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BAYRAMPAŞA

29 EKİM 1923 CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN

2

4 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması �mzalanmış, yen� Türk Devlet�’n�n bağımsızlığı
kabul ed�lm�şt�. İk�nc� dönem Türk�ye Büyük
M�llet Mecl�s�’n�n toplanmasından 2 ay sonra 13
Ek�m 1923’de Ankara Türk�ye Devlet�’n�n Hükümet Merkez� oldu.

l�rg�n şekl�yle yer�n� alıyor; demokras�ye g�den
yol daha aydınlık olarak ç�z�l�yordu.Atatürk, cumhur�yet� �lân ederken demokras�n�n bütün kurallarının zamanı geld�kçe uygulanması görüşünde
�d�. Türk m�llet�n�n, s�yasal haklarını d�led�ğ� g�b�
kullanması, memlekette çoğulcu demokras�n�n
Artık, mevcut rej�m�n �sm�n�n de bütün açıklığı �şlerl�k kazanması, onun baş amacı �d�.
�le konulması, yen� devlet�n başkanının seç�lmeN�tek�m çok part�l� döneme geçme �le �lg�l� Atas� gerek�yordu. O güne kadar Devlet Başkanlığı türk dönem�nde yapılan �k� büyük deneme, bu
görev�, Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� Başkanı ola- hususu göstermekted�r; ancak çağdaşlaşmayı
rak Atatürk tarafından yürütülmüştü. D�ğer taraf- amaçlayan büyük devr�mler�n yapıldığı bu dötan bazı yabancı ülkeler de Lozan Antlaşması’nı nemde, muhalefet part�ler� �y� n�yetler�ne rağmen
onay �ç�n Türk�ye’dek� yen� devlet rej�m�n�n daha kend�ler�ne katılan ger�c� çevreler�n, cumhur�yet
açık şek�lde bel�rlenmes�n� �st�yorlardı. Bu sıra- rej�m�n� dev�rmek �steyen fırsatçıların da g�zl� falarda, 27 Ek�m 1923’te İcra Vek�ller� Heyet�’n�n �s- al�yet odakları hal�ne geld�. Bu suretle şartların
t�fası ve Mecl�s’�n güven�n� kazanacak b�r kab�ne henüz müsa�t olmadığı b�r dönemde, çok part�l�
l�stes�n�n oluşturulamaması da bu soruna �ved� rej�m, �ster �stemez b�r süre daha �ler�ye bırakıldı.
b�r çözüm gerekt�rd�.
Bu bakımdan Atatürk dönem�n� ve bu döneme
İşte, �ç ve dış şartların doğurduğu bu gel�şmeler sonucu 29 Ek�m 1923 akşamı cumhur�yet �lân
ed�ld�. Bu suretle yen� devlet�n yönet�m b�ç�m�
bütün açıklığı �le �sm�n� almış oluyordu.Cumhur�yet�n �lânı �le "Egemenl�k kayıtsız, şartsız m�llet�nd�r" kuralı, artık devlet yönet�m�nde, en be4 www.yerelgercek.com

egemen olan tek part� rej�m�n�, Türk�ye’y� çoğulcu demokras�ye ulaştırma yolunda gelecek �ç�n
engeller� ortadan kaldırmayı amaçlayan, bu nedenle halkın s�yasal ve sosyal eğ�t�me önem veren b�r zaman aralığı olarak yorumlamak gerek�r.
Yerel Gerçek “Haber ve Kültür Gazetes�”

KÜLTÜR

Özel Özgür Çocuk Anaokulu'nda Cumhur�yet
Bayramı Kutlaması

Bayrampaşa Yıldırım Mahalles�'nde bulunan Özel Özgür Çocuk Anaokulu'nda Cumhur�yet Bayramı kutlaması coşku �le gerçekleşt�.

İ

şletme sah�b� ve yönet�c�s� Bahr�ye Sancaklı;
Cumhur�yet Bayramı kutlamaları �ç�n okulun
tüm katlarını Türk Bayrakları ve Atatürk posterler� �le süsled�kler�n�, çocuklarımıza unutamayacakları b�r bayram yaşattıklarını söyled�.

hur�yet, Cumhur�yet Çocukları, Atam İz�ndey�z,
Cumhur�yet Bekç�ler� Çocuklarımız, 29 Ek�m
Cumhur�yet Bayramı Kutlu olsun, Yaşasın Bayrağımız" g�b� yazılar da yazarak çocuklara Cumhur�yet Bayramı'nı coşkulu b�r şek�lde yaşattı.

Sancaklı: "gelecek nes�ller�n Atatürk ve Cumhur�yet�m�z�n
önem�n�
daha �y� �drak edeb�lmeler� ve yaşatab�lmeler� �ç�n
çocuklarımıza
Atatürk
sevg�s�n� aşılamaya çalışıyoruz" ded�.
Özel Özgür Çocuk Anaokulu yönet�c�ler� okulda
yaptıkları
süslemeler�n
aralarına "Yaşasın Cum-

tw�tter.com/Yerel_Gercek
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BAYRAMPAŞA

‘ÇEVRECİ BAŞKAN’DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Çevrec� Başkan At�la Aydıner, Bayrampaşalı l�se öğrenc�ler� ve engell�
gençler �le b�rl�kte ağaç d�kt�. Büyük b�r özenle ağaçları toprakla buluşturan Aydıner, “Hayat, çevrem�z yeş�l olduğunda ve ağaçlarla dolduğunda
daha güzel olur” ded�.
Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner,
Saraybosna Meslek L�ses� öğrenc�ler� ve Bayrampaşa F�z�k Tedav� Merkez�’nde eğ�t�m gören
engell� gençler �le b�rl�kte okul bahçes�ne ağaç
d�kt�.

g�l� gençler�m�z ve engell� kardeşler�m�z �le b�rl�kte ağaç konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla onlarca ağacı toprakla buluşturduk ve can
sularını verd�k.

