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Yılında Beypazarı Belediye Başkanlığı'na
Seçilen ve İki Dönemdir Başkanlık Yapan
Mansur Yavaş, Önümüzdeki Yerel Seçimlerde
Beypazarı Belediye Başkanlığı'na Kesinlikle
Aday Olmayacağını Açıkladı.
Göreve başladığı 1999 yılından itibaren
Beypazarı Belediye Başkanlığı görevini yürüten
Mansur Yavaş, seçimlerde bir daha aday olmayacağını açıkladı.
Belediyelerin işlerine ve uygulanması planlanan

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

projelere bir ömrün yetmeceğinin altını çizen
Yavaş, neden bir daha aday olmak istemediğini
şu cümleyle özetledi: "Bir kan değişikliğinin iyi
olacağını düşünüyorum. Çocuklarımın eğitimi
için avukatlığa devam etmem gerekiyor. Ne
belediyenin ne de belediye başkanının projeleri
biter. Bütün projeleri ben yapayım desem buna
ömür de yetmez, bunun için bir kan değişikliğinin iyi olacağını düşünüyorum. Beypazarı
konusunda görevi bıraktıktan sonra da üzerimize

*www.ortaanadoluas.com

ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. İlla ki
ben yapacağım diye bir şey yok, bu nedenle bir
daha aday olmayı düşünmüyorum. Önümüzdeki
yıllarda yapılacak bir çok proje var. Beypazarı
halkının sağduyulu davranarak bu projeleri
devam ettirecek kişileri seçeceğini ümit ediyorum. Yeni seçilecek belediye başkanı bu projelere
sahip çıkar devam ettirirse biz de her yönüyle
yardımcı oluruz. Tabii ki takdir Beypazarı
halkınındır" şeklinde konuştu. Haberi Sayfa 3’de

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com
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Sentetik çim koşu
pisti çalışmaları
tamamlanarak
hizmete açıldı..

Beypazarı Gençlik ve
Spor İlçe Müdürlüğü
bünyesinde bulunan
çim yüzeyli futbol
sahasının etrafına
yapılan sentetik çim
koşu pisti çalışmaları
tamamlanarak ilçemiz
halkının hizmetine
açılmıştır.
Alt diranaj kısmıda
yapilan kosu pisti su
geçirgen 6 kulvarlidır.Genellikle tugla
tuzundan yapilan
kosu pisti sentetik
çim özelliğindedir.

TRAFİK
KAZASINDA
MOTOSİKLET
SÜRÜCÜSÜ
ÖLDÜ

Beypazarı Fatih
Camii yakınlarında
meydana gelen kazada aracın çarptığı
motosiklet sürücüsü
acilen Beypazarı
devlet hastanesine
kaldırıldı. Durumu
ağır olduğu için
ambulansla Ankaraya
gönderilen kazazede
yolda öldü

İçişleri Bakanlığı'nın
Resmi Davetlisi Olarak
Türkiye'ye Gelen Suriye
İçişleri Bakanı Bassam
Abdul, Ankara'da İçişleri
Bakanı Beşir Atalay ile
Görüşme Yaparken Eşi
Arsiye Almajeed,
Atalay'ın Eşi Yıldız
Atalay ile Birlikte
Beypazarı'nı (21.08.2008 )
Gezdi.
İçişleri Bakanlığı'nın
resmi davetlisi olarak
Türkiye'ye gelen Suriye
İçişleri Bakanı Bassam
Abdul, Ankara'da İçişleri
Bakanı Beşir Atalay ile
görüşme yaparken eşi
Arsiye Almajeed,
Atalay'ın eşi Yıldız Atalay
ile birlikte Beypazarı'nı
gezdi.
İçişleri Bakanı Beşir
Atalay'ın eşi Yıldız
Atalay, Bakanlık

Misafir Kalem

Özgür Karakaya/Bursa
ozgkara@hotmail.com

Kartel medya başta olmak üzere bütün AB ve
ABD’ciler oturup ağlayacaktı. Nedense
Türkiye’de hiçbir demokratik açılıma destek
vermeyen AB ve diğer emperyalist güçler
AKP’nin kapatma kararı üzerine uyarı üstüne
uyarı yaparken işbirlikçileriyle birlikte sanki
yas tutuyordu. Bu aşamada kraliçenin onca ülke
varken kalkıp Türkiye’ye gelmesi şaşırtıcı
Yazısı Sayfa 2’de
olmadı.

Müsteşarı eşi Ayşe Güneş
ile birlikte Beypazarı'na
gelen Suriye İçişleri
Bakanı eşi Arsiye
Almajeed, Beypazarı'nın
tarihi konaklarnı gezerek
bolca alışveriş yaptı.
Konuk heyete Beypazarı
Kaymakamı Hikmet
Aydın ve eşi Feray Aydın
eşlik etti. İlk olarak Halk
Eğitim Merkezi
Müdürlüğü'nü gezen
heyet, buradaki kök boyasından yapılan kilimlere
büyük ilgi gösterdi.
Hıdırlık tepesinden
Beypazarı'nı izleme fırsatını bulan heyet, daha
sonra Tarihi Kent
Müzesi'ni gezerek eski
çağdan günümüze
Beypazarı bölgesinin
kültürü hakkında bilgi
aldı.
Bakan eşlerine tarihi Taş

HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK

-ORTADOĞU VE YAHUDİ İHANETİ 10
Ama şunu da ifade etmeden geçemeyeceğiz. Bir asır önce Filistin topraklarında İsrail oğullarının mülk edinme neticesinde kurmuş oldukları İsrail devletinin temel prensiplerini şimdi de
yabancılara mülk edinme serbestisi
getirildikten sonra Anadolu toprakları
üzerinde başta Yunanlılar olmak üzere,
Suriye.Almanya, ABD. ve İngiltere
Yazısı Sayfa 3’de
uygulamaktadır.)

Mektepde Yöresel
Beypazarı Mutfağından;
Tarhana Çorbası,
Beypazarı Göveci, Yaprak
Sarması ve 80 Katlı
Baklava ikram edildi.
Yemekten sonra İçişleri
Bakanı ve Müsteşar eşi,
Suriyeli Bakan eşine
çeşitli hediyeler verdi.
Konuk Bakan eşi de
yanında getirdiği Şam'ın
dünyaca ünlü Agabini
isimli masa örtülerini
Bakan ve Müsteşar eşine
hediye etti.
Yöre halkının çok
sıcakkanlı ve misafirperver olduğunu belirten Şam
İçişleri Bakanı Eşi Arsiye
Almajeed, Beypazarı'nın
en çok tarihi konakları ile
yöresel yemeklerine
hayran kaldığını söyledi.
Almajeed, "Beypazarı
küçük şirin bir kasaba
görünümünde, evleri çok
güzel, yemek kültürüne
hayran kaldım. Suriye'de
bu şekilde tarihi kasabalarımız yok fakat başka
tarihi mekanlarımız var
bizlerde sizleri oraya
davet ediyoruz. Şam'a
döndüğümde herkese
Beypazarı'nın güzelliklerini anlatacağım" dedi.
Gümüşçüler çarşısında
ünlü Telkari İşlemeli
takıları ilgi ile izleyen
konuklar çok miktarda
takı alarak ilçeden ayrıldı.

