Papazýn ordusu gibi, imamýn ordusuna karþý da kendimizi koruyacaðýz, deðil mi Cemal Bey? Anladýk da imamý
anlamadýk… Sen Fetö'yü mü kastettin? Ýlahi Cemal, yani toplumumuz þimdi Fetö ordusunun tehdidi altýnda mý?
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

TARÝH: 15 Þubat 2018 Perþembe YIL: 17 SAYI: 5894 FÝYATI: 3.00 TL (KDV dahil)

Þener LEVENT

Açý
SÝZ SÖYLEMEDÝNÝZ,
BEN SÖYLEDÝM
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Linç giriþimi sýrasýnda gazete binasýnda bulunan ve olayý görüntüleyen
arkadaþlarýmýzdan Yusuf Alkým dünkü duruþmada tanýk olarak dinlendi…

Yakýn
Öldürün
Yusuf Alkým

Alkým: Toplanan kitle bize laf atarak, "Rumcu, hainler, ajanlar" diye baðýrmaya baþladý. Biz dýþarýda
olanlarý gazetenin kameralarýndan izliyorduk… Kalabalýk arttýkça sloganlar daha da sertleþti… "Öldürün,
yakýn" diyerek tekbir getiriyorlardý… Gazetede sosyal medya üzerinden yayýnlar yapmaya baþladýk…
n "Polis saldýrganlara müdahale etmeyip onlarý durduracak bir
hareket yapmayýnca kendimizi koruyacak tedbirler almaya
baþladýk… Gazetenin kapýsýna eþya yýðdýk… O kadar çok taþ
atýlýyordu ki, camýn yanýna yaklaþmak mümkün deðildi"…

Mecliste güven
oylamasý bugün
n Hükümetin güvenoyu
alabilmesi için salt
çoðunluðun, yani en az
26 milletvekilinin olumlu
oy kullanmasý gerekiyor…
n Güvenoyu alan hükümete karþý
güven oylamasýndan sonra üç ay
geçmedikçe güvensizlik önergesi
verilemez…
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SUÇLAMALAR

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...

Akdeniz'de
gerginlik

Ali Osman

n Saldýrý sýrasýnda Yusuf Alkým'ýn gazete içinden cep telefonuyla
çektiði görüntüler duruþma salonunda gösterilince herkes þok
oldu… Tamamlanan duruþmada dava avukatlarýn son
hitaplarýna kaldý… Hitaplar bugün saat 11.00'de… l 3. sayfada

Doðuþ Derya kendini savundu:

Ben Türkiye'ye tecavüzcü, iþgalci demedim
n "5 yýldýr ismim üzerinden karakter katliamý yapýlýyor" diyen Doðuþ Derya, "Ne Türk
askerine, ne Türkiye'ye tecavüzcü, ya da iþgalci dediðime dair bir demecimi bile
gösteremezler" diye konuþtu…
n "Zorlu Bey benim düþmaným deðil. O öfkeyle o lafý etmemem lazýmdý. Piþmaným…
Fikirlerimiz örtüþmese de benim kendisiyle muhabbetim vardýr"…
n "Sýrf provoke etmek amacýyla belaltý vuruyorlar, ama bu benim hayatýmý, can
güvenliðimi tehlikeye atýyor. Yarýn toy bir genç bu laflardan etkilenip de gelip
benim canýma kastederse, o zaman ne olacak?"
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Siz Afrin'e
gitmeseniz de
Afrin size
gelecek!
Aziz Þah

"SAYINLAR"IN VE
"SAYILMAYANLAR"IN
ÜLKESÝNDE

KOÞ KURTAR
NEYÝ
KURTARACAKSAN

ZEKÝ ÇELER BÝR
"DELÝ
KAYMAKAM" MI?

Faize Özdemirciler

Dolgun
Dalgýçoðlu

Mehmet Levent

Türkiye tüm baskýlara raðmen geri adým atmýyor…
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