
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Ben 
TV’de Rota Siyaset programına katıldı. 
Beko, parti içindeki kongre yarışının 
demokrasi adına çok adaylı olmasının 
daha doğru olacağını söyledi.

EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam, 
Ege Ekonomik Forumu ile birlikte Ege 
Bölgesi’nin topyekün kalkınması adına 
beyin fırtınası yapılacağını dile getirdi. 
Susam, “İki hedef koyduk” dedi.  8’DE

İZMİR Devlet Tiyatrosu, yeni oyunla-
rıyla sezona bomba gibi bir başlangıç 
yaptı. Annemin Son Çılgınlıkları adlı 
oyunsa alzheimer hastalığına karşı tam 
bir farkındalık aynası... 4’TE 2018’DE Aziz Ko-

caoğlu desteğiyle 
kongre kazanan 
Deniz Yücel, bugün 
“Genel Merkez 
Adayı” olarak 
lanse ediliyor. Çok 
adaylı kongrelere 
alışmış CHP’liler 
bu yöntem karşı-
sında ikiye bölün-
müş durumda. 
Gözler ise delege 
seçiminde...  7’DE

SAĞLIKLI yaşamın formülü bu di-
yette. GAPS diyeti bağırsak duvarınızı 
sağlamlaştırıp, fiziki ve psikiyatrik 
hastalıklardan korunmanız için olduk-
ça önemli bir yer tutuyor. 11’DE
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FAİZLER... ÇOCUKLAR...

EKONOMİK KOŞULLAR
BEL BÜKÜYOR!

EKONOMİDE evlere düşen ateş, 
sokaktaki etkisini hızla göste-
riyor. Vatandaş yalnızca zaruri 
ihtiyaçlara yöneldikçe, en küçük 
lüks bile ulaşılamaz 
hale geldi. Bundan 
etkilenmeyecek sek-
tör ise neredeyse yok 
gibi. Vatandaşın alım 
gücü çok düştü.
EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

“KONGRE ÇOK 
ADAYLI OLMALI”

EGE İÇİN
“HAYAL ET”

VE SAHNEDE
FARKINDALIK...

GAPS DİYETİYLE 
İYİLEŞMEK MÜMKÜN

2. Soma faciası her an kapımızda

PİMİ ÇEKİLMİŞ BOMBA GİBİ!
TÜRKİYE 13 Mayıs 2014’te So-
ma’dan gelen bir haberle sarsılalı 5 
buçuk yıl oldu. 301 madencinin can 
verdiği facianın ardından atılan nu-
tuklar ve iş güvenliği nidalarıysa 
gün geçtikçe unutuldu. 
Kağıt üstündeki kurallar 
silsilesi, uygulamadaysa 
neredeyse yok hük-
münde bulunuyor.  

“RİSK ANALİZİ YAPILMALI”
BEN Haber’e konuşan TMMOB Ma-
den Mühendisleri Odası İzmir Şube 
Başkanı Aykut Akdemir, mevzuat-
larda bahsedilen risk analizlerinin 

subjektif olduğunu dile getirerek, 
analizlerin doğru şekilde yapılması 

gerektiğini, bunun da iş güvenliği 
uzmanları ve maden mühen-
dislerinin rahat çalışmasından 
geçtiğini söyledi. 6’DA

ATA kelimesini ne za-
man duysam, aklıma ilk  
Atatürk gelir. Her oku-
duğum anıda kendim-
den bir şey bulurum.

FAİZLERİN bu 
zamanda indiril-
mesinden daha 
normal bir şey 
olamazdı. Yük-
sek faizin olduğu 
yerde, üretim 
konuşulamaz. 
Cari 
açıksa 
makul 
bir se-
viyeye 
indi.

SON günlerde, 
İzmir’de defa-
larca motosiklet 
hırsızlığı yapan, 
yakalandığında 
umarsız ve sin-
kaflı yanıtlarıyla 
ağlanacak hali-
mize 
gü-
lümse-
ten bir 
ço-
cuk...

Gamze Gürel 11’DE

İ. Attila Acar 9’DA Zuhal Koçkar 11’DE

ATA kelimesini ne za-

CUMHURİYET
GELECEĞİMİZDİR
MİLLET egemenliğin-
de 96. yaşını kutlayan 
cumhuriyet, 100. yılını 
karşılamak için artık gün 
saymaya başladı. Kuru-
cu iradenin zorluklarla 
başa çıkma becerisini 
anlamaksa, cumhuriyeti 
nice 100 yıllar yaşatabil-
menin temel formülü... 
Çok yaşa cumhuriyet!

GELECEĞİMİZDİRGELECEĞİMİZDİR
“CUMHURİYETİN 
BÜYÜKLÜĞÜ...”
BUGÜN 96. kez kutladığımız 
Cumhuriyet Bayramımı-
zı, gelin Profesör İlhan 
Başkaya’dan dinleyelim 
ve kıymetini anlayalım.

“ATATÜRK’Ü 
HİSSETMEK...”

Türkiye, 2014 yılında yaşadığı Soma’daki maden 
faciasını unutmaya başladı. İşin kötüsü şu ki, 
unutanlar arasında maden işletmecileri de var!

CHP İzmir’de kongre süreci yaklaştıkça, partide yeni ittifaklar doğuyor. 
2018’deki kongrenin dengeleriyle 2020 arasında büyük fark olacak. 

PİMİ ÇEKİLMİŞ BOMBA GİBİ!PİMİ ÇEKİLMİŞ BOMBA GİBİ!
13 Mayıs 2014’te So-

ma’dan gelen bir haberle sarsılalı 5 
buçuk yıl oldu. 301 madencinin can 
verdiği facianın ardından atılan nu-
tuklar ve iş güvenliği nidalarıysa 
gün geçtikçe unutuldu. 
Kağıt üstündeki kurallar 
silsilesi, uygulamadaysa 

“RİSK ANALİZİ YAPILMALI”
BEN Haber’e konuşan TMMOB Ma-
den Mühendisleri Odası İzmir Şube 
Başkanı Aykut Akdemir, mevzuat-
larda bahsedilen risk analizlerinin 

subjektif olduğunu dile getirerek, 
analizlerin doğru şekilde yapılması 

gerektiğini, bunun da iş güvenliği 
uzmanları ve maden mühen-
dislerinin rahat çalışmasından 
geçtiğini söyledi. 

ÇEŞME BU KIŞ
YİNE BOMBOŞ
HER kış sezonu 
öncesinde termal 
turizm iddiasıyla 
turist bekleyen 
Çeşme’nin, bu yıl 
da gerekli çalışma-
lar yapılmadığı için 
termal pastasından 
pay alma şansı 
kalmadı. 10’DA
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NELER

GETİRDİ?
Sayfa 11’DE

Hamdi Türkmen 5’TE

İZMİR en 
sonunda dijital 
bir kütüphaneye 
kavuştu! Açılışını 
gerçekleştiren 
İzmir Büyükşehir 
Belediye Başka-
nı Tunç Soyer 
dijitalleşmenin, 
yaşamın her anı-
nı kapsayan ciddi 
bir öneme sahip 
hale geldiğine 
dikkat çekti.
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