Beypazarı
6 günlük
hava raporu

Haberi Sayfa 4’d e

‘’Maden Suyu
içmek Hayat
Sigortası’‘
Haberi Sayfa 4’d e
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Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

BAĞIRSAKLARINDAN
İĞNE ÇIKARILDI
Beypazarı’nda Mevsimlik İşçi Olarak Çalışan 16 Yaşındaki Cuma Kaya'nın
Bağırsaklarından Ameliyatla 12 Cm uzunluğunda yorgan iğnesi çıktı.
Beypazarında mevsimlik işçi olarak çalışan
16 yaşındaki Cuma Kaya'nın bağırsaklarından ameliyatla 10 cm uzunluğunda yorgan
iğnesi çıkartıldı.
Beypazarındamevsimlik işçi olarak çalışan
Mardin nüfusuna kayıtlı 16 yaşındaki
Cuma Kaya, Beypazarı Devlet Hastanesi
Acil Servisine şiddetli karın ağrısı
şikayetiyle başvurdu. Yapılan tetkikler
sonucunda Cuma Kaya'nın bağırsaklarında
bir cisim tespit edildi. Beypazarı Devlet
Hastanesi genel cerrahi bölümünün acil
olarak ameliyata aldığı Kaya'nın bağırsaklarından 10 cm uzunluğunda yorgan iğnesi
çıkartıldı.
İğnenin vücuduna nasıl girdiğini bilmediğini belirten Cuma Kaya, "Galiba küçükken
vücuduma saplanmış. Uzun yıllardır bu
iğne ile birlikte yaşıyormuşum. Üç gün
önce şiddetli karın ağrısı ile hastaneye
başvurdum. Çekilen film ile bağırsaklarımda bir cisim olduğu tespit olundu ve hemen

ameliyata alarak cismi çıkardılar. Şükür
şimdi iyiyim hastane personeline teşekkür
ederim" dedi.
Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.
Salim Sarıyıldız ise "Hastamız şiddetli
karın ağrısı ile hastanemiz acil servisine
başvuru yapmış. Yapılan tetkiklerinde batın
bölgesinde bir cisim tespit edilmiş olup,
yapılan cerrahi müdahale ile cisim bulunduğu bölgeden çıkartılmıştır. Çıkartılan
cisim halk dilinde yorgan iğnesi tabir
edilen iğnelerden olup yaklaşık 10 cm
uzunluğundadır. Bu cisim hastamızın
vücuduna ağız yolu ile değil galiba karın
bölgesine batıp bağırsaklara yerleşmiş olabilir. Çünkü ağız yolu ile girmiş olsa idi
midenin çıkışına saplanır kalırdı. Çıkartılan
iğnenin durumundan da anlaşıldığı gibi
hastamız uzun zamandır vücudunda bu
cisimle yaşamıştır. Bu tür olaylara ender
rastlanılmaktadır" şeklinde konuştu.

BEYPAZARI'NA HAVAALANI PROJESİ
YENİ AŞAMAYA GEÇTİ

Beypazarı Belediyesi'nin Çalışmalarına Başladığı, Küçük Uçaklar İçin Tasarlanmış Sivil Havaalanı
Haberi Sayfa 4’de
Projesinde Yeni Bir Aşamaya Geçildi.
SAHTE
PARALARLA
ALIŞVERİŞ YAPAN
BİR KİŞİ
YAKALANDI
Haberi Sayfa 4’d e

MHP'de
Başkan
adayları kim?

Haberi Sayfa 3’d e

Ana-Kız okullu olacak

Cuma vaazları ile halk bilgilendirilecek
Tarihi
çarşıya
yenileme

Haberi Sayfa 3’d e

Haberi Sayfa 3’de

Beypazarılı
Çocuklar
Sertifikalı
Yüzücü Oldular.

Haberi Sayfa 3’de

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63
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Sevgili dostlar, uzun bir aradan sonra yeni
şiirlerle yine birlikteyiz. Hem de (şiir’in
peygamberi ) lakaplı bütün zamanların en
büyük şairi diye daha şimdiden ortalığı
kasıp kavuran Onur Sezgin’in eşi benzeri
olmayan ( Tiyatral şiirleriyle ). Sözü daha
fazla uzatmadan iyi, seyirler diliyor
huzurlarınızdan ayrılıyoruz.
Başlıyorrrr… Başlıyoooor.
Muhteşem şiirler başlıyooor…
Prof. Dr. Sinan Susa
(şairleri koruma ve geliştirme derneği as
başkanı)
Zeytin Gözlü Pakize
Söylemem gereken düşünceler
Aklımdan bir bir kayıp gidiyor şimdi
Hepsi de benim için önemli şeyler
kuşkusuz ki
Kimisi geçmiş – kimisi gelecekle ilgili
Tutsak fikirlerin kazanmaları gibi özgürlüklerini
Virgül ya da noktalı virgülden başka nedir
ki yaşam?

Kısa bir gülüş ya da uzun soluklu bir
yürüyüş
Su üstünde çıkan hava kabarcıklarıdır aslında
Derinlerde yatan şeyleri
Görme konusunda yol gösteren ruha

Böylesi dışavurumlar ki, tercih ederler
Yanardağ gibi içini püskürtmeyi
Soğuk hava depolarında bekletilmektense
Çok az kişi göze alır iyi ile kötü üstüne
Düşüncelerini sergilemeyi

Kim itiraf edebilir ki?
Ya da dile getirmedikçe
Kim fark edebilir ki tutkularının yanlışlarını?

Aşka gelince – ey okur! Anlatacağız işte
Hepinizin merakla beklediği “ Zeytin
Gözlü Pakize’yi “–
Ki bu batıda değerli bir göz rengidir
Bizde de üstüne az türkü söylenmemiştir
hani

Akort basan sazıma beste yapacaksam eğer
Bu şarkı ahenkli ve uyaklı bir biçimde
Kendine yer edinmeli

Melodi saklıdır rüzgârın uğultusunda ya
Melodi saklıdır yağmurun yağışında
Ve suyun akışında
Tabi bir de bunu anlayana

ÞÝÝRLERÝNÝZ

Aksini düşünenler ki,
Gök gürültüsüdür havada duyabildikleri
yalnızca

Güzel gözlü Pakize’nin oturaklıydı duruşu
( Böyle denir bizim orda çünkü )
Şıpsevdi ve oynak biri değildi hani
Yayık ayran gibi yayılan
Küçük hayal kırıklıklarında da, öyle zırt
pırt bayılan
Gerçi böyleleri daha el üstünde tutulur ya
( Tartışmamız gereksiz şimdi burada )

En cazibeli yönü ise,
Bu konuda en küçük bir çaba göstermeyişiydi
Erkekleri etkileyebilmek için ne bir gayret
Ne de bir kaygı içindeydi
Silah gibi kullanmadığı bu çekiciliği
Kendine özgü bir tavırdı
Yapmacık değildi – en azından aksi söylenemezdi
Zaten ses tonundan bile anlardınız bunu

İnsanın içine işleyen o tatlı sesi gibi
Bir hançer yoktur en duygusuz olanın bile
Kalbini parça parça eden bu denli

Sakin, incelikli ve sevinçliydi
Üstü örtülü olmadan da gizemliydi
Çevresindekilerin kusurlarını iyi gören
Ancak bunu ele vermeyen biriydi
Ne ki, acıklı bir durumdur meziyetin
görülmemesi
Hiçlerken onu kıskançlık tuzağına
düşmeleri

Ama yine deee…
Şöhretine gölge düşürebilecek
Bir çelişki içine girdi işte Zeytin Gözlü
Hanın Hanımcık Pakize
Ne de olsa kadınların pek azı sadıktır
Kendi kendilerine verdikleri bir sözde
( Hay aksi! Bunu da mı söyleyecektim!)

Gerçi o kadarcık kusur kadı kızında da olur
ya
Ne ki, rakı da – kadın da uygundur azar
azar su katılmaya
Gelinceye kadar tam kıvamına

Ancak Pakize en iyi üzümlerin damıtılmasından elde edilmişti
Saftı ve katıksızdı
Yıllanmış şarap gibi kaliteli olsa da
Cumhuriyet altını gibi yeni ve parlaktı
Sanki onun kendisine olan borcunu erteliy-

BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ

ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.
tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
tescillerini de biz yapýyoruz

Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle

.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
Domain ve Hosting Paketlerinde
Ýþte size bir Fýrsat
İnternet Hizmetleri Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
Hostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
FİYATLARI
B
i
z
Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin . e Transfer Edin
DÜŞÜRDÜK
İmkanlardan
Sizinde bir siteniz olsun.
Yararlanın

Fiyatları Düşürdük

700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı, 50 adet 20 MB lık mail
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 65 YTL
Web Sitem Yok Elektronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
Gelin size bir site kuralým. Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

ordu Zaman
Emindi bu konuda herkesin borcuna sadık
olduğundan

Ey Ölüm! Sensin aslında alacaklıların en
acımasızı olan
Her gün bir başkasının kapısını çalan
Acı haber getiren bir postacı,
Ya da hacze giden bir avukat gibi
Neyi alacaksan al da,
Masum yüzlü Pakize’me dokunma sakın!

