Yeni Bahar dergisi bugün ve her perşembe gazetenizle birlikte...
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Bir kusurun hoş görülmesi için bahaneler üretmek, muğlak ifadelerle meselenin olduğundan farklı anlaşılmasını sağlamak ve açık
olmayan bir beyanla asıl maksadı gizlemenin zımnî yalan olduğunu biliyor musunuz?

Spor

Yeni Bahar
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Yalan söylemenin
bahanesi olmaz...

Fransa’yı salladık
ama deviremedik
Avrupa Basketbol Şampiyonası 2. tur
ilk maçında Türkiye, Fransa’ya mağlup oldu. Turnuvanın yenilgisiz takımı
Fransa karşısında iyi oynayan 12 Dev
Adam, yarın Almanya ile karşılaşacak.
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Öcalan’ın Suriye’deki 5 yıldızlı hayatı,
BDP’li Bengi Yıldız’ın Ramazan’da içkili havuz sefası ve cuma namazı eylemlerinin sözde baş imamının uygunsuz
görüntüleri medyaya böyle yansıdı.

Çukurca saldırısının bomba
malzemeleri koruculardan
8 asker ve 1 korucunun şehit edildiği Çukurca’daki pusuda, bazı korucuların teröristlere
yardım ettiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan 4 korucunun, mayınlı tuzakta
kullanılan malzemelerin temininde aktif rol aldığı ileri sürülüyor. Bu kişilerin, teröristlerin korucu kıyafetleriyle mayınları döşediğini bildiği
halde haber vermediği ve saldırıyı gerçekleştirenlerle çeşitli toplantılar yaptığı belirtiliyor.

özel İBRAHİM DOĞAN

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde 8 askehaber
rin şehit edildiği mayınlı saldırıdan sonra teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişiden 7’si tutuklandı. Bu isimler arasında yer alan R.T., K.T., İ.Ç.
ve N.Ç.’nin, saldırının yapıldığı yere 2 kilometre
mesafedeki Ağaçdibi köyünde görev yapan korucular olduğu öğrenildi. Tutuklanan diğer sanıkların ise Hakkâri şehir merkezinde yaşadığı ve birbiriyle irtibatlı olduğu belirtiliyor. 17 Ağustos’ta
gerçekleştirilen mayınlı tuzaktan sonra soruşturma başlatan Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın

ulaştığı bilgilere göre, sorgulanan ve tutuklanan
bazı korucular, terör örgütünün eylemi gerçekleştirmesine zemin hazırlayacak şekilde işin içinde. Yaklaşık 100 kiloluk C-4 ve amonyum nitrat
kullanılarak yapılan mayınlı saldırı için döşenen
3 kilometre kablonun temininde söz konusu korucuların aktif olarak yer aldığı iddia ediliyor. Bu
kişilerin, terör örgütü mensuplarının korucu kıyafetiyle bir hafta boyunca yola mayın döşediğinden
haberi olduğu halde güvenlik güçlerine istihbarat vermediği öne sürülüyor. Korucularla saldırıyı
gerçekleştiren terörist grubun bazı köylerde çeşitli
toplantılar yaptığı da iddialar arasında. -GÜNDEM 13

Güvenli olmayan bölgelere asker sevkiyatı havadan yapılacak -06
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Havuz fotoğrafları
BDP’yi karıştırdı
-

Söylemlerinde sürekli olarak emekçi ve halkçı ifadeler kullanan BDP, partili isimlerin birbiri ardına yayınlanan uygunsuz fotoğraflarıyla sarsılıyor. Önce partinin en radikal ismi Batman Milletvekili Bengi Yıldız, RayBan gözlükleri ve Adidas şortuyla Bodrum’da tatil yaparken objektiflere yakalandı. Evli olan Yıldız’ın yabancı bir kadınla üstelik Ramazan ayında elinde içki bardağı
ile görüntülenmesi partide tartışma başlattı. Ardından terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın Suriye yıllarındaki
lüks hayatı medyaya yansıdı. Son olarak, BDP’nin organize ettiği ‘alternatif cuma namazı’ eylemlerinde sözde ‘baş
imam’lık yapan evli ve bir kız babası Übeydullah Özmen’in
Bodrum’da başka bir kadınla havuz başındaki görüntüleri
ortaya çıktı. Özmen, Bodrum’a gittiğini ancak kadın görüntüsünün montaj olduğunu ileri sürdü. BDP ise Özmen’in
parti ile bir ilişkisinin bulunmadığını iddia etti. -POLİTİKA 16

