Erzurumlu, Hasan
Yüksel, Çaðýn Plevne ve Fikret Canbulat
gibi önemli müzisyenlerden oluþan müzik
grubu sahne aldý.

Popüler þarkýlara eþlik eden öðrenciler
sýnavlar öncesinde eðlenip enerji topladý.

Çekiliþle Hediyeler Daðýtýldý
Katýlanlar arasýndan yapýlan çekiliþte,

otelde iki kiþi konaklama hakký,
Restaurant'ta iki kiþilik menü ve çeþitli
hediyeler kazandý.
Gecenin finalinde Motivasyon Gecesi'ne
katký koyan herkese plaket verildi.

RESÝM YARIÞMASI SERGÝ
VE ÖDÜL TÖRENÝ CUMA
GÜNÜ
Antik Maðusa Vakfý'nýn Telsim
iþbirliðinde düzenlediði Ortaokul ve
Liselerarasý Resim Yarýþmasý'nýn sergisi 15
Ocak Cuma günü Maðusa Buðday
Cami'de açýlýyor. "Maðusa'nýn en renkli
yarýþmasý" sloganý ile düzenlenen
yarýþmanýn
ödül
töreninin
de
gerçekleþeceði sergi açýlýþýnda dereceye
giren gençlere Telsim tarafýndan hediye
verilecek.
Telsim'den yapýlan açýklamaya göre,
Kýbrýs'ýn liman þehirlerinden Maðusa'nýn
gençler
tarafýndan
resmedildiði
yarýþmanýn sergi açýlýþý ve ödül töreni saat
16.00'da baþlayacak.
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Ahmet Benli:

Ya CTP bileti al,
ya ödemem
Afrika (Özel)- CTP'li Gönyeli Belediye
Baþkaný Ahmet Benli kaldýrým iþi yaptýrdýðý
bir müteahhite CTP piyango biletlerini
almadýðý için uzun bir süre ödeme yapmadý.
Müteahhit ancak ödemeyi yapan TC
Yardým Heyeti'ne baþvurduktan sonra
geçtiðimiz gün parasýný Benli'den alabildi.
Müteahhite CTP'nin 20 bin liralýk yýlbaþý
piyango biletini gönderen Benli,
müteahhit yalnýz 5 bin TL'lik bilet alýnca
çok kýzdý ve 5 bin TL'yi de "istemem"
diyerek ona geri gönderdi. Müteahhitten
intikam almak için de 150 bin TL'lik
borcunu ona ödemedi ve müteahhiti de
yýlbaþýndaki ödemeleri için zora soktu…
Parasýný alamayan müteahhit elçiliðe
baþvurdu, elçilik ise, "Biz bu parayý
belediyeye çoktan ödedik" dedi…
Müteahhit ancak bu giriþimden sonra
Benli'den alacaðýný alabildi…

NEWCASTLE'I DA ÖDEMÝYOR
Ýnþaat Müteahhitleri Birliði'nin boykot
listesinde olan Gönyeli Belediyesi iþ
yaptýrdýðý 'Newcastle Construction'
þirketine de 6 aydýr borcunu ödemiyor.
Gönyeli'nin ana caddesine kaldýrým
yapan þirket belediyeden alacaðý olan
yaklaþýk 200 bin TL'yi hala alamadý.
Kendisiyle görüþtüðümüz þirket sahibi
Mehmet Uzun, avukatý aracýlýðýyla
belediyeye
ödeme
için
ihbar
gönderdiklerini, yine ödeme yapýlmadýðý
takdirde yargý süreci baþlatacaklarýný
belirtti.

Benli'nin marifetleri

Lokantaya vermedi,
bet ofise verdi
Afrika (Özel)- Gönyeli'de "Þah Aþevi"
isimli lokantayý açmasý için Mehmet Þah'a
park sorununu öne sürerek izin vermeyen
Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli,
ayný yerde bir þirkete betting ofis izni
verdi… Benli'nin son zamanlarda iki bet
ofisi izni vermesiyle Gönyeli'deki bet ofisi
sayýsý 11'e yükseldi… Bu bet ofislerinin
de öðrenci yurtlarýnýn yanýnda olduðu
öðrenildi…
"Þah Aþevi"ni açmak için bankadan
borçlanan ve her türlü hazýrlýklarýný
tamamlayan, tüm yetkili makamlardan da
izin alan Mehmet Þah, Benli'nin engeline
takýlýnca lokantasýný açamamýþ ve büyük
maddi zarara uðramýþtý. Lokantaya izin
vermeyen, ancak onun yerine betting
ofise izin veren Ahmet Benli'nin bu tutumu
bölgede ve kamuoyunda sert tepkilere yol
açtý.

