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GÜLE GÜLE
HAMDI 

TÜRKMEN
DUAYEN gazeteci 

Hamdi Türkmen’in 
vefatı sevenlerine 

derin bir üzüntü 
yaşattı.  Çok iyi bir 
baba, dost, arkadaş 

ve çok iyi bir gazete-
ci Hamdi Türkmen’i 

sonsuzluğa uğur-
ladık. Dostlarının 

gözünden usta gaze-
teci... 5’TE 

MACERA PARKI’NA 
YOĞUN ILGI  

ÇAMBIDI’NDE YÜZME 
KEYFI BAŞLADI

NARLIDERE’DEN 30 AĞUSTOS’A 
COŞKULU KUTLAMA

“BIZ KOCAMAN  
BIR AILEYIZ”

HER yaştan ziyaretçiye alternatif eğlenme 
ve serbest zaman geçirme imkanı sunan 
Macera Parkı, ağustos ayının ilk üç hafta-
sında 2 bin 600 macera tutkununu ağırladı 
ve her yaş grubuna hitap ediyor. 3’TE

BORNOVA Belediyesi tarafından Çamdibi 
semtinde yapılan Yarı Olimpik Kapalı Yüz-
me Havuzu’nda kurslar başladı. Havuzda 
ilk kulacı ise Bornova Belediye Başkanı 
Mustafa İduğ’un çaldığı düdükle Milli 
Yüzücü İlker Altınbilek attı.  7’DE

NARLIDERE Belediyesi, 30 Ağustos Za-
fer Bayramı’nın yıl dönümünde coşkulu 
bir kutlamaya ev sahipliği yapacak. Nar-
lıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Zafer 
Bayramımızın 99. Yıldönümünü coşkuy-
la, meydanlarda kutlayacağız.” dedi.

BAŞKAN Karakayalı: “Çocuklarımız bizim 
geleceğimiz, en kıymetlilerimiz. Onların bu 
önemli gününe ortak olduğumuz için çok 
mutluyuz. Bizler Kemalpaşa’da kocaman bir 
aileyiz.” dedi. 8’DE

AV SEZONU DEGIL
KATLIAM SEZONU

AV YASAĞININ OLDUĞU DÖNEMLERDE DE KAÇAK AVLAR TÜRKIYE’DE NE YAZIK KI ÖNLENEMIYOR

Erol Yaraş, “Av yasağı olduğu zaman, restoranlarda avlanması yasak balıklar nasıl 
satılabiliyor, balıkçı tezgahlarına gittiğiniz zaman o balıkları nasıl görebiliyorsunuz?”

“CAYDIRICI CEZALAR OLMALI”
TARIM Bakanlığı’nın balık hallerini, 
tezgahları ve restoranları denetlemesi la-
zım. Eğer yasak balıklar varsa, çok büyük 
cezalar yazacaksınız. 30-40 bin TL gibi 
caydırıcı rakamlar, o balığı satan kişiye 
ceza yazılacak. Siz cezayı balıkçıya, resto-
rana ya da satana yazarsanız, artık kimse 
avlayandan balık alamayacak. Çünkü bi-
lecekler ki, bakanlıktan görevliler geldiği 
zaman çok büyük cezalar yazılacak”

“BİRÇOK DENİZİMİZİ KAYBEDECEĞİZ”
MAVI bayrak önemli değil, kirlilik 
derecesinin hangi boyutlarda olduğu 
önemli. Mesela Izmir Körfezi’nde ne-
den yüzülemiyor. Çünkü insan vücudu-
nun kaldırabileceğinin üstünde kirlilik 
var da  ondan. Çeşme Körfezi de bu 
hale gelecek. Orkinos çiftliklerini kal-
dırmazsak, deniz patlıcanı katliamını 
önlemezsek başta Çeşme olmak üzere 
birçok denizimizi kaybedeceğiz.  3’TEEROL YARAŞ SAYFA 3’TE

EĞLENCEYE DOYACAĞIMIZ
RENKLI FUAR GÜNLERI

MENDERES 30 AĞUSTOS 
ZAFER BAYRAMI’NA HAZIR

IZMIR’IN ve İzmirlilerin hayatına dam-
ga vuran İzmir Enternasyonal Fuarı, 91. 
kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Her yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi 
ağırlayan fuar bu sene 2-11 Eylül tarih-
leri arasında düzenlenecek.  7’DE

MENDERES Belediyesi Başkan Vekili 
Erkan Özkan, 100. yıla yakışır bir şe-
kilde kutlanacağını söyleyerek, “Ata-
türk’ün yolunda onun yaktığı meşaleyle 
Menderes aydınlanacak” dedi. 

İZMİR’DE KONUT FİYATLARI
HİÇBİR ZAMAN DÜŞMEZ

Mesut Güleroğlu, “33 yıllık meslek hayatımda gayrimenkul fiyatlarının    
düştüğünü görmedim. Aksine Eylül-Ekim ayında daha da yükselecek”

SOSYAL konut projelerinin 
yapılacağının açıklanmasının 
ardından piyasalarda ‘konut 

fiyatları düşecek mi?’ soru-
sunu akıllara getirirken, 33 
yıllık mesleki deneyimiyle 
İzmir Emlak Komisyon-

cuları Odası Başkanı 
Mesut Güleroğ-

lu, “fiyatların 
düşmesini hiç 
beklemiyo-

rum.” dedi. 
8’DE

KEMIK VE MITOKONDRI 
BAĞLANTISI

KAS kütlesinin 
yaşa bağlı olarak 
azalması sürekli 
bir süreç ve 30 
yaşından itibaren 
yağsız kaslarda 
azalma olduğu 
ve bunun kemik 
sağlığı için po-
tansiyel sonuçları 
öne sürülmekte-
dir. 2’DE


