Alex krizinde

KIM

Danimarka’nın kadın başbakanı
Helle Thorning-Schmidt, eşi Stephen
Kinnock’un eşcinsel olduğu yolundaki iddialara kızdı: 20 yıldır iki kızımızla mutlu bir aile hayatı yaşıyoruz.
İsviçre’de çalıştığı için eşimle günlük
yaşantılarımız farklıdır. Ancak eşim
kesinlikle eşcinsel değildir. >>20’de

HAKLI
Fenerbahçe’deki KocamanAlex krizi, Saraçoğlu’ndaki Gaziantepspor maçına da damga
vurdu. Karşılaşmanın 1-0 Fener’in galibiyetiyle sürdüğü dakikalarda sarı-lacivertli taraftarlar “Aykut söyle, Alex nerede?” diye tezahürat yaptı. Başkan Yıldırım da stat mikrofonundan şu anonsu yaptı: “Sevgili Fenerliler... Takımınızı destekleyin, yanlış yapıyorsunuz.
Aykut hocanıza sahip çıkın.”

Stephen Kinnock

Helle
ThorningSchmidt

YUNAN GAZETESİ

NUTUK DAĞITTI
Yunanistan’ın etkili gazetesi TaNea, ünlü devlet
adamlarının sözlerini ‘Dünyayı değiştiren konuşmalar’ sloganıyla okurlarına hediye etmeye başladı.
Kampanyanın ilk kitapçığı Atatürk’ün
Nutuk’u oldu. Venizelos’un Meclis
konuşmalarını içeren kitapçığını da
veren gazete, “M. Kemal, Türkiye’de
görülmemiş değişiklikler yaptı. Esas
hedefi, toplumun yeniden yapılanması,
din ile siyasi iktidarın birbirinden ayrılmasıydı” ifadesini kullandı. >>19’da

Spor dünyası da bu
konuda ikiye bölündü...

p’i
e
t
n
A
r
Fene geçti
3 golle

Olimpiyat
yıldızı
fındık
hasadında

Başbakan: Eşim
gay değil

ALİ ŞEN: Alex ona saygılı
olanlara saygılı olmalı.
ATİLLA GÖKÇE: Alex’le Fenerbahçe’nin bu kadar sorunlu olmaması gerekirdi.
UĞUR MELEKE: İki taraf da
krizi iyi yönetemedi. >>Spor’da

Londra Olimpiyatları’nda atletizm kadınlar 1500 metrede
gümüş madalya kazanan milli
atlet Gamze Bulut, Ordu’da
stres atıyor. Antrenörünün ailesi ve kardeşiyle fındık hasadına giden Bulut, “Normal bir
mahalle kızıyım. Ancak 4 yıl
sonra evlenebilirim” diyor.

Yaşlılık mı
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New Scientist dergisi bu soruyu uzmanlara sordu, iki farklı yanıt aldı.
Oxford’lu Harper, “Eğer kanser ve
kalp hastalıklarının zarar verdiği
organları laboratuvar ortamında
yeniden üretebilirsek uzun yaşamın
sırrını çözmüş oluruz” diyor. Illinois Üniversitesi’nden Olshansky
ise “Kanseri tedavi etsek de
Alzheimer gibi
hastalıklara çözüm bulmadıkça
uzun yaşam hayaldir” görüşünü savunuyor. >>7’de

BOMBACILAR
BOYLE GELDI

‘Firaz’ kod adlı
Murat Filiz.
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Milli atlet kaza
geçirdi: 2 ÖLÜ

Milli atlet Bekir Karayel, olimpiyat yorgunluğunu atmak için gittiği Bodrum’dan dönerken kaza geçirdi. Karayel’in kullandığı otomobil Denizli’de takla attı. Kafatasında çatlak olan Karayel
tedaviye alınırken, araçtaki atlet arkadaşı Erkan Kuş ile Kasım Uludağ öldü. Büyük Atatürk Koşusu’nda Karayel ikinci,
Kuş ise üçüncü olmuştu. >>Spor’da

