Seçime giren siyasi partiler arasýnda, Türk Lirasý'ndan Euro'ya geçeceðine dair size senet veren hiçbir parti
yoksa, sandýða gitmeyin ve hiçbirine oy vermeyin! Verirseniz bundan sonra dövizden þikayet etmeyin!
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

TARÝH: 24 Kasým 2017 Cuma YIL: 16 SAYI: 5811 FÝYATI:2.50 TL (KDV dahil)

Þener LEVENT

Açý
BÝZ NEDEN ADAM OLMAYIZ…
l 2. sayfada

Daha çok arsa
Daðýtacaðýz
n Sandýkta kalma
tehlikesi yaþayan
Kemal Dürüst
gençlere bol
keseden
vaatlerde
bulunuyor…
Þubat'tan sonra
binlerce arsa
daðýtmak için
hazýrlýk
yaptýklarýný
söyleyen Dürüst,
"Öyle 30-40 deðil,
500-2000 arsa
daðýtacaðýz"
dedi…
n Gençlere istihdam da
vadeden Dürüst için
Yüksek Seçim Kurulu
göreve çaðrýldý…
n 3. sayfada

Ölümlü
kazalara
hapislik
cezalarý

Senih Çavuþoðlu

n Bir ölümlü
kazaya 3 yýl
10 ay, diðer
ölümlü
kazaya ise
2 yýl 6 ay
hapislik
verildi…
n Her iki kazada da
sürücüler
dikkatsiz ve
hatalý bulundu…
n 4 ve 7.
sayfalarda

Þok Kampanya: BAF 'Gavur Taþý' kýrsal kesim arsalarý daðýtýmý baþlamýþtýr..!

KTOEÖS pankartlý
eylem yapacak

Demokrat Parti adaylarý açýklandý

n "Öðretmenlik mesleðini yoketmeye
çalýþanlara" karþý eylem bugün
saat 10.00'da meclis önünde…
n 8. sayfada

Çakýcý: Ödemeyenlere
yaptýrým yok!
n "9 milyon TL elektrik borcunu
ödemeyen þirketlere yaptýrým yok;
esnaf, köylü ve iþçinin ise 300 TL
borcu yüzünden elektriði kesiliyor…
n 13. sayfada
SEÇÝM

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...
CUNTANIN
GÜNÜ

Ülker Fahri

n "Halkbilir" sloganýyla seçimlere
hazýrlanan DP, video tanýtýmýyla
adaylarýnýn listesini
kamuoyuyla paylaþtý…
n DP Lefkoþa listesinde Hasan Tosunoðlu,
Okyay Sadýkoðlu, Maðusa'da Fikri
Ataoðlu, Afet Özcafer, Kenan Akýn,
Girne'de Dr. Koral Çaðman, Anýl Kaya,
Ýskele'de Turgut Ceyda, Güzelyurt'ta
Ýsmet Esenyel ve Lefke'de Ersin Doðaç
dikkati çekti…
n 3. sayfada
YANILSAMA

Canan Sümer

NE TAKAT KALDI,
NE RENK, NE DE
YÜREKLERDE "TÝK"
Faize Özdemirciler
l 2. sayfada

GÖLGELERÝN PEÞÝMÝZE
DÜÞMEDÝÐÝ
SOKAKLARDA
Elvan Levent
l 3. sayfada

Amigolarla
holiganlarýn savaþý
Aziz Þah
l 10. sayfada

BÝZE
KATMERLÝSÝ…

BÝR AVUÇ
TOPRAÐI
YOÐURMAK…

YOK MU
SUSTURACAK
ÞU KONUÞANI

Ali Osman

Erdoðan Baybars

Mehmet Levent

24 Kasým faþist Evren cuntasýnýn öðretmenler günü, KTÖS 5 Ekim'i kutlayacak…

n 15. sayfada

Adressiz yazýlar

Þener LEVENT

n Faize Özdemirciler

NE TAKAT KALDI,
NE RENK, NE DE
YÜREKLERDE "TÝK"
Hep balýðýn baþýndan koktuðundan,
kokmamasý
için
tuzlanmasý
gerektiðinden, yapýlacak hiçbir þeyin
kalmadýðýný vurgulamak içinse tuzun da
koktuðundan söz edilir…
Bu teþbihte elbette ki hata vardýr ve
kanaatimce, bu hikayede balýða büyük
haksýzlýk yapýlmýþtýr…
Çünkü insan balýktan ve tuzdan önce
kokmuþtur...
Çünkü insan sadece
baþýndan deðil, her
tarafýndan
kokmuþ,
bununla da kalmamýþ, el
attýðý
herþeyi
kokutmuþtur...
Kýbrýs
özelinde
konuþacak
olursak,
damarlardaki 'asil' kanýn
bile bu kokuþmaya mani olacak gücü
olmadýðýný söylemek zorundayýz. Evet,
gücü yoktur, çünkü o damarlarda akan
'asil' kan da gayet asil bir þekilde
kokmuþtur. Kokuþmuþtur…
Memleketin saðý "Kýbrýs Türk'tür Türk
kalacaktýr", solu ise "Birlik mücadele
dayanýþma"dan
baþka
slogan
yaratamadýysa hâlâ; ve böyle karanlýk bir
durumda bile Turgut Uyar okuyup göðe
bakmak gelmiyorsa kimsenin aklýna, þiire
sýðýnmaktan baþka çare yoktur...
Bir ülkenin neresinden tutsanýz
elinizde kalýyorsa; ve memleket
dökülürken hükümetin ve muhalefetin
tepesinde oturanlar en güzel elbiselerini
giyinip o köy senin bu köy benim seçim
turlarýna baþlamýþlarsa, parti içinde
birbirlerinin kuyusunu kazan insanlarýn
elele vererek çektirdikleri bütün o havalý
fotoðraflarýn mizahýný yapmaktan baþka
çare yoktur.
Çareler tükenmiþtir...
Yukarýdan aþaðýya bir kokuþma ile
karþý karþýya deðiliz sadece…
Kokuþma hem yukarýdan aþaðýya hem
aþaðýdan yukarýyadýr, hem enine hem
boyuna hem verevlemesinedir, kokuþma
saðlý solludur…
Kokuþma 'yeni' bir þey deðil ve sadece
bugüne dair de deðil; 'eski'dir, dünden
bugünedir...
Siyasetteki 'yeni' yüzler tam da bu ezeli
sorun nedeniyle hep 'eski' kalmaya
mahkumdur...
Bir partiden öbürüne zýplamak
olaðanlaþmýþ, birkaç istisnayý saymazsak
adaylar arasýnda söylem farký
kalmamýþtýr...
Hiçbir ortak noktasý olmadýðýný
düþündüðümüz partilerin adaylarý
birbirlerine "yolun açýk olsun" diyerek
"bol þans" diliyorlarsa ve seçmen olacak
insanlar da bir saðdan bir soldan
"tik"leyecekleri adaylarý övünerek
sýralýyorlarsa, bu bizim hoþgörülü bir
toplum
olduðumuzun
deðil,
yozlaþtýðýmýzýn ve bayraðýný gururla
taþýyacaðýmýz bir rengimizin bile
kalmadýðýnýn kanýtýdýr...
Mühür devrinin kapanýp "tik" devrinin
baþlamýþ olmasý bile sanýldýðý kadar 'yeni'
bir þey deðil, bilakis bu da herþey gibi
'eski'dir...
Mesela, senelerce her seçim
öncesinde, kapýlarýmýza dayanan rejimin
daimi beslemeleri hantal adamlar, sadece
partilerine mühür deðil kendileriyle
birlikte parti içindeki ahbaplarýna da "tik"
istemiþler ve doðrusu talep ettikleri
"tik"leri de yýllarca alarak sahte
KKTC'nin gerçek olan sefasýný
sürmüþlerdir...
O sefanýn tadý damaklarýnda kalmýþ
olacak ki, þimdi ayný sefanýn hayalini
çocuklarý için kurmakta ve bu sefer de
çocuklarý için "tik" talep etmektedirler...
Bilmiyorlar ki, o eski "tik"lerden eser
yok þimdi...
Bilmiyorlar ki, ne "takat kaldý, ne renk,
ne de yüreklerimizde yeni bir "tik"..

Açý
Güneyde beni tanýyan kiminle
karþýlaþsam hep ayný þeyleri söylüyor
bana:
-Biz Kýbrýslýlar adam olmayýz…
Neden diye sormuyorum…
Biliyorum çünkü yanýtýný…
Bu cümleyi kuranýn arkasýný nasýl
getireceðini tahmin etmek hiç de zor
deðil…
Önceki akþam da bir masadaki
tartýþmada ayný konu vardý…
Sordu bir arkadaþ:
-Biz neden böyleyiz?
Bu adaya gelip gitmiþ olan Ýngiliz
komiserleri çoktan verdi bunun cevabýný…
Tümünün de görüþü aynýydý:
-Baþkaldýrmayan, itaatkar, uslu bir
topluluk…
Zaten adaya ayak basar basmaz
görmüþlerdi bunu…
Bir dert varsa, o da paraydý…
Þilinleri ahaliye daðýta daðýta
Larnaka'dan Lefkoþa'ya geldiler…
Mukavemetçilerle deðil, kendilerine tuz
ve ekmek ikram edenlerle karþýlaþtýlar…
***
Siyasi irade…
Özgürlük tutkusu…
Demokrasi…
Ve hukuk gibi kavramlar Kýbrýslýlar için
birinci derecede temel ihtiyaç maddeleri
arasýnda yer almazlar…
Özgürlüðün deðerini anlamak için
totaliter ve faþist bir düzende yaþamýþ
olmak gerek…
Þimdi Türkiye'deki gibi mesela…
Sanýrým en deðerli þey özgürlüktür þimdi
orada…
Demokrasi…
Hukuk…
Ýnsan haklarý…
Yunanistan'daki albaylar cuntasý
sýrasýnda da öyleydi…
Pinochet Þili'sinde, Videla'nýn
Arjantin'inde ve daha pek çok yerde de
öyleydi…
Hatta sosyalist Sovyetler'de…
Benim Moskova'da bulunduðum
sýralarda ne zaman "ekmek mi, özgürlük
mü?" diye birine sorsam "özgürlük"
derdi…
Onu da kendisini ele vermeyeceðimden
emin olarak bana güvendiði için
söylerdi…
Birinin diðerine gerçek fikrini söylemesi
için her þeyden önce ona güvenmesi
gerekirdi…
Ancak ben Rusya'nýn ücra bölgelerine
de gittim…
Ta Sibirya'ya uzandým…

“AFRÝKA” dan
mektup...
Müzakereler çökünce paniðe kapýlmýþ
güneydeki Rum göçmenler…
Mesele ne?
Toprak meselesi tabii…
Bir hesap kitap yapmýþlar…
Endiþeleri tavana vurmuþ…
Bu hesaba göre, bizim Taþýnmaz Mal
Komisyonu 650 bin dönüm daha Rum malý
satýn alýrsa, Birleþmiþ Milletler
Kýbrýslýtürklerin devletinin varlýðýný
tanýyabilirmiþ!
Kuzeydeki Rum malý alaný ne kadar?
2 milyon 201 bin dönüm!
650 bin dönümün satýn alýnmasý halinde
Türk tarafý toprak fazlalýðýna sahip olur ve
böylelikle devlet hakký kazanabilirmiþ!
Yani tanýnýp tanýnmama, devlet olarak kabul
edilip edilmeme toprak fazlalýðýna mý baðlý?
Doðrusu çok da mantýklý görünmüyor…
*
Ama içimizden bu inceliði ilk farkeden
Kemal Bey olmuþ anlaþýlan…
Kemal Dürüst…
Omorfo'da gençlere ne dedi duydunuz mu?
Önce istihdam vadetti…

BÝZ NEDEN ADAM OLMAYIZ…
Steplerde çok dolandým…
Ve oralardaki köylülerle de konuþtum…
Onlar Moskova'dakilerden farklýydý…
Dertleri özgürlük, demokrasi vesaire
deðildi…
Ekmekti…
Ekmek her þeyden önce gelirdi…
Bir liderin peþinden sürüklenmek, ona
itaat etmek, hatta tapýnmak onlar için dert
deðildi…
***
Kýbrýs'ta bizim ahaliyi o köylülere
benzetirim iþte…
Hitler Sovyetler'e saldýrýrken Ruslar için
ne demiþti:
-Salamý ve votkayý ver, ruhunu al!
Bizde de,
-Mangalý ver, ruhunu al, mý acaba?
Bu adada özgürlük tutkusu ile Ýngiliz
sömürgeciye karþý ayaklanma EOKA ile
baþladý…
Ancak bu özgürlük tutkusu baðýmsýzlýk
hedefi ile taçlandýrýlmýyordu…
Özgürlük talebi vardý, ama baðýmsýzlýk
hedefi yoktu…
Hedefte Yunanistan'la birleþmek vardý…
Eðer gerçek bir baðýmsýzlýk hedefi
olsaydý Kýbrýslýtürkleri de birlikte bu
mücadelenin içine katmak mümkün olur
muydu bilmem ki…
Ýngiliz EOKA'ya karþý iki bin
Kýbrýslýtürkü komando yazdý ve eðitti…
O orduda komando olan yaþlý bir
Kýbrýslýtürk anýlarýný bana anlatýrken,

-Çok iyi eðitilmiþtik ve çok güçlüydük…
Bütün Kýbrýs'ý zaptedebilirdik, dedi…
***
Kýbrýs'ta özgürlükle ilgili edebiyatýmýza
bir bakýn…
Kýbrýslýtürkler Kýbrýslýrumlara karþý
özgürlük tutkularý ile övünürler,
Kýbrýslýrumlar da Türklere karþý…
Kýbrýslýrumlarýn sömürgeci Ýngilize karþý
verdikleri mücadele ile ilgili de haklý bir
övünmeleri var…
Nice kurbanlar verdiler bu
mücadelede… Nice genç direniþçiler için
daraðacý kuruldu…
Kýbrýslýtürkler olarak Ýngilize karþý bizim
öyle sýký bir mücadelemiz olmadý…
Zaman zaman çatýþtýk, ama hiçbir zaman
örgütlü ve bilinçli bir mücadeleye
dönüþmedi bu…
***
-Biz adam olmayýz, diyor dostum…
Olmayýz tabii…
Bu gidiþle, bu kafayla olmayýz…
Yeni tehlikelerin kapýmýzda olduðunu
bile bile, çok ciddiye almadan yaþayýp
gidiyoruz…
Hepimiz için en çok gerekli þeyin barýþ
olduðunu ve gelecek tehlikeleri ancak
bununla bertaraf edebileceðimizi hiç
düþünmüyoruz…
Ayrýntýlarda boðuluyoruz…
Herþey olup bittikten sonra piþman
olmaya alýþtýk…
Bir gün yine piþman olacaðýz!

VER KEMALIM, VER DA GORKMA
Sonra da arsacýk!
Öyle 30-40 dönümcük falan deðil…
500 dönüm…
Hatta 2000 arsa…
Duydunuz mu ey bu memleket bizim
diyenler…
Sizin deðil bu memleket…
Kemal Dürüst'ün…
Ne isterse yapar…
Ýsterse satar, isterse ya beleþ daðýtýr…
Yorgo da hava alsýn…
650 bin dönümün daha bize geçmesinden
mi korkuyorlar?
Korksunlar!
Kemal Bey bir çýrpýda halleder o iþi…
Gençlere binlerce arsa vadettiyse, sözünü
tutar…
Boþuna mý Dürüst dediler ona?
Yeter ki o mübarek sandýktan çýksýn…
Bu sandýk mühim!
Zemzem suyuyla yýkandý, Bakara suresi ile
efsunlandý…
Bizim Mahmut Anayasa'nýn Gadriyabasýnýn
dualarý ile tütsülendi…
*

Yüksek Seçim Kurulu'na þikayete
koþmuþlar Kemal Bey'i…
Boþuna gayret…
Söz vermek…
Vadetmek ne zamandan beri kabahat oldu?
Aldýrma Kemalým…
Doðru bildiðin yolda yürü…
Bükülme…
Kýrýlma…
Yýkýlma sakýn!
Þu paniðe kapýlan Rum gardaþlara göster
gününü…
Bunlar seçim nimeti!
Kanla aldýk, törenle daðýtýrýz!
At bizim…
Avrat bizim…
Silah bizim…
Omorfo bizim, Girne bizim, Maðusa bizim,
Maraþ Bizim, Karpaz bizim!
Çok yaþa Kemal!
Ver gitsin anasýný satayým!
Sen memleketin anasýný sat…
Aðlarsa bubasý aðlasýn!

ALAÞYA' DAN NOTLAR

e

Canan Sümer

elvan12@mail.ru

canosumer@gmail.com

Elvan Levent

YANILSAMA
Türkiye’de Erdoðan’a karþý yapýlan her
türlü muhalefeti; vatana ihanet olarak
gören bir algý oluþturulmaya çalýþýlýyor.
Türkiye’den akýn akýn gelenlerin
(gelemeyip selam gönderenlerin bile)
vatandaþ yapýlmasýný eleþtirmek de
“vatan haini, Rumcu” damgasý yemeye
yetiyor bizim buralarda.
KKTC baþbakaný Özgürgün, ‘‘UBP
sandýktan birinci parti çýkmazsa, 8
Ocak’ta genel baþkanlýk görevini
býrakýrým’’ diye kasým
kasým kasýlýyor. Ne de olsa
vücut fit, kas oraný, yað
oranýna göre oldukça fazla.
UBP’nin yaptýðý arazi
daðýtýmlarý ve verdiði
vatandaþlýklara karþý
yapýlan eleþtirilere karþý da;
“Bu eleþtirilerin arkasýnda Rum
kardeþlerimizin tepkisi var” diyor ve
kendi deyimiyle;
“Rum politikasýna hizmet edenler”i
iþaret ediyor baþbakan.
-Öyle 30, 40 deðil, 500, 2000 arsa
daðýtacaðýz, diyerekten yürüyor, siyasi
holigan Kemal Dürüst de…
-Yürü be Kemal’im kim tutar seni!
Türkiye’deki referandum öncesi
Almanya ve Hollanda’yla kavga eden
AKP iktidarýný da kimseler tutamýyor
zati…
Þimdi de ABD ve NATO ile “perde
arkasý meçhul” bir kavgaya giriþmiþ
AKP.
Norveç’te gerçekleþen Trident Javelin
tatbikatý esnasýndaki bir simülasyonda
Atatürk ve Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan’ýn düþman safýnda gösteren
subaylardan birinin Türkiye kökenli bir
Norveçli olmasý manidar mý bilmiyorum
ama gazeteci Nevþin Mengü’nün yaptýðý
tespitlerin
yerinde
olduðunu
düþünüyorum;
“NATO skandalýyla birlikte yeni bir
15 Temmuz sürecine giriyoruz.
NATO’ya haddini bildiren!! manþetler
birbirini izliyor. NATO sanal
tatbikatýnda kullanýlan Atatürk silueti
ve sahte Recep Tayyip Erdoðan sosyal
medya hesabý, iktidar için bir 15
Temmuz görevi görüyor. Oluþan yeni
atmosferde Erdoðan’a itiraz dile
getirmek, ihanet; Erdoðan rejimine
baþkaldýrý Türkiye düþmanlýðý olarak
þekilleniyor. Çizilen bu yeni “milli
birlik ve beraberlik” düsturu,
vatanseverlik sosuyla önümüze
sunuluyor. Her türlü itiraz, her türlü
muhalefet Erdoðan karþýtlýðý deðil
Türkiye
karþýtlýðý
olarak
damgalanýyor. Erdoðancý olmayan
herkesin ve her yapýlanmanýn bundan
sonra Türkiye’de iþi çok zor…
Muhtemelen pek çoðu, vatan haini, ajan
vb olmakla suçlanacak.”
Olasý bir çözüm durumunda “Mavzeri
alýp daðlara çýkarým” diyen KKTC
Dýþiþleri Bakaný Tahsin Ertuðruloðlu da
NATO’nun bu skandalýný sert bir dille
protesto etti…
O Tahsin Ertuðruloðlu ki BM
tarafýndan Kuzey’de yaþayan azýnlýklara
gönderilen yardýmlardan alacaðý vergi ve
Rumlarýn kuzeyde yapacaklarý dini
ibadetlere getirdiði kýsýtlamalarla KKTC
siyasi tarihine damgasýný vurmuþtur.
“Kýbrýslý Rumlara ait petrol arama
gemilerinin, Türk savaþ gemileri
tarafýndan gerekirse vurulabileceði”
öngörüsü de yine bu bakanýmýza aittir.
Sahi, baþbakan ve bu iki bakan
hakkýnda CTP Genel Baþkaný Tufhan
Erhürman’ýn verdiði soruþturma
önergesinin akýbetini bilen var mý?
Ercan Havalimaný sözleþmesi ile
devleti zarara uðratan Baþbakan
Özgürgün ve bu iki bakan için meclis
soruþturmasý açýlmasý onaylanmazsa,
polise giderek yargýlanma sürecini
baþlatacaklarýný söylemiþti
Sayýn Erhürman…
KKTC’nin kendisi gibi bu soruþturma
önergesi de bir yanýlsama mýydý yoksa?
Erken bir seçim rüzgârýnda savrulup
giden…

x istence

GÖLGELERÝN
PEÞÝMÝZE DÜÞMEDÝÐÝ
SOKAKLARDA

Girne'deki kazada bir yaralý
ARABA ZEYTÝN AÐACINA ÇARPARAK AMUDA KALKTI
Girne'de alkollü araç kullanan 26 yaþýndaki
Mert Tekin'in yaptýðý kazada, otomobil aðaca
takýlarak durabildi.
Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan
açýklamaya göre, Girne Deðirmenlik
anayolunda Girne istikametine doðru alkollü
içki tesiri altýnda seyreden Mert Tekin (E26), yönetimindeki HP 665 plakalý aracýn
kontrolünü aþýrý sürat ve dikkatsizlik sonucu
kaybederek kaza yaptý.
Araç, yolun solundan dýþarýya çýkýp tarla
içerisinde bulunan Eminem Restoran'ýn
reklam tabelasýna çarptýktan sonra
duramayarak, takla atmak üzereyken zeytin
aðacýna çarpýp önü aþaðýda kalacak þekilde
durdu.
Kaza sonucu yaralanan Tekin, kaldýrýldýðý
Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde görmüþ
olduðu ilk yardým tedavisinden sonra cerrahi
servisinde müþahede altýna alýndý.
Olayla ilgili soruþturma devam ediyor.

Dürüst: Daha çok istihdam, daha çok arsa daðýtacaðýz
Gazete 360- Ulusal Birlik Partisi Milletvekili, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Kemal
Dürüst’ün bir grup gence yönelik seçim konuþmasý ve itiraflarý dikkat çekti. Partili gençlere
yeterince istihdam saðlayamadýklarýný söyleyen Dürüst, bunun sebebini ise “Çünkü Maliye
Bakanlýðý bizde deðildi” sözleriyle açýkladý. Kemal Dürüst ayrýca Þubat ayýndan sonra binlerce
arsa vermek için hazýrlýk yaptýklarýný söyleyerek destek istedi. Dürüst, “Öyle 30, 40 deðil, 500,
2000 arsa daðýtacaðýz” dedi.

DÜRÜST "SEÇÝM VE HALKOYLAMASI YASASI"NI ÝHLAL EDÝYOR

YKP: YSK'yý göreve davet ediyoruz
Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) Genel Sekreteri
Murat Kanatlý, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma
Bakaný Kemal Dürüst'ün Güzelyurt'ta
düzenlenen bir etkinlikte yaptýðý konuþmanýn
"Seçim ve Halkoylamasý Yasasý"ný ihlal
ettiðini öne sürerek, Yüksek Seçim Kurulu'nu
göreve davet etti.
Yazýlý bir açýklama yapan Kanatlý, Dürüst'ün
"Seçim ve Halkoylamasý Yasasý"ný ihlal
ederek, "bir veya birkaç seçmene çýkar veya
sair hizmetler teklif, vaat ettiðini, yahut resmi
veya genel görevler veya özel hizmet ve
çýkarlar vaat ettiðini" kaydetti.
Bunun cezasýnýn iki yýla kadar hapis
öngörülen ciddi bir suç olduðunu belirten
Kanatlý, "YKP, Yüksek Seçim Kurulu'nu

göreve davet eder ve madde 188'in ihlali
konusunda yasanýn emrettiklerini yerine
getirmeye çaðýrýr" ifadelerini kullandý.
Kanatlý yaptýðý açýklamada þu ifadelere yer
verdi:
"Bakan da olan Kemal Dürüst Omorfo'da
katýldýðý toplantýda aynen þunu söylemiþtir:
'Gençlik kollarý noktasýnda þu ana kadar
sadece 12-13 arkadaþýmýzý istihdam hakký
yaratabildik. Bu sayý yeterli mi? Hayýr yeterli
deðildir ama bu devam edecektir'
Bahsettiði konu UBP Gençlik Kollarýna
saðlanan
istihdam
yaratýlmasýdýr.
Bulunduklarý
dönemde
bunu
saðlayamadýklarýný ama devam edeceklerini
söylemektedir.”

