HABERLER 11/04/2018

SABAH
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Guta’da
katliam yapanlar bedelini ağır
ödeyecek

çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Putin ile bir
telefon görüşmem oldu. Görüşmeler devam
edecek.
- YANIT VERECEĞİZ: (Kılıçdaroğlu) Bu
zat, geçtiğimiz günlerde Roman
vatandaşlarımızla bir araya gelmiş. Onun
ahlaka ve en önemlisi insanlığa sığmayacak
ifadelerini elbette burada tekrarlamayacağız.
Külliyemizi ziyaret edecek Roman
kardeşlerimizle birlikte bu şahsa hak ettiği
cevabı vereceğimize inanıyoruz.
- DEVRİ KAPANACAK: Lafa gelince sosyal

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu
Guta’daki kimyasal katliama sert çıktı:

demokrat olduğunu söyleyen fakat ayak
tırnağından saç teline kadar her tarafından

Lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin,

buram buram faşizm akan bu partinin (CHP)

bu katliamı yapanlar bunun hesabını,

ve başındaki zatın devri inşallah yakında

bunun bedelini kesinlikle ağır

kapanacaktır. Dünyada ırkçı siyasetin

ödeyeceklerdir. Bununla ilgili

yükselişe geçip de huzurun ve refahın arttığı

görüşmelerimizi, çalışmalarımızı da
sürdürüyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup
toplantısında yaptığı konuşmada CHP Lideri
Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Doğu
Guta’daki kimyasal katliama sert tepki
gösterdi. İşte Erdoğan’ın çok önemli
açıklamaları…

bir ülke örneği yoktur.
- MESELE İNANMAK: Almanya’da 20
polisin üzerine çöreklendiği Türk vatandaşı
Yusuf Ünsal ile görüştüm. Başkanım siz zaten
yanımızdasınız, endişe etmeyin. Sonunda biz
kazanacağız. Mesele inanmak, inanıyorsanız
üstünsünüz.
- BIKTIK: Avrupa’nın, terör örgütlerinin
oyuncağı haline dönüştüğünü görmenin

- LANETLİYORUM: (Kimyasal saldırı)

üzüntüsü ve öfkesi içerisindeyiz. Bizim dağda

Doğu Guta ve Duma, bu katliamı yapanları

aradığımız terör örgütü mensuplarının,

lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin, bu

Avrupa ülkelerinin caddelerinde karşımıza

katliamı yapanlar bunun hesabını, bunun

çıkmasından artık bıktık, usandık.

bedelini kesinlikle ağır ödeyeceklerdir.

- PABUÇ BIRAKMAYIZ: Avrupa’da

Bununla ilgili görüşmelerimizi,

ülkemize yönelik her türlü düşmanlığı
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gösterme hakkına sahipsiniz. Buna karşılık

merkezine kadar sakın girmeyin ha’ diyen

Türkiye’nin lehine en küçük bir faaliyete

kimdi? Siz değil miydiniz?

kalkışırsanız salon tahsislerinin iptalinden,

- 4071 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ: İşte biz, size

sınır dışı tehditlerine kadar ulaşan acayip bir

rağmen Fırat Kalkanı Harekatı’nı yaptık. Biz,

yaptırımlar listesiyle karşı karşıya

Bay Kemal’e rağmen Zeytin Dalı

bulunursunuz. Türk milleti bu tür tehditlere

Operasyonu’nu yaptık. Bu sabah itibarıyla

Allah’ın izniyle pabuç bırakmaz.

etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 71.

- TERÖR O ELİ ISIRIR: Avrupa ülkeleri

Herhalde gözyaşı dökmeyi de unutmazsın.

kendi sonlarını kendi elleriyle hazırlıyor.

Onlarla zaten kol kola gezdin.