ÜCRETSÝZ ÝNCÝL
Kutsal, saf, hiç deðiþmemiþ,
kötülükten kurtaran, hayat
deðiþtiren, ebedi hayat veren,
Tanrý'nýn insanlýða sevgi
mektubudur.
Bizlerden ücretsiz Ýncil
isteyiniz.
Tel:0548 8593556

SATILIK ODUN
ÞOK... ÞOK... ÞOK...
2 ton odun 400 TL.
Arayýn istediðiniz yere
getirelim...
Odunlarýmýz kurudur...

COÞKUN'DAN ÖÐRENCÝLERE HEDÝYE- Dipkarpaz Belediye Baþkaný Suphi Coþkun, Badminton'da üçüncü olan
Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu öðrencilerini kutlayýp hediye verdi. Belediyeden verilen bilgiye göre, baþarýlarýný onurlandýrmak için
öðrencileri makamýnda aðýrlayan Suphi Coþkun, Dipkarpaz bölgesinde birçok baþarýlý genç olduðuna dikkati çekerek, imkanlar çerçevesinde
bu baþarýlarýný taçlandýrdýklarýný dile getirdi. Öðrencilerle sohbet eden Coþkun, ''geleceðin baþarýlý gençleri Dipkarpaz'dan çýkacaktýr'' dedi.

3 BELEDÝYE TC'NÝN SU YÖNETÝMÝNDEN YANA
n "TC-KKTC HÜKÜMETLERÝNÝN
MUTABIK KALDIÐI ANLAÞMA
METNÝNÝ DESTEKLÝYORUZ"
Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut
Özçýnar, Girne Belediye Baþkaný Nidai
Güngördü ve Çatalköy Belediye Baþkaný
Mehmet Hulusioðlu, su yönetimi konusunda
Türkiye
hükümetiyle
anlaþmanýn
sonuçlandýrýlmasý
çalýþmalarýnda
hassasiyetlerini açýklayarak, hükümetten
çalýþmalarýn bir an önce baþlatýlmasýný istedi.
Üç belediye baþkaný ortak yazýlý
açýklamalarýnda, Türkiye ile KKTC
heyetlerinin, iki bakanýn da katýlýmýyla yapýlan

TAPU VE KADASTRO
DAÝRESÝ
Taþýnmaz Mal (Tasarruf,
Kayýt ve Kýymet Takdiri)
Yasasý
Fasýl 224 Madde 24/25
Tahtýnda Ýlan
Ben
(MÞ9095)
KAYNARCA
ÝÞLETMELERÝ LTD. (DÝREKTÖR Kim.
No:234620 HÝKMET KAYNARCA)
HÝSSESÝ:1/4 aþaðýda referanslarý yazýlý
taþýnmaz malýn GÝRNE TAPU
DAÝRESÝ'nin S 23/2016 sayýlý satýþ takriri
ile (PAS:622221187) ROBIN NICHOLAS
MORTON CLAYTON (VEKÝLÝ Kim.
No:339369 GÝZEM KARAKAÞLI),
(PAS:622220600) SANDRA JAYNE
CLAYTON (VEKÝLÝ Kim. No:339369
GÝZEM KARAKAÞLI)'lere satmaya
muvafakat etmiþ olduðu ilan olur.
Mahalle/Köy
: TINAZTEPE
Koçan No
: 4969
(Pafta)-(Harita) : (XI)-(14.W.1)
Ada(Blok)-(Parsel): ()-(184/1/1)
Yüz Ölçümü
: 2 Dönüm, 1 Evlek,
700 Ayak Kare
Malýn Cinsi
: TARLA
Satýþ Bedeli
: 390.000,00 TL

SATILIK ODUN
Þöminelik ve
sobalýk odun.
0533 8690966

ARANIYOR

Ada
Odunculuk

Maðusa'da
çalýþabilecek
bahçývan aranýyor.
25 yaþýný aþmamýþ
olmasý tercihimizdir.

