C
88. YIL SAYI: 31730 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL)
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Gaziantep’te Türkleri, Kürtleri ve Arapları birbirine düşürmeyi amaçlayan
bombalı saldırıda 8 yurttaş yaşamını yitirdi, 60’tan fazla kişi yaralandı

Bunun adı alçaklık
‘Bomba Suriye’den’ iddiası Gaziantep’in en merkezi

TERÖR ZİRVEDE. MECLİS TATİLDE

Hakkâri’de 2 şehit Hükümet
üyelerinin “Terörle mücadele iyi gidiyor”, “Birkaç Mehmet öldü diye
Meclis’i toplamayız” demesine
karşın terör durmuyor. Son bir
haftada yaşanan kanlı saldırılara
dün bir yenisi daha eklendi. Hakkâri’nin Kırıkdağ bölgesinde teröristlerce yola döşenen mayının
patlatılması sonucu Zap Deresi’ne
uçan araçta 2 asker şehit oldu, 1
asker yaralandı.  7. Sayfada

Fotoğraf: AA - SEVİL ÇELİK

‘Birkaç
Mehmet’
daha

yerlerinden Şehitkamil ilçesinde Karşıyaka Polis Merkezi’ne 1015 metre uzaklıktaki otobüs durağına bırakılan bomba yüklü otomobil uzaktan kumandayla patlatıldı. Durakta yolcu indiren iki
halk otobüsünün yanı sıra bir servis aracı ve bir yabancı plakalı otomobilin yandığı saldırıda aralarında 2 yaşında bir çocuğun
da bulunduğu 8 kişi öldü, 60’tan fazla kişi yaralandı. Bombanın Suriye’den geldiği ileri sürüldü. Güvenlik güçlerinin 15 gündür bomba yüklü bir aracı aradığı öğrenildi.  7. Sayfada

Sağduyu çağrısı
BDP binasına saldırı Olayın ardından toplanan yaklaşık

EN BÜYÜK SALDIRI - Gaziantep Belediye Başkanı Güzelbey, kentte daha önce bu kadar büyük bir saldırı yaşanmadığını vurguladı. Caddenin en kalabalık olduğu akşam saatlerinde
meydana gelen saldırıda çevredeki binaların camları kırıldı, araçlar tahrip oldu. Saldırının
ardından izinli doktorlar göreve çağrılırken yurttaşlar kan bağışı için hastanelere akın etti.

 3 ASKERE ACI TÖREN  7. Sayfada

 ERDOĞAN’A ÇİFTE SORU  5. Sayfada

500 kişi BDP binasına yürüyerek terör örgütü aleyhine sloganlar attı. Binayı ateşe veren ve camları kıran öfkeli kalabalığı polis uzaklaştırdı. CHP Milletvekili Sabahat Akkiraz terörün “bin yıllık kardeşliği yok etmeyi” amaçladığını vurgulayarak “Oyuna gelmeyelim” dedi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda
da “Terör amacına ulaşıyor. Aman dikkat” denildi.  7. Sayfada

 BAKAN ŞAHİN: AĞZINA TIKARIM O YAZILARI SENİN  7. Sayfada

 KENTERLER
ÖLMEZ…

 DUYGUSAL KOPUŞ VE
AYRIŞMA...

 KENDİ SİVİL
EVREN’İNİ YARATMAK

 HANGİ SANSÜR?

Emre KONGAR  3. Sayfada

Hikmet ÇETİNKAYA  5. Sayfada

Ali SİRMEN  6. Sayfada

Kürşat BAŞAR

 ZORLAMA
BAYRAM... Şükran

 YER GÖK İNTERNET
KAFE! IŞIL ÖZGENTÜRK

 8. Sayfada

SONER  11. Sayfada

 Arka Sayfada

‘Görüş izni ç?kt?’ haberiyle cezaevine koşan aileler kap?da yine yasakla karş?laş?yor

‘Bize hiç bayram yok’
Artık onlar
gözde okul
İstanbul’un ulaş?m? en kolay 74
ilköğretim okulu imam hatibe
dönüştürüldü. Eğitim-Sen Şube
Başkan? Uluocak, imam hatiplerin
özendirilmesi amac?yla merkezi
okullar?n seçildiğini söyledi. ALİ
AÇAR’ın haberi  6. Sayfada

Alman muhalefeti
casusluğa tepkili

Sektörler 2012’ye
kayıp gözüyle bakıyor

Malatya’da Alevi
aileye tehdit mektubu

Adana’daki Alman ajanlar?n?n yan?
s?ra Suriye önlerinde Özgür Suriye Ordusu’na aktar?lmak üzere askeri bilgiler toplayan askeri gemiye, Alman muhalefeti tepki gösterdi. Yeşiller Partisi ile Sol Parti’den yap?lan aç?klamalarda,
hükümetin parlamentoya sormadan Almanya’y? savaşa kar?şt?rabileceği iddialar? dikkat
çekti. OSMAN ÇUTSAY’ın haberi  9. Sayfada