Bugün Türkiye’nin başına musallat olduğu için

BİZ AFRİN’İ KİME VERECEĞİMİZİ

el üstünde tuttukları terör örgütleri eninde

ÇOK İYİ BİLİYORUZ

sonunda namlularını onlara çevirecekler,
bunu da iyi bilsinler. Terörizmin doğası budur.
Kendisini besleyen eli gün gelir, mutlaka
ısırır.
- GURBETÇİLERE ÇAĞRI: Bulunduğunuz
ülkelerin vatandaşlık hakkından mutlaka
faydalanın. Siyasette de mutlaka etkin olun.
PKK’lılara, DHKP-C’lilere bırakmayın oranın
siyasetini, siz etkin olun. Girin o alanlara.
Bizzat siyasi partilerde ve siyaset
mekanizmalarında görev alın.
- GÜNAYDIN: (Sanatçılarla sınır ziyareti)
Kılıçdaroğlu, şimdi duydum ki Hatay’a
gidiyormuş. Hayırdır ya günaydın. Ne oldu? O
zaman yapman gereken bir şey var. Postalın
eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya
parka filan eksikse onu da gönderelim. Şunu
bir defa bilmen lazım; bu ülkede biz
askerimizle doğduk, askerimizle yürüyoruz,
Mehmetçiğimizle doğduk, Mehmetçiğimizle
yürüyoruz. ‘Afrin’de ne işiniz var? Afrin’in

- GENELDE KALIN: (Grup konuşması
sırasında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı
yanına çağırması) Özel. Özele girmeyin,
genelde kalın.
- ARARSA GÖRÜŞÜRÜZ: (Trump’la
görüşecek misiniz?) Ararsa görüşmemek için
hiçbir sebep yok. Gelişmelere göre gerekirse
ben de ararım.
- YANLIŞ YAKLAŞIM: (Rusya Dışişleri
Bakanı Sergey Lavrov’un Afrin’in Suriye
rejimine verilmesini bekliyoruz) Bu çok yanlış
bir yaklaşım. Biz Afrin’i kime geri vereceğimizi
çok iyi biliyoruz. Öncelikle Suriye’de şu anda
başka ülkelerin el altında, kontrol altında
tuttuğu yerlerin Suriye’ye teslimi konuşulsun.
‘Oraları rejim verdi’ ifadesi bizi ikna etmez.
Biz, yeri geldiği zaman Afrin’i, Afrinlilerin
kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunun
zamanı bize aittir; onu da biz belirleriz, Sayın
Lavrov değil.
GABON’DAN 3 FETÖ’CÜ ALDIK
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- MİT KOVALIYOR: Göreve geldikten sonra

CHP'sinden TÜSİAD'ına, AB'sinden

ilk ziyaretlerinden birini Türkiye’ye yapan

BM'sine kadar OHAL'e karşı gelenler,

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay

öncelikle Türk milletinin beka meselesini

Ceenbekov’u dün ağırladım. Ceenbekov ile

kavramayan maksatlı çevrelerdir. Kripto

başta FETÖ ile mücadele olmak üzere iki

damar kan dökmek, can havliyle

ülkenin güvenliği, huzuru ve ilişkilerinin

efendilerinden aldığı talimatı yerine

geleceği açısından kritik meseleleri ele aldık.

getirmek için hazırda beklerken, OHAL'i

İnşallah Kırgız makamlarıyla el ele verip

kaldırmaya teşebbüs veya bunu teşvik

FETÖ’yü bu ülkede de tasfiye edeceğiz. En son

cinayettir. Sürmesi de milli bir

Gabon 3 tane önemli FETÖ’cüyü ülkemize

zorunluluktur.

teslim etti. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, onlar

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı eşliğinde

kaçacak biz kovalayacağız. Kosova’dan 6’sını

Oğulpınar Karakolu'na giden sanatçılara,

aldık. Şimdi Gabon’dan 3’ünü aldık. Milli

sporculara reziller diyerek kesif bir cephe

İstihbarat Teşkilatımız kovalıyor. Şimdi

açmıştır. Bundan eleştiri gerekçesi

bakalım yenisi nereden çıkacak?

çıkarmak; cehalettir, aymazlıktır,

SABAH

terbiyesizliktir, tabansızlıktır. Kılıçdaroğlu

Devlet Bahçeli: OHAL’in sürmesi
milli zorunluluk

da mekapları ayağına geçirip terörist
kıyafetlerini üzerine giyip doğruca
PKK/PYD/YPG tünellerinde soluğu alabilir,
arkadaşlarıyla hasret giderebilir.