Liseli gençlerin hız
tutkusu ölümle bitti
-

Büyükçekmece’de doğum günü kutlamasından dönen gençlerin içinde bulunduğu otomobil, aşırı hız
sebebiyle kontrolden çıkarak inşaat çukuruna düştü. Gençlerden 2’si hayatını kaybederken, 3’ü de yaralandı. Görgü
şahitleri, aracın 150 kilometre hızla gittiğini tahmin ettiklerini söyledi. Kaza, önceki gün saat 23.40 sularında Mimaroba Çamlık Caddesi’nde meydana geldi. Bir kafede doğum gününü kutlayan Merve Ezekay (18), daha sonra
4 arkadaşıyla birlikte yola çıktı. -HÜSEYİN AYDIN, GÜNDEM 06

STK’lar: PKK, kaçırdığı
8 kişiyi serbest bıraksın
-

Bitlis’te faaliyet gösteren 10 sivil toplum kuruluşu,
PKK tarafından kaçırılan 8 kişinin serbest bırakılmasını istedi. İnsan Hakları Derneği (İHD) öncülüğünde Bitlis’in Tatvan ilçesindeki kültür merkezinde bir araya
gelen STK temsilcileri barış çağrısı yaptı. Grup adına konuşan BDP Tatvan İlçe Başkanı Mazlum Albay, PKK’nın
elinde tutulan 1 kaymakam adayı, 1 uzman çavuş, 2 asker, 1 sağlık personeli ve 3 GSM çalışanının halen serbest bırakılmadığını söyledi. -AHMET ADIGÜZEL, GÜNDEM 13

Zaman Okur Hattý: 444 8 555

Çukurca’da, 17 Ağustos günü 100 kilo C-4 ve amonyum nitrat kullanılarak yapılan saldırıda zırhlı araç bu hale gelmişti. Mayınlı tuzağın patlaması sonucu, Binbaşı Yavuz Başayar ile birlikte toplam 8 askerimiz şehit düşmüştü.
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Kılıçdaroğlu’nun seçimde
attığı SMS’lerin parası
Erzen’den tahsil edildi
MUSA TAŞPINAR ANKARA
CHP’li Ateş Ünal Erzen’in başkanlığını yaptığı Bakırköy Belediyesi ile ilgili bir başvuruyu inceleyen Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, ilginç sonuçlara ulaştı.
Kurul, 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu (CHP Genel Başkanı) adına 785 bin 36 adet propaganda SMS’inin belediye
üzerinden vatandaşlara gönderildiğini tespit etti. Mevzuata
aykırı olan bu işlemle ilgili Sayıştay da harekete geçerken,
Bakırköy Belediyesi’nde denetim yapıldı. Sayıştay, ‘belediyenin görev, yetki ve sorumluluk alanına girmeyen’ toplu SMS’lerin siyasî içerikli olduğu ve belediye bütçesinden
karşılandığı sonucuna vardı. Raporda, “Toplu SMS bedelinin belediye gideri olarak kabul edilip ödenmesi mevzuat çerçevesinde mümkün değildir.” denildi. Kamunun 56
bin 407 lira zarara uğratıldığının belirlenmesi üzerine
bu meblağ, Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen’den tahsil
edildi. Erzen, olayda kasıt olmadığını savundu. -POLİTİKA 16

-

Erdoğan, liderleri devrilen
ülkelere gidiyor. Halk ayaklanmalarının yaşandığı ülkeleri ziyaret
edecek olan Başbakan, 12 Eylül’de
Mısır’a, ardından Tunus ve Libya’ya
gidecek. -DIŞ HABERLER 18
Okulda gazlı içeceğe yasak
gelince kolalar kantincinin
elinde kaldı. Önceden stokladığı
kola benzeri ürünleri ne yapacağını bilemeyen esnaf, Kantinciler
Odası’yla çare arıyor. -GÜNDEM 03
Şehit babası, TSK’dan açıklama
bekliyor. Koşaner’in ses kaydında ‘Erimizi alnından vurduk.’ sözleri, üç günlük askerken Sivas’ta
şehit düşen Ümit Üner’in babasını
derinden yaraladı. -GÜNDEM 13
‘En büyük tehdit İslamofobi’.
‘ABD’de İslamofobi’yi destekleyen kurumlar’ raporuyla ses getiren düşünce kuruluşunun Başkan
Yardımcısı Shakir, önemli açıklamalar yaptı. -DIŞ HABERLER 19

