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Gümüşhane’de yapımına 2015 yılında başlanan ve 51 milyon
TL’ye tamamlanan hastane, zemindeki heyelan tehdidi nedeniyle
açılamıyordu. Nihayet,

Somali’ye 30 milyon dolar bayram parası. Bununla birlikte son 6

neredeyse bir hastane

yılda aktarılan hibe miktarı 117 milyon, 10 yıldaki ise 1 milyar doları

bedeli olan 39 milyona

aştı. Somali’de Mogadişu havaalanı Favori LLC, limanı ise Albay-

unutulan küçük detay

rak Grubu tarafından işletiliyor. Hibeler Türkiyeli sermayeye öde-

halledildi. Açılıyorrrr.

melerin aksamaması için garanti olarak(mı) aktarılıyor.
-

Afganistan artık Taliban’ın. ABD’nin 20 yıllık yıkım savaşı sonuç
Diyanet İşleri Yüksek Kurulu, yengeç, kalamar, ıstakoz, karides,

verdi. Rus’lara karşı des-

midye gibi deniz ürünlerinin helal olmadığını ve yenilemeyeceğine

teklenen radikal islam, Su-

hükmetti. Duyan olur da, insanların işi gücü var sanılır. Diyanet İş-

riye, Yemen, Irak, Libya’da

leri, bırak bu işleri.

yarım
-

kalan

Afganistan’da

zaferlerini
kutluyorlar..

Diğer ABD yanlısı Müslü-

man ülkede olduğu gibi artık
Afganistan’da da kadının adı

Yaşanan sel felaketinden İkizdere’ye gelen Erdoğan için böl-

yok. Tüm yabancılar ülkeyi

ge, yüzlerce jandarma

terk ederken Türkiye ise ha-

tarafından

vaalanı pazarlığında. Ne de

Erdoğan,

kuşatıldı.
aylardır

ye-

olsa “Taliban’ın inancıyla ters bir yanımız yok".

relde süren direniş için

-

“Türkiye’nin değişik yer-

-

lerinden ne kadar sol varsa komünist varsa alıp

-

buraya getiriyorlar ”dedi.
Zaten seller de HES'leri
mağdur ediyor.

DEÜ’nin tercih değil zorunluluk dediği ancak YÖK’ün bile yalanla-

dığı yabancı öğrenci kontenjan artışı, Tınaztepe Kampüsü önünde
öğrenciler tarafından protesto edildi. Yapılan basın açıklamasında

Mehmet Naci İnci, Boğaziçi’li 611 öğretim üyesi gibi yapmadı, sırtı-

“ilave kontenjanlar, yabancı öğrencilere göstermelik YKS ile birlik-

nı değil yüzünü Rektörlüğe döndü. O şimdi “tepeden inme rektör”.

te 3 bin ile 50 bin TL arasında satışa çıkarılmıştır. Artık DEÜ’nde
eğitim daha da nitekliksizleşecek, amfiler taşacak, ring kuyrukları
artacak, yemek sıraları uzayacaktır. DEÜ kimsenin arka bahçesi de-

-
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ğildir” dendi. Katılıyoruz özellikle de (Sn) Nükhet’in.