STAR

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin
grup toplantısında gündeme ilişkin
önemli mesajlar verdi:
Koro halinde, 'OHAL kalksın' diyenler,
kaosa alkış tutan, kripto damara göz kırpan
şuursuz ve sorumsuz zihniyetlerdir. Tehdit
geçmedi ki OHAL'e son verelim.

TSK, "Ege ve Doğu Akdeniz'de bir
oldubittiye de asla izin verilmeyecek.
Bunun için gerekli her türlü tedbir
kararlılıkla alınmaktadır." dedi.
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar,
"Ege ve Doğu Akdeniz'de bir oldubittiye de
asla izin verilmeyecek. Bunun için gerekli her
türlü tedbir kararlılıkla alınmaktadır." dedi.
TSK, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, icra

STAR
Rusya,
BM
mekanizması
kurulmasını talep eden tasarıyı
veto etti

edilen tüm faaliyetler, hem askeri hem insani
değerler anlamında diğer dünya ülkelerine
örnek olacak bir şekilde, BM kararları
doğrultusunda, kullanılan silah ve mühimmat
dahil uluslararası hukuka ve terörle mücadele
esaslarına uygun, Suriye'nin toprak
bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülüyor."
dedi.
'SİVİLLERİN CAN VE MAL
EMNİYETİNİN SAĞLANMASI İÇİN
GEREKEN HER TÜRLÜ TEDBİR

Rusya, Suriye'de kimyasal silah
kullanımı soruşturması ve
sorumluların belirlenmesi için
Birleşmiş Milletler (BM) mekanizması
kurulmasını talep eden tasarıyı veto

ALINMAKTADIR'

etti.

Akar, TSK'nın faaliyetlerine ilişkin,
"Sivil/masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve

ABD'nin Suriye'de rejimin kuşatması altındaki

kültürel yapılar, Türk Silahlı Kuvvetleri için

Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silah

dokunulmazdır. Bölgede yaşayan sivillerin can

kullanımına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir

ve mal emniyetinin sağlanması için gereken

soruşturma yürütülmesi için Birleşmiş

her türlü tedbir alınmaktadır. Bundan sonra

Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK)

da huzur ve güven ortamının korunması

sunduğu tasarı Rusya'nın engeline takıldı.

konusunda asla taviz verilmeyecektir."

15 üyeli BMGK'de veto yetkisi bulunan Rusya

ifadelerini kullandı.

ve konseyin geçici üyelerinden Bolivya tasarıya

Orgeneral Akar'ın, ayrıca konuşmasında,

karşı çıkarken, veto yetkisi bulunan Çin

FETÖ’den arındıkça Türk Silahlı Kuvvetlerinin

çekimser kaldı.

etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığının arttığını
bir kez daha vurguladığı da ifade edildiAkar;
şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere acil şifalar,
şehit ve gazilerin ailelerine sabır temennisinde
bulundu.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15
üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi
üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve
Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini
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kullanmaması gerekiyor.
Rusya, iç savaşın başından bu yana 12. kez
Suriye karar tasarısını veto etmiş oldu.

SABAH
Almanya'dan enkaz halde döndü'

ABD'nin tasarısı BM mekanizmasından
Suriye'de hem kimyasal silah kullanımını
soruşturma hem de sorumluların belirlemesini
talep ediyordu.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily
Nebenzia, oylama öncesi konseyde yaptığı
konuşmada, ABD'nin talep ettiği
mekanizmanın bağımsız olmayacağını iddia

ESKİ CHP Genel Başkanı Deniz

ederek, bu tasarıyı ''anarşi ve manipülasyon''

Baykal’ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal,

olarak nitelendirdi.

babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise

verirken “Almanya’da tedavi süreci son

Rusya'nın rakip tasarısının Rusya'ya

derece kötüydü. Almanya’dan bir enkaz

kurulacak mekanizmada soruşturmayı

getirdik ve burada toparlanıyor” dedi.

yürütecek yetkilileri belirleme hakkı verdiğini
söyledi.
RUSYA'NIN TASARISI DA KABUL
EDİLMEDİ

Deniz Baykal, beyin kanaması geçirmesinin
ardından Ankara İbn-i Sina Hastanesi’ne
yatırılmış daha sonra Almanya’da Münih
yakınlarındaki “Berufsgenossenschaftliche

