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Holidays : to wake up or not?
What to do during the rest of the day?
In fact I usually do not come up with a
plan for the day. So it's either my wife
or the children who work out the plan,
and I do struggle to adjust myself to
that. But unfortunately, they find me
the most non-cooperative member of
the family, because I love to sleep on
holidays.
By Ahmet Abdulaziz ....
I am sure this would be the problem
of many like me, but still I call it my
problem.
After working for over 40 years of my
life, in a fixed routine manner and
fixed time schedule, I find it difficult
to adjust my timings on a holiday. Yes
Sunday is a weekly holiday, and I
must have by now adjusted myself to
holidays too like a working day, but
unfortunately I have not.
The situation worsens, when there are
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more than one holiday in a row, like
we have with these Bayram holidays
in a row.
Every morning all through these past
four days of holidays, I woke up early
at the time when I wake up usually on
working days, only to tell myself that I
can remain in bed for a longer period
of time. I try to go back to sleep only
to look again at my watch, to find that
I had kept my eyes closed for just 15
minutes. After a couple of more 15
minutes, I leave my bed.
But the problem does not end here.
Once out of bed, what should I do
next? Should I go out for a walk?
Should I switch on the TV and watch
something? Should I find myself
something to eat or should I sit
somewhere and wait for other
members of the family to wake up?
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These were a few options that I faced
every morning during these four days
of the Bayram holiday.
Once I managed to start the day, after
struggling through one or more of the
above options, the real problem starts.

Sleeping on holidays is what the
family members usually do not like.
They want to go for picnics. I too want
to go for a picnic, but sleeping is the
top priority for me. When locked up in
such a difficult situation, I prefer to
find the middle way. I go to the picnic
with the family, and sleep there. In
fact this is what my family has
ultimately accepted over all these
years. They are used to enjoying their
picnic, with myself sleeping there.
But holidays are not just for having
picnics. Visiting family friends, and
having family friends visiting us, is
also a job that I do not like on
holidays. But there is no way out. I
accept, I am not a very social person,
so usually I ask my wife if it is
necessary for me to go along to some
relative or family friend. I usually ask
her if it would be OK if I do not go. At
times I get affirmative reply, which
means I could sleep at home. But
mostly I receive a stern response

from her, and find myself forced to
accompany her.
However, sometimes the situation
becomes a nightmare. On a day which
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I consider lucky, when I find myself
alone at home to sleep, all of sudden
some guest drops in. That's a real
nightmare for me.
The situation
worsens when some close family
friend drops in like that. I cannot say
No to them, but at the same time do
not want to disturb my sleep. So a
very interesting situation arises, where
I prefer to show to them that I am half
asleep, but they are frank enough to
take me lightly. With their children
running around, and they themselves
trying to find something to eat in the
kitchen, as I never offer anything to
them under such circumstances, I
prefer to continue with my half
sleeping posture. Usually such guests
are frank enough to say, "take it easy,
continue sleeping, we will take care of
ourselves". But I do know that I will
get a real tough time from my wife,
for leaving them free enough to upset
her kitchen. In these circumstances,
sometimes I really take what they say
seriously, and go back to sleep, but
mostly remain half sleep, waiting for
them to go away.
Today is the fourth day of the Bayram
holidays, and for the fourth continuous
day I am having all these problems. I
am looking forward to going back to
work, to have a better disciplined life.
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Target to invest 274 Million TL on roads in the TRNC by 2020
Minister of Public Works and
Transportation, Tolga Atakan, met
with his Turkish counterpart
Mehmet Cahit Turhan in Ankara
to discuss the ongoing and future
projects to be implemented in the
TRNC.

cost of 396 million TL. The aim is
to construct 68km of dualcarriageway and 14km of two lane
roads, resulting in a 274 million
TL investment by 2020.”

The meeting took place last week
in Ankara where the ministers first
held a short tête-à-tête, followed
by a session of detailed evaluation
of the current and future projects,
with the attendance of other
officials.

Stating that this was his first
official meeting as the Minister of
Transportation and Infrastructure,
Turhan said Turkey will continue
its determined stance for a just and
sustainable solution to be found in
the Cyprus issue. He said, “You
are the common owners of this
beautiful island”.

Before going into details, Turkish
Minister of Transportation and
Infrastructure Cahit Turhan told
the press that Turkey will continue
to support the TRNC for its
economic development, welfare
and security. Minister Turhan said,
“As of 2018, tenders for four road
construction projects and one
superstructure and maintenance
are being implemented”.

“As the motherland and guarantor,
turning a blind eye to you
perishing as a minority in a Greek
state will always be out of the
question for us, as much as it is
unacceptable for you. The target
within the framework of the
‘TRNC Highways Master Plan’ is
the construction of 255km dualcarriageway and 145km of two
lane roads, totalling 400km.”

“122 million TL has been spent in Turhan also added that they will
these projects which have a total
evaluate the issue of ports and the

construction of the new airport and
added that joint projects on
telecommunications were being
implemented with an allowance of
35 million TL.
"We stand beside Turkey”
In his short speech, Minister of
Public Works and Transportation,
Tolga Atakan, said that Turkey’s
support to the level of welfare
reached by the TRNC could not be
denied adding, “with these

investment supports, the TRNC
will be able to continue looking
into the future with confidence and
stand on its own feet”.
“In this context, we would like to
see our cooperation continue.”
Stressing that Turkey was under a
serious global attack, Atakan said
that Turkey was not alone and the
Cypriot people are beside her with
all their support.

Minister of Public Works and Transportation, Tolga Atakan, met
with his Turkish counterpart Mehmet Cahit Turhan in Ankara
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Tulip's Step-A-Thon with 10,000 steps per day
during Pink October
News from Tulips- Help Those
With Cancer Association ..
.
"We are organising another
Sponsored Step-A-Thon - 10,000
steps per day - for Tulips for Pink
October.
Attached is a poster that lists all
the benefits of 10,000 steps per
day and how you need to get your
sponsorship form and pedometer if
you need one.
Tulips/Help Those With Cancer
Association very much need your
support for them to continue
helping expat Cancer patients and
we feel this is an excellent way to
raise funds as well as enjoy the
health benefits of this sort of
exercise.

during that period. Ideally 10,000
a day but sometimes that is not
possible. It is not a competition to
see who can do the most steps, it is
about what you can do and the
benefits of that for you as well as
Tulips....... Last year we raised just
over 114,000TL, let’s see if we can
better that total this year!
We will be participating and we
will be hoping to get lots of
sponsors, so if you don’t feel up to
the challenge you can always
sponsor one of us or someone else
who is participating.
Come and join us and benefit
health wise as well as helping
someone with Cancer!
Thank you and with best wishes

All you need to do is to email us
on tulipscarole@yahoo.com to get
your sponsorship sheet and if
require your pedometer.
The Step-A-Thon runs from the 1st
to the 31st October and all that is
required is that you achieve an
overall total of 310,000 steps

Carole and Sue
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Golden Beach again polluted by insensitive people
Minister
of
Tourism
and
Environment, Frikri Ataoğlu,
asked the question - "WHAT IS
WRONG". Golden Beach was
cleaned one week ago and has
been polluted by insensitive
citizens yet again.
Despite all the warnings about the
need to protect the environment,
some people remain insensitive to
this issue.
Approximately one week ago in
the Altinkum region, the beach
was cleaned by the Environmental
Protection Agency and they were
filled with disgust when they
discovered that one week later it
was again polluted with rubbish by
persons who are insensitive to the
environment who had visited the
beach area and left without
thinking about the trash they had
left behind.

Fikri Ataoglu, Minister of Tourism
and Environment, stated that "We
are making a great effort to
provide cleanliness of our coasts
and
a
clean
sea.
Our
Environmental Protection Office
teams are continuously carrying
out cleaning and inspection works
everywhere they can reach.
Unfortunately, the regions we have
cleaned are getting polluted again
in a very short period of time," he
said.

occur. Even though the beach
cleaning is not our responsibility,
we collected this garbage yet again.
There is no problem with that at the
moment," he said.
Ataoglu continued his words as
follows: “People coming to the
region
for
a
holiday
are
uncomfortable with the situation.
Nature is being polluted by garbage

being left at the coast and the sea.
The sea and shore must be kept
clean. Tourists come to our country
from overseas. They need to see our
coastline as a clean and enjoyable
place at which to spend their
holidays. Our beaches are really the
Mediterranean Pearl and I request
everybody to be more sensitive
about nature and the environment."

Minister Ataoglu added that the
troubles experienced by the daily
visitors coming to Altinkum were
re-occurring, "Altinkum is still
polluted as usual. In some places,
we see that their garbage has been
deposited at either side of the
containers. If the garbage was put
into the containers, it would not
pollute the environment and the
image of pollution would not

Venues holding permits had music during the Feast of Sacrifice
Music permits which had been
issued by the Environmental
Protection Agency of the Ministry
of Tourism and Environment also
applied during the Feast of
Sacrifice.
According to the statement made
by the Press Bureau of the Ministry
of Tourism and Environment;
Music
entertainment
venues
authorized by the Environmental
Protection Agency were able to
broadcast music on the nights of 21
August to 23 August, without any
further permission from the
Agency, provided that they
complied with the conditions set
forth in the permits.
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British servicemen in Cyprus and a Veterans' UK Winter Reunion
By Margaret Sheard ....
The very first article I wrote some
five years ago about the memories
of a British national serviceman
who served time in Cyprus
1958/59,
has
been
read
continuously during that time and
has received many comments,
some of which we have been able
to follow up and record more
memories of other servicemen and
their Regiments.
To read the
original article see the link below:
We still find people are making
comments on various articles
where they are trying to locate
someone from the past or people
who
perhaps
knew
their
father/relative all those years ago,
and following are some recent
comments which we hope may
result in contact being made.
John Hill, now residing in Texas,
USA
I must say I thoroughly enjoy
reading and seeing the photos of
life in the RMP.
My father, Major Frank Hill, was
stationed with 227 Pro. during our
stay in Cyprus. I was with my
mother and a family friend for this
time and had what I thought was a
great time, but hell I was only six
years old then. I do have an aerial
photo of the camp where my father
was stationed and we lived within a
hundred yards of the camp in a
house. Still have some family and
RMP photos of those times if
anyone is interested. We returned
to Woking in Surrey in 1959.
Paul Hopkin
Does anyone know of a George
Noel Hopkin, from Hull. I think he
was in transport. He was my dad

and I am trying to find out about
him. He died in 2012.
Richard Joyce – ex 1Para
We arrived on a Shackleton sub
hunter in June 1958, which stopped
at Luqa as well and continued the
next day, we laid on the floor on
our u/s blankets (the draught was
whistling up through the gaps). We
took off from Abingdon I think and
the pilot was extremely concerned
about the weight carried and told
us exactly where to sit and not to
move around (just one person at a
time to walk back to the “Epson”).
Louise Clews
Very interesting reading all about
that time in Cyprus. My Father
was a civil engineer working over
there at this time. I would like to
get in touch with Terry Cottrell (I
think he was in the army). He was
a driver to get my father from
Limassol to his place of work. I
was only a child and cannot
remember where this was. Would
you be able to help?

Further comment from Mavis
Vines - I find it so sad to read of
any campaign that has been
forgotten, Because of the nature of
the beast, it is mostly our young
strong adults thrown into wars. My
heart bleeds for every one of them
and their families. I too, lost a
family member, murdered by the
IRA, and his era of young soldiers
being sent to Northern Ireland are
now being prosecuted for doing
their duty. Where is the sense in
all this??
********************
Having had a lot of contact with
veterans of the Suffolk Regiment
who served in Cyprus, we are
always interested to hear about
their annual reunions and have just
received information from Derek
Chilvers that there will be a
Winter Reunion at the end of
October.
This is the message
Derek has sent to his old service

days pals and we hope they will
have a great time, reminiscing
about those far off days of their
younger years when they were
together in Cyprus.
Hello everybody,
I have been in touch with the
Rushbrooke Arms and booked
their upstairs room for Sunday
October 28th and I hope to see
most of you there. I appreciate that
some of you are unable to attend
but you will be in our thoughts on
the day.
I hope you are all in good spirits
at the moment and staying as
healthy as can be expected at our
age and carry that feeling with you
when we meet up again. It would
be nice to see Taff and Mark
among us to join in the fun.
I wish you enough.
Derek

Patricia Mayall
My husband, Neville Mayall, was
in Cyprus at this time.
Mavis Vines
I too had an uncle in Cyprus,
unfortunately he passed away after
having a massive heart attack.
Would
love to get some
information about him, as there is
no one left in my family to tell me
anything. His name was Leslie
Vines and he came from Goole in
Yorkshire. I know it is a long shot,
but you never know. I would
appreciate the link to this
wonderful article I have been
reading in lots of emails. Thank
you, in anticipation Mavis Vines.

British Army memories in Cyprus 1958-1959
https://cyprusscene.com/2013/04/21/16911/

Kykko Camp, Nicosia
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New Regulations for Dog Ownership in Alsancak
We
received the following
message from Karen Gallagher
(KAR) on our cyprusscene
Facebook page which we are
sharing with our readers. We are
already aware of people asking
questions about this new regulation
in the Alsancak area.
"Following recent reports of a dog
owner in Alsancak being told by
the Belediye that there was a new
law and each household were only
allowed to own three dogs, KAR
chairperson Margaret Ray first met
with Enver Ozberim and then
attended an arranged meeting at the
Belediye offices.
A great deal of discussion took
place and further discussions are
planned after Bayram. It was

confirmed that this by-law is now
in force but only applies to those
taking in new dogs and not those
that already have had more than
three dogs for many years and
which are registered. The Belediye
will only act against households
with large numbers of dogs if there
is a complaint lodged against
them.

authorities as soon as they re-open
after the holiday.
The meeting was attended by many
expats as well as local pet owners.
Mayor Firat Ataser talked about
many other problems relating to

dog ownership and suggested that
there would be further meetings to
try to resolve those problems.
KAR intend to report any further
meetings and update any changes."