Böylesi bir güzellik az bulunur seninse var
yeterice avın
Mazlum halkların çoğunu yağmalarken,
Yeterince doymadın mı?
Öyleyse bastır salgın hastalıkları da
Ne kadar yiğit istiyorsa Tanrı, al canlarını
Onur Sezgin 06 -12- 2007
Sevgili dostlar,
( Tiyatral şiirleri ) tanıtmak ve halkla buluşmak maksadıyla göndermiş olduğumuz şiir
iletileri, sizin gibi tam 16 bin kişiye ulaşmaktadır... Mail adresleriniz ise, tamamen
rastlantısal olarak internet ortamından elde
edilmiştir. Durumu bilgilerinize sunar ilgi
ve alakalarınız için teşekkür ederiz…
İsteğiniz üzere sizi mail listesinden silebiliriz… Saygılarımızla…

EK BİLGİ----( ŞİİR’İN PEYGAMBERİ
NE DEMEKTİR? )
Şiir’in peygamberi, bir sıfat değil, bir
unvandır… ( şiir’in oğlu, şiir’in prensi,
şiir’in peygamberi, şiir’in tanrısı..v.b )gibi
yakıştırmalar Rönesans, barok, rokoko ve
modern zamanlarda ,özellikle Avrupa’da
kalemi kuvvetli olan şairler için verilen bir
unvandır..bana da bu unvan ilk kez, açmış
olduğum bir şiir sergisinde ziyaretçi defterime yazılan bir eleştiriyle verildi....daha
sonra edebiyat çevresindeki arkadaşlarım
tarafından bu yakıştırma sıkça kullanılmaya
başlandı...özetle bu unvan, şahsıma değil
şiirime yapılan bir yakıştırmadır.
Onur Sezgin
Esin perim ilgilenmez öyle
Yalan dolan ve kurmacayla
Yaşanmış olaylardan yola çıkar
Siz de tahmin edersiniz ki, biraz ahlaklı
Biraz da süzgeçten geçirerek kaleme alır
İnsanların hallerini ve sözlerini
İnce ayar dedikleri budur ya,
Öyle paldır küldür atlamak olmaz gerçeğin
bolluğuna
Aşk, ihtiras, nefret ... ne ararsan var işte
Hele birde bunların merkezinde
Sosyete denen o lkaymak tabakasının
Kuşbakışı bir fotoğrafını çekeceğim sizlere
Hrt türden insanlarıyla hem de
Ve bu dizeler kiminin hoşuna gitmese de
Sosyoloji bilmine katkıda bulunacaktır sessizce
Öyle çok gözteriş varsa da o dünyada
Yoktur verecek bir felsefesi tüm zamanlara
Ve insanlığa
Yapılan yanlışların üzerine atılmış bir
ciladır o
İşlenmiş suçlar bile can sıkıcıdır.
Bilge diye geçinen hocalarının
Tadı tuzu yoktur sonra

Ve yapaydır öğretileri
Erdemli sözlerin gereklerinden yoksundurlar hani
Maymunsu bir taklit tekdüzeliğidir
Yaptıklarında göze batan
İçlrinde bir parça özgün
Olanlarında en azından
Bazende üzülüyor insan
Bu üst tabakanın gerçekci bir portresini
çizmede
Söylenecek pek fazla şey yok. Çünkü
gerçektende
Akıntıya kürek çeken, çeken kendilerini
terk eden dünyayı
Terk etmemekte direnen içi geçmiş ünlüleri
görünce
ONUR SEZGİN 18- 7- 2007

Bülbüllerin kafesimnde
Nameler var nefesinde
Şu gönlümün bahçesinde
Güller Allah demez mi hiç

Gurbet elde hallerimi
Kimse bilmez dillerimi
Sana açtım ellerimi
Kollar Allah demez mi hiç
Aşam dedim mellerimi
Boz bulanık sellerini
Susuz kuru çöllerini
Yollar Allah demez mi hiç

Ağlayarak sürsem yüzümü
Cemalini görse gözüm
Kış oldu baharım yazım
Yller Allah demez mi hiç

Eşiğine koysam başım
Akıtıp gözümden yaşım
Figan oldu bütün işim
Diller Allah demez mi hiç.

Berberin bu feryadına
Kerem eyle bu yadına
Senin bu güzel adına
Kullar Allah demez mi hiç
Kırbaşılı Aşık Ömer SAKARYA
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KRALİÇE’NİN ARDINDAN…
Metalar dünyası büyüdükçe insanlar dünyası küçülür