İLK
ÖPÜCÜK
İLK KRİZ
Magazin dünyası Meltem Cumbul’un (43) kendisinden 14 yaş küçük turizmci Alican Özbaş’la (29)
evliliğini konuşuyor. Özbaş, Kuşadası’ndaki nikâhtan sonra gittikleri gece kulübünde Cumbul’u
öperken, baba Erol Özbaş’tan ilginç açıklamalar
geldi: “Alican herhalde anne aradığı için kendisinden 14 yaş büyük Cumbul’la evlendi. Hanımefendi
yaşlanınca bizim oğlan başka birini bulur.” >>5’te

Gaziantep’i kana bulayan ‘Firaz’ kodlu teröristin, Kandil’de bomba
eğitimi alan ekiple 1.5 yıl önce Hatay’dan giriş yaptığı ortaya çıktı
Dikmenoğlu ve Çubuklu için işlem
ÖZEL
Dışardan gelen
HABER
Sanık yakınları
istihbaratla olmaz
50 BOMBACI YETİŞTİRDİM
savcılığa verildi
Milliyet, Gaziantep katliamına ışık tutacak çarpıcı belgelere ulaştı. PKK’ya bombacı yetiştiren
Barış Kızılçay’ın eylem hazırlıklarını 10 ay öncepolise anlattığı belirlendi. İşte, Ankara Kumrular‘daki saldırıyla ilişkili Kızılçay’ın o ifadeleri:

Yargıtay’dan işçiye
emeklilik müjdesi

Sigortalı olarak 6 bin gün çalıştığını
belgeleyen bir işçi, emeklilik için
SGK’ya başvurdu. SGK, “İşverenden
primlerini tahsil edemedim” gerekçesiyle talebi reddetti, mahkeme de
SGK’yı haklı buldu. Ancak Yargıtay, bu
kararı bozarak SGK’ya görevini hatırlattı: “Ödenmeyen primleri işverenden
tahsil etme görevi SGK’nındır. Emekliliğe engel olamaz.” >>Sayfa 10’da

Armstrong’tan
dünyaya elveda

Neil
Armstrong

Ay’a ilk ayak basan kişi olarak tüm dünyada tanınan
ABD’li astronot Neil Armstrong, 82 yaşında hayata
veda etti. 20 Temmuz
1969’da Ay’a giden Apollo
11 uzay aracının komutanlığını yapan Armstrong, aya ilk
ayak basışı sırasında söylediği
“Benim için küçük, insanlık
için dev bir adım” sözleriyle
hatırlanıyordu. >>5’te
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“Kandil’de üç yıl sabotaj ve patlayıcı yapımından sorumlu olarak görev aldım. 50 örgüt mensubuna
elektrik-elektronik sabotaj eğitimi verdim. Örgüt
2010 sonlarında beni Amanoslar’a gönderme kararı aldı. Metropollerde eylem yapabilecek eğitimli bir ekibi bana bağladılar. Firaz kod (Murat
Filiz), Delil kod ve Roni kod adlı örgüt mensuplarıyla Suriye’nin Afrin kentine geldik.

Tolga Şardan
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Bombacılar
Afrin’den
yola çıktı

Kumrular saldırısıyla bağlantılı terörist, polis ifadesinde Amanoslar’a Suriye’nin Afrin kentinden
geçiş yaptıklarını belirtti. Afrin Türkiye sınırına
yakın bir bölgede. Hatay ve kilis’le bağlantısı
var. PKK‘lılar burada yol kontrolü yapıyor. AFP,
Öcalan tişörtleri giymiş teröristlerin yol denetimini bu fotoğrafla abonelerine duyurmuştu.

ANTEP’E MORAL
VEREN ZİYARET
Boyner

Hisarcıklıoğlu

Palandöken

birlikte Afrin’den örgüt desteğiyle, araçla Suriye
sınır boyunu takiben Hatay’ın Hassa ilçesi sınırına geldik. Burada bizleri Amanos kırsalından
gelen Devran ve Mordem kod adlı iki örgüt mensubu karşıladı. Dörtyol Gücü’ne katıldım. Dersim
kod adlı örgüt mensubunun sorumlu olduğu
Anamos bölgesi; İskenderun, Dörtyol, Osmaniye
ve Engizek grubu olarak 4’e ayrılmıştı.