BM Güvenlik Konseyi'nde, Suriye'de kimyasal
silah kullanılıp kullanılmadığını araştırmak
için Rusya'nın karar tasarısı da oylamaya
sunuldu. Rusya'nın tasarısı da, Güvenlik
Konseyi üyesi ülkelerden yeterli 'evet' oyu
almadığı için kabul edilmedi.
Tasarıya 6 ülke 'evet', 7 ülke 'hayır' oyu
verirken, iki ülke de 'çekimser' oy kullandı.
BM Güvenlik Konseyi'nde, bir tasarının
geçmesi için en az 9 üye ülkenin 'evet' oyu
vermesi, tasarının daimi üyelerin herhangi biri
tarafından da veto edilmemesi gerekiyor.

Unfallklinik Murnau” isimli merkeze
nakledilmişti. Burada üç ay kalan Baykal, daha
sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne getirildi.
'GATA'DA TOPARLIYORLAR'
Baykal’ın tıp doktoru olan oğlu Prof. Ataç
Baykal, Deniz Baykal’ın Almanya’da son
derece kötü bir tedavi süreci geçirdiğini
belirterek şunları söyledi: “Almanya’da fizik
tedavi yapılması gerekiyordu ancak
yapmadılar. Almanya’ya gittikten sonra
zatürre geçirdi. Ankara Üniversitesi İbn-i Sina
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Hastanesi’nde çok daha iyi şartlarda bakıldı.
Hatta yoğun bakım altında bile daha iyi fizik
tedavi uygulanmıştı. Almanya’dan adeta enkaz
getirdik ve burada GATA’da toparlıyorlar.
Almanya’ya gitmek bir hataymış.” Ataç Baykal,

MİLLİYET
Başbakan imzaladı, KEK'e eş
başkanlık edecek bakanlar belli
oldu!

babasının sağlık durumunun gittikçe daha
iyiye gittiğini de ekledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ise dün Baykal’ı hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen
bilgiye göre 22.00 sularında yapılan ziyarette,
TBMM Başkanı İsmail Kahraman da hazır
bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM
Başkanı Kahraman’ı, Sağlık Bakanı Ahmet
Demircan, Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Prof.
Dr. Aslı Ataman Baykal ve hastane yetkilileri
karşıladı.
BAYKAL’DAN AFRİN TEBRİĞİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal’ın
yanında yaklaşık 35 dakika kaldı. Deniz
Baykal, Erdoğan’ı Afrin’de terör örgütüne
karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı için
tebrik etti. Erdoğan ve Baykal ayrıca yerli silah
üretimi üzerine de sohbet ettiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İHA ve SİHA’ların
çalışmalarını anlattı. Baykal, “İHA ve SİHA’lar
gururumuz. Bunlar sayesinde daha az şehit
veriyoruz” dedi. Erdoğan, Baykal’a “Bir an
önce aramıza dönmenizi arzu ediyoruz” dedi.

Ülkelerle ikili ticari ve ekonomik
konuların ele
alındığı KEK toplantılarına eş başkanlık
edecek bakanlara ilişkin başbakanlık
genelgesi yayımlandı.
KEK eş başkanlıklarına düzenleme.Resmi
Gazete'nin bugünkü
sayısında, Başbakan Binali Yıldırım'ın
imzasıyla yayımlanan genelgede, Türkiye'nin
bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların
öngördüğü ikili ticari ve ekonomik konuların
ele alındığı KEK toplantılarının
düzenlenmesinde uyulacak esaslar 2014/17
Sayılı Genelge ile belirlendi. Bakan düzeyinde
yapılacak KEK toplantılarına başkanlık
edecek bakanlar da aynı genelgeyle
güncellendi.
Buna göre, Başbakan Yardımcısı Hakan
Çavuşoğlu, Kazakistan, Kırgızistan,
Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan,
Türkmenistan, Ekonomi Bakanı Nihat
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Zeybekci ise Etiyopya, Güney Kore, İran,

temsilcilerine kadar toplumun tüm kesimleri

Kenya, Meksika, Mısır, Rusya ve Yunanistan

için programlar gerçekleştirecek.

ile yapılacak KEK toplantılarına başkanlık
"Türkiye'de Dini İstismar Eden Terör

edecek.