K. MARX

Kartel medya başta olmak üzere bütün AB ve ABD’ciler oturup ağlayacaktı. Nedense
Türkiye’de hiçbir demokratik açılıma destek vermeyen AB ve diğer emperyalist güçler
AKP’nin kapatma kararı üzerine uyarı üstüne uyarı yaparken işbirlikçileriyle birlikte
sanki yas tutuyordu. Bu aşamada kraliçenin onca ülke varken kalkıp Türkiye’ye gelmesi şaşırtıcı olmadı. 17 Mayıs’taki (2008) gazetesindeki köşesinde İlker Sarıer’in tespitleri oldukça güzeldi. Sarıer medyayı lafı dolandırmak ve kraliçenin TC ziyaretinin
altındaki gerçek nedenler konusunda aydınlatıcı olmamaktan sorumlu tutuyordu…
Menderes'le başlayan, Demirel'le süren, Özal'la aşama kaydeden ABD güdümlü siyaset
Tayyip Erdoğan'la en pervasız düzeyine ulaşmıştı. Yazara göre Türkiye’ye gelişin sebeplerinden birisi taktik nedenle; BOP çerçevesinde Türkiye’nin AKP tarafından iyice
ABD çıkarlarına hizmete sokulur hale gelmesi idi. İngiltere bölgedeki enerji kaynaklarına ilişkin pastadan pay almak, pastayı sadece ABD’ye bırakmak istemiyor.
Başbakan "Ben ülkemi adeta pazarlamakla mükellefim" diyordu. Türkiye’nin büyük
ölçekli TÜPRAŞ, Erdemir, PETKİM, Seydişehir Alüminyum, TELEKOM gibi en
önemli varlıkları elden çıktı, sözde Avrupa Birliğine uyum gerekçesiyle toprak satışları
serbest bırakılmıştı. Bölgede varlık elde eden egemen olan güç enerji kaynaklarına da
hakim olacaktır.
Türkiye demokrasisi cemaatlerin, mafyanın ve bezirgânların ellerine teslim edilmiştir.
Sonuna kadar gidebilecek ABD’nin güdümündeki güçlü bir sağ parti her zaman sözde
demokrasi nutuklarına rağmen ABD’nin işine gelmektedir. 1 Mart 2003’te meclisten
geçmeyen tezkere bunun kanıtıdır. AKP daha sonraki kararının ertesinde genel seçimi
büyük bir farkla kazandı. 2007 seçimlerinde yüzde 47’lik oy oranıyla ABD güdümünde
yeniden iktidara geldi. Adı başından bu yana AKP’yle anılan tarikat lideri ise ABD'de
emrine amade kılınan çiftlikte ve özel devlet koruması altında yaşıyordu.
ABD imparatorluğu gölgesinde 'imparatorluk' düşleri adım adım devreye sokulmaya
çalışılmakta. Hatırlarsanız buna benzer taktiklerden biri İngilizlerin 1850’lerde
Osmanlı toprakları üzerinde başına güdümündeki sözde bir halifeyi getirecekleri
“Yakın Doğu Konfederasyonu” projesiydi. Ayrıca küçük devletlere bölünmek anlamına
gelen “Balkanizasyon” politikası da akla geliyor. İngiltere bölgede yeniden egemen
güçlerden biri olma peşinde, gezinin stratejik yani ikinci nedeni budur demeye getiriyor aşağı yukarı bana göre Sarıer,: “Kraliçenin adamları, AKP iktidarından bölgeye
ilişkin bir takım isteklerde bulunmak için gelmiş olmalılardır”…
Emperyalizmin tüm dünyada ve ülkemizde, temelinde özelleştirmenin olduğu yürürlüğe sokulan bu saldırı, aslında bir işgal harekâtından farksızdır. Öte yandan işbirlikçileri din, İman diyerek halkı uyuturken hızla kendi burjuvasini oluşturmaya çalışıyor.
Bunun tipik örneği bizzat ekonomiden sorumlu bir AKP bakanı. Bilindiği gibi
Unakıtan, oğlunun gümrük vergileri artırılmadan hemen önce 4 bin ton çerezlik mısır
ithal etmesini “Oğlumun tavukları var, yem onlar!” diye açıklamıştı. Aynı şahsiyetin
mensubu bulunduğu partiyle kentsel dönüşüm yapacağız deyip yoksulların gecekonduları başlarına yıkılırken tapusu olmayan araziye kaçak villalar yaptırmıştır…
Kraliçenin ziyaretinden önce yayınlanan “İngilizler 150 Bin Konut Alacak” başlıklı
haber (Cumhuriyet, 05 Kasım 2007) dikkat çekiyor. Ege ve Akdeniz kıyılarındaki
araziler İngilizlerin ilgisini çekiyor. Türkiye’nin enerji gibi toplu konut politikası da
tamamen dışa bağımlı hale gelmiştir. Türkiye’de faaliyet gösteren şirketin pazarlama
müdürünün açıklamasında da İngilizlerin dünyada en çok gayrimenkul alan milletlerin
başında geldiği belirtiliyordu.
Türkiye giderek hem İran’laştırılıyor, hem de başında emirlerin, şeyh’lerin bulunduğu
bir Arap ülkesine benzetilmeye başlıyor.
Türkiye gezisinde Kraliçenin first leydilerle çekilen fotoğraflarıyla birlikte birkaç ay
önce önce Bush’un Ortadoğu gezisinde Laura Bush’un Birleşik Arap Emirlikleri’nde
objektiflere yansıyan (baştan aşağı çarşaflara bürünmüş kadınlarla çekilen) resimlerdeki gibi görüntüler süsleyecekti dünya medyasını ya, Sarıer aynı yazısında büyük
medyanın ikinci cumhuriyetçi yazar çizer takımını olayı sadece bu yönüyle değerlendirmekle yetinme yanlışlığına düştüğü için eleştirmişti.
Özelleştirme, istihdam ve tarım politikalarıyla ülkemiz giderek daha bağımlı hale getirilmiştir. AKP hükümet olur olmaz tıpkı Menderes, Demirel, Özal’ın iş bitiricilik
geleneğine uyarak inşaat sektörüne el attı. Duble yollarla, tünellerle, alt geçitlerle vs.
palyatif çözümler aradı. Ancak halkın temel sorunlarına hiçbir sonuç getirmeyen bu
kısa vadeli yatırımlar tüketimi ve dışa bağımlılığı arttırıp enflasyonu körükleyen harcamalardı. İşsizlik ve yoksulluk çığ gibi büyümüştür. Bir yandan kentsel dönüşüm ve
toplu konutçuluk adı altında istimlak edilen yoksul mahallelerde ve kentlerin önemli
mevkilerinde dubleks, tripleks daireler, lüküs villalar vs. inşa edilirken öte yanda sosyal
devletin asıl işlev kazandırılması gereken devlet demir yollarında, tersanelerinde
bakımsızlıktan ilgisizlikten iş kazaları ve kayıplar artmaya başlamıştır. Devlet TOKİ
eliyle emlak pazarlamasıyla uğraşırken tamamlanmayan sosyal tesisler çürümeye terk
edilip, eğitimde nitelik ve yaygınlık yerini türban tartışmaları almıştı.
Memleketin altı üstü talan edilmektedir.
Demokrasiyi yurtdışında “demokrasiden nasibini almamış ülke” olarak niteleyerek türban konusuna indirgeyen Başbakan, Denizli’de olduğu gibi yandaşlarınca koşulsuz
desteklenmesi gereken bir lider haline sokulup adeta putlaştırılmıştır. Zamanında
Amerikancı DP nasıl el öperek el üstünde tutulmuşsa aslında ABD’nin parlattığı yeni
bir yıldızı olarak AKP’de cemaatlerle birlikte el üstünde tutulmaktadır. 1990’ların
başından bu yana Yargıtay’ın da suç kabul ettiği hükmün işlevini yitirmesiyle birlikte
nasılsa Sovyetlerin dağılmasını müteakip bir tarikat devreye sokuluvermiştir. Bu
tarikatın kökenlerine temel aldığı kaynaklardaki söylemlere dikkat edildiğinde ideolojik
yan ön plana çıkarılmaktadır. BOP esbaşkanı sayılan AKP lideriyle birlikte cemaat liderinin de projeyi tamamlayan unsur haline geldiği apaçıktır. 12 Eylül darbesiyle tamamen dibi kazınan ulus devletin kazanımları yok edildikten sonra din yoluyla siyaset
yapan bezirgânların önü açılmaya başlanmıştır.
Bursa gerçeği…
Bursa, Kraliçenin ziyaretinde Başkentten sonra ikinci duraktı. Bursa gezisi üzerine
çeşitli faraziyeler ileri sürüldü. Kimi Cumhurbaşkanının memleketine torpil saymasınlar diye Kayseri’nin yerine Bursa’nın seçildiğini, kimiyse şu aralar okuduğu kitapla
Osmanlı tarihine merak saran Kraliçenin isteği doğrultusunda Bursa’nın tercih edildiğini belirtmişti. Yine en anlamlı ve mantıklı yorumu Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde
Oktay Ekinci’nin yaptığını düşünüyorum. Ekinci’ye göre (muhafazakârlığıyla ünlü şu
ara AKP’nin kalesi konumundaki bir kenti) tercih edişle “adeta 1920’lere inat gösteriler şeklinde…” yasal monarşiyle yönetilen bir ülkeden AKP’ye koşulsuz bir destek ve
kim ne derse desin üstelik İzmir dururken laikçilerle bir hesaplaşma var gibi gözükmektedir.
Bursa bu ara kapitalizmin peşkeş uygulamalarına verdiği adlardan biri olan “Yap-İşlet”
modelinin en sık uygulandığı illerden biri. Bursagaz, 2004'te özelleştirilen ilk şehiriçi
doğalgaz işletmesi. Başbakanın damadının yöneticiliğini yaptığı holdinge bağlı enerji
şirketine devredilen kuruluş bir süre önce zam talebiyle ve yabancılara aktarılan hisselerle gündeme gelmişti. Bu tür işletmeler ürettiğinin fazlasını devlete geri satmaktadırlar.
Bursa’nın içme suyunu sağlayan belediye kuruluşunun tamamen özelleştirilmesi ise bir
süre önce gündeme gelmiş bu konu uzun süre tartışılmıştı. Bugün Türkiye’nin en
pahalı suyunu kullanan ulaşımın en pahalı olduğu illerden birisidir Bursa. Bursa
Büyükşehir Belediyesinin icraatlarından birini duyuran bir haber geçenlerde dikkatimi
çekti. Haberde “Büyükşehir Belediyesi Terminal bitişiğindeki 94 bin metrekarelik
arsasını uluslararası bir market zincirine sattı” deniyordu. Kısa bir süre önce yine kent
merkezi olarak ayrılan önemli bölgede açılan alışveriş merkezinin 30 yıllığına cüzi fiyatla yap-işlet-modeli yoluyla işletme hakkının bir tanesi yerel medya patronu olan 2
holdinge verilmesi de Oktay Ekinci’nin vurguladığı bir gerçeği ortaya seriyor, Ekinci
“Bursa’ya TMMOB reçetesi” başlıklı 25 Ekim 2007 günlü yazısında sempozyumun
bildirgesinden bir alıntıyı aktarıyordu: “Kentsel rantın paylaşılmasında medya kullanılmakta, bağımsız gazetecilik gün geçtikçe zorlaşmaktadır”. Sadece Bursa’nın değil bu
Türkiye’nin de bir gerçeğidir…
Bursalılar toplu konutçuluk adı altında da ilginç uygulamalara tanık oldular.
Milyonlarca metrekarelik arazinin yabancılara satıldığı dönemde AKP’li Bursa
belediyeleri de sosyal devlet ve belediyecilik anlayışıyla uzaktan yakından ilgisi
olmayan projelere girişti. Sanırım bunlardan en ilginci de Hikmet Şahin’in yönetiminde
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamasıyla gerçekleşti. Hamitler adlı toplu konut
alanındaki konutların konumuna göre hak sahiplerine dağılımını gösteren planın kura
çekiminin ardından değiştirildiği ortaya çıktı. Isıtma ve elektrik donanımı tamamlanmadan hak sahiplerine teslim edilen kent merkezine oldukça uzak Hasanağa bölgesindeki toplu konutlar Bursa dışındaki kişilere bile pazarlandığı halde beklenen ilgiyi
görmedi. Yıldırım’da kestane ağaçlarının bulunduğu 3.derecede doğal sit alanı olan
bölgede imar planı değiştirilerek yapılan villa tipi lüküs konutlar ise dar gelirlilerin
ihtiyaçlarına dönük olmaktan uzaktı.
Velhasıl toplu konut ve kent meydanı fiyaskosunun ardından başka bir tanesi de bir
süredir yapımı süren ve açılmasında pürüzler ortaya çıkan yeni Yaş Sebze ve Meyve
Hali. Kent içinde kaldığı yoğun trafik ve çevre kirliliği yarattığı için çalışanlara ve
çevredekilere kabir azabı yaşatan eski halin yerine geçecek Görükle beldesi civarındaki
yeni halin Bursa’nın Gürsu ilçesinde kısa süre önce Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’ndan
aldığı ruhsatla faaliyete giren hal nedeniyle ilgiyi yeterince görmeyeceği de söyleniyor.
AKP ve Bursa’daki kıyım politikası…
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin personel politikasının ise AKP politikalarından farkı
yok. AKP’nin seçimlerde belediye başkanlıkları için aradığı yüksek okul mezunu
olmak, dürüstlük, liyakat gibi kriterleri nedense daha sonra bizzat belediye başkanları
tarafından Başbakan’ın “kendi kadromu bal gibi atarım” sözleri doğrultusunda değişti.
Sağlık ve eğitim alanında binlerce atama yapıldı. Samsun’da ve en son Eskişehir’de
gençlik ve spor müdürlüğü ile sağlık müdürlüğü il personel müdürlüğüne imamlar
getirilmişti. Bursa basınında pek yankı bulmamasına rağmen Tüm-Bel-Sen Bursa
Şubesi’nin açıklamasıyla Bursa Büyükşehir Belediyesinin garip uygulamaları da
kamuoyuna yansıdı. Bir haberde Hikmet Şahin yönetimindeki belediye aleyhine
belediye çalışanları tarafından atamalar ve görev yeri değişiklikleri nedeniyle 200’ü
aşkın dava açıldığı belirtiliyordu (Kent gazetesi 2 Ağustos 2007). Örneğin iletişim
fakültesi mezunu Tamer Uysal, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde görevliyken
Hal Müdürlüğü binasına yollanmıştı. Uysal’a ise burada makbuz kestirildiğine işaret
ediliyordu…
Türkiye’nin başta eğitim, sağlık gibi onca sorunu varken AKP’nin uyguladığı ekonomi
politikasıyla iç ve dış siyaset anlayışının ne kadar yanlış ve halkın yararına olmadığı
açıktır. Siyasal ve sosyal rant üzerine kurulu popülist, Cüneyt Zapsular, Unakıtanlar,
Offer’lar, Alidibolar ve benzeri isimler üzerine kurulu politikaların geleceğe ilişkin
hiçbir umut verici yanı bulunmamaktadır. AKP sadece muhafazakârlığı ve tüccarlığı ile
övünmektedir. Türkiye’de sıranın otoyollar, köprüler, barajlar, şeker fabrikalarına
geldiği görülmektedir. Halkın sosyal güvenliğinden sonra onların toplumsal yaşam
alanlarını kısıtlamak fütursuzluğun dik alası olacaktır.
Osmanlıya başkentlik yapan ve sahip olduğu anıtsal eserlerle “Osmanlı tarihinin
dibacesi” addedilen Bursa’da, M.Kemal, 5 Şubat 1933’te ünlü “Bursa Nutku”nu dile
getirmiştir. M.Kemal’in şu sözleri ise akıldan çıkarılmayacak anlamla doludur:
“Bu ülke batının emperyalizminden doğunun da vicdan sömürüsünden kurtulursa ancak
o zaman aydınlık günlere kavuşur”.

