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SPD Başbakan adayı Weil:

Weil: Seçildiğim takdirde Hamburg’taki gibi İs-
lamiyetin tanınması için imzalanan devlet söz-
leşmesinin burada da olması için çalışacağım.

İslâm tanınmalı
RESEPS‹YONDA

TÜRKLERLE BULUfiTU

Uyum için eğitim  şart
İhlas Media Center’i ziyaret eden Federal Alman Mec-
lisi’nin Kalkınma ve Ticari İlişkiler Komisyonu Başkanı
Dagmar Wöhrl, entegrasyon sürecinde bilhassa eğitimin
üzerinde durulması gerektiğinin altını çizdi. 5’TE

∂ Erdoğan sordu
Başbakan, “Öldürülen 3 ki-
şiden biriyle görüşürdük”
diyen Hollande’a sert çıktı:
Öldürülenler arasında kırmızı
bültenle arananlar var. Bu in-
sanlar sizinle nasıl düzenli
görüşebilir? Neden görüştü-
ğünüzü, ne görüştüğünüzü
derhal açıklayın.  12’DE

Teröristle
ne görüştün 

HOLLANDE’A:

∂ İlişkilerimizi önemsiyoruz
Eski başbakan Gerhard Schrö-
der’in Türkiye’nin Avrupa Bir-
liği’ne alınması için nasıl mü-
cadele ettiğini belirten Weil,
seçildiğinde bu misyonu da
üstleneceğini söylerken, Tür-
kiye ilişkilerini çok önemse-
diğini de kaydetti. 

Uzm. Dr. Hilmi Özkırış
hazırladı. Sayfa 7’DE

Aşırı ete dikkat
AİLEMİZİN DOKTORU

Stephan Weil (solda), eski Başbakan Schröder
ve eşi SPD adayı Doris Schröder-Köpf ile.

EURO 2.362TL

DOLAR 1.771 TL

C.ALTINI 639 TL

DEUTSCHLAND1.00 E
ÖSTERREICH1.20 E
BELGIQUE ..1.20 E
DENMARK 12 DKR
FRANCE ......1.20 E
HOLLAND....1.20 E

ENGLAND....1.00 £
SWEDEN....15 SKR
SCHWEIZ1.90 SFR 
ITALIA..........1.10 E
U.S.A ..........1.50 $
GREECE ......1.10 E

İhlas Media
Avrupa Genel
Müdürü
Kenan
Kubilay,
Kalkınma ve
Ticari İlişkiler
Komisyonu
Başkanı
Dagmar
Wöhrl’e, kah-
ve takımı 
hediye etti.

∂ Entegrasyon sürecinde gerekli

GÜLSÜM TAN’IN HABERİ 5’TE

Kirli 
ittifak

Suriye’de Esad
heykelleri yıkıl-
dı. Ancak, Kürt-

lerin en büyük
kenti Kamışlı’da

durum çok farklı

Adem
DEMİR 

SICAK
BÖLGEDE

Türkiye

∂ Heykeller ayakta
Beşar Esad’ın poster ve
heykelleri, Suriye’nin farklı
şehirlerinde yerle bir edildi.
Ancak, Kürtlerin en önemli
şehirleri arasında yer alan
Kamışlı’nın merkezinde ise
heykeller dimdik duruyor.

∂ İş birliğinin belgesi
Şehirde, PKK’nın Suri-
ye’deki uzantısı olan PYD
güçleri dışında hiçbir Kürt
serbestçe dolaşamıyor.
Bu da Baas rejimi ile PYD
arasındaki iş birliğini göz-
ler önüne seriyor.  17’DE

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON) İletişim
Ödülleri ile Reel Ekonomiye Katkı Ödülleri sahiplerine takdim
edildi. “En İyi Ekonomi Müdürü” seçilen Ekonomi Müdürümüz
Adil Küçük, ödülünü Başbakan Erdoğan’ın elinden aldı. 

Gazetemize bir ödül daha
Berlin’de vahşet

∂ Berlin’de 32 yaşındaki
Türk koca, ayrı yaşadığı
eşini baltayla öldürüp
evi ateşe verdi. Zanlı ya-
kalanıp tutuklandı. 3’TE

Bad
Krozingen’
de kentin-
de tüyler
ürperten
bir cinayet
yaşandı. 