Örgütleriyle Mücadele" konulu çalışmanın

MİLLİYET
Diyanet terör örgütlerinin gerçek
yüzünü sahada anlataca

ayrıntıları Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş tarafından 12 Nisan'da düzenlenecek
tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak.

YENİŞAFAK
Bakan Soylu: Onun yaptığı hatayı
biz yapmayız

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Türkiye’de
Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle
Mücadele" konulu projeyle FETÖ ve
DAEŞ gibi terör örgütlerinin gerçek

İçişleri Bakanı Soylu, "Anamuhalefet

yüzünü sahada anlatacak.

lideri boşuna uğraşmasın, onun yaptığı

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre,

hatayı biz yapmayız. Hiçbir terör

dini istismar eden FETÖ ve DAEŞ gibi terör

örgütüyle aynı çizgiye gelmedik bugüne

örgütleriyle mücadeleye yönelik ülke

kadar, bugünden sonra da gelmeyiz."

genelinde önemli bir çalışma hayata

dedi.

geçirilecek.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi
Terör örgütleriyle mücadele konusunda

Genel Müdürlüğü'nün 5. Kuruluş Yıl Dönümü

raporlar hazırlayarak kamuoyuyla

Toplantısı'na katıldı.

paylaşan Diyanet, oluşturacağı özel ekiplerle

Soylu burada yaptığı konuşmada, şunları

üniversite öğrencisinden kamu görevlisine,

kaydetti:

kanaat önderlerinden sivil toplum

"Türkiye PKK ile mücadelesini ne zaman
şiddetlendirse maalesef anamuhalefet,
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hükümetimizi ve hükümet partisini bir terör

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın örgüt

örgütüyle yan yana göstermeye çalışan

çalışma evlerine yönelik olarak hazırladığı

söylemlerle ortaya çıkmaktadır. Burada

iddianame, örgütün Türkiye'nin en kritik

yapılmak istenen, Türkiye'nin PKK ve aşırı sol

kurumlarından olan Milli İstihbarat

örgütlerle mücadelesini sulandırmaktır."

Teşkilatı’na (MİT) sızma planlarının nasıl

'ONUN YAPTIĞI HATAYI BİZ

yapıldığını gözler önüne serdi.

YAPMAYIZ'
Soylu, "Anamuhalefet lideri boşuna
uğraşmasın, onun yaptığı hatayı biz yapmayız.
Hiçbir terör örgütüyle aynı çizgiye gelmedik
bugüne kadar, bugünden sonra da gelmeyiz."

Örgütün mahrem olarak nitelediği ve diğer
çalışma evlerinden ayrılan, İstanbul'da Fatih
ve Esenler ilçelerinde bulunan "Kızılay" ve
"Matematik" kod adlı evlerde sadece MİT'e
sızdırılmak için eleman yetiştirildiği ortaya

diye konuştu.

çıktı.

YENİŞAFAK
FETÖ'nün 'MİT' evleri

Yetiştirip MİT sınavına gönderdiler
Habertürk'ün haberine göre, iddianamede,
şüphelilerinden Bekir kod adını kullanan
Şahin İ.'nin, Esenler'de sorumluluğunu örgüt
sorumlusu Hüseyin T.'nin yaptığı çalışma
evine yerleştirildiği ifade edildi.
Bu evlerde MİT'e sızmak üzere örgüt
tarafından eleman hazırlandığının öne
sürüldüğü iddianamede, şu bilgiler yer aldı:

İstanbul Başsavcılığı'nın hazırladığı
iddianameye göre terör örgütü FETÖ,
MİT'e eleman yerleştirmek için adayları
özel evlerde eğitti. İstanbul'da 'Kızılay'
ve 'Matematik' kod adları verilen

"Söz konusu örgüt-çalışma evinde başta Sinan
A.ve F.K. olmak üzere örgütün MİT'e
sızdırmak için hazırladığı Hasan Hüseyin,
Fahrettin, Tarık, Enes (kod) isimli örgüt

evlerde MİT'e sızmaları için özel olarak

mensuplarıyla birlikte kalan şüpheli Şahin İ.,

yetiştirilen örgüt elemanları daha sonra

burada aylarca örgüt içi eğitim ve sınava

Ankara'ya yönlendirilerek sınavlara

hazırlık süreci geçirmiş, daha sonra örgüt

sokuluyordu.

tarafından Ankara’ya yönlendirilmiş, burada
MİT sınavına girerek örgütün de yardımıyla

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

8

HABERLER 11/04/2018
başarı sağlayarak kurum personeli olmuştur.