Demokrat Parti adaylarý açýklandý
Demokrat Parti (DP) 7
Ocak’taki erken genel seçim
için milletvekili adaylarýnýn
listesini açýkladý. En iyisini
#Halkbilir” sloganýyla
seçimlere hazýrlanan DP,
video tanýtýmýyla
adaylarýnýn listesini
kamuoyuyla paylaþtý.
iþte o adaylar:
Lefkoþa
Ýpek Kabýdan
Hasan Tosunoðlu
Dr Mert Necati Taþkýn
Nevzat Nevzat
Eda Çelik Yýldýrým
Nihal Sofu
Ali Tunçtaþlý
Sedat Hacýmehmet
Tigin Kiþmir
Okyay Sadýkoðlu
Hüseyin Akcan

Tankut Rýfký
Abdullah Aktolgalý
Mehmet Burçaklý
Servet Dinççetin
Maðusa
Fikri Ataoðlu
Afet Özcafer
Ertan Kaygan
Sultan Vural
Elif Ýlgün
Tuncay Seymen
Kenan Akýn
Ali Anýl Yüce
Þevket Þenbülbül
Azmiye Yýnal
Erol Karakýþ
Hamide Çelik
Banu Kuman Tuzlalý
Girne
Dr Koral Çaðman
Anýl Kaya
Altan Karaçay

Cem Hocaoðlu
Hande Kayasal
Gülþen Çataloðlu Birinci
Murat Erdoðan
Enver Hoca
Aslý Babayiðit Cansýz
Ender Erler Çabuker
Ýskele
Þirin Zaim Aðaoðlu
Halil Talaykurt
Turgut Ceyda
Ýsmail Özkurt
Hüseyin Hakký Çebi
Güzelyurt
Ýsmet Esenyel
Çelebi Ilýk
Türker Yiðitcan
Meral Karafistan Kýzýlkanat
Lefke
Ersin Doðaç
Rahme Öðütveren

Hatýralarý silmek mümkün olsaydý eðer,
ölümün üstesinden gelmek daha mý
kolay olurdu?
Ölür giderdi insan ve sanki hiç
varolmamýþ gibi ona dair herþeyi
silerdiniz hafýzanýzdan...
Kaþlarýný kaldýrýp dudaklarýný
büzerdin, þimdi sorsaydým sana eðer:
Deðilse eðer, aklýný yitirmemek
mümkün mü?
Vardý, gitti ve bir daha hiç olmayacak
iþte.
Sahip olduðum herþeyi versem de,
geri gelmeyecek bir daha.
Soðuk, buz gibi bir odada yazýlmýþ bir
yazý bu.
Köþe yazýsýndan çok, bir günlük
sayfasýný andýracak bittiðinde.
Sanki ortasýndan bir traktör geçmiþ
gibi ikiye bölünmüþ bir gün.
Geriye dönüþü olmaksýzýn öncesi ve
sonrasý þeklinde parçalanmýþ bir zaman.
Þimdi düþündüðümde, týpký bulanýk
sisli sahneler gibi belirsiz bir rüyayý
andýrýyor.
Beyaz önlük giymiþ bir eczacý.
Ümitsizce baþýný iki yana sallýyor.
Aceleyle çýkýyorum eczaneden.
Benimki de dahil, birkaç arabanýn
çýkýþýný engelleyecek þekilde park etmiþ
bir araba görüyorum.
Geri dönüyorum eczaneye.
Bir kadýn müþteri, "Evet, araba
benim" diyor ve iki yaþlarýndaki oðlunu
kovalamaya baþlýyor eczanenin içinde.
"Gel anneciðim. Anneciðim hade
gel"...
Uzaktaki bir uðultu gibi geliyor kadýn
sesi ve çocuðun kahkahasý.
Çocuk hiç oralý deðil.
Kadýn peþinden koþtukça, daha da
coþup çýðlýklar atarak kaçýyor.
Yapacak birþey yok, çocuk oyun
istiyor.
Þimdi düþününce Tom & Jerry'yi
anýmsatýyorlar bana.
Bir de sabahýn erken saatlerinde
suriçinin dar sokaklarýndaki kamyon
þöförünü.
O tek bir arabanýn bile zor geçtiði dar
yolun ortasýnda durmuþ, telefonda
konuþuyor.
Arkamda birkaç araba, hepimiz
bekliyoruz.
Ama adamýn yerinden kýmýldamaya
hiç niyeti yok.
Acelesi de yok, belli.
Bir süre sonra arabadan inip,
önümdeki kamyona yürüyorum.
Adam oturduðu pencereden baþýný
çýkarýp, "Ne oldu", diye soruyor.
Kahve söyleyeceðim, diyorum
adama, sizinki nasýl olsun?
"Anlamadým", diyor adam.
Anlamadý...
Ortasýndan traktör geçmiþ gibi ikiye
bölünen günün ilk yarýsýndan kalan bu
görüntünün,
günün
sonunda
yazacaðým bu köþe yazýsýna gireceðini
bilmiyordum o an henüz.
Bilseydim, adama çok daha
sinematografik bir yanýt verirdim
kuþkusuz.
Geçti.
Ýnsanlarýn kalpleri iyidir ama kafalarý
bir iþe yaramýyor, diyen yazar çoktan
öldü.
Yazýlmamýþ mektuplarýn piþmanlýðýný
kaydedebileceðim bir tuþ arýyorum
þimdi bilgisayarda.
Özür niyetine kesilmiþ bir ceza gibi...
Söylenmemiþ sözlerin hiçbir deðeri
yok.
Peþimize düþmeyecek gölgeler birlikte
hiç dolaþmadýðýmýz sokaklarda.
Oralarda yürüyeceðim artýk sadece
bundan sonra.

TL'niz süründükçe göklerde uçar döviz
A
KAY
A
L
A
ÝL
DÝRÝF

Gam çekmeyin sakýn bu olsa bütün gayleniz
Sonsuza dek yaþatmak deðil mi hedefiniz?
Eridikçe TL hafifler gittikçe cebiniz

Kalay

12 EYLÜL'E DÖNEN
AMPULCÜLER

CHP Milletvekili Barýþ Yarkadaþ, Silivri Cezaevi'nde bulunan Habertürk Editörü Oðuz
Usluer'in saçlarýnýn zorla kesildiðini açýkladý. Zorla saç kesmek bir 12 Eylül uygulamasýydý.
Hani zaman zaman AKP iktidarý ve Reis Türkiye'yi 90'lý yýllara döndürdü deniliyor ya, meðer
durum daha da vahimmiþ. Türkiye 12 Eylül 1980 darbesine döndü ne yazýk ki... 12 Eylül'ün
beslediði büyüttüðü Ýslamcýlarýn, 12 Eylül uygulamalarýna gerþ dönmesinde
þaþýlacak bir þey yok. Þaþýrtýcý olan hala daha Reis ile çetesinin 12
Eylülün ve faþist Kenan Evren'in takipçisi olduklarýnýn
anlaþýlmamasý...

Kalaycý

Ali OSMAN

Sessizliðin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent
mehmetlevent1946@gmail.com

aliosmanus@yahoo.com

YOK MU SUSTURACAK
ÞU KONUÞANI

BÝZE KATMERLÝSÝ…
Türkiye Baþbakan Yardýmcýsý
Mehmet Þimþek, Türk Lirasý'nýn döviz
karþýsýnda yer ile yeksan olmasýný
deðerlendirdi…
Merak etmeyin, yakýnda düzelecek,
yollu açýklamalar yaptý ancak inananlar
var mý bilemem…
Fakat satýr aralarýnda bunun
nedenlerini de vurgulamaya çalýþtý…
Çalýþtý derken TL'nin eriyiþinin perde
arkasýnda neler yattýðýný vatandaþýn da
bildiðini, ancak kafalarýnýn karýþmasý ve
bir beklenti içerisine girmeleri için böyle
konuþmak zorunda hissetti kendisini…
Ne dedi Baþbakan Yardýmcýsý:
"Sakin þekilde resmi iyi okumak
önemli. ABD ve batýyla yaþanan
sorunlar geçici…"
Türk Lirasý'nýn deðer kaybýnýn ABD
ve AB ile yaþanan sorunlardan
kaynaklandýðýný baþka türlü izahý
olabilir mi?
Hep yazdýk söyledik…
Ülkeleri emperyalistler iki þekilde
döverler!
Birincisi askeri yoldan, kaba
kuvvetle, yani sopayla…
Ýkincisi de ekonomik yoldan, yani
havuçla!
Türkiye'yi havuçla dövüyorlar…
Ekonomiden, spordan, saðlýktan,
eðitimden, bilumum devlet iþlerinden
anlamayan bir yönetim ve bir baþkan
var Türkiye'nin baþýnda…
Herþeyi Allah'a havale etmiþ
durumdadýrlar…
Allah isterse olur, Allah isterse
kurtulur, onlara göre…
Türk Lirasý ezelden beri enflasyonist
bir para…
Diðer paralar karþýsýnda eriyen,
tükenen bir deðeri var…
Ve Türkiye'nin de gerek ABD'ye
gerekse AB'ye olan baðýmlýlýðý
nedeniyle bu paranýn gidiþatý, elinde TL
olanlarýn mahvýna sebep olmaktan
baþka bir iþe yaramaz.
1979 yýlýnda yayýnladýðýmýz bir
gazetede bu konuya dikkat çekmiþ ve
"Türk Lirasýna hayýr" manþeti
atmýþtýk…
Yani tam 38 yýl önce…
Ve 1983 yýlýna kadar da Türk parasýna
hakaretten yargýlandýk KTFD
mahkemelerinde…
Sonra bir nedenle dava düþtü ve
yargýlanmaktan kurtulduk…
***
Türkiye göbekten baðýmlý olduðu
bilhassa ABD ile sürtüþmeye çalýþarak
Türk Lirasý'ný bu hale getirdi.
Tabii Dünya Bankasý, IMF'yi de
yabana atmayalým.
Onlara olan borcu Türk Lirasý'nýn
deðer
kaybediþiyle
arttýkça
artmaktadýr…
Tayyip Baþbakan olduktan sonra
TL'yi YTL'ye sonra da yeniden TL'ye
çevirirken bir deðer kazanmadý TL…
Türkiye'deki kurum ve kuruluþlarý
yabancý sermayeye peþkeþ çektikten
sonra elinde satacak neyi kaldý ki?
Arap ülkelerine sattýðý daðlar, araziler
de fayda etmedi…
Bizim açýmýzdan düþünürsek iþimiz
berbat…
Türkiye ekonomisinin bu kötü gidiþi
bize katmerli olarak yansýyacak.
Ýþimiz boru yani!

Dörtyol köy giriþinde dün meydana gelen kazada iki kiþi yaralandý...

Traktör ikiye bölündü
Gamze PÝR BAYKUR- Dörtyol köy giriþinde dün 11:30 raddelerinde bir salon araç
ile bir traktörün çarpýþmasý sonucu meydana gelen kazada araç ve traktör sürücüsü
yaralanýrken traktör ikiye bölündü. Döne Sonbaþ, yönetimindeki FN 044 plakalý araç
ile Türkmenköy istikametinden Dörtyol istikametine doðru seyrederken dikkatsizliði
sonucu aracýn kontrolünü kaybederek o esnada karþý istikametten gelen Kemal Fidan
yönetimindeki AA 103 plakalý traktörün sað arka tekerlek kýsmýna çarptý. Kazada
yaralanan Döne Týrlýk ile Kemal Fidan Maðusa Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlýrken, FN
044 plakalý araçta büyük hasar meydana geldi, traktör ise ikiye ayrýldý.

Ölümlü kazaya 3 yýl 10 ay hapis
(Kamalý Haber) - Girne-Alsancak
çevreyolu Karmi kavþaðý yakýnlarýnda 8
Eylül tarihinde Türkmenistan uyruklu 29
yaþýndaki AzamadRajapov'un hayatýný
kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasýyla
ilgili yargýlanan 26 yaþýndaki Rüstem
Hudayberdiyev hakkýndaki dava dün
karara baðlandý. Girne Aðýr Ceza
Mahkemesi'nde yargýlanan sanýk 3 yýl 10
ay hapis cezasýna çaptýrýldý. Fadýl Aksun
baþkanlýðýnda, Kýdemli Yargýç Pýnar
Beyoðlu ve Yargýç TemaySaðer'den oluþan
heyetin gerekçeli kararýný Mahkeme
Baþkaný Fadýl Aksun okudu. Aksun
kararda sanýðýn kazanýn meydana geldiði
Girne-Alsancak çevreyolu Karmi
kavþaðýnda viraja geldiði zaman hýzýný
makul seviyeye düþürmediðini, kazaya
neden olduðunu ve bu kazada mutlak
kusurun sanýða ait olduðunu ifade etti.
Ölümle sonuçlanan trafik kazalarýnýn
giderek arttýðýna vurgu yapan Aksun,
yaþanan kazalarýn toplumda büyük bir etki
býraktýðýný ifade etti. Aksun, insan
yaþamýnýn son bulduðu böylesi suçlara
karþý mahkemelerin caydýrýcý ceza vermesi

gerektiðine vurgu yaptý. Böylesi suç
iþleyenlere ceza verirken kamu menfaatinin
göz önünde bulundurulmasý gerektiðini
kaydeden Aksun, sanýðý tedbirsiz ve
dikkatsiz araç kullanarak ölüme neden olma
suçundan 3 yýl 10 ay hapse mahkûm
ettiklerini açýkladý. Aksun, sanýðýn yabancý
uyruklu olduðunu, cezasýný çektikten
sonra ülkeden ihraç edileceðini, ehliyeti
konusunda tedbir kararý verme gereði
olmasa da yürütme organýnýn zaman zaman
ihraç kararlarýný iptal etmesinden dolayý bu
yönde de bir karar vermeyi uygun
gördüklerini söyledi. Aksun, sanýðýn 2 yýl
boyunca sürüþ ehliyeti sahibi olmasýný
men etti.

Çiziktir
di
Çiziktirdi

Tayyýp konuþuyor…
Döviz uçuyor…
TL yerlerde sürüm sürüm sürünüyor.
Yoksulun ekmeði bir kez daha boðazýnda
kalýyor.
Çocuklar bir kez daha aç midelerini bastýrýp
uyumaya çalýþýyorlar!
***
Tayyýp'ýn aðzýndan çýkan her sözcük,
dövizin motorlarýný yeniden ateþleyip
fýrlatýyor!
Ama onun umurunda deðil…
Çok mutlu oluyor bu uçuþtan!..
Büyük memnuniyet ve keyif alýyor!
Çünkü potin kutularýnda destelediði
yeþilleri ömrünün sonuna kadar yese
bitiremez!
O konuþup dünyaya meydan okudukça
döviz uçuyor…
Döviz uçtukça o da potin kutularýndaki
yeþilleri gözünün önüne getirip
iþtahlanýyor…
Ýþtahý kabardýkça da daha yüksek
perdeden atmaya devam ediyor!
Olan da TL'ciðe oluyor!
Zerzebil bir þekilde yerlerde sürüm sürüm
sürünen ve çul bile olamayan zavallý TL'ciðe!
***
O zaman ne yapmalý?
"Reis"in aðzýný bantlamalý!
Hayýrlara vesile olacak hiçbir þey
söylemiyor gördüðünüz gibi.
Aksine Türkiye ekonomisi içinde
debelendiði çýkmaz bataklýðýna biraz daha
saplanýyor!
Peki, TL'yi sürünmekten kurtarmak, bu
trajik gidiþi durdurmak için kim bantlayacak
"Reis"in aðzýný?
Malûm, onun evde tutmakta zorlandýðý
yüzde elli tabasý var!
"Reis"lerinin potin kutularýndaki
yeþillerine dokunmaya yeltenecek olanlarýn
vay haline!
Amerika'da mahkemeye prangalarla
çýkarýlan Rýza da aklýný baþýna alsýn bu arada!
Öyle "Ben artýk itirafçý oldum" diye atýp
tutmasýn!
Adamýn aðzýna öyle biber sürerler ki,
acýdan dilini ýsýrýp koparýr!
Yeter ki "reis" yüzde elliyi evde tutmaktan
vazgeçsin!
***
Dolar 4 TL'ye dayandý!
Euro 5'e…
Sterlin 5.50'ye uçuyor!
Zaman zaman "döviz çýldýrdý" diyor kimi
gazete baþlýklarý.
Aslýnda dövizin çýldýrdýðý falan yok.
Aklý baþýnda ve gayet de sakin.
Neden uçar gibi, yükselir gibi görünüyor
biliyor musunuz?
TL her gün biraz daha yerlerde sürünüp
zerzebil oluyor da ondan!
TL yerlerde süründüðü için, haliyle döviz
de ona çok yukarýlardan bakýyor!
Türkiye'de yaþayanlar deðil, Kuzey
Kýbrýs'ta yaþayan ve TL kazanýp, iðneden
ipliðe her þeyi sterlinle satýn almak zorunda
býrakýlanlar çekiyor bu rezaletin acýsýný.
Bu gidiþi frenleyecek iradenin zerresi ise
KKTC hükümetinde yok!
Uzmanlar çaðrý yapýyor halka.
"Bankalarla anlaþýp döviz borçlarýnýzý
TL'ye çevirin" diye!
Çünkü
ne
bugünkü
UBP-DP
hükümetinden, ne 7 Ocak'ta yapýlacak erken
seçimden, ne de hangisi olursa olsun, bu
seçimle kurulacak yeni hükümetten hayýr var!
Umutun U'su bile yok!
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Þaziye’nin Görüþü:

Erdoðan Baybars

ebaybars@yahoo.com

Dünyada ne olursa
olsun, günün sonunda
bela gelir Kýbrýs'ý bulur.

MÝÞ-MIÞLAR
* Eroðlu, Miroðlu'nun anma
töreninde yaptýðý konuþmada,
siyasete doymadan hayata veda
ettiðini söylemiþ.
- Eroðlu haklý… Tecrübe
konuþuyor. Siyaset doyulacak
bir þey deðil ki... Siyaset
doyumsuzluktur… Zaman zaman
siyasilerin patlamasý bu
yüzdendir...
***
* Rumlar Kuzey'de konaklayacak
turistlere ülkeye giriþ izni vermemiþ.
- Vay kýskançlar vay!
***
* Yunanistan ile Kýbrýs arasýnda
elektrik kablosu döþeniyormuþ.
- Boþuna zahmet etmesinler…
Bizim uzmanlarýmýz hesapladý,
çok pahalý geldiði için istemiyor.
Suda yandýk, elektrikte de mi
yanalým, diyorlar...
***
* 6 Kooperatif 33 yýldýr genel kurulu
toplanmayan Koopbank için yargýya
baþvurmuþ…
- Haklýdýrlar, haksýzdýrlar ona
karýþmam… Ama 33 yýldýr kapalý
olan gözleri, kulaklarý, dilleri
nasýl oldu da þimdi açýldý merak
ederim doðrusu.
***
* Döviz uçmaya devam ediyormuþ.
-Þsssst, uyanýn… Omuzlarýnýza
kondu da farkýnda deðilsiniz...
***
* Türk Lirasý döviz karþýsýnda
eriyormuþ, vatandaþ periþanmýþ.
- Ne kadar bildik, tanýdýk,
duyduk laflar deðil mi?
***
* Akýncý Londra'da KKTC
temsilciliðini ziyaret etmiþ.
- Nasýl? Tertip, düzen, temizlik,
ilgi, izaz ikram tamam mý?
***
* Þener Levent ve Memduh Ener,
hala hapisteymiþ.
- Hayret... Asmayýp besliyorlar.
(5 Eylül 2002 / LOLOLO'dan)

Bir avuç topraðý yoðurmak…
ARUCAD Eðitim Merkezi'nde, "Rodin
His Lover & His Friends" adýný taþýyan
sergiyi ziyaret ettim.
Üniversite Kurucusu Erbil Arkýn'ýn
orijinal koleksiyonundan oluþan ve mutlaka
izlenmesi gereken mükemmel bir sergi.
Sergide, Rodin'in ilham kaynaðý, modeli,

BÖYLE BÝR ANDI

arkadaþý ve sevgilisi Camille Claudel'in bir
fotoðrafý da yer alýyor.
Olmazsa olmazdý zaten.
***
Camille Claudel;
"Bir avuç topraðý yoðurmayý bile
bilmeyenler.

Fotoðraf:
Erdoðan BAYBARS

Duygusuz yavan insanlar.
Bu benim ruhum en kutsal varlýðým...
Bunlar çalýþma saatleri. Ruhumun
yandýðý saatler.
Siz yiyip içerken, dalga geçerken, oburca
týkýnýrken, ben heykelimle yalnýzdým..
Ve yavaþ yavaþ akan benim hayatýmdý..
Bu topraðýn derinliklerine kanýmý
akýtýyordum..."
diyen bir sanatçý.
Bir seramik ve çamur tutkunu olarak onu
sevgiyle andým.

NE SEVDÝÐÝN BELLÝ,
NE SEVMEDÝÐÝN…
Maþallah…
Bu seçimde de, saçmalamalarýn bini bir
para…
Birinci paragrafta, UBP'nin "rezilliklerini"
anlatýyor, yerden yere vuruyor.
Üçüncü paragrafta, "UBP en büyük
parti" diye göklere çýkarýyor, yere göðe
sýðdýramýyor.
Düþünün bakayým…
Dövüyor mu?
Övüyor mu?
Ya içmiþ olabilir mi?

BE-CE-RE-MÝ-Y0-RUZ…

Ayýp diye birþey
kalmadý. / Herþey
mübah sayýlýr
oldu. / Birilerinin
çýkýp "e utanýn be
artýk" demesi
gerekiyor…

Kýzýlbaþ Kilisesi'nden baþlandý, trafik
ýþýklarýna doðru çalýþmalar devam ediyor.
Kiliseden taraf, iþlem tamam gibi...
Kaldýrýmlar yapýldý, taþlar döþendi, yol
trafiðe açýldý gibi...
Eski yol ile yeni yol arasýnda bir metrelik
bir mesafecik kaldý…
Bu nasýl bir iþ/çalýþma anlayýþýdýr ki, bu
1 metrelik alan çukur çukur duruyor.
Yapmadýlar… Düzeltmediler…
Baþbakanlýða dönen dar sokacýk da
öyle...
Diðer baðlantýlar da…
Beceremiyoruz yahu…
Yazýk yani…

Cuma’dan Cuma’ya
ufahri@kibris.net

SEÇÝM

GÜNLÜK
GÜNLÜK

Ülker Fahri

Artýk köylerde
dahi, evlerde tavuk
beslenmediðinden,
þimdiki
gençler
bilmeyebilir.
Bizim çocukluk
yýllarýmýzda,
Sadece
köylerde
deðil,
kasabalarda da her evde tavuk
beslenir, hem yumurtasýndan, hem
etinden aile yararlanýrdý.
Yemleme saatý geldi miydi ve
yemleyecek olan göründü müydü,
bütün tavuklar kanatlarýný çýrparak
ve “guk” “guk” sesleri çýkararak,
uçaracasýna yemlendikleri yere
doðru hýzla koþarlar, önlerine
günde sadece bir defa konan yemi,
birbirleri ile yarýþ içinde yemeye
çalýþýrlardý, artýk hangisi ne kadar
yiyebilirse...
O günlerde,
Þimdiki gibi hazýr satýlan tavuk
yemleri de yoktu, ya hayvan yemi
olmaktan baþka bir iþe yaramayan
ve ucuza satýlan kýrýlmýþ buðday
verilirdi, ya da kepek yoðrularak
önlerine konurdu, o da olmadý,
bayat ekmekler ýslatýlarak
yedirilirdi.
Kardeþlerin
en
büyüðü
olduðumdan, bizim evde tavuklarý
yemleme benim iþimde ve doðrusu
büyük keyifle yapardým.
Þimdi düþünürüm de...
Belki, bazý köylerde 3-5 evde
kalmýþtýr bu adetler derim, artýk
kimse bu iþlerle uðraþmak
istemiyor, herkes hazýra alýþmýþ.
Artýk, evde tavuk besleme,
hergün yumurtasýný toplama,
yumurta vermeyeni kesip piþirme,
mazide kaldý.
Üstelik,
Artýk, adý “tavuk” da deðil,
modern dilde “piliç” diyorlar ve
marketlerde temizlenmiþ olarak,
ister bütün, ister parçalar halinde
de satýlýyor.
***
Nerden aklýma geldiysa, o günleri
hatýrladým.
Herhalde,
Seçim sürecine girilen bu
günlerde, hükümettekilerin, ardý
arkasý kararlar alarak, esnafa
düþük faizle “kredi” olanaklarý
yaratmalarý, köy köy gezerek
gençlere “arsa” daðýtmalarý, bu
ülkeye çalýþmaya gelenlere
“vatandaþlýk”
daðýtmalarý,
devlette geçici statüde iþe
alýnanlara, Anayasa’ya aykýrý
þekilde “kamuda kadrolu
memuriyet” yasasý yapmalarý,
kamu kuruluþu banka ve sigorta
þirketlerinde usulsüz “istihdam”
saðlamalarý ve benzeri “siyasi
rüþvet”ler daðýtarak, “oy
yatýrýmý” yapmalarý, bana anamýn
tavuklarý yedirmemi hatýrlattý.
Deðil mi ya...
Anam o tavuklarý boþuna yedirip
beslemiyordu.
Bir süre her gün doðurduklarý
yumurtalarý altlarýndan topluyor ve
çocuklarýna
yediriyordu,
yumurtadan kesilince de kafayý
kesip,
çocuklarýna
etini
yediriyordu.
Ne farký var.
Ha,
yumurta
verecek
“tavuk”larý besleme,
Ha, oy verecek “seçmen”leri
besleme.
Ýkisi de ayni mesele deðil mi?
Birinde yumurtasýný almak için
yedirirsiniz, ikincisinde oyunu
almak için yedirirsiniz.
Lokum, önce onu “yedir”

sonra sen “ye”
Baksanýza....
Seçim düdüðü çalar çalmaz,
hükümette yer alan siyasi partilerin
“yetki” sahibi bakanlarý, köy köy
gezerek, çevrelerine topladýklarý
genç, orta yaþlý ve ihtiyar ayýrýmý
yapmadan daðýtmaya, yedirmeye
baþladýlar.
Durun beyler, durun bakalým,
Benim, anamýn tavuklarýna
benim yedirdiklerim, anam kendi
malýydý.
Siz,
Kimin
malýný
kime
daðýtýyorsunuz, kimin malýný kime
yediriyorsunuz?
Daðýttýklarýnýz ananýzýn malý mý?
Mal, devletin malý.
Bu düzende, size kimse “hesap”
sormayabilir.
Nasýl olmasa,
Hükümette, hangi partiyse,
benzeri iþleri onlar da yaptýðýndan,
çark dönüyor da,

Seçim
öncesi,
hesap
soracaklarýný söyleseler de, seçim
sonrasý, söylediklerini unutuyorlar
da... Biz yine de söylemiþ olalým,
Aklýnýzda bulunsun,
Kim bilir, “gün ola, çark döne”
bir yere yazýnýz.
***
Bazý “düzen” partilerinden, bazý
sesler yükseldiðini duyar gibiyim.
Bu dönemde soracaksýnýz mý
dediniz?
Duymadým.
Hangi dönemde hesap soranýnýz
oldu da bu dönemde soracaksýnýz?
Oyunu bu þekilde verenler!
Biliniz ki,
Kendi çocuklarýnýzýn geleceðini
satýyorsunuz.
Bu günün küçük hesabýnda,
Hem
ülkenizi
çýkmaza
itiyorsunuz,
Hem Çocuklarýnýzýn geleceðini
mahvediyorsunuz.
Unutmayýnýz.