Büyük b�r çevre duyarlılığı �ç�nde olan gençleBeled�yen�n Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne r�m�ze teşekkür ed�yorum. Hayat, çevrem�z yeş�l
bağlı ek�pler�n her yıl düzenl� olarak Bayrampa- olduğunda ve ağaçlarla dolduğunda daha güzel
şa’nın cadde, sokak ve refüjler�ne yen� ağaçlar olur” ded�.
d�kt�ğ�n� hatırlatan Başkan Aydıner, “Bugün sev-

HASSEL İNŞAAT
Gayr�menkul Danışmanlığı
Erdoğan TÜYSÜZ
Kat karşılığı �nşaat yapılır. Arsa, tarla ve
�şyerler�n�z değer�nde alınır ve satılır.
0555 436 1229 & 0212 615 8070
Esk� Ed�rne Asfaltı No: 115/A 500 Evler Bayrampaşa - İstanbul

Daha yeş�l b�r çevre �ç�n çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayrampaşa
Beled�yes�, �lçedek� cadde ve sokaklara b�nlerce yen� ağaç d�k�yor.
İlçedek� yeş�l alan m�ktarını ve ağaç sayısını arttırmaya yönel�k çalışmalarını aralıksız sürdüren
Bayrampaşa Beled�yes�, cadde, sokak ve refüjlere her yıl b�nlerce yen� ağaç d�k�yor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ek�pler�n
sürdürdüğü bu yıl k� ağaç d�kme çalışmaları tamamlandığında �lçedek� ağaç sayısı yaklaşık 40
b�ne ulaşmış olacak.
tw�tter.com/Yerel_Gercek
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DERNEKLER

YILMAZ UYGUN SİYASİLERE VE DOSTLARINA ‘SİNOP
TANITIM GÜNLERİ’ İÇİN DAVETİYE DAĞITTI
MHP S�nop İl Başkan Yardımcısı ve S�nop Dernekler Federasyonu Yönet�c�s� Yılmaz UYGUN, MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçel� başta olmak üzere tüm s�yas� dostlarına 1 Kasım’da başlayacak ve 4 Kasım’da sona erecek
olan “S�nop Tanıtım Günler�” �ç�n davet�ye dağıttı.
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BAYRAMPAŞA

HALKIN İÇİNDE, HALK İLE İÇ İÇE BİR BAŞKAN

Göreve başladığı günden bu yana hayata geç�rd�ğ� dev projelerle Bayrampaşa’yı 2023’e hazırlayan Başkan At�la Aydıner, �lçedek� esnaf ve vatandaşları z�yaret ederek onların talepler�n� yer�nde almaya devam ed�yor.

“BAYRAMPAŞA’YI PROJELERLE
BÜYÜTÜYORUZ”

rak, çok üreterek h�zmete sonuna kadar devam
edeceğ�z. 2023 hedeﬂer�m�z artık uzak değ�l. El
ele, gönül gönüle bu hedeﬂere doğru em�n adımüler yüzlü beled�yec�l�k felsefes� �le ha- larla �lerl�yoruz. Tek arzumuz var. O da Bayramreket eden Bayrampaşa Beled�ye Başka- paşalı’ların daha konforlu, daha huzurlu ve daha
nı At�la Aydıner, ek�b�yle b�rl�kte, �lçedek� sağlıklı b�r yaşam sürmes�” ded�.
esnaf ve vatandaşları z�yaret etmey� sürdürüyor.
Mahalle mahalle, sokak sokak gezerek talepler� “BÜYÜK SEVGİYLE KARŞILANIYOR”
yer�nde alan Başkan Aydıner, vatandaş odaklı
Z�yaretler sırasında, ‘kapımız da gönlümüz de
çalıştıklarını bel�rt�yor. Vaat ett�kler� ‘�ler� beled�- herkese açık’ vurgusu yapan Başkan Aydıner,
yec�l�k’ projeler�n� b�r b�r hayata geç�rd�kler�n�n g�tt�ğ� her yerde büyük sevg�yle karşılanıyor.
altını ç�zen Başkan At�la Aydıner, “Yönet�mde- Başkan Aydıner’�n z�yaret ett�ğ� esnaf ve vatank� temel �lkem�z herkes�n görüşüne yer vermek. daşlar, “Beled�ye Başkanımız At�la Aydıner’� çok
Proje ve h�zmet üreterek Bayrampaşa’yı daha da sık görüyoruz, ona kolay ulaşıyoruz ve her türlü
büyütmek. B�z her da�m halkımızın ve esnafımı- sıkıntımızı h�çb�r aracı olmadan doğrudan kend�zın �ç�nde olmak durumundayız. Vatandaşımın ve s�ne �leteb�l�yoruz. Sunduğu h�zmetlerden de olesnafımın b�r sıkıntısı varken, ben�m rahat etmem dukça memnunuz” sözler�yle düşünceler�n� d�le
mümkün değ�l. Bayrampaşa halkının h�zmetkârı get�rd�ler.
olmak ben�m en büyük mutluluğum. Çok çalışatw�tter.com/Yerel_Gercek
www.yerelgercek.com 15
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DERNEKLER

BAYRAMPAŞA RİYASETİ YILDIRIM MAHALLELİLER
İLE BOSNA SANCAK DERNEĞİ’NDE BULUŞTU
Yıldırım Mahalle Muhtarı Adnan L�ç�na, Yıldırım Mahallel�ler �le Bayrampaşa r�yaset�n� Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğ�’n�n 500 k�ş�l�k
salonunda b�r araya get�rerek mahalle ve �lçe sorunları hakkında oldukça
faydalı b�r toplantı gerçekleşt�rd�.

Y

ıldırım Mahalle Muhtarı Adnan L�ç�na’nın
organ�ze ett�ğ� ve Bayrampaşa Kaymakamı, Bayrampaşa Beled�ye Başkan Yardımcısı Naser Ş�mşek, Emn�yet Müdürü ve Bayrampaşa’nın tüm �dar� am�rler�n�n katıldığı, mahalle
sorunlarına çözüm arandığı toplantı Bosna Sancak Kültür ve Yard. Derneğ�’n�n toplantı salonunda gerçekleşt�.

tw�tter.com/Yerel_Gercek

Toplantıya Yıldırım Mahalles� sak�nler�n�n �lg�s�
büyüktü. Bayrampaşa r�yaset� çalışmaları hakkında mahalle sak�nler�n� b�lg�lend�rd� ve onların
sorularına yanıt verd�ler. Muhtar Adnan L�ç�na ve
dernek yetk�l�ler� katılımcılara programa gösterd�kler� �lg�den dolayı teşekkür ett�.

www.yerelgercek.com
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ÇOCUKLAR, HACİVAT VE KARAGÖZ’Ü ÇOK SEVDİ

Bayrampaşa Beled�yes�, ‘M�ll� Kültür Seferberl�ğ�’ kapsamında 2. İstanbul
Karagöz Fest�val�'n� öğrenc�lerle b�rl�kte gerçekleşt�rd�. Etk�nl�ğe katılan
Başkan Aydıner, “Zeng�n m�ll� kültürümüzün öneml� b�r parçası olan Hac�vat
ve Karagöz’ü sevg�l� çocuklarımıza tanıtmalıyız” ded�.
‘M�ll� Kültür Seferberl�ğ�’ kapsamında 2. İstanbul Karagöz Fest�val�’n� m�n�k öğrenc�lerle b�rl�kte Mehmet Ak�f Ersoy Kültür Merkez�’nde gerçekleşt�ren Bayrampaşa Beled�yes�, öğrenc�ler�
gölge oyunu 'Karagöz ve Hac�vat' �le buluşturdu. Kültürel m�rasa sah�p çıkmak ve geleneksel
değerler� gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla
düzenlenen etk�nl�kte öğrenc�ler hem Hac�vat ve
Karagöz’ü tanıdı hem de doyasıya eğlend�.