(0542) 8518279/8653358

05338667665

toplantýda mutabýk kalýnan anlaþma metnine,
daha önceki protokolleri de göz önünde
tutarak destek belirttiklerini duyurdu.
Özçýnar, Güngördü ve Hulusioðlu, KKTC
yasalarýna göre su yönetiminin devlet kontrol
ve sorumluluðunda olduðunu vurgulayarak,
söz konusu anlaþmada, belediyelerin gerek
ek protokol ve gerekse ihale sürecinin
hazýrlanmasý ve neticelendirilmesinde aktif rol
almasýný talep ettiklerini kaydetti.
"ÇALIÞMALAR BÝR AN ÖNCE
BAÞLATILMALI"
Ortak açýklamada "çýkýlacak yap-iþletdevret hazýrlýk çalýþmalarýnda belediyelerin
iþletmeye devredecekleri haklarý ve
varlýklarýnýn tespit edilmesi, iþletme tarafýndan
yapýlacak tesislerin sözleþme süresi sonunda
belediyelere devredilmesi ve belediyelerin
alacaðý ciro üzerindeki payýn daðýlýmý

konusunda çalýþmalarda bulunmak, proje
çalýþmalarýnýn takvimlenmesi, önceliklerin
doðru belirlenmesi" taleplerine yer verilerek
bir an önce çalýþmalarýn baþlatýlmasý istendi.
7 BELEDÝYE
Diðer yandan Türkiye'den gelen suyun
yönetimine talip olan 26 belediyenin
oluþturduðu "KKTC Belediyeleri Su ve
Kanalizasyon Ýþletmeleri"nde (BESKÝ) yer
alan belediyelerden 7'sinin baþkaný, þirketin
faaliyetlerinin uygun koþullar ve zemin
oluþuncaya kadar "dondurulmasýný" talep
etti. BESKÝ'nin faaliyetlerini durdurmasý için
imza atan Gazimaðusa, Beyarmudu, Vadili,
Paþaköy, Ýskele, Büyükkonuk ve Tatlýsu
Belediye Baþkanlarý, imzalarýný bugün Kýbrýs
Türk Belediyeler Birliði ve BESKÝ Yönetim
Kurulu Baþkaný Ahmet Benli'ye sunduklarýný
açýkladý.

Doðu Akdeniz Üniversitesi’ne
Bilgisayar ve Biliþim Ekipmanlarý satýn alýnacaktýr.
1.

Doðu Akdeniz Üniversitesi DAÜ Bilgisayar ve Biliþim
Ekipmanlarý Temini Ýhalesi ve teknik þartnemelerini
içeren ihale belgeleri DAÜ Satýnalma ve Envanter
Kontrol Müdürlüðü’nden 200 TL karþýlýðýnda temin
edilebilir. (Þartname ücreti nakit olarak kabul
edilmeyecektir. Þartname ücreti kredi kartý ile veya
K. T. Kooperatif Merkez Bankasý DAÜ Þubesi 100640
no’lu DAÜ hesabýna yatýrým olarak kabul edilecektir.)

2.

Ýhalede Geçici Teminat en az %5 olup teminatsýz
teklifler dikkate alýnmaz. Teminat olarak asgari 27 Nisan
2016 tarihine kadar geçerli Banka Teminat Mektubu
kabul edilmektedir.

3.

Teklifler en geç 28 Ocak 2016 tarihinde Perþembe
günü ö.s. saat 14.00’a kadar üzerinde “DAÜ
BÝLGÝSAYAR VE BÝLÝÞÝM EKÝPMANLARI TEMÝNÝ
ÝHALESÝ (ÝHALE NO: 16046) yazýlý kapalý zarf içinde
Üniversite Yönetsel Hizmetler Binasý’ndaki Ýhale
Kutusuna atýlmýþ olmalýdýr.

ÇAÐRI
Lapta Belediyesi'nde 01.01.2016 ile 31.12.2017
tarihleri arasýnda toplu iþ sözleþmesi yapýlmasý ve bu
maksatla 14.01.2016 tarihli önerilerin görüþmelerine
baþlanmasý ve iþ yerinde yetkili sendika olarak Belediye
Emekçileri Sendikasý'nýn belirlenebilmesi için çaðrý ve
yetki talebinde bulunuruz.
Belediye Emekçileri Sendikasý
Yönetim Kurulu

Hentbolda sýra yýldýz
erkekler fýnalinde
Hentbolda 2015 - 2016 yýldýz erkekler ligi finali
15 ocak 2016 Cuma Günü Atatürk Spor
Salonunda olacak. Hentbol Federasyonu Bu
Sene "Her Final , Bir Farkýndalýk" Sloganý ile
yola çýkmýþ ve bu çerçevede finnallere yer verip
onlarýn sesini duyurtmak ve manevi olarak
yanlarýnda yer almak amacýnda olduðunu
açýkladý. Finalin basýn toplantýsý bugün saat :
10:00 'da Algým Özel Eðitim merkezinde olacak.