Nazlı
Çubuklu

FİRAZ ORADA KALDI Amedli olan Firaz kod (Murat Filiz), Mazlum Ciger kod adlı kişinin liderilğindeki Dörtyol Grubu’nda kaldı. Dörtyol Gücü, Hassa - İslahiye arasındaki E-5 üzerinde
devriye yapan askeri zırhlı araçlara yönelik mayınlı ve bombalı eylem hazırlığı yaptı. >>17’de

Başbuğ’a aynı
gerekçeyle ret

Omurlu Taburu’na
3. kez taciz ateşi

PKK, Şemdinli’deki Omurlu Sınır Jandarma Tabur Komutanlığı’na dün
bir kez daha ateş açtı. Bu hafta üç kez tekrarlanan saldırılara Tabur’daki askerler anında karşılık verdi ve terörist grup bölgeden uzaklaştı. Irak sınırına yakın noktada, sarp tepeler arasında kurulu taburdaki binalar 2010’da güçlendirilmişti. >>16’da

STK başkanları saldırıda ölen Fikret Aker’in ailesini ziyaret etti.

Türkiye’nin önde gelen STK’ları bombayla sarsılan Gaziantep’e moral çıkartması yaptı. TÜSİAD, TOBB ve TÜRK İŞ
başkanlarının da yer aldığı heyetle görüşen Belediye Başkanı Güzelbey,
İşadam- “Moralimizi kat be kat artırdınız”
ları, ay
derken, Hisarcıkloğlu, ‘Arkanızdayıldızlı
yız” mesajı verdi.>>9’da
kravat
taktı.

Duygu
Dikmenoğlu

Ergenekon’un gizli tanığina itiraz eden Tuncay
Özkan duruşmadan dışarı
çıkarılmıştı. Salonda bunu
gören Özkan’ın kız arkadaşı Duygu Dikmenoğlu
yargıçlara “Yazıklar olsun”, Tümg. Çubuklu’nun
kızı ve avukatı Nazlı Çubuklu da “Böyle yargılama
olmaz” demişti. Sözlerin
hakaret içerdiğini savunan
Mahkeme Heyeti, Dikmenoğlu ve Çubuklu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. >>18’de

ŞEMDİNLİ KAYMAKAMI: PKK BENİ KAÇIRACAKTI >>16’da

CMYB

Ergenekon davasında 7 aydır tutuklu yargılanan Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ’un tahliye talebi yine reddedildi. Mahkeme, yasa değişikliğine rağmen 8 satırlık ret
gerekçesi yazarak “Kuvvetli suç şüphesi var.
Adli kontrol yetersiz kalır” dedi. >>18’de

ANNESİNİN

boğazını kesti
Çanakkale Gelibolu’da 16 yaşındaki D.A., babasından ayrılmasından sorumlu tuttuğu
annesi Azime Kılınç’ın boğazını ekmek bıçağıyla kesti.
Sevgilisinden yardım aldığını
öne süren D.A., tutuklandı.
Annesini TV’de izlediği bir
seri katilden esinlenerek cezalandırdığını söyleyen
D.A.’nın psikolojik sorunları
olduğu belirtildi.>>3’te

D.A. cinayeti önce
babası
E.A.’ya
söyledi.

CMYB

CHP lideri Kılıçdaroğlu, terörle mücadelede istihbarat
zafiyeti olduğunu iddia etti,
iktidarı eleştirdi: “Hükümet ABD’den daha fazla istihbarat istiyor. Bir ülke, istihbaratını başka bir ülkeden
gelecek bilgilere dayandırıyorsa başarılı olma şansı zayıftır. Önce, Türkiye’nin kendi istihbaratını sağlıklı bir
şekilde temellendirmesi
gerekiyor.” >>19’da