“ZENGİN MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZÜN
ÖNEMLİ BİR PARÇASI”
Etk�nl�ğe katılarak m�n�k öğrenc�ler�n mutluluğuna ortak olan Bayrampaşa Beled�ye Başkanı
At�la Aydıner “Zeng�n m�ll� kültürümüzün öneml�
b�r parçası olan Hac�vat ve Karagöz’ü sevg�l�
çocuklarımıza tanıtmak ve anlatmak amacıyla
böyle güzel b�r etk�nl�ğe ev sah�pl�ğ� yapıyoruz.
Geleneksel sanatlarımızı �y� öğrenmel� ve bunları gelecek nes�llere doğru aktarmalıyız. Çünkü
kültürel zeng�nl�ğ�m�z, geçm�ş� ve geleceğ� b�rb�-

18
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r�ne bağlayan en etk�l� köprüdür. Bu ves�leyle 2.
İstanbul Karagöz Fest�val�’n�n �lçem�zde düzenlenmes�ne katkı sunan Karagöz Derneğ� Başkanı En�s Ergün’e ve ek�b�ne teşekkür ed�yorum”
�fadeler�n� kullandı.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER HACİVAT
KARAGÖZ TASVİRİ YAPTI
Öte yandan fest�val çerçeves�nde, Bayrampaşa
Beled�yes� F�z�k Tedav� ve Engell�ler Rehab�l�tasyon Merkez�’nde eğ�t�m gören engell� çocuklar, Karagöz ve Hac�vat tasv�rler� yaparak, hem
el becer�ler�n� gel�şt�rd�ler hem de hoşça vak�t
geç�rd�ler.
2. İstanbul Karagöz Fest�val�, çeş�tl� etk�nl�klerle
Bayrampaşa’da 30 Ek�m’e kadar devam edecek.
Hac�vat ve Karagöz, 2009 yılında UNESCO tarafından �nsanlığın somut olmayan kültür m�rası
l�stes�ne dâh�l ed�lm�şt�.

Yerel Gerçek “Haber ve Kültür Gazetes�”

BAYRAMPAŞA

AK PARTİ BAYRAMPAŞA TEŞKİLATINDA GEÇMİŞTE
GÖREV ALAN TEŞKİLAT MENSUPLARI BULUŞTU
İstanbul M�lletvek�l� Sn. Canan Kalsın, İlçe Başkanı Ers�n Saçlı, kadın ve
gençl�k kolları başkanları, başkan yardımcıları ve yönet�m kurulu üyeler�
�le b�rl�kte Ak Part� Bayrampaşa Teşk�latı’nda öncek� dönemlerde �lçe yönet�m�nde görev almış ve mecl�s üyel�ğ� yapmış olan teşk�lat mensupları ve
mecl�s üyeler�yle Hasbahçe’de b�r toplantı düzenled�.

B

üyük b�r a�le olmanın b�l�nc�yle geçm�şten
bu günümüze kadar Ak Part� Bayrampaşa
Teşk�latı’nda görev almış dava arkadaşlarımızla b�r arada olmaktan mutluluk duyduğunu
�fade eden �lçe Başkanı Ers�n Saçlı yaptığı konuşmada her b�r teşk�lat mensubuna davamız
�ç�n yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ett�.

tw�tter.com/Yerel_Gercek

Ers�n Başkan önümüzdek� süreçte yapılacak
çalışmalar hakkında b�lg� vererek esk� teşk�latçıların bu süreçte akt�f olmalarını öncel�kle sandıklarına sah�p çıkıp yen� yönet�mler�n yanında yer
alıp onlara destek vermeler�n� �sted�.

www.yerelgercek.com
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BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA DEVLET HASTAHANESİ VE
BATİAD’A ZİYARET

Ak Part� İstanbul M�lletvek� Sn. Canan Kalsın, Bayrampaşa İlçe Başkanı
Ers�n Saçlı ve Beled�ye Başkanı At�la Aydıner �le b�rl�kte Bayrampaşa’da
z�yaretlerde bulundu.

A

k Part� İstanbul M�lletvek� Sn. Canan Kalsın, Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı
ve Beled�ye Başkanı At�la Aydıner �le b�rl�kte Bayrampaşa Tekst�lc� Ve Sanay�c� İş Adamları Derneğ�’n� z�yaret ett�. Sn. Kalsın Bat�ad
yönet�m kurulu üyeler� �le gündemle �lg�l� �st�şarelerde bulunduklarını bel�rterek yönet�celere ev
sah�pl�ğ� �ç�n teşekkür ett�.
M�lletvek�l� Sn. Canan Kalsın daha sonra �lçe
Başkanı ve Beled�ye Başkanı �le Bayrampaşa
Devlet Hastahanes�’ne de b�r z�yarette bulundu. Doktorlar ve hastalarla selamlaşarak onlarla
hasb�hal ed�ld�.

tw�tter.com/Yerel_Gercek
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GAZİOSMANPAŞA

BAYRAMPAŞA

Gaz�osmanpaşa Beled�yes�’ne Barcelona’dan
“Gençler �le İlet�ş�m” Ödülü

Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, Uluslararası Halkla İl�şk�ler Derneğ� (IPRA) tarafından Barcelona'da düzenlenen ve dünyanın en prest�jl� halkla �l�şk�ler
ödülü kabul ed�len IPRA Golden World Awards 2018’de, Gençler �le İlet�ş�m
altın küre ödülünü kazandı.