Suriye'de gerçekleştirilmesi planlanan batı

Şahin İ., bilahare örgütle iltisakı anlaşılarak

kanadının operasyonu, artık yüksek sesle

kurumdan ihraç edilmiştir."

konuşulmaktan çok icraat safhasında.
BMGK'da Rusya'nın vetosu ile alınamayan

iddianamede üniversitelerde araştırma
görevlileri olan şüpheliler Enis G. ve Hüseyin

soruşturma kararı ABD, İngiltere ve Fransa'yı
harekete geçirdi.

T.'nin çalışma evinde abilik-imamlık yaptığı,
Hüseyin T.'nin etkin pişmanlık

3'üncü dünya savaşının habercisi olan

hükümlerinden yararlanarak FETÖ'nün

harekatın adımları atılıyor.

yapısı, işleyişi ve mensupları hakkında
beyanlarda bulunduğu ifade edildi.

DEV ABD FİLOSU YOLDA
ABD Deniz Kuvvetleri dün yaptığı açıklamada

Savcılık 4'ü MİT evleriyle bağlantılı 30 şüpheli

5 ve 6'ıncı filolarını Akdeniz'e sevk ettiğini

hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya

açıkladı. Yapılan açıklamada 6 bin 500

yönetme, örgüte üye olmak ve kamu kurumu

personel ile yola koyulan filoda dev savaş

aleyhine dolandırıcılık" suçlarından, 7.5 yıl ile

makinelerinin de bulunduğu belirtildi.

62.5 yıl arasında değişen hapis cezası talep

ABD'nin en büyük uçak gemilerinden olan

etti.

USS Harry S. Truman'ın başını çektiği filoda 1

YENİAKİT
Savaş
kapıda!
Son
harita
yayınlandı: ABD, Fransa, İsrail...

adet kruvazör, 7 destroyer bulunuyor. Ayrıca
çok sayıda öncü geminin de bulunduğu filoya
üç adet de denizaltı eşlik ediyor.
İNGİLİZ KUVVETLERİ HAZIR
İngiltere, hazırlanılan harekata Güney Kıbrıs
üzerinden destek vermeye hazırlanıyor. Güney
Kıbrıs'ta bulunan hava üssüne avcı tipi
uçaklarını yerleştiren İngilizler, hem havada
Suriye uçaklarını avlamayı, hem de taşıdığı
mühimmat ile hava üslerine saldırmayı

ABD, İngiltere, Fransa ve İsrail'in Suriye'ye

hedefliyor.

yönelik harekat planları netleşirken, ABD'nin

İngiliz üssüne destek olarak da Portsmouth

dev gemileri 5 ve 6'ıncı filolar Akdeniz'e doğru

limanından bir adet destroyerin yola

yola çıktı.

koyulduğu açıklandı. Destroyerlerle birlikte
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Akdeniz'de olası tehditlere karşı da 2 adet
denizaltının hazırda bulundurulduğu
belirtildi.
FRANSA GEMİLERİNİ BEKLETİYOR
Bir Akdeniz ülkesi olan Fransa, bölgede daha
sakin bir politika izliyor. Suriye ve Kıbrıs kıta
sahanlığı içerisine 1 adet gemi sevk eden
Fransa, ihtiyaç durumuna karşı da gemilerini
kendi sularında bekletiyor.
ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞININ AYAK
SESLERİ
Kıbrıs'ın da bulunduğu Akdeniz adeta bir ateş
çemberine döndü. Rus donanmasına ait
güçler, Türkiye'ye yakın sınırda demirli olarak
beklerken, aynı şekilde Suriye'nin Lazkiye
limanında da hazırda bekletiliyor.
Bölge, ABD filolarının da gelmesiyle iyice
gergin bir alana dönecek olan Akdeniz sahası
öyle bir havaya bürünecek ki, ateşlenen ilk
füze neredeyse üçüncü dünya savaşını
başlatacak...
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