Ana-Kız okullu olacak
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Beypazarılı Çocuklar
Sertifikalı Yüzücü
Cuma vaazları ile halk bilgilendirilecek Oldular.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 6 Haziran
2008 tarihli genelgesi gereği, Beypazarı İlçe
Yürütme Kurulu, Kaymakam Hikmet
Aydın’ın başkanlığında toplandı. 5 Eylülde
tekrar toplanacak.
8 Ağustos çarşamba günü Kaymakamlık
Toplantı salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Hikmet Aydın, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Enver Kesiktaş, Sağlık Grup
Başkanı Kerem Zeki Fikret, Halk Eğitim
Merkezi Müdürü Ercüment Doğan, Nüfus
Müdürü Zeki Yavaş V., İlçe Tarım Müdürü
Beytullah Ertan ve İlçe Müftüsü V. İhsan
Caner katıldı.
Yapılan toplantıda çeşitli görüşler ortaya
atılarak, her birimin üzerine düşen görevi
eksiksiz bir şekilde yapması fikri benimsendi. Özellikle bu kampanyanın okuma-yazma
bilmeyen bayanlara, gerekli her türlü araç
ve gereç kullanarak duyurulması ve uygun
zamanlarda okuma- yazma kurslarının
başlatılması görüşü önemle vurgulandı.
Yine yapılan toplantıda, İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü’nün bu kapsamda yer alan kuruluşlar arasında eşgüdümü sağlaması ve
kursların başlayacağı 8 Eylül Pazartesi
gününe kadar gerekli planlama ve hazırlık
işlerini yürütmesi fikri de benimsendi.
Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı tarafından, kampanya kapsamında, okuma-yazma kurslarını teşvik
için, yeşil kartı olmayanlara öncelikle “yeşil
kart” temini, ilgililerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kışlık yakacak ve gıda yardımı
yapması görüşü de benimsendi.
Yine toplantıda yapılan çalışmalar sonucunda, İlçe Grup Başkanlığ’nın bütün köy ve
beldeler ile ilçe merkezindeki gerçekleştirildiği sağlık taramalarında, özellikle okumayazma bilmeyenlerle ilgili tespitlerin de
mutlaka yapılması ve bu tespitlerin de Halk
Eğitim Merkezi’ne ulaştırılması, bu
çerçevede gerekli işbirliği ve eşgüdümün
sağlanması kararlaştırıldı.
Ayrıca, İlçe Müftülüğü’nün de bu kampanyada etkin görev alması özellikle cuma
namazları öncesi verilen vaazlarda kampanyanın önemi ve bunun hem birey hem de
ülke gelişimine katkısı konusunun ele alınması yoluyla halkın bilinçlendirilmesine
katkıda bulunması uygun görüldü.
Toplantının sonunda, İlçe Yürütme
Kurulu’nun 5 Eylül Cuma günü tekrar
toplanması ve bu süreye kadar ilgili kurum
ve kuruluşların çalışmalarına devam etmesi
kararlaştırıldı.
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şeklinde konuştu.
Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanlığı
adaylığı konusunda
bazı teklifler aldığını
belirten Başkan Yavaş,
adaylığı konusunda
kesin kararını vermediğini, kamuoyunda
da sıkça konuşulan bu
konudaki takdirin
üyesi olduğu MHP'de
olduğunu bildirdi.
''BAŞBAKAN'IN
BEYPAZARI'NI