Alsancak Belediye will be
announcing through their website,
newspapers and leaflets to homes
outlining the new regulations after
Bayram.
KAR would urge all dog owners to
make sure all their dogs (if they
have not already done so) are
registered with their local

Near East University Hospitals : 24 hour service during Bayram
In cases of any emergency
situations such as illness, injury or
The Near East University Hospital so on, the 153 Emergency
and Kyrenia University Hospital ambulances were accessible from
provided a 24 hour service during everywhere throughout the island.
the Qurban Bayram (Feast of the
Sacrifice), 20 -24 August.
Emergency and remote treatment
facilities were provided in
In an earlier joint press statement emergency departments of both
released by the Near East and hospitals. Emergency medical
Kyrenia Universities, it was services
were
provided
confirmed that the two hospitals uninterrupted
by
emergency
would be available 24 hours to meet specialists during the holiday
any medical emergencies during the period as conducted on other days.
Bayram holiday.
Editor's Note :
Further, in order to avoid
encountering any difficulties, new We had occasion to visit Kyrenia
regulations were also made in order University Hospital during the
to carry out services in emergency holiday period and were very
departments such as laboratories, impressed with the very efficient
imaging services such as MR, way in which the problem was
tomography, ultrasound, X-ray, dealt with.
Cardiac Center, Radiotherapy and all
branches that required continuous
treatment.
By Ahmet Abdulaziz .....
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RUSUK - Populism: is it a good thing?
Three different points of view on the same subject from 3 friends Dean (American), Roger (British) and Sergey (Russian).
Populism: is it a good thing?
Back in the 30s Franklin Roosevelt
was holding his famous ‘fire-side
chats’. He was explaining to the
nation what he was going to do to
end the Great Depression. He was
doing it to explain his New Deal
policy that helped to drag America
out of its worst crisis. It was
probably some kind of populism
but first of all, it was the best way
to support the suffering people
who had lost direction and hope.
In 1992 the Russian government
didn’t bother to explain what it
was doing. The Yeltsin-Gaydar
government was doing the right
things by saving the failed postSoviet economy. In a matter of
months the shelves were filled
with food and goods, people could
start their businesses or simply
look around and check out what
they could do in a new capitalism
reality. But the changes were hard:
people were losing jobs, inflation
was eating out their savings, etc.
The worst thing was that people
didn’t understand what was going
on and what direction to take: the
new values were replacing the old
ones and for many it was a
disaster.
The lack of ‘right populism’ led to
a dramatic fall of popularity both
for President Yeltsin and his
government. It led to the crisis of
1993 and the new parliament was
filled with anti-reformist forces of
all kinds of the political spectrum:
nationalists and Communists, socalled ‘red-browns’. It was a
shock, but it did happen, creating
even more obstacles in the way.

I believe it was the Kremlin’s
biggest mistake in the 1990s:
losing people’s support. They
could have kept it at a decent level
but, unfortunately, lacked some
smart PR policy. It led to Yeltsin’s
exit at the end of 1999 and to
Vladimir Putin’s arrival, who
simply, over the years, cancelled
many things that Yeltsin, his
political father, was fighting for,
eventually turning Russia into
some ugly edition of the USSR
2.0.
So, based on this rather negative
experience, I say: just like any
medicine, populism might be a
great tool to do important things. It
can be bad if used for bad like
Hitler did in 1933. But it may be a
great remedy just like Franklin
Roosevelt did it around the same
time.

Populism – is it a good thing?
Not bloody likely
Almost anywhere you look around
the world, you can find a leader
who claims to act and speak for
the “will of the people”, standing
in direct opposition to the
“enemy”; that enemy often being
the system in use at the present
time, and the people operating it.
It’s a society that sees two groups
totally at odds with one another, so
you get the populist “we-knowbest-and-we’re-right” people and
“the corrupt elite”.

This style of politics is totally
“anti-pluralist”, and by that I mean
it doesn’t recognise that there is
any legality or legitimacy of any
opposition – totally altering
democracy as we thought we knew
it. As far as my continent of
Europe is concerned, we have just
seen the demise of the centre
left/right dominance that has been
with us since 1945.
Where populism thrives, it gets its
momentum from people opposing
immigration,
opposing
any
cultural liberalisation like easing

attitudes towards homosexuality
and minority groups, and from a
perceived giving away of national
sovereignty – I wager that if
Britain’s Brexit referendum had
been debated purely on economic
arguments, there would have been
a huge majority in favour of
staying in the EU.
I’ve heard it argued that populist
content is “made of negatives” –
whether it is anti-politics, antiintellectualism, or anti-elite. I
agree. That’s one of its many
strengths – versatility, the ability
to adapt to virtually all situations.
That makes it incredibly powerful.

And in my
dangerous.

view,

extremely

The complete lack of trust in the
established system gives rise to
“strongman” leaders like Trump,
Marine Le Pen in France and
Viktor Orbán in Hungary – I think
the late left-wing Venezuelan
President Hugo Chávez made the
case well: “I am not an individual –
I am the people”. You can see
where this is going, if you’re not
with me, the people, then you are
most definitely against us.

OPINIONS

Page 09

CyprusScene.com
24th August - 30th August 2018

continued ....
That’s why I am so suspicious of,
and worried by, populist leaders of
today. They all make us believe that
they have an exclusive right to
morally represent every one of us.
That makes it so easy to turn
leadership into an authoritarian
state. Sod democracy. And you will
find that they all promise to change
things by making bold claims that
simply cannot possibly be achieved.
I will finish by giving just three
examples of where populism exists
today in my continent.
Hungary and Poland both have
populist leaders, and are trying their
utmost to demolish free press,
independent civil society, and
constitutional
courts.
Both
countries are seeing anti-Semitism
rise, and are establishing their
national identity by excluding
people depending on their ethnicity
and religion. Hungary’s Viktor
Orbán has accused the Jewish
financier
George
Soros,
a
Hungarian for God’s sake, as the
man responsible for the European
refugee crisis. And, can you believe
this, Poland has made it illegal to
discuss publicly its role in the
Holocaust. Indeed, the Polish prime
minister has literally popularised
the theory that some Jews were
collaborators in the destruction of
European Jewry.
In Britain, Brexit was the populism
of the day in 2016. It has
systematically ruined the country,
for all the reasons above, and will
continue to do so for decades,
probably. F--k populism.

Populism: is it a good thing?
Populism – is it a good thing?
Almost time for dinner.
When you first talk about the
concept, populism sounds great!
Who can be against more power
for the average person? In fact,
populism should unite a society
and give us all a common goal, a
value set to strive for.
Of course, as in most things, there
is a wide chasm between the idea
and how it is implemented. Donald
would be an example; he is widely
considered a right wing Populist.
Trump calls himself a Republican
in much the same way as the
Soviet
Union
called
itself
Communists.
Trump is not a Republican and no
real Communist nation has ever
existed – ever. Yes, yes, I know,
he is a party member and therefore
a Republican. China is also a
Communist nation. Whatever.

Trump’s rantings identify a
weakness with populism: How can
you be for the little guy and hate
all little guys except angry white
males? Unlike phase three
Communism, there is no precise
definition of Populism. Even neoNazis can and do claim to be
populists. Liberals, conservatives,
and dog catchers can all claim the
label. Hey, everybody’s a populist!

The result of all this is that the
name has now been successfully
high-jacked by some overtly racist
groups from numerous countries.
It’s an old trick; ancient swastikas
carved into stone are symbols of
happiness. Those rich people are
screwing us, so let’s get the
darkies!!! The outcome is a sort of
bizarre class warfare. The system
is a rigged, deep-state conspiracy
so we need to keep the Muslims
out. It’s a twisted logic but
millions love it.

Have we set the table for the next
fascist leader to suddenly appear
and demand a seat at dinner?
We won’t use the word fascist but
we will use the word populist. And
he will gladly accept the title
Defender of The Common Man;
which is exactly how Hitler came
to power.
Almost time for dinner.

The irony is these rich, powerful
politicians
shout
about
a
conspiracy while winning in
nations they claim have rigged
systems. The average person feels
angry and cheated and has a right
to. But to me, the current populism
craze feels more like what I think
the opening phase fascism would
be like.
To read more of the RUSUK Friends, click on the link below :
http://rusuknow.com/
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A new home for Sid in the Netherlands
Rescue

own story as you can see how
happy he is.

This is Sid, who had been at the
centre for nearly 7 years. Then one
day Cariene, the lady who
sponsored him, decided that she
would like to take him to live with
her in the Netherlands.

This is what Cariene had to say
about Sid's new life.

By Kyrenia
(KAR) ...

Animal

Now Sid was not the easiest dog to
home as he was scared of anyone
he didn't know. So Cariene came
back a week before he was due to
travel and came to the centre every
day in order to get to know Sid. At
first he wouldn't go anywhere near
her but she was very patient with
him and gradually he began to trust
her. By the time his travel date
arrived, Sid was happy to go for
walks with Cariene and even
happier to have cuddles.
Photos were taken just as he
arrived in his new home and others
are more recent. They tell their

"Sid is getting used to more and
more here, although many things
remain scary, like for example a
sheep. He is a very sweet dog for
me and likes to be petted and loves
attention.
He
follows
me
everywhere and sometimes I almost
trip over him because he walks so
close to me. He is very watchful,
sometimes a little too much, then
he barks at everything that comes
into the garden. Sid loves cheese!
Greetings from the Netherlands"
Thank you to Cariene for giving
Sid a forever home and we hope
they have many happy years
together!
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Art Exhibition ‘Özlem’s Colours’ by Halil Öztunç
The death of Özlem Savoğlu in
June 2016, who was an interpreter
for about seven years in the Chief
Public Prosecutor's Office, caused
great sadness throughout the
country. So it was written in the
media in North Cyprus. She had
fought cancer for many years. I had
met her briefly in her function as
translator.

By Heidi Trautmann ...
www.heiditrautmann.com ...
In Loving Memory of Özlem
Savoğlu
It is a very unusual gesture by an
artist to preserve the memories of a
person in a big series of paintings,
a statement to bring back the
memories of a person who was so
full of life, a positive and loving
life.
In his solo exhibition the artist
Halil Öztunç very delicately
brought to display 43 paintings in
the beautiful space of the Bedesten
in Nicosia. Hundreds of people had
come for the opening, family
members, many friends and, as I
learned, many friends from school
days. One woman had even come
from England especially for this
occasion. It was a very emotional
affair.

Halil Öztunç has painted the image
of this young woman in a very
positive way, full of joy,
surrounded by what she liked most,
nature and its colours, and in many
paintings her portrait is surrounded

by butterflies, she loved most.
There was a cherry blossom tree to
which family members and friends,
tall or small, could hang some
written messages for her to read in
the other world.
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News from Hope 4 Pets, North Cyprus
Ben : I will always miss him
By Stephanie Harrison-Croft
Hope 4 Pets ....
Ben turned up outside our garden
gate one cold and rainy morning.
His condition was fading and he
was tired, wet and hungry.
I remember us looking at each
other and he was saying through
his eyes, I know I have the right
gate, please help me. I spoke to
him and said, now what am I
going to do with you.
That was apparent from that first
meeting and he is now a well
loved family pet in the UK six
months later.

I will always miss Ben for his
loving and comical personality and
even for his naughty bits and he
will hold a special place in my heart
forever but here he is now settled
and much loved in his new home in
the UK.
Thank you to everyone who
contributed to help him get there.
This is where your kind donations
made a world of difference to one
lovely boy called Ben xxx
To see more of the work of Hope 4
Pets visit their Facebook page on
the following link

https://www.facebook.com/groups/857391277610023/

Appeal for Bella - injured kitten
By Stephanie Harrison-Croft ...
Hope 4 Pets ...
We have a very urgent and costly
appeal for a poor little soul whose
young life has been stopped in its
tracks quite abruptly.
This tiny kitten was mauled by
dogs and suffered horrendous
injuries to the hip and pelvic area,

of which some can be seen in the We think these odds are worth a
x-ray picture. She has been given try for this dear little kitten but we
the name Bella.
need your help and support!
The chance of long term good
quality of life with immediate
surgery to the pelvic area by
inserting plates for support is
around 70% and is in the region of
3,800TL but needs to be
performed immediately.

Please donate to any link in the
group description shown and let’s
all pull together for this tiny but
significant little life. Thank you x
H4P always working in the
community on behalf of animals
where and when we can.

LOCAL NEWS
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Friends of the TRNC Emergency Services - Speakers needed
By Mike Plant ....
Friends of the TRNC Emergency
Services (112) ....
Raising money for Girne Hospital
and the emergency services has
now entered its eleventh year.
During that time The Friends of the
TRNC Emergency Services have
organised balls, al fresco film
shows,
60’s
evenings,
40’s
evenings, quizzes, afternoon teas,
Christmas Singalongs and other
events too numerous to mention,
many of which were the first of
their kind in Northern Cyprus.
However, we now need your help!
Our Afternoon Teas have always
proved very popular due to the
many people who have volunteered
(or been coerced) to be speakers at
these functions. However, many of
our supporters have now retired
back to the UK and other European
countries or, sadly, left us for a
higher place.

We know many of you have had
very interesting lives and we now
need to ask you all to have a think
about any individuals (including
yourself) who would be willing to
speak for about 30 to 45 minutes
on any subject that might be
interesting to an audience. We have
been fortunate with the speakers we
have had in the past but we are
rapidly running out of volunteers!
To date you have contributed
£130,000 worth
of
medical
equipment that the Government has
not covered and many people have
benefitted from this and the
friendships and interaction these
events have created over the years.
It would be sad to see the afternoon
teas come to an end so we need you
to help find some enthusiastic
volunteers!
Sincerely, Mike Plant
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Kyrenia Animal Rescue (KAR) - News for w/e 24th August
Editor's Note : Whether it is a holiday period in the TRNC or not, the KAR team have to continue to do their good work for the stray and
abandoned and injured cats and dogs, so thank you to all the staff and volunteers who make sure the animals are cared for.

By Kyrenia
(KAR)

Animal

Update on Distemper outbreak

Rescue
By Kyrenia
(KAR) ....

Our little injured white kitten has
now recovered and is ready for his
new home. If you can offer him a
safe environment to complete his
recovery and a loving forever
home, please email the office at

Rescue

Distemper is still active in the
TRNC. Please ensure your dogs
are vaccinated and tested if you are
in any doubt. Your Vet will be
able to advise as to the
vulnerability of your dog.

kar@kyreniaanimalrescue.org.

By Kyrenia
(KAR) ....

Animal

Animal

Rescue

Thanks to Sadie, for adopting our
little black and white kitten who
had been dumped at the shop in
town.
He is a right little character and we
know he will bring hours of fun
and delight to Sadie's home.
Thank you again Sadie.

