
İÇ turizme son birkaç yılda damga vu-
ran Doğu Ekspresi, bu yıl da kış dönemi-
nin gelmesiyle hareketlenmeye başladı. 
Bu yılı geçmişten ayıransa artık yolcu ve 
turist trenlerinin ayrılması. 8’DE

MODA dendiğinde aklımıza her ne ka-
dar birbirinden farklı kıyafetler geliyor 
olsa da, aksesuarların da şıklık yarışın-
da tartışılmaz bir yeri bulunuyor. İşte 
2020’nin öne çıkacak aksesuarları. 2’DE

SAĞLIKLI yaş almanın olmazsa olma-
zı doğru beslenmekten geçiyor. Hüc-
relerinizi yenileyen besinler tüketerek 
hem sağlığınızı, hem cildinizi, hem de 
formunuzu korumanız mümkün. 11’DE

CUMHURİYET Halk Partisi’nin İz-
mir’de sandık yarışı başladı. Mahalle 
temsilcisi seçimlerinden çıkacak so-
nuçlar, parti içindeki güç yarışına dair 
önemli ipuçları verecek.

DOĞU EKSPRESİ
YENİ DÖNEMİNDE

2020 MODASINA
AKSESUAR DAMGASI

HÜCRELERİNİZİ 
GIDAYLA YENİLEYİN

CHP’DE KONGRE
MARATONU

YALANLAR... 

TÜRKİYE’YE ÖRNEK SATIN ALMA MODELİ

BİLDİRİMLER
BİRİNCİ dere-
ceden güvenlik 
sorunumuz 
kaynağı belirsiz 
bilgiler. Malum 
kaynaklar bizi 
nereye götürüyor 
farkında değiliz. 
Yalan 
yanlış 
bilgi-
lere 
dikkat 
etmeli.

31 Mart’ta seçilen tüm belediye başkanlarının ortak 
sorunu, bir önceki dönemden devreden çok ciddi, yüz 
milyonlarla seslendirilen borçlar.Partisi ne olursa olsun 
önceki dönem başkanları belli ki halkın parasını har vurup 
harman savurmuşlar.  Hamdi Türkmen 8’DE

ÇOCUKLUK 
yaşlarımızdan 
itibaren öğretilen 
edep ve erdem-
lerimiz, sosyal 
medyadaki beğe-
ni butonuyla ters 
düşmüyor mu 
sizce? 
Hele 
yemek 
pay-
laşan-
lar?

İ. Attila Acar 10’DA Gamze Gürel 11’DE

“Benim naçiz vücudum, bir gün 
elbet toprak olacaktır. Türkiye 
Cumhuriyeti ilelebet payidar 
kalacaktır.” diyen Ulu Önder 
Atatürk, vefatının 81. yıl dönü-
münde de hasretle anılıyor.

ATATÜRK’ÜN 
BASINDAKİ YERİ

DOÇ. Dr. Emin Elmacı, Mustafa Kemal’in 
milli mücadeleyi başlatmadan önce de 
1912’den itibaren Türk basınında dikkatle 
takip edildiğini ve hakkında büyük övgüler-
le yazıldığını dile getirdi. 5’TE
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Deniz patlıcanı 
talanına karşı 
ısrarlı haberlerimiz 
sonuç verdi! 
Av yasağı yeni 
yıla dek uzatıldı

KATLIAMA
2 AY MOLA

“1 YIL AV YASAĞI OLMALI”
DENİZLERİMİZDEKİ katliamı 
aylardır ısrarla gündeme getiri-
şimizin çevre adına meyvesini 
“şimdilik” aldık. Deniz patlıcan-
larının yeniden artması içinse 
av yasağının 1 yıl sürmesi 
gerekiyor. EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan denizlerdeki ekosistemin en 
önemli canlılarından deniz patlıcanı için beklenen haber geldi.

DENİZLERİN FİLTRESİ
UZAK Doğu’da gıda paza-
rının önemli bir parçası olan 
deniz patlıcanlarının, yaklaşık 
10 milyon dolar tutarında bir 
gelir uğruna denizleri ku-
ruturcasına avlanmasına en 
sonunda mola geldi. Tarım ve 
Orman Bakanlığı, avlanma ya-
sağını 31 Aralık 2019 tarihine 
kadar uzatma kararı aldı.

KARAR MUTLU ETTİ
BALIKÇILIK ve Su Ürünleri 
Genel Müdürlüğü tarafından 
paylaşılan karar, hem çevre-
cilerde, hem de su ürünleri 
sektöründe mutluluk yarattı. 
Uzmanlarsa alınan kararı doğ-
ru bulmakla birlikte talanın 
önüne geçmek için yetersiz 
olacağı kanaatinde. Katliamın 
ilacıysa ağır cezalar...4’TE

2 AY MOLA
“1 YIL AV YASAĞI OLMALI”

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan denizlerdeki ekosistemin en 
önemli canlılarından deniz patlıcanı için beklenen haber geldi.

KILIÇDAROĞLU
BELİRLEYECEK

CHP İzmir’deki 

kongre yarışına bu yıl 

bana göre Kemal Kı-

lıçdaroğlu’nun tavrı 

damgasını vuracak.

Bornova Belediyesi, Başkan Mustafa İduğ’un önderliğinde henüz daha bir 
yılını bile doldurmadan hem büyük tasarruflar hem de ödüllerle öne çıktı.

İDUĞ MUCİZESİ
200 MİLYONLUK TASARRUF
31 Milyon TL’lik kamyon ve iş makinesi 
alımıyla gelecekteki 200 milyon TL’lik 
harcamanın önüne geçen Bornova Beledi-
yesi, aldığı ödüllerle de göz kamaştırıyor. 
Başkan İduğ’un göreve gelir gelmez ha-
yata geçirmek için mesai harcadığı vizyon 
projeleri, Ankara’daki Su ve Çevre Konfe-
ransı’nda ödül aldı. Fırsat eşitliği ve altın 
bilezik projeleri büyük ilgi gördü. 6’DA

HAYAT
DERSİ

BORNOVA 
Belediye Başkanı 
Dr. Mustafa İduğ, 
tecrübelerini 
Yaşar Üniversite-
si’ndeki öğrenci-
lerle paylaştı.

KATLIAMA
2

AK PARTİ’DEN
MUHALEFET

ATAĞI
AK Parti, İzmir’de muhalefetin 
vitesini büyütmeye hazırlanı-

yor. 31 Mart 
sonrasında 
yerel iktidar 
olan CHP’li 
belediyeleri 
sıkı takibe 
alan İl Baş-
kanı Kerem 
Ali Sürekli 
ve ekibi, 
kentte se-
çim varmış 
gibi şimdi-

den uzun soluklu bir çalışma 
yapma kararı aldı.


