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Ţ:BĝBOBO�QBUMBNB�TPOSBTð����LJĝJOJO�ZBĝBNðOð�LBZCFUUJÞJ�IBWBJ�Ż-
ĝFL�GBCSJLBTðOðO�TBIJCJ��ŝ4PSVNMVMVL�CBOB�BJU�EFÞJM�CFO�OBEJSFO�
VÞSBSðN�GBCSJLBZBŞ�EFEJ��%PÞSV�IF�Jĝ�LB[BTð�TPOSBTð�GBCSJLBOðO�ZF-
OJEFO�B¦ðMNBTðOB�J[JO�WFSFOMFS�Hµ[�ZVNBOMBS�TPSVNMV��4µ[�LPOVTV�
.�4ï"%śTB�HFSJTJ�UFGFSSVBU��
ŢAKP Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu sırtına Kızılay ön-
lüğünü geçirip bayram arifesinde yardım paketi dağıttı. Yanında 
görevliler değil AKP kadın ve gençlik kolları vardı. Siz Kızılay’a 
yardım edin AKP dağıtır. Girbiyanoğlu siyasette bir üst aşamaya 
geçerse de yerinin diğerleri gibi Kızılay ilçe başkanlığı olduğunu 
biliyor, ona göre davranıyor. 
Ţ�BOBLLBMFśEFLJ�%BSEBOFM�(ðEB�GBCSJLBTðOEB�LPSPOB�UFTQJUJ�TPOSBTð�
ŝLBQBMð�EFWSF�¦BMðĝNBZBŞ�HF¦JMEJ���BMðĝBOMBS�Sð[BMBSð�EðĝðOEB�BMðOBO�
LBSBSMB�FWMFSJOEF�EFÞJM�JĝZFSJOEF�[PSVOMV�LBSBOUJOBZB�UBCJ�UVUVMV-
ZPS�� ;PSVOMV� ¦BMðĝNB� LBNQMBSðOð� BOEðSBO� VZHVMBNB� TFOEJLBMBSDB�
QSPUFTUP�FEJMJSLFO�%BSEBOFM�:,�CBĝLBOð�/JZB[J��OFO�ŝLBQBMð�EFWSF�
¦BMðĝNB�SFTNJ�NBLBNMBSðO�CJ[MFSF�µOFSEJÞJ�WF�UFCMJÞ�FUUJÞJ�CJS�NF-
UPU�PMVQ�HµSFWJNJ[�PUPSJUFOJO�ZµOMFONFMFSJOF�VZNBL�WF�LBSBSMðMðL-
MB�VZHVMBNBLUðSŞ�EFEJ���

ŢBaşkanlık, sürekli hal 
alan krize karşı gündem 
değişikliği olarak belirle-
diği Ayasofya’yı açtı. Tüm 
muhalif toplantılar korona 
nedeniyle yasaklanırken, 
Ayasofya’ya özel ve resmi 
turlar düzenlendi. Onbin-
ler hilafet istedi, Atatürk 
lanetlendi. Ali Erbaş, Kılıç 
Ali oldu, açılışta başladığı 
kılıç şovunu Cuma’da da 
sürdürdü. 
Ţ5»SLJZFśOJO� EµSU� CJS� ZBOðO-
EBLJ� ŝWBIĝJ� IBZBUUBLJ� IBZ-

WBOMBSð�µME»SNFŞ�JIBMFTJ�UFQLJMFS�»[FSJOF�JQUBM�FEJMEJ��ĜJNEJMJL��
Ţ(»WFOJMJSMJL�WF� J[MFOJSMJLMFSJ�TðGðSMBOBO�ZB[ðMð�WF�HµSTFM�NFEZBZB�
alternatif olan sosyal medya platformlarına ilk kelepçe vuruldu. 
1984 gerçekleşiyor ya da gerçekleşti haberimiz yok. 