Beypazarı Belediyesi Yaz Spor Okulu
bünyesinde 06-12 yaş arası çocuklar için açılan
yüzme kursunu tamamlayan 31 kursiyere sertifikaları yapılan törenle verildi.
Yüzme havuzunda çocuklara yönelik açılan
yüzme kursunun mezunları sertifikalarına
kavuştu. 31 çocuğun kursu tamamlayarak
yüzme öğrendiğini belirten Beden Öğretmeni
Özgür Bediz; çocukların yüzme kursunda hem
eğlendiklerini hem de yüzmeyi öğrenerek tatillerini en iyi şekilde değerlendirdiklerinin altını
çizdi. Havuzda gerçekleştirilen törende
Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan
sertifikalarını alan çocukların sevinci gözlerden
kaçmadı.

Tarihi çarşıya yenileme

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ:

"ADAY OLMAYACAĞIM"

Siyasi Durumları
Netleşmeye Başlıyor.
1999 Yılında
Beypazarı Belediye
Başkanlığı'na Seçilen

İLAN

GÖRMEMESİ
BÜYÜK BİR EKSİKLİK''
Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur
Yavaş, ''İlçemizi örnek
gösteren sayın
Başbakan'ı
Beypazarı'na hiç davet
ettiniz mi'' şeklindeki
soruyu şöyle cevapladı: "Kendisine ulaşma şansım olmadı.
Sayın Başbakan,
Türkiye'nin her
yerinde Beypazarı'nı
örnek gösterirken,
burayı görmemesini
büyük bir eksiklik
olarak düşünüyorum.
Umuyorum ben
görevde iken bir gün
Beypazarı'na gelir.''
dedi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisinin04/08/2008 tarih ve 2008/16.85-2008/16.88 sayılı kararları ile, 3194 Sayılı İmar
Kanununun 8/b maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesine göre onaylanan imar plan
tadilatları 18/08/2008 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlan olunur.
BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1-İlçenin Hacıkara Mahallesi, 1023 ada 19 nolu parselde plan tadilatı
2-İlçenin Ayvaşık Mahallesi, 1847 ada 1 nolu parsel, 1848 ada 1,2,3 nolu parseller, 1849 ada 1,2,3 nolu
parseller, 1850 ada 1 nolu parsel, 1851 ada 2 nolu parsel, 1852 ada 1 nolu parsel de plan tadilatı.

ARPACI

www.beypazariemlakci.com
yasararpaci@beypazariemlakci.com

Yaşar ARPACI

Ev-Arsa-Daire-Arazi-İşyeri
Alınır Satılır ve kiralanır.
İnşaat İşleri-Plan-Proje-İş Takibi

EMLAK İNŞAAT Tel:762 65 28 Gsm:0.532.737 57 60

Beypazarı Belediyesi “Sağlıklaştırma Projesi”ni
başlattı
Beypazarı Belediyesi 600 yıllık tarihi çarşıda
bulunan dükkanların “sağlıklaştırma projesi”ni
başlattı. Çarşıda bulunan dükkanların role ve
restorasyon projelerinin çizimleri tamamlandı.
Edinilen bilgiye göre çalışmalara önümüzdeki
günlerde başlanacak.
Sağlıklaştırma Projesi’ne Dikiciler Sokak’tan
başlanacağı kaydedildi. Çarşı esnafı ise en kısa
zamanda hayata geçirilmesi beklenen bu projeyi
memnuniyetle karşıladı.

MHP'de Başkan adayları kim?

MHP'nin yerel seçimler için yapacağı çalışmaların ana hatları belli
oldu. Yerel seçimlere güçlü girmek isteyen MHP seçim stratejisinin ana hatlarını açıkladı. Buna göre "Büyük Otağ" projesi kapsamında partinin kazanma ihtimali olmayan yerlerde, belediye
meclisi üyeliği karşılığında başka partilerle seçim işbirliğine
gidilebilecek.
BÜYÜKŞEHİR HEDEFİ
MHP daha önce de "Büyük Otağ" adı verilen plan üzerinde
çalışmıştı. Buna göre partinin kazanma ihtimali olmayan yerlerde,
belediye meclisi üyeliği karşılığında başka partilerle seçim işbirliğine gidilmesi için pazarlıklar yapılacak. Anavatan ve DP'nin oy
tabanını da kendisine çekmek isteyen MHP, özellikle büyükşehirleri gözüne kestirirken, Ankara, İzmir ve Bursa'yı öncelikli
hedef olarak belirledi. İl belediyelerinde özellikle partinin güçlü
olduğu Ege ve Akdeniz bölgesi yanında, İç Anadolu ve Karadeniz
bölgelerini de hedefleyen partiye, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgesinden başvurular var.
MHP'ye katılmak isteyen bazı belediye başkanlarının durumu
Genel Merkez'de değerlendiriliyor. İzmir'de İl Başkanı Müsavat
Dervişoğlu'nun adı gündemde. Yine Ankara'da Etimesgut'ta eski
Belediye Başkanı Enver Demirel, Haymana'da ise partiye katılan
Belediye Başkanı Bünyamin Adacı'nın adaylığına kesin gözüyle
bakılıyor.
-"ANKARA'DA VE HER YERDE İDDİALIYIZ"MHP, 16 büyükşehirde yerel seçimleri alma hedefini koyarken bu
belediyeler içerisinde ise Ankara ilk sırada yer alıyor. MHP Genel
Başkan Yardımcısı Çobanoğlu, 3 dönemdir Ankara Büyükşehir
Belediyesi'nin önce Refah Partisi ardından da AKP'nin elinde
olduğunu belirten Çobanoğlu, "Artık Ankara'nın AKP'nin elinden
kurtarılma ve belediye başkanının yenilenme zamanı" diye konuştu.
MHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Metin Çobanoğlu partilerinin her yerde iddialı olduğunu belirterek,
"81 ilde, 450 ilçede kamuoyu yoklamaları yaptırıyoruz. İktidara ait
belediyeler, 'belediye başkanı iktidarla aynı partiden olmazsa
hizmet alamayız' korkusu vermeye çalışıyorlar. Ancak bu doğru
değil. Belediye gelirlerinin hepsi kriterlere bağlanmış durumdadır.
Yeter ki belediye başkanı dürüst olsun, belediyeyi batırmasın.
İktidar olsun olmasın, iyi hizmet verebileceğini göstereceğiz" dedi.

Her Telden
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ORTADOĞU VE YAHUDİ İHANETİ
seri 11

Mehmet BAŞTÜRK

Ama şunu da ifade etmeden geçemeyeceğiz. Bir asır önce
Filistin topraklarında İsrail oğullarının mülk edinme neticesinde kurmuş oldukları İsrail devletinin temel prensiplerini şimdi de yabancılara mülk edinme serbestisi getirildikten sonra Anadolu toprakları üzerinde başta
Yunanlılar olmak üzere, Suriye.Almanya, ABD. ve
İngiltere uygulamaktadır.)

1945 yılında Amerika Birleşik devletleri ve İngiltere
100.000 Yahudi’yi Filistin’e yerleştirme girişiminde
bulunurlar ve bunu 1946 yılında gerçekleştirirler.

