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ATATÜRK’ÜN 
ÇOCUKLARA ARMAĞANI
23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı, tüm yurtta çocuklar 
için coşkulu ve renkli etkinliklere 
ev sahipliği yapıyor. Bayram 
sadece eğlence ya da şenlik havası 
yaşamak değil, aynı zamanda bir 
ruhtur... 23 Nisan'ın ruhu da; ulus 
egemenliğidir... Unutmamalıyız ki, 
ulusun egemen olmadığı, yahut 
egemenliğinin farkında olmayan 
toplumlarda, çocukların kutlayacağı 
bir bayram da olmaz.

Savaş ve isyan  
biraz da tarih...

MUSTAFA Kemal “ulusal egemenlik” diyor da, başka 

bir şey demiyor!..  Ve ne yazık ki bugün bu tarih 

görmezlikten geliniyor, Mustafa Kemal’e saldırılar, as-

lında kendi varlıklarına saldırılar, kendini inkar eksik 

değil.       Hamdi TÜRKMEN SAYFA 10’DA

KIZILAY MAHALLESİ 
ÇOK GÜZEL OLACAK

NARLIDERE DÖNÜŞÜYOR 
İLÇE GÜZELLEŞİYOR

MENDERES’TEN  
İZMİR’DE İLK

BAYRAKLI’DA  
23 NİSAN COŞKUSU

BORNOVA Belediye Başkanı Dr. Mus-
tafa İduğ, “Bu projeyle Kızılay Mahal-
lesi hem Bornova’da hem de İzmir’de 
cazibe merkezi ve parlayan yıldız 
haline gelecek” dedi. 4’TE

NARLIDERE Belediyesi’nin ‘Yüzde Yüz 
Uzlaşı’ sloganı ile yola çıktığı kentsel 
dönüşüm tüm hızıyla sürüyor. İlçede 
kentsel dönüşümün ilk adımı İkinci İnönü 
Mahallesi’nde 11 bin 700 metrekarelik alan 
üzerindeki proje ile hayata geçirildi.  9’DA

MENDERES Belediyesi, “Yeşili Sev, 
Doğayı Koru” sloganıyla hayata geçir-
diği QR kodlu faaliyet raporları ile kağıt 
tüketiminin önüne geçerek İzmir’de bir 
ilke imza atıyor. 8’DE

23 NİSAN coşkusunu sokaklara taşıyacak 
olan Bayraklı Belediyesi, ilçenin 15 farklı 
mahallesinde etkinlik alanları oluşturacak. 
Başkan Serdar Sandal “Atamızın çocuklara 
armağanı 23 Nisan’ı, tüm sokaklarımızda, 
şenlik havasında kutlayacağız” dedi.

IKI ULKE
MUKAYESE EDILEMEZ

TÜRKİYE İLE MACARİSTAN’IN DİNAMİKLERİ BİRBİRLERİNDEN ÇOK FARKLI

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, “Macaristan muhalefeti-
nin tecrübesizliği adayın nitelikleri anlamında ortaya çıktı.”

MACARİSTAN’DA YANLIŞ KARAR VAR
MACARİSTAN’DAKİ muhalefet 
Türkiye’deki muhalefetin yaşadığı de-
neyimleri fazla yaşamadı. Dolayısıyla 
başbakan adayını belirleme konusunda 
biraz yanlış karar vermesi söz konusu 
oldu. Ancak Türkiye’de muhalefet 
2015’ten beri bu sürecin içinde olduğu 
için çok daha tecrübeli. Doğru adayı 
bulabilecek, ittifak yöntemini bulabile-
cek düzeyde. 

BARAJIN DÜŞÜRÜLMESİ ANLAMSIZ
BARAJIN ne olduğu farketmez, çünkü 
Türkiye’de yüzde 10’un üstünde oy 
oranları olan bir grup parti var. Küçük 
partilerle büyük partiler arasında ciddi 
bir makas olduğu için barajın yüzde 
7’ye düşürülmesi anlam ifade etmiyor. 
Ancak yüzde 3’e düşürülseydi, o zaman 
küçük partilere seçmen yönelimi artabi-
lirdi.   Çiğdem ÖZEN’in röportajı 6’DA

MEVCUT hükümet, 

geçmişte yoklukların, 

kuyrukların olduğunu 

söylüyordu. Eskiden 

yokluk vardı ama pa-

ramızla gidip alabili-

yorduk. Şimdi raflarda 

mal var, ama cebimizde 
para yok.

EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

“TÜRKİYE, BU YOKSULLUK İÇİNDE

SEÇİME GİDERSE İYİ OLMAZ”

PEKİ Tür-
kiye'de düğün 
sektörü, artan 
maliyetler kar-
şısısında nasıl 
bir yol izliyor. 
Bu konuyla 
ilgili İzmir Çi-
çekçiler Odası 
Başkanı Kazım 
Kış, Turuncu 
Organizasyon 
sahibi  Mu-
hammet Akgül 
ve Beyzade 
Garden işlet-
me sahibi Ali 
Keleş, sektöre 
dair değerlen-
dirmelerini  
Ben Haber'e 
açıkladı. 4’TE

SALONLAR BOŞ KALDI
Yaz ayları yaklaşırken, Türkiye'de de şu sıralar en çok konuşulan 

konuların başını maliyetleri artan düğün ve nikah törenleri çekiyor.

Düğün masraflarının ikiye üçe katlanması sektörün belini büktü

Konak 
Belediye 
Başkanı Abdül 
Batur, "Dünün, 
bugünün 
ve yarının 
çocuklarına 
Ulusal 
Egemenlik 
ve Çocuk 
Bayramı'nı 
armağan eden 
Ulu Önderimiz 
Mustafa Kemal 
Atatürk'e 
minnettarız."
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