U

luslararası Halkla İl�şk�ler Derneğ� IPRA tarafından 63 yıldır uluslararası standartlarda
başarı gösteren halkla �l�şk�ler uygulamalarına ver�len Golden World Awards ödül tören�
İspanya’nın Barcelona şehr�nde gerçekleşt�r�ld�.
Gaz�osmanpaşa Beled�yes�’n�n gençlere yönel�k
yaptığı çalışmalar altın küre ödülüne layık görüldü.
IPRA Golden Awards 2018 galasına dünyaca
ünlü �s�mler katıldı. 37 kategor�de düzenlenen yarışmada, alanında profesyonellerden oluşan jür�
b�nlerce başvuruyu değerlend�rerek 80 projey�
ödüle layık buldu. Gaz�osmanpaşa Beled�yes�,
genç nüfusun oluşturduğu demograf�k fırsatlardan azam� ölçüde �st�fade edeb�lmek �ç�n genç-

24
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lere yönel�k b�rçok h�zmet sunuyor. İlçedek� 5-24
yaş aralığındak� b�reyler�n z�h�nsel, bedensel,
sosyal ve kültürel gel�ş�mler�n� hedeﬂeyen çalışmalar, her yaş grubuna özel farklı projelerden
oluşuyor.
Çocukların ve gençler�n spora yönlend�r�lmes�n� sağlayan Sporda Yetenek Keşf�, yazılım, robot�k kodlama ve 3D Pr�nter eğ�t�mler� �le geleceğ�n m�ll� yazılımcılarını yet�şt�rmey� hedeﬂeyen
ROBOGOP Projes�, Geleceğ�n Yazarları Projes�,
spor, kültür, b�l�m, sanat ve k�ş�sel gel�ş�m kulüpler�, yabancı d�l eğ�t�m� ve gençl�k kampı g�b� çalışmalarla b�reylere, �lkokul çağından başlayarak
ün�vers�teden mezun olana kadar her alanda katkı sunuluyor.
Yerel Gerçek “Haber ve Kültür Gazetes�”

tw�tter.com/Yerel_Gercek

www.yerelgercek.com

25

EYÜPSULTAN

Şefkatel� mağazası �ht�yaç sah�pler�n� sev�nd�rd�

Eyüpsultan Beled�yes� Sosyal H�zmet Müdürlüğü'ne bağlı olarak h�zmet veren Şefkatel� Mağazası �ht�yaç
sah�b� �k� a�len�n yüzünü güldürdü.

E

yüpsultan'da �kamet eden �ht�yaç sah�b� a�leler�n kıyafetten beyaz eşyaya hemene her
taleb�n� yer�ne get�rmek �ç�n çalışan Şefkatel� Mağazası bugün de �k� a�len�n derd�ne derman oldu.
Masraﬂarı Eyüpsultan Beled�yes�n�n bütçes�nden karşılanan eşyalardan b�r a�leye buzdolabı,
çamaşır mak�nes�, yatak ve halı yardımı yapıldı.
D�ğer a�leye �se �stekler� doğrultusunda çekyat
ve halı yardımı yapıldı.

EN KISA SÜREDE TALEPLERE
CEVAP VERİLİYOR

�çer�s�nde talepler� yer�ne get�r�yor.
K�ş�ler�n başvurularının ardından, Sosyal Destek Müdürlüğüne bağlı sosyologların talepte bulunan a�len�n ev�ne g�derek k�ş�ler�n gel�r durumu
ve �ht�yaç duyduğu eşyaların tesp�t�n� yapmasının ardından vatandaşın �ht�yaçları g�der�l�yor.

Şefkatel� Mağazamızda ev eşyası ve beyaz eşİht�yaç sah�pler�n�n beled�yem�z Beyaz Masa B�r�m�ne veya Al�beyköy'de bulunan başvuru mer- yanın yanı sıra kıyafet, ayakkabı ve sıcak yemek
kez�ne gelerek durumlarını b�ld�rmeler� �le b�rl�k- desteğ� de sağlanıyor.
te çalışmalara başlayan ek�pler�m�z en kısa süre
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Adıyaman ve Kastamonu Tanıtım Günler�
Yen�kapı ve Maltepe etk�nl�k alanlarında düzenlenen programlarla �ller�n
tanıtım günler� düzenlend�. Yen�kapı’da Adıyaman, Maltepe’de �se Kastamonu �ller�n�n tanıtımı yapıldı. Sultangaz� Beled�yes� de her �k� etk�nl�k
alanında açtığı stantlarda �lçen�n tur�zm ve kültürel değerler� �le �lçeye
yönel�k yapılan çalışmaları tanıttı.

A

dıyaman Yen�kapı’da, Kastamonu �se Maltepe’dek� etk�nl�k alanında düzenlenen tanıtım günler�nde kend� �ller�n�n kültürü,
v�layetten �nsanımız var. B�z� b�rb�r�m�ze en güçlü
tar�h� ve doğası tanıtıldı.
şek�lde bağlayan böyles�ne b�rb�r�m�ze kaynaşAdıyaman Tanıtım Günler� Yen�kapı’da yapıldı. mış olmamızdır. Kaynaşmış, bütünleşm�ş İstanEtk�nl�ğ�n açılış tören�ne TBMM Başkanı B�nal� bullular bugün Adıyamanlı kardeşler�n� de yalnız
Yıldırım, İstanbul Val�s� Vas�p Şah�n, Adıyaman bırakmıyor” �fadeler�n� kullandı.
Val�s� Nurullah Nac� Kalkancı, Adıyaman Beled�Kastamonu Tanıtım Günler�
ye Başkanı Fehm� Hüsrev Kutlu, AK Part� İstanKastamonu Tanıtım Günler� Maltepe’de yapılbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sultangaz� Beled�ye Başkanı Cah�t Altunay, Adıyaman Dernekler� dı. Buradak� programın açılış tören�ne AK Part�
Federasyonu Başkanı ve Sultangaz� AK Part� İlçe Grup Başkanvek�l� Mehmet Muş, BBP Genel BaşBaşkanı Av. Abdurrahman Dursun �le çok sayıda kanı Mustafa Dest�c�, CHP Genel Sekreter� Ak�f
Hamzaceb�, m�lletvek�ller�, Kastamonu Beled�ye
vatandaş katıldı.
TBMM Başkanı Yıldırım’ın gerçekleşt�rd�ğ� açı- Başkanı Tahs�n Babaş, Sultangaz� Beled�ye Başlış konuşmasında “Ekonom�, hareket hal�ndek� kanı Cah�t Altunay �le Kastamonu ve İstanbul’un
araca benzer. Alışver�ş bu aracın yakıtıdır. Alış- �lçe beled�ye başkanları katıldı.
ver�ş olmazsa hareket olmaz. Tanıtım günler�,
fuarlar, kermesler b�r anlamda ekonom�y� canlı
tutan, alışver�ş ortamını sağlayan etk�nl�klerd�r.
Ankara, İstanbul, İzm�r g�b� şeh�rler metropol şeh�rler. Bu şeh�rler nüfus yapıları �t�bar�yle Türk�ye’n�n özet� g�b�d�r. İstanbul’da her bölgeden, her

tw�tter.com/Yerel_Gercek

İst�klal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda halk oyunları ek�b�n�n oyunu katılımcılardan büyük beğen� topladı. Açılış programının
ardından protokol üyeler� stantları gezerek görevl�lerden b�lg�ler aldı.
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GÜNDEM

2 MEHMETÇİĞİMİZ DONARAK ŞEHİT OLDU

BAYRAMPAŞA

AK PARTİ GENEL MERKEZİ’NDE GÖREVLİ BİR BAYRAMPAŞALI

Öncek� dönem Ak Part� Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görev�n� başarıyla �fa
etm�ş, teşk�latı �le b�rl�kte Ak Part�’n�n Bayrampaşa’dak� oylarında rekor
artış sağlamış olan Kemal Oğuz Kıd�l, Ak Part� Genel Merkez�’nde görevlend�r�ld�.