Maðusa'da 8 yaþýndaki üvey oðlu B.B'ye 2016 yýlýnda kýzgýn þiþ
ile iþkence eden ve 2017 yýlýnda ise döven Mustafa Duman
tutuklanarak dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý...

Ýþkenceci üvey
baba tutuklandý
Gamze PÝR BAYKURMaðusa'da birlikte yaþadýðý 8
yaþýndaki üvey oðlu B.B'ye 2016
yýlýnda kýzgýn þiþ ile her iki
bacaðýný yakarak iþkence eden ve
2017 yýlýnda ise tokat atarak ciddi
darpta bulunan iþkenceci üvey
baba Mustafa Duman, Sosyal
Hizmetler Dairesi tarafýndan
yapýlan
þikayet
üzerine
tutuklandý. "Ciddi darp"
suçlamasýyla dün Maðusa Kaza
Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý
Duman teminata baðlanarak
tutuksuz yargýlanmak üzere
serbest kaldý. 8 yaþýndaki B.B ise
Sosyal Hizmetler Dairesi
tarafýndan Tuzluca köyündeki
anneannesinin bakýmýna verildi.

Çocuða kýzdý,
iþkence etti...
Meselenin tahkikat memuru
Ýbrahim Bulut, zanlý Mustafa
Duman'ýn 2016 yýlý ile 15 Kasým
2017
tarihleri
arasýnda
Antalyalýlar bölgesindeki evinde
beraber yaþadýðý 8 yaþýndaki
üvey oðlu B.B'nin kendisini bir
çok sebepten dolayý kýzdýrdýðý
gerekçesiyle evinde bulunan
þiþleri bacaðýna sokarak ve bir
çok kez de B.B'nin vücudunun
muhtelif yerlerine tokatlar atarak
ciddi þekilde darp ettiðini açýkladý.
22 Kasým 2017 tarihinde Sosyal
Hizmetler Dairesi tarafýndan
polise þikayet geldiðini belirten
Bulut, zanlý Duman'ýn þikayet
üzerine tutuklandýðýný ve zanlýnýn
gönüllü ifade vererek suçunu
kabul ettiðini açýkladý. Zanlý
aleyhine yürütülen tahkikatýn
tamamlandýðýný belirten Bulut, TC
vatandþý olan zanlý Duman'ýn
uygun bir teminata baðlanmasýný
talep etti.
Yargýç: "Aðýr teminat þartý
vermeyi uygun bulurum..."
Maðusa Kaza Mahkemesi
Yargýcý Gökhan Asafoðullarý, zanlý
Mustafa Duman'ýn iþlemiþ olduðu
"Ciddi darp" suçunun yasada
hafif suç olarak yer aldýðýný ve 3
yýla kadar hapis cezasý
gerektirdiðini
belirterek,
müþtekinin yaþýnýn 8 oluþunu ve

Erdoðan'ýn doktoru: Ýlaçlar
inancýmýzý tehdit ediyor
Saðlýk Bilimleri Üniversitesi Rektörü ve Tayyip Erdoðan'ýn
özel doktoru Cevdet Erdöl, ilaçlarýn 'helal olmayan' katkýlar
içerdiðini ve inançlarý tehdit ettiðini söyledi. Bazý kozmetik
ve ilaçlarda domuz deri ve kemiklerinin yer aldýðýný, bazý
ilaçlarda ise alkol
kullanýldýðýný dile getiren
Erdöl, bazý kültürlerde
kullanýlmasý dinen, örfen
yasak olan maddelerin,
hayattan tecrit edildiði gibi
týptan da çýkarýldýðýný ileri
sürdü. Erdöl þunlarý
söyledi: "Ülkemizde, gýda
ve ilaç endüstrisinde Batýlý
ülkelerde üretilen jelatin kullanýlmaktadýr ve bu ürünün ana
kaynaklarý içerisinde, domuz deri ve kemikleri yer
almaktadýr. Helal olmayan katkýlar içeren ilaç ve týbbi
cihazlarýn, Müslümanlarca tüketilmesi endiþe verici olup,
bu durum genlerimizi, geleneklerimizi, inancýmýzý tehdit
etmektedir. Bu hayati meseleyi zaruret kavramýyla
geçiþtirmemeli ve bir an önce 'helal ilaç-helal týbbi malzeme'
konusunda kendi alternatiflerimizi geliþtirmeliyiz." Haram
yiyen bir iktidarýn helalci þaklabanlarý da böyle buyuruyor
iþte. Ýlaç kullanmayý da yasaklayýp insanlarý kýsa yolda
ölüme gönderecek bu zerzevatlar...
BÝLÝNENLERÝN
TEKRARI

“Týrnak”...

Siyasi partiler 7 Ocak'ta
yapýlacak olan erken
genel seçim için
adaylarýný yavaþ yavaþ
belirlediler. Henüz
sahaya inmediler ancak
sahaya indiklerinde de
neler söyleyip
söylemeyecekleri az çok
bilinmektedir.

"Alýyor maaþýný ay sonu veya ay
baþý iþçisi memuru… Birkaç kuruþ
kazanýyor ürettiði atölyesinde
esnaf, birþeyler satýyor,
kazandýðýný atýyor çekmeceye…
Daha kapatamadan çekmeceyi,
oraya düþen para eriyip
kayboluyor."
Tayfun ÇAÐRA
(Yeni Düzen)

DÖVÝZ
Dövizin ciddi artýþý
vatandaþlarý da ciddi
þekilde paniðe
sürükledi. 7 Ocak'ta
yapýlacak seçimlerden
çok geçim derdi ile
uðraþýyor. Ülkede bir
çok kredinin tüm
uyarýlara raðmen döviz
cinsinde olmasý, ev
kiralarýndan okul
harçlarýna bir çok
harcamanýn dövize
endeksli olmasý ülkeyi
kaosa sürüklüyor.
Siyaset sahnesinde ise
bu konuda týk yok…

BÝR MAÇIN
ARDINDAN

doktor raporuyla da suçun
desteklendiðini göz önünde
bulundurduðu zaman ithamýn
nevinin hafif deðil oldukça aðýr
olduðunu açýkladý. Zanlý
Duman'ýn aleyhindeki ithamý
destekleyen þahadet olduðu
bulgusuna vardýðýný ifade eden
Asafoðullarý, zanlýnýn ileride
yargýlanmasý ve mahkum edilmesi
halinde hafif bir ceza tayin
edilemeyeceði
inancýnda
olduðunu
vurguladý.
Asafoðullarý, TC vatandaþý olan
zanlýnýn
yargýlanmaktan
kaçabileceðini de göz önünde
bulundurduktan sonra aðýr
teminat þartý vermeyi uygun
bulduðunu belirtti. Asafoðullarý,
zanlý Mustafa Duman'ýn kimlik,
pasaport ve seyahat belgelerine
el konularak KKTC dýþýna
çýkýþýnýn men edilmesine, 10 bin
TL nakdi teminat ödemesine, 1
KKTC vatandaþýnýn 50 bin TL
þahsi kefalet senedi imza
etmesine ve zanlýnýn haftada 4
gün en yakýn polis karakoluna
giderek
ispatý
vücutta
bulunmasýna emir verdi.

Real Madrid-Apoel
maçýný fýrsat bilen
KKTC'li gazeteciler,
KKTC'nin FÝFA'ya
alýnmamasýný Ýspanyol
basýnýna konuþarak
Rumlarý suçladýlar…
Türkiye kýrsýn bu yasaðý
öyleyse ve burada
dostluk maçý yapsýn
takýmlarýmýzla…

" Ben bu seçimlere katýlým oranýnýn
bir öncekinden de düþük olacaðýný
tahmin ediyorum. Neden mi?
Ýnsanlar seçecekleri hükümetlerin
can çekiþtikleri sorunlarýna çare
olacaðýna inanmýyorlar. Hükümet
edenlerin ne elinden bir þey
geliyor, ne de gelecek."
Mehmet MOREKET
(Havadis)
""Eþit devlet eþit devlet
tutturmacasýndan vazgeçin…
Limanlarýnýz, hava limanlarýnýz,
yollarýnýz, bayýndýrlýðýnýz,
ulaþtýrmanýz, toplu taþýmacýlýðýnýz
eþit deðildir. Saðlýk hizmetiniz,
eðitime ayýrdýðýnýz bütçe eþit
deðildir. Tarým ve hayvancýlýk
siyasetiniz eþit deðildir.
Turizmde eþit deðiliz. Kýsacasý
Kýbrýs'ta iki eþit devlet iddiasý
gülünç bir iddiadýr."
Serhat ÝNCÝRLÝ
(Kýbrýs Postasý)
"HP'nin aday listeleriyle
topladýðý tepkiler nedeniyle ilk
araþtýrmalardan bugüne
yaþanmýþ düþüþüne, yeni bir
miktar daha düþüþ eklemiþe
benziyor."
Çiðdem DÜRÜST
(Yeni Bakýþ)

Günün Kahramaný

KEMAL
DÜRÜST
UBP'nin en tepki
toplayan bakanlarýndan
biri olan Kemal Dürüst
yine sandýða girdi
Güzelyurt'ta, yine oy
bekliyor. Ve seçim
kazanmanýn da
vaatlerden geçtiðini
düþünüyor herhalde.
Bakýn ne demiþ: "Gençlik
Kollarý noktasýnda þu ana
kadar sadece 12-13 arkadaþýmýza
istihdam hakký yaratabildik. Bu sayý yeterli
mi? Hayýr, yeterli deðildir, ama bu devam
edecektir." Yani Kemal Bey diyor ki, bizi seçin yine,
sizi iþe alalým… Ýstihdam vadediyor, arsacýk
marsacýk da vadediyor herhalde… Anladýnýz mý
gençler… Siz eti de býçaðý da verin eline, kessin
istediði gibi… Boþuna mý Dürüst dediler?
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Baflýnýn Köþesi
Dr.Dolgun Dalgýçoðlu
dolgun2002@yahoo.com

SAÐLIK
SORUNLARINDAN BÝRÝ
Seçimler araya girdi, Kýbrýs'ta iþler
durdu...
Yaprak kýpýrdamýyor adeta…
Herkes iþinde, gücünde...
Keyfinde hatta...
Barlar dolu...
Lokantalar dolu...
Yollar dolu…
Kafalar dolu…
Kaç yýl daha geçecek,
güzel bir gün görmeyecek
bu dertli baþým?
Derken...
Bir kadýnýn doðumdan
sonra ölümü düþüyor
yüreklere.
Üzülüyorum…
Herkes üzülüyor…
Üzülmemek elde mi?
Çocuklarý kaldý...
Çocuklarýn babasý kaldý...
Ve hastasýný kaybetmiþ sýkýntýlý bir
doktor kaldý geriye.
Kimse kimsede bir kusur aramaya
kalkmasýn bu saaten sonra.
Olacaðý vardý, demek kolay ama oldu
iþte.
Kötü de oldu.
Önlenmesi mümkün müydü bilemeyiz
bunu.
Belki bir pýhtý atmýþtýr damarda beyni
týkamýþtýr...
Belki ufak bir ihmal vardýr ameliyat
öncesi ve sonrasý.
Ama bilinmelidir ki hiç bir doktor
kasýtlý olarak hastasýna zarar verecek
eylemde bulunmaz.
Bunu gördüm bu karmaþa içinde.
Kýbrýs'ta çözüm olsun da daha rahat
yaþayalým, derken.
Önümüze bakalým diye düþünürken.
Acý haberi, aldým...
Ve o saatten sonra ne çözüm, ne Kýbrýs,
ne de dünyanýn bir önemi kalmadý.
Aklýma þu geldi ancak...
Kýbrýs'ta yýllardýr yapýlan bir yanlýþ var.
Saðlýk konusunda...
Muayenehanelerde ameliyat...
Eskiden hastane yoktu…
Donaným yoktu…
Ekip de yoktu…
Doktor muayenehanesine veya
kliniðine ameliyat masasý ve birkaç
ameliyat donanýmý koyar...
Dýþarýdan yardýmcý asistan ile
narkozitör çaðýrýr...
Ameliyatý yapar, birkaç gün de yatýlý
takip saðlar...
Ama þimdi hastane, ekip hatta
hastanelerin bir kýsmýnda tam donanýmlý
yoðun bakým var.
Koskoca týp fakülteleri faaliyetteler.
Hocalar yeterli sayýda üstelik.
Ekipman desen...
Ölüm vakasýnýn olduðu Maðusa'da
da yeterli imkan var...
Ve Maðusa'da özel hastanelerin
yanýnda bir de devletin hastanesi
mevcut...
Toplama ekip ile ameliyatý klinikte
yapmak...
Yanlýþ.
Bu yanlýþýn kaldýrýlma zamaný geldi de
geçti...
Biliyorum...
Kendi yerinde ameliyat yapan
doktorlar belki kýzacaklar...
Belki maddi kayýplarý olabilir diye
üzülecekler...
Ama Türkiye'de bu aþamalarý görmüþ
biri olarak önerim þu...
Kendinizi yormayýn, geceleri kapatýn...
Ne ekip kalsýn muayenehanelerinizde
ne de yatak olsun.
Muayene saatleri dýþýnda hasta
gelirse...
Özel bir hastanede gerekenleri
yaparsýnýz.
Hepsi bu.
Hem sorunlar azalýr, hem doktor olarak
rahat uyursunuz.

Tepebað'a 2 yýl 6 ay hapis cezasý
(Kamalý Haber) -LefkoþaGirne anayolunda 25 Nisan 2016
tarihinde meydana gelen trafik
kazasýnda yolu koþarak geçmeye
çalýþan Salahattin Bostancý'ya
çarparak ölümüne neden olan
Barýþ Tepebað hakkýndaki
davada dün karar açýklandý. Girne
Aðýr Ceza Mahkemesi'nde
yargýlanan sanýk 2 yýl 6 ay hapis
cezasýna çarptýrýldý. Fadýl Aksun
baþkanlýðýnda, Kýdemli Yargýç
Pýnar Beyoðlu ve Yargýç
TemaySaðer'den oluþan heyetin
baktýðý davada ölümlü trafik
kazalarýndaki artýþa dikkat çekildi.
Alýnan kararý okuyan Yargýç
TemaySaðer, kazanýn meydana
geldiði anayolun meskûn mahal
olarak anýlmadýðýný, ancak
civarda birçok ev ve iþyeri
olduðunu, sanýðýn Lefkoþa-Girne
yolunu sürekli kullandýðýný,
anayolda birçok kiþinin yaya
olarak yolu geçmeye çalýþtýðýný
öngörmesi gerektiðini söyledi.
Yargýç, sürekli yolu kullanan ve
yayalarýn da olabileceðini
öngörecek tecrübeye sahip olan
sanýðýn, kaza günü kamyon
araçlar için olan 75 kilometre hýzýn
üzerinde seyir halinde gittiðini
söyledi. Kazada aðýr yaralanan ve
kaldýrýldýðý hastanede yaþamýný
yitiren Bostancý'nýn yanlýþ hesap
yaparak yolu koþarak geçmeye

KONUÞ
GÖR DUY KONUÞ

ALO AFRÝKA HATTI
YAKINDA DÖVÝZDEN DOLAYI
MAHKEMELER DOLUP TAÞACAK

çalýþtýðýný, bu nedenle yaþanan
kazada katkýsal kusurunun
olduðunu ifade etti. Kuzey Kýbrýs
gibi küçük bir ülkede trafik
kazalarýnýn giderek arttýðýna
dikkati çeken Yargýç Saðer,
tedbirsizlik ve dikkatsizlik
sonucu ölüme neden olma
suçlarýndan 2014 yýlýnda Girne
Aðýr Ceza Mahkemesi'nde 13,
2015 yýlýnda 24, 2016 yýlýnda ise
17 dava dosyalandýðýný söyledi.
Yargýç, sanýðý yargýlandýðý
davalardan suçlu bulup 2 yýl 6
ay
hapis
cezasý
ile
cezalandýrdýklarýný açýkladý.

BÝR ÝÞYERÝNÝN FAALÝYETLERÝ
GEÇÝCÝ OLARAK DURDURULDU
Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Halk Saðlýðý Þubesi ekipleri,
belediye sýnýrlarý içerisinde faaliyetlerini sürdüren iþletmelere
yönelik rutin denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 13 Kasým ile
17 Kasým tarihleri arasýnda
gerçekleþtirilen rutin
denetimlerde 35 iþyeri
denetlendi.
LTB açýklamasýna göre,
denetimlerde Ýstanbul
Börekevi isimli iþyerinin
faaliyeti gayrisýhhi ortam,
saðlýk karnesiz personel
çalýþtýrýlmasý, çevre kirliliði
yaratýlmasý ve iþyerinde yatý
olmasý nedenleriyle geçici
olarak durduruldu.
Denetlenen iþyerlerinin sayýsý niteliklerine göre þöyle:
"11 Restoran, 3 Unlu Mamül Satýþý, 2 Kafeterya, 4 Market, 1 Off
Licence, 1 Bet Ofis,1 Büfe, 1 Butik otel, 1 Oto Yýkama Yeri, 6 Berber
Ve Kuaför, 1 Yurt, 3 Eðitim Merkezi."

BAKANLIK YUSUF'A SAHÝP ÇIKTI
Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý, ailesinin yaþadýðý zorluklar
nedeniyle okula gidemediði
birkaç gündür basýnda yer
alan Yusuf'a sahip çýktýðýný
duyurdu.
Milli Eðitim Bakanlýðý
tarafýndan yapýlan
açýklamaya göre Milli Eðitim
ve Kültür Bakanlýðý
Müsteþarý Rauf Ataöv,
Yusuf'un biran önce okula
baþlamasý adýna adýmlar attý.
Açýklamada Yusuf'un
okula baþlamasý için
gerekenler Genel
Ortaöðretim Dairesi
Müdürlüðü tarafýndan
yapýldýðý ve Yusuf'un
kaydýnýn Gazimaðusa Canbulat Özgürlük Ortaokulu'na yapýlacaðý
ve Salý gününden itibaren okula baþlayacaðý belirtildi.

TDP'de aday belirleme Pazar günü
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 7 Ocak'ta gerçekleþtirilecek
2018 Milletvekilliði Erken Genel Seçimi için milletvekili adaylarýný ve
sýralamalarý 26 Kasým Pazar günü belirleyecek.
TDP'li üyeler Pazar günü Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde 10.0018.00 saatleri arasýnda oy kullanarak milletvekili adaylarý ile
sýralamalarýný belirleyecek.
TDP'den yapýlan açýklamaya göre, açýlýþ ve TDP Genel Baþkaný
Cemal Özyiðit'in üyelere hitap edeceði konuþmanýn ardýndan oy
verme iþlemi baþlayacak.
Oy verme iþlemi saat 18.00'de sona erecek ve 18.30'da oy sayýmýna
geçilecek. Üyeler, kontenjanlar dýþýndaki tüm aday adaylarýna sýralama
yöntemi ile oy verebilecek.

Ýsmi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýz dövizin baþýný
alýp gitmesinden dolayý düþüncelerini gazetemizin
þikayet köþesinde okurlarýmýzla paylaþmak istedi.
Vatandaþýmýzýn telefonla yayýnlamamýz için
söyledikleri þunlar:
"Ben bir vatandaþým ancak þikayetim sadece vatandaþ
olmamla alakalý deðil, Türk Lirasý kullanan herkesin
baþýna gelebilecekleri konusunda düþüncelerimi onlarla
paylaþmaktýr. Ýnsanlarýmýzýn mazbata dosyalarý, banka
borçlarý, alacak verecek davalarý onbinlerle ifade ediliyor.
Önümüzdeki beþ altý ay içerisinde bu rakam yukarýlara
fýrlayacak… Görüntü bu… Döviz aldý baþýný gidiyor. Ev
kiralarý dövizle, Türkiye'den alýnan ve KKTC'ye getirilen
eþyalar, mallar hep dövizle hesaplanýyor. Yani
Türkiye'den buraya gelen mallarýn ödemesi döviz
üzerinden yapýlýyor. Olacak olanlarý düþünürken
irkiliyorum. Çok kötü günler bizi bekliyor. Geçmiþte
benbzer olaylardan dolayý bir örgütlenme olmuþ ve
dövizzedeler adý altýnda örgütlenerek ayaða kalkmalarý
sonucu biraz rahatlamýþ gibi olmuþtu durum… En
azýndan döviz stabilize edilmiþti. Þimdi böyle bir durum
yok… Adaya gelecek mallar dövizle hesaplanacaðý için
alýcý veya tüketici de baskýn pahasýna yiyecek bunu.
Öðrenciler burada çoðunlukta. Dediler ya burasý
üniversite adasýdýr diye. O öðrenciler þimdi dövizin
fýrlamasý nedeniyle önce ev kiralarýný ödeyemeyecek hale
gelecekler. Ondan sonra üniversitelerin harçlarýný
ödeyemeyecekler ve okullarýný yarýda býrakmak zorunda
kalacaklar. Dahasý burada alýnan evler veya araçlar hep
döviz üzerinden hesaplanmaktadýr. Bu insanlar
ödediklerini döviz üzerinde ödedikleri için yakýnda
ellerine geçen Türk Lirasý ile ödeyecekleri meblaðý
ödeyemeyecekler, o durumda da kiracýlar, bankalar,
alacaklýlar mahkemeye baþvuracaklar. Mahkemeler de bu
konuda yýðýlacak… Zaten yýðýlmýþ durumda... Þu anda
içeride yatan ekonomik durumlardan dolayý,
ödeyemedikleri mazbatalardan dolayý insanlar daha da
çoðalacak. Yapacaklarýný söyledikleri yediyüz kiþilik
hapisane dar gelecek kýsa sürede. Bunun sebebini kimse
baþkasýndan aramasýn. Bana göre tümümüz de suçluyuz.
Sessiz kalmamýzdan dolayý. En çok da bize Türk Lirasýný
dayatanlardýr suçlu olanlar. Seçimler var. Bakýnýz
görünüz bakalým seçimlerde partiler bu konuda kafa
yoruyorlar mý? Yormuyorlar. Kimsenin umurunda
deðilidr. Ýþte biz bundan dolayý bu hallere düþtük. Ben
seçime katýlmayacaðým ve katýlacak olanlarýn da suçlu
olduklarýný düþünüyorum. Bir parti çýkar da Türk Lirasý
dolaþýmdan
kaldýrýlmalý yerine
Euro veya dengi bir
para birimi
BÝZÝM DUVAR
geçirilmesi için
mücadele edilecektir
demezse ben
dediðim gibi seçime
katýlmayacaðým ve
katýlacak olanlarý da
ikna kabiliyetim
elverirse ikna ederek
katýlmamalarýný
saðlayacaðým."

