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• Her günün bir öncesini arattığı Türkiye’de, Berat Albayrak 
“burası çok önemli” toplantılarına devam ediyor. Son mesajı: 
“Tünelin ucundaki ışık büyümeye başladı.” 
• Ulusal Kurtuluş 
mücadelesinin 100 yılı, 
siyasetçi ve bürokratlara 
bırakılmadan coşkuyla 
kutlandı. Yine de aynı 
gemide değiliz.   
• Bir zamanlar Yuna-
nistan’la her sürtüşmede 
Ege’ye yollanan “Hora” 
gemisinin yerini alan 
Oruç Reis gemisi hizmet 
alım ihalesi ile işletilecek. 
“Milli” sismik araştırma 
gemisi olarak lansmanı 
yapılan gemi için MTA ihale ilanı yayınladı. Milli menfaatlar 
artık kamu ihale kurumu yetkisinde.
• “Herşey çok güzel olacak” paylaşımında bulunan, Erdoğan’ın 
kanser tedavisi gören “manevi kızı” bıçaklı saldırıya uğradı. 
İmamoğlu’nun çağrısı üzerine “konuşan” sanatçı ve aydınlar 
ise Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanlığı’nca fişlendi. Daire 
Başkanı fişlemeyi twitter hesabından “kayıt altında” notuyla 
paylaştı. 
• Erdoğan’la Trump arasındaki füze-uçak restleşme “görünürde” 
sürüyor. Ver 400’ü al 35’i .
• Karikatürist Musa Kart yeniden cezaevinde. 

• Seçimlere darbe. İmamoğlu’nun kazandığı seçimleri iptal 
etti. Gerekçeyi 18 gün yazamadı. Yazdığı da anlaşılamadı. YSK 
çalışır durumdaki eski seçiminizi 18 gün deneme süresi içinde 
yenisiyle değiştiriyor. (Kampanya ile ilgili değişiklik yapma hakkı 
saklıdır) 

• 600 milyon TL’ye mal olan Çamlıca Camisi “hizmete” açıldı. 
63 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği camiye, eleştiriler 
üzerine açılan internet hesapları üzerinden namaz vakitleri için 
kampanya düzenleniyor. 
• Tecavüz zanlıları için 1.derece hafifletici demirbaş olan 
kravatın yanına, kurbanlar için de bir unsur bulundu. 5 yaşında 
kız çocuğuna cinsel istismar vakasında Star yazarı “ebeveynleri 
olmadan sokakta ne işi vardı” diyebildi. 

• Dumanlı havayı seven İsrail Gazze’yi sürekli bombalıyor. Son 
olarak 17 kişinin öldüğü saldırı sonrası AB temsilcisi Filistin’i 
uyardı; “Gazze’den atılan roketler İsrail halkına tarifsiz acılar 
yaşatıyor”. Cevap yine bir AB’liden geldi. Christiano Ronaldo 
Ramazan dolayısıyla Filistin’e 1,5 milyon dolar bağışladı. 
• Kılıçdaroğlu ve neredeyse tüm HDP milletvekillerinin 
dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekeler 
Meclis’te. 
• İftar yemekleri, seçim çalışmalarının ayrılmaz parçası. Seçim 
dönemi boyunca, yemek masası getirene halka yakın görünme 
özellikli yer sofrası hediye. 

Vendetta