Update on the Peke cross (Little
White Dog)
The little boy has now been
renamed and is called Luka. He
has now completed his time for
owner search and is to be rehomed.
He will be neutered next week. If
you would like to offer Luka a
home, please email the office at
kar@kyreniaanimalrescue.org

Adopt a dog, rescue a dog. call 0533 869 4098 or email
kar@kyreniaanimalrescue.org for information on how to achieve a
happy ending for abandoned and vulnerable dogs in the TRNC

Our advice is not to accept any dog
or puppy into your home until
tested. Please take care.
Distemper (unlike parvo) is
actually quite a short-lived virus in
the environment (around 20
minutes up to 180 minutes in warm
climates). It is a fragile enveloped

virus and this enveloped structure
means that the distemper organism
is very susceptible to heat,
sunlight, desiccation (drying out)
and most soaps and disinfectants.
Consequently, a human owner that
takes basic hygiene precautions
(thoroughly washes his hands and
clothes with soap) should not pass
infectious particles onto his puppy
or dog.
Likewise, although
distemper particles can be shed
into the general environment in the
faeces and vomit etc. of infected
animals, the virus should not last
very long in most open
environments (parks etc.).

http://www.pet-informed-veterinary-advice-online.com
It's virus not a parasite so they
can't survive for very long without
a
host.
Just
eliminate
contaminated water and food and
any droppings and you will be
OK.
https://lookfordiagnosis.com
Canine distemper virus, so called
because it causes distemper in
dogs, is not a very stable virus.
Under ideal conditions, it can
only last up to three hours in the
environment. If it is frozen it can
last for years, but once thawed it

will only be viable for up to three
hours. You should not need to
wait any significant time before
adding a new dog to your
household, particularly if you
follow
your
veterinarian’s
vaccination recommendations for
the new dog. If you are worried,
canine distemper virus is able to
be killed by regular household
cleaners. The most important
things to clean well or discard
and replace will be your previous
dog's food dishes and bedding.
https://www.vetinfo.com

Volunteers needed
Do you love animals? Do you
want to help the vulnerable? We
need you, to help them .... please
spare a few hours a week, trust us,
it’s worthwhile.
For more information call our
office - Tel 009 0533 869 4098

LIFESTYLE
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Spiritual Healing
anxiety that has built up in the
body. It can also be a preventative
measure.
You sit and then after lie down,
first with my hands placed on your
head, while I relax and attune you
for the following therapy, where
you lie down. I then work at a
distance from you.
By Nick Vye ....
Sanctuary ....
Spiritual healing restores the
balance of the mind, body and
spirit. It's a natural non-invasive,
holistic treatment that also
promotes self healing.
It is not associated with any
particular religion-ism or ology.
The word spiritual refers to that
quality of peace and compassion,
implicit in the healing process for
the highest good of those that are
seeking healing.
The channelling of healing
energies promotes better health,
energises and relaxes the patient.
My healing seeks through
attunement and visualisation to
promote also self healing in the
patient.
You don't need faith, just the
awareness of the need for change,
but the motivation to do so can
also be helpful.
Healing can help with a wide
range of physical, mental and
emotional difficulties, relaxing and
releasing tension and the feeling of
being re-energised. It is best to
have a few sessions, if you have a
serious problem, but you don't
have to be ill to experience it. It
can be very therapeutic and
relaxing, letting go of stress or

There are times, when I may lay
my hands on a particular place
where the illness has manifested.
Sometimes pain may come to the
surface, and then disperse as the
healing continues. You may feel
heat or coolness, tingling or
pressure, along with seeing colours
or have other experiences, while
your eyes are closed. It is different
for each person.
The process is no less effective if
no physical sensation is felt. This
is because the healing is working
on many levels and the physical
body is the last to experience it, as
the problem can be on a different
level, example: the spiritual,
mental, or emotional bodies.
This is my way and the experience
will differ with other healers or
therapists.
Thanking you, with love light and
peace Nick Vye Sanctuary.

Mystic Moments : A Poem by Nick Vye
I was thinking about reality,
And all that it was meant to be,
Oh yes, I wasn't quite so sure,
As I had opened many other doors,
Traveled out of time and space,
Even left behind the human race,
It can happen in the blink of an eye,
You begin to ask and questions why,
Everything is not what it appears to be,
I have found the secret key,
Been through many a closed door,
Found many new things to explore,
So I realize now, that all is not so,
The life we live has an endless flow........
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Ozankoy Festival

ENTERTAINMENT

CyprusScene.com

The Leisure Line
Be in the Spotlight!

Time to chill out at Paradise Holiday
Bungalows, Catalköy
Photo courtesy of Turgay Özgünler

Would you like your event pictures shown in our
Leisure Line. Please email them with a description
and phone number to:
kyreniacommentator@cyprusscene.com
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In the Spotlight!
Chilling out with a swim at Paradise Holiday
Bungalows, Catalköy
Photos courtesy : Turgay Özgünler

Turgay Özgünler, Nedim Enginsoy and Engin Dervişağa
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CyprusScene : Trivia and Sudoku
Fictional Characters
1) Who was the central character in Oscar Wilde’s only novel?
2) Who was known as Trusty Scout to his constant companion?

Madonna
1) In which film did Madonna play her first significant role?
2) Which other actress also starred in that film?

Comediennes
1) Which US comedienne is best known for husbands, facelifts and
jewellery?
2) Which UK comedienne played a ballet teacher in Billy Elliott?

The 1930s
1) Which London building was gutted by fire in 1936?
2) Which woman flew from England to Australia in 1930?

Musicals
1) In which film did Fred Astaire and Ginger Rogers first team up?
2) In the song Oh what a beautiful mornin’ from Oklahoma, how high
did the corn grow?
The Night Sky
1) The northern lights are called the Aurora Borealis, what are the
southern lights known as?
2) Why is Neptune sometimes the farthest planet from the sun?
Islands
1) Which island lies off the west coast of Canada just over the border
from the US?
2) Which two countries make up the Caribbean Island of Hispaniola?

Grid No. 79

Inventions and Discoveries
1) Which metal was invented by British metallurgist Harold Brearley
in 1912?
2) Which company introduced the first ‘instamatic’ camera in 1963?
Presenters
1) Which US disc jockey was nicknamed ‘The Fifth Beatle’?
2) What were Rowan and Martin’s first names?
Hospital Shows
1) Which American series of the 1960s starred Richard Chamberlain?
2) What was the name of the hospital nicknamed St Elsewhere in the
show of the same name?

Grid No. 80

Answers on page 22
No cheating !
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The Sports Quiz
Sports Quiz : 10 questions and this weeks "Stinker"
By Richard Beale ...
This

week's

quiz

is

all

about

SINGING

FOOTBALLERS and FOOTBALL TEAMS!
The answers will be found on page 25 of this weeks
Enewspaper. The answer to the “Stinker” question
will appear in next week's Enewspaper.
Good luck and no cheating!

Question 1. "Back home” was a hit for which of the England World Cup
Squad of which year?
Question 2. Which Geordie and Ex England International hit the No 2 spot
in 1990 with "Fog on the Tyne"?
Question 3.“World in Motion” has three times been the England World
Cup squad song and has also charted on each occasion, who is the group
that sang it?
Question 4 “Blue is the colour” was a big hit in 1972 for which Football
Club?
Question 5 “One for the Bristol City” charted at 66 in 1977 for which
West Country Novelty Band?

Question 6 This Ex England manager made it to number 31 in 1979 with “Head
Over Heels”, who is he?
Question 7 Another Ex England manager teamed up with a Newcastle, Spurs,
England International to have a 1987 hit with ‘”Diamond Lights” who were
they?
Question 8 Which Cockney duo charted in 1982 with “Hot shot, Tottenham”?
Question 9 This England Ex striker made it to number 43 in 1993 with “Do the
Right Stuff” Who is he (clue in the title)?
Question 10 “He’s football crazy, he’s football mad” was a very popular song
in the 60’s, which Scottish duo sang it?

This weeks STINKER:

Question:

The answer will be in next weeks Enewspaper

A Welshman and a Scotsman are currently managing in this season's EFL Championship who are
they ?

Last weeks STINKER:

The question was :
There are currently 4 Englishmen, 1 Welshman and 1 Irishman currently managing in the English
Premiership who are they ?
Answers:
Eddie Howe (Bournemouth), Sean Dyche (Burnley), Neil Warnock (Cardiff) and Roy Hodgson
(Crystal Palace} all English, Mark Hughes (Southampton) Welsh and Chris Houghton (Brighton)
who is Irish.
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Here are the answers to Sudoku on page 20
GRID No 79

GRID No. 80

Here are the answers to the Trivia Quiz on page 20
Fictional Characters
1) Dorian Gray
2) The Lone Ranger (Kemo Sabe)

Madonna
1) Desperately Seeking Susan
2) Roseanne Arquette

Comediennes
1) Joan Rivers
2) Julie Walters

The 1930s
1) The Crystal Palace
2) Amy Johnson

Musicals
1) Flying Down to Rio
2) As high as an elephant’s eye

Inventions and Discoveries
1) Stainless Steel
2) Kodak

The Night Sky
1) Aurora Australis
2) Because Pluto’s orbit is elliptical, so sometimes it cuts inside
the orbital path of Neptune

Presenters
1) Murray the K
2) Dan Rowan and Dick Martin

Islands
1) Vancouver Island
2) Haiti and Dominican Republic

Hospital Shows
1) Dr Kildare
2) St. Eligius

How did you do?

CyprusScene.com
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North Cyprus Events Calendar
25th August to 13th September 2018
A list of events you can look forward to in North Cyprus. For those charity fund-raisers, venues etc. who would like to include an event in the
Weekly Events Calendar, contact Chris or Margaret at cyprusscene.com.
The Events Calendar is published on cyprusscene.com website every week on Thursday so please try to submit information you would like to
be included by Wednesday each week.
30th August – Thursday - Quiz Night and 3rd September – Monday - RBL Quiz Night
Karaoke at SAS Bar (The Venue), Turtle Bay, at Jessics Bar, Lapta, at 7.30pm. 10TL entry,
Esentepe at 8.30pm. 5TL per person. To book with 100TL to winning team. 10TL Bingo.
teams call 0533 884 9816
6th September – Thursday - Spaghetti
30th August – Thursday - Spaghetti Junction, Junction, Catalkoy, quiz night in aid of Tulips
Catalkoy, quiz night in aid of Tulips starting at 8 starting at 8 pm. 50 questions and a table top
pm. 50 questions and a table top extra. 5TL per extra. 5TL per person. Quiz will be split
person. Quiz will be split 50/50 to the winning 50/50 to the winning team and Tulips. Raffle
team and Tulips. Raffle 5TL a ticket, winner 5TL a ticket, winner chooses envelope for
chooses envelope for meal for 2 at Spaghetti meal for 2 at Spaghetti Junction, bottle of
25th August – Saturday - The Soulist Coffee Junction, bottle of wine, or money. If the money is wine, or money. If the money is not won on
and Music House, Alsancak will be featuring not won on the night it rolls over.
the night it rolls over.
Alper Cengiz and Friends (Soul Rock) from
10pm. 15TL entrance.
31st August – Friday - Blakes Lounge Bar and 7th September – Friday - The Olive Press
27th August – Monday - SAS Bar (previously
The Venue), Turtle Bay, Esentepe, will be
having a Bingo night with Martin from
8.30pm. Books 25TL
28th August – Tuesday - The Moon & Star
Restaurant, Tatlisu will be featuring live
entertainment from Andy Reay. Belly Dancing
from Alisiya. To book or for more information
call 0533 825 6290.
29th August – Wednesday - The Soulist
Coffee and Music House, Alsancak will be
featuring Ed Sezener Trio from 10pm. 25TL
entrance.
30th August – Thursday - Kyrenia Animal
Rescue Alternative Quiz at the Red Ribbon
Restaurant, Karakum at 7pm. 60TL including a
buffet supper. To book your team call Mick on
0533 877 4537.
30th August – Thursday - Classic film event
at The Food Lodge in Catalkoy in association
with the DVD Shop, Catalkoy.
Starting at
7.30pm you can enjoy How to steal a Million
(1966). 12TL for the film, a soft drink and
popcorn. There are also hot dogs and nachos
available.. Reservations must be made - call
0533 839 8764

Bistro. Alsancak will be presenting Soul and
Motown Diva, Sharon Holmes from 8.30pm.
Blakes Premium Buffet 95TL. Booking essential –
call 0548 839 4007.
31st August – Friday - Black OIive Fun Quiz
starting at 7pm. To book your team call Vicki on
0533 835 5133.
31st August – Friday - The Soulist Coffee and
Music House, Alsancak will be featuring Hot Club
of Cyprus (Gypsy Jazz) from 10pm.
25TL
entrance.
31st August / 1st & 2nd September - 10th
Ozankoy Pekmez Festivali (Carob Molasses Fest).
The festival opens at 7pm on Friday 31st August,
and also at 7pm on Saturday and Sunday. There
will be many concerts and folk dancing
performances each evening. Many stalls selling
local handicrafts and carob/molasses products. A
good weekend of village culture and entertainment.
1st to 16th September - Vounous International
Terracotta Symposium. Opens for the public on
3rd September.
1st September – Saturday - SAS Bar, Turtle Bay,
Esentepe will be featuring live music from Palmer
from 7pm. For more information call 0533 884
9816.