KÖK KIBRISLI,
DAL KIBRISLI,
ODUN
KIBRISLI

Bizim Mandra
Mandrada her gün füze hýzýyla düþüp
deðer kaybeden TL ile, yine füze hýzýyla
yükselen döviz, vatandaþlarý giderek
daha büyük bir karamsarlýða ve
endiþeye sevketmektedir. Cebindeki TL
hýzla eriyen vatandaþ, artýk yarýný
kurtarmak gaylesinden vazgeçmiþ, günü
hatta aný kurtarma telâþýna düþmüþtür.
Sokaktaki adam "Haçanabir TL verip
sterlin isteyeceksiniz ya bre?" diye
tepkisini, dile getirir.
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Mikrofon ile
okunan ezan…
Ezan,
Ýslâm
inancýnda
olan
Müslümanlarý günde 5 vakit namaz
kýlmalarý için camiye davet eden çaðrýdýr.
Zamanýnda teknoloji bugünkü gibi
geliþmediði için ve de insanlar avare
olduklarýndan, günde 5 vakit ezan
okunarak onlara namaz vakti hatýrlatýlýrdý.
Ezaný okuyan müezzinin sesi de iyi
duyulabilmesi için, her caminin yanýna bir
de minare inþa edilirdi. Müezzin ezaný
minareden okuduðu zaman, sesi daha da
uzaklara eriþirdi.
Geliþen teknoloji ile insan hayatý ve
yaþam tarzý da geliþmiþ ve
deðiþmiþtir. Bugünün insanýna
artýk ezan sesi ile namaza
durma vaktinin geldiðinin
anýmsatýlmasýna ihtiyaç
yoktur. Ýnsanlar býrakýn akýllý
veya akýlsýz telefonlarý,
bileklerindeki saatler vasýtasý
ile de ezan vaktini müezzin olmasa bile
bilirler.
Üstelik yukarýda da yazdým. Bugünün
ekonomik, sosyal gerçekleri ile
yüzleþtiðimiz zaman 5 vakit ve zamanýnda
namaz kýlmak ancak avarelerin iþi olabilir.
1400 yýl önce insanlarýn yapacak pek az
iþleri vardý. Bundan dolayý deðiþik
saatlerde 5 vakit namaz kýlabilirlerdi. Nasýl
ki 1400 yýl önce yazýlan týp kitaplarýna göre
tedavi olmuyorsak, 1400 yýl önce yazýlan
din kitaplarýna göre de yaþantýmýzý
ayarlamamýz mümkün deðildir.
Ýsteyen namazýný sadece camide ve
ezanýn okunduðu saatlerde deðil,
kendisine uyan saatlerde ve evinde de
kýlabilir. Bu yüzden sevgili Avukat Feza'nýn
deyiþi gibi, Arabýn yalellisini andýran ve
kimsenin ne anlama geldiðini bilmediði
ezaný yüksek volümlü hoparlörlerden
dinleme zorunluluðu yoktur. Ezan sesini
ayarlama da, kýymeti kendinden menkûl
örümcek kafalý bir imamýn inisiyatifine
býrakýlamaz.
Bu yapýlamadýðý için, örümcek kafalý
bazý imamlar, mikrofon sesinin kýsýlmasýný
isteyenlere inat, mikrofonun sesini sonuna
kadar açmaktadýrlar. Düþünün ki kentlerde
camiye yakýn, köyler zaten küçük olduðu
için her ev camiye yakýndýr eviniz vardýr.
Evde yatan bebeler her ezan sesinden
sonra yataklarýndan aðlayarak fýrlýyorlar.
Onlarý sakinleþtirmek ve yeniden uyutmak
için o sabah iþe gitmek zorunda olan anne
ve babalar her sabah uykularýndan bir iki
saati boþa harcamak ve uykusuz kalmak
durumundadýrlar.
Vardiyaya ve iþ nöbetine kalkacak veya
vardiya ve iþ nöbetinden gelip ezandan
biraz önce yatanlarin da uykularý
bölünmekte, saðlýklý bir uyku
alamamaktadýrlar. En vahimi ölümü
bekleyen hastalara bile bu dünyadan
göçecekleri son ana kadar yüksek volümlü
mikrofondan okunan ezan yüzünden rahat
yüzü gösterilmiyor.
Bu yapýlanlar dince sevap mý? Elbette
deðildir. Üstelik bu ülkede yaþayan
insanlarýn tümü Müslüman deðildir.
Müslüman olmayanlardan sadece yabancý
veya baþka dinden olanlarý da kast
etmiyorum.
Bu ülkede on binlerce Alevi insanýmýz
yanýnda ateist insanlar da vardýr.
Zulûm gibi günde 5 vakit bu insanlara,
okuyanýn bile anlamýný bilmediði Arapça
dinletmenin ne anlamý vardýr? Ben ezanýn
okunmasýna deðil, mikrofondan ve
yüksek volümle okunmasýna karþýyým.
Madem halâ daha yeni yapýlan camilerin
yanýnda minare ve minareler de
yapýlýyorsa, ezan dine uygun þekilde
eskiden olduðu gibi müezzin tarafýndan ve
çýplak sesle minaredeki þerefeden
okunsun.

BAÞGAN

Þeker hastalarý ölüme terk edildi
Kýbrýs Sözcü- KKTC’de yok artýk
dedirtecek olaylara bir yenisi daha
eklendi. Tren Yolu olarak isimlendirilen
K.Kaymaklý Bölgesinde, Asal Þubenin
karþýsýndaki polikliniðe giden hastalara
insülin iðnesinin olmadýðý söyleniyor.
Bakanlýðýn emri ile insülin iðnesinin
artýk 4 ayda bir verileceði ifade edilirken,
dar gelirli vatandaþlarýn günde 3 kez
kullandýklarý insülinin kendilerine
verilmemesi sonrasýnda ciddi risklerin
yaþanacaðý dile getiriliyor.
Güvenilir bir kaynak yaptýðý
açýklamada, ben sosyal sigorta emeklisi
bir vatandaþým. Sosyal Sigortadan
aldýðým maaþ ile kýt kanaat geçimimi
saðlamaya çalýþýrým. Maaþ yetmediði için
ayýn sonunu da iple çekerim. Bu maddi
sýkýntý yanýnda birde þeker hastasýyým.
Ve þeker hastalarýnýn kullandýðý insülin
ilacýný kullanýyorum. Günde 3 kez bu ilacý
kullanmak zorundayým dedi.
Ayni kaynak açýklamasýna devamla, bir
kutu insülin ilacý kutu içerisinde 100 adet
olduðu için bana bir ay yetiyor. Ýnsülin
ilacým bittiði için bugün (Dün) her zaman

yaptýðým gibi Tren Yolundaki polikliniðe
gittim. Oradaki görevli memura Ýnsülin
ilacým bitti ve lütfen bana ilaç verirmisiniz
dedim. Bana Saðlýk Bakanýnýn emri ile artýk
insülin ilaçlarýný 4 ayda bir vereceklerini
söylediler. Bakanlýðýn gönderdiði
genelgeyi görebilirmiyim diye sordum.
Talimat sözlü verildi denildi ifadesinde
bulundu.
Ben 35 sene Sosyal Sigortalara yatýrým
yaptým. Sonrasýnda emekli çýktým. Bana
verilen haklar arasýnda ilaçlarýmýn da
ödeneceðidir. Þimdi 4 ayda bir verilecek
insülin bana yetmeyeceði için ben ne
yapayým.
Bir kutu bana bir ay yetiyor geriye
kalan 3 ay ben ne yapacaðým diye
sorduðum zaman paran ile al denildi diyen
ayni kaynak, kýt kanaat geçinen benim
gibi sosyal sigorta emeklileri 3 ay bu ilacý
nasýl alacaklar diye sorduðum zaman bize
ne nasýl isterseniz alýn denildi.
Vatandaþýna sahip çýkmasý gereken devlet
böyle mi yönetilir? Vatandaþýný böyle
çaresiz býrakan hükümetler ‘Tumba’
gitmeye mahkûmdur dedi.

KTOEÖS pankartlý eylem yapacak
n "TOPLUMLARININ AYDINLIK YÜZÜ OLAN
ÖÐRETMENLERÝMÝZ YOK EDÝLMEK ÝSTENÝYOR" DÝYEN
KTOEÖS, ÖÐRETMENLERÝN STATÜLERÝNE, HAKLARINA VE
GERÇEK DEÐERLERÝNE SAHÝP ÇIKMAYA DEVAM
EDECEÐÝNÝ VURGULADI
Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler
Sendikasý (KTOEÖS) bugün saat
10.00'da Meclis önünde eylem
yapacaðýný açýkladý.
KTOEÖS Baþkaný Selam Eylem
tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamaya
göre, eylem öncesi saat 09.30'da Atatürk
büstüne çelenk konulacak.
Eylemin duyurulduðu açýklamada þu
ifadeler kullanýldý:
"Öðretmenlik mesleðini yok etmeye
çalýþan, eðitimin içini boþaltarak,
muhafazakârlaþtýran, çað dýþý býrakan,
kamusal, bilimsel laik eðitimi yok eden
anlayýþla mücadeleye devam edeceðiz.
Toplumlarýnýn aydýnlýk yüzü olan
öðretmenlerimiz
yok
edilmek
istenmektedir.
Statümüze, haklarýmýza ve gerçek

deðerlerimize sahip çýkmaya devam
edeceðiz.
Köle olmayý, iþsiz-aþsýz býrakýlmayý
kabul etmeyeceðiz."
TAK muhabirinin sorusu üzerine
açýklama yapan Selma Eylem, 24 Kasým
Öðretmenler Günü nedeniyle her yýl
AKM'de düzenlenen törenin bu yýl seçim
yasaklarý yüzünden iptal edilmesi ve
sadece çelenk koymanýn yapýlacak
olmasý üzerine bu yola baþvurduklarýný
belirtti. Selma Eylem, Meclis önüne
giderek eðitimdeki sorunlarý ve
öðretmenlerin haklarýnýn budanmasýný
gündeme getireceklerini söyledi. Eylem,
yarýnki eylemde ayrýca seçimden sonra
oluþacak yeni oluþacak hükümette de
bu konularýn takipçisi olacaklarýný
vurgulayacaklarýný ifade etti.

KTAMS ve Ortopedik Özürlüler Derneði,
yasanýn seçimden önce geçirilmesini istedi
Kýbrýs Türk Amme Memurlarý
Sendikasý (KTAMS) ile Kýbrýs Türk
Ortopedik Özürlüler Derneði, baþta
Meclis Baþkaný olmak üzere tüm
milletvekillerine çaðrý yaparak, eylül
ayýndan beri bekletilen Engellileri
Koruma Rehabilite ve Ýstihdam
(Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'nýn seçime kadar
geçirilmesini talep etti.
KTAMS ve Kýbrýs Türk Ortopedik
Özürlüler Derneði'nden yapýlan ortak
yazýlý açýklamada, deðiþtirilmiþ ve
birleþtirilmiþ þekliyle 64/1993 sayýlý
Engellileri Koruma, Rehabilite ve Ýstihdam
Yasasý uyarýnca, kamuda istihdam edilen
engellilere uygulanacak baremler ve diðer
özlük haklarýnýn o tarihte yürürlükteki 7/
1979 sayýlý Kamu Görevlileri Yasasý'na

paralel düzenlendiðine dikkat çekildi.
Açýklamada, 7/1979 sayýlý Kamu
Görevlileri Yasasý'nýn sonradan
deðiþikliðe uðrayarak revize edilmesine
karþýn, paralel olarak 64/1993 sayýlý
Engellileri Koruma, Rehabilite ve Ýstihdam
Yasasý'nda deðiþikliðe gidilmemesi
nedeniyle bu statüde çalýþan engellilerin
bir kez daha eþitsizliðe maruz kaldýðý
vurgulandý.
Ortak açýklamada, bu eþitsizliðin
giderilmesi için çaðrý yapýlarak
Cumhuriyet Meclisi'nde bekletilen
Engellileri Koruma, Rehabilite ve Ýstihdam
(Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'nýn 7 Ocak'ta
yapýlacak genel seçimler öncesinde
Cumhuriyet Meclisi'nden geçirilmesi
istendi.

Yýl 2009…
Henüz genel seçimler yapýlmamýþ, CTPÖRP hükümetine karþý tepkiler çoðalmýþtý…
Sendikalar sokakta eylem üstüne eylem
yapýyor ve hükümeti istifa etmeye
çaðýrýyordu…
O günlerde meclise toplum olarak "Göç
Yasasý" dediðimiz bir yasa önerisi getirilmiþ
ve eþit iþe eþit ücret adaleti tehdit edilir
olmuþtu…
Bir anda ülkede tansiyon yükselmiþ ve
sendikalar meclis kapýsýnýn önüne
yýðýlmýþtý…
Bu arada hükümette erken seçim kararý
almýþtý…
Ýþte o günlerde meclis
önünde yapýlan eylemlerde
sesi en fazla duyulan
isimlerden birisi Kamu-Ýþ
Baþkaný Ahmet Çaluda'ydý…
Çaluda, sert ifadelerle
CTP'yi emek ve emekçi
düþmaný
olarak
ilan
etmekteydi…
Resmen emekçilerin haklarýný korumak
için yýrtýnýyordu…
Süreç ilerledi, seçimler gerçekleþti ve UBP
tek baþýna hükümeti kuracak sayýya ulaþtý…
Yalnýz ayný UBP seçimin hemen
öncesinde kendisini ziyaret eden
sendikalara yazýlý olarak "Göç Yasasý"ný
geçirmeyeceðiz
diye
taahhütte
bulunmuþtu…
Sonuç?
UBP her zaman ki gibi yalan söylemiþ ve
hükümet olduktan sonra "Geçirmeyeceðim"
dediði yasayý geçirmiþti…
Hem de 26 "Evet" oyu ile…
Þimdi sýký durun!..
2009 yýlýnda yapýlan seçimlerde UBP çatýsý
altýnda meclise girenler arasýnda kimin
olduðunu hatýrlýyor musunuz?
Ben söyleyeyim, Kamu-Ýþ Baþkaný Ahmet
Çaluda!..
Peki, Göç Yasasý'na "Evet" oyu verenler
arasýnda yine kim vardý hatýrlýyor musunuz?
Onu da ben söyleyeyim, Kamu-Ýþ Baþkaný
Ahmet Çaluda…
Tam partisi gibi…
Ayný mantýk, ayný anlayýþ ve ayný tavýr…
Dünün emek savunucusu bir anda
oturduðu koltuðun verdiði zevk ile emek
sömürücüsü oldu…
Elbette bunun bir bedeli vardý…
2013 yýlýnda gerçekleþen genel seçimlerde
Çaluda bu bedeli ödeyerek sandýkta kaldý…
Sonrasýndaki 4 yýl boyunca da
kendisinden pek haber alýnamadý…
Ta ki 3-4 ay öncesine kadar!..
Yani yeniden "Ben emekçilerin
savunucusu oluyorum" diyene kadar…
Çaluda ve onu seçenler hiç utanmadan
Göç Yasasý'na "Evet" diyen bu adamý
yeniden, hem de bu defa baþkaný olduðu
eski sendikasýnýn baðlý bulunduðu Hür-Ýþ
Federasyonu'na baþkan yaptýlar!..
Þimdi bu adam asgari ücret
komisyonunda iþçileri temsil eden örgütün
baþkaný!..
Ve bu sýfatla ülkeye bir emekçinin
hayatýnda sahip olamayacaðý Mercedes
model bir arabayý, hem de tek kuruþ vergi
ödemeden getirtiyor…
Efendim araba kendisine hediye edilmiþ…
Efendim bu arabayý toplumsal çýkarlar için
kullanacakmýþ…
Kendisi utanmýyor…
Bu arabayý vergiden muaf tutan hükümet
utanmýyor…
Türkiye'deki emekçilerin alýn terini bu
arabaya atan ve bu arabayý Çaluda'ya
hediye eden sendika da utanmýyor…
Peki, bu federasyona üye olanlar da mý
yaþanan bu olaydan dolayý utanmýyor?
Hiç mi tepki göstermeyecekler?
Gerçi bu adamý yeniden seçen zihniyet
neden bu olaya tepki göstersin ki?
Emekçi periþan, evine ekmek götüremez
durumda, Çaluda ise son model arabanýn
içerisinde emekçinin hakkýný savunacak!..
Ah Arif Hoca ah!..
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Posta... Posta... Posta...

Tünel
ALINTI

Memleketimden manzaralar

ARÞÝV

"BÝZ REZA'YI
EVLAT
BÝLDÝK"
Erdoðan hükümeti ve
kalemþörleri, -ki artýk
dünya medyasý bu
takýma kýsaca
Erdoðan rejimi diyorReza Zarrab ya da
nam-ý diðer Rýza
Sarraf'ýn bildiklerinin
ne kadarýný anlattýðý
üzerine kafa
patlatýyor. Korkmakta
haksýz deðiller,
çünkü son gelen
bilgilere göre, Reza
Zarrab davanýn
sanýðý olmaktan
çýkarýldý. Bu da
Zarrab'ýn verdiði
bilgilerin ABD'nin
çýkarlarýna önemli
ölçüde hizmet ettiði
anlamýna geliyor.
AKP çevrelerinin
kendilerini
hazýrladýklarý en kötü
senaryonun Erdoðan
rejiminin IÞÝD ile
girdiði kirli iliþkilerin
Zarrab'ýn
anlattýklarýndan yola
çýkýlarak ortaya
dökülmesi olduðu
gün ýþýðýna çýkýyor.
Böyle bir suçlama,
Erdoðan'a ve onun
rejimine uluslararasý
savaþ suçlarý
mahkemesi yolunu
açabilir. Zarrab'ýn
itirafnamesi,
Erdoðan'ý ve yakýn
çevresini sanýk
sandalyesine
oturtursa o zaman
yapýlan telefon,
ortam dinlemeleri
yasal kanýt haline
gelebilir. Erdoðan'dan
"Biz Reza'yý evlat
bildik baðrýmýza
bastýk, ne istediyse
verdik" sözlerini
duymamýza ramak
kaldý.
Armaðan KARGILI
(artý gerçek)

TARÝH 5 KASIM 2016
Dün sabahýn erken saatlerinde kapýlar
kýrýlarak 11 HDP milletvekilinin evlerine
baskýn yapýldý… Aralarýnda partinin
eþbaþkanlarý Selahattin Demirtaþ ile Figen
Yüksekdað ve Sýrrý Süreyya Önder'in de
bulunduðu milletvekilleri gözaltýna alýndý…

Lurucinalýlar baþka...

Gözden kaçmayanlar...
BAÞKA SÖZE
GEREK YOK
Piyasalardaki hareketlilikle ilgili
konuþan Türkiye Baþbakan Yardýmcýsý
Þimþek, "Türkiye piyasalarýnda son
dönemde ciddi dalgalanma var, bunlar
geçici. Günlük piyasa iniþ-çýkýþlarýna
neden olan faktörler ortadan kalktýktan
sonra
normalleþecek.
Bugün
piyasalardaki kargaþa, ABD'deki dava
bunlarýn hepsi geride kalacak" dedi.
Bunlarýn hepsi de palavra. Dýþa baðýmlý
Türkiye'nin parasý da dýþa baðýmlýdýr.
Satacak bir þeyleri kalmadý artýk… Biz
mi? Biz iþgalin ve TL'yi kullanmanýn
zaruri neticesi sonucu battýk bittik
toplum olarak. Baþka söze de gerek
yok…

DÝPNOT
Ýstanbul Ekonomi
Araþtýrma
ekibinin yaptýðý
seçim anketine
göre, Türkiye'de
bu pazar seçim
yapýlsa AKP
yüzde 41,5, CHP
yüzde 16,8, HDP
yüzde 10,8, Ýyi
Parti yüzde 10,7,
MHP yüzde 6,7
oranýnda oy alýr.

ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ
"Mahkeme, siyasi ve sosyal
söylemimizde suçun cezasýz
kalmasý anlayýþýna karþý bizim
adýmýza çok önemli bir iþ
baþardý."
Refik Hodziç
(Bosnalý hukukçu)

VÝRGÜL...
SIRA KÝMDE?
Yugoslavya'yý
parçalarlarken
desteklenen Mladiç, daha sonra "Bosna
Kasabý" olarak yakalanýp Lahey'de
yargýlanmaya baþlandý. Ýlahlar bir kurban
arýyorlardý. Kurban da, destekleyip katliam
yaptýrdýklarý Mladiç oldu. Ve Lahey'deki Eski
Yugoslavya Uluslararasý Ceza Mahkemesi,
aralarýnda Srebrenitsa soykýrýmýnýn da
bulunduðu birçok farklý suçtan yargýlanan
eski Sýrp komutan Ratko Mladiç'i suçlu buldu
ve müebbet hapis cezasý verdi. Ýþler böyle.
Acaba sýrada kim var?

HEM DE GIRTLAÐA
KADAR
BORÇLUDURLAR…

"Türkiye iddia edildiði
gibi ciddi bir borç
sorunu ile karþý
karþýya deðil."
Mehmet Þimþek
(TC Baþbakan Yardýmcýsý)

"Zarrab davasýný dürümlesek de mi
yesek yoksa dürümlemesek mi?"
Ýþler bir sarma sarmaya baþlarsa,
uðruna notalar döktürülen Zarrab'ýn
da Pensilvanya döneri olarak
dürümlenmesi üç vakit meselesidir.
Üç ay, üç gün ve hatta üç dakikada
bile gerçekleþebilir bu dürümlenme.
Sonrasýnda da A Haber'den evlere
paket servis…
Sevgili politik-aksiyon severler,
yýllar sürmüþ AKP-FETÖ ittifakýnýn
büyük cayýrtýlarla parçalandýðýný
biliyorsunuz. Ýþte o parçalanma
esnasýnda grotesk bir insan
malzemesi kýymýk gibi etrafa saçýldý.
Bu insan malzemesi içinde Zarrab
da vardý. Fakat arkaaþ ne komple bir
kýymýktý bu Reza ya. Her köþeden

çýkýyordu. Bir yandan ülkenin en
popüler, en sevgililerden sevgili
beðenemeyen þarkýcýlarýndan
biriyle evlenmiþti ama bir yandan
da baðzý kimselere bahþiþleri peþin
daðýtmaya devam etmiþti.
Eþiyle kendisi için, Kanlýca
sahilindeki Mehmet Arif Bey
Yalýlarýndan yan yana iki nadide
yalýyý satýn almýþtý. Sonracýma o
güzelim tarihi yalýlarý, aralarýna
kaymak gibi zýýýt aþaðý zýýýt yukarý
inip çýkan bir asansör yaptýrarak
birleþtirmiþti!
Genç ve zengin bir iþadamý,
fanatiði olduðu ünlü sanatçýyla
evlenmeyi baþarmýþ ve Kanlýca

Karikatür: Musa Kart/Cumhuriyet

yolunda, aþýðý kolunda, iþleri
yolunda yaþayýp gidiyormuþ
diyecektik biz de. Oysa sadece
Kanlýca yalýlarýný birbirine baðlayan
asansörün duvarýnda deðil, Ýran ve
dýþ dünya arasýna ambargo
döneminde döþenen kestirme
yollardaki birçok taþýn altýnda da
made in Zarrab yazýyordu. Zarrab
bir
yandan,
"Amerigan
emperyalizmi"nin
ticaret
ambargosu altýndaki Ýran'la
"dayanýþýyor", bir yandan da
Türkiye ekonomisini kurtarmaya
soyunuyordu.
Reza bakanlarýmýzý kaç milyarlýk
saatlerle ve ayakkabý kutularýyla
donatmýþtý.
Dedikodular
bitmiyordu, yok efendim ayný
uçakla ayný altýný döndüre döndüre
hem ihraç hem de ithal etmiþti.
Yeþilçam'ýn en entrik filmlerine
malzeme çýkaracak bir hayat
sürttükten sonra gitmiþ, kimilerine
göre gönüllü olarak ABD'de mapus
damlarýna düþmüþtü…
Zarrab davasýnýn ardýnda
FETÖ'nün
olduðu
bilgisi
ehemmiyetini neredeyse sýfýrlamýþ
bir bilgi. Bir öz sýfýrlama olayý. Akýl
almaz bir piþkinlikle her tür
muhalefete, FETÖ aðzý diyor,
hoþlarýna gitmeyen herkesi bangýr
bangýr FETÖ'cü olmakla itham
ediyorlar. Yani pek de ciddiye
alýnmýyor bu itham. Kýssadan hisse,
FETÖ'cülük yönündeki iddia ve
ithamlarýn da bol keseden
harcanmamasý, biraz tasarruflu
olunmasý gerekiyormuþ... Tasarruf
bu ülkenin karakteridir…
Gelinen aþama böyle bir aþama;
Zarrab kiþisi kolay kolay FETÖ'cü
olarak dürümlenip paketlenemezse,
olaylar bir süre daha A Haber
mantýk
silsilesi
içinden
yorumlanacak demektir. Kýskanç
eski dünyanýn yemeyip içmeyip
yeni Türkiye'nin kuyusunu kazdýðý
mantýðý. Bu da bir mantýk da, gideri
týkanmýþ gibi geliyor bana…
(Bu yazý Sevilay Çelenk'in
gazeteduvar'da yayýmlanan
"Zarrab davasýný dürümlesek de
mi yesek yoksa dürümlemesek
mi?" baþlýklý yazýsýndan
kýsaltýlmýþtýr...)
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dünya kazan, devrim kepçe
Özel Duru
Yahu arkadaþlar býktým usandým bu Wolverhampton'dan...
Herþey düzenli, sessiz, sakin, herkesin birbirine saygýsý
var, heryer tertemiz, çamur denen þeyin damlasý yok...
Yok ben dönüyorum KKTC denen yere... Üstelik kukla
seçimi var ve herkes akbaba gibi üþüþtü bu leþin üstüne...
Neyi seçeceklerse.. Hepsi birer kukla... Herkes yine ganimet
peþinde... Bitmedi yahu bitmedi....

