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RAMAZAN 
Bayramı geldi 
çattı. Peki 9 
günlük tatilde 
kilo almamak 
için nasıl bes-
lenmeliyiz? İşte 
örnek menü ve 
diyet dostu tavsi-
yeler... 11’DE 

HAVALA-
RIN ısınma-
sıyla birlikte  

kızgın 
kumlardan 
serin sulara 

atlama sezo-
nu da açıldı. 

Plajların şıklık 
yarışında geri 

kalmak isteme-
yen hanımlar  

için plaj modası 
2’DE 
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Tatilde nasıl 
beslenmeliyiz?

Bu yaz 
plajın en
havalısı
siz olun

En doğal terapi:
Orman terapisi...

CESME’DE BUYUK
VEFASIZLIK

CHP Çeşme, 40 Yıllık Duayen Siyasetçi Tütüncüoğlu’nu İhraç Etmek İstiyor!

CESME’DE BUYUK
VEFASIZLIK
Çeşme’de 4 dönem boyunca belediye başkanlığı görevini yapan ve ilçenin duayenlerinden 
biri olan Faik Tütüncüoğlu için CHP Çeşme kesin ihraç istedi. Tütüncüoğlu’nun “Terbiyesizlik” 
olarak nitelendirdiği ihraç isteminde son sözü CHP İzmir İl Disiplin Kurulu söyleyecek.

İHRACI ORAN MI İSTEDİ?
ÇEŞME’DE yerel seçimin geçme-
sinin ardından sular durulmuyor. 
Kesin ihraç talebiyle disipline sevk 
edilen duayen başkan Faik Tütün-
cüoğlu, kendisine karşı yapılan 
bu hamle için “Yılların birikimi ve 
kin” ifadesini kullandı. Tütüncüoğ-
lu 2014 yılında bayrağı yüzde 56 ile 
devrettiğinin altını çizdi.

”BAŞARISIZLAR VE...”
31 Mart’ta İYİ Parti ile ittifaka ve 
HDP’lilerin desteğine rağmen yüzde 
53 oyun ancak alınabildiğini söyle-
yen Tütüncüoğlu, “24 Haziran’da bu 
partilerin oyu yüzde 20, bizim ise 53 
kadardı.. Şimdi üç partinin toplamı 
yüzde 53 ediyor. Başarısızlıklarını 
bana yüklemeye çalışıyorlar.” dedi.    
BURAK CİLASUN SAYFA 8’DE

SOYER’DEN MÜJDE VAR
PAZARLARDA fiyatlar el yakarken, 
vatandaşın kesesini rahatlatacak adım 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’den gelecek. Eylül ayına kadar 
İzmir’in 30 ilçesinde açılacak 
olan tanzim satış pazarlarıyla 
birlikte halk, mutfakta ihti-
yaçlarını ucuza temin edecek. 
Projenin temeliniyse koopera-
tifler oluşturuyor. 

Kruvaziyerde hedef
2013’e geri dönmek

BİR dönem yıl-
da  500 binin 
üstünde kru-

vaziyer turisti 
ağırlayan İz-

mir, eski gün-
lerini mumla 

arıyor. 2020’de 
yeniden gele-
cek olan kru-
vaziyerler ise 
kent turizmi 
için yeniden 

umut doğurdu.  
Cansu Temir 

Aksu 4’TE

CHP’DE YAZ SICAK GEÇECEK
CHP İzmir’de gözler her ne kadar 
İmamoğlu ve İstanbul’a çevrilmiş 
olsa da, İstanbul seçiminin ardından 
kongre sürecinin başlaması beklenen 

partide şimdiden mevzi-
ler alınmaya başlandı. 
En büyük iki cephe-
yi ise Tunç Soyer ve 
Tuncay Özkan oluştu-
ruyor. Peki kim, hangi 

cephede mevzi-
lenecek?

EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

FAİK TÜTÜNCÜOĞLU

MERVE Köken ve Bilge Köseba-
lan, Türk edebiyatına unutulmuş bir 
eseri yeniden kazandırdı. Eseri önemli 
kılansa Türk tarihindeki ilk bilimkurgu 
romanı olması... 10’DA 

YERLİ tohum hakkında merak 
edilenleri ve spekülasyonları Türki-
ye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş 
Akcan’a sorduk. Akcan “Yerli tohumla 
100 milyonu besleriz.” dedi. 8’DE 

İLK TÜRK BİLİMKURGUSU
100 YIL SONRA HAYAT BULDU

TOHUMDA
MAKAS
KAPANIYOR MU?

Tanzim Satış Pazarları geliyor 
Ödemiş patatesi 75 kuruş, soğan 1 liraya satılacak

EKONOMİDE 
yaşanan sıkıntılar, 

İzmirli iş insanları-
nı yollara düşürdü. 

Ayakta kalmak iste-
yen firma sahipleri 
çareyi ihracatta bu-

lurken, ortaya çıkan 
krizin uzun vadede 
fırsata dönüşme ih-

timaliyse ekonomik 
çevrelerde heyecan 

yarattı.  7’DE 

ÇANTASINI KAPAN
İHRACATA
KOŞUYOR

EĞİTİM SİSTEMİNDE
YAPILAN YENİLİKLER
NEYE YARAYACAK?NEYE YARAYACAK?

MİLLİ Eğitim 
Bakanı Ziya Sel-

çuk’un açıkladığı 
yeni eğitim siste-
mini Türk Eğitim 
Sen İzmir 1 No’lu 
Şube Başkanı Me-

rih Eyyüp Demir 
anlattı. 9’DA 

10’DA

HAMDİ TÜRKMEN SAYFA 7’DE