B

�r dönem mecl�s üyel�ğ� yaptıktan sonra
ş�md�k� Bayrampaşa Beled�ye Başkanı olan
At�la Aydıner’�n Ak Part� Bayrampaşa İlçe
Başkanı �ken Ar-Ge’den sorumlu �lçe başkan yardımcılığını yapan ve daha sonra Cem�l Yıldız’ın
başkanlığını yaptığı yönet�mde Teşk�lat başkanlığı vaz�fes� ver�len Kemal Oğuz Kıd�l, Bayrampaşa’dak� başarılı çalışmalarını �lçe başkanlığı �le
taçlandırdıktan sonra Genel Merkez’e davet ed�ld�.
Ak Part� Genel Merkez�’nde Teşk�lat Başkanlığı’nda göreve başlayan Kemal Başkan, ş�md� de
bütün Anadolu’dak� teşk�latları z�yaret ederek çalışmaları hakkında b�lg�ler toplayıp onlara daha
�y� yapılanab�lmeler� �ç�n tavs�yelerde bulunuyor.
B�zler de ek�p olarak Bayrampaşalı hemşehr�m�z, Başkan Kemal Oğuz Kıd�l’a çalışmalarında
başarılar d�l�yoruz.

Tuncel�'n�n Nazım�ye �lçes�nde terör�stlere yönel�k operasyonda olumsuz
hava koşullarından etk�lenen 2 asker�m�z�n donarak şeh�t oldu.
HİPOTERMİ SONUCU KALDIRILDIKLARI HASTANEDE ŞEHİT OLDULAR

T

uncel�'n�n Nazım�ye �lçes�nde terör�stlere
yönel�k operasyonda olumsuz hava koşullarından etk�lenen 2 asker�m�z şeh�t oldu.
Şeh�t jandarma uzman çavuşlar Ferruh D�kmen
ve Asım Türkel, Nazım�ye �lçes�nde düzenlenen
operasyon alanında, yoğun kar yağışı ve t�p� neden�yle g�rd�kler� h�poterm� sonucu kaldırıldıkları Tuncel� Devlet Hastanes�'nde dün akşam şeh�t
oldu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI: 2
ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Tuncel�'n�n Naz�m�ye �lçes� kırsalında, operasyonda soğuk hava ve t�p� neden�yle donma tehl�kes� geç�rerek bölgeye gönder�len hel�kopterle
Tuncel� Devlet Hastanes�'ne kaldırılan 2 askerden
b�r� şeh�t olmuş d�ğer� �se tedav�ye alınmıştı. Val�l�kten yapılan yen� açıklamaya göre tedav�ye alınan d�ğer asker de kurtarılamayarak şeh�t oldu.
Val�l�kten konuya �l�şk�n yapılan yen� açıklamada
şu �fadelere yer ver�ld�:
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“Tuncel� İl Jandarma Komutanlığımızca Nazım�ye Kırsalında terör�st unsurlara yönel�k gerçekleşt�r�len operasyonda; olumsuz hava koşullarından
etk�lenen b�rl�kler�m�z�n hava şartlarının kısmen
düzelmes�ne müteak�p bölgeden hel�kopterle �le
tahl�ye ed�ld�ğ�, (2) Jandarma personel�m�z h�poterm� tanısı �le Tuncel� Devlet Hastanes�ne sevk
ed�ld�ğ� ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen (1) Jandarma personel�m�z�n şeh�t olduğu,
d�ğer Jandarma personel�m�ze �se müdahaleye
devam ed�ld�ğ� b�ld�r�lm�şt�.
D�ğer Jandarma personel�m�ze uzun süre müdahaleye devam ed�lm�ş olup maalesef kurtarılamayarak şeh�t olmuştur. Şeh�tler�m�ze Allah'tan
rahmet, kederl� a�leler�ne başsağlığı d�ler�z.
M�llet�m�z�n başı sağolsun. İl�m�zde terör�st unsurların bulunmasına ve etk�s�z hale get�r�lmes�ne yönel�k çalışmalar az�m ve kararlılıkla sürdürülmekted�r."
Yerel Gerçek “Haber ve Kültür Gazetes�”
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KÜLTÜR

FATİH

S�rkec� 'ye Teknoloj� Üssü Yatırımı

SEVGİYLE BİRLEŞEN İŞ SANATTIR
'Vefa Buluşmaları'nda Esenlerl� öğrenc�lerle buluşan hattat, gazetec� ve
ressam Etem Çalışkan, güzel olan her şey�n sevg�yle başladığını bel�rterek,
"Duygusuz her şey sıfırdır. B�r �ş� sevg�yle b�rleşt�r�nce sanat oluyor" ded�.

açılması ve gerekl� olan ortamın sağlanması, �ler�de gerçekleşt�r�leb�lecek ve ülkeye teknoloj�k
katkıda bulunacak hayaller�n yakalanmasını hedeﬂ�yoruz. Bu hayaller�n hayata geç�r�lmes� �ç�n
gerekl� kurum ve kuruluşların b�r araya get�r�lmes� ve desteklenmes� temel amacımızdır. Ayrıca S�rkec� bölges�nde yaşanan dönüşümde her
b�nanın tur�zm fonks�yonu �le faal�yet göstermes� yer�ne bölgen�n t�caret�n�n güçlend�r�lmes� de
hedeﬂenmekted�r” ded�. Başkan Hasan Suver,
Em�nönü S�rkec�’de �k� ayrı İş Hanı’nın Start Up
ve Teknokent merkezler� olmasının bölgede var
olan yoğun t�caret hayatına teknoloj� yatırımlarla
da destek olmak �sted�kler�n� bel�rtt�.

