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Ţ�,BTUBNPOVśEB�HF¦FO�ZðM�ZBĝBOBO�TFM�GFMBLFUJOEF�ZðLðMBO�DBNJOJO�ZF-
SJOF�BZOð�ZFSF�ZBQðMBO�DBNJ�TPO�TFMEF�ZJOF�ZðLðMEð���TUFMJL�HF¦FO�ZðM�����
LH�ZBÞBO�ZBÞNVS�CV�ZðM�TBEFDF�LF[�����LHśEð��ŝ.BM[FNFEFO��¦BMNðĝMBS�
BCJŞ��EFZJQ�CJMEJÞJNJ[�BNB�Hµ[�ZVNEVÞVNV[�ŝNFTFMŞ�LµQS»�PUFM�WF�
LPOVU�ZBOðOEB�DBNJMFSF�EF�IBLTð[MðL�FUNFEFO�EFWBN�FEJZPS���
Ţ�Çiğli AOSB’de faaliyet gösteren LUNA elektrik fabrikasında işçilerin 
ücretsiz izne çıkarıldığı belirtildi. Evrensel gazetesine göre yaklaşık 
850 kişinin çalıştığı fabrikanın 2010 yılı Eylül ayında Landis+Gyr  adlı 
İsviçre kökenli firma tarafından satın alınması sonrası mevcut yö-
netim, devir teslime kadarki süreçte maksimum kar için stoklarla 
üretim yapıyor. 
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MBI� BOMBĝNBTð� ZBQNBTðOB� ï:ï� 1BSUJMJ� :BWV[� "ÞðSBMJPÞMVśOEBO� ZPSVN��
ŝ:VOBOJTUBOśðO�TJQBSJĝ�FUUJÞJ�TJMBI�QBSBTð�LBEBS�CJ[�5&-&,0.śEB�EPMBO-
EðSðMEðL������NJMZBS�EPMBS�GBJ[�µEFNJĝ�CJS�»MLFZJ[��:VOBOJTUBOśðO�CJSB[�
ŝBEBNMBS�CJ[JN�TJMBIB�BZðSEðÞðNð[�QBSB�LBEBS�EPMBOEðSðMNðĝMBS�CFOJN�
IBEEJNJ�CJMNFN�MB[ðNŞ�EJZF�E»ĝ»ONFMFSJ�MB[ðN�

Ţ Ekonomik krizin kont-
rolünü kaybeden hükü-
metten Cumhurbaşkanı 
aracılığıyla müjdeler 
yağıyor.. Doğal gaz müj-
desi, 30TL’yi geçen akar-
yakıt fiyatlarındaki mü-
tevazi indirim müjdesi, 
Adana’da “büyük” petrol 
rezervi müjdesi… Duru-
mun kendisine de vazife 
verdiğine inanan Gökçek 
de atıldı. “Yeraltında 6 

milyar dolarlık jelibon bulunmuş”. 
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ZðMEðSðN�Ið[ðOEB�POBZ��#BLBOMðL����)B[JSBOEB�ZBQðMBO�CBĝWVSV� J¦JO����
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Ţ İzmir Selçuk ilçesi Belediye Meclisinin AKP’li üyeleri tarım arazi-
lerinde kaçak yapılara izin verildiği gerekçesiyle denetimlerin artı-
rılması talebinde bulundu. Yapılan denetimlerde ise AKP Selçuk İlçe 
Başkanı’nın sahip olduğu arazideki inşaata 3 kez mühürleme işlemi 
yapıldığı ortaya çıktı. Denetim yapılsın benimki hariç.
Ţ�%»OZBOðO�FO�LBMBCBMðL� JLJODJ�»MLFTJ�)JOEJTUBOśEB�LJSMJMJLMF�N»DBEFMF�
LBQTBNðOEB����U»S�UFL�LVMMBOðNMðL�QMBTUJL�»S»OF�ZBTBL�HFMEJ��1MBTUJL�
»SFUJDJMFSJ�JTF�NVIUFNFM�Jĝ�LBZðQMBSðOð�ĝBOUBK�LPOVTV�ZBQBSBL�FSUFMFNF�
JTUFEJ��%»OZBOðO�IFS�ZBOðOEBO�QMBTUJL�BÞðSMðLMð�¦µQ�JUIBM�FEFO�ŝCJ[JNLJ-
MFSŞ�UFST�ZµOEF�EFWBN�
Ţ�Gezi Direnişi eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz 
için Anadolu Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde öğrenciler “Ali 
İsmail’i unutmadık” yazılı pankart açtılar. Sonrasında sert bir şekilde 
darp edilerek gözaltına alındı. Bunu da unutmadık!
Ţ�"GZPO�4JWBT� ï[NJS�TPO�PMBSBL�7BO�HF[JMFSJOEFO�IBTUBOF�WF�IBWBB-
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&SEPÞBOśB�ZBQBDBÞð�#VSTB�[JZBSFUJ�µODFTJ�IBUðSMBUNB���OJWFSTJUF�IBT-
UBOF�WF�IBWBBMBOð�LPOVMBSðOB�HJSNF���
Ţ Uzaya gidecek ilk Türk’ün kim olacağından sonra yeni soru(n) uzaya 
gidecek ilk yemek ne olacak. TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım 
“Mesela yiyecek olarak Türk mutfağından bir şeyler götürülebilir, 
hatta uzay yolcumuz orada bulunanlara da (uzaylılar dahil) ikram et-
sin”. Bizim önerimiz “kısır” götürülsün, gün yapılsın. 
Ţ�"OUBMZB�UBSJIJ�,BMFJ¦JśOEF�EFWBN�FEFO�SFTUPSBTZPO�TðSBTðOEB�LVMFOJO�
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NBZBO�TPSVMBS�BSBĝUðSðMðZPS��

Ţ� Sri Lanka’da hükümet karşıtı eylemler sürerken 
Seylan Elektrik Kurulu Mühendisler Birliği ülkede ge-
nel grev başlattı. Sendikaya bağlı 1100 mühendisten 
900’ünün aldığı karar sonrası 8 hidroelektrik sant-
ralın elektrik üretimi durduruldu. Üretimden gelen 
güçlerini böyle kullandılar. “Kullanırız bak, ona göre” 
diyenlerin kulakları çınlasın.
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