Bowls Club, Lapta will be holding a quiz
night in aid of KTW (Karsiyaka Turtle Watch)
starting at 7.30pm. 5tl per person for the quiz
and also there is a Brainbuster Question that
rolls over each month until someone gets the
correct answer, that is an optional buy at 5tl as
well. To book your team call 0533 880 1196.
11th September – Tuesday - Best Seller,
Karakum will be having a book signing of
Through the Third Eye by Olcay Akdeniz
from 1pm. A very enjoyable book.
13th September – Thursday - RBL will be
having an Alternative Quiz and Race Night at
The Fez, Catalkoy at 7.30pm with chicken and
chips supper – price tbc. The event will be in
aid of the Poppy Appeal.
13th September – Thursday - Spaghetti
Junction, Catalkoy, quiz night in aid of Tulips
starting at 8 pm. 50 questions and a table top
extra. 5TL per person. Quiz will be split
50/50 to the winning team and Tulips. Raffle
5TL a ticket, winner chooses envelope for
meal for 2 at Spaghetti Junction, bottle of
wine, or money. If the money is not won on
the night it rolls over.
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NORTH CYPRUS CHEMIST ROTA
25th August – Saturday
Rizki Eczanesi, Nacı Talat Cad No 3. Tel: 815 3496
Yusuf Tandoğan Girne Eczanesi, Beşparmaklar Cad Catalkoy.
Tel: 0548 865 3434
26th August – Sunday
Buğçe Eczanesi, Nusmar Market, Girne. Tel: 815 0032
Gündal Eczanesi, Iskenderum Cad. Altınör Block Karakum.
Tel: 816 0543
27th August – Monday
Ziya Sencer Eczanesi, Mete Adair cad. Magıc Tower Girne.
Tel: 815 2661
Aydin Life Eczanesi, Minimall Plaza, Bellapais Road, Dogankoy.
Tel: 815 7350

28th August – Tuesday
Günay Variş Eczanesi, Uğur Mumcu Cad. Karakum. Tel: 815 2585
Dünya Eczanesi, Salıh Miroğlu Cad. Girne. Tel: 815 0009
29th August – Wednesday
Ömrüm Eczanesi, Karaoğlanoğlu Cad. Girne. Tel: 822 2287
Girne Eczanesi, Bedreddın Demirel Cad. Iş Bankası. Tel: 815 1447
30th August – Thursday
Küçük Eczanesi, Canbulat Sokak, Gırne. Tel: 815 3626 / 815 6340
Törensel Eczanesi, Beşparmaklar Cad. Çatalköy. Tel: 824 5713
31st August – Friday
Tören 11 Eczanesi, Vakıflar Çarşısı 1 Gırne. Tel: 815 1790
Nazim Variş Eczanesi, Karaoğlanoğlu Cad. Alsancak. Tel: 821 3088

Duty Chemists for the
Girne - Alsancak - Lapta areas

Emergency Telephone Numbers
mobile numbers are prefixed 0533 or 0542 or 0548
landline numbers are prefixed 0392
POLICE
Emergencies
General
Girne
Lefkosa
Gazi Mağusa
Guzelyurt
Lapta

155
228 3411
815 2125
228 3311
366 5310
714 2140
821 8512

FIRE
Emergencies
Forest Fire
Girne
Lefkosa
Gazi Mağusa
Guzelyurt

199
177
815 2111
227 1259
366 5389
714 2200

AMBULANCE
Emergencies

112

HOSPITAL
Girne
Lefkoşa
Gazi Mağusa
Güzelyurt

8152266/815 2254
228 5441;
3662876/3665328
714 2125

ELECTRICITY
Electrical faults
Lefkoşa
Girne
Gazi Mağusa
Güzelyurt

188
225 3436
815 2223
366 5514
714 2122

WATER
Water problems:
Lefkoşa
Girne
Gazi Mağusa
Güzelyurt

228 3315
815 2118
366 4483
714 3516

Kyrenia Weather (from 24th August 2018)
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Mağusa Kale Lions sponsored a youth football
tournament on World Youth Day
We were delighted to receive news
from Meyrem Dana of Mağusa
Kale Lions Club of an event they
sponsored on World Youth Day
which we are sharing below.
"Mağusa Kale Lions
Club
sponsored a friendly youth football
match tournament on World Youth
Day.
By distributing bananas and water
to each player after the game,
along with Diabetes Awareness
brochures published by Zalihe
Kiraz, the Lions were able to
spread the importance of a healthy
snack
and
drink
after
participating in sports."

Sports Quiz Answers
Questions on Page 21

Answer 1 1970.

Answer 6 Kevin Keegan.

Answer 2 Paul Gascoigne.

Answer 7 Glen Hoddle and Chris Waddle.

Answer 3 New Order.

Answer 8 Chris and Dave.

Answer 4 Chelsea.

Answer 9 Ian Wright.

Answer 5 The Wurzels.

Answer 10 Robin Hall and Jimmy McGregor.
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TRNC Sporting Connections : Danny Salman
By Richard Beale ....
He was signed by the Plymouth
Argyle manager Peter Shilton in
1990. He stayed with the Devon club
until the end of 1991-92 season,
when he was transferred to local
rivals Torquay.

Number 14 : DANIS SALMAN –
footballer (known as Danny)
Older supporters of lower League
teams may remember Danny
Salman a tough tackling defender
who spent most of his League
career with Brentford.

In his one season with Torquay, he
made 20 League appearances and
also had a spell as Caretaker
Manager.

Danny Salman with his plate in recognition of his outstanding
service to Brentford FC
successful footballers and joined
EMBARGOED in 2009 to help
lobby for TRNC footballers that
they are given every opportunity
to fulfil their footballing dreams.
Danis compared to modern day
footballers is somewhat of a
"rarity", a loyal Clubman who
spent 11 seasons with the Bees, it
was only later on in his playing
career that he sought pastures
new.
A
reliable,
solid
professional he went on to make
over 500 League / Cup
appearances.
WHAT
HIS
IS
CONNECTION?

TRNC

Danis Mahmut Mehmet Salman
was born in Famagusta on March
12, 1960. He emigrated to the UK
with his family when he was two
years old. He is a Patron of the
Turkish Cypriot human rights
group EMBARGOED. He has
been one of the TRNC's most

As a youth in London he played
football for Arsenal, Tottenham
and QPR before being spotted by
Brentford. In September 1975,
under the watchful eye of then
manager John Docherty he signed
schoolboy terms. He made his
League debut for Brentford
against Watford in November
1975 at the age of 15 years 248
days.
He remains Brentford’s youngest
ever League debutant and the
ninth youngest player in the
history of the Football League. In
1978 he gained the first of his 5
England Youth caps.
He signed as a Professional in
1977 and soon established

himself in the first team either
playing at right back or centre
half. He was a steady and reliable
player and spent 11 seasons with
the ‘Bees” notching up 319 (9)
League appearances scoring 8
goals. He was voted ‘player of the
year’ in season 1984-85 and was
awarded a Testimonial match for
his
loyal
service
against
Tottenham Hotspur in 1984. He
was
later
inducted
into
Brentford’s “Hall of fame” in
2014.
He moved up a division when he
was transferred to League 2
Millwall in 1986 for a fee of
£20,000. He had two seasons with
the East London club helping
them gain promotion to League 1
in 1987-88. Despite being ever
present and being voted by
Millwall supporters as “Player of
the year” Danis never made a
Division 1 appearance for the
Lions in the following season.

He retired from playing at the end of
that season filling in roles as Youth
Development
Officer
and
Commercial Manager for Torquay.
His total Football League / Cup
playing career was 511 appearances
15 goals. Not many players achieve
that nowadays.
Danis is a qualified Sport and Body
Massage Therapist and lives in
Plymouth. He covers Plymouth
Argyle football matches and writes a
sports column for the PLYMOUTH
HERALD
Source and Photos:
Wikipedia and Plymouth Herald/
Alamy photos.
PREVIOUS TRNC SPORTING
CONNECTIONS
The following have featured in the
series
“TRNC
Sporting
Connections”.
Simply go to Cyprusscene website
click on Enewspaper and click onto
the relevant issue.
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continued.... TRNC Sporting Connections

Danny Salman

Other TRNC Sporting Connections

George Best
Enewspaper 30

Fatma Whitbread and Aziz Behich
Enewspaper 31

David Haye
Enewspaper 32

Lua Lua and Billy Mehmet
Enewspaper 33

Fatih Terim
Enewspaper 34

Mete Adanir
Enewspaper 35

Rhian Brewster & Dervis Konuralp
Enewspaper 36

Muzzy and Kemal Izzet
Enewspaper 37

Erhan Oztumer
Enewspaper 38
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“Pancho” wins it for Esentepe
By Richard Beale ....

introduced more trialists.

Burak Tümkan (nickname Pancho)
coming on as a 70 minute
replacement gave an impressive
performance, scoring one goal and
then setting up his brother Başak to
add a third goal to give Esentepe a
late win in this friendly match.

The Ozanköy goalkeeper was
keeping his side in the game as
Esentepe dominated the second
half. He produced good saves
from Başak and twice from
Ahmet Karal.

Result : OZANKÖY
ESENTEPE KKSK 3

SK
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Saturday August 18 : Ozanköy
Mustafa Kayım Stadı
This was Esentepe’s third friendly
match of the season and once again
they used the game as an
opportunity to look at some more
“trialists” in this match, seven
players were looked at. This week
Esentepe signed three of last weeks
“trialists” - Nigerian striker Henry
Chibueze, defender Eren Meral and
midfielder Canadian/Cypriot Edis.
Considering the number of trialists
and substitutions this was a highly
satisfying victory for Esentepe.
They were the better team for most
of the first half and for long periods
of the second half dominated the
match.
Ozanköy who were relegated from
the Super League after only one
season, are themselves rebuilding
their team. After taking the lead
midway in the first half they had a
“purple patch” and missed some
glorious chances and should have
scored at least twice more in that
period.
Esentepe had a number of chances

'Pancho" Burak Tümkan, Man of the Match, scored one goal
and made another
to take the lead in the opening 20
minutes, with trialist Nathan in a
great position, close in shot wide.
New striker Odi brought the
Ozanköy keeper into action with a
low shot from just outside the box.
He then sent an angled shot just
wide after a good run from
Uğurcan.
Ozanköy then had their “purple
patch, with Esentepe keeper
Hüseyin doing well to make a
double save from close in. In the
28th minute following an Ozanköy
corner from the right a flick was
deflected off Esentepe’s Uğurcan
into his own net. 1-0.

Ozanköy star striker Bekir then
shot over the bar with the goal at
his mercy, then another effort by
him brought a good save from
Hüseyin.
Esentepe were denied an equaliser
when the Ozanköy goalkeeper
produced a point blank range save
from a header from Nathan.
However they did equalise in the
44th minute from the resulting
corner. ODI scored his first
Esentepe goal heading in Edis
corner. 1-1
At half time Esentepe made
numerous changes and again

Esentepe
then
introduced
BURAK “Pancho” in the 70th
minute and almost immediately
he made an impact. In the 81st
minute he started the move on the
left, played a one-two with
Yakup and slotted the ball home
to give Esentepe the lead. 1-2
In the 87th minute Esentepe
sealed the win with Burak putting
over a long deep cross from the
left where his elder brother
BAŞAK met it with a looping
header which sailed over the
Ozanköy keeper and into the net.
1-3.
All in all a very satisfactory
performance
and
good
entertainment provided by both
teams.
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Müzakereler,
toplantılar,
görüşmeler,
devam,devam
ve devam

Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı,
tarafların Eylül ayında
Kıbrıs sorunu
gündemiyle New York’ta
bir araya geleceğini
açıkladı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, dün hem
hükümet ortaklarıyla yaptığı toplantı
hem de Kıbrıs konusunda yaşanan son
gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.
Akıncı, “Muhtemelen Eylül’ün son
günlerinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmeler söz konusu
olacak” dedi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in
Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici
danışman Jane Holl Lute’un, Kıbrıs’ta
liderlerle, Türkiye Cumhuriyeti’nde
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile
görüştüğünü anımsatan Akıncı, “Eylül’ün ilk yarısında Atina, Londra ve
Brüksel’i de ziyaret edeceğini bildiğimiz
Sayın Lute, Eylül ortalarından itibaren
raporunu Genel Sekreter sunmuş olacak” şeklinde konuştu.
Bu rapor ışığında atılabilecek adımları
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile
birlikte değerlendirme fırsatı da bulacaklarını kaydeden Akıncı, “Temennimiz
ortaya çıkacak durumun Kıbrıs’ta iyi
gelişmelere zemin oluşturabilmesidir.
Akıl yolunda, mantık yolunda buluşmayı
temenni ediyorum” dedi.
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DÖVİZ KRİZ’E KARŞİ
BAKANLAR KURULU BİR DİZİ
EKONOMİK TEDBİRLER ALDI
BAKANLAR KURULU’NDAN BİR DİZİ EKONOMİK
TEDBİR.. KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KUR S
ABİTLENDİ
MAL SAHİPLERİNDEN ALINAN STOPAJ VERGİSİNİN
İSE YÜZDE 13’DEN YÜZDE 1’E DÜŞÜRÜLECEK
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6 aylığına masa ve
makine başına lisans
harçlarına yüzde 20
artış yapılacak.
Ek mesailer bağlamında da düzenleme
yapılacak. Bu düzenleme 31 Aralık 2018’
e kadar yürürlükte
kalacak. Ek mesailer
tüm kamu çalışanları
için eşit hesaplanacak.
Her bir çalışan, asgari ücretin saat başı
tutarının 2 katı kadar
ek mesai alabilecek.
Normal günlerde, idari
tatillerde ve hafta sonu
ek mesai 1’e 1,resmi
tatillerde 1’e 1,5 verilecek. Bu da saat başı
net olarak 22-23 TL’ye
denk gelecek.
Devlet Emlak ve
Malzeme Dairesi
tarafından kiralanacak
arazilerin 4 bin doların
altında olması halinde
açıklanan döviz kurları
geçerli olacak.
Tapu devir harçlarıyla ilgili düzenleme
yapılacak. Tarım sektörüne verilen mazot
desteğinin yüzde 4O’ı
ödenecek.

Bakanla Kurulu’nun aldığı kararlar hükümet
sözcüsü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
Kudret Özersay tarafından açıklandı.
Bakanlar Kurulu toplantısı den çıkıp basına bilgi
veren Özersay, toplantıda ekonomik tedbirlerin
yanı sıra çeşitli yasa tasarılarının onaylandığını
belirtti. Özersay, Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı,
TEKNOPark Yasa Tasarısı, AR-GE Yasa Tasarısı
Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edildiğini kaydetti.
Özersay, toplantıda ayrıca yol ihaleleriyle ilgili
kamulaştırma kararı üretildiğini ve bilanço barışıyla ilgili yasal düzenleme yapıldığını belirtti.
Kudret Özersay, Başbakanlık bünyesinde Engelli
Hizmetleri Koordinasyon Kurulu oluşturulmasına
karar verildiğini kaydetti.

EKONOMİK TEDBİRLER

KAÇAK TAŞIMACILIK
YAPAN ŞOFÖR VE
İŞLETMELERE GÖZ
AÇTIRILMADI

Türkiye Cumhuriyeti’nden

Polis Genel Müdürlüğü trafik ekipleri ile
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik
Dairesi personeli, ülke genelinde ticari araç denetimi gerçekleştirdi, kaçak taşımacılara, eksik evrakı
olan şoförlere ve protokol dışı araçlara göz açtırmadı.

Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında, kira
sözleşmelerinde döviz kurunun sabitlenmesi,
bunun karşılığında vergi indirimine gidilmesi kararlaştırıldı. Buna göre, Sterlin 5.20, Euro 4.60, Dolar
3.80’e sabitlendi. Mal sahiplerinden alınan stopaj
vergisinin ise yüzde 13’den yüzde 1’e düşürülecek.
1 Eylül ertesinde ev kira sözleşmesini TL cinsinden
yapan mal sahiplerine uygulanacak stopaj yüzde
2 olacak, söz konusu sözleşmeler döviz üzerinden
yapılırsa stopaj yüzde 15 üzerinden uygulanacak.
Alkollü içki ve sarma tütünle ilgili FİF uygulanacak.
Alkollü içkiye litre başına 10 TL, sarma tütüne kilo
başına 125 TL FİF alınacak. Casino ve bet ofislerde,

LTB Kadın Sığınma Evi’ne önemli katkı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği
Ofisi tarafından finansmanı sağlanan ve LTB tarafından çıkılan ihale sonucunda LTB Kadın Sığınma Evi için alınan araç 14 Ağustos de belediyeye teslim
edildi. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik
İşbirliği Ofisi Koordinatörü Bilal Kendirci tarafından LTB Başkanı Mehmet
Harmancı’ya teslim edilen aracın devir teslim etkinliğine Şiddete Karşı Yan
Yana Projesi Koordinatörü Ömür Yılmaz, LTB Kadın Sığınma Evi sorumlusu
Bilgen Anayasa ve ihaleyi kazanan firma temsilcisi de katıldı.
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SAĞLIK BAKANLIĞI SOS
ÇOCUK KÖYÜ SAKİNLERİNE
ETKİNLİK DÜZENLEDİ
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Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla, SOS Çocuk
Köyü’nde yaşayan çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki etkinliğe Merit Lefkoşa
Hotel, Akçın LTD, Çalıkuşu LTD, Califorian Restorant, CWC
Carwash&Cleaning Service, Kyrenia Cleaning ve Lefkoşa
Sarayönü Lions Kulubü destek verdi. Sağlık Bakanlığı’nın
öncülüğünde SOS Çocuk Köyü sakinlerine düzenlenen etkinlik Califorian Restorant’ta gerçekleştirildi.
SOS Çocuk Köyü’nde yaşayan çocuklar ve eğitmenleri Sağlık
Bakanı Filiz Besim ve projeye destek veren kurum yetkililerinin de katılımıyla öğle yemeği yedi.
Yemekte çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.
Etkinlikte açıklama yapan Sağlık Bakanı Filiz Besim, öncelikle
herkesin Kurban bayramını kutlayarak, sağlıklı ve huzurlu bir
tatil geçirmelerini diledi.
Bakan Besim, bu bayram arifesinde SOS Çocuk Köyü ile
birlikte olmak istediklerini söyleyerek, ülkenin çok özel günlerden geçtiğini, belki de ilerleyen günlerde daha da zorluklar
yaşanacağını ama, devletin bu konuda önlemler aldığını ve
çok fazla karamsarlığa gerek olmadığını belirtti.
Çocuklardan da birbirlerini sevmelerini, birbirlerine saygı
göstermelerini ve ülkelerine sahip çıkmalarını isteyen Bakan
Besim, projenin hayata geçmesinde Sağlık Bakanlığı’na destek
veren kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.

ATAOĞLU:

“TEMİZ OLARAK BIRAKTIĞIMIZ ALANLARIN 		
VATANDAŞLARIMIZ TARAFINDAN KORUNARAK 		
TEMİZ BIRAKILMASINI İSTİYORUZ”
Turizm ve Çevre
Bakanlığına bağlı
Çevre Koruma Dairesi,
halkın ve turistlerin
daha temiz ve daha
sağlıklı ortamda vakit
geçirmesini sağlamak
amacıyla Altınkum sahilinde biriken çöpleri
temizleyerek, taticilerin ve halkın hizmetine
sundu.
Sıkı bir çalışma ile
Altınkum sahil şeridini
boydan boya temizleyen ekipler, Özel Çevre
Koruma bölgesi kriterlerini içeren broşürleri
deTürkçe ve İngilizce
olarak halka dağıtarak,
uyulması gereken
kuralların duyurusunu
yaptı.
Turizm ve Çevre
Bakanı Fikrki Ataoğlu,
vatandaşların bundan
sonra daha dikkatli
olmalarını isteyerek,
çöplerin mutlak suretle
çöp konteynerlerine

atmalarını istedi.
Yapılan çalışma ile
ilgili olarak bir açıklama yapan Ataoğlu, “
“Halkımıza ve Tatilcilerimize en iyi hizmeti
sunmak, yaşanabilir
bir Çevre yaratmak
amacıyla, sorumluluk
alanımızda olsun veya
olmasın bölge ayırımı
yapmadan her yere
ulaşmaya çalışıyoruz.
Sahillerimizin temizliği ve bakımı gibi
tüm yetkinin yerel
yönetimler uhdesinde
olmasına rağmen,
Altınkum sahilinde
biriken ve kirlilik
yaratan, çöp ve çevre
temizliği çalışmalarını
gerçekleştirdik. Şuan
temizlenmiş haliyle
yeni bir sahil şeridi
görüyoruz. Ancak
bir hafta önce ise, el
arabasından, ağaç
parçacıklarına kadar
aklınıza ne geliyorsa

burada mevcuttu. Bizler buranın temizlenmesi için bir emek sarf
ediyoruz. Ekiplerimiz
sahil şeridinin eski
temiz görünümüne
kavuşması için hiç
durmadan aralıksız
çalıştılar. Bizlerin temiz olarak bıraktığı alanların vatandaşlarımız
tarafından korunarak
temiz bırakılmasını
istiyoruz” dedi.
Çevre Koruma Dairesi
tarafından sabah 07.00
– 24.00 saatlari arasında sahil boyunca denetim gerçekleştrien ekiplerin bulunduğunu,
bölgede Türkçe ve
ingilizce el broşürleri
dağıtıldığını da sözlerine ekleyen Ataoğlu,
“ Kirlilik anlamında
ne varsa ne yazık ki
sahillerimizde mevcut.
Bu görüntü bizleri çok
üzdüğü gibi çevreye
karşı ne kadar duyarlı

olduğumuzu bizlere göstermektedir. Bu durumu
kurumlar değil, vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasıyla çözebiliriz. Daha temiz bir yaşam ve çevre
için el ele verelim, çevremizi temiz tutalım." dedi.
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on kişinin Türkiye’yi
ziyaret ettiği belirtilen
haberde, bu rakamın
2017’nin aynı döne(VOA)
miyle kıyaslandığında
yüzde 29’luk artışa
için hayati bir döviz
denk geldiği kaydedilikaynağı olduğunu
yor.Türkiye’nin bu yılki
belirtti.

‘Türk Turizmi
Yeniden Canlandı’
Reuters haber ajansı,
ekonomik belirsizlik ve
ABD’yle yaşanan kriz
nedeniyle Türk Lirası’nda görülen değer
kaybının artan turizm
geliriyle az da olsa
telafi olduğunu yazdı.

Habere göre yüksek
turist sezonu olan
yaz aylarında Ege ve
Akdeniz kıyılarındaki
otellerin büyük kısmı
doldu, bunda Kurban
Bayramı’nı değerlendiren yerli turistin de
etkisi büyük oldu.

Geçen yıl Türkiye’ye
yalnızca 17 kişi gönderen bir İngiliz turizm
firmasının bu yıl 200
kişi için rezervasyon
yaptırdığını kaydeden
Reuters, çok sayıda
Türk vatandaşının da
Kurban Bayramı için
memleketlerine ve tatil
beldelerine gittiğini
kaydetti.
Bombalı saldırılarda
çok sayıda kişinin
hayatını kaybetmesi ve
2016’da yaşanan darbe
girişimiyle Türkiye’de
turizmin baltalandığını hatırlatan Reuters, sektörün yeniden
yükselişte olduğunu,
bunun da ülkenin zor
durumdaki ekonomisi

inde yüzme deneyimi
içeren tatiller sunan
SwimTrek, 200
yüzücüyü 30 Ağustos’ta Çanakkale
Boğazı’nda yapılacak
4,5 kilometrelik yarışa
götürecek.

Haberde Türkiye’yi
bazı yüksek profilli
kişilerin de tatil için
tercih ettikleri belirtildi. Bunlar arasında
Fransa Cumhurbaşkanı
Nicolas Sarkozy ve eşi
Carla Bruni de var.

Bu yılın ilk altı ayında
16 milyonu yabancı, 3
milyonu da yurt dışında yaşayan Türkler
olmak üzere 19 mily-

turizm geliri de benzer
oranda arttı ve 11
milyar doları aştı.
Müşterilerine dünyanın farklı bölgeler-

Türkiye’nin diğer bir
önemli ziyaretçisi
de Venezuela Devlet
Başkanı Nicolas Maduro’ydu. Maduro,
Temmuz ayındaki resmi ziyaretine Topkapı
Sarayı’nı gezdi.
Haberde ayrıca Türk
hükümetinin ek

Macaristan'a
"sığınmacıları aç
bırakma taktiği" suçlaması (DW)
Göçmen karşıtı politikaları ile öne çıkan
Macaristan'ın, sığınma talebini reddettiği bazı kişilere yönelik aç bırakma taktikleri uyguladığı iddia
ediliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Çarşamba günü açıklanan raporunda Macar yetkililerin
uluslararası göçmen hukuku standartlarını ve insan
onurunu ihlal ettiği öne sürüldü. Rapora göre aç
bırakma taktiği, Sırbistan üzerinden Macaristan'a
geçen ve sığınma başvurusu reddedildiği için transit geçiş merkezlerinde tutulan kişilerin bu karara
itiraz etmeksizin ülkeden gönüllü olarak ayrılıp
Sırbıstan'a dönmesini sağlamak için kullanılıyor.

Sivil toplum kuruluşu Macar Helsinki Komitesi de
konuya ilişkin açıklamada bulundu. Komite yetkilisi Andras Lederer, dpa'ya yaptığı açıklamada en
son bir Afgan sığınmacı kadına yönelik aç bırakma
taktiği uygulandığını belirtti. Komitenin Twitter
hesabında, Afganistan vatandaşı kadının transit
geçiş bölgesinde bu uygulamaya maruz kalan sekizinci kişi olduğu ifade edildi. Ancak konuya ilişkin
resmi bir rakam bulunmuyor.
Macar Helsinki Komitesi geçen hafta, Afgan sığınmacıyı yiyecekten yoksun bıraktığı gerekçesiyle
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Macaristan
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uçuşlar ve kredi garantili fonlarla turizme katkı sağlamaya
çalıştığı, ayrıca Çin
pazarına göz kırptığı ve
Ortadoğulu turistlerin
de liranın düşüşünün
ardından lüks mağazalardan alışveriş yapmak
için Türkiye’ye geldiği
belirtildi.
Reuters’a göre bu yıl
Türkiye’ye en fazla yabancı turist Rusya’dan
geldi. Bunu Almanlar
izledi.
Ancak güvenlik hala
bir sorun. Son olarak Pazartesi günü
Ankara’daki ABD
büyükelçiliğine hareket
eden bir araçtan ateş
açıldı. Olayda ölen
olmadı, iki kişi tutuklandı.
Haziran ayında
yayınlanan bir uyarı
notunda ABD Dışişleri
Bakanlığı Amerikan
vatandaşlarından
Türkiye’ye yapacakları
ziyaretleri “terör olayları ve hükümetin keyfi
gözaltıları nedeniyle
yeniden gözden geçirmelerini” istemişti.
aleyhinde başvuruda
bulundu. Mahkeme bu
ay içinde önüne gelen
benzer beş davada da
Macaristan’ın sığınmacılara yiyecek temin
etmesi gerektiği yönünde
karar vermişti.
Macaristan Başbakanı
Viktor Orban’ın 2015
yılındaki sığınmacı krizi
sonrasında sert bir göç
politikası uygulaması
Avrupa Birliği içinde
tartışma yaratmıştı.
Sığınma başvurularını
nadiren kabul eden
Macaristan’da 1 Temmuz’da yürürlüğe giren
yeni yasaya göre, güvenli olarak kabul edilen
üçüncü bir ülkeden gelen
sığınmacıların başvuruları direkt olarak reddediliyor. Sırbistan güvenli
üçüncü ülke olarak kabul
ediliyor.
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Kuzey Kutbu’nun en
güçlü buz kütleleri kayıtlı
tarihte ilk kez parçalandı
Bilim insanları, tarihte ilk kez Kuzey
Kutbu'nun en soğuk bölgesinde
bulunan en kalın ve sert buz
kütlelerinin bile kırılmaya başladığını
söyledi. (BBC)
Grönland'ın kuzeyinde bulunan ve normalde yaz sıcaklarına bile dayanan bu buzulların incelerek kıyıdan
uzaklaşması, "Kuzey Kutbu iklim değişikliğine en uzun
direnen olacak" tezine de ters düşüyor.
Guardian gazetesinin haberine göre, Kuzey Yarımküre'deki iklim değişikliğine bağlı sıcak hava dalgaları
ve ılık rüzgarlar bu olaylara gerekçe gösterildi. Şubat
ayından bu yana sıcaklıklarda görülen anormal artış da,
bu ayın başında buzulların rüzgarlara direniş göstermesini daha da zorlaştırdı.

Temmuz ayında Grönland'ın Innaarsuit Köyü, dev bir
buzdağının yaklaştığı gerekçesiyle tahliye edilmişti.
Uydu görüntülerinin kayıt altına alınmaya başladığı
1970’li yıllardan bu yana buzulların bu kadar inceldiği
ve hareket ederek kıyıdan bu kadar uzaklaştığı gözlemlenmemişti.
Danimarka Meteoroloji Enstitüsü’nden Ruth Mottram,
Grönland’in kuzeyindeki buzulların “neredeyse tamamının” parçalanma ve kırılma belirtileri göstererek daha
hareketli olduklarını söyledi.
ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi’nin kıdemli araştırmacısı Walt Meier ise, “Buzullar ortalama 4
metreden fazla kalınlığa sahip ve bu yoğunluklarıyla
bu kadar kolay hareket etmemeleri beklenir. Ancak
geçtiğimiz kış aylarında ve bugün rüzgarlar buzulları
giderek kıyılardan uzaklaştırıyor” dedi.
İklim değişikliği sonucu Dünyamız yaklaşık 1°C artmış
durumda. Kuzey Kutbu ise küresel ortalamayı aşarak
Dünya’nın geri kalanının iki katı kadar ısındı.
Zira sıcaklığın en düşük olduğu bölgelerden Alaska’nın
Barrow (Utqiaġvik) ilçesi de, 1979’da kaydedilen sıcaklıkların 5,5°C üzerine çıktı.
Nasa’ya göre okyanuslar ve atmosfer ısınırken, buzullar
da geçtiğimiz her on yılda yaklaşık yüzde 13 inceldi.
ABD hükümetinin geçen yıl yayınladığı raporunda bu
değişim, “Kuzey Kutbu’nun yeni normali” olarak nitelendi.