E

Esk� yazıdan yen� yazıya geç�ş dönem�nde yazıyı öğrenenler arasında �lklerden�m. Yazı yazıyoruz; ama herkes güzel yazı yazamıyor. Güzel
yazı yazma yeteneğ� de b�r sanattır. Allah herkes�
farklı yetenek �le yaratmış. Güzel yazı yazma yeteneğ� şükürler olsun bende varmış. En öneml�s�
sah�p olunan yeteneğ� kullanmaktır. H�çb�r yeteTürk�ye’n�n yaşayan en öneml� ressam ve güzel nek kötü değ�ld�r" ded�.
yazı sanatı ustalarından Etem Çalışkan, sanat hayatına nasıl başladığıyla �lg�l� yaptığı konuşmasında resm�n ortaya çıkışıyla �lg�l� de b�lg� verd�.
senler Beled�yes� Kültür İşler� Müdürlüğü'nün düzenled�ğ� 'Vefa Buluşmaları' kapsamında Esenlerl� gençler, hattat, gazetec�
ve ressam Etem Çalışkan'ı z�yaret ett�. Esenler
Sanat Ev� (ESEV) öğrenc�ler�n� ağırlayan Çalışkan, sanat hayatıyla �lg�l� anılarını ve tecrübeler�n� paylaştı.

İnsanların kend�ler�n� �fade etmek amacıyla resm� kullandıklarını, böylece alfaben�n ve yazının
ortaya çıktığını söyleyen Çalışkan, "Çalışmalarımda ve yaşamımda m�lat olarak yazının bulunduğu tar�h� referans alıyorum.

Fat�h Beled�yes�’n�n Yen�l�kç� Projeler� Gel�şt�rme Merkez� Programı
YEPGEM g�r�ş�mc�ler �ç�n S�rkec�’de
Teknokent ve Start Up (Kuluçka)
merkez� kuruyor.

Yan� ben şu an tar�h� 2018 değ�l de 6018 olarak
yazıyorum. Yazı olmasaydı k�taplar yazılamazdı.
Bu yüzden kutsal b�r �şle uğraştığımı düşünüyorum. Okur yazar olmanın tüm güzell�kler�n� yaşadım.

NEY, 'İNSAN-I KÂMİL'İN SİMGESİ
sızuçanlar, Türk ş��r�nde taşlamalarıyla meşhur
Neyzen Tevf�k'�n hayatından ve edeb� yönünden
bahsett�.
Neyzen Tevf�k'�n hayatı ve eserler� hakkında
b�lg� veren Yalsızuçanlar, Tevf�k'�n en yakın dostum d�ye adlandırdığı ney� üzer�nden asla para
kazanmadığını bel�rtt�. B�r dönem Mehmet Ak�f
Ersoy'un ev�nde kalan Tevf�k'�n, Ersoy'a ney üﬂemey� öğrett�ğ�n� aktaran Yalsızuçanlar, Ersoy'un
da bunun karşılığında Tevf�k'e Farsça dersler�
verd�ğ�n� söyled�.

Ney�n "�nsan-ı kâm�l"�n s�mges� olduğunu söyleyen Yalsızuçanlar, ney�n yapımı ve s�mgeled�ğ�
"Edeb�yat Söyleş�ler�"nde Türk şa�r ve neyzen şeyler üzer�ne şunları aktardı:
Neyzen Tev�fk'� anlatan Yazar Sadık Yalsızuçan"Ney�n yed� del�ğ� olur. Ney önce kes�l�r, kamışlar, ney�n "�nsan-ı kâm�l"�n b�r s�mges� olduğunu
lıktan koparılır. Sonra �ç� tem�zlen�r tıpkı b�z�m
söyled�.
�ç�m�z�n de tem�zlenmes� gerekt�ğ� g�b�. Nefs-�
Esenler Beled�yes� Kültür İşler� Müdürlüğü'nün emmaren�n arınması, tem�zlenmes� g�b� ney�n �ç�
düzenled�ğ� “Edeb�yat Söyleş�ler�” programı tem�zlen�r ve ateşle dağlanır. Kor hal�ne gelm�ş
Dr. Kad�r Topbaş Kültür Sanat Merkez�'nde ger- kalın b�r çubukla yapılır dağlanma �şlem�. O boçekleşt�. Programda konuşan Yazar Sadık Yal- ğumlar yok ed�l�r...”
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F

at�h Beled�yes�, g�r�ş�mc�ler�n önünü açmak
�ç�n �k� sene önce başlattığı YEPGEM projes� çerçeves�nde Türk�ye’n�n önde gelen
kurum, kuruluş ve ün�vers�teler�n�n de aralarında
bulunduğu b�rçok çözüm ortağını b�r araya get�rerek Em�nönü S�rkec�’de Teknokent ve Start Up
(Kuluçka) merkezler�n� hayata geç�r�yor. Em�nönü S�rkec�’de Teknokent ve Start Up merkezler�
�ç�n �k� ayrı �ş hanında b�r taraftan tekn�k altyapı
hazırlıkları devam ederken, b�r taraftan da kurum
ve kuruluşlarla sözleşmeler yapılıyor.

YEPGEM çatısı altında değerlend�r�len teknoloj� tabanlı g�r�ş�mc� projeler, proje yatırımcılarına
yönlend�r�l�yor. Laboratuvar çalışması gereken
proje ün�vers�teler ve TÜBİTAK tarafından tak�p
ed�l�yor. Daha sonra fon ve üret�m gerekt�ğ�nde
fon desteğ� ve üret�m desteğ� de ver�lerek ürün
hal�ne gelmes�n�n ardında da t�caret ve sanay�
alanında değerlend�r�l�yor. Böylece g�r�ş�mc�n�n
ürett�ğ� b�r çalışma son kullanıcısına kadar ulaşmış oluyor.
S�rkec�’de Ham�d�ye Caddes� üzer�nde Doğubank İş Hanı karşısında bulunan b�nanın üstündek� üç kat, Start Up (Kuluçka) merkez� olacak
şek�lde altyapı hazırlıklarını sürdürüyor. Buranın
arka sokağında bulunan Kesk�n Han’da da Teknokent’�n altyapı çalışmaları devam ed�yor. Her
�k� merkez�n de 2018 yılının sonuna doğru faal�yete geçmes� planlanıyor.

Başkan Suver: ‘Temel Hedef�m�z Ülkem�z�n Gel�şmes�ne Katkı Sağlamak’
Fat�h Beled�ye Başkanı Hasan Suver, YEPGEM
programı çerçeves�nde S�rkec�’de Teknokent ve
Start Up (Kuluçka) merkezler�yle hedeﬂer�n�n ülkeye katkıda bulunacak genç bey�nler�n hayaller�n� gerçeğe ve yatırıma dönüştürmeler�ne ön ayak
olab�lmek ve g�r�ş�mc� bey�nler�n desteklenmes�
olduğunu söyled�. Başkan Hasan Suver, “B�z�m
burada temel hedef�m�z, ülken�n dönüşümü ve
gel�ş�m�ne katkıda bulunacak, bu tür çalışmaların tar�h�n tozlu sayfalarında unutulmamalarını
sağlamak. Ayrıca bu g�r�ş�mc� bey�nler�n önünün
tw�tter.com/Yerel_Gercek
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CUMA NAMAZI SONRASI CAMİİ CEMAATİ İLE SOHBET
Ak Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı, Beled�ye Başkanı At�la Aydıner ve teşk�lat mensupları �le beraber Cuma Namazı sonrası cam�� cemaat� �le çay �ç�p sohbet ett�.