Türkiye’de büyümenin lokomotif sektörleri otomotiv, inşaat, tekstil, turizm ve
beyaz eşya bu y?la kay?p y?l olarak bak?yor. 2012’nin 7 ay?n? pek de parlak
geçirmeyen Türk ekonomisi orta vadeli
programa göre seneyi yüzde 4’lük büyümeyle kapatmay? planlarken baz? sektörlerde b?rak?n büyümeyi, küçülme yüzde 20’lere varm?ş durumda.
ŞEHRİBAN KIRAÇ’ın haberi  11. Sayfada

Malatya’da ramazan davulcusuyla tart?şan Alevi Evli ailesinin
linç edilmek istenmesi ve Celal
Mezarc?’ya ait araca “Alevilere
ölüm” yaz?lmas?n?n ard?ndan bu kez Mezarc? ailesine “Seni ve aileni yakar?z. İstersen polise haber ver, ayn? dakika haberim olur” yaz?l? tehdit
mektubu gönderildi. Mezarc?, savc?l?ğa suç
duyurusunda bulunacağ?n? belirtti.  8. Sayfada

C MY B

Başbakan Tayyip Erdoğan, Şeker Bayram? dolay?s?yla ilk kez eski liderleri arayarak bayramlar?n? kutlad?. Erdoğan’?n 9. Cumhurbaşkan? Demirel ve 10. Cumhurbaşkan? Sezer’in yan?
s?ra eski başbakanlar Akbulut, Çiller ve Y?lmaz’?
da telefonla arayarak iyi
dileklerini ilettiği öğrenildi.  8. Sayfada

Güneş Senin...
Yalnızlık duygusu, bedensel olmaktan
çok ruhsaldır. İnsan yüzlerce kişinin
arasında kendini yalnız hissedebilir...
Demir parmaklıkların arkasında hücrede

 Arkası Sa. 8. Sü. 8’de

C MY B

“Top Gun” ve
“Devlet Düşmanı” , “Denizde İsyan”
gibi çok sayıda filme imza
atan İngiliz yönetmen Tony Scott,
ABD’nin Los Angeles
kentinde köprüden atlayarak yaşamına son verdi.  Arka Sayfada

Sürpriz
telefon

MERKEZİ YERLER İHO’YA

Galatasaray
Umut’la kazandı
Süper Lig’in ilk
haftasında son
şampiyon G.Saray
sahasında ligin yeni ekibi Kasımpaşa’yı 2-1 yendi. Sarı - Kırmızılılar 75.
dakikada yaptığı
oyuncu değişiklikleriyle sahada bir
süre 7 yabancıyla
yer aldı.  Spor’da

ERDOĞAN

musakart@yahoo.com

Tony Scott
yaşamına
son verdi

Bayramda da tecrit Fahrettin Keskin, “Zaten senelerdir
tutuklu yarg?lan?yorlar, bir de bunun üzerine görüş yasaklar?yla çocuklar?m?z? y?llarca bizlere göstermiyorlar. Bazen
yasak kalkt? diyorlar. İstanbul’dan Bolu’ya, Gebze’ye gidiyoruz. Kap?da yasak devam ediyor diyorlar. Oğlum ağ?r hasta. Biz hiç bayram yaşamad?k. Tecrit, bayramlarda da devam
ediyor” diyor. CİHAN ORUÇOĞLU’nun haberi  8. Sayfada

MUSA KART

Cumhuriyet gazetesi
başyazarı, Atatürk devrimlerinin ödünsüz savunucusu Nadir Nadi,
ölümünün 21’inci yıldönümünde Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarı başında dün düzenlenen törenle anıldı.
 6. Sayfada

Hak ihlali sürüyor Bayrama F tipi cezaevlerinde giren
çok say?da tutuklu ve hükümlü, ald?klar? disiplin cezalar? nedeniyle yak?nlar?yla görüştürülmüyor. Tutuklu ve hükümlüler; marş - türkü söyledikleri, hukuksuz uygulamalar? protesto ettikleri için y?llara varan görüş yasaklar? al?yor. Ufuk
Keskin, Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan oğlu Ufuk
Keskin’in 2 y?ld?r görüş yasağ? bulunduğunu anlatt?.

Fotoğraf: FATİH ERDOĞDU

Nadir Nadi’yi
özlemle
andık