Feriha Altýok
Ne zaman bir rüzgâr esse
sarýsýcak buðday tarlalarýndan
anamý hatýrlarým elinde oraðý
gücü yüreði
ne zaman bir rüzgâr esse
sarýsýcak buðday tarlalarýndan
çocukluðumu hatýrlarým
bir aðacýn cýlýz gölgesinde
hastalanýr al al yanarým
ne zaman bir bülbül sesi duysam
sarýsýcak buðday tarlalarýndan
köylümün naðmelerini hatýrlarým
tere karýþan aðýda kaçan. .....
ne zaman yýðýn yýðýn
buðdaylar görsem harmanlarda
emeði bizim bereketi kimin?
kara kara bulutlanýr gözlerim
ha yaðdý. ...ha yaðacak
sarýsýcak buðday tarlalarýna. .....
....................................................1982 Elye
***

Murat Kanatlý

GÜZEL HABER…
Kýbrýs'ýn kuzeyinde finans kooperatifçiliði alanýnda faaliyet yürüten 6
kooperatif ortak hareket etme kararý aldýklarýný bildirerek, Kýbrýs Türk
Kooperatif Merkez Bankasý'nda (Koopbank) 33 yýldýr genel kurul
yapýlmamasýný yargýya taþýyýp dava açtýklarýný kaydetti.Memurlar Kooperatifi
(ME-KOOP), Kýbrýs Türk Öðretmenler Yardýmlaþma Kooperatifi (ÖYAK),
Kýbrýs Türk Öðretmenler Kooperatifi Ltd. (KTÖK), Maðusa Esnaf ve
Zanaatkârlar Kooperatifi (MEZ-KOOP), Lefkoþa Ýktisat Kooperatifi (LÝKOOP), Doðu Akdeniz Üniversitesi Çalýþanlarý Kooperatifi (DAÜ-KOOP)
kooperatifçilik alanýnda yaþanan sorunlara çözüm bulmak ve topluma yeni
projeler sunmak adýna ortak hareket etme kararý aldýklarýný belirtti.

Bumin Bezmen
CTP YÖNETÝCÝLERÝ BU YAZIYI
ÝYÝ OKUSUN…
CTP nin aday adaylarý TV'lerde
konuþuyor, ama söylediklerini
sanýrým kulaklarý duymuyor. CTP
UBP'yle hükümette iken Türkiye'den
ekonomik paketler gelmiþ da, CTP dik
duruþ gösterdiði nedeniyle hükümet
onun için bozulmuþ!
E, peki be baylar, kaçýncý ekonomik
pakettir
ki
sizlere
kapýyý
gösteriyorlar? 2009'da ve UBP ile
yaptýðýnýz koalisyonda hep bu
yüzden, birþey yapamadýðýnýzdan,
çaresiz kaldýðýnýzdan, sözünüzün
geçmediðinden ayrýlmak zorunda
kalmadýnýz
mý
o
hükümet
oyunundan?
Ýþin en kötü tarafý da bütün bunlarý
halktan gizleyerek, korkarak,
açýklama yapamadan, boynunuzu
eðerek ayrýlmadýnýz mý o tiyatro
sahnesinden?
Yollara sokaklara dökülüp, dünyaya
bunlarý anlatacaðýnýza, þimdi de
kalkmýþ "tek baþýna iktidar" diye yine
kovulduðunuz, atýldýðýnýz tiyatro
sahnesinde tekrar rol almak
istiyorsunuz. O sahte vekilliklerin
50'sini bile alsanýz yine size
istediðinizi yaptýrtmazlar. Gerekirse
size her hafta ekonomik paketlerin
Allah'ýný
yollarlar,
size
yapmadýklarýný
býrakmazlar…
Kafalarýnýz duvara daha kaç kez
toslayacak? Sizin koltuk sevdanýz
yüzünden bu halkýn ve partinin
onuru yerlerde sürünüyor haberiniz
olsun!
***
Þenol Koreli
188 bin seçmenle seçime gidiyoruz!
Nüfusumuz kaçtýr bilmiyoruz. Ýki
kiþiden birimiz oy kullansa 376 bin
yapar. Bunlar nüfusumuz yaklaþýk
250 300 bin
diyorlar. Yani hep çeliþki hep
muamma hep fiyasko. Gel de bu
memlekette oy kullan. Kim yapacak
hesabý? Bir de habire vatandaþlýk
veriyorlar, neden biliyor musunuz?
Yerli insanlarýmýz da doðan nüfusun
iki katý sýkýntýdan maddi manevi
sorundan
teknecik
elektrik
santralýnýn çýkardýðý zehirden
açýkçasý kanserden
ö l ü y o r... Memleketi yönetenler de
her gece TV ekranlarýnda oy
dileniyor.
Yazýk yazýk yazýk.. Nedir bu halka
attýðýnýz k a z ý k.

Erdal Eryener- Maðusa, 1958
Halil Paþa

Seçime katýlým söylemleri: 1
Türk Lirasý yerine stabl ve
olabildiðince convertible bir paraya
geçiþi saðlayacak, geçinceye kadar da
kiralarý TL ile sabitleyip ücretleri ve
maaþlarý da dövize endeksleyecek,
Haneye düþen 10 bin TL'nin
üzerinde
emekli
maaþlarýný
vergilendirmek için yasal ve Anayasal
deðiþiklikleri hazýrlayacak, elde
edilecek tasarrufla asgari ücreti
artýracak,
Vergi denetimini ve gelirlerini
birbirleriyle doðru orantýlý olarak
artýracak,
Tarým ve Hayvancýlýk için verilen,
Turizm ve diðer yatýrýmlar için ödenen
kredilerin peþine düþüp, devlet
kayýplarýnýn aleyhine, üretimin ve
devlet tasarrufunun lehine yeniden ve
cesurca düzenlemeye gidecek planlarý
hazýr,
Casinolarýn ve "gece kulüplerinin"
sahiplerine "kar" ve KKTC devletine
de "vergi geliri" olarak paylaþtýrýlan
parasal getirilerini de, baþta sektörün
"çalýþanlarý"
olmak
üzere
cemaatimizden de götürdüklerini
kamuyla açýkça paylaþacak,
Devlet dairelerinde çalýþanlarýn
verimliliðini ve refahýný birlikte
artýracak,
Üçlü kararnamelere son verip,
Liyakate göre görevlendirmeye ve
yetkilendirmeye geçecek
Devleti zarara uðratandan hesap
soracaðý organizasyonu hazýr,
Girne kýyýlarýndan baþlayarak
plajlara halkýn ücretsiz ulaþýmý için
halka giriþ yollarý açarak beþ yýldýzlý

casinolarýn kýyý yaðmasýna son
verecek,
Derelere, daðlara, vadilere moloz
dökenlere, doðayý kirletenlere, çöp
atanlara, ses kirliði yaratanlara
caydýrýcý yasalarla desteklenmiþ, göz
açtýrmayan bir çevre dairesini yeniden
oluþturacak,
Ganimet taþýnmazlarýn daðýtýmýna
son verecek,
Kaçak iþçi çalýþtýrmayý, aðýr cezalar
ve iþyeri denetimleriyle caydýrmaya
niyetli,
Baþta "Ulusal fiziksel plan" ve
ekonomik ve sosyal planlar için olmak
üzere, nüfusunu ve demografik
yapýsýný herkesle paylaþacak,
Her þehir için imar planý çýkarýp alt
yapýsýz ve yeþil alansýz imar izinlerini
yasaklayacak,
Lefkoþa'da kanlý dereyi mamur
edecek proje ve kaynaðý hazýr,
ve nihayet
Kýbrýs sorununu yeniden gündeme
taþýyýp sokaðý çözüm lehinde
alevlendirecek
Yani en azýndan statükoyu
deðiþtir(e)meyecek olsa da,
deðiþtirmek için yukarýdaki adýmlarý
atacak homofobik olmayan,
kadýnlarýn görünür olduðu ve öne
çýktýðý
gelen bir tek mülteciyi bile ülkesine
geri döndürmemekle övünecek,
kendini
milliyetçilikten,
cinsiyetçilikten ve ýrkçýlýktan azade
kýlmaya çalýþan
parti ve/veya adaylar aranýyor.
Oy vermek için…

Aziz Þah

Amigolarla holiganlarýn savaþý
Erdoðan temizlik yapýyor partisinde. Önce en göz
önündeki baþlarý kopardý. Sýra mahalle mahalle temizlik
yapmaya geldi...
Meclis grubu toplantýlarý bile futbol maçý havasýnda
geçen bir partinin il kongreleri yapmasý ortaya ilginç
görüntüler çýkarýyor.
Erdoðan'ýn memleketi Rize'de yapýlan kongrede
"tezahürat siyaseti" tribün koreografisi ile bütünleþti.
Sanýrsýnýz ki futbol maçý! Konuþma yapanlar bilir.
Konuþurken karþýnýzdakilerin gözlerine bakarsýnýz,
tepkilerini ölçersiniz, konuþmanýz ona göre þekillenir,
ciddiyet görmezseniz dikkatiniz daðýlýr. Erdoðan sýrf bu
yüzden amigoluðunu yaptýðý holigan kitle sussun da
konuþabilsin diye susup bekliyordu. Amigo holiganlarý
susturamadý...
Oldu olasý Erdoðan tribünlere oynardý. Uluslararasý
siyasete dahi bir amigo tarzý getirdi...
Amigolar holiganlarýn öncüsüdür. Fakat holiganlarý
kontrol edemezler. Holiganlarý kimse kontrol edemez.
Onlarýn dizgini yoktur...
Nasýl ki Lenin "açýk diplomasi"yi getirerek bütün gizli
belgeleri saçtý ortaya, Putin soðukkanlýlýðý ile, Trump
serseri mayýn haliyle, Erdoðan da amigoluðu ile bir tarz
yarattý...
"Amigo diplomasisi" ile gizli kapaklý bütün iþleri þarkýlar
ve marþlar eþliðinde yürütüyor. Her þey ulu orta, her þey
kandýrýlan kitlelerin gözü önünde. Gözün önündekini göz
görmüyor...
Katil Ýsrail derken Filistin'i satýyorlar, Kýbrýs davasý
derken doðal gaz pazarlýðý yapýyorlar,
"Nazi" diye saldýrarak Merkel'in köþeye
sýkýþtýðýný sanýrken de mültecilerin kan
parasýný haraç olarak istiyorlar...
Daha da geçen gün BM'de "Nazi
övgüsünün lanetlenmesi" karar taslaðý
karþýsýnda tarafsýz kaldýlar. Merkel'e Nazi
diye saldýr, BM'de Nazizmin övülmesinin
suç sayýldýðý oylamada tarafsýz kal...
Buna amigo diplomasisi diyoruz. Daha ikiyüzlü, daha
yüzsüz olunamaz. Ve yeni perde açýlýyor: Daha amigolar
kendi yarattýklarý holiganlarla savaþacak...
Amigo diplomasisi gizli kapaklýdýr. Kitlelerin önünde
coþar, arka odada ise rehine pazarlýðý yapar...
Bir sahne vardýr bir çok filmde: Sahte cenaze töreni
düzenlenir. Tabutun içinde bir deli. Tabutu taþýyanlarýn
cüzdanlarýný cenazeyi organize edenler araklar. Deli
tabuttan çýktýðý vakit çarþý pazar karýþýr. Amigo diplomasisi
tam da budur...
Amigo diplomasisi marþlar ve þarkýlar, sloganlar ve ýslýklar
arasýnda öyle bir yerdedir ki pür dikkat izlemek gerekir.
Tam olarak ne döndüðü uðultularýn arasýndan cýmbýzla
seçilecek cümlelerde gizlidir...
NATO tatbikatýnda çýkan kriz de aynen öyle. Kriz demeye
de dilim varmýyor artýk, gün aþýrý kriz mi olur?
Star gazetesi yazarý çýkýyor, "Bu ABD ile savaþýrýz, yokum
diyen þimdiden gitsin" diyor. Ýþte burasý holiganlar ile
amigolarýn karþý karþýya geldikleri yerdir. Siyasete getirilen
amigo tarzý Türkiye'nin fabrika ayarlarý ile öyle oynamýþ
ki, geçimini NATO'culuktan saðlayan düzenbazlar
kendilerini anti-Amerikancý diye pazarlýyor...
Bir süre sonra, "NATO'ya baðlýyýz" nakaratý ile yetiþen
nice kuþak, gösteriye dönüþen bu siyaset tarzý tarafýndan
oyun hamuru gibi oynandýkça zývanadan çýkacak.
Amigolar kendi yarattýklarý holiganlara þaþýracaklar. Bir
milletin ayarlarý ile bu kadar oynanmaz. Gerçekten çýldýrýr
o zaman...
Biz korkmayýz böyle çýlgýnlýklardan. ODTÜ'de Vietnam
kasabý Kommer'in arabasýný yakanlarýn, Ýsrail
baþkonsolosu Elrom'u öldürenlerin ve Dolmabahçe'de 6.
Filo'yu denize dökenlerin anti-emperyalist ve anti-siyonist
geleneðinde büyüdük...
Devrimciler 6. Filo'yu protesto ederken Milli Türk Talebe
Birliði, yani bugünkü AKP, onlara saldýrýr ve malum "Kanlý
Pazar" vuku bulur. Ýki ölü, yüzlerce yaralý... Geçtiðimiz
günlerde yeniden TBMM baþkaný seçilen Ýsmail
Kahraman ise katliamýn örgütlenmesinde baþý çeker. O
gün devrimcilere karþý ABD emperyalizmi savunmasý
yapanlar, bugün amigoluk yapýyor...
AKP'de öne çýkan MTTB üyeleri þöyle: Tayyip Erdoðan,
Abdullah Gül, Ahmet Davutoðlu, Numan Kurtulmuþ,
Bülent Arýnç, Abdülkadir Aksu, Ali Coþkun, Hüseyin Çelik,
Mehmet Ali Þahin, Kadir Topbaþ, Taner Yýldýz, Cemil Çiçek,
Beþir Atalay, Osman Pepe, Abdurahman Dilipak…
Anlayacaðýnýz son 15 yýlda Amerikancý MTTB oldu
TBMM!
Erdoðan'ýn köþe yazarý ise ABD ile savaþacaðýz, "yokum
diyen þimdiden gitsin" diyor. Holiganlar amigolara karþý!
ABD liyakat madalyasý sahibi Genelkurmay baþkaný
Hulisi Akar ise "NATO idarecileri, zamanýnda ve gereðine
uygun bir þekilde tepki gösterdi. Kimsenin müttefikliðimizi
ve dayanýþmamýzý baltalamasýna izin vermemeliyiz" diyor.
Cihangir'de sokakta dolanan kedi bile NATO'ya aslan
kesilirken, Genelkurmay baþkaný "aman iliþkilerimiz
bozulmasýn" kývamýnda. O Hulusi Akar ki MTTB'cilerin
ilahý olan Necip Fazýl ile dip dibeydi...
Erdoðan'ýn Genelkurmay baþkaný "NATO'ya baðlýyýz"
diyor, köþe yazarý ABD ile savaþa hazýrlanýn diyor...
Holiganlar amigolara karþý...
Ýstibdadýn çatlaklarýdýr bunlar...
6. Filo'nun safýnda durmanýn laneti...
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Rüzgara karþý
Bülent Tümen

MERAK EDEN YOK MU?
Ýki toplum arasýndaki kapýlar geçiþlere yeni
açýlmýþtý, Haziran ayýnýn bir Pazartesi günüydü
köydeki kahvede oturuyorduk…
Kahvehane anayol üzerinde bulunan 2 katlý bir
binanýn zemin katýydý…
1974 öncesi de kahvehaneydi diyorlar, yýllar sonra
müþterileri ve kahveci deðiþmiþti sadece…
Farklý siyasal görüþlere sahip köylülerin uðrak
yeriydi…
Koççatlýlar, Margililer, Ermenohorlular ve
diðerleri… Herhangi bir siyasi partinin kahvehanesi
deðildi yani…
Güneyden farklý köylerden göç edip, Kuzeydeki
bu köye yerleþen Türkçe konuþan
Kýbrýslýlar, birlikte eðleþiyorlardý…
Ýdare ile halkýn arasýnda adý
konmamýþ bir iletiþim merkeziydi
kahvehane… En geniþ duvarýn
ortasýnda bir “Ýlân tahtasý” vardý bu
iþ için…
Ýdareye ait zeytinlerin toplanmasý
talebi, motorlu araçlarýn muayene
listesi, ekim için kiralanacak
tarlalarýn listesi ve kiþisel ilanlarýn asýlý olduðu
not’lar vardý ilân tahtasýnda…
Eþimin ilk seramik sergisi davetiyelerini de, o ilân
tahtasýna asmýþtýk…
Yaþadýðýmýz köy de, oturduðumuz kahvehane de,
1974 Temmuz’undan önce bir Rum köyü ve Rum
köylülerin eðleþtiði bir kahvehaneydi…
Kýbrýs
Cumhuriyeti’nin
eski
cumhurbaþkanlarýndan D. Hristofyas da köyün
yerlilerindendi…
***
Gençlik yýllarýmýzdan tanýdýðýmýz, bizden iki yaþ
büyük bir dostumuzla sohbet ediyorduk o gün, o
kahvede…
Konu, Rum komþularýn yýllar sonra kendi evlerini
ziyarete gelmeleriydi…
Ahmet oturduðu eve, eskiden orada yaþayan Rum
sahibinin ziyaretiyle ilgili yaþadýklarýný
anlatýyordu:
“Urum oðluna dedim ki,
Bize bu evi Denktaþ verdi…
Kaynanam o zamanlar saraya gittiydi, ‘Sokakta
kaldýk efendim, bize de bir ev verin’ demiþti…
Denktaþ Bey de bir telefon açarak, kaynanamý
ilgili daireye göndermiþti…
Ýþte oradan, þimdi içerisinde oturduðumuz evi
kendisine verdiler…
O ölünce kýzýnýn, yani eþimin üzerine döndü evin
koçaný…
Durum bu, Urum oðluna da olduðu gibi anlattým…
Hesap soracaksa gitsin Denktaþ’tan sorsun,
dedim…”
***
Ýþte, Türkçe konuþan göçmen olmuþ Kýbrýslý bir
ailenin, iskân hikâyesinden bir kesit…
Birçoðunuz bunlarý yaþadý…
Aradan 40 yýldan fazla bir zaman geçti…
Ne deðiþti? Sanýrým hiçbir þey…
Doðrusunu isterseniz, kapýlar açýldýktan sonra
‘Annan Planý’ döneminde yaþananlar sonrasý, bu
durumun sona ereceðini zannediyorduk…
Artýk Rumlara ait arazilerin daðýtýlmayacaðýna
inanmýþtýk…
Tam tersi oldu, ortalýk inþa edilmekte olan
binalarla dolduruldu…
Aradan yýllar geçti, dokunulamaz, verilemez
denilen bazý özel araziler bile birilerine peþkeþ
çekilmeye baþlandý…
Þimdi bu yaþananlarýn anlamý, Rumlar artýk kendi
topraklarýna dönemeyecekler! demek deðil midir?
Kanýmca, öyle demektir!
Baþka türlüsü olsaydý, son yaþadýðýmýz kýrsal
kesim arsalarý daðýtýmý yaþanýr mýydý hiç?
Tüm bu yaþadýklarýmýzý düþündüðümüzde,
istikbalimizin hiç de parlak olmadýðý rahatlýkla
görünüyor!
Toplumumuz son verilere göre 17 milyar Euro mu,
yoksa TL mi ne? borçlu…
Bu miktar, küçümsenmemesi gereken nakdi bir
büyüklük…
Türkçe konuþan Kýbrýslýlarýn eti ne, but’u ne?
Þimdiden bilmeliyiz, torunlarýmýz ana rahmine
düþtüðü anda, adeta borca batýyor!
Ýstikbalde ortaya çýkacak arazi bedeli ödemeleri,
bu hesabýn dýþýnda…
Konu arazilerin, sahiplerine ödenecek bir de
tazminatlar var…
Toplumun elinde gelir getirecek kurumlarý, ya
da iþletmeleri de kalmadý!
Peki, sonumuz ne olacak? bu paralar istikbalde
nasýl ödenecek?
Merak eden yok mu?
Gene gonuþuruk buraþda.

Narkotik polisinden film gibi operasyon
(Kamalý Haber) - Ortaköy'de önceki
akþam gerçekleþtirilen operasyon
sonucunda polis içiciden satýcýlara
ulaþarak 6 kiþiyi tutukladý. Tutuklanan
zanlýlar Asiltürk Kansaran, Cemre
Saðýroðlu, Turgut Þenol, Uðurcan Bük,
Kadriye Denise Sürücü ve Ekrem Zeden
dün tutuklama talebi ile mahkeme
huzuruna çýkarýldý.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak
þahadet veren polis memuru Fadýl
Metin, huzurda bulunan zanlý Asiltürk
Kansaran'ýn üzerinde, devriye gezen
polis ekipleri tarafýndan yapýlan aramada
yaklaþýk yarým gram aðýrlýðýnda madde
bulunduðunu söyledi. Kansaran ile
birlikte bulunan zanlý Cemre
Saðýroðlu'nun da meseleye baðlantýsý
olduðu gerekçesi ile tutuklandýðýný
mahkemeye aktaran polis, zanlýlarýn
gönüllü olarak verdikleri ifadelerinde,
aralarýnda para toplayýp söz konusu
maddeyi zanlý Turgut Þenol'dan
aldýklarýný itiraf etmeleri üzerine zanlýnýn

Kermiya'daki ikametgahýna saat 02.30'da
gerçekleþtirilen operasyon sýrasýnda
Þenol'un, kullanýmýnda bulunan aracý
park edeceði sýrada polis ekibini fark
etmesi üzerine, Narkotik ve Kaçakçýlýðý
Önleme Müdürlüðü'ne ait iki araca kendi
aracý ile vurarak hasar yaptýktan sonra
olay yerinden kaçtýðýný ve kaçýþ
esnasýnda tasarrufunda bulunan
uyuþturucu maddeyi yola saçmak
suretiyle imha ettiðini söyledi. Polis,
kovalamaca sýrasýnda zanlýnýn kaza
yapmasý üzerine yakalandýðýný ve
aracýnda yapýlan aramada, içerisinde
tütün ile karýþýk "sentetik cannabinoid"
türü uyuþturucu olduðuna inanýlan bir
adet ucu yanýk sarma sigara bulunarak
emare olarak alýndýðýný belirtti. Polis
memuru Fadýl Metin zanlýnýn vermiþ
olduðu ifadesinde tasarrufunda bulunan
maddeyi 10 gram olarak Uðurcan
Bük'den aldýðýný, içerisinden 1 gramýný
Kansaran ve Saðýroðlu'na, 2 gramýný ise
zanlý Kadriye Denise Sürücü'ye verdiðini

itiraf ettiðini söyledi. Polis zanlý Uðurcan
Bük'ün tespit edilmesi üzerine
tasarrufunda yaklaþýk 13 gram madde
bulunduðunu belirtti.
Polis Sürücü'nün ise tutuklandýðýný
ancak
tasarrufunda
madde
bulunmadýðýný belirtti. Polis memuru
Metin yapýlan ileri sorguda zanlýEkrem
Zeden'in de mesele ile baðlantýsý
olduðunun anlaþýldýðýný ve tespit
edilerek yakalandýðýný mahkemeye
aktararak üzerinde yapýlan aramada
yaklaþýk 2 gram madde bulunduðunu
söyledi.
Polis meselenin geniþ kapsamlý
sürdüðünü, aranan bir þahsýn daha
olduðunu belirterek zanlýlarýn
soruþturma maksatlý ilk etapta 1 gün
tutuklu kalmasýný talep etti. Huzurunda
verilen þahadeti deðerlendiren Yargýç
Hazal Hacýmulla zanlýlarýn soruþturma
maksatlý ilk etapta 1 gün poliste tutuklu
kalmalarýna ve doktor kontrolünden
geçirilmelerine emir verdi.