25 - 31 Ağustos 2018

5

İngiltere kedi ve köpek

yavrularının pet shoplarda
satışını yasaklıyor (BBC)
İngiltere hükümeti altı aydan küçük kedi ve köpek yavrularının dükkanlarda ve
ruhsatlı hayvan satıcıları tarafından satılmasını yasaklamaya hazırlanıyor.
Hayvan hakları kampanyaları tarafından savunulup hükümetten destek bulan
öneriler yasalaştığında 6 aylıktan küçük kedi ve köpek yavruları ancak hayvan
barınakları ya da doğrudan yetiştiricilerden alınabilecek.
Henüz danışma aşamasındaki düzenleme yavru kedi ve köpekleri korumaya
yönelik.
Şu anki düzenlemeye göre ruhsat sahibi dükkanlar ve üçüncü şahıslar kedi ve
köpek üretimi yapılan çiftliklerden aldıkları yavruları satabiliyor.
Hayvan hakları savunucuları, üçüncü şahıslar ve dükkanlarda satılan yavruların
annelerinden erken ayırılmasının, oradan oraya taşınmasının ve uygun
olmayan koşullarda tutulmasının bir çok sağlık sorununa yol açabildiğine
dikkat çekiyorlar.

Yeni tasarı ‘Lucy Kanunu’ adı altında kampanya yürüten hayvan hakları
hareketinin zaferi sayılıyor.
Lucy Kanunu kampanyası, adını bir köpek üretim çiftliğinde kötü koşullarda
büyüyen bir köpek yavrusundan alıyor.
Grup, önerilerini yaklaşık 150 bin imzalı bir dilekçe ile sundu ve öneriler Mayıs
ayında parlamentoda görüşüldü.
Satış yasağı önerisini destekleyen Muhafazakar Parti hükümetinin Çevre Bakanı
Michael Gove, “Hayvanların yaşam koşullarını tamamen gözardı eden insanlar
bu sefil ticaretten artık kâr edemeyecekler” diye konuştu.
Ülkede kaç kedi ve köpek yavrusunun bu tür yollarla satıldığının kaydı t
utulmuyor fakat hayvan koruma vakıflarından Blue Cross (Mavi Haç) Britanya’da her yıl 40 ila 80 bin köpek yavrusunun satıldığını tahmin ediyor.
Çevre Bakanlığı da ruhsat ile kedi ve köpek yavrusu satan dükkan ve şahıs
sayısının 100’den aşağı olduğunu açıklamıştı.
Hayvan hakları grupları öneriye ek olarak hayvan barınaklarının da daha sıkı
kurallara bağlanmasını ve hayvan yetiştirilen çiftliklerin kapatılmasını da i
stiyor.
Fakat hayvan yetiştiricileri örgütleri de hayvanların yasadışı bir şekilde
karaborsada tamamen kontrol dışı alım satımına yol açabileceği uyarısında
bulunuyorlar.
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Yakın Doğu Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Desteği ile Çevre ve Ekoloji
Konularına Dikkat Çekti
Eğitim-öğretim ve araştırmada üniversiteler arasında ön
sıralarda yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, taşıdığı bilim-buluş-teknoloji-yöntem boyutlarında ülke kalkınması ve toplum
refahına katkı sorumluluğu ile bünyesinde bulunan Bilimsel
Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi desteğiyle bu
yıl üç önemli çevre projesine imza attı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, çevre konusunda
farkındalık yaratma, doğal ve tarihsel çevreyi koruyup
geliştirme, ülkenin ve üniversitenin bilimsel araştırma
altyapısını geliştirmeye yönelik deniz kirliliği, geri dönüşüm
ve sürdürülebilir çevre konusunda BAP birimi tarafından üç
projeye destek verildi.
Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi tarafından,
Akdeniz bölgesinde gelecekte yaşanacak deniz kirliliği
araştırmaları için tavsiyeler üretmek adına Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Özden Fuller’in Exeter Üniversitesi işbirliği ile yürüttüğü “Kuzey Kıbrıs
Kıyıları Boyunca Denizsel Atıkların Mekansal-Dönemsel
Olarak Tespiti ve Gözlemlenmesi” konulu bilimsel araştırmaya destek verildi.
Birim tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nin kampus içerisindeki öğrencilere geri dönüşümü tanıtma, yaygılaştırma,
sürdürülebilirliğini sağlama ve çevre bilinci oluşturma hedefiyle Greenwise katkılarıyla “Geri Dönüşüm Projesi” başlatıldı.
Doğal çevre eğitimi ile birlikte sürdürülebilir yapılı çevre
eğitimini destekleyici bir program hayata geçirilmesi amacıyla
Yakın Doğu Okul Öncesinde “Okul Öncesi Dönemi Eğitiminde Sürdürülebilir Yaşam Çevresi Pratiği” başlıklı projeye
de Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi destek
verdi. Giderek ciddi artış gösteren çevre sorunlarının önüne
geçilebilmesi ve çevre bilinci sahibi kuşaklar yetişebilmesi için
erken yaşlarda başlayan
eğitim gerekliliği düşünülerek hayata geçirilecek proje ile
çocuklarda doğa bilinci oluşturulması hedefleniyor.
“Ülkemizin ve Toplumumuzun Gereksinimlerini Dikkate
Alan Bilimsel Çalışmalara Devam Edeceğiz”
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
yapılan açıklamada, “Doğaya, kültürel gelişime, etik ve estetiğe duyarlı bir yaklaşımla, tamamlandığında sonuçları ile
alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması,
ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen projeleri hayata geçirilmesine
destekçisi olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin ve toplumumuzun gereksinimlerini dikkate alan bilimsel sonuçlara
ulaşmak ve bu sonuçları hayata geçirmek, kurum ve kuruluşlarla ortak araştırma projeleri geliştirmeye teşvik edilmesi,
aynı zamanda da uluslararası araştırma projeleri açılımına
yönlendirmesine öcülük edeceğiz ” denildi.
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Akıllı ve Otonom Sistemler Hayata
Geçiriliyor
Yakın Doğu Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi, Uygulamalı Yapay Zeka
Araştırma Merkezi mühendislerinden
Murat Arslan, Şenol Korkmaz ve Idoko
John Bush, simülasyon ortamında
otonom araba yazılımı geliştirdiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre,
üniversitenin bir bölümünü modelleyen mühendisler simülasyon ortamında geliştirdikleri
yazılım ile gerçeğe yakın modellenen bir arabayı insansız olarak kampus içerisinde trafik
kurallarına uyarak dolaştırmayı başardılar. Açıklamada, aracın üzerine 2 kamera, 1 lidar sensor,
12 adet ultrasonic sensor yerleştiren mühendislerin aynı zamanda paralel park yazılımı da
geliştirdikleri kaydedildi.
Yapılan çalışmalarda kameralardan görüntü alan mühendisler, resim işleme teknikleri kullanarak trafikteki yayalar, diğer araçlar, trafik ışık ve levhalarına uygun şekilde aracın hızını ve
direksiyon açısını hesapladılar. Yazılımlarına ekledikleri yapay zekayla daha önceden kaydedilen
sürüş tekniğine benzer şekilde aracı süren mühendisler bir kaç farklı yol daha bulma algoritması üzerinde çalışıyor. Geliştirilen otonom yazılım ilerleyen zamanlarda gerçek yol ortamı
koşullarında denenecek.
Otonom Yazılımla Gerçek Sürüş Denemeleri Yapılacak…
Ayrıca yazdıkları yazılımı bilgisayar ortamındaki araba yarışı oyunlarında test eden mühendisler, programın insandan daha başarılı olduğunu ve gelecekte insanların yerini alacağı düşünülen
bu tip yazılımların kazaları ve kayıpları en aza indireceğini vurguladılar. Önümüzdeki günlerde
simulasyon ortamından çıkıp, gerçeğe yakın bir ortam kuracaklarını belirten mühendisler,
uzaktan kumandalı arabaya entegre edecekleri bir sistem ile gerçek hayatta sürüş denemelerine
başlayacaklarını kaydettiler.
El Hareketleri ve Ses Komutlarıyla MultiMedia Sistemi Kontrol Edilebilecek…
Buna ek olarak, araç içersindeki kameradan sürekli şoförü takip eden ve uyuması halinde klimaları açan ve uyarı veren bir sistem de geliştirildi. Bununla birlikte şu an dünyada sadece
BMW markasının en yeni modellerinde hayata geçirilmiş olan el hareketleri ve ses komutları
ile aracın multimedia sistemini de kontrol etmeyi başardıklarını dile getirdiler. Mühendislerden
Murat Arslan daha önce Günsel prototip 1’in elektrik sistemini dizayn ettiğini ve yaptıkları bu
sistem ile aracın bütün fonksiyonlarının ses ile kontrol edilebileceğinin de mümkün olduğunu
sözlerine ekledi.

Yakın Doğu İlkokul
da“Robotik Kodlama
Dersi”
Gelişen dünya eğitim sisteminde
yer alan Bilişim Teknolojileri ve
Yazılım derslerine paralel olarak
adımlar atan Yakın Doğu İlkokulu,
2018- 2019 eğitim-öğretim
yılından itibaren 4. ve 5. sınıfların
müfredatına temel ders olarak
"Robotik Kodlama" dersini
ekledi.
Daha önce etkinlik olarak
uygulanan ve yeni eğitim- öğretim yılında ders olarak okutulmaya başlanacak olan Robotik
Kodlama ile öğrenciler, Lego
parçalarını kullanarak robotlar
inşa edecek ve yazılım kodları
yazarak bu kodları robota aktararak akıllı makineler yapmayı ve
yönetmeyi öğrenecek.
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Güzelyurt Belediyesi’nin
bu yıl 13.’sünü düzenlediği Yüzme Kursları’nın
Sertifikaları bugün
yapılan final yarışları
sonrası verildi.
Güzelyurt Otel’de
düzenlenen yarışlar,
yaş gruplarına ayrılarak
gerçekleşti. Sertifika
töreni ve yarışlara Güzelyurt Belediye Başkanı
Mahmut Özçınar,
Belediye Meclis Üyeleri
ve kursiyerlerin aileleri
katıldı.
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İSKELE BELEDİYESİ YARATICI DRAMA
KURSU TAMAMLANDI
İskele Belediyesi tarafından ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen “Yaratıcı Drama Kursu’’
tamamlandı. Çocukların yaz tatilini daha verimli
değerlendirmeleri ve sanatsal yetilerini daha da
geliştirmelerini sağlamak amacıyla İskele Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen ve bir
ay süren yaratıcı darama kursuna 8-15 yaş arası
20 öğrenci katıldı. Eğitmenliğini İskele Belediye Tiyatrosu yönetmeni Sami Yakar’ın yaptığı
kursun sonunda katılımcılara katılım belgeleri, İskele Belediye Asbaşkanı İldeniz Elbasan,
Meclis Üyeleri Çağlar Karadağ, İsmail Osum ve
İskele Belediye Tiyatrosu yönetmeni Sami Yakar
tarafından verildi.
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Lefkoşa Türk Belediyenin organiz ettiği Surlariçi İngilizce
kurslarımıza katılan çocukların Paylaşım Mutfağımızda
Aysel Kani ile birlikte meyveli yoğurt yaptılar.
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Aretha Franklin 76
yaşında veda etti

(DW)

"Soul müziğin kraliçesi" olarak bilinen ve tüm zamanların en iyi şarkıcıları arasında gösterilen Aretha Franklin 76 yaşında Detroit'te yaşamını yitirdi. Franklin pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.
Soul müziğin kraliçesi olarak bilinen Amerikalı şarkıcı Aretha Franklin 76
yaşında hayata veda etti. 18 kez Grammy ödülüne layık görülen Franklin’in
Perşembe günü Detroit’teki evinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Bir süredir
pankreas kanseriyle mücadele eden Franklin’in sağlık durumu son günlerde
kötüleşmiş, ailesi sevenlerinden Franklin için dua etmelerini istemişti.
Franklin’in ölüm haberinin ardından Twitter hesabı üzerinden bir açıklama
yapan ABD Başkanı Donald Trump, “Soul’un Kraliçesi Aretha Franklin hayatını
kaybetti. Tanrının harika bir armağanı olan sesiyle müthiş bir kadındı. Onu
özleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Franklin’in yaşadığı kent Detroit’in Belediye Başkanı Mike Duggan da, kentin
tarihinde çok az insanın dünya çapında bu kadar sevildiğini söyledi. Franklin
için “eşsiz bir yorumcu” tanımlaması yapan Duggan, “Sıradışı yaşamı boyunca
milyonların sevgisini ve saygısını kazandı” dedi.

Müziğe kilisede başladı
25 Mart 1942’de Tennessee eyaletinin Memphis kentinde doğan Franklin,
müziğe babasının rahip olduğu kilisede gospel söyleyerek başladı. Franklin’in
annesi Barbara Franklin de o dönem tanınmış gospel şarkıcılarındandı. 10
yaşındayken annesini kaybeden Franklin, 1960 yılında soul müzik türünde
şarkılar söylemeye başladı. 1967’de Atlantic Records şirketiyle yaptığı kayıtlarla tanındı; özellikle “Respect”, “Chain of Fools” ve “A Natural Woman” gibi
parçalarıyla “soul müziğin kraliçesi” unvanını kazandı.
Franklin 75 milyonun üzerindeki kayıt satışıyla tüm zamanların en çok satan
kadın müzisyenleri arasında yer aldı. Franklin 1987’de Rock and Roll Hall of
Fame’e dahil edilerek bu başarıyı gösteren ilk kadın oldu. 2010’da Rolling Stone
dergisi Franklin’i rock çağının bir numaralı şarkıcısı olarak gösterdi. Franklin
aynı derginin “tüm zamanlar” listesine de girmeyi başardı.
1969 yılında öldürülen insan hakları savunucusu Martin Luther King’in cenazesinde, ABD Başkanları Barack Obama ile Bill Clinton’ın yemin törenlerinde
şarkı söyleme şanşı elde etmişti.
Müzik otoritelerine göre Franklin kariyeri boyunca Natalie Cole, Whitney Houston, Donna Summer ve Chaka Khan gibi bir çok ünlü müzisyen için idol oldu.
Franklin, Şubat 2017’de albüm kaydı yapmaya devam edeceğini ancak sağlık
sorunlarından ötürü artık turneye çıkmayacağını açıklamıştı.
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KKTC Telsim'in Güvenli
İnternet Seminerleri,
Gençlik Dairesi Kantara
Gençlik Kampı'nda devam
ediyor.
5 hafta verilen seminerde 600 öğrenciye ulaşıldı.
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Hayvanları
Koruma Derneği:
Karaya vuran
yunusları kurtarmaya çalışmayın
Kıyıya vurmuş yunusların görüntülerine içimiz
yandığı kadar, onları yüzdürmek için çaba gösteren
insanların haberleri de bizi sevindirir. Zaten gerçek
hayatta böyle bir şeyle karşılaşsak çoğumuzun tepkisi koşup yardım etmeye çalışmak olur.
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Kız çocukları 31 yıl
önce ölü bulunan çift
DNA testi sonrası
tutuklandı (BBC)
Fransa'da polis, yapılan DNA testi sonrası 1987 yılında kız çocukları ölü bulunan bir çifti tutukladı. 31 yıllık gizem, ayrı bir vakada çiftin oğullarının
DNA'larına yapılan test sonucu çözüldü.
Çiftin kimlikleri açıklanmadı ancak 60'lı yaşlarda olduklarına inanılıyor.
Polis, salı günü yapıldığı belirtilen tutuklamalar konusunda henüz resmi biraçıklamada bulunmadı.

