C
AKP’li belediyelere koruma, CHP’li belediyelere baskGn

El Kaide lideri Usame bin Ladin
özel tim operasyonuyla öldürüldü

Ege’de seçim
operasyonları
Tamamen siyasi
CHP’li belediyelere baskGnG değerlendiren KGlGçdaroğlu, “BunlarGn tamamG siyasi. İzmir’i baskGyla
ele geçirmek istiyorlar” dedi. KGlGçdaroğlu, Erdoğan’Gn “Kürt sorunu yoktur” söylemini “ikili oynamak” olarak nitelendirdi. CHP lideri
MHP’deki kaset skandalG konusunda da
“Siyasi irade istemese böyle olur mu? TİB
neden engellemiyor?” dedi. UTKU

ABD donanmasına ait özel timin, “Dünyanın
en çok aranan teröristi” Usame bin Ladin’i
Pakistan’da yüksek korunaklı bir evde öldürdüğü açıklandı. Yeri, kuryesi takip edilerek tespit edilen ve çatışmada öldürülen
Bin Ladin’in cesedinin “denize gömüldüğü”
iddia edildi. “Adalet yerini buldu” diyen Obama, yaklaşan seçimler öncesi moral buldu.

Sovyetler’e karşı ‘yaratıldı’, dönüp sahibini vurdu

Bir Amerikan
bumerangıydı

Afganistan’da Sovyetler Birliği’ne karşı mücahit direnişini destekleyen
ABD’nin besleyip büyüttüğü El Kaide lideri Usame bin Ladin, Kızılordu’nun çekilmesinden sonra Taliban iktidarı ele geçirince kendini yaratan güce, ABD’ye döndü. 11 Eylül’de New York’taki ikiz kulelerin yolcu uçaklarıyla vurulması eyleminin mimarı Bin Ladin oldu. Bin Ladin,
“Bir elinde Kalaşnikof, diğerinde laptop” bulunan cihatçı tipinin de doğmasına yol açtı. MUSTAFA K. ERDEMOL’un haberi  12. Sayfada

El Kaide
öç alacak
Usame bin Ladin’in öldürülmesi El
Kaide’yi çok öfkelendirdi. ABD’nin
cihatçı diye nitelediği ve Bin Ladin’in
öldüğüne inanmayanların çoğunlukta olduğu internet sitelerinde
ABD’ye tehditler yağıyor. CIA Başkanı, El Kaide’nin intikam almaya çalışacağının “hemen hemen kesin” olduğunu söyledi.  13. Sayfada

OECD raporuna göre Türkiye’deki kadGn işgücü büyük ölçüde azaldG

4 çocuktan biri aç
OECD’nin “Aileler Değişiyor” raporuna göre
Türkiye’deki kadGn işgücünün azalmasG çocuklarG açlGğa itti. Türkiye’de
açlGk sGnGrGnda yaşayan
çocuk sayGsGnGn yüzde
24.6 olduğu belirtildi.

Kuşkulu politika

Hayvan
yok ama
destek var
Hükümetin hayvancGlGğG
destekleme politikasG, seçim yatGrGmGnGn işaretlerini
taşGyor. BakanlGk verilerine
göre, çoğunluğunu Güneydoğu ve Doğu’daki illerin oluşturduğu pek çok
ilde desteklenen hayvan
sayGsG, desteklenmesi gereken hayvan sayGsGnG geçti.
Çok sayGda ilde desteklenecek hayvan sayGsGnda
bir yGlda yüzde 348’e varan açGklanamayacak artGşlar meydana geldi. Seçim öncesi ödemelerin
önemli bölümlerinin bazG
kişilere toplu olarak gideceği dillendirilmeye başlandG. MURAT KIŞLALI’nın haberi  7. Sayfada

 DİYANET
ROMANLARI FARK ETTİ
 7. Sayfada

1980’de yüzde 40 olan
Türk kadGnGnGn çalGşma
oranG, 2009 yGlGnda yüzde 26.4’e düştü. Türkiye
çocuk ölümünde ilk sGrada yer alGyor. Her 1000
doğumda 21 ölüm yaşanGyor.  11. Sayfada

Darbe soruşturmasG

İfade Özgürlüğü anıtı
Maçka Demokrasi Parkı’na Prof. Ferit Özşen tarafından yapılan “İfade
Özgürlüğü Anıtı”nın tanıtımı yapıldı. Gazetecilerin hukuksuz bir şekilde
tutuklanmasının protesto edildiği toplantıda “Gazeteciler özgürlüğüne
kavuştuğunda hep birlikte açılış yapılacağı” belirtildi. Gazetecilere Özgürlük Platformu’nca bugün Özgürlük Kongresi toplanacak.  9. Sayfada

