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88. YIL SAYI: 31759 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARLARI: NADİR NADİ (1945-1991) İLHAN SELÇUK (1992-2010) 19 EYLÜL 2012 ÇARŞAMBA

Laik Eğitim Her
Alanda Yetim….

Denizli’de yeni ders yılını açan RTE’nin
Anadolu imam hatip lisesinde bir sınıfta,
türbanlı kız öğrencilerle yan yana diz dize 

� Arkası Sa. 14. Sü. 1’de

● Mustafa Balbay 1294 gündür
tutuklu.

● Hücrede 570. gün.

● Milli irade 466 gündür tutuklu.

Çankırı’da trafik
terörü: 9 ölü

Ilgaz ilçesinde tuğla fabrika-
sFnda çalFşan işçileri taşFyan
minibüs, lastiğinin patlamasF
sonucu tretuvarF geçerek kar-
şF yönden gelen otomobille
çarpFştF. Kazada 9 kişi öldü, 1
kişi ağFr yaralandF. Ölenlerin
4’ünün çocuk olduğu öğre-
nildi. ÇankFrF valisi “Bölün-
müş yolda binde bir olacak bir
kaza” dedi. � 9. Sayfada

Murat Kalkavan
intihar etti

İşadamı Murat Kalkavan (63),
Bebek’teki evinde dün sabah ge-
len hizmetçisi tarafFndan başFna
tabancayla ateş edilmiş halde ölü
bulundu. Armatör Kalkavan’Fn
intihar ettiği öne sürüldü. Kal-
kavan’Fn dayFsFnFn oğlu işadamF
Tekin Can, “SorunlarF vardF.
Ekonomik değil, kişisel sorun-
lardF. Onu kurtaramadFk. İntihar
etti” dedi. � 9. Sayfada

Nâzım yerine
Necip’in oyunu

Başbakanlık’ın, Devlet Tiyat-
rolarF repertuvarFnda ‘NâzFm
var da Necip niye yok’ diye sor-
masFnFn ardFndan bu yFlki re-
pertuvara Necip FazFl oyunu ek-
lendi. DT’nin 2012-2013 sezo-
nunda NâzFm Hikmet’in oyunu
yerine Necip FazFl KFsakürek’in
“Reis Bey” adlF çalFşmasF sah-
nelenecek. SELDA GÜNEY-

SU’nun haberi � 17. Sayfada

SESE KİLİT, KEMAN
ÇALAN ELE

KELEPÇE
� 4. Sayfada

KURTHAN HOCA’YI
UĞURLUYORUZ

� 9. Sayfada

Türkiye yalnızca son bir haftada 29 gü-
venlik görevlisini yitirirken askeri
konvoya yönelik saldırı, istihbarat
zafiyetini ve karayollarının terör ör-
gütünün denetiminde olduğu iddiasını
yeniden gündeme getirdi. Başbakan
Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı
Özel her saldırıdan sonra olduğu gi-
bi yine bir araya geldi. � 6. Sayfada

