
emo izmir şubesi kasım 201738

>

•Metal yorgunluğu örgütten önce Erdoğan’da görüldü. 
Erdoğan Ukrayna gezisinde düzenlenen basın toplantısında 
uyukladı. 
•Antalya’da polisten tekmeli-coplu dayak yiyen kadına polise 
mukavemetten dava açıldı. Tekmeye ve copa mukavemet!
•Aysel Tuğluk’un annesinin mezarına saldıranlar serbest. 
Canlılarına saldırmak üzere. 
•“İsteseniz de İstemeniz de Geçecek Yasası” meclisten geçti. 
Müftüler nikâh kıyabilecek. Sonuçta evlilik aşkı öldürmüyor 
mu? Yani yine İmam. 

•Samsun’da Berberler Odası, ABD’nin vize kararı sonrası 
berberlerin Amerikan traşı yapmasını yasakladı.
•İstifası istenen belediye başkanları toplantı yaptılar, süre 
istediler, tehdit edildiler ama yılmadılar. (!) Külli mi Külliye mi 
iradesi diye mırıldanıp "direnerek" ayrıldılar. 
•Adıyaman Üniversitesi Rektörü “Yabancı bir kadınla 
tokalaşmak ateş tatmaktan daha korkunç.” En korkuncu bu 
kafayla rektör olabilmek. 
•Bakan Fakıbaba’nın “fakirler de et yiyecek” diyerek 
Sırbistan’dan getirttiği ve İslami usullere göre kesildiğine 
(yerseniz) kefil olduğu etler (hayvanların gözü bağlandı, 
Müslüman kasaplar bulundu vs) iki günde tükendi (yemedik). 
Etlerin satışı için 8 market talepte bulunurken yalnızca BİM ve 
A101’e et verildi. Tanı bunları ne fark eder deme! 
•Erdoğan yapılaşmayla ilgili “İstanbul’a ihanet ettik, ben 
de bundan sorumluyum “dedi. Kanal İstanbul, Kuzey 
ormanları, Karadeniz, AKM ve bütün Anadolu’da yıkım ve 
rant devam ederken. 
•Nuriye Gülmen’e gönderilen mektupların bazılarında 
yazan “kucak dolusu sevgiler” ifadesi sakıncalı bulunarak 
sansürlendi. Ayrıca tutukluların “kantinde satılan ürünler 
kalitesiz” ifadesi de sakıncalı. “Üzerini karala” “Tamam 
ama kalem yazmıyor” “Kantinden mi o kalem?”

•Kırklareli Cam Fabrikası’nda işten atılan cam işçilerinin 
aileleriyle başlattıkları yürüyüş OHAL gerekçesiyle Tekirdağ’da 
durduruldu. OHAL gerekçesi daha önce söylenmişti. 
“Patronum sana söylüyorum, işçim sen anla.” 
•İsmailağa Cemaati’nin TV kanalında yayınlanması zorunlu 
(sigarayla ilgili) kamu spotunda kadınlar buzlanarak 
ekranlara getirildi. “Kadınlığı acilen bırakmalısın.”
•Şırnak’ta maden ocağında iş cinayeti. 8 işçi hayatını kaybetti. 
İşçilerin sigortasız işyerinin de kaçak olduğu açığa çıktı. 
Elektriği var, vergi mükellefiyeti var, işçileri var ama Bakanlığın 
haberi yok. İddianız Cumhuriyet tarihinin en yüksek kömür 
üretimini gerçekleştirmekse bunlar saylanmaz tabii.
•Ekim devriminin 100.yılında Rusya’ya gitmek isteyen Halkın 
Türkiye Komünist Partisi Başkanı Erkan Baş’ın pasaportuna 
havaalanında el kondu. Hani “Komünistler Moskova’ya” 
gitmeli idi. 
•Erdoğan AKM proje tanıtımında konuştu. “Batılılıktan söz 
edenlere soralım. Dünya çapında bir opera sanatçısı bir gitarist 
yetiştirebilmişler mi “ Bunları söylerken yanında dünyaca ünlü 
Fatih Ürek, Ebru Yaşar,  Oya Başar, Cengiz Kurtoğlu vs. vardı. 
•2018'de 45 yeni cezaevi, açılıyor. Tutuklu sayısı 275 bine 
çıkıyor. 
•TEOG kalktı, adrese dayalı yerleştirme geldi. Çok beğenilen 
sistem her yere yaygınlaşacak.. “Herkes parasını en yakın 
bankaya götürecek.” “Artık herkes evine en yakın operaya 
gidecek.” “Artık en yakın kitap fuarı basılıp yazar dövülecek.” 
“Her terörist en yakın hedefe saldıracak.” 
•Erdoğan, Vali ve Belediye Başkanlarına seslenerek 
“Rica ediyorum, lütfen şu dikey yapılaşmayı ilerimizde, 
ilçelerimizde müsaade etmeyelim… Şehirlerimizin çirkin 
binalarla kirletilmesine daha fazla tahammül edemeyiz” 
dedi. Biz de İzmir için istirham ediyoruz. Lütfen şehrin her 
yerine özelikle Basmane Meydanına saplamaya çalıştığınız 
ucubeden vazgeçin..
•Bilim ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü “Biz 
Antarktika’ya bilim üssü kurmaya gidiyoruz, muhalefetin 
gözü Edirne’den ötesini göremiyor.” 
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