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● Mustafa Balbay 1349
gündür tutuklu.

● Hücrede 627. gün.

● Milli irade 522 gündür tutuklu.

Türk Usulü
Başkanlık!
Atatürk’ü ve eserlerini bir türlü

içine sindirmediğini bir cümle ile
nihayet açıkladı.

� Arkası Sa. 8. Sü. 1’de

Esendere SEnEr KapEsE’ndaki hayali ihracat olaylarEyla ilgili raporlar işleme konulmadE

Gümrükte2.perde
200 milyonluk hayali ihracat Devletin otoritesinin
bitme noktasEna geldiği sEnEr kapEsEnda yaşanan kaçakçElEk
olaylarEyla ilgili müfettiş raporlarE 6 aydEr işleme konulmadE.
Başmüfettişlerin 16 MayEs 2012 tarihli soruşturma raporunda
200 milyon liralEk bir hayali ihracat belirlemesi yapEldE. Vur-
guncularEn 8 milyon lira haksEz KDV iadesi aldEklarE sap-
tandE. Bakan YazEcE, Gümrükler Genel Müdürü’nün de ara-
sEnda bulunduğu üst düzey bürokratlarEn soruşturulmasEna
izin vermedi. İLHAN TAŞCI’nın haberi � 6. Sayfada

� BAŞKANLIK,
AÇLIK, İDAM

� ÇİN’DE 
SEÇİM!

Bekir COŞKUN Hikmet ÇETİNKAYA Orhan BURSALI Özgen ACAR Işıl ÖZGENTÜRK

� BİR VAN KEDİSİ
SATIN ALDIM

Emre KONGAR2 3 12 18

� ÖLÜM GEÇİDİNDE
MEHMETİM... 
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CEYLANPINAR’A ROKET DÜŞTÜ

Suriye savaş uçaklarE sEnErdaki Resulayn
ilçesini bombaladE. BombardEmanda
CeylanpEnar’da 1’i asker 3 kişi yaralan-
dE, birçok ev ve işyerinin camlarE kErEldE.
İsyancElarEn bir helikoptere ateş açmasE
sErasEnda bir roketatar mermisi düşen Cey-
lanpEnar’En boşaltElmasE istendi. MAHMUT
ORAL’ın haberi � 12. Sayfada

İsrail ordusu önceki gün Golan
Tepeleri’ne Suriye’den gelen
havan toplarEna yönelik “uyarE
ateşi”nin ardEndan dün de Suri-
ye’deki hedeflerin tankla “doğ-
rudan vurulduğunu” açEkladE.
SaldErEnEn, havan saldErEsEna mi-
silleme olduğu bildirildi.

Sünni din adamE Ahmed Muaz el Ha-
tib liderliğindeki yeni Suriye muha-
lefeti BatE’da memnuniyetle karşE-
landE. NATO Genel Sekreteri Ras-
mussen de yeni muhalif oluşumu
memnunlukla karşEladEğEnE söyledi.
DEşişleri BakanE Ahmet Davutoğlu ye-
ni oluşumu kutladE. � 12. Sayfada

AÇLIK GREVLERİNDE 63. GÜN

Aydınlar ve
Gül devrede

Erdoğan, “HarçlarE pro-
testo ettiği için içerde olan
yok” dedi ancak parasEz
eğitim isteyen Ezgi Özgün
ve Nuriye Gülmen ile bir-
likte 7 öğrenci hakkEnda
“silahlE örgüt üyeliği”nden
15 yEla kadar hapis iste-
miyle dava açEldE. Bir öğ-
rencinin evinde “ele geçiri-
len” Komünist Manifes-
to’nun da “müsaderesi” is-
tendi. ALİCAN ULUDAĞ’ın
haberi � 9. Sayfada
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‘Dijital delil’ 
tahliye getirdi

İzmir’deki “askeri casusluk”
soruşturmasEnda, “dijital de-
lillerin” polis aramasEndan 9
gün sonra kaydedildiği orta-
ya çEktE. Üsteğmen G.K, bu-
nun üzerine serbest bErakEldE.
G.K’nin avukatE Saraçoğlu,
pek çok davada dijital delil-
lerle hüküm kurulduğunu be-
lirtti. EMRE DÖKER’in
haberi � 6. Sayfada