'KAPI KAPI GERİ DÖNÜŞÜM'

Tem�z b�r çevren�n oluşturulmasına vatandaşları dâh�l etmek �steyen Bayrampaşa Beled�yes�, alanında uzman ek�plerle ambalaj atığı toplama, ayrıştırma ve ger� dönüşüm konularında halkı b�lg�lend�r�l�yor.

B

ayrampaşa Beled�yes� Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü �le ÇEVKO Vakfı’nın ortaklaşa düzenled�ğ� proje kapsamında, alanında uzman ek�pler, ambalaj atıklarının toplanması ve ekonom�ye kazandırılmasının önem�n�
vatandaşlara kapı kapı dolaşarak anlatıyor.
10 k�ş�l�k b�r ek�ple Kocatepe Mahalles�’nde başlatılan uygulamanın �lçedek� d�ğer mahalleler� de
kapsayacak şek�lde yapılması planlanıyor.
Evlerden daha fazla atık toplanması ve bunların
ekonom�ye kazandırılması amaçlanan uygulama
�le b�r ay �ç�nde yaklaşık 60 b�n konuttak� sak�nler�n b�lg�lend�r�lmes� hedeﬂen�yor.
tw�tter.com/Yerel_Gercek
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ASRİAD YÖNETİMİ AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI
BAYRAM ŞENOCAK’I ZİYARET ETTİ
ASRİAD Yönet�m Kurulu Üyeler�, Ak Part� İstanbul İl Başkanı Sn. Bayram
Şenocak’ı z�yaret ett�. Asrın İşadamları Derneğ� Genel Başkan Yardımcısı,
Kurumsal İl�şk�ler �le Tanıtım Başkanı Cem�l Yıldız yaptığı açıklamada İl
Başkanı Sn. Şenocak’a yaptıkları faal�yetler hakkında b�lg� verd�kler�n� �fade ett�.

BOSNA SANCAK KÜLTÜR VE YARD. DERNEĞİ’NİN
‘CUMHURİYET BAYRAMI’ KUTLAMA ETKİNLİĞİ
Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğ�, Cumhur�yet Bayramı kutlaması �le �lg�l� sosyal
medyadan yaptığı paylaşımla tüm
halkımızı bu anlamlı etk�nl�ğe davet ett�:
“29 Ek�m'de Cumhur�yet Bayramı'nı hep b�rl�kte kutlamak �ç�n
bayrağınızı alın ve b�ze katılın!

Asr�ad Çalıştayı güneydoğu şubeler�n�n
katılımıyla devam ed�yor
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İlk olarak saat 14.00'da Lunapark Meydanı'ndan başlayıp Bosna
Sancak Derneğ�'ne kadar sürecek
Cumhur�yet Yürüyüşü'ne, ardından
saat 15.00'da Dernek Büyük Salon'dak� Cumhur�yet Özel Programı'na tüm halkımız davetl�d�r...”
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SPOR

YILDIRIMBOSNA İSTANBUL MESUDİYE ‘1-0’
Yıldırımbosna �le İstanbul Mesud�yespor 27. 10. 2018 Cumartes� günü
İBB Bayrampaşa H�dayet Türkoğlu
Stadı’nda karşı karşıya geld�.

1

4:30’da başlayan müsabakada Yıldırımbosna
71. dak�kada Fırat’ın kaydett�ğ� golle İstanbul
Mesud�yespor karşısında 1-0 öne geçt�.

Kalan dak�kalarda başka gol olmayınca Yıldırımbosna 3 puanı alan taraf oldu.
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BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞASPOR BERABERLİĞE SAMSUNSPOR’LA
DA DEVAM ETTİ: ‘0-0’
Bayrampaşaspor 27. 10 . 2018 Cumartes� günü karşılaştığı Samsunspor
�le golsüz berabere kaldı.
Bayrampaşaspor 10. hafta sonunda topladığı 9 puanla, l�gde 13. sırada yer
aldı.
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KÜLTÜR

KÜLTÜR

Mar�fetname’den �nc�ler
18. yüzyılda yaşamış ünlü b�l�m adamı ve mutasavvıf Erzurumlu İbrah�m
Hakkı‘nın (1705-1771) Mar�fetname‘s� ans�kloped�k b�r k�tap olması �t�bar�yle, f�zyognom�ye de büyük yer verm�şt�r. Bu eser, kapsamlı ve olgun düzeyde b�lg� ed�nm�ş, çağındak� b�lg� ve keş�ﬂere yabancı kalmayan İbrah�m
Hakkı‘nın esk� �le yen�y� kaynaştırmaya çalıştığı b�r k�taptır. Ona göre de
yaşadığı dönem�n bütün b�lg�ler�n� kapsayan ans�kloped�k özell�kte b�r çalışmadır,

İ

brah�m Hakkı bu k�tabında kend�nden önce ya- Kaşının kılları çok olanın, üzüntüler� de çok
şamış İslam düşünürler�n�n eserler�nden yarar- olur.
landığı �ç�n, eser�n f�zyognom�yle �lg�l� bölümü- Kaşı açık olan doğrudur, çatma olan eğr�d�r.
nü de okurken öncek� dönemlerde f�zyognom� �le
- İnce kaşlı güzel olur, uzunu �se k�b�rl� olmanın
�lg�l� görüşler�n neden �baret olduğu konusunda
del�l�d�r.
da b�lg� ed�neb�l�r�z.
- Kaşı yay g�b� olan, her zaman güzel olur.

Ey az�z, h�kmet ehl� dem�şlerd�r k�:
- Boyu uzun olanların kalb� saf ve tem�z olur.
- Orta boylu olanlar akıllı ve hoş huylu olurlar.

- Göz çukuru az olursa, o k�b�rl� olmaya del�ld�r.
- S�yah gözlüler �taatl�, kızıl gözlüler cesur olurlar.
- Gök gözlü olan zek�, ela gözlü olan edepl�, ter-

- Benz� sarı olan �lletl�, s�yaha çalan da tevekkel- Küçük gözlü haf�f, büyük gözlü zar�f, nar�n l� olur.
- Burnu uzun olanın �drak� (anlayışı) az olur.
olur.
b�yel� olur.

- Gözü yumru olan kıskanç, orta olan dost olur.

- Kısa burunlu olanlar fazla korkak olur.

- Yarı kapalı göz ayıp, bakışı m�sk�nce olur.

