HAVALAR SOĞUDU
TAYT SEZONU AÇILDI

İZMİR’İN
KURTULUŞU
KUTLU OLSUN

HER geçen yıl modada daha çok yer
edinen taytlar, sonbaharın gelmesiyle birlikte yeniden vitrinlerin gözdesi olmaya
başladı. İşte sezonun tayt çeşitleri... 2’DE

EYLÜL

RECONQUISTA yani
batının deyimiyle yeniden fetih... İlk olarak İspanya’daki Müslümanların atılması için başlayan
bu harekat, İzmir’in
düşmandan arındırılması ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin
kurulmasıyla
bertaraf
edildi.

İ. ATTİLA ACAR 10’DA

ZAYIFLAMADA
YENİ YÖNTEMLER
KLASİK yöntemlerle kilo vermekte
zorluk mu çekiyorsunuz? O halde ihtiyacınız olan belki de yeni
bir yöntemdir. Fonksiyonel tıp
diyetinden sıvı detoks kürlerine
kadar farklı ve dikkat çekici
yöntemler bu yazıda. 11’DE
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İYİ PARTİ TİRE’DE
İDDİALI BAŞLADI

31 Mart’taki seçimlerin sonucunda
Tire Belediyesi’ni kazanan İYİ Parti,
İzmir’deki tek belediyesinde başarılı
olmak ve belediyecilik anlayışını kente
kanıtlamak istiyor. 4’TE

ŞİDDETİN İLACI

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

NEW YORK’TAN MOSKOVA’YA KADAR HEPSİ GELECEK

DUNYA IZMIR’DE

BULUŞACAK
TUNÇ
SOYER

KADINA ve çocuğa şiddetin tüm dehşetiyle devam ettiği günlerde, yaşanan
acıların dindirilmesi için en büyük
çareyse İstanbul Sözleşmesi’nin olması
gerektiği gibi uygulanabilmesi... 10’DA

LOJİSTİKTE MİLLİ
OLABİLMEK...

SINIRLAR birbirine yaklaştıkça milli
çıkarları korumak için daha hassas
olmak şart. Lojistik sektörünün milli olmasıysa hem ihracatçı çıkarlarını hem
de ülke politikalarını gözetiyor. 8’DE

PAKİZE
SÜKAN

THOMAS
GEISEL

Kongreler ve fuarlar kenti olma hedefine
adım adım ilerleyen İzmir, şimdi de küresel
çaptaki dev kentlerin liderlerinin buluştuğu
zirveyi düzenlemek adına kolları sıvadı.
İLKİ KANADA’DA YAPILDI

DÜZENLEME GİRİŞİMİ...

LIVING Together adı verilen ve ilk
olarak Kanada’nın en büyük kentlerinden Montreal’de yapılan belediye
başkanları zirvesinin ikincisi Almanya’nın Düsseldorf kentinde gerçekleştirildi. İlk zirvede yer almayan
İzmir ise, ikinci zirvede Büyükşehir
Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından bizzat temsil edilerek adını
dünya kentleri arasına yazdırdı.

HER zirve bitiminde bir sonraki
zirveyi düzenlemek için o yılın ev
sahibi ülkesi ve kentinin söz sahibi
olduğu etkinlikte ilk olarak diğer
kentlerin başkanlarına İzmir hakkında sunum yapan Başkan Soyer, bir
sonraki zirvenin İzmir’de gerçekleşmesi adına Düsseldorf Belediye
Başkanı Thomas Geisel ile de ikili
bir görüşme gerçekleştirdi. 7’DE

YÜCEL, KOLTUĞUNU KORUYABİLECEK Mİ?

CHP İZMİR’DE
YENİ AKTÖRLER

ERKEN SEÇİM BİLE OLABİLİR!
SİYASETTE Ali Babacan tarafından kurulacak parti, halkta farklı
bir karşılık bulabilir. AK
Parti’nin kırılgan hale
gelen seçmeninden
yüzde kaç giderse gitsin, yeni sistemde bu
durum iktidar için
risk yaratır.
EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

HAMDİ TÜRKMEN 6’DA

MEDENİYET
ACABA neden
”Bunları yaptığım
için gurur duyuyorum”
diyeceklerimizi
yapmıyoruz?

SAĞLIKLI BESLENME
TAKINTI OLDU!

88. İEF’E
ZİYARETÇİ
AKINI
GDO’LU yiyecekler ile gelen hasta
olma korkusu, yeme bozukluğu oluşturacak derecede bir takıntı haline geldi.
Peki ortoreksiya adı verilen bu takıntının belirtileri nelerdir? 11’DE

2. ALSANCAK...
BAŞKAN Soyer’in
5 yıllık planları
arasında ikinci bir
Alsancak yaratma
projesi
yer
alıyor.

İZMİR’İN neredeyse
asırlık markası olan
İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl da
dopdolu programıyla ziyaretçi akınına
uğruyor.

CHP’DE kongre
süreci yaklaşırken,
parti içindeki kulislerde şimdiden
sandık yarışının
heyecanı yaşanıyor.
Seçim süreciyle birlikte yerel iktidarı
elinde bulunduran
partide yeni aktörler ortaya çıkabilir.
İlçelerin delege
dengesiyse oldukça
hassas konumda.

BURAK CİLASUN 6’DA

ZUHAL KOÇKAR 11’DE

ATAM...

“YANGINLARIN

SEBEBİ YÜZDE 90...”
İZMİR Ağustos ayındaki yangınların
yaralarını sarmaya çalışırken Orman
Bölge Müdürü Mehmet Erol, dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve yangınların çıkış nedenlerini anlatırken çok
çarpıcı bir istatistik açıkladı. 8’DE

9 Eylül şerefine
Büyük Atatürk’ün
anılarına şöyle bir
yolculuk
yapmaya
ne dersiniz?
GAMZE GÜRELİ 10’DA