Ţ"EBMFUJO�»¦»OD»�BZBÞð�
TBWVONB�",1śOJO�¦PL-
MV� CBSP� QSPKFTJOF� LVS-
CBO� PMVZPS�� .FDMJTUFO�
HF¦FO�CJBU�ZBTBTð�TPOSB�
JML� ¦PLMV� CBSP� CBĝWV-
SVTVOV� 4JWBT� LBUMJBNð�
TBOðL� BWVLBUMBSðOEBO�
	ï[NJSMJ
�"MJ�"ĝMðL�ZBQUð��
ŢJülide Ateş, 7 TİP’li 
gencin katili Haluk Kır-
cı ile Haber Global’de 
program yaptı. Katili 
aklayan program vic-
danları bir kez daha 
yaralarken, medya om-
budsmanı Faruk Bildirici “katile söz veren de onu yayımlayan da 
katliama ortak olmuştur” dedi.��
Ţ5PQMVNVO� EFÞJĝJL� LFTJNMFSJOEFO� H»ODFM� QBOLBSUMBS�� ïTUBOCVM�
4µ[MFĝNFTJ� :BĝBUðSţ��4PTZBM� .FEZB� :BTBTð� #BZðMUðSţţ�,BOBM� ïT-
UBOCVM�:BÞNBMBSţ��)JMBGFU�(»ME»S»S������7BSMðL�'POV�:VUBSţ�,ðEFN�
5B[NJOBUð�'POV�$BO��FLJĝUJSJSţ���PLMV�#BSB�#µMFSţ�.BEFO�0DBÞð�
5BSMBOB� �µLFSţ�� #JZPHB[�
5FTJTJ�4»S»OE»S»Sţ��
ŢEkonomik kriz ve pan-
demi kurban satışlarını 
da etkiledi. Satışlar bü-
yük oranda azaldı. 
Ţ",1� #FSHBNB� #FMFEJZF�
#BĝLBOð� )BLBO� ,PĝUV�
���� NBIBMMF� NVIUBSðOB�
J¦JOEF� LFOEJ� GPUPÞSBGðOðO�
CVMVOEVÞV� ¦FS¦FWF� IFEJ-
ZF�FUUJ��)BLTð[�JĝUFO�BUNB�
WF� T»SH»OMFSJZMF� UBOðOBO�
,PĝUVśZV�BSUðL�¦FS¦FWFEFLJ�SFTNJOEFO�EF�UBOðZBDBÞð[��
ŢŞarabınızı nasıl alırsınız? 
MOLLA KARASI:  Merkez sağ gövdeli, Anadolu’da kolayca içilebilir.     
MERAL –CHENER BLANC: Alkolü yüksek ama dengeli bir laisitesi 
var.
REYİSling: Kuru hamaset, kavrulmuş işçi ve imara açılmış topraksı 
buklelere ejder meyvemsi altın çilekli notlar eşlik ediyor. 
SELOT: 4 yılı aşkın şişe beklemesi mahpus aromalarıyla meyvelerin 
birlikteliğini pekiştirmiş.
Ţ",1�ï[NJS�.JMMFUWFLJMJ�)BN[B�%BÞ�ï[NJS�#»Z»LĝFIJS�#FMFEJZFTJśOJO�
EBÞðUUðÞð�T»U�LVUVMBSðOðO�»[FSJOEF�ZFS�BMBO�HµLLVĝBÞðOðO�T»CMJNJ-
OBM�NFTBK�WFSEJÞJOJ�JNB�FUUJ��ŝ%BÞŞ�HJCJ�BEBN�¦PDVLMBSðO�T»U�LVUV-
TVZMB�ŝTJZBTFUŞ�ZBQðZPS�ZB�
Ţ0TNBO� ,"7"-"� ����� H»OE»S� µ[H»SM»Þ»OEFO� ZPLTVO�� %FNJS�
kapı, kör adalet. 

Vendetta