- Burun ucu top olan, neşel� olur.

- Gözü şaşı adama bakma, çünkü o sana eğr�
bakar.

- Burun kanatları dar olan k�ş�de küsme ve �nat
- Güleç gözlü olan güzeld�r, k�rp�ğ� sık olan be- çok olur.
dels�zd�r.
- Burnu enl� olan k�mse şehvete tutkundur.

- Büyük yüzlü olan �lletl�d�r, küçük yüz k�b�rlen- Burnu eğr� olan k�msen�n düşünces�, �ş� başameye del�ld�r.
rıya ulaştırmaktır.
- İnce yüzlü sev�ml�, kalın yüzlü hor (sev�ms�z)
- Küçük ağızlı olan güzel ve fakat çok korkak
olur.
olur.
- Ekş� yüzlü, somurtkan olanların, sözler�n�n
çoğu acı olur.
- Yuvarlak yüzlüler, ay‘dan daha nurlu olur.
- Böyleler� çok güleç olur, onu gören muradını
alır.
- Benz� kızıl olan terb�yel�, esmer olan da zek�
olur.

- Büyük ağızlı cesur, eğr� ağızlı kötü olur.
- Gen�zden söylenen sözler, k�b�rlenmeden olsa
gerek.
- Erkek sesl� kadınların çoğu yalan söyler.
- Çabuk konuşan, �nce anlayışlıdır.
- Kaba sesl� olanın gayret� ve yardımseverl�ğ�
fazladır.
- Çatal sesl� olan, halktan kötülük geleceğ�n�
sanır.

- Saçları sert olan k�mse, akılla atılganlığı bulur.
- Saçları yumuşak olan saf ve utanması az olur.

- Yüzü güleç, sözü tatlı olan �nsan az�zd�r, sev�l�r.

- Saçı sarı olanın �ş�, k�b�rlenme ve kızgınlıktır.
- S�yah saçlı olan sabırlıdır, onu ara.

- İnce ve kırmızı dudaklı k�mse, söylenen� �y�
anlar.

- Kumral saç güzeld�r, sah�b� bedels�zd�r.
- Saçı az olan lütufkar, anlayışlı ve naz�k olur.

- B�l k� kalın dudaklının kızgınlığı ağırdır.

- Başı küçük olanın aklı azdır, g�zl� şey�n varsa
ona söyleme.

- İr� d�şl�ler, çok defa yaman �şler yapar.
- Normal d�ş� olanların, �ş� hoş ve doğrudur.

- Başının tepes� yassı olan keder çekmez.

- Kokusu hoş olanın, huyu da güzeld�r, hoştur.

- Başının der�s� �nce olan, hayır yapar, zarar vermez.

- Çene kem�ğ� �nce olanın, aklı da haf�f olur.

- Alnı dar olanın, �ç� de dar, sıkıntılı olur.

- Enl� çenen�n sah�b� kaba olur.

- Alnı yumru olan, ç�rk�n ve kalın kafalı olur.

- Çenes� normal olan, akıllı ve güzel olur.

- Alnı enl� olan kötü huylu olur, çünkü hastadır.

- S�yah ve az sakallı olmak zekaya del�ld�r.

- Alnı normal olanı em�n b�l.

- Sakalı değ�rm� olanın kemal� de çoktur.

- Alnı buruşuksuz olan, şüphes�z tembel olur.

- Kafası enl� olan ahmaklık �llet�ne tutuktur.

- Alnı uzun olan anlayışlı, az �se cömert olur.

- Boynu çok uzun olanın olgunluğu az olur.

- Kaşlarının arası buruşuk olan, üzüntü yükünü
taşır.

- Boynu kalın olan gece gündüz y�y�c� (obur)
olur.

- Kulağı çok büyük olan, b�lg�s�z ve tembel olur.

- Boynu normal olanın �ş� �y�l�k yapmaktır.

- Küçük kulaklı eğr�, orta (normal) kulaklı doğru
olur.
- Kaşının ucu �nce olanın, �ş� gücü f�tned�r.
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- Burun ucu ağzına yakın olan adamdan sakın.

- Her uzvu normal olan, şüphes�z k� güzel
olur.
Yerel Gerçek “Haber ve Kültür Gazetes�
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Ders�m bölges�nde 21 Mart geces�
başlayan ayaklanma bastırıldı. Dört
yıl �ç�n çıkarılan Tuncel�'n�n İdare- Van'a bağlı Tabanlı köyünde 7.2 büs� Hakkında Kanun, çeş�tl� eklerle yüklüğünde b�r deprem meydana geld�.
1947'ye kadar sürdü. 22 Ek�m 1937

23 Ek�m 1840
(PTT ) Kuruldu.

İlk Posta Teşk�latı

27 Ek�m 2017 - Ankara Ulus Mel�ke
Hatun Cam�s� Açıldı

26 Ek�m 1933 Cumhur�yet�n 10. yılı
dolayısıyla Genel Af Kanunu çıktı.

28 Ek�m 1923 Mustafa Kemal Paşa

Cam� b�rçok özell�ğ� �le Türk�ye'de b�r �lk. 7 b�n
k�ş�l�k kapas�teye sah�p cam�n�n alttında kongre Çankaya Köşkü'nde verd�ğ� akşam
salonu, meden�yetler müzes�, 5 katlı otoparkı bu- yemeğ�nde, "Yarın Cumhur�yet� �lan
edeceğ�z" ded�.
lunuyor.
Yerel Gerçek “Haber ve Kültür Gazetes�
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29 Ek�m 2013 Asya �le Avrupa ara29 Ek�m 1923 Cumhur�yet �lan ed�l- sında den�z�n altından dem�ryolu ulad�. Mustafa Kemal Paşa cumhurbaş- şımını sağlayacak Marmaray, törenle
kanı seç�ld�.
açıldı.

29 Ek�m 2008 Pak�stan’ın batısında,meydana gelen 6,5 büyüklüğünde 29 Ek�m 1961 "Devr�m" adıyla üret�k� depremde 160 k�ş� yaşamını y�t�r- len �lk otomob�l Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e hed�ye ed�ld�.
d�.

29 Ek�m 2013 Türk�ye �le Japonya
arasında S�nop'a yapılacak nükleer santral yapımı �ç�n �mzaları atıldı.
Erdoğan burada yaptığı konuşmada 29 Ek�m 1936 Cumhur�yet Bayramı
“Japonya �le antlaşma �mzalarken kutlamalarında, Er�be Hanım paraşüb�z Japonya’nın bu konudak� �ler� tek- tüyle yere çakılarak öldü. Er�be Hanım tayyarec� Vec�h�'n�n kızıydı.
noloj�de geld�ğ� noktayı b�l�yoruz.
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