Et ihalesine
200 milyon
$'lık teklif

■Et ve Balık Kurumu'nun (EBK)
50 bin ton kasaplık hayvan ithalatı için düzenlediği ihaleye 4
teklif geldi. İhalenin tamamına
tek teklifi 200 milyon 297 bin
dolar ile Ürdün menşeli Khaled
Hijazi&Ghosheh verdi. ❚❚6

Nükleer
santral
yasalaştı

■ Akkuyu'da nükleer güç santralı kurulmasına ilişkin Rusya ile işbirliği öngören
anlaşma TBMM'den de onay aldı. Anlaşmaya göre, santralı kuracak şirketi Rusya belirleyecek. Nükleer güç santralının
toplam kurulu gücü, 4 bin 800 megawattlik 4 üniteden oluşacak. ❚❚9

İşsiz sayısında imralı’ya
sevindiren
aiHm
düşüş
tokadı
Başvuruyu
reddetti

Türkiye'nin kanayan yarası
■Aynı dönemde istihdam 1 milyon 803
işsizlikte, beklentilerin üzerinde
bin kişi artarak, 22 milyon 501 bin kidüşüş gerçekleşti. Nisanda işsizlik
şiye çıkarken, umut veren bir gelişme
de 'genç işsizlerde' yaşandı. Geçen yıl bu
oranı 2,9 puan birden gerileyerek
kesimde yüzde 26,5 olan işsizlik oranı
yüzde 12'ye indi. İşsiz sayısı da 547
yüzde 21,2'ye geriledi. ❚❚7
bin azalıp 3 milyon 71 bine düştü.

strasbourg mahkemesi,
Öcalan'ın adil yargılandığına
oybirliğiyle karar verdi.
■ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

50 Kr.
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(AİHM), Öcalan'ın Türkiye'de yeniden yargılanmadığı gerekçesiyle
Ankara'ya dava açmak için yaptığı
başvuruyu reddetti. Mahkeme, söz
konusu karar öncesi Türkiye'den
savunma dahi talep etmedi.
■ Avrupa Konseyi’nin İşkenceyi Önleme Komitesi de geçen hafta yayımladığı bir raporda, Öcalan'ın
tutukluluk koşullarının Avrupa standartlarında olduğunu belirtmiş ve
terör örgütü başının tecrit edildiği
yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirmişti. ❚❚8

Timsah'a 1-0
Stoke morali
Bursaspor, Avusturya'daki ikinci hazırlık
maçında Premier Lig takımlarından Stoke
City'yi, İbrahim Öztürk'ün golüyle devirdi.
■Kaptanlığını Tuncay Şanlı'nın yaptığı Stoke City
karşısında umut saçan yeşil beyazlılar, rakibine
hiç pozisyon vermedi. Genç oyuncular da gösterdikleri performansla bu yıl forma savaşının çok
daha çetin geçeceğinin sinyalini verdi. ❚❚sPOR

SICAK GORUŞME
Erdoğan, liderler turu kapsamında dün de Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
Erdoğan'ı kapıda karşılayan Kılıçdaroğlu, 'Talep gelirse yine görüşürüm' dedi.
'ÖNERİLERİMİZİ AKTARDIK...'

Nilüfer'de
Yıldız
dönemi

■ Merakla beklenen görüşmenin ardından açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, terörle mücadeleye ilişkin önerilerini aktardıklarını kaydetti. Yol, hastane, baraj gibi yatırımların işsizliği geçici olarak önlediğini söyleyen
Kılıçdaroğlu, kalıcı çözümün fabrika kurmakta olduğunu belirtti.

'BARAJA DESTEK YOK...'
■Demokrasinin güçlenmesi ve halkın iradesinin
Parlamento’ya yansıması için seçim barajının
indirilmesini önerdiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, 'Sayın Başbakan, bu öneriye sıcak bakmadı. Özellikle koalisyonlar döneminde istikrar olmadığını ve seçim barajının bu açıdan bir
gereklilik olduğunu ifade ettiler' dedi.

■AK Parti Osmangazi ve Yıldırım'ın ardından, Nilüfer'de de belirsizlik sona erdi. İl Başkanı Sedat
Yalçın'ın onayının ardından Nilüfer İlçe Başkanlığı'na Alpaslan Yıldız getirildi. Yıldız'ın bugün görevi devralması bekleniyor. ■ enhaR gÜneş ❚❚11

'RAHATSIZ OLMADIK...'

Basın ordusu izledi
Refik
Özen

Necmi
Akosman

Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki odasında yapılan görüşmeye Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler'in yanı sıra CHP'den Genel Sekreter Önder Sav,
Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay ve Grup Başkanvekili Kemal Anadol da katıldı. Daha önce
iki parti arasında gerginliğe yol açan Deniz Baykal konusu gündeme gelmedi.

■Görüşmede, mayınlı arazilerin temizlenip topraksız köylülere verilmesini isteyen Kılıçdaroğlu,
özel mahkemelerin de kaldırılmasını talep
etti. Kılıçdaroğlu, 'Sayın Başbakan'ın bizi rahatsız edecek bir görüşü olmadı. Ama terörle
mücadele edecek kuvvetlerle ilgili ayrıntılı bilgi alamadık' şeklinde konuştu. ❚❚8

Armutlara
sıkı güvenlik

yeni başkanlar
göreve başladı

■Hırsızlık olaylarından bunalan Gürsulu armut üreticisinin imdadına Jandarma yetişti. Jandarma’ya bağlı motorize ekipler, üreticilerin emeklerinin boşa gitmemesi için
24 saat görev yapacak.

Harmancıklı ev kadını bir anne
ve santral memuru bir babanın
oğlu olan mustafa kahraman,
lyS'de türkiye 3'üncüsü oldu.

■AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı'na atanan Refik Özen ile Yıldırım İlçe Başkanlığı'na getirilen
Necmi Akosman, dün işbaşı yaptı. Akosman yeni
dönemde küskünlüklerin biteceğini söylerken,
Özen, 'Hedefimiz referandum ve genel seçimlerden başarıyla çıkmak' dedi. ❚❚11

■İLkeR TÜRkeR ❚❚2

■Üniversite adaylarının merakla beklediği LYS sonuçları dün açıklandı.
Mustafa Kahraman Türkçe-Sosyal 1
ve 2 puan türlerinde Türkiye üçüncüsü olurken, Gökhan Kaplayan
Matematik-Fen 1 ve 2 puan türlerinde Türkiye 11'incisi oldu.

keskin'in acı günü
■Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Keskin'in kayınvalidesi Hacer Özmen 85 yaşında vefat etti.
Dün toprağa verilen Hacer Özmen'in cenazesine Özgen Keskin'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve çok sayıda vatandaş katıldı. ❚❚11

Çevre
Yolu'na
Samanlı
bağlantısı

■Başarıyı planlı çalışmayla yakaladığını söyleyen Mustafa Kahraman, 'Dün gece hep
kötü rüyalar gördüm. İlk 100'e girmiştim
ama ilk sıralarda yer alamamıştım' dedi.
Kahraman, hedefinin Fatih veya Bilkent
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği olduğunu belirtti. ■şeyhmus ekİncİ ❚❚11
■Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Bursa
Çevre Yolu'na ulaşımı sağlayacak olan Samanlı bağlantı yolu ile ilgili plan
değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti.
■seyİT gÜndOğan ❚❚11

1 2 14
18 36 38
Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen 1 kişi 1milyon
923 bin 787 lira ikramiye kazandı.