Şubat 1939 yılında Londra’da toplanan konferans da
İngiltere bir sonuç alamayınca yayınladığı “Beyaz Kitap”
ta Filistin meselesine yeni bir çözüm önerir. Buna göre:
1- on yıl içerisinde iki uluslu bağımsız bir Filistin Devleti
kurulacak, Araplarla Yahudiler yönetimde ortak pay sahibi
olacaklar.
2- Göçmenlere toprak satışı kısıtlanacak. İlk beş yıl
içerisinde Yahudi göçü 75.000 kişiyle sınırlandırılacak.
3-1944 yılından sonraki göçler ise Arapların rızasına tabi
tutulacak.
Bu kararların alınmasından sonra çıkan ikinci dünya
savaşının bitmesinden sonra, İngiltere bölgede bir İsrail
Devletinin kurulması için bütün gücüyle çalışmış olup
Arapları ve Müslümanları ise tamamen dışlamıştır.

Bu gün terör küresel boyut kazandı “küresel terör”, küresel terörü bitireceğiz diye ortaya çıkanlar devlet eliyle en
büyük terörü işlemektedirler. İşte terörü besliyor diyerek,
hürriyet ve özgürlük getirmek amacıyla Irak’ı işgal eden
ABD., Irak topraklarında devlet terörünü en acımasız bir
şekilde tatbik etmektedir. Ne de olsa “yırtılan hacı
Bekir’in yakası” ABD. için değişen bir şey yok.
Müslümanlar öldükçe ABD’nin petrolden aldığı pay artmaktadır. ABD. Körfez bölgesine sözde barış getirmek
için fakat aslında kendi milli menfaatlerini garanti altına
almak için mücadele verirken 1990 yıllarında Avrupa’nın
ortasında BOSNA katliamı işlenirken, İngiltere
Başbakan’ı Tony Blair “Bosna’da petrol yok, orada ölen
bir İngiliz askerinin hesabını halkıma veremem ifadesini
kullanmıştır.” Şimdi sormak lazım “Irak da ölen İngiliz
askerlerinin hesabını halka nasıl vermektedirler?” bilinen
bir gerçek varsa o da emperyalist güçler için insan hayatının hiçbir değeri yoktur. Onlar için tek bir gerçek vardır
o da elde edecekleri maddi çıkarlardır.
İsrail oğullarının gerçek yüzünü ortaya koyması açısından
“SİYON LİDERLERİNİN PROTOKOLLERİ” adlı eserin
sayfaları arasında kısa bir gezinti yapmamız yeterlidir…
eser arşivimizde mevcuttur.
“Siyasi hürriyet bir fikirdir, fakat bir gerçek değildir.
Otorite mevkiinde bulunan bir partiye baskı yapmak
gayesi ile halk kitlelerini diğer bir partiye çekmek lüzumu
ortaya çıktığı zaman, bu fikrin bir yem olarak nasıl kullanılacağı bilinmelidir. Liberalizm de denilen bu hürriyet
fikrine eğer hasmın kendisi de kapılmış ve bu fikrin
uğrunda iktidarının bir kısmını teslim etmeğe arzulu ise
görev daha da kolaylaşır. Burada bizim nazariyemizin
zaferi kesinlikle meydana çıkıyor. Gevşetilen hükümet
dizginleri hayat kanunu gereğince derhal yeni bir el
tarafından ele geçirilir ve bir araya toplanır. Çünkü milletin kör kuvveti bir gün dahi rehbersiz kalamaz ve yeni
otorite, liberalizm ile zayıflatılan eskinin sadece mevkiine
yerleşmekten ibaret kalır.” Sh,20

“Aslında bizim masonik parolamızın ifadeleri olan liberal
kelimeler yani “ hürriyet, eşitlik, kardeşlik”, biz krallığımızı kurduğumuz zaman bizim tarafımızdan artık bir
parola teşkil etmeyen ve sadece bir idealizm ifade eden
sözler haline yani “hürriyet hakkı, eşitlik vazifesi, kardeşlik ideali” şekline çevrilecektir. Böylece o şekle sokulacaktır ki boğayı boynuzlarından yakalamış olacağız. Biz
şimdiden kendimizinkinden başka her çeşit idareyi, her ne
kadar onlardan çoğu hukuken mevcut bulunuyorlarsa da,
fiilen yok etmiş bulunuyoruz…”Sh,56
“Her şeyi yutan terör usulleri bizimdir. Hizmetimizde her
fikir ve her nazariye mensubu şahıslar, monarşiyi geri
getirmek isteyenler, demogoglar, sosyalistler, komünistler
ve her çeşitten ütopik halciler vardır. Biz onların hepsini
vazifeye koştuk. Onların her biri kendi hesabına otoritenin
son kalıntılarının dayanaklarını yok ediyor ve düzenin
bütün kurulu şekillerini devirmeğe çabalıyorlar. Bu
faaliyetler sebebi ile bütün devletler işkence içindedir.
Onlar sükun istiyorlar, onlar sulh için her şeyi feda
etmeğe hazırdırlar. Fakat biz onlara sulh vermeyeceğiz; ta
ki onlar bizi enternasyonal üstün hükümetimizi açıkça ve
itaatkar bir şekilde tanıyıncaya kadar.” Sh, 57
“Yahudi olmayanlar bir koyun sürüsüdür ve biz onların
kurtlarıyız ve sizler biliyorsunuz ki kurtlar koyun
sürüsüne daldıkları zaman neler olur?” Sh, 70
Devamı haftaya
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22 Ağustos 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:191 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr
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SAHTE PARALARLA ALIŞVERİŞ
YAPAN BİR KİŞİ YAKALANDI
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Beypazarı'nda Sahte 100'lük Banknotları Bir Adet Sigara Satın Alarak Piyasaya Süren Bir Kişi Yakalandı.
Üzerindeki Sahte 100 YTL ile Bir Kaç Paket Sigara Alan Şahsın, Para Üstünü Alarak İşyerlerini Bu
Şekilde Dolandırdığı Ortaya Çıktı.
Beypazarı'nda sahte
bulunan bir benzin ista- almak suretiyle işyerdan sahte paraları aldığı
100'lük banknotları bir
syonundan ''sahte para''
lerini dolandıran
ve küçük miktarlarda
adet sigara satın alarak
ihbarı geldi.
Abdullah Ç., eşgal bilalışverişler yaparak 100
piyasaya süren bir kişi
Benzin istasyonu
gileri doğrultusunda
YTL'lik sahte paraları
yakalandı. Üzerindeki
görevlisi; tanımadığı
Beypazarı polis ekippiyasaya sürdüğü
sahte 100 YTL ile bir
bir müşterinin istasyon- lerinin yaptığı çalışanlaşıldı. Başka sahtekaç paket sigara alan
dan satın aldığı 2 adet
malar sonucu
cilik suçlarına da
şahsın, para üstünü
sigara paketine karşılık
Nallıhan'a doğru
karışan Abdullah Ç.,
alarak işyerlerini bu
verdiği 100 YTL'nin
kaçarken yakalandı.
Beypazarı Cumhuriyet
şekilde dolandırdığı
şahsın istasyondan
Gaziantep'ten önce
Savcılığı tarafından
ortaya çıktı.
ayrılmasının ardından
Bolu'ya, sonra da
tutuklanarak cezaevine
Edinilen bilgiye göre,
sahte olduğunu fark
Beypazarı'na geldiği
konuldu.
20 Ağustos günü 155
ederek ihbarda bulunanlaşılan Abdullah
Polis İmdat telefonuna
du. Sahte 100 YTL ile
Ç.'nin cezaevinde
Nallıhan Çayırhan'da
bir kaç paket sigara
tanıştığı bir dolandırıcı-