HER GÜN EVLAT ACISI YAŞAYAN TÜRKİYE TERÖRE 9 ŞEHİT DAHA VERDİ 

� BALYOZ İNECEK...
Mine KIRIKKANAT 

� 15. Sayfada 

� EKONOMİDE
KIRILMA Mustafa

SÖNMEZ � 10. Sayfada 

� ‘ÇOCUKLARI KİN VE
DÜŞMANLIĞA SEVK EDİYOR’
Utku ÇAKIRÖZER � 14. Sayfada 

� GÖZ GÖRE GÖRE
ÖLÜME... Hikmet

ÇETİNKAYA � 5. Sayfada 

� EL BOMBASI...
Bekir COŞKUN

� 2. Sayfada 

� DOKUSU
ÇÖZÜLÜYOR Ergin

YILDIZOĞLU � 4. Sayfada 

Bingöl’de 8 polisin şehit olduğu sal-
dırıdan iki gün sonra terör örgütü dün
de askeri konvoyu hedef aldı. Bingöl-
Muş karayolunun 16. kilometresindeki
roketatarlı saldırıda 9 asker şehit ol-
du, 4’ü ağır 71 asker yaralandı. Bir-
liklerine katılmak için Elazığ’da top-
lanan 200 sivil silahsız askerin zırhlı
araçlar eşliğinde 3 otobüs ve 2 mini-
büsle seyir halindeyken saldırıya uğ-
radığı açıklandı. Terörün arttığı bir dö-
nemde 200 askerin bir arada sevk edil-
mesi “Başka yöntem bulunamaz  mıy-
dı?” sorusunu akıllara getirdi.

TUHAF SÖZLER

Şahin:
Şehitlik
nasip işi
İçişleri Bakanı Şahin, Af-
yon’daki patlamada şehit olan
25 askerden Çuğun’un Iğ-
dır’daki ailesini ziyaret etti.
Taziye çadırında açıklama
yapan Şahin, “Her şey nasip
işi. Uzun yaşamak da, genç
yaşta şehit olmak da nasip işi-
dir” dedi. � 6. Sayfada

KUZEY IRAK

� BDP’Lİ TUNCEL’E 8 YIL 9 AY
HAPİS CEZASI � 5. Sayfada

Predator
düşürüldü
İncirlik’ten kalkan ABD’ye
ait insansız hava uçağının
Kuzey Irak’ta düşürüldüğü
Türk yetkililer tarafından doğ-
rulandı. Terör örgütü, uçağın
kendilerince düşürüldüğünü
ileri sürdü. � 6. Sayfada

Ülke ne hale geldi

Seyir halinde olan askeri konvoya düzenlenen saldırıda bir otobüs ateş topuna döndü. Yaralı sayısının çok
olması üzerine bölgeye ambulanslar gönderilirken çevre illerdeki hastaneler de alarma geçirildi. (AFP)

“Terörist yetişmediği için mi imam hatip okullarF-
nF kapattFnFz?” diyen Başbakan’F hafFzasF yanFltFyor.
YazarlarFmFz Uğur Mumcu, Ahmet Taner KFşlalF,
Muammer Aksoy ile Çetin Emeç ve Turan Dursun’u
öldürmekten hüküm giyenler ile Hizbullah’tan ce-
za alanlar arasFnda çok sayFda imam hatip mezunu
yer alFyor. IŞIK KANSU’nun haberi � 6. Sayfada

Ergenekon davasFnda sanFklar “söz haklarFnFn” kF-
sFtlandFğF gerekçesiyle duruşmayF terk etti. Mahkeme
CHP Milletvekili ve yazarFmFz Balbay ile Tuncay Öz-
kan ve Oktay YFldFrFm’F “protestoya ön ayak olduk-
larF” gerekçesiyle 16 celseden men etti. KararF pro-
testo eden Balbay “Suç, delil anlamFnF yitirdi. Kes-
sinler cezayF, kFrsFnlar kalemi” dedi. � 14. Sayfada

CHP Sözcüsü Koç, “Hakem devlet temsilcileri ta-
rafFndan, Türkiye ve PKK temsilcileri adFna imza al-
tFna alFnmFş” 9 maddelik Oslo mutabakat metnini
açFkladF. Metinde görüşmelerin nasFl devam edeceği
ve anlaşma sağlanan konular yer alFyor. Koç, Er-
doğan’Fn “anayasa suçu işlediğini” savunarak suç du-
yurusunda bulunacaklarFnF söyledi. � 4. Sayfada

TERÖRİST OKUL
DİNLEMEZ

ORADA HUKUK YOK
CEZA VAR

CHP, OSLO 
METNİNİ AÇIKLADI

200 ASKER 
İZİNDEN DÖNÜYORDU

TERÖR TUZAĞINDA 
İSTİHBARAT ZAFİYETİ

� ERDOĞAN - OBAMA 
GÖRÜŞTÜ � 6. Sayfada


