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n  ÜSKÜDAR’DA gece bekçisi, 
meslektaşına ait silahın kazara 
ateş alması sonucu yaralandı. 
sabah erken saatlerde eğitim 
alacakları merkeze gitmek üzere 
Üsküdar’dan servis otobüsüne 
binen gece bekçisi Ü.K,  bu 
sırada doldurt-boşalt yapan 
arkadaşı A.T’nin silahının ateş 
alması sonucu yaralandı.

n ÜNIVERSITE, 
İstanbul Orman 
Bölge Müdür-
lüğü ile birlikte 
2’nci Engelsiz 
Ağaç Dikme 
Şenliği’ni ger-
çekleştirdi.

n ISTANBUL merkezli 25 ilde 
düzenlenen operasyonda, Fetul-
lahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 
oldukları iddiasıyla hakkında 
gözaltı kararı verilen 52 şüpheli-
den 16’sı yakalandı.

n   ISTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Ça-
lışkan’ın sevk ve koordinesinde gerçekle-
şen operasyonlarda, çetenin İstanbul’da 
Beykoz, Üsküdar, Ataşehir ve Çatalca 
ilçelerinde bulunan aralarında fabrikayı 
andıran imalathanenin de bulunduğu 4 
ayrı adresine baskınlar düzenlendi. Bas-
kınlarda ekipler, 350 bin adet uyuşturucu 
ecstacy hap ile Metamfetaimin, Isd ve 
Ectacy gibi uyarıcı maddelerin üretiminde 
kullanılan ve uyarıcı maddelerin olmazsa 
olmazı olarak bilinen 1 ton 100 kilo Metila-
min maddesi ile hap yapımında kullanılan 
makineler ele geçirdi.

n  ISTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin düzen-
lediği ‘’Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması’’ 
kapsamında, 18 Arap ülkesinden 60 gazeteci 
kente geldi.18 Arap ülkesinden gazeteci, 
sendika başkanları, gazete genel yayın 
yönetmenleri, televizyon kanalı müdürleri, 
köşe yazarları, ünlü sunucular ve gazeteciler-
den oluşan 60 katılımcı, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin ‘’Arap Gazeteciler İstanbul 
Buluşması’’nda bir araya geldi.

n ÇETEYI elebaşıyla birlikte yakalayıp 
çökerten İstanbul narkotik polisinin, Tür-
kiye’de bir polis operasyonunda ilk kez 
ele geçirdiği rekor düzeydeki Metilamin, 
Metamfetamin, Ectacy ve Isd gibi uyarıcı 
maddelerin üretimindeki son aşamada 
etki düzeyini en yüksek düzeye çıkarmak 
amacıyla kullanılan bir uyuşturucu türü 
olarak biliniyor. 

İstanbul merkezli 25 
ilde FETÖ operasyonu

18 Arap ülkesinden 
60 gazeteci 
İstanbul’da

Sokak satıcılarına yönelik olarak yaptığı çalışmalarda sokak satıcılarına toptan uyuşturucu hap satışı yapan 
bir çeteyi takibe alan İEM Narkotik timleri, uyuşturucu hapları üretip satan çeteye operasyon düzenledi.

Türkiye’de bir ilk!
www.yenigungazetesi.net

350 BİN ADET HAP ELE GEÇİRİLDİ

Merkez Bankasından 
DÖVİZ HAMLESİ

SAYFA // 3’TE

SAYFA // 3’TE

n CUMHURBAŞKANI Re-
cep Tayyip Erdoğan, Zeytin 
Dağı Barış Ödülleri Prog-
ramında konuştu. Cumhur-
başkanı Erdoğan,“Filistin 
ve Kudüs meselesi, sadece 
bir milletin, bir coğrafyanın, 
bir şehrin davası değildir. 
Maruz kaldıkları zulümler, 

katliamlar, haksızlıklar se-
bebiyle Filistinlililer, dün-
yadaki tüm mazlumların 
sembolüdür.” dedi.“Insan-
lığın geleceğini, Filistin ve 
Kudüs meselesinde verdiği 
imtihanda elde edeceği ne-
tice belirleyecektir, bunda 
hiç şüphe yok dedi.

İnsanlığın geleceğini 
KUDÜS BELiRLEYECEK

SAYFA // 8’DE

n YÜKSEK Seçim Kurulu-
nun (YSK) hazırladığı seçim 
takvimine göre, muhtarlık 
bölgesi askı listeleri 12 Mayıs 
Cumartesi gününe kadar askı-
da kalacak. 

Seçmen sorgulama 
uygulaması hizmette

n  TÜRKIYE Cumhuriyet Mer-
kez Bankası (TCMB) tarafından, 
rezerv opsiyonu mekanizması 
kapsamında döviz imkan oranı üst 
sınırının yüzde 55’ten yüzde 45’e 

düşürüldüğü, değişiklikle yaklaşık 
6,4 milyar liralık likiditenin piyasa-
dan çekileceği, yaklaşık 2,2 milyar 
dolarlık dövizin de bankaların 
kullanımına geçeceği bildirildi.

İstanbul Üniversitesi’nden anlamlı etkinlik

Gece bekçisi kaza 
kurşunuyla yaralandı

İstanbul’a bir sürücüsüz 
METRO HATTI DAHA

SAYFA // 4’TE

SAYFA // 4’TE

n  ISTANBUL’DA Üsküdar-Ümraniye sü-
rücüsüz metro hattının ardından Yeni-
kapı-Halkalı metrosu da bu teknolojiye 
sahip olacak. Yenikapı ve Kirazlı arasında 
çalışan M1B hattının Halkalı’ya uzatılması 
çalışmalarında sona geliniyor.

İstanbullular gece
pikniğinde buluşuyor!SAYFA // 4’TE

SAYFA // 5’TE

Hocamız, Yazarımız  
Doç. Dr. Muammer OYTAN’ın

432 sayfa yeni kitabı

Ramazan Ayı itibariyle
mesai saatlerinde

Telefon: (212) 514 07 65 Adres: Cağaloğlu, Molla Fenari Sk.  
İnan İş Hanı No:37 Kat:1 D:106 Sirkeci-Fatih/İST.

(Cağaloğlu, İran Konsolosluğu çaprazı, Milli Eğitim eski binası karşısı)

Okurlarımıza ÜCR
ETS

iZ...

Okunması

 gereken bir kitap!

KİTAP TEMİNİCEVDET TÜTÜNCÜ ALIHAN BAHADIR
Heyecan, Çalışma, Keşif Hayatın içinden çizgiler

3’te 3’teGünden Güne

ASIM ÇALIK
Film şeridi gibiydi

11’de

IEM NARKOTIK SUÇLARLA MÜCADELE EKIPLERI, TÜRKIYE’DE ILK DEFA ELE GEÇIRILEN BIR UYUŞTURUCU TÜRÜNE ULAŞTI.

UYARICI ETKİYİ  ÇOK YÜKSELTİYOR

İhracatta 
rekorlar 

kırıyoruz
n  TIM Başkanı Büyükekşi, “Bırakın bir 

ekonomik krizi tam tersi ihracatımız-
da 1,5 yıldan beri hep artış açıklıyo-
ruz, 7 aydan beri de çift haneli artış 
açıklıyoruz, rekorlar kırıyoruz.” dedi.

n  TÜRKIYE’NIN ilk ve tek gece 
pikniği” Urban Picnic, 2. sene-
sinde Kemer Country Orman 
Evi’nde 12-13 Mayıs’ta İstanbul-
lular ile buluşuyor.

HÜSEYİN KILIÇ