Annesine 
yetişemedi

Balyoz davasEnda Şubat
2011’den beri tutuklu yar-
gElanan emekli Tuğgeneral
Mustafa Kemal Tutkun’un
2 yEldEr tedavi gören anne-
si  yaşamEnE yitirdi. Anne-
sini görebilmek için 1 aydEr
izin almaya çalEşan Tut-
kun’un, acE haberi hastane-
ye giderken yolda aldEğE
öğrenildi. � 8. Sayfada

‘İnat’ 
yasalaştı

13 yeni büyükşehir kuran,
yaklaşEk 16 bin 82 köy ile
1591 beldeyi mahalleye dö-
nüştüren tasarE TBMM Genel
Kurulu’ndan geçti. Görüş-
meleri boyunca kavgalarEn,
küfürleşmelerin yaşandEğE ta-
sarEnEn dünkü son oturu-
munda da MHP’li ve AKP’li
vekiller arasEnda yumruklaş-
ma yaşandE. � 5. Sayfada

POLİS SENDİKASI

KURULDU

� 5. Sayfada

TÜBİTAK YİNE

OLASILIKLARI

SIRALADI

� 7. Sayfada

15 YIL HAPİS 

İSRAİL YİNE VURDU

En zor
ayrılık

Siirt’te helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 17 askerden 14’ü son yolcu-
luğuna uğurlandı. Pilot Üsteğmen Yakup Çınar için Ankara’da düzenlenen
törene devletin zirvesi katıldı. Annelerin, eşlerin gözyaşlarına boğulduğu
törenlerde Uzman Çavuş Mesut Şeker’in oğlu Kağan’ın “Hani ağlamak yok-
tu?” sözleri ile Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici’nin kızı Zeynep’in göz-
yaşları yürekleri dağladı. Genelkurmay, “Helikopter meteorolojik şartlardan
dolayı düştü. Terörist saldırı olmadı” açıklamasını yaptı. � 6. Sayfada

BATI, YENİ LİDERDEN MEMNUN 

CHP Milletvekili Hurşit Güneş, Türkiye’de ilk
kez Başbakanlık örtülü ödeneğinden ilk 9
ayda 870 milyon lira harcama yapıldığını ve
bunun birçok bakanlık bütçesini de aştığı-
nı belirtti. Güneş “Bu, Suriyeli muhaliflere
mi aktı” sorusunu yöneltti. � 5. Sayfada

� İSTANBUL’DAN
NASIL KAÇTIM?..

‘ÖRTÜLÜ’DEN REKOR HARCAMA

� ATATÜRK’Ü ANMAYA
ANLAM KATMAK...
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88. YIL SAYI: 31814 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARLARI: NADİR NADİ (1945-1991) İLHAN SELÇUK (1992-2010) 13 KASIM 2012 SALI

TÜRKİYE ŞEHİTLERİNİ UĞURLADI

‘Türkiye’ye yakışmıyor’ Türkiye Barolar Birliği BaşkanE Coşar baş-
kanlEğEndaki Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi baro başkanlarE açlEk
grevleri için Köşk’e çEktE. CumhurbaşkanE’nEn görüşmede “Türkiye’ye ya-
kEşmEyor. Sorunun çözümü için girişimde bulunacağEm” dediği öğrenildi.
AydEnlar TBMM BaşkanE Çiçek’i ziyaret ederken sendika ve meslek örgütleri
de CHP’den destek istedi. İLHAN TAŞCI’nın haberi � 7. Sayfada

AKP taktik peşinde Hükümetin anadilinde savunma konusunda ha-
zErladEğE tasarE “eylemcilerle müzakere şeklinde anlaşElEr” kaygEsEyla plan-
larEn aksine dün akşama kadar meclise sunulmadE. 7 milletvekiliyle aç-
lEk grevlerine katElan BDP de artEk hükümetten randevu istemeyeceğini
açEkladE. BakErköy ve KandEra cezaevlerindeki eylemciler ise hükümetin
tutumu nedeniyle doktor kontrolüne çEkmama kararE aldE. � 7. Sayfada


