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Egemenlik Kayıtsız
Şartsız Milletindir

23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı, 

tüm yurtta çocuklar için 
coşkulu ve renkli etkinlik-

lere ev sahipliği yapıyor. 
Peki ulusal egemenlik? 

Unutmamalıyız ki, ulusun 
egemen olmadığı, yahut 
egemenliğinin farkında 
olmayan toplumlarda, 

çocukların kutlayacağı bir 
bayram da olmaz. 7’DE 

UYANALIM

23 NİSAN’I ANLAMAK

ÇOCUKLARIMA, torun-
larıma bugünü armağan 
eden koca yürekli adamı, 
Atatürk’ü anlatmalıyım.
Zuhal Koçkar 11’de

ÇOCUKLAR bizim yarınla-
rımız, geleceğimizdir. Onları 
bu vatana sevdalı birer birey 
olarak yetiştirmek hepimizin 

görevidir. Çocuk-
larımız bu milletin 
nasıl şaha kalk-
tığını ruhlarında 
hissetmeliler.
Hamdi Türkmen 
5’te

VİTRİNLER  
rengarenk biki-
nilerle süslen-
meye başladı. 
Modellerse çok 
çarpıcı... 2’DE 

BİKİNİLER
GİTTİKÇE
KÜÇÜLÜYOR

SUT ITHAL 
EDILEBILIR

Kırmızı Et, Mercimek, Saman, Buğday ve Tohumdan Sonra Süt de İthal Edilebilir

Tanzim satış kuyruklarıyla birlikte tarımsal üreitimde yaşanan sıkıntılar bir kez daha 
gündeme gelirken, hayvancılıkta yaşanan poblemlerse buzdağının alt kısmına benziyor.

ÇİFTÇİ KAZANABİLMELİ
TARIM yazarı Ali Ekber Yıldırım, 
hayvancılığın temel sorunların-
dan olan ithalatçılığın, hayvansal 
ürünlere de sirayet edebileceğini 
söyledi. Yıldırım çiftçinin para ka-
zanamaması durumunda tarımsal 
ürünlerden sonra sütün bile artık 
ithal edilme tehlikesi taşıdığını dile 
getirdi.

BU SARMALI KIRMALIYIZ
YILDIRIM, “Eğer sütten para kaza-
namayan üretici ineklerini kestirirse 
ve doğurganlık kaybedilirse, süt için 
dişi, et için erkek buzağı elde edile-
meyecek. Tabii et fiyatları da yine 
artacak. Geçmişte yem krizi nedeniy-
le 1 milyondan fazla inek kesilmişti. 
Yeni bir kriz daha kapıda.” dedi.  
CANSU TEMİR AKSU SAYFA 6’DA

Mutfak enflasyonu
RAHMETLİ Demirel’in sözüdür: 
“Tencerenin düşüremeyeceği hükü-
met yoktur.” der. İnsanlığın en eski 
üretimi tarımsal üretimdir. Fiyatlar 
düşsün diye ithalat konusunda ne 
kadar iyimser olursak olalım, temel 
mesele ülkeye verdiği zarardır. 
İBRAHİM ATTİLA ACAR SAYFA 9’DA

Yanlış yapıyorsunuz!
Ben TV Genel Yayın Yönetmeni Erol Yaraş, yerel seçimlerden sonra İzmir’de çok hızlı başlayan siyasi ku-
tuplaşmaya tepki gösterdi. Yaraş, Soyer’in davetini reddeden AK Parti ve MHP’li başkanları eleştirdi.

Yaraş, Soyer’e destek verdi AK Partili belediye başkanlarını uyardı

SEÇİM döneminin geride kaldığı-
nı dile getiren Yaraş, bundan sonra 
siyasiler arasındaki yarışın polemik-
lerle değil, hizmetle yapıl-
ması gerektiğine dikkat 
çekerek, Tunç Soyer’in 
iki davetine de gelen ret 
cevaplarını doğru bul-
madığını söyledi.

SEVGİ, öfke, kıskanç-
lık gibi birçok duygu, 

bazen duygusal 
açlığa neden 
olur. Duygu-

sal açlık ise
yeme 

arzusunu 
tetikler. 

11’DE

EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

23 NİSAN  mevzubahis 
olunca aklımıza hep eğlenen 
çocuklar gelir. Fakat ne yazık 
ki madalyonun diğer yüzün-
deyse suça itilen çocuklar yer 
alıyor.  ADİFE TERYAKİ 8’DE 

HİÇBİR ÇOCUK SUÇLU
DOĞMAZ AMA...
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TİCARETİN ZİRVESİNDEKİ
DEĞİŞİM BİR YAŞINDA!

ODA AYAĞA KALTI
İZMİR Ticaret Odası’nda 
çeyrek asırlık Demirtaş 
döneminin ardından 
başlayan Mahmut 
Özgener döneminin ilk 
yılı geride kaldı. Bir 
yıllık süreçte 
İZTO’nun 
faaliyetleri 
kentin yüzü-
nü güldürdü.   

‘DAHA GÜÇLÜYÜZ’ 
İZTO’daki değişimi anla-

tan Meclis Başkanı Sela-
mi Özpoyraz, “İzmir ve 
İzmirli iş insanları artık 
bakanlıklar nezdinde 
de, yerel yönetim ve 
dış bağlantılarda da 

çok daha güçlü.” 
dedi. BURAK 

CİLASUN 
SAYFA 9’DA
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BALKONDA
TARIMA
HAZIR MISINIZ?
PAZAR ve market fi-
yatları ateş pahası olun-
ca, vatandaş da kolları 
sıvadı. Balkonda tarımın 
yaygınlaştığı şu günler-
de kimimiz taze soğan 
ve patlıcan yetiştiriyor, 
kimimiz maydanoz ve 
çilek. Sonuç mu? Hem ta-
sarruf, hem keyif... 10’DA

SEVGİ, öfke, kıskanç-
lık gibi birçok duygu, 

bazen duygusal 
açlığa neden 
olur. Duygu-

sal açlık ise
yeme 

arzusunu 
tetikler. 

11’DE

DUYGUSAL AÇLIKLA
MÜCADELE EDİN!