ATUN, ÝSEDAK TOPLANTISINDA ERDOÐAN ÝLE BÝR ARAYA GELDÝ
Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun,
Ýstanbul'da gerçekleþtirilen Ýslam
Konferansý Örgütü'nün ÝSEDAK 33.
Toplantýsý'nda KKTC'yi temsil etti.
Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý'ndan
yapýlan açýklamaya göre, Atun toplantý
kapsamýnda Türkiye Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan ve Türkiye
Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekçi ile de
bir araya geldi.
Türkiye Kalkýnma Bakanlýðý
tarafýndan organize edilen, yüksek

düzeyli uzmanlarýn görüþmeleri ve
toplantýlarýnýn da yer aldýðý etkinliðe, 57
üye ülke heyetlerinin yaný sýra ilgili ÝÝT
kuruluþlarý ve uluslararasý kuruluþlardan
temsilciler katýldý.
Ýstanbul Kongre Merkezi'nde
düzenlenen "Yüksek Düzeyli Uzmanlar
Toplantýsý'nda, ÝSEDAK Ýzleme
Komitesi tarafýndan hazýrlanan taslak
gündem incelenerek kabul edildi.
Gün boyu devam edecek olan
oturumlarýn birinci bölümünde,

"ÝSEDAK Stratejisi ve Uygulanmasýna
Ýliþkin Rapor", "ÝÝT-25'in Uygulanmasý:
Eylem Programý", "ÝÝT Üyesi Ülkeler
Özelinde Dünyadaki Ekonomik
Geliþmeler", "ÝÝT Ýçi Ticaret", baþlýklarý
ele alýndý.
Türkiye Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'ýn açýlýþ oturumunu
yönettiði toplantýda üye ülkeler bakanlar
düzeyinde temsil edilirken KKTC'yi de
Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun
temsil etti.
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Günün Manisi
Emine Hür

Kader benim baht benim
Þu belâlý taht benim
Kendi sultanlýðýmda
Padiþah ben, þah benim

KÜLTÜR - SANAT

Kitap Dünyasý
Sarý Sessizlik
Sarýkamýþ 1914:
Bir Kayboluþ
Romaný
Cihangir Akþit
ASÝKÝTAP

ÖZDEYÝÞLER
"Öldüðünüzde unutulmak
istemiyorsanýz, ya
okumaya deðer eserler
yazýn, yahut da yazýlmaya
deðer iþler baþarýn."
B. Franklin
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TADIMLIK
Hiç kanser olmaz onlar
Gnl. Mdr.ler
Holidingler
Politikapçýklar
T.S.K.'ler
T.K.K.'lar
Hiç, hiç kanser olmazlar
Ama bizim Yaman durduðu yerde
Pankreas kanseri ölür.
Can Yücel
"Nedenle sonuç" adlý þiirinden

KADIN SAÐLIÐI ARAÞTIRMA DERNEÐÝ'NÝN ÝLK PROJESÝ TANITILDI
Kýbrýs Kadýn Saðlýðý Araþtýrma Derneði
(KISAD), Kuzey Kýbrýs'ta kadýn saðlý
haritasýnýn oluþturulmasýna yönelik baþlattýðý
ilk araþtýrma projesinin tanýtýmýný, Lefkoþa
Bedesten'de düzenlediði etkinlikle
gerçekleþtirdi.
Dernekten verilen bilgiye göre, Saðlýk
Bakaný Faiz Sucuoðlu, KISAD Baþkaný Dr.
Nilüfer Rahmioðlu Ramiz, KISAD üyeleri,
projeye ve etkinliðe destek veren sponsor
firma ve kiþiler ile davetlilerin katýldýðý
kokteylde, proje yararýna Atila Karaderi ve
Batu Gündal'ýn eserlerinden oluþan "Iþýk, Su
ve Kadýn" sergisi de açýldý.
Etkinlik, Oxford Üniversitesi'nde kýdemli
araþtýrmacý olarak görev alan KISAD Baþkaný
Dr. Nilüfer Rahmioðlu Ramiz'in açýlýþ
konuþmasý ile baþladý.
Dr. Rahmioðlu Ramiz konuþmasýnda,
KISAD'ýn ve ilk araþtýrma projesinin bir yýl
önce nasýl hayat bulup geliþtiðine deðinerek
bu süreçte yerel kurumlardan gördüðü
destek ve olumlu geri dönüþlerin çok
memnuniyet verici olduðunu dile getirdi.
Dr. Rahmioðlu Ramiz, projeye iliþkin detaylý
bilgileri aktardýðý sunumunda, Kuzey
Kýbrýs'ta hastalýk oranlarýnýn yaný sýra
hastalýklarýn daðýlýmý ve bu hastalýklarýn
topluma olan ekonomik yüküne iliþkin saðlýk
verilerindeki eksikliðin altýný çizerek, bu
verilerin etkili saðlýk stratejileri
oluþturmasýnda büyük bir öneme sahip
olduðunu vurguladý.
KISAD'ýn baþlangýç noktasýnýn da saðlýk
verilerindeki bu eksikliðin giderilmesine katký
saðlamak olduðunu belirten Dr. Rahmioðlu

SERGÝ
Plaket takdimlerinin ardýndan proje
yararýna Atila Karaderi'nin objektifinden
Kýbrýs manzara fotoðraflarý seçkileri ile
fotoðraflarýn resimsel uygulamalarý olarak
Batu Gündal'ýn orjinal soyut expressif
çalýþmalarýndan oluþan "Iþýk, Su ve Kadýn"
sergisinin açýlýþý gerçekleþtirildi.
Sergiyi gezen konuklar KISAD'a baðýþ
yaparak beðendikleri eserleri temin ettiler.
"Iþýk, Su ve Kadýn" sergisi, 27 Kasým tarihine
kadar Bedesten'de ziyarete açýk olacak. Sergi,
hafta içi günlerde 10:00 - 18:00 saatleri
arasýnda, Cumartesi ise 10:00 - 16:00 saatleri
arasýnda ziyaret edilebilir.
Oxford Üniversitesi'nin iþbirliði ile, Doðu
Akdeniz Üniversitesi ve British Cyprus IVF
Hospital'in ana sponsorluðunda yürütülecek
KISAD'ýn ilk araþtýrma projesine, Telsim

Vodafone iletiþim sponsoru, DMD Consulting ise teknoloji sponsoru olarak destek
veriyor.
Projeye ve tanýtým etkinliðine katký koyan
sponsorlar arasýnda Oral Fotoðrafçýlýk, Arty
Art Gallery, Cherry Red Reklamcýlýk,
Inmotion Productions, PRIsland Communication Services, Avenue Dereboyu, Birinci
Medya Grubu, Magic Touch Group, Major
Music Center, Orhan Þevket ve Oðlu Ltd.,
Dotmasterz, Deniz Plaza, Gloria Jean's
Coffees, Serpin Onay Ltd., Ergün Rifat Ltd.,
Hüseyin Paralik Ltd - EcoGlass, Tanman
Reklam, Lemar, Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi, Kültür
Dairesi, Lefkoþa Türk Belediyesi Belediye
Orkestrasý, Daðlý Trading - Alpin Doðal
Mineralli Su, Kýbrýs Türk Kadýnlar Konseyi,
IFC Trading, The Paradise Park, Selahattin
Özalp ve Beaz Tasarým yer alýyor.

Fatih Akýn'ýn 'Solgun' filminin galasý Hamburg'da yapýldý

'Star Wars'ta iki prens...

Almanya'nýn Hamburg kentinde Türk
asýllý Alman yönetmen Fatih Akýn'ýn
yönetmenliðini yaptýðý Solgun (Aus
dem
Nichts)
filminin
galasý
Hamburg'daki Dammtor Cinemaxx'da
yapýldý.
Hamburg Senato Belediye Baþkaný
Olaf Scholzun eþliginde Yönetmen Fatih
Akýn ve Oyuncu Diane Kruger kentin
Altýn Defterini imzaladilar.
Galaya ve filme ilgi büyük oldu. Gala
öncesi Hamburg Belediye Sarayý'nda
(Rathaus) yapýlan törene katýlan Fatih
Akýn ve baþrol oyuncularýndan Diane
Kruger Altýn Defter'i imzaladý. NSU
cinayetlerini konu alan filmin ekibini
belediye sarayýnda misafir eden Eyalet
Baþbakaný Olaf Scholz'un (SPD), "NSU
cinayetleri gibi böylesine aktüel ve
ilginç bir konuyu film yapan Fatih Akýn'ý
kutluyorum. Fatih Akýn gibi baþarýlý ve
büyük bir yönetmenin Hamburglu
olmasýndan dolayý gururluyuz" dedi.

Ramiz, KISAD'ýn temel amaçlarýnýn kadýn
saðlýðý konusunda farkýndalýk yaratmak,
bilimsel araþtýrmalar yapmak, veriye dayalý
saðlýk stratejileri geliþtirilmesine katký
saðlamak ve Doðu Akdeniz kadýn saðlýðý
kaynaðý oluþturmak olduðunu kaydetti.
Oxford Üniversitesi ile Doðu Akdeniz
Üniversitesi Etik Kurullarýndan ve Saðlýk
Bakanlýðý'ndan onaylý olan KISAD araþtýrma
projesi kapsamýnda Ocak 2018'de veri
toplanmaya baþlanacaðýný belirten Dr.
Rahmioðlu Ramiz'in konuþmasýnýn ardýndan,
projeye iliþkin kýsa tanýtým filminin de ilk
gösterimi yapýldý.
Etkinlikte Saðlýk Bakaný Sucuoðlu da
konuþtu.
Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan projeye ve
etkinliðe katký koyan sponsor firma ve
kiþilere plaket takdimi yapýldý.

"Star Wars" serisinin bir sonraki
filminde Britanya tahtýnýn varisleri
Prens William ve Prens Harry'nin de rol
alacaðý açýklandý.
"Star Wars" serisinin bir sonraki
filminde Britanya tahtýnýn varisleri Prens
William ve Prens Harry'nin de rol alacaðý
açýklandý. Hollywood Reporter kaynaklý
habere göre filmin baþrol oyuncularýndan
John Boyega katýldýðý bir yuvarlak masa
söyleþisinde iki prensin filmde küçük birer
rol üstleneceðini açýkladý. Boyega'nýn
söylediðine göre William ve Harry filmde
Stormtrooper olarak görünecekler. 2016
yýlýnýn nisan ayýnda iki prens "Star Wars The Last Jedi" filminin çekimleri sýrasýnda
seti ziyaret etmiþ ve bunun üzerine filmde
rol aldýklarýna dair bir söylenti baþ
göstermiþti. Filmde Stormtrooper Finn
rolünü üstlenen Boyega dedikodularý
doðruladý ve Stormtrooper kýyafetine
bürünmüþ iki prensle bir sahne çektiklerini
açýkladý.
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GAK TV
Ulaþ Ocanoðlu

“Hamis ve
kaybettiklerimiz…”

Kadýna Yönelik Þiddetle Uluslararasý Mücadele Günü
Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý
(KTAMS) toplantý salonunda basýn
toplantýsý düzenledi.

n BAZI SÝVÝL TOPLUM
ÖRGÜTLERÝ VE SENDÝKALAR
KADINA YÖNELÝK ÞÝDDETTÝ
25 KASIM CUMARTESÝ GÜNÜ
LEFKOÞA'DA
DÜZENLENECEK
YÜRÜYÜÞLE PROTESTO
EDECEK
Bazý sivil toplum örgütleri ve sendikalar
kadýna yönelik þiddetti 25 Kasým Cumartesi
günü Lefkoþa'da düzenlenecek yürüyüþle
protesto edecek.
Yürüyüþ, "Sýðýnma Evi Hemen Þimdi"
sloganýyla düzenlenecek.
KKTC'ye kadýn sýðýnma evi yapýlmasý
talebine, þiddetle ilgili önleyici ve koruyucu
tedbirlere dikkat çekilecek yürüyüþ, saat
14.30'da Kuðulu Park'ta baþlayacak.
Cumhuriyet Meclisi önünden geçilerek

Sarayönü'ne oradan da Lokmacý Sýnýr
Kapýsý'na ulaþýlacak. Yürüyüþ boyunca
kadýna yönelik þiddet müzikle, drama ve diðer
etkinliklerle protesto edilecek. Açýklamalar
Lokmacý'da yapýlacak.
25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddetle
Uluslararasý Mücadele Günü nedeniyle bazý
sivil toplum örgütleri ve sendikalar bugün

ORTAK BASIN TOPLANTISI
DÜZENLENDÝ
Akdoðan Fikir Sanat Atölyesi, Baðýmsýzlýk
Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Belediye
Emekçileri Sendikasý, Kadýn Eðitimi Kolektifi,
KTAMS, Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler
Sendikasý (KTOEÖS), Kýbrýs Türk
Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Sosyal
Riskleri Önleme Vakfý (SRÖV) tarafýndan
düzenlenen basýn toplantýsýna bu örgüt ve
sendikalardan temsilciler ve yetkililer katýldý.
Ortak açýklamada, "Kadýna yönelik þiddetle
mücadeleye omuz veren herkesi Cumartesi
günkü yürüyüþe davet etmek, devletin
kadýna yönelik þiddetle ilgili almasý gereken
önleyici ve koruyucu tedbirleri hayata
geçirmesini talep etmek üzere buradayýz"
denildi.

Çakýcý: 9 milyon TL elektrik borcunu ödemeyen
þirketlere yaptýrým yok, yoksul esnafa var
n ÇAKICI: "ÜÇ BEÞ AÝLE
ZENGÝNLÝKLERÝNE DAHA DA
ZENGÝNLÝK KATARKEN,
HALKIN ÇOÐUNLUÐU
YOKSULLUK VEYA AÇLIK
SINIRINDA ALTINDA
YAÞAMAYA ÇALIÞIYOR"
Toplumcu Kurtuluþ Partisi Yeni Güçler (TKP
Yeni Güçler) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý,
ülkede sosyal adaletsizlik olduðunu
savunarak, "Bu ülkede üç beþ aile
zenginliklerine daha da zenginlik katarken,
Kýbrýs Türk halkýnýn büyük bir çoðunluðu
yoksulluk veya açlýk sýnýrýnda altýnda
yaþamaya çalýþýyor" dedi.
Çakýcý, yaptýðý yazýlý açýklamada, gelir
daðýlýmýndaki eþitsizliði ortadan kaldýrmak

Nokta Kýbrýs

için yola çýktýlarýný belirterek, 9 milyon TL
elektrik borcunu ödemeyen büyük þirketlere
herhangi bir yaptýrým yapýlmazken; esnaf,
köylü, iþçinin 300 TL elektrik borcu nedeniyle
elektriðinin kesildiðini savundu.
TKP Yeni Güçler'e her taraftan bir saldýrý
olduðunu da söyleyen Çakýcý, hükümete
gediklerinde faiz yasasýnýn bir an önce
uygulanmasý için gerekli çalýþmalarý
yapacaklarýný, anaparanýn en fazla iki katý
kadar faiz uygulanmasýný hayata
geçireceklerini söyledi.
Çakýcý, þunlarý dile getirdi:
"Bu faizlerden yýllarca insanýmýzýn kanýný
emen tefeci ve bankalar, bu söylemlerimizden
canlarý sýkýlýyor. Biz bunlarýn partisi deðiliz
ve bunlar bizden korkuyorlar. Çiftçilikte
zenginlikte sýnýrý getireceðimizi söylüyorum.
Küçük orta hayvancýyý çiftçiyi koruyacaðýmý

söylüyorum. Zenginden kesip onlara
vereceðimi söylüyorum. Birkaç tane köy
aðasýnýn caný sýkýlýyor. Vergi reformu gelecek
diyoruz, ömür boyu vergi muafiyeti
alanlardan artýk vergi alacaðýmýzý söylüyoruz.
Bazý zengin ailenin caný sýkýlýyor."
"Bir küçük muayenehanesi olan, yanýnda
4-5 kiþi çalýþtýran ben Mehmet Çakýcý eðer vergi
sýralamasýnda 136. sýrada iken; gazinolarý,
otelleri, yatlarý, katlarý olan kiþilerin isimlerini
vergi sýralamasýnda bile göremezsek burada
ciddi bir sorun var demektir" diyen Çakýcý,
"Böyle bir düzen, böyle bir yapý olamaz, biz
bunu doðru bulmuyor ve kabul de etmiyoruz.
Bu ülkede vergisini düzenli ödeyen birçok iþ
insanýmýz da var. Bu iþ insanlarý da ülkede
adalet istiyorsa, rüþvetle iþ yapmak
istemiyorsa, hukuk düzeni istiyorsa biz sizin
de partiniziz" ifadelerini kullandý.

Bizimkiler Dikilitaþ’ýn etrafýnda ‘yiro’ atarken…

Hasan Hastürer
Sýnýrlarla uðraþýlsa da dünya sýnýrsýz bir
etkileþim yaþýyor artýk.
Dünyanýn çok uzaklarýnda yaþanan bir
olayýn etkileri ta bize kadar gelebiliyor.
Bu sadece ekonomik
anlada deðil…
Saðlýktan,
siyasal
etkileþime kadar hayatýn
her alanýnda var…
***
Burnumuzun dibinde,
orta doðuda yaþananlar…
Amerika
Birleþik
Devletleri, zamanýnda bölge sýnýrlarý
þekillenirken etkili deðildi.
Þimdi Büyük Orta Doðu Projesi’ni
neredeyse tek baþýna, kendi çýkarlarýna, kendi
istediðine göre þekillendirmek istiyor.
Türkiye, bölgenin çok önemli ülkelerinden
biri.
Türkiye’nin de çýkarlarý var elbette.
ABD, bu þekillendirmede Türkiye’nin çýkar
ve duyarlýlýklarýný yok sayýnca ne oldu?
Türkiye, yeni ittifak arayýþýna yönelde..
Suriye’de ABD devre dýþý býrakýlýp, Türkiye,
Rusya, Ýran üçlüsü, Suriye sorununu
halletmeye çalýþýyor..

Mesafede aldýklarý gözleniyor.
ABD,Türkiye’nin kamp deðiþtirme anlamýn
da gelen hareketini hazmediyor mu?
Hazmetmediði ortada.
***
ABD’nin en önemli silahý Dolar…
Dolarla istediði gibi vuruyor, demek çok
abartýlý gelmesin kimseye.
Türk parasýnýn hýzla deðer kaybýnýn
nedenlerini uzmanlar sýralarken Türkiye ABD iliþkilerinin bozulmasýný neredeyse ilk
sýraya koyuyorlar.
Batýlý haber kaynaklarý, Türkiye ile ilgili öne
çýkardýklarý analizlerde, neredeyse Türkiye
için bir tek olumlu ifadeye yer vermiyorlar.
TL erirken biz de etkilenmiyor muyuz?
Etkileniyoruz hem de çok kötü
etkileniyoruz.
Etkilenirken, çare üretme baðlamýnda elimiz
kolumuz baðlý gibi.
***
Rýza Sarraf davasýnda geliþmeler ortada.
Sarraf, itirafçý oldu.
Esas oturumlara geçildiði zaman Sarraf
neler söyleyecek…
Sarraf konuþtukça Türkiye - ABD
iliþkilerinde yeni gerilimler yaþanacak.

Bu gerilimlerin ucu Kýbrýs’a gelecek.
Türkiye’yi dövmek isteyenler bizi de
dövecek. Ya da ara deðneði yiyeceðiz.
***
Mýsýr Cumhurbaþkaný Sisi geldi Güney’e…
Yunanistan Baþbakaný Çipras da geldi.
Bizi de ilgilendiren ama, üretilirken hiç
dikkate alýnmadýðýmýz kararlar alýndý.
Biz ne yaptýk bu kararlar karþýsýnda..
PROTESTO ETTÝK…
Protestomuzu kimler dikkate aldý?
KÝMSE…
***
Örnekleri daha da sýralamak olasý.
Peki tüm bunlar yaþanýrken bizim
siyasilerimiz ne yapýyor?
Kýçlarýnýn altýndaki iskemle kaymasýn diye
canlarýný diþlerine takýp uðraþýyorlar.
Ne için?
Kendi siyasi gelecekleri için…
…. Kýsacasý, bizimkiler Sarayönü
Meydanýnda, Dikilitaþ’ýn etrafýnda ‘yiro’
atarken, dünyada bizi de etkileyen çok
geliþmeler yaþanýyor… Kýbrýs Türkü’nün en
büyük talihsizliði seçilmiþlerinin, kuyunun
dibinde yaþayýp, gök yüzünü kuyunun aðzý
kadar görmeleridir…

Akýllý telefonlar yoktu.
Lüks arabalar, enerji içecekleri
yoktu.
Botoks daha bulunmamýþtý.
Zehirli gýdalar, envayi çeþit ürünler
yoktu.
Plazmalar yoktu.
Bet ofisler yoktu.
Özel hastaneler, özel okullar yoktu.
Ünlü markalar,5 yýldýzlý oteller yoktu.
Dünyayý gezmek bu kadar kolay
deðildi.
Görgüsüzlük tavan yapmamýþtý.
Çekememezlik bu safhalara
gelmemiþti…
Aþk mektuplarý vardý.
Yardýmlaþma vardý.
Dayanýþma vardý.
Sporda amatör ruh vardý.
Sevgi vardý.
Saygý vardý.
Ciðerci Ahmet Dayý vardý.
Özer Baba vardý.
Nadide vardý.
Becerikli vardý.
Anibal vardý.
Ermeni, Cesi, Sabri vardý…
Özker Yaþin vardý.
Bana okumayý sevdiren Sabiha
öðretmen vardý.
Salima Aba vardý.
Suat Amca vardý.
Kunduracý Mehmet Abi vardý.
Yasemin Nene vardý.
Mehmetali Abi vardý.
Çörekçi vardý.
Bastiþçi Rüstem Dayý vardý.
Futbolun efsanesi Mustafa Defteralý
vardý.
Buzlukçu Ömer vardý.
Çýtý-pýtý bademci vardý.
Çaðlar Abi vardý.
Dedem vardý.
Mütiþ ses amcam vardý.
Gecelerin adamý Ertan Abi vardý.
Büyük Çetinkayalý Avni Dayý vardý.
Çetinkaya galip geldiðinde þapkasýný
önüne koyup “hade çocuklara destek”
deyip para
toplayan Tenekeci Mehmet Dayý
vardý.
Kahveci Ayten Aba vardý.
Vedia Barut vardý.
Köþe baþlarýnda karþýmýza çýkan
“Böyük Hafýzalý Þefik” vardý.
Gardaþým Alaman vardý.
Baþaran spor salonunda “Hade
sandviç” diye baðýran emeðin, alýn
terinin, her koþulda
gülebilmenin son temsilcilerinden,
ekmeðini taþtan çýkaran Hamis vardý!
Büyüdükçe küçüldük,
Geliþtikçe duyarsýzlaþtýk,
Modernleþtikçe bencilleþtik.
Nerden geldiðimizi unuttuk,
Mayamýz bozuldu,
Bittik biz…
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Nöbetçi
Eczaneler

DÜN

Lefkoþa
Nergis Eczanesi: Þht.
Mustafa Mehmet Sok. No:3
GöçmenköyTel:2255075
Kermiya Eczanesi: Kemal
Þemiler Cad. No:24 Kiler
Market Çaprazý-Köseoðlu
Market Sýrasý Metehan
Kermiya Tel:2233483
Maðusa
Karakol Eczanesi: Gülseren
Askeri Kýþlasýna dönmeden
köþe üzerinde Nilgün Uzun
Apt. Karakol Bölgesi
Tel:3656519
Girne
Ýlgen Eczanesi: Bedreddin
Demirel Cad. Özyalçýn Apt.
156 Dük.2 (Bosch Bayii
Yaný-Yaprak Tantuni
Çaprazý) Tel:8158118
Zehra Kelebek Eczanesi:
Mareþal Fevzi Çakmak Cad.
Denirese Apt. No:169/A
Adýgüzel Lastikçi Karþýsý
Tel:8213888
Güzelyurt
Gilanlý Eczanesi: Ecevit Cad.
No:112 Tel:7144790
Ýskele
Nalan Eczanesi:
Kordonboyu Cad. No:35
Bahçeler Tel:3714006

BULMACA
Soldan Saða:

Hazýrlayan: Osman Levent

Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel
Baþkaný Ýzzet Ýzcan, bölgedeki enerji
stratejisinin Türkiye ve Kuzey Kýbrýs'ý
dýþlayarak yeni bir boyut kazandýðýný belirtti.
Ýzcan yazýlý açýklamasýnda, "Kýbrýs
sorununun çözümsüzlüðü ve Türkiye'nin
Ortadoðu politikalarý, bölgede yeni askeri
ve ekonomik ittifaklarýn oluþmasýna sebep
oluyor" dedi.
"Mýsýr, Yunanistan ve Güney Kýbrýs'ýn
enerji konusunda gerçekleþtirdikleri
zirvenin ve varýlan anlaþmanýn bunun en
açýk göstergesi olduðunu savunan Ýzcan,
"Güney Kýbrýs, Yunanistan ve Mýsýr

arasýnda varýlan mutabakat ile Ýtalya'nýn da
enerji ittifakýna davet edilmesinde anlaþmýþ
olup çalýþmalara baþlamalarý, bölgedeki
enerji stratejisinin Türkiye ve Kuzey Kýbrýs'ý
dýþlayarak yeni bir boyut kazandýðýný ortaya
koymaktadýr" dedi.
BKP Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan,
yaþananlarýn bölge istikrarýný tehdit eder
boyutlara ulaþtýðýný, Türkiye'deki AKP
hükümetinin izlediði dýþ politika ve Kýbrýs
sorununun çözümsüzlüðünün kendi içinde
ciddi tehlikeler yarattýðýný ileri sürerek,
Kýbrýs'ta erken çözümün kaçýnýlmaz
olduðunu kaydetti.