Kırmızı et ağırlıklı bes-
lenen, yeterli  su içmeyen,
genetik yatkınlığı bulunan
ve aşırı kilolular "Gut" has-
talığıyla karşı karşıyadır

DOMOTEX’e
Türk damgası
∂ Hannover kentinde her yıl düzenlenen
Domotex Uluslararası Halı ve Yer Döşemeleri
Fuarı 12 ocak 2013 tarihinde kapılarını zi-
yaretçilerine açtı. Türkiye’den 10 farklı ürünle
çoğunluğu Gaziantep ve İstanbul’da yerleşik
olan toplam 130 Türk firması katıldı.  9’DA

BAHÇEL‹ U
YARDI:

Yeni
suikastlar

olabilir!

∂ Görgü şahitlerinin anlatımına göre odada
her şey yerli yerindeydi. Cinayetlerin tanıdık
kişi veya kişiler tarafından işlendiğinin en
önemli delillerinden biri de bu. 6’DA

FRANSA HEPSİNİ BİLİYOR, VERMİYOR

Fransa diken üstünde
TERÖR SALDIRISINDAN KORKUYORLAR

Ankara, kırmızı bültenle aranan
PKK'lıları istedi, ancak Paris
yine iş birliğine yanaşmıyor 
∂ İade yerine bahane

Türkiye, Paris'te infaz edilen Sakine Can-
sız'ın yerini Fransa'ya bildirip, iadesini
istemişti. Ancak, reddedilmişti. Ülkedeki
350 PKK'lıdan 144'ünü yakalayan Fransa
polisinin, teröristler için bahaneler bulup
Sakine taktiğini uyguladığı anlaşıldı. 

Listede, Nedim Seven, Zübeyir Aydar gibi
örgüt yöneticileri vardı. Paris iade yerine,
PKK'lıların bir kısmına siyasî sığınma
bile verdi. Başbakan Erdoğan'ın, Türki-
ye'ye gelecek Fransa lideri Hollande ile
bu konuyu görüşmesi bekleniyor. 15’TE

∂ Siyasî sığınma verildi

Fransa'nın Mali'ye askerî
müdahalesi ve 3 PKK'lının

infazı Fransa'yı korkuttu.
PKK yandaşları gösteriler

yapıyor, Mali'deki gruplar da
Paris'i tehdit ediyor. Birçok

noktada tedbir artırıldı,
bunlardan biri ülkenin sem-

bolü Eyfel kulesi... 6’DA

∂ Paris'teki infaz-
ları değerlendiren
MHP lideri Devlet
Bahçeli, "Bundan
sonra da Türkiye
içinde ses getirecek
örtülü operasyonlar
ve suikastlar olabi-
lir" dedi. 15’TE

144 SAKINE DAHAVAR

Öldürülen PKK’lıların 
korumaları sır oldu

Paris’teki infazları
gerçekleştirenler

tanıdık mı?

‹TALYAN 
KONSOLOSA
SU‹KAST
∂ Libya'nın Bin-
gazi şehrinde
İtalyan konsolo-
sun aracına ateş
açıldı, konsolos
zırhlı araç saye-
sinde saldırıdan
yara almadan
kurtuldu. 6’DA

LİBYA’DA

Türk diasporas›
mercek alt›nda

BAŞBAKANLIK GÜÇ BİRLİĞİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR
∂ Başta Ermeni diasporası ol-

mak üzere Türkiye karşıtı
faaliyet yürüten kuruluşlar
harıl harıl çalışırken, Türk
STK'ların birbirleriyle müca-
dele ettikleri, bir kısmının da
'tabela kuruluşu' haline dön-
üştüğü tespit edildi. 16’DA

ANTALYA’DA 3-2 GALİP

MÜTHİŞ MAÇ
Trabzonspor’un

∂ Nefesleri kesen maçta MP An-
talya'yı evinde 3-2 yenen bor-
do mavililer 6 puanla grupta
liderliğe yükseldi. SPOR’DA

Çocukların
rengini bile
sarartmış! 

HİTLER PROJESİ

'Üstün Irk' deneylerinden biri... 

∂ Esmerlik yasak! 
Nazi Almanyası'na ait deney-
lerin fotoğrafları ortaya çıktı.
Hitler'in 'Üstün Irk'ı elde etmek
için yaptırdığı bu deneylerde
Polonya'dan kaçırılan çocuk-
lar kullanılmış. Büyüdükçe
esmerleşen binlerce çocuğun
ten rengi ultraviyole ışıkla sa-
rartılmış. Engelli olanlar da
katledilmiş. 13’TE


