
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

TURİSTİK bölgelerde yaşanan 
bayram ve sezon heyecanı bu 

yıl turizimciyi de 
ciddi oranda tatmin 
edeceğe benziyor. 
Sezon içindeki tek 
bir gün ise plajları 
boşaltacak. Hangi gün 
mü? 23 Haziran. 8’DE

SİYASET, sık sık katılımcı 
demokrasi mesajlarına sahne 

oluyor. Peki gençler ne ka-
dar dahil edilebiliyor? 4’TE

GERÇEK bir Atatürk sevdalısı olan 
Hanri Benazus’un on bini bulan fotoğ-
raf arşivi, sayısız evrak ve belgeden 
oluşan eşsiz Atatürk arşivine İzmir 
sahip çıkamayınca, Eskişehir sahip çıktı. 
Peki kurtuluşun şehrinde kapsamlı bir 
Atatürk Müzesi yapmak bu kadar 
mı zordu?                

HASAN Tahsin 
hakkındaki asılsız 
iddialara tepki 
gösteren Cenk Kı-
ral, “Bunca belge 
ve arşive karşın 
yine de inanmak 
istemeyenler için, 
ben Hasan Tah-
sin’in varlığının 
yaşayan bir kanı-
tıyım.” ifadesini 
kullandı.

İZMİR’İN işgaline karşı ilk kurşunu 
atarak milli mücadelenin en önemli 
kilometre taşlarından biri olan Hasan 
Tahsin’i şehadetinin 100. yılında İz-
mir’deki törende tarihi bir an yaşandı. 
7’DE
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19 Mayıs direniş ve 
bağımsızlık 
ateşimizdir

19 Mayıs’ta Samsun’da 
yakılan ateş; yıkılmış, par-
çalanmış, yöneticileri tara-
fından ihanete uğramış bir 
milletin, istiklal ve istikbali 

için nasıl birleşip ayağa kal-
kabileceğini ve zafere koşa-

bileceğini gösterdiği gündür. 
HAMDİ TÜRKMEN 5’TE 

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, 
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

KUTLU OLSUN!

DENIZDE
YUNAN
KAZIĞI!

Yunanistan Bu Kez de Özel Tekneleri Gözüne Kestirdi! İşte Deli Dumrul Vergisi...

Bayram tatili ve yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte deniz tutkunu vatandaşlar, tekneleriyle 
maviliklere açılmaya hazırlanırken, Yunanistan ise adeta bir “sorma ver” vergisi çıkardı!
DOĞU AKDENİZ ETKİSİ Mİ?
TÜRKİYE ve Yunanistan arasında 
Doğu Akdeniz’deki enerji gerilimi 
devam ederken, Yunanistan bu kez 
de Ege Denizi’nde huzuru kaçı-
racak bir karara imza attı. Buna 
göre Yunan adalarına gidecek Türk 
teknelerinin ödeyeceği vergilere 
büyük zam geldi!   

TRANSİT GEÇİŞ PARALI MI?
YUNAN makamlarınca alınacak 
ücrete ilişkin geçilen yazıda “Yunan 
karasularına giriş” ve seyir vergisi 
gibi ifadelerin yer alması da deniz-
cilerde “Acaba transit geçişte de bu 
ücretler verilecek mi?” sorusunu 
akıllara getirdi.
BURAK CİLASUN SAYFA 6’DA

“Kararın bedeli...”

O arşiv İzmir’de kalmalı
Hanri Benazus’un bir müze, hatta bir enstitü
oluşturacak nitelikte ve nicelikteki arşivi ne
yazık ki İzmir’de kendine yer bulamadı!

Yaraş, Benazus’un eserleri için İZFAŞ’ın Kültürpak’taki binasını işaret etti

EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

ZEYTİNYAĞINDA
SEKTÖRÜN
KEYFİ KAÇTI

TÜRKİYE’NİN 
‘ATLANTİS’İ 
HALFETİ

ZEYTİN ağacı varlığı her geçen yıl artan Türkiye, zeytin ve 
zeytinyağı satışlarındaysa istediği rakamları hem iç hem de 
dış piyasada henüz bulamadı. Rekabetin her geçen gün art-
tığı alanda, sektör temsilcilerinin de pazar sıkıntısı ve çeşitli 
nedenlerle keyfi kaçtı. Cansu TEMİR AKSU 10’DA

ŞANLIURFA’NIN en önemli turistik değerlerinden biri de 
Halfeti. Burayı turistik yapansa aslında bir dram. Sular altın-
da kalan hayallerin ve tarihin, günün birinde binlerce turist 
çekeceğine kim inanabilirdi ki? İşte acısıyla, tatlısıyla, kavurucu 
ama kucaklayıcı sıcaklığıyla Halfeti... Aysel KAYARDI 12’DE

EAYK Komodoru 
Akif Sezer, kararın 
etkisinin en çok 
yine Yunan adala-
rını etkileyeceğini 
dile getirdi.

RAKAMLARIN yüksekliği, yapılan 
bilgilendirmede hızla göze çarpıyor. 
Örneğin 15 metrelik bir teknenin yıl-
lık vergisi 8 bin 748 lira tutuyor!

İtidal mesajı
DENİZ Ticaret Odası Baş-
kanı Yusuf Öztürk karara 
karşı bir itidal mesajı vere-
rek, “Uygulamanın etkile-
rine önümüzdeki günlerde 
bakacağız.” dedi.

100 yıl sonra, 
tarihi buluşma...

İSPATLAMAK 
ABSÜRT 
GELİYOR

Hanri
Benazus

Ayhan
Baran

Fenomen mi efsane mi?
YENİ başkanlar İzmir’de 
Kanada havası 
estiriyor ama ar-
tık vakit iş yapıp 
eser kazandırma 
vakti olmalı.
Burak Cilasun 
6’DA

TURİZİMDE İPTAL YOK
DEĞİŞİKLİK ÇOK

GENÇLER SİYASETE NASIL BAKIYOR?

Yakup
Demir

Cenk
Kıral

Burak
Cilasun