Proje değil park istiyorlar

Yaşar Kemal’in tanıklıkları

Ali Sami Yen Stadı’nın yerine TOKİ tarafından yapılacak proje, inşaat hakkının yüzde 80 arttırıldığı gerekçesiyle durduruldu. Şişlililer park istiyor.  3. Sayfada

Yaşar Kemal’in Anadolu’yu dolaşarak kaleme aldığı
röportajlarından oluşturulan seçki “Röportaj Yazarlığında
60 Yıl” adı altında yayımlandı.  16. Sayfada

GDO’LU ÜRÜNLER
GİZLENİYOR
 6. Sayfada

 15. Sayfada

Bayram!
Bayram yapabildik diye bayram yapan
ülkeyiz.
Medyanın görseli yazılısı bu yıl 1
Mayıs’ın geçen yıllara oranla daha renkli
ve coşkulu törenlerle kutlandığında
 Arkası Sa. 8. Sü. 1’de

Zamanlama dikkat çekici İzmir Milletvekili Oyan, hükümetin Kayseri, ElazGğ ve Malatya’ya duyarsGz kaldGğGna dikkat çekti. CHP Genel Başkan YardGmcGsG Yüksel de seçimi etkilemeye yönelik operasyonlarGn ters tepeceğini
söyledi. Kültür ve Turizm BakanG Günay ise
“zamanlamadan” rahatsGzlGk duyduğunu ifade etti. EMRE DÖKER’in haberi  5. Sayfada

ÇAKIRÖZER’in haberi  4-5. Sayfalarda

ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi  13. Sayfada

CIA’NIN KORKUSU

Onlarca kişi gözaltında Mali polis bir ihbar üzerine CHP’li İzmir Büyükşehir, Karabağlar ve KuşadasG belediyelerine eşzamanlG operasyonlar düzenledi. 40’a yakGn kişinin gözaltGna alGndGğG baskGnlarda binlerce evraka el konuldu.
Belediye başkanlarG, operasyonun gerekçesiyle ilgili sağlGklG ve ikna edici bilgi beklerken CHP yöneticileri, hükümetin “faullü dövüştüğünü” belirtti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN BASKIN YORUMU:

12 Eylül soruşturmasGnG
yürüten Murat Demir, darbe öncesini araştGracaklarGnG belirtti. SoruşturmanGn
“Kontrgerilla faliyetleri”ne
uzanabileceği mesajGnG veren Demir, “Darbe bir günlük olay değil, süreçtir”
dedi. ALİCAN ULUDAĞ’ın
haberi  9. Sayfada

‘Başkaldırı’ya sansür
Aydın Orak’ın arşiv görüntüleri eşliğinde 1992 yılında
Şırnak Cizre’deki kanlı Nevruz’u anlattığı filmi “Bir
Başkaldırı Destanı: Berivan” sansüre takıldı.  17. Sayfada

‘Seviyesiz ve
pespaye oyun’

‘Siparişi
kim verdi?’

Dink davası
ikiye ayrıldı

MHP Genel Başkan YardGmcGsG Semih YalçGn partisini hedef alan kaset skandalGna tepki göstererek bazG
çevrelerin “vicdanlarG kanatan
kaset siyaseti izlediğini” söyledi. YalçGn, Türk milliyetçileri üzerinde yGllardGr “seviyesiz ve pespaye oyunlarGn
bütün rezaletiyle sürdüğüne”
dikkat çekti.  4. Sayfada

Aksoy, Mumcu, Emeç, Üçok,
Dursun ve KGşlalG, bu soruyu soramadGlar. Ben Gsrarla soruyorum. Bana karşG tezgâhlanan bu
cinayet “siparişi”ni kim verdi?
Senaryo bazG ucube kafalardan
çGkmGş ve “meczup” süsü kolay
verilecek, yarG kaçGk bir adam,
malum çevrelerce aranGp taranmGş, bulunmuş. BEDRİ BAY-

Agos Gazetesi Genel YayGn
Yönetmeni Hrant Dink’i öldürdüğü, “terör örgütü üyesi”
olduğu gerekçesiyle İstanbul 2.
Çocuk AğGr Ceza Mahkemesi’nde yargGlanan Ogün Samast hakkGndaki dava ikiye ayrGldG. Samast, cinayet ve terör
suçlamalarGyla iki ayrG davada
yargGlanacak. HİLAL KÖ-

KAM’ın yazısı  15. Sayfada

SE’nin haberi  8. Sayfada

C MY B

‘Derin’
araştGrma

Mustafa Balbay 789 gündür
tutuklu.
Hücrede tek başına 65. gün.

C MY B

ABD
yarattığı
canavarı
yok etti

ADALETİ
AİHM’DE ARIYOR

3 MAYIS 2011 SALI

KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARLARI: NADİR NADİ (1945-1991) İLHAN SELÇUK (1992-2010)

Fotoğraf: ALİ AÇAR

86. YIL SAYI: 31254 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL)