Hür-Ýþ: Araba hediyedir
n "HABERLER GERÇEÐÝ YANSITMIYOR. ARAÇ ÜST KURULUÞUMUZ
TÜRK-ÝÞ KONFEDERASYONU TARAFINDAN HEDÝYEDÝR''
"7 bin üyesi bulunan Federasyonumuzun
hizmetlerini daha iyi yürütmesi ve yine baðlý
bulunduðu Türk-Ýþ Federasyonu ve TürkMetal Sendikasý'nýn buradaki faaliyetlerini
sürdürmelerine yönelik hediye edilen bu
araç, federasyonumuza hediye edilen ilk
araçtýr.
Geçmiþ hükümetler döneminde farklý
sendikalara, kurum ve kuruluþlara ayný
þekilde bu tür yardýmlar yapýlmýþtýr. Basýna
yansýyan bu haberlerin gerçek anlamda sanki
ilk defa olmuþ ve/veya bizlere ayrýcalýk
yapýlmýþ gibi yansýtýlmasý gerçek haber ve
toplumun doðru haber almasýyla ilgili
tarafsýzlýk ilkesiyle baðdaþmamaktadýr."

Hür Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Hür-Ýþ),
son günlerde görsel ve yazýlý basýnda "HürÝþ'in satýn aldýðý araca vergi muafiyeti
saðlandýðý" hakkýnda çeþitli spekülatif
haberler çýktýðýna iþaret ederek, bu haberlerin
gerçeði yansýtmadýðýný kaydetti.
Farklý bir algý operasyonu yaratýlmak
istendiðini savunan Hür-Ýþ, "satýn alýndý"
diye konu edilen Mercedes marka aracýn HürÝþ'in baðlý bulunduðu TÜRK-ÝÞ
Konfederasyonu tarafýndan hediye edildiðini
belirtti.
Hür-Ýþ Genel Sekreteri Ali Yeltekin
tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, þunlar
da dile getirildi:

(leventosman@yahoo.com)

1-Bir olay veya bir
1
2
durumla karþý karþýya
olmak (iki kelime).
1
2-Sonu olmayan
gelecek zaman,
2
sonsuzluk. Gelecek.
Harf okunuþu. 3-Ýnsan
3
ve hayvanlarda
yaþamayý saðladýðýna
4
ve ölümle vücuttan
ayrýldýðýna inanýlan
5
madde dýþý varlýk.
Ýsteklisi bulunmak.
6
4-Kabýyla birlikte
tartýlan bir nesnenin
7
kabýnýn aðýrlýðý. Ters
okunuþu "Ölçü
8
aletlerinde sayý veya
iþaret göstermeye
9
yarayan hareketli iðne".
5-Sarýklý din bilginleri.
10
Binek hayvaný. Yaydan
çýkan. 6-Bir nota. Bir
11
kimseye çalýþtýðý yerce
verilen tatil. Rütbesiz
asker. 7-Tahýlýn tarlaya atýldýðý andan
harman oluncaya kadar aldýðý duruma
verilen ad. Birçok çeþitten birer parça
alýp yeni birleþim oluþturma iþi. 8-Türlü
metallerden yapýlan, kopmaya karþý bir
direnç gösteren ince uzun nesne.
Dumanýn geride býraktýðý siyah leke.
Avrupa Parlamentosu'nun kýsa yazýlýþý.
9-Manda yavrusu. Büyükbaþ hayvanlarý
durdurmak için kullanýlan seslenme.
10-Bir toplulukta çalýþan insanlarýn her
biri. Halk þairi. 11-Tuzlanýp kurutulmuþ
yiyecek. Ters okunuþu "Stenografi
iþaretleriyle herhangi bir metni
konuþma hýzýyla yazan kimse".

Dünkü bulmacanýn çözümü

Ýzcan: Bölgedeki enerji stratejisi Türkiye ve
Kuzey Kýbrýs'ý dýþlayarak yeni bir boyut kazandý
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3 ÖÐRENCÝYE EÐÝTÝM BURSU
Bursa baþvuru kriteri, 2017-2018
Akademik Yýlý'nda Ýstanbul Teknik
Üniversitesi veya ÝTÜ Kuzey Kýbrýs
Gazimaðusa Yerleþkesi'nin
lisans
programlarýndan birine yerleþmeye hak
kazanmak ve KKTC vatandaþý olmak. Her
üç kategoride de kriterlere uyan ve baþarýlý
ve/veya ihtiyaçlý olan bir öðrenciye 12 ay
süreli aylýk 400,00 TL burs saðlanacak.
Baþvurularýn 1 Aralýk tarihine kadar ÝTÜ
MEDEK Sekretaryasýndan Ayten Çolakoðlu
Biliz'e yapýlmasý gerekiyor.

2017-2018 Akademik Yýlý'nda Ýstanbul
Teknik Üniversitesi ve ÝTÜ-KKTC Eðitim
Araþtýrma Yerleþkelerinde öðrenim gören üç
öðrenciye, ÝTÜ Mezunlarý Derneði Kýbrýs
tarafýndan eðitim bursu saðlanacak.
ÝTÜ Mezunlarý Derneði Kýbrýs Yönetim
Kurulu (ÝTÜ-MEDEK) Eðitim Bursu,
Erdoðan Naim Anýsý Ýçin Eðitim Bursu (Gesfi
Döviz LTD. Direktörü Gökhan Naim
tarafýndan verilecek )ve Efruz Sami
Müdüroðlu Ailesi Eðitim Bursu olmak üzere
üç kategoride verilecek.

Yukarýdan Aþaðýya:
1-Zorlamak (iki kelime). 2-Yünden
dövülerek yapýlan kalýn ve kaba
kumaþ. Kirliliði gösteren iz. Bir
nota. 3-Tahta yüzeyleri pürüzsüz
duruma getirmek, biçim vermek
için marangozlarýn kullandýðý araç.
Hafif bir düðüm yaparak baðlamak.
4-Ýri karýnlý, mýzrapla çalýnan bir
Türk müziði çalgýsý. Bir duadan
sonra söylenen söz. Gözü
görmeyen, kör. 5-Hastalýk
belirtileri, semptom. Bir hastalýðý
iyi etmek veya önlemek için, türlü
yollardan kullanýlan madde.
6-Yeryüzünün denizlerle örtülü
olmayan bölümü. Baðýþlama,
baðýþta bulunma. 7-Baba, cet.
Çocuðu olan kadýn. 8-Ünlü Türk
kadýn ses sanatçýsý. Radyum'un
kýsaltmasý. Çift rakamlý bir sayý.
9-Ýngilizce "Bay" kelimesinin kýsa
yazýlýþý. Zorla benimsetilmiþ, kabul
ettirilmiþ olan. 10-Geminin
devrilecek kadar yan yatmasý.
Çizgi. 11-Ballý babagillerden,
çiçeði bahar gibi kullanýlan kokulu
bir bitki. Ayýrtý, fark.

KÝRALIK EV
Lefkoþa Marmara bölgesi 27. sokak 9 A, 1+1
eþyalý yardýmcý ev. 500 TL. Tel: 0533 8307206
DÜNKÜ SERBEST PÝYASA
DÖVÝZ KURLARI
DOLAR
Alýþ
3.910

EURO
Satýþ
3.940

Alýþ

Satýþ

4.630

4.660

S.T.G.
Alýþ
5.210

Satýþ
5.240

KAYIP
BELGE
Erkek Kuaförü denklik
belgemi kaybettim.
Hükümsüzdür.
Mustafa Can Mutlu
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YOÐUN BAKIMDA TEDAVÝ
GÖREN CAVÝT PARÇALAR
KURTARILAMADI
Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet
Hastanesi Nöroloji Yoðun Bakým
Servisinde tedavi görmekte olan 34
yaþýndaki Cavit Parçalar önceki gün
saat 16.00 sýralarýnda yaþamýný yitirdi.
Öte yandan, Gönyeli-Yenikent'te, kýzýna
ait evde misafir olarak kalmakta olan
Ukrayna uyruklu Yurýý Velykyý (E-51) dün
saat 18.30 sýralarýnda aniden
rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdi.
Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan
açýklamaya göre, her iki olayla ilgili
soruþturmalar sürüyor.

HIRSIZLIK VE KASTÝ
HASAR
Eski Ercan yolu üzerinde park halinde
bulunan Selaheddin Ünveren'e ait
aracýn sol ön camý 16 - 22 Kasým
tarihleri arasýnda kýrýlarak hasara
uðratýldýktan sonra araçtan bir akü,
Deðirmenlik'te Matyat Þehitler Sokak
üzerinde park halinde bulunan Mehmet
Soðancý'ya ait araçtan iki akü ve
Minareliköy'de Mehmet Eray Sokak
üzerinde park halinde bulunan Ali
Gezmen 'in sorumluluðundaki araçtan
da bir akü çalýndý. Olaylarýn polisin
bilgisine gelmesi üzerine yürütülen
ileri soruþturmada, meselede zanlý
olarak görülen V.K.(E-24) tutuklandý.

SAHTEKÂRLIKLA PARA
VE EÞYA TEMÝNÝ
2017 yýlý içerisinde, Girne'de G.D.G'nin
(K-46), daha önceden tanýdýðý Canev
Turan'ý telefonda arayarak, 2017 yýlý
içerisinde Canev Turan'ýn bir
marketten almýþ olduðu çikolatalarý
ödemeyi unuttuðunu hatýrlatýp, söz
konusu olayýn büyümemesi için
kendisine ödeme yapmasý gerektiði
telkininde bulunup adý edilenden 25 bin
Sterlin nakit para ve yaklaþýk 250 bin TL
deðerindeki muhtelif ziynet eþyasýný
sahtekârlýkla temin ettiði tespit edildi.
Polis G.D.G'nin tutuklandýðýný açýkladý.

TRAFÝKTE TARTIÞTIÐI
KÝÞÝNÝN BURNUNU KIRDI
Gazimaðusa'da önceki gün saat 17.00
sýralarýnda, Veyselliler Caddesi
üzerinde, F.E.T.(E-20) trafik konusunda
tartýþtýðý Ýdiris Zeytun'un burnuna
kafasýyla vurarak burnunun kýrýlmasýna
sebep oldu. Bahse konu þahýs
tutuklandý.

ÝÞ KAZASI
Geçitkale'de faaliyet gösteren Nevzat
Efendi Galeri ve Yedek Parça Ltd isimli
iþyerinde çalýþan Hasan Efendi (E-35),
önceki gün saat 11.30 sýralarýnda, iþyeri
önünde park halinde bulunan çekiciye
baðlý taþýyýcý dorseyi indirdiði sýrada,
rampa hidroliðinin boþalmasý
sonucunda sol omzunun üzerine
düþmesi neticesinde yaralandý. Kazada
yaralanan Hasan Efendi kaldýrýldýðý
Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde
yapýlan ilkyardým tedavisini müteakip,
Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet
Hastanesi'ne sevk edilerek belinde
çatlak ve göðüs kafesinde de kýrýk
teþhisi ile göðüs hastalýlarý servisinde
müþahede altýna alýndý.

GÝRNE VE BAZI
YERLERDE SU KESÝNTÝSÝ
Su Ýþleri Dairesi, Girne ve bazý yerlerde
bugünden itibaren su kesintisi
olacaðýný duyurdu.
Su Ýþleri Dairesi yaptýðý yazýlý
açýklamada, DSÝ'nin Çamlýbel isale
hattýnda yapacaðý çalýþmalardan dolayý
yaþanacak su kesintisinden, Karþýyaka,
Tepebaþý, Lapta, Alsancak, Girne,
Çatalköy ve Esentepe'nin
etkileneceðini belirtti.
Açýklamada, çalýþmalarýn seyrine göre
halkýn bilgilendirileceði; bu sebepten
dolayý içme ve kullaným suyunun
tasarruflu kullanýlmasý çaðrýsý yapýldý.

"ÝLO SÖZLEÞMELERÝNÝN
HUKUKÝ ÖNEMÝ"
KONULU SEMPOZYUM
Kýbrýs Türk Ýþçi Sendikalarý
Federasyonu (TÜRK-SEN) ve üye
sendikalarý Turizm Emekçileri
Sendikasý (TES) "Ýlo Sözleþmelerinin
Hukuki Önemi" konulu sempozyum
düzenliyor. Türk-Sen'den verilen
bilgiye göre, sempozyum Girne Dome
Hotel'de 27 Kasým Pazartesi günü saat
10.00'da baþlayacak. Sempozyum,
Sendikal Platforum'a üye sendikalar,
siyasi parti temsilcileri ile yurt dýþýndan
ve yurt içinden katýlacak eðitmenlerin
katkýlarýyla gerçekleþtirilecek.
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Zen ve ayakkabý
boyama sanatý

UYUÞTURUCU ÝLE MÜCADELE

"Baðýmlýlýklarda Farkýndalýk Eðitimi"
Baþbakanlýk Uyuþturucu ile Mücadele
Komisyonu'nun, madde baðýmlýlýðýnýn
önlenmesine yönelik
çalýþmalarý
çerçevesinde hazýrladýðý "Baðýmlýlýklarda
Farkýndalýk Eðitimi"ne katýlan SOS Çocuk
Köyü uzmanlarý ile anne ve teyzelere
sertifikalarý düzenlenen törenle verildi.
Baþbakanlýk Uyuþturucu ile Mücadele
Komisyonu Baþkaný Hasan Karaokçu,
Eðitimciler Dr. Gülcem Sala Razý, Klinik
Psikolog Eþmen Tatlýclý, Psikolog
Danýþmanlar Teyfide Tecel Hatipoðlu ve
Aysel Çeliktaþlýlar ile SOS Çocukköyü
Müdürü Ahmet Akarsu ve eðitime katýlanlarýn
hazýr bulunduðu tören Kamu-Sen toplantý
salonunda gerçekleþtirildi.
Baþbakanlýktan verilen bilgiye göre,
törende, yapýlan konuþmalarýn ardýndan
katýlýmcýlara belgeleri takdim edildi.
Baþbakanlýk Uyuþturucu ile Mücadele
Komisyonu Baþkaný Hasan Karaokçu,
törende yaptýðý konuþmada, madde
baðýmlýlýðýna yönelik olarak toplumun eðitim,
bilinç
ve
farkýndalýk
düzeyinin
yükseltilmesine Baþbakanlýk ve Komisyon
olarak büyük önem vermekte olduklarýný
söyledi.
Karaokçu, bu çerçevede kurumlara ve
uzmanlara yönelik olarak hazýrlanan
"Baðýmlýlýklarda Farkýndalýk Eðitimi"nin ilk
adýmýný SOS Çocukköyü'nde attýklarýný ve
baþarýlý bir sürecin ardýndan uzmanlar ile anne
ve teyzelerin eðitimlerini baþarý ile
tamamladýklarýný vurguladý.
SOS Çocukköyü'nün çok önemli görevler
üstlendiðini, oradaki personelin de çok
özverili ve kutsal görevler yürüttüklerinin

bilincinde olduklarýný ifade eden Karaokçu,
SOS Çocuk Köyü Yönetimi'ne baðýmlýlýkla
mücadeleye gösterdikleri duyarlýlýk ve
iþbirliði anlayýþý nedeniyle teþekkür etti.
SOS Çocukköyü'nün ardýndan bir çok
kuruma "Baðýmlýlýklarda Farkýndalýk
Eðitimi"ni vermeye baþladýklarýný vurgulayan
Karaokçu "Eðitim ve bilinçlendirme,
mücadelemizde en güçlü silahýmýz olacak"
dedi.
SOS Çocukköyü Derneði Köy Müdürü
Ahmet Akarsu da yaptýðý konuþmada,
uyuþturucu sorununun tüm dünyada olduðu
gibi KKTC'de de bir sorun olduðunu buna
karþý duyarsýz kalýnamayacaðýný söyledi.
SOS Çocukköyü olarak görev yapan
uzmanlar ile görev yapan anne ve teyzelerin
çok verimli bir eðitimden geçtiklerini ifade
eden Akarsu, böylesi bir programa dahil
olmaktan gurur duyduklarýný belirtti.
Akarsu, Baþbakanlýk Uyuþturucu ile
Mücadele Komisyonu ve eðitmenlerine
teþekkür etti ve Komisyon'la iþbirliklerini
bundan
sonraki
dönemde
de
sürdüreceklerini vurguladý.

Faþist Evren cuntasýnýn 24 Kasým'ýna prim yok
n KTÖS 5 EKÝM DÜNYA ÖÐRETMENLER GÜNÜ'NÜ KUTLAMA
KARARLILIÐINI VURGULADI
KTÖS, 24 Kasým Öðretmenler Günü'nü
deðil, 36 milyon üyesi olan Eðitim
Enternasyonali ile birlikte 5 Ekim Dünya
Öðretmenler Günü'nü kutlama kararlýlýðýnda
olduðunu vurguladý.
KTÖS Eðitim Sekreteri Burak Maviþ,
yaptýðý yazýlý açýklamada, Türkiye'de
öðretmenlerin yaftalanarak görevlerine son
verilmeye devam edildiðini, 34 bin
eðitimcinin Türkiye'de görevlerinden
alýndýðýný savundu. Maviþ, hak ve
özgürlüklerin, fikirlerin hapse atýldýðý
Türkiye'de, eðitim adýna yaþanan
geliþmelerin de karanlýk günlerin habercisi
olduðunu iddia etti.
Maviþ, bilimsel verilerin kitaplardan

çýkarýlýp, hurafelerin kitaplara yerleþtirildiði
bir zihniyetle karþý karþýya olunduðunu öne
sürdü.
"Ýþten atýlan öðretmenlerin açlýk grevinde
olduðu bir günde kutlama yapmak,
demokrasi, insan haklarýna saygý için
mücadele eden tüm öðretmenlere hakarettir"
diyen Maviþ, "Sendikamýz okuma yazma
seferberliði çerçevesinde atýlmýþ olan bu
adýmý önemsemekte ve 24 Kasým'ý Atatürk'ün
Baþöðretmenliði unvanýný kabul ettiði gün
olarak kabul etmektedir. Sendikamýz 36
milyon üyesi olan Eðitim Enternasyonali ile
birlikte 5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü'nü
kutlama kararlýlýðýný vurgulamaktadýr"
ifadelerini kullandý.

"KADINA YÖNELÝK ÞÝDDET" KONULU
SEMÝNER VE DRAMA ATÖLYESÝ
Kadýn Eðitimi Kolektifi, Alayköy Kültür ve
Sanat Derneði iþ birliðiyle bu akþam
Alayköy'de "Kadýna Yönelik Þiddet"
semineri ve drama atölyesi düzenleniyor.
Kadýn Eðitimi Kolektifi'nden yapýlan
açýklamada, Alayköy Kültür ve Sanat
Derneði'nin köy merkezindeki binasýnda saat
19.30'da baþlayacak etkinliðin 15 yaþ
üzerindeki kiþilere açýk olduðu duyurularak
tüm kadýn ve erkekler davet edildi.
Ücretsiz verilecek görsellerle desteklenen
seminerde, kadýna yönelik þiddetin türleri,
sebepleri, sonuçlarý, önlenmesiyle ilgili neler
yapýlmasý gerektiði, devletin ve toplumun
sorumluluklarý gibi bilgiler aktarýlacak.
Seminerin ardýndan katýlýmcýlarla birlikte
gerçekleþtirilecek drama atölyesinde ise
çeþitli hikayeler ve oyunlar eþliðinde konu

hakkýndaki bilgi ve deneyimler paylaþýlacak.
Kadýn Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý
Mücadele Günü eylem ve etkinlikleri
kapsamýnda düzenlenen programýn ardýndan
Kadýn Eðitimi Kolektifi, Alayköy'deki
farkýndalýk seminerlerine 12 Aralýk'a kadar
devam edecek.
Alayköy Kültür ve Sanat Derneði ile iþ
birliði halinde planlanan eðitim programý ise
þöyle:
"28 Kasým Salý 19.30-21.30 Toplumsal
Cinsiyet Eþitliði, 1 Aralýk Cuma 19.30-21.30
Kýbrýs'ta Kadýn Hareketi, 5 Aralýk Salý 19.3021.30 Beden Politikalarý, 8 Aralýk Cuma 19.3021.30 Kadýn ve Medya, 12 Aralýk Salý 19.3021.30 Ev Ýçi Emek ve Sertifika Töreni"
Detaylý bilgi ve kayýt için 0548 842 02 72
numaralý telefonun aranabileceði belirtildi.

Ozanköy
Ýyi yapýlan her þey sanattýr, derler.
Bu sabah – çocuklar uyur, rüzgâr eser,
çok uzakta olmayan yeni bir inþaattan
çakma sesleri gelirken – iyi yapmaya
çalýþacaðým þey, ayakkabý boyamak
olacak.
Boya malzemelerinin bulunduðu
kutuyu dolaptan çýkarýyorum, badem
aðacýnýn altýndaki sallanan koltuðun
önündeki masanýn
üzerine koyuyorum.
(Masa dediðim, altýnda
eski bir kütük bulunan
yuvarlak, kalýn bir cam.)
Boyanacak üç çift
ayakkabým ve bir çift
terliðim var. Onlarý getirip
masanýn üzerine yerleþtiriyorum.
Boyamaya
baþlamadan
önce
ayakkabýlarý hazýrlýyorum. Yumuþak bir
fýrçayla tozlarý alýyorum, ýslak bir bezle
çamur lekelerini siliyorum, sert bir fýrçayla
deri ile tabanýnýn birleþtiði dikiþ yerini
temizliyorum.
Ayakkabýya önce nötr, renksiz boya
sürüyorum, sonra ayakkabýnýn kendi
renginin boyasýný.
Saplý süngeri boyaya daldýrýyorum,
bolca alýyorum ve daireler çize çize
ayakkabýnýn her yerinde gezdiriyorum.
En zor boyanan, dil yerleridir. Oralarýný
iyi boyamak için baðcýklarý çýkarýyorum.
Yürüyüþ ayakkabýlarýmýn baðcýklarý
kopa kopa ufalmýþ, yenilerini almalýyým,
ama nereden?
Aþýk kemiðimi biraz geçen bu
ayakkabýlarý, beþ yýl kadar önce Harvey
Nichols’un el deðiþtirme ucuzluðundan,
daha önce sahibi olduðum ve
parçalanýncaya
kadar
giydiðim
ayakkabýlara benzedikleri için, almýþtým. O
ayakkabýlarý Londra’dan, el yapýmý iþ
yapan bir dükkandan satýn almýþ, yirmi yýl
kadar kullanmýþtým.
Bu ayakkabýlarda da iyi bir seçim
yapmýþým. Bunlarý da yýllarca, artýk giyilmez
oluncaya kadar giyeceðim.
Bazen insan ayakkabý alýrken, çok para
ödese de kötü bir seçim yapar. Giydiðinde
ayakkabýlar ilk denediðindeki kadar rahat
deðildir. Öylece surat asarak yýllarca
dururlar, sonra birine verilirler.
En iyi ayakkabýlar giye giye yumuþayan,
eskiyen, giyilmeyecek hale geldiðinde bile
atýlmaya kýyýlamayan ayakkabýlardýr.
Böyle birkaç ayakkabým oldu. Yirmili
yaþlarýmda giydiðim bir çifti hâlâ
hatýrlýyorum. Sað pabuç delinmiþti.
Baþparmaðým görünüyordu. Bir gün, ben
evde yokken karým çöpe atmýþtý. Birkaç
hafta süren bir yasa girmiþtim.
Düþünüyorum da, o ayakkabýlarýn
atýlmasý o yýllarda hatýrladýðým ender
þeylerden biri.
*
Ayakkabýlarýn boyayý emmesi için bir
süre býrakýyorum. Sonra fýrça ile, ardýndan
yumuþak bir bezle parlatýyorum.
Ellerim bu iþi seviyor.
Ayakkabý ne kadar kaliteli ise o kadar
çok parlar. Boya da kaliteli olmalý. Kaliteli
boyalar, pahalý ayakkabý satan maðazalarda
bulunur, onlardan da burada yok.
Ama iyi boyandý mý sonuçta pek fark
etmez.
Boya ayakkabýyý yumuþatýr, ayaklar da
bu yumuþaklýðý sever – baþýn saçlarýnýn
kýsaltýlmasýný veya ayak ve ellerin
týrnaklarýnýn kesilmesini sevdiði gibi.
Elle yapýlan þeyler, zihinle yapýlanlardan
daha çok zevk verir insana.
Örneðin; ayakkabý boyamak, ayakkabý
boyamakla ilgili bu yazýyý yazmaktan çok
daha keyifli idi.
Ama sonunda bir þey deðiþmez. Ýnsan
ne yaparsa yapsýn, yapabildiðinin en
iyisini yapmalýdýr. Kendi için. Ödül veya
övgü beklemeden, baþkalarýnýn ne
düþündüðünü gözetmeden.
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Müzakerelerin çöküþü "Göçmenleri uyandýrdý"
n TMK YOLUYLA 650 BÝN
DÖNÜM DAHA ALINIRSA "BM
KIBRISLI TÜRKLERÝN
DEVLETLÝK VARLIÐI HAKKINI
TANIYACAK"
Kýbrýs müzakerelerinin çöküþünden sonra
Rum "göçmenlerin" yeniden perde önüne
geldiði ve Rum yönetimine karþý "Zararýn Eþit
Paylaþýmý Birimi bayraðýný açtýðý" haber
verildi.
Politis'in manþetten verdiði ve iç
sayfasýnda "Kýbrýs Sorununun Sonu
Göçmenleri Uyandýrdý" baþlýðýyla
detaylandýrdýðý habere göre KKTC sýnýrlarý
içerisinde malý olan ve dün sözde "Maraþ
Belediyesi"nin düzenlediði, zararýn eþit
paylaþýmý konulu bilgilendirme toplantýsýna
katýlan Rumlarýn büyük hayal kýrýklýðý
içerisinde olduðunu yazdý.
Habere göre, dünkü toplantýda Rum
tarafýnda faaliyet gösteren "Kýbrýs
Üniversitesi"nin 2000 yýlýnda yaptýðý "iþgalin
bedeli" araþtýrmasý ve 2009'da "güncellenen

"KARA ALTIN"
ÇALIÞMASI ÝÇÝN 6 BÝN
HARNUP FÝDESÝ
EKÝLECEK
Kýbrýs Üniversitesi'nin, "Kara Altýn"
kurumunun çalýþmasý çerçevesinde, Güney
Kýbrýs'ta organik sertifikalý harnup ormaný
oluþturulmasýna iliþkin çalýþmasýnýn fiilen
baþladýðý belirtildi. Alithia gazetesi ve diðer
gazeteler, söz konusu ormanýn
oluþturulmasýna iliþkin ilk adýmýn, bu Pazar,
Baf'a baðlý "Orites" bölgesinde 6 bin
harnup fidesi ekilmesiyle atýlacaðýný yazdý.
Habere göre Kýbrýs Üniversitesi Rektörü
Konstantinos Hristofidis yaptýðý
açýklamada, üniversitenin, tanýnmýþ bir
þarap sanayi þirketi ve Rum Devlet
Laboratuvarý iþ birliðiyle, harnuptan
yapýlmýþ 3 yeni içkinin hazýrladýðýný,
bunlardan birinin harnup likörü, diðerinin
harnuptan yapýlmýþ damýtýlmýþ içki
olduðunu, son olarak da yaklaþýk bir yýl
önce üretilen "Ceratonia" içeceðinin
geliþtirildiðini ifade etti.
Hristofidis, bu içkilerin tadýldýðýný ve
olumlu sonuçlar alýndýðýný da belirtti.