Yakınlarda Britanya'nın Galler sahillerine yine
yunuslar vurunca yine böyle oldu ve çevreden
koşan halk yollarını şaşırdıkları inancıyla yunusları
yüzdürmeye çalıştı.
Fakat, Britanya'nın hayvan sağlığı ve gönenciyle
ilgili ana kuruluşu Kraliyet Hayvanları Koruma Derneği (RSPCA) bir açıklama yayınlayarak "Karaya vuran yunusları lütfen kurtarmaya
çalışmayın" çağrısı yaptı ve hayvanların sağlığı
açısından bunun yanlış olduğunu bildirdi.
Bilerek karaya vuruyorlar
RSPCA yunusların çok hasta ya da ölmeye yakın
oldukları zaman kendilerini bilerek kıyıya vurduklarını söylüyor, ve kamuoyundan da hemen koşup
hayvanları yüzdürmeye çalışmak yerine, kendilerine haber vermelerini istiyor.
Gallerdeki olayda yüzdürülen yunuslardan biri
bir kaç gün sonra ölü olarak bulundu. RSPCA
"Bize haber verilmiş olsa belki hastalığına müdahale edilebilir ve kurtarılabilirdi" diyor. Bir de
yunusların memeli hayvanlar olması nedeniyle,
eğer hastalık ya da virüs taşıyorlarsa insanlara bulaştırabilecekleri uyarısında da bulunuyor.
RSPCA yetkililerinden Ellie West yazılı
açıklamasında "Batı Galler'de insanları doğa ve
hayvan sevgisi ve yardımseverliği bir yandan
hepimizin gururu. Ama bir memeli hayvanı
yüzdürmeye çalışmanın çok büyük sakıncaları
olabilir. İnsanlar elbette bunu iyi niyetle yapıyorlar.
Ama genel olarak hayvanlar ve onların gönenci
açısından yanlış bir iş yapıyorlar" diyor. (BBC)

Kimliği belirlenemeyen kız çocuğunun cesedi, 1987’de Blois kenti yakınlarında bazı uzuvları kesilmiş halde, ülkenin orta kesimlerinde A10 otoyolunun kenarındaki bir hendekte bulunmuştu.
Yetkililer 3 ila 5 yaşında olduğu belirtilen kız çocuğunun kimliğini tespit edememişti.
Kız çocuğunun cesedinde, uzun süredir dayak ve tacize maruz kaldığına işaret eden kırılmış
kemikler, kızgın demirle yanıklar gibi izler bulunmuştu.
“A10’un küçük şehidi” diye anılmaya başlanan kız çocuğu, isimsiz bir mezara gömülmüştü.
Polisin yıllarca çözemediği vaka, kızın resminin görgü tanığı bulmak için “Kim bu kız?”
sorusuyla birlikte yer aldığı bir poster kampanyasıyla 6 yıl önce yeniden açılmıştı.
Küçük kızın üzerinde mavi kareli bir gömlek bulunduğu, kıvarcık siyah saçlı, “Akdeniz (belki
Kuzey Afrikalı) bir görünüşe sahip olduğu” belirtildi.
Davada dönüm noktası, geçen yıl bir adamın bir şiddet suçundan tutuklanmasıyla geldi.
DNA testiyle, adamın küçük kızın erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı. Polisin aylar süren
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Kitle İletişim Kuramları
Kavramlar, Okullar, Modeller
Burak Özçetin

Alandaki büyük bir boşluğu doldurmaya aday Kitle
İletişim Kuramları ders kitabı olarak temel bir
kaynak niteliği taşırken, insan-toplum ve medya
ilişkisine ilgi duyanlar için de kapsamlı bir rehber.
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Çağdaş Sanat ve Kültüralizm
Kimlik ve Estetik
Ali Artun (Der.)

“Demir Perde”nin yıkılıp Soğuk Savaş’ın son bulmasını izleyen küreselleşme döneminde, dünya
bir “kültür dönemeci”ne girdi. Toplumsal, ekonomik, siyasal hayat ve düşünce giderek kültüre
tercüme edildi. Modern zaman ve mekân, tarih ve coğrafya, ruh ve bilinç; bütün bunları kuran
mitler ve metafizik geride kalıyor, modernlik sonrası bir çağa geçiliyordu: endüstri ve Fordizm
sonrası; tarih ve ideoloji, komünizm ve kolonyalizm sonrası; hatta modern öznenin parçalanmasıyla birlikte, insan sonrası. İşte bu sonraki “post” zamanlar, artık kültürün biteviye şimdiki
zamanını ya da çağdaşlığını ifade ediyor.
“Demir Perde”nin yıkılıp Soğuk Savaş’ın son bulmasını izleyen küreselleşme döneminde, dünya
bir “kültür dönemeci”ne girdi.
Toplumsal, ekonomik, siyasal
hayat ve düşünce giderek
kültüre tercüme edildi.
Modern zaman
ve mekân, tarih ve coğrafya,
ruh ve bilinç; bütün bunları
kuran mitler ve metafizik
geride
kalıyor, modernlik sonrası bir
çağa geçiliyordu: endüstri ve
Fordizm sonrası; tarih ve
ideoloji, komünizm ve
kolonyalizm sonrası; hatta
modern öznenin
parçalanmasıyla birlikte,
insan sonrası. İşte bu sonraki
“post” zamanlar, artık
kültürün biteviye şimdiki
zamanını ya da çağdaşlığını
ifade ediyor.
Estetik, modernizmle kazandığı
özerkliğinden arındırılarak
işlevselleştiriliyor. Guattari
günümüzde kitle imha
silahlarının yerini iletişim
silahlarının aldığını söylüyor.
Sanatın sembolik gücü de bir
iletişim silahına
dönüştürülmeye zorlanıyor,
ama o buna direniyor.

Oldukça titiz ve yoğun bir çalışmanın ürünü olan
Kitle İletişim Kuramları iletişim kuramlarının
ezberlenecek malumatlar bütününden ibaret
olmadığını, sosyal ve beşeri bilimler içerisinde derinlikli, incelikli ve zor bir çalışma alanı olduğunu
gösteriyor.

Felaket Henry ile Dinozorlar

İletişim bilimlerindeki anaakım ve eleştirel kuramların düşünsel ve metodolojik farklılıklarını;
toplum ve kitle iletişim araçları arasındaki ilişkilere
dair kavramsal-kuramsal tartışmaları çeşitli yönleriyle ortaya koyan kitap önemli isimlerin kısa
hayat hikâyeleri, okuma parçaları ve önerileriyle
zenginleşiyor.

Felaket Henry, DİNOZORLAR
hakkında merak ettiğiniz her
şeyi bu kitapta topladı.

Burak Özçetin sade bir anlatımla Chicago Okulu’ndan Lippmann, Lasswell, McLuhan, Castells
gibi isimlere, kitle iletişim modellerinden İngiliz kültürel çalışmalarına, iletişimin ekonomi
politiğinden Frankfurt Okulu’na birçok kavram,
kuram ve modelin soru, cevap ve işleyişlerine uzanarak geniş bir yelpaze çiziyor.

Francesca Simon

Hem harika hem tuhaf, hem
büyüleyici hem ürkütücü...

Elinizden bırakamayacaksınız!
Tyrannosaurus Rex’in muz
büyüklüğünde dişleri
olduğunu biliyor muydun?
Triceratopların boynuzları
ne işe yarardı, hiç düşündün mü?
Hem harika hem tuhaf, hem
büyüleyici hem ürkütücü...
Felaket Henry, DİNOZORLAR
hakkında merak ettiğiniz her şeyi
bu kitapta topladı. Elinizden
bırakamayacaksınız!

Şiirler

AYDIN gazete

w

Dünyam
Seninle Güzel
(ağaç)

Şehrim şehir değil
köyüm köy değil sensiz
nakıstır her tahayyül
hangi tablo tamam
sensiz
Baharda yazda güzelsin
güzde ayrı güzel
bağım bahçem seninle
kışta ayrı güzel
Mevsim mevsim hallerin
yemişlerin, balların
göğe uzanmış dalların
göğüm dallarınla güzel
Uçurumu yüksek
bakar
deresi kıvrımlı akar
yeşili ufka kadar
vadim yeşilinle güzel
Evim damım sensin
kapım penceremsin
dallarında kuşlarım
kuşlarım dallarında
güzel
Nerede olsam, ey güzel
ararım daim gölgeni
çekilip gitmeyesin
aman
dünyam seninle güzel

Orhan Cesur

Yiğidi Gül
Ağlatır

Yiğidi gül ağlatır gam
öldürür
Nice namert ava çıksa,
tuzak kursa, kurşun atsa;
Yiğidi çökertmezse kahır.
Bir dem yar hüzünle baksa
Bir gönül gözüyle baksa
Yiğidi gül ağlatır, gam
öldürür.
Düşman yılan olup soksa,
Dokuz kavim taşa tutsa;
Yiğidi çökertmez kahır.
Bir dem yar hüzünle baksa,
Bir gönül gözüyle baksa
Yiğidi gül ağlatır, gam öldür

Ömer Lütfi Mete

Sözlerinde Kem
Olanlar
(Mazlûmlara
nâmertleşen)

Sözlerinde kem olanlar
Azgınlıkta gem olanlar
Özlerinde ham olanlar
Zarardadır, zarardadır
Kibirlenirken sertleşen
Kötülüklerle dertleşen
Mazlûmlara
nâmertleşen
Zarardadır, zarardadır
Doğruları hiç anmayan
İşi hakka dayanmayan
Nefse karşı uyanmayan
Zarardadır, zarardadır
Arsızlığı tâç eyleyen
Yalan yanlış hep
söyleyen
İçinde nefret besleyen
Zarardadır, zarardadır
Herkese bir kara çalan
Zâlimlikle hep nam
salan
Çok kimseden bir ah
alan
Zarardadır, zarardadır

Cemalettin Turan

Köylü Kızı

Ben ki, şöyle garip köylü
kızıyım
Bazen yaman amma bazen
kuzuyum
Mızrap tutan elin dertli
sazıyım
Vurur da telime inletir beni.
Görünüşe değer vermem
hiç zinhar
Kışın ortasında yaşarım
bahar
Irmağım göllerim ördeklerim var
Sular yüreğimle dinletir
beni.
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Boşluk
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Gönül On sekizlik Yaştaymış Meğer
Mevsim yaprak dökse dönse de güz e
Bahara giden yol kıştaymış meğer
Asırı devirip gelsek de yüz e
Gönül on sekizlik yaştaymış meğer
Gölgeye gölgesi düşmez velinin
Önüne set konmaz sevda selinin
Ben diyen bencilin aymaz delinin
Zili zembereği boştaymış meğer

Boşluk, evet boşluk!
Tuhaf bir boşluktur,
İçimi kaplayan.
Başka türlü bir şey bu,
Gittikçe genişleyen,
Bir balon gibi,
İçimi kaplayan.

Çalınan mayanın özüdür kaymak
Ayıptır günahtır söz verip caymak
Üç beş kuruş edip dar güne koymak
İşte değil imiş dişteymiş meğer

Boşluk, evet boşluk!
Sartre’ den sebep,
İçimde bir boşluk

Zalim istiyor ki damlada boğul
İstersen karşı gel istersen eğil
içi dışı insan olanlar değil
İyi oynayanlar baştaymış meğer

Hüseyin Karadağ 2
Gördün

Heygidi cahillik gözün
kör olsun
Önce sende kusur ararlar
gördün.
Gençsin hatalısın ömrün
var olsun
Onca hatalardan zararlar
gördün.
Senki, yaşlıları cahil
sanırdın
Kendi kıt bilgini alim
tanırdın
Ukâlalık yapar, hep
aldanırdın
Aldanarak piştin, yararlar gördün.
Ulemamısın sen? Fetva
verirsin
Yalancının mumu gibi
erirsin
Bilginler sigaya çeker
görürsün
Arifler sorguda yorarlar
gördün.
Hafif ce çevrende olunca
ilgi
Her türlü dolmayı sanmaki bilgi
Zanna inanırsan gelir
yenilgi
Her iki dünyada sorarlar
gördün.

Yürekte konuşur dilde
susarım
Kırılırsam eğer acı eserim
Kimselere değil bana
küserim
Şule ‘ yim şiirim anlatır
beni...

Durmuşoğlu bilsin yaşlısı
genci
Doğruyu bulanlar insana
öncü.
Herşeye karışan cahilin
hıncı
Hıncını kınayan kararlar
gördün.