EAK (Kýbrýs Spor Yazarlarý Birliði ) ödül gecesinde Çetinkaya'nýn da üye olduðu KOP'un 8 kurucusuna plaket verildi

Çetinkaya’yý unutmadýlar
n KOP Baþkaný Kostaskis
Koutsokoumnis ise
konuþmasýnda EAK'a
federasyonun 8 kurucu
üyesini davet ettiði için
teþekkür ederek
Çetinkaya'nýn Kýbrýs'ta
futbolun bölünmesinden beri
KOP üyesi olduðunu ve
yeniden futbol ile
birleþmesini umduðunu
söyledi.
n Gecede kürsüye çýkýp
plaketini alan GAÜ Çetinkaya
Baþkaný Asým Vehbi sosyal
medya hesabýndan ilginç
eleþtirilerde bulundu. Vehbi
Hilton Park'daki gecede
organizasyonun rumca
yapýlmasýný saygýsýzlýkla
karþýladý
n Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý
Derneði Baþkaný Bülent
Kýlýçoðlu ve yönetimi de
geceye katýlan davetliler
arasýndaydý
Kýbrýs Spor Yazarlarý Birliði tarafýndan organize edilen 2015 baþarýlýlarý ödül töreni dün
akþam gerçekleþtirildi.
Çetinkaya Kulübü'nün de KOP kurucu
üyesi olarak davet edildiði ve plaket verildiði
geceye Bülent Kýlýçoðlu baþkanlýðýnda dört
kiþilik Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði
heyeti de davetli olarak katýldý.
Felloukas konuþmasýnda Kýbrýs Türk Spor
Yazarlarý Derneði'ne de katýlýmýndan dolayý
teþekkür etti.
KOP Baþkaný Kostaskis Koutsokoumnis
ise konuþmasýnda EAK'a federasyonun 8
kurucu üyesini davet ettiði için teþekkür
ederek Çetinkaya'nýn Kýbrýs'ta futbolun
bölünmesinden beri KOP üyesi olduðunu ve
yeniden futbol ile birleþmesini umduðunu
söyledi.
Geceye Rum yönetimi baþkaný Nikos

Anastasiadis'in yaný sýra çok sayýda üst
düzey yekili de katýldý.
Bülent Kýlýçoðlu baþkanlýðýnda törene
katýlan KTSYD heyeti ödül töreni sonrasýnda
Kýbrýs Spor Organizasyon Komitesi Baþkaný
Clea Hadjistefanou Papaellina ve EAK
Baþkaný Panagiotis Felloukas ile sohbet
ederek aný fotoðrafý çektirdi.

ÖDÜLÜ ALAN VEHBÝ
GECEYÝ ELEÞTÝRDÝ
GAÜ Çetinkaya Baþkaný Asým Vehbi
gecede kürsüye çýkýp 8 KOP kurucu ile birlikte
plaketini aldý. Daha sonra ise sosyal medya
hesabýndan þu açýklamalarý yaptý:
"Dün akþam Rum Spor Yazarlarý
Derneði'nin davetlisi olarak Lefkoþa'nýn
Güneyi'ndeki Hilton Park'da düzenlenen ödül
törenine GAÜ Çetinkaya olarak özel davet
üzerine Yönetim Kurulu ve GAÜ Çetinkaya
Spor Kulübü Asým Vehbi katýldý.
"Organizasyonun tamamýnýn Rumca

yapýlmasý büyük saygýsýzlýk"
Bu akþam Rum Spor Yazarlarý Derneði'nin
davetlisi olarak Lefkoþa'nýn güneyindeki
Hilton Park'da düzenlenen ödül törenine
GAÜ Çetinkaya olarak özel davet üzerine
Yönetim Kurulu'muzdan bazý arkadaþlar ile
katýldýk. Bazý not ve yorumlarýmý aþaðýda
paylaþýyorum…
1. Çetinkaya'lý doðup GAÜ Çetinkaya
Baþkaný olmaktan bir kez daha gurur
duydum…
2. Adada Ýngiliz zamanýnda KOP diye
bilinen Kýbrýs Futbol Federasyonu'nu 6 Rum,
1 Türk ve 1 Ermeni takýmý kurmuþ, Ermeni
kulübü artýk yok, TEK Türk takýmý
ÇETÝNKAYA…
3. Halen KOP Baþkaný KTFF'na Türklerin
kaydý yoktur derken aslýnda bir Türk
takýmýnýn KOP kurucusu olarak bugün aný
plaketini bu baþkanýn elinden almasý çok
manidardý…
4. KOP Baþkaný'nýn konuþmasýnda