AVRUPA PARLAMENTOSU
TÜRKÝYE'YE 105 MÝLYON
EURO'LUK ÖDENEK
KESÝNTÝSÝNÝ ONAYLADI
Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi'nin,
Türkiye'ye verilecek olan 105 milyon
Euro'luk ödeneðin kesilmesiyle ilgili kararý
onayladýðý savunuldu. Fileleftheros
gazetesi, AP Bütçe Komitesi'ndeki tam
üyelerden DÝSÝ'li Milletvekili Lefteris
Hristoforu'nun, "AB'nin, ilke ve deðerlere
saygý göstermeyen ülkelere maddi yardým
yapýlmasýný yasal kýlmadýðýný söylediðini"
yazdý.

verileri" katýlýmcýlarla paylaþýldý. Rumlarýn,
KKTC sýnýrlarý içerisinde kalan mallarýný
kullanamamalarýndan ötürü uðranan zararýn
2009 yýlýna kadar toplamda 15 milyar 700
milyon Euro'ya ulaþtýðý savunuldu.
Rum tarafýndaki arsa deðeri 1974'te 4 bin
KL (Kýbrýs Lirasý) iken bugün 190 bin'e (para
cinsi belirtilmedi) yükselirken, KKTC sýnýrlarý
içerisinde kalan topraðýn deðerinin 65 milyon
Euro olarak hesaplandýðý ve zararýn eþit
paylaþýmý ilkesinden hareketle Rum
Yönetimi'nin "Zararýn Eþit Paylaþýmý
Birimi"ne yýllýk 1 milyar 200 milyon Euro
maddi katký yapmasý gerektiðine iþaret edildi.
Gazete dünkü toplantýda düþündüren diðer
bir unsurun ise KKTC'de kurulu Taþýnmaz
Mal Komisyonu'nun (TMK) iþleyiþi
aracýlýðýyla KKTC'deki Kýbrýs Türk malýnýn
miktarýnýn, Rum malý miktarýný aþmasý
olduðunu yazdý. "Zararýn Eþit Paylaþýmý
Birimi" Baþkaný Akis Puros, Rum
"göçmenlerin" desteklenmesi için yeni bir fon
kurulmasý talebini ortaya koydu. Kurulmak
istenen fonun gelirlerinin de hali arazi
kullanýmlarýndan, Kýbrýs Türk mallarýnýn

idaresinden, taþýnmaz mal satýþlarýna yüzde
25 vergi uygulanmasýndan ve bugün Rum
Yönetimi hazinesine gitmekte olan Zararýn
Eþit Paylaþýmý Birimi gelirlerinden oluþmasýný
önerdi.
650 BÝN DÖNÜM DAHA ALINIRSA…
KKTC'deki Rum malý alanýnýn 2 milyon 201
bin dönüm olduðunu ve Kýbrýslý Türklerin
KKTC'de toprak fazlalýðýný edinebilmek için
TMK aracýlýðýyla 650 bin dönüm daha almasý
gerektiðini yazan gazete, Akis Puros'un
"böyle bir durumda Birleþmiþ Milletler Kýbrýslý
Türklerin devletlik varlýðý hakkýný tanýyacak"
uyarýsýna vurgu yaptý.
Ayný gazete Rum Ýçiþleri Bakaný
Konstantios Petridis'in, "Kýbrýs Türk Mallarý
Vasisi" olarak Güney'de kalan Türk mallý
dükkan ve tarým arazisi kullanan Rumlarýn
isimlerini þeffaflýk adýna açýklama niyetini
belirttiðini yazdý.
Habere göre bütün kaymakamlýklar, kiþisel
verilerin korunmasý kanununu iþaret ederek
Kýbrýs Türk malý bulunduranlarýn isimlerinin
açýklanmasýndaki hukuki zorluklara iþaret etti.

LEFKE YOLU ÝÇÝN ÝSTÝMLAK EDÝLECEK
ARAZÝLERÝN TAZMÝNAT MÝKTARI AÇIKLANDI
Kýbrýs Rum Tapu Dairesi'nin, Lefke'den,
Aplýç sýnýr kapýsýnýn açýlmasýna iliþkin
çalýþmalarýn yürütüldüðü Kalapanayotis'e
kadar olan yerlerdeki arazilerin istimlaký için
verilecek tazminat miktarlarýný açýkladýðý
belirtildi.
Politis gazetesi, Rum Tapu Dairesi'nin,
Lefke Aplýç kapýsýnýn açýlmasýna iliþkin
çalýþmalar nedeniyle istimlak edilecek
arazilerin tazminat miktarlarýný açýkladýðýný
yazdý.
Tazminatlarýn, 30 Eylül 2016 tarihli resmi
gazetede yayýmlandýðýný anýmsatan gazete,
Güney Kýbrýs'taki çalýþmalarýn baþlamasýnda,
yolun iyileþtirilmesiyle alakalý çevre etkilerine
yönelik inceleme gerektiði için gecikme
yaþandýðýný belirtti.
Gazete, Rum Tapu Dairesi'nin, bu hafta
kamuoyuna yaptýðý açýklamayla, etkilenecek
hak sahiplerini, müzakere etme yetkisine

sahip olduklarý miktarlar konusunda
bilgilendirdiðini yazdý.
Bu bildirimle birlikte, ara bölge içerisinde
çalýþmalarýn baþlamasýndaki engellerin
ortadan kalktýðý, sýnýr kapýsýna iliþkin
çalýþmalarýn aþamalý þekilde ilerlediði anlatýlan
haberde, Güney Kýbrýs'ta kalan yolun
iyileþtirilmesi çalýþmalarýnýn zaten baþladýðý
ve ilerleme kaydettiði belirtildi. Haberde,
toprak morfolojisinin ayný özelliklere sahip
olmadýðý yolun kuzey tarafýndaki çalýþmalarýn
ise Kýbrýslý Türklerin çalýþmalarýyla
tamamladýðý ifade edildi.
Gazete haberinde, Aplýç'taki ara bölgede
ve Derinya'da yapýlacak çalýþmalarýn iki
toplumlu ortaklýklarla gerçekleþtirileceðini,
UNDP'nin ihalelerin ilanýný kasým baþýnda
yaptýðýný, þu ana kadar ise çalýþmanýn küçük
boyutta olmasý nedeniyle çok az þirketin ilgi
gösterdiðini yazdý.

RUM SÝYASÝ PARTÝLERDEN KAPALI
MARAÞ'LA ÝLGÝLÝ GELÝÞMELERE TEPKÝLER
Rum siyasi partilerin, Kapalý Maraþ'ta
yapýlmasýnýn planlandýðý iddia edilen
yatýrýmlara tepki gösterdiði bildirildi.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre
DÝSÝ, Kapalý Maraþ'la ilgili "Türk tehditlerini
ve planlarýný" kýnarken, bu baðlamda
uygulanmasý gereken BM karar ve tüzükleri
olduðunu anýmsattý. DÝSÝ, "dinlenme
sürecinde bulunan" müzakereler karþýsýnda,
Türk tarafýnýn "iþgali geniþletme ve Maraþ
bölgesini kötüye kullanma yöntemleri
aramasýnýn" anlaþýlamaz olduðunu iddia etti.
Habere göre, AKEL destekli baðýmsýz
baþkan adayý Stavros Malas'ýn çalýþma ekibi
ise, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos
Anastasiadis'in "tehlikeli bir duraðanlýk"

sergilediðini; Kýbrýs sorununda vataný tehdit
edecek kötü icraatlarda bulunduðunu ve
Türkiye'nin de, "suçlarýndan arýnmýþ"
göründüðünü iddia etti.
Habere göre Malas'ýn ekibi, sýrf bu
sebeplerden ötürü, Malas'ýn, müzakerelerin
en kýsa zamanda baþlamasýný istediðini ve
müzakerelerin, Kýbrýs sorununun çözümüne
götürecek ve "iþgali sona erdirecek tek yol"
olduðunu düþündüðünü açýkladý.
Gazeteye göre AKEL ise, Anastasiadis'in
kötü icraatlarý ve DÝKO'nun Baþkan adayý
Nikolas Papadopulos'la devam eden seçim
öncesi propaganda savaþý nedeniyle, yeni
oldu-bittiler yaratýlmasýyla ilgili Türk
planlarýnýn kolaylaþtýðýný iddia etti.

GÜNEYDE ÖÐRETMEN
UYUÞTURUCU OLAYIYLA
ÝLGÝLÝ TUTUKLANDI
Rum polisinin, Limasol'da görev
yapan 35 yaþýndaki erkek öðretmeni
bir uyuþturucu olayýyla ilgili olarak
tutukladýðý belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Yunan
gümrük memurlarýnýn, 15 Kasým
tarihinde, Atina Havalimaný'nda,
Güney Kýbrýs'a gidecek olan ve
içerisinde 5 kilo 374 gr hint keneviri
bulunan bir paket tespit ettiðini
yazdý.
Yunan makamlarýnýn, bunun üzerine
Rum makamlarla iþbirliði yaptýðýný ve
paketin Güney Kýbrýs'a gönderildiðini
yazan gazete, Rum narkotik þube
polislerinin araþtýrmasý sonucunda,
olayýn aydýnlatýlmasý için 35
yaþýndaki bir öðretmenin
tutuklandýðýný belirtti.
Öte yandan Alithia gazetesi söz
konusu öðretmenin, paketle ilgisi
olduðunu kesinlikle reddettiðini
yazdý.

TÜRKÇE MATEMATÝK
KÝTABI DERT OLDU
Limasol Ýlköðretim Dairesi yetkilisi
Kostas Habiauris, Limasol'daki Ayiu
Andoniu Ýlkokulu'nda matematik
öðretmenliði yapan ve Türkçe
matematik kitabýný yardýmcý kitap
olarak kullanmak isteyen Kýbrýslý Türk
öðretmenin bu hareketini
"pervasýzlýk" diye niteledi.
Fileleftheros "Ýþgal Bölgelerinden
Kitap Getirilmesi 'Pervasýzlýk'" baþlýklý
haberinde, adý belirtilmeyen
öðretmenin, içerisinde Atatürk, Dr.
Küçük ve Denktaþ'ýn fotoðraflarý ile
Türkiye ve KKTC bayraklarý bulunan
matematik kitabýný çalýþtýðý okula
kimseden onay almadan götürdüðünü
söyleyen Habiauris, bu hareketi
"pervasýzlýk" diye niteledi.
Öðretmenin, kitabý, eðitimi
zenginleþtirmek maksadýyla
götürdüðü gerekçesi sunduðunu
söyleyen Habiauris özetle þunlarý
ifade etti:
"Ýþgal bölgelerinden kitap
getirilmesi rutin deðil, tamamen
öðretmenin pervasýzlýðý. Kendisine,
yaptýðýnýn kabul edilemez olduðu
söylendi, o da niyetinin gerilim veya
sorun çýkarmak olmadýðýný söyledi.
Araþtýrma yaptýk ve geçmiþte böyle
bir kitap getirilmediðini saptadýk.
Buna raðmen öðretmenin Türkçe
kitabý getirirken birinin güdümünde mi
hareket ettiði veya baþka niyetleri mi
olduðunu bilmiyoruz. Mesele takibe
alýndý ancak bunlar hassas konular ve
yasalar çerçevesinde hareket
ediyoruz, kimsenin benzer bir
harekette bulunmasýna müsaade
etmeyeceðiz."

ELEMAN ARANIYOR

ADA ODUNCULUK

Lefkoþa'da bayan muhasebeci yardýmcýsý aranýyor.

Þöminelik, sobalýk, fýrýnlýk odun. 1 van 450 TL.

0542 8580347

Tel:0542 8518279

YATILI BAYAN ARANIYOR
Güneyde çalýþmýþ, Kýbrýs yemekleri yapabilen Vietnamlý
yatýlý bayan aranýyor. Maaþ Euro olarak ödenecektir.
Personel alýmý mülakatla olacaktýr.

Tel: 0542 8580347

TEKNE ÝLE
BALIK TURU
Orkinos ve
palamut
Tel: 0542 8693288

DAMLA SU
K
ÞOK ÞOK ÞO

4 TL
Lefkoþa bölgesi
ulaþým numarasý

0533 8794513

Fellaini 4 yýllýðýna PSG'de
Paris Saint Germain'in Manchester United
formasý giyen Fellaini'ye 4 yýllýk gizli bir
anlaþma önerdiði ortaya çýktý.30 yaþýndaki
futbolcunun bu sezon Manchester United'la
sözleþmesi sona eriyor ve Ocak ayýndan
itibaren gelecek sezon geçerli olmak üzere
baþka bir takýma imza atabilir. Fransa
basýnýnda çýkan haberlere göre 4 yýllýk bir
anlaþma öneren PSG'nin yýllýk ne kadar
önerdiði ise bilinmiyor.

Efsane Baf’ý durdurabilecek mi?
n K-Pet Süper Lig'de 10. Hafta
açýlýþ maçý bu akþam
Güzelyurt't Baf Ülkü Yurdu ile
GAÜ Çetinkaya arasýnda
oynanacak. Ligin en çok gol
atan takýmý olan Baf bakalým
bugün GAÜ Çetinkaya
kalesinde de gol bulabilecek
mi? Son 3 haftada 2 galibiyet
bir yenilgi alan Baf rakip
kaleleri 11 kez havalandýrdý

Futbol liglerimizde
9. hafta karþýlaþmalarý
ve hakemler
Bu akþam
K-Pet Süper Lig
Baf ÜY-GAÜ Çetinkaya: Mehmet
Sezener
CUMARTESÝ
K-Pet Süper Lig
M. TG-K. Kaymaklý: Osman Özpaþa
Cihangir - Ozanköy: Ali Özer
Yenicami - Y. Boðaziçi: Turgay Misk

(Necati Özsoy)
K-Pet Süper Liginde 10. Haftanýn açýlýþ
karþýlaþmasý bu akþam batýda. Üner Berkalp
Stadý'nda Baf Ülkü Yurdu, GAÜ Çetinkaya'yý
konuk edecek. Ligde þimdiye kadar oynanan
9 haftada 26 golle en çok gol atan takým
ünvanýný elinde bulunduran Baf Ülkü Yurdu
bakalým konuk edeceði GAÜ Çetinkaya
kalesinde de gol bulabilecek mi? Özellikle
yabancý oyuncu Felix'in her maç rakip kale
aðlarýný dalgalandýrdýðýný ve takýmýn aldýðý
galibiyetlerde büyük rol oynadýðýný
görüyoruz. GAÜ Çetinkaya'da ise Eko, Faye
ve Herman da rakip kalelerde gol bulabilecek
en etkili ismler. Puan cetvelinde 8. sýrada yer
alan Baf, ikinci sýradaki GAÜ Çetinkaya ile
zorlu bir 90 dakikaya çýkacak. Baf Ülkü Yurud
ve GAÜ Çetinkaya'nýn son 3 haftadaki maç
sonuçlarý:
9. Hafta
GAÜ Çetinkaya-G.Birliði: ................. 2-1
Lefke-BÜY: ....................................... 0-7

K-Pet 1. Lig
Hamitköy - Esentepe: Hasan Eriþ
Girne HE-Doðancý: Mustafa Öztugay
Akova Vuda-B.Baðcýl: Serhan Þimþek
PAZAR
K-Pet Süper Lig
G.Birliði-Merit A. Yeþilova: Utku
Hamamcýoðlu
Gençlik Gücü-Lefke: Hüseyin Eyyüpler
Yalova-Binatlý: Kerem Eran

8. Hafta
MTG-GAÜ Çetinkaya: ..................... 2-1
GG-BÜY: ........................................... 0-3

7. Hafta
BÜY-G.Birliði: ................................... 1-3
GAÜ Çetinkaya-TOL: ....................... 2-1

Disiplin Kurulu ceza yaðdýrdý

K-Pet 1. Lig
Deðirmenlik-K. Mehmetçik: S. Durmaz
Maraþ-Mormenekþe: Ýhsan Payas
Dumlupýnar-Lapta: Hüseyin Özkan
Görneç-Çanakkale:Evren Karademir
Göçmenköy-Gönyeli: Fehim Dayý

Hakeme saldýrýya
15 maç ceza

PAZARTESÝ
K-Pet Süper Lig
Türk Ocaðý-Doðan TB: Mehmet Malek

KTFF Disiplin Kurulu hafta sonu
oynanan maçlarda yaþana olaylarý ve
raporlarý deðerlendirdi. Lefkoþa Atatürk
Stadý'nda oynanan GAÜ Çetinkaya Gençler Birliði müsabakasýnda hakeme
yönelik aðýr hakaret ve küfürleri nedeniyle
yedek kulübesinden ihraç edilen Gençler
Birliði tercümaný Birol Þöfer'e 4 maç ceza
verildi. Ozanköy Stadý'nda oynanan
Ozanköy - Yenicami K-Pet Süper ligi
müsabakasýnda bir taraftarýnýn oyun
alanýna girmek suretiyle Ozanköy'e 1,000.TL tutarýnda para cezasý verildi.
Mormenekþe Cemal Balses stadýnda
oynanan Mormenekþe- Dumlupýnar K-Pet
1.lig müsabakasýnda hakeme yönelik
hakaret ve/veya spor ahlakýna aykýrý
sözleri nedeniyle oyundan ihraç edilmesine
müteakip hakeme saldýrýda bulunarak tokat
attýðý raporlardan tespit edilen
Dumlupýnar'dan Hasan Bahtýkara'ya 15
maç ceza verildi. Çatalköy Nihat Baðcýer
stadýnda oynanan Düzkaya- Göçmenköy
müsabakasýnda düzenlenen hakem
raporlarý incelendikten sonra; Rakip takým
futbolcusuna saldýrýda bulunarak darp
ettiði tespit edilen Düzkaya futbolcusu
Ertuðrul Bayýrlý'ya 5 maç ceza aldý. Rakip
takým futbolcusuna yönelik þiddetli
hareketi nedeniyle oyundan ihraç
edilmesini müteakip rakibine yerde
yatarken tekme vurmak suretiyle darp
ettiði tespit edilen Düzkaya futbolcusu
Onur Rýza Seçkin'e 6 maç ceza verildi.

Not: A takým karþýlaþmalarý 14.00'de,
Baf Ülkü Yurdu - GAÜ Çetinkaya ve
Türk Ocaðý - Doðan Türk Birliði
maçlarý 18.00'de baþlayacak. U21
maçlarýnýn baþlama saati 11.30.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Of Road'ta sezon finali
Kuzey Kýbrýs Off Road Derneði'nin organize ettiði 2017 KKORD Off Road
Þampiyonasý'nýn final yarýþý, pazar günü
Haspolat'ta bulunan Kombos Park'ta
yapýlýyor. "BU YOLUN ÇIKIÞI VAR" sloganý
ile Baþbakanlýk Uyuþturucu ile Mücadele
Komisyonu ve Spor Dairesi'nin katkýlarýyla
organize edilen Off Road Þampionasý'nda final yarýþý, Kombos Otomotiv'in ana
sponsorluðunda
yapýlacak.
Basýn
toplantýsýnda organizatör dernek, KKORD
Baþkaný Hakan Kofalý, sportif direktör kulüp,
KKOK Baþkaný Zeki Topcu, Ana sponsor
Kombos Otomotiv yetkilisi Serkan Gür,
þampiyona destekçisi Baþbakanlýk
Uyuþturucu ile mücadele Komisyonu
Baþkaný Hasan Karaokçu ve KKORD
Yönetim Kurulu üyesi Argun Çaðýl hazýr
bulundu.
Kuzey Kýbrýs Otomobil Kulübü'nün
(KKOK) sportif direktörlüðünde organize
edilen yarýþýn kayýt iþlemleri tamamlandý.
Araçlarýn motor hacimlerine göre dört
kategori üzerinden gerçekleþecek yarýþta 19
ekip mücadele edecek. S1 kategorisinde 4,
S2 kategorisinde 6, S3 kategorisinde 5 ve en
yüksek hacime sahip araçlarýn olduðu S4

Sahibi
“AFRÝKA” Yayýncýlýk
Limited
Direktör
ALÝ OSMAN TABAK

kategorisinde 4 ekip birinci olmak için
yarýþacak.
Beþ yarýþtan oluþan 2017 KKORD Off Road
Þampiyonasý'nýn final yarýþý, "Jeep Renegade
Off Road Yarýþý"nda, þampiyonlar da
belirlenecek.
Birincinin 20 puan alacaðý yarýþýn genel
klasmanýnda 5 pilotun 20 puan içinde yer
almasý çekiþmenin dozunu iþaret ediyor. Lider
Mustafa Þah-Halil Þah'ýn puaný 68, ikinci
Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisinin 65,
Görkem Eren'in 64, Spyros Spyrou-Filipos
Filipou'nun 50.5 ve Adamos Demetriou'nun
48.
Yarýþ, Pazar günü saat 10.00'da Haspolat'ta
bulunan Kombos Park'ta bu sezon
uygulanmaya baþlayan ralli sprint formatýyla
yapýlacak. Haspolat çemberini Gazimaðusa
istikametine doðru devam ederken yaklaþýk
1.5 kilometre sonra solda bulunan alanda
hazýrlanan parkurda yapýlacak yarýþ iki kýsým
üzerinden yapýlacak. Format deðiþikliði ile
daha akýcý hale gelen yarýþýn ödül töreninin
Kombos Park'ta saat 13.30'da yapýlmasý
planlanýyor. Yarýþ; Güven Sigorta, Bigibox
Enerji FM ve Pekur Limited'in de katkýlarýyla
hayata geçirilecek.

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

Golfcülerimiz
Antalya'da
ikincilik aldý
Avrupa Turu Rolex Serisi'nin altýncý
ayaðý olan Turkish Airlines Open
öncesinde,
amatör
Golfçular
profesyonellerle ayný sahayý paylaþma
heyecaný yaþadý. Organizasyonda bir
profesyonel, üç amatörden oluþan 54
takým sahaya çýktý.Regnum Carya Golf
Kulübü'nün ev sahipliðindeki turnuvada
David LIPSKY (pro) önderliðinde Alper
Alp, Hüseyin Alp ve Ahmet Uluð
Atay'dan oluþan Spor Toto 11 takýmý, 29 'la Turkish Airlines Open Pro-Am
müsabakasý kazananlarý olurken.
Romain Wattel(pro), Soner Yetkili,
Mustafa Sedat ve Sertaç Yeþilçimen'den
oluþan KKTC takýmý -28'le ikinci olarak
ülkemizi en iyi þekilde temsil ettiler.

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