Şerife Şule Teslimoğlu

Hüseyin Durmuş

Bildim ki güzellik ruhu beşiğin
Cemale dalarsan geçer keşiğin
ilimsiz irfansız yanan aşığın
Zahirine düşü dıştaymış meğer
Bilal’ım meyletmem boşumuş dünyam
Dirhem fazlasını kaldırmaz bünyem
Gelmişim geçmişim bir dünya künyem
Üç beş harf oyulmuş taşdaymış meğer...
Bilal KARAMAN

Dostum
Çok vakit tükettim gurbet ellerde
Ömrümün kıymetini bilmedim dostum
Sefil ziyan oldum yaban ellerde
Sılamın vuslatına ermedim dostum
Güz ettim kış ettim aradım yazı
Memleket sevdasına söyledim sözü
Elime ne zaman aldıysam sazı
Gözlerim pınar oldu çağladım dostum
Biter biter Kırşehrimin gülleri biter
Sabrın sonuna ömrüm mü yeter
Toprağının kokusu burnumda tüter
Ahi meydanına varaydım dostum
Berkerin derdine kim ne eylesin
Aşıklar türkümü yanık söylesin
Mevlam tez elden kabul eylesin
Ozanlar diyarında öleyim dostum
Cacabey camiinde namazım kılın
Aşıkpaşa mezarlığına naaşımı gömün
Ardımdan ağlamayın hepiniz gülün
Bilin ki rabbime kavuştum dostum

Yusuf Berker Özdamar
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Fıkralar
fik

Adamın biri bakmış
yazıcı silik bir şekilde
basıyor, hemen teknik
servisi arayıp durumu
anlatmış..
Görevli bunun üzerine :"Yazıcınızın
temizlenmesi gerekiyor olabilir efendim"
demiş.. "Aslında bunu
kullanma kılavuzunu
okuyarak kendiniz de
yapabilirsiniz, çünkü
biz bu işlem için 50
milyon alıyoruz "
Adam bu duyduğuna
hem çok sevinmiş hem
de şaşırmış..
"Patronunuz bu şekilde
işe sekte vurduğunuzu
biliyor mu?" diye sormuş..
Görevli :
"Bu zaten patronun
fikri" demiş.."insanlar
bize getirmeden önce
kendileri tamir etmeye
kalktıkları zaman daha
iyi para kazanıyoruz"
Eski devirlerde serseri
takımından birini zaptiyeler bir gece elinde
kocaman kaması
olduğu halde yakalamışlar.
- Sen kimsin? diye
sormuşlar.
- Talebeyim, demiş.
Yeniden sormuşlar:
- Bu koca bıçağı niçin
taşıyorsun?
- Kitaplardaki yanlışları kazımak için.
- Hiç bununla yanlış
kazınır mı?
- Bazen öyle yanlışlar
oluyor ki, bu bile az
geliyor.
Müfettiş, öğrencilere
sorar:
- İçinizde en uslu kim
bakalım?
Öğrenciler, hep bir
ağızdan cevap verirler:
- Öğretmenimiiiz!

4 tane üniversite
öğrencisi, uyanamadıkları için matematik
finaline geç kalırlar ve
okula gidince hocaya
arabalarının lastiğinin
patladığını söylerler...
Hoca ilk basta inanmaz
ama öğrencilerinin
yalvarmalarına dayanamayarak, onları 3 gün
sonra sınav yapacağını
söyler.
Sınav günü gelince
hoca, 4 öğrencinin
hepsini bos bir salonun
ayrı ayrı
köşelerine oturtur.
Sınav geçme sistemi
şöyledir: 100 üzerinden 50 puan alan
herkes
sınavı geçebilir... Hocanın hazırladığı sınavda ise ön sayfada 10'ar
puanlık 4 tane basit
matematik sorusu
vardır... Bunları kolayca çözerler.
Arka sayfada ise 60
puanlık 1 soru vardır:
"Hangi las tik
patladı?”
Küçük Çiğdem’in teyzesi bir kaza geçirmişti.
Hastaneden gelen annesi durumunu anlatmaya başladı.
-Yaraları dikkatle temizleyip diktiler.
Çiğdem hayretle annesinin sözünü kesti:
-Ama anne! Teyzemi
dikiş makinasına nasıl
soktular?!
Annesi oğlunu korumak için okuluna gitti.
Sınıf öğretmenine rica
etti:
-Oğlumun sınıfı geçmesi için hiç mi çare
yok?
-Yok! Onun
bilmedikleriyle üç
öğrenci daha sınıfta
kalır!

m
co
.
m

ri
a
l
ra

Adamın biri bir rüya
görmüş sonra rüya
tabircisine gitmiş
başlamış anlatmaya;
-Ya hocam ben bi rüya
gördüm sorma gitsin.
Önce bi ağaç gördüm
ağaç mı desem, çınar
mı desem, meşe mi
desem...
Bi yeşillik gördüm
yeşillik mi desem, çayır
mı desem , çimen mi
desem...
Sonra bi su gördüm
ırmak mı desem, nehir
mi desem, okyanus mu
desem...
Adamın herşeyi 3
defa tekrarlayarak
anlatmasına sinirlenen
tabirci bi hışımla;
-Allah senin belanı
verecek bugün mü desem, yarın mı desem,
öbür gün mü desem
demiş
Ünlü filozof dalkavuklardan hiç hoşlanmazmış. Bir gün bu tip bir
adamla konuşuyormuş.
Filozof ne derse dalkavuk onaylıyormuş.
Nihayet sabrı tükenen
filozof şöyle bir serzenişte bulunmuş:
-Hiç olmazsa bir kez
olsun itiraz et de iki
kişi olduğumuzu anlayalım yahu!
İlköğretim ikinci sınıfta, Türkçe dersinde
öğretmen:
- Bana içinde P harfi
bulunan bir kelime
söyleyin, der.
Arka sıralardan bir ses
yükselir:
- Şişe öğretmenim...
- Şişenin neresinde P
var oğlum?
- Tıpasında öğretmenim
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Çok soğuk bir kış günü padişah, tebdil-i kıyafet
gezmeye karar vermiş.Yanına baş...vezirini alıp yola
çıkmış. Bir dere kenarında çalışan yaşlı bir adam
görmüşler. Adam elindeki derileri suya sokup,
döverek tabaklıyormuş.
Padişah, ihtiyarı selamlamış:
"Selamunaleykum ey pir'i fani..."
"Aleykumselam ey serdar'i cihan..."
Padişah sormuş:
"Altılarda ne yaptın?"
"Altıya altı katmayınca, otuz ikiye yetmiyor..."
Padişah gene sormuş:
"Geceleri kalkmadın mı?"
"Kalktık... Lakin, ellere yaradı..."
Padişah gülmüş:
"Bir kaz göndersem yolar mısın?"
"Hem de ciyaklatmadan..."
Padişahla baş vezir adamın yanından ayrılıp yola
koyulmuşlar. Padişah baş vezire dönmüş:
"Ne konuştuğumuzu anladın mı?"
"Hayır padişahım..."
Padişah sinirlenmiş:
"Bu akşama kadar ne konuştuğumuzu anlamazsan
kelleni alırım."
Korkuya kapılan başvezir, padişahı saraya bıraktıktan sonra telaşla dere kenarına dönmüş. Bakmış
adam hala orada çalışıyor.
"Ne konuştunuz siz padişahla..."
Adam, başveziri şöyle bir süzmüş:
"Kusura bakma. Bedava söyleyemem. Ver bir yüz
altın söyleyeyim."
Baş vezir, yüz altın vermiş.
"Sen padişahı, serdar-ı cihan, diye selamladın.
Nereden anladın padişah olduğunu."
"Ben dericiyim. Onun sırtındaki kürkü padişahtan
başkası giyemezdi."
Vezir kafasını kaşımış.
"Peki, altılara altı katmayınca, otuz ikiye yetmiyor
ne demek?..."
Adam, bu soruya cevap vermek için de bir yüz altın
daha almış.
"Padişah, altı aylık yaz döneminde çalışmadın
mı ki, kış günü çalışıyorsun, diye sordu. Ben de,
yalnızca altı ay yaz değil, altı ay da kış çalışmazsak,
yemek bulamıyoruz dedim."
Vezir bir soru daha sormuş...
"Geceleri kalkmadın mı ne demek?"
Adam bir yüz altın daha almış.
"Çocukların yok mu diye sordu. Var, ama hepsi kız.
Evlendiler, başkasına yaradılar, dedim..."
Vezir gene kafasını sallamış.
"Bir de kaz gönderirsem dedi, o ne demek..."
Adam gülmüş.
"Onu da sen bul..." :)
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TAŞKENT DOĞA PARKI’NDA
VAKIFLAR İYİLİK EVİ
ÇOCUKLARIYLA “PARKEOLOJİ”
ETKİNLİĞİ
‘Park’ ve ‘arkeoloji’nin bileşeninden meydana gelen “Parkeoloji” Çocuk Etkinliği, Taşkent Doğa Parkı Aktivite Merkez’inin
ev sahipliğinde, Vakıflar Arabahmet İyilik Evi çocuklarıyla
buluştu.

Eğitmenliğini, Arkeologlar Demet Karşılı, İsmet İşlem, Çınar
Karal ve Sanat Tarihçisi Simten Güleç Kişmir’in yapmış
olduğu projede, arkeoloji ve tarihi eserler ile bunların nasıl
korunabileceğine yönelik verilen teorik eğitimin yanı sıra,
çocuklarla uygulamalı olarak kazı çalışması faaliyeti de
gerçekleştirildi.

Oluşturulan yapay kazı alanında oldukça renkli anlar
yaşanırken, çocuklar kendilerine verilen uzman araç gereçlerle tıpkı birer arkeolog gibi kazı alanında çalışma yapıp, bulmaları için önceden yerleştirilen imitasyon eserleri toprağın
altından özenle gün yüzüne çıkarttılar.
Vakıflar Arabahmet İyilik Evi, çocukların sosyal ve zihinsel
becerilerinin geliştirildiği, drama, spor, müzik, el sanatları,
bilişim, doğa ve ekoloji eğitimi gibi ücretsiz etkinliklerin
gerçekleştirildiği bir aktivite merkezi. İyilik Evi Koordinatörü
Faik Uzuner “parkeloji” etkinliğinin önemine değinerek, bu
organizasyon ile çocukların adanın kültür mirası konusundaki hassasiyetlerinin geliştiğini ve bu alanda gelişen duyarlılığın bilinçsel kazanımlarını çocuklara aşılamayı amaç
edindiklerini belirtti. Ayrıca bu etkinlikte kendilerine destek
veren Gençlik Dairesi görevlisi Ferah Racioğlu’na teşekkürlerini sundu.

Öte yandan aynı etkinliği 6 yıl boyunca “Kanser Araştırma
Vakfı” için düzenlediklerini dile getiren Parkeoloji Çocuk
Etkinliği Koordinatörü Demet Karşılı, bu yılda etkinliklerine
ev sahipliği yaparak destek veren Taşkent Doğa Parkı’na ve
çocuklara uygun iki adet elek sistemi hediye etmelerinden
ötürü Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne teşekkürlerini iletti.
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Cittaslow Geçitkale'nin en önemli çekim
merkezlerinden biri, Çınarlı köyündeki ;

Mağara.... Mutlaka görülmeli...
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İncirli
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Hata yapan futbolcuya
bulaşık yıkama cezası

İki sezondur kötü sonuçlar alan Bundesliga ekibi Wolfsburg, artık görevini yapmayan futbolculara daha yaratıcı
cezalar vermeye hazırlanıyor.
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KKTF GMBTK PUANLI PLAJ
TENİSİ TURNUVASI-2
tamamlandı. Birbirinden güzel ve keyifli

maçların oynandığı turnuva 3 gün boyunca kaliteli
keyifli ve sportmence mucadelelere sahne oldu.
Derceye giren sporcular:

Küçükler
4. Alp Ratib / Beren
Emirzadeoğulları
3. Sahil Ece Yerebakan/
Toprak Berkol
2. Cemal Konuklu / Toprak
Altuntaş
1. Nadir Çınarlılı / Batur
Evre
Çift Kadınlar Alt Grup
2. Selma Gürani/ Laika
Karşılı
1. İpek Civisilli/Arzu Çağın
Çift Kadınlar
2. Vivien Loardche/ Özay
Barutçu
1. Melin Önkaya/ Saadet
Aktuğlu

Karışık Çiftler Alt Grup
2.Altan Caner/ Rahme
Veziroğlu
1.İzem Civisilli/Celal Konuklu
Karışık Çiftler
2. Melin Önkaya/Yarkın
Kuloğlu
1.Florin / Viviyen
Çift Erkekler Alt Grup
2. Mustafa Arifoğlu/ Deren
Samioğlu
1.Celal Konuklu/ Mert
Altay
Çift Erkekler
2. Tahir Eray/ Salim Eray
1. Mehmet Sonat/ Yarkın
Kuloğlu

Almanya futbol ligi Bundesliga kulüplerinden Wolfsburg yeni sezonda “görevini
yapmayan” oyuncuları farklı yöntemlerle cezalandırmayı planlıyor. Bu cezalar
arasında, takım yemeklerinden sonra kirli bulaşıkları yıkamak da bulunuyor.
Geçen sezon beklediği başarıyı yakalamayan yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Bruno Labbadia haftalık Sports Bild dergisine verdiği röportajda, her
zamanki para cezasının ötesinde yaptırımlar düşündüklerini belirterek, “Bazen
bulaşıkları yıkamaları veya yemeklerden sonra ortalığı temizlemeleri daha etkili
olabilir. Veya antrenman öncesi malzemecimizle beraber antrenman malzemelerini dağıtmaları” ifadesini kullandı.
Tecrübeli çalıştırıcı, takımla beraber bir süredir genel düzen, cep telefonu kullanımı ve saygılı olma gibi davranış kurallarını oturtmaya çalıştıklarını söyledi.
Kulübün yeni sezondaki hedefi
2009 yılında Bundesliga’yı şampiyon olarak tamamlayan ve 2015’te de Almanya kupasına uzanan Wolfsburg, son iki sezon ligde kalma mücadelesi vermişti. Ancak kulüpte göreve başlayan yeni Genel Menajer Joerg Schmadtke’nin
önümüzdeki sezondan beklentileri büyük. Schmadtke, dpa’ya yaptığı açıklamada geçen iki sezonun ardından bu sezon istikrarlı bir grafik çizmek istediklerini
söyledi.
Kulübün yönetim kurulu üyelerinden Bernd Osterloh, Cumartesi günü geçen
yılın ikincisi Schalke karşısında 2018-2019 sezonunun ilk maçına çıkacak olan
Wolsfburg’un Bundesliga’yı orta sıranın üzerinde bitirmesi gerektiğini ifade etmişti. Genel Menajer Schmadtke ise bunu söylemek için henüz erken olduğunu,
amaçlarının en üst düzeyde istikrar olduğunu vurguladı.
Geçen sezon düşmekten son anda kurtulan takımda neden önemli bir
değişikliğe gidilmediği sorusunu da yanıtlayan Schmadtke, “Zarar görmüş bir
yapıyla ilgili sadece iki seçenek olur. Kökten çözüm oldukça pahalıdır; ya da
bizim yaptığımız gibi yavaş yavaş yaraları sararsınız” dedi.
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