Liseler futbolda þampiyonu penaltý atýþlarý belirledi

Kupa Kurtuluþ'un oldu
Futbol liselerde final maçlarý dün oynandý.
"2015-2016 Eðitim - Öðretim Yýlý Genç Futbol"
þampiyonalarý dün oynanan müthiþ final
müsabakalarý ile sona erdi. Deðirmenlik
Stad'ýnda yapýlan üçüncülük ve birincilik
müsabakalarý sonrasýnda dereceye girenlere
kupa ve madalyalarý takdim edildi.
Günün ilk karþýlaþmasý üçüncülük maçýnda
Dr. Fazýl Küçük Endüstri Meslek Lisesi ile
Güzelyurt Meslek Lisesi karþýlaþtý. Bu
karþýlaþmayý 3-1 kazanan Güzelyurt Meslek
Lisesi üçüncü oldu.
Daha sonra final maçýna geçildi. Lefkoþa
Türk Lisesi ile Kurtuluþ Lisesi þampiyonluk
için karþý karþýya geldi. Normal süresi golsüz
tamamlanan karþýlaþma penaltýlara gitti. Penaltý atýþlarýnda ise 5-4 üstünlük saðlayan
Kurtuluþ Lisesi þampiyonluk kupasýnýn sahibi

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

oldu. Liselerde finaller sonrasý sýralama þöyle
oldu
1.KURTULUÞ LÝSESÝ

Sahibi
“AFRÝKA” Yayýncýlýk
Limited
Direktör
ALÝ OSMAN TABAK

2.LEFKOÞA TÜRK LÝSESÝ
3.G/YURT MESLEK LÝSESÝ
4.DR. FKEML

Genel Yayýn Yönetmeni:
ÞENER LEVENT
Dizilip Basýldýðý Yer:
“AFRÝKA” Yayýncýlýk
Limited Tesisleri

Çetinkaya'nýn orada olmasýndan gurur ve
mutluluk duyduðunu, 1955'te Türk
takýmlarýnýn ligten kendilerinin çekildiðini
söylemesi ve Çetinkaya ile yeniden ayný ligte
oynamaktan memnuniyet duyacaðýz demesi
çok ilginçti…
5. Organizasyonun tamamýnýn Rumca
yapýlmasý büyük bir saygýsýzlýk, kötü bir
evsahipliði ve amatör bir organizasyon
göstergesiydi…
6. Yanýmda oturan ve çok sempatik birisi
olan Amorthosis Kulübü Baþkaný Chris
tercüme yapmasaydý konuþmalardan
hiçbirþey anlamayacaktým…
7. Tüm kulüp baþkanlarý EFSANE
Çetinkaya'mýza büyük ilgi gösterdi ve birlikte
oynama arzusunda olduklarýný paylaþtýlar…
8. KKTC Futbolunda gerçek ve tek efsane
Çetinkaya'dýr, Bülent Dizdarlý, GAÜ ve Serhat
Akpýnar'a bir kez daha teþekkürler…
9. Gökmen Bolkan kardeþime desteði için
teþekkür ederiz"

Ortaokullarda
basketbol finalleri
tamamlandý
Kýzlarda Levent, erkeklerde YDK
birinci
Ortaokullarda "2015-2016 EðitimÖðretim Yýlý Yýldýz Basketbol Kýz-Erkek
Þampiyonlarý" dün oynanan üçüncülük
ve birincilik maçlarý ile sona erdi.
Atatürk Spor Salonu'nda yapýlan
müsabakalar sonrasýnda dereceye
girenlere kupa ve madalyalarý verildi.
Üçüncülük maçlarý sonuçlarý
Kýzlarda: TMK-YDK: 27-12
Erkeklerde LEVENT KOLEJ-TED: 2430
Final maçlarý sonuçlarý
Kýzlarda: LEVENT KOLEJ-THE
FUTURE COL: 42-33
Erkeklerde: TMK-YDK: 33-40

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

Dýþ muhabirler:

Almanya: Yaþar ALTAY
Sidney: Hakan LEVENT

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

