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Her yıl, Haziran ayının 3. Pazarında 
kutladığımız Babalar Günü’nün 
hikayesini kaçımız biliyoruz? 

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan 
Sonora Smart Dodd, annelerinin yokluğunda 
altı çocuğu tek başına büyüten babası için, 
onun doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar 
Günü ilan edilmesini istemişti. Çalışmalara 
başlamış ama bu çalışmalar o tarihe 
yetişemeyerek kutlamalar haziran 
ayının üçüncü pazar gününe 
ertelenmiştir. 

Ve Babalar Günü ilk 
kez 19 Haziran 1910'da 
Washington'un Spokane 
şehrinde kutlanmıştır.

Hani klasik bir söylem 
vardır; “her kız çocuğu 

babasına aşıktır” 
diye. İşte böyle bir 
sevginin eseridir 
babalar 
günü…

111 yıllık kutlama: Babalar Günü

Bu sene yaza 
hızlı ve seksi 

giriş yapan 
ünlüler arasında 

damga vuran 
isim Serenay Sa-

rıkaya... Mayo-
kinili pozlarıyla 
yürekleri hopla-

tan Sarıkaya, her 
zamanki gibi fit 
vücuduyla dik-
katleri üzerine 

çekti.

Yaz 
geldi 

plajlar 
canlandı

CUMHURİYET’İN 100.  
YILINA ARMAĞAN MÜZE

NARLIDERE’NİN  
ÜRETİCİ KADINLARI

SALGIN HİZMETE 
ENGEL OLMADI

PANDEMİNİN 
KARANLIK YÜZÜ

KONAK Belediyesi tarafından 
restore edilen tarihi Yemişçizade 
Konağı’nın İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi’nin de katkılarıyla “Kurtuluş 
Müzesi” olarak kente kazandırılması 
için çalışmalar başladı. 7-8’DE

NARLIDERE Belediyesi Üretici Kadın 
Kooperatifi, Urla’daki kooperatiflerin 
topraksız tarım ile yetiştirdiği 175 kilog-
ram çileği satın alarak, reçel yapımına 
başladı. 6’DA

KORONAVİRÜS ile birlikte mali 
disiplini sağlamak üzere ihtiyaç haritası 
oluşturan Bornova Belediyesi, özellikle 
temizlik ve dar gelirli Bornovalılara yö-
nelik yardım çalışmalarına ağırlık veren 
Bornova Belediyesi, 2020 yılını borçsuz 
kapatmayı başardı. 5’TE

PANDEMİNİN karanlık yüzü olarak 
ifade edebileceğimiz ‘gölge pandemi’de; 
kadına ve çocuğa karşı şiddette ve 
özellikle cinsiyet eşitsizliklerinde ani 
artışların yaşandığı,  ev içinde iş yükü 
kadınların ve kız çocuklarının omuzları-
na yüklendiği ortaya çıktı. 11’DE

MÜSILAJ BIZI DE ETKILER MI?
YAKLAŞIK 1 ay önce tanıştığımız ve 
hem sağlık hem ekonomik anlamda 
büyük risk taşıyan müsilaj, Marmara’da 
ortaya çıksa da Karadeniz’de ve Çanak-
kale’de görülmesi sonucu; her kıyı böl-
gesinde akıllara tek bir soruyu getiriyor: 
Müsilaj bizi de etkiler mi?

BÜYÜKŞEHIR’IN ÖNCELIĞI KÖRFEZ
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer; “İzmir ileri biyolojik arıtma-
da Türkiye lideri. Körfezin temizlenmesi 

ile ilgili sürdürdüğümüz yağmur su-
yu-pis su ayrıştırma kanalları yapım 
işi devam ediyor. Biz temizlemeye 
devam ettikçe, kirlenmesinin önü-
nü kestikçe bu bela, felaket bizden 

uzak duracak” dedi. 

GELECEĞIMIZ MARMARA 
GIBI OLMASIN
KINAY ise; “İzmir Körfe-
zi’ni yeniden yaşatabilmek 
için yürütülen çabalarla 
gelinen 20 yıllık süreçte 
hala mücadele devam 

etmektedir” ifadelerini 
kullanırken; Büyükşehir ve 
Çevre Bakanlığı’nın koordi-
neli olamaması durumunda 
ise geleceğimiz Marmara 
gibi olacak… 5’TE

IZMIR’E MUSILAJ
UGRAR MI?

KOORDINE SAĞLANMAZSA GELECEĞIMIZ MARMARA GIBI OLACAK

Izmir Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından, 
Körfez’in temizliği 
konusunda yürütülen 
hassas çalışmalar, 
mevcut duruma bakıl-
dığında büyük bir yol 
kat edildiğini göste-
rirken; Marmara’da 
yaşanan müsilaj fela-
keti, akıllara ‘Müsilaj 
bizi de etkiler mi?’ 
sorusunu getiriyor. 

GÜNDE 1 milyonu aşan 
aşılama hızıyla birlikte, bu 
süreçte zarar gören sektörle-
rinden turizmde umutlar ar-
tarken, esas sorun gözlerden 
kaçıyor. ÇEŞTOB Başkanı 
Demir, aşılamada gelinen 
noktadan dolayı duyduğu 
memnuniyeti  ifade etse de, 
asıl sorunun Pazar günü 
sokağa çıkma yasağı oldu-
ğu ifade etti. Demir; yerli 

turist ve turizmcinin bu 
konudan dolayı oldukça 

sıkıntılı olduğuna dik-
kat çekti. 11’DE

TURIZMDE ‘PAZAR KISITLAMASI’ ISYANI
Ülke genelin-

de aşılamanın 
hız kazanma-
sıyla birlikte, 

bu süreçte 
en çok zarar 
gören sektör 

olan turizmde 
ümitler yeşer-
se de, sektör 

temsilcileri ve 
yerli turistler 
‘Pazar kısıt-
lamalarına’ 

isyan ediyor…

İzmir’in CHP’li, İYİ, DEVA ve Gelecek 
Partili İl Başkanları, gündemdeki erken 
seçim tartışmalarını, suç örgütü lideri 
olmakla suçlanan Peker’in açıklamaları 
ve Erdoğan’ın “Aç olarak dolaşanları, 
buyurun siz de doyuruverin" söylemini 
değerlendirdi. 4’TE

ERKEN SEÇIM – SEDAT PEKER – CUMHURBAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI
SIYASETTE 3 ANA TARTIŞMA