SU KAYBINA KARŞI
MADEN SUYU ‘’Maden
Suyu içmek Hayat Sigortası’‘

Türkiye'deki madensuyu sektörünün en büyüğü olan
Beypazarı Madensuyu hakkında bilgi veren işletme
sahibi Niyazi Ercan, Beypazarı doğal maden suyunun; yapısındaki zengin magnezyum ve kalsiyum ile
düşük sodyum özelliği ve sıfır kaloriye sahip
olmasıyla tercih edildiğini söyledi.
Türkiye'de maden suyu alanında 27 firmanın faaliyet
gösterdiğini belirten Niyazi Ercan, pazarın yüzde
22'sini ellerinde bulundurduklarını açıkladı.
Maden suyunun şişelemesi dahil, tüm aşamalarında
en çok dikkat ettikleri hususun hijyen olduğuna işaret
eden Ercan, kullandıkları makinaların tamamıyla
kapalı sistem çalıştığını vurguladı.
Şişeleme işleminin insan eli değmeden yapıldığına
dikkat çeken Niyazi Ercan, ISO 9001:2000 kalite
belgesi ile üretilen ürünün AB standartlarında
hijyenik olduğunu gösteren Haccp/TS 13001 belgesi
sahibi olduğunu söyledi.
Türk insanının maden suyunun faydalarını yeterince
bilmediğini öne süren Ercan, "Avrupa ülkelerinde
insanlar günlük su ihtiyaçlarının büyük bir kısmını
maden suyu ile karşılıyor. Türkiye olarak, çok zengin
doğal maden suyu kaynaklarına sahip olmamıza rağmen tüketim olarak Avrupa'nın çok gerisinde yer
alıyoruz." diye konuştu.
Sağlıklı bir yaşam için günde en az bir litre mineralli
su içilmesi gerektiğinin altını çizen Ercan, "Genç,
yaşlı,kadın erkek tüm insanlarımızın sağlığı için
doğal meyve aromalı madensuyunun da üretimine
başladıklarını belirtti.
Maden suyu "altın" gibi değerli
Beypazarı Karakoca Doğal Maden Suyu İşletmesi
Ltd. Şti Genel Müdürü Niyazi Ercan, Türkiye'nin

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL
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maden suyu kaynağı açısından zengin bir ülke
olduğunu ancak tüketimde oldukça geri durumda
bulunduğunu bildirdi. Ercan, Beypazarı Maden Suyu
üretim tesislerinde yaptığı açıklamada, şirket olarak
1957 yılından bu yana faaliyet verdiklerini ve
Türkiye'de sektörde faaliyet gösteren 30 firma içinde
yüzde 22'lik pazar payı ile lider firmalar arasında
olduğunu söyledi. Tesisin saatte 200 bin adet şişe
maden suyu ürettiğine dikkat çeken Ercan, 2008
yılında bu hedefi 50 bin adet şişe daha büyüttüklerini
ve sene sonununa kadar daha çok insana ulaşmayı
amaçladıklarını söyledi. Avrupa'da kişi başına yıllık
170-180 litre maden suyu tüketildiğine dikkat çeken
Ercan, Türkiye'de ise bu oranın sadece 6-7 litre
düzeyinde kaldığına işaret etti. Ercan, "Amacımız hiç
değilse Avrupa'nın tükettiğinin yarısını tüketecek
düzeye gelmek" dedi. Türkiye'de Ege Bölgesi hariç
tüm bölgelere dağıtım ile Belçika, Hollanda
Danimarka, Suriye, Kıbrıs, Almanya, Fransa gibi
ülkelere maden suyu ihraç ettiklerini anlatan Ercan,
ancak toplam ihraç oranının üretimin yüzde 4'ü
seviyesinde olduğunu kaydetti. Beypazarı maden
suyuna Kanada'dan da talep olduğunu anlatan Ercan,
Kanada'yla yaptıkları görüşmelerde kendilerinin
aylık 25-30 milyon şişe taahhütte bulunduklarını
ifade etti. Türkiye'nin maden suyu kaynağı açısından
zengin bir ülke olduğunu ve mineralli suların doğal,
hijyenik ve lezzetli olduğunu belirten Ercan, ancak
ülkede tüketim alışkanlığının olması gerektiği gibi
yerleşmediğini ve tüketimde ülkenin geri durumda
olduğunu kaydetti. Maden suyunun sağlık açısından
bir çok faydası olduğuna işaret eden Ercan, "Maden
suyu içmek insanın hayat sigortası" dedi.

İstediğiniz Kategoriye Göre
Bilgisayar Toplanır.
Bizim Fiyatlarımıza Başka Yerden
Bilgisayar Bulamazsınız.

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

BEYPAZARI

BEYPAZARI'NA
HAVAALANI PROJESİ
YENİ AŞAMAYA GEÇTİ

Beypazarı Belediyesi'nin Çalışmalarına
Başladığı, Küçük Uçaklar İçin Tasarlanmış
Sivil Havaalanı Projesinde Yeni Bir
Aşamaya Geçildi.
Söz Konusu Proje İçin Ankara Valiliği
Tarafından "Çevresel Etki
Değerlendirmesi Gerekli Değildir" Kararı
Alındı.
Beypazarı Belediyesi'nin çalışmalarına
başladığı, küçük uçaklar için tasarlanmış
sivil havaalanı projesinde yeni bir aşamaya geçildi. Söz konusu proje için
Ankara Valiliği tarafından "Çevresel Etki
Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı
alındı.

Beypazarı Belediyesi, alınan bu karardan
sonra sivil havaalanı için çalışmalarına
hız verdi. Söz konusu sivil havaalanı,
Ayvaşık Mahallesi Boztepe Mevkii 106
ve 107 No'lu adaları kapsayan alanda yer
alacak ve Beypazarı Belediyesi tarafından işletilecek. 11.8 hektarlık arazi
üzerinde 3.6 hektarlık pist alanına sahip
olacak havaalanında bin 100 metre pist
uzunluğu olacak.
Beypazarı Belediye Başkanı Mansur
Yavaş, "Kontrolsüz Havaalanı Projesi"
için beklenen kararlardan birinin
alındığını belirterek, "Bu karar sayesinde
sivil havaalanının imar planı ve proje
çalışmalarına başlanacaktır. Ulaştırma
Bakanlığı Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü'nün görüşleri doğrultusunda
çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

Beypazarı için Hava Durumu

Türkiye’de sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Salı gününden itibaren kuzey bölgelerde biraz
serinleme olacak ama iç ve güney kesimlerde
ayın sonuna kadar fazla bir düşüş beklenmiyor.
Bugün yüksek hava sıcaklığının yurt genelinde
etkisini sürdürmeye devam edeceği, öğle saatlerinden sonra Artvin, Kars ve Ardahan
çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden
alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim
normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun
güney kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden
hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun kuzeybatı
kesimlerinde kuvvetli olarak esecek. İç Anadolu
Bölgesi’ndeki yüksek sıcaklıklar fazla değişiklik
göstermeden devam ediyor. Akdeniz’den gelecek
nemli hava Niğde’den Sivas’a kadar bulutlanmayı artıracak. Bu kesimde bugün kısa süreli yaz
yağmurları da görülecek. Bazı illerimizde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcakları
ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı
bulutlu 35
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu (Rüzgar, kuzeydoğudan kuvvetli olarak esecek) 31
İstanbul’da bugün hava daha sıcak, rüzgar da
zayıflıyor ama nem oranında biraz düşüş var.
İstanbullular salıdan itibaren serinlemeye başlayacaklar. Ankara çok sıcak, önümüzdeki hafta
sıcaklıkta 2-3 derece düşüş olacak. İzmir’de rüzgar hızını azaltıyor, hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulacak.
İzmir: Az bulutlu ve açık (Rüzgar, kuzey ve
kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek) 36
İzmir’in en nemli yeri Dikili, onu Çeşme izliyor.
Bursa’da hava çok bunaltıcı.
Adana: Az bulutlu 36 Adana’da bir ara sağanak
yağmur görülecek.
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu 27
Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41
Eskişehir 36, Sivas 29 derece.
Gölgede İstanbul ve İzmir 35, Ankara, Bursa ve
Adana 36 derece. Konya 34,
Beypazarında bekle36
nen hava durumuyla Sıcaklık (ºC)
Nem (%)
34
günün en yüksek
sıcaklıkları 6 günlük Basınç (hPa)
.......
tahmin raporu ise ise Görüş (km)
Rüzgar (km/sa)
şöyle:

23 Ağustos Cumt.
En Yüksek
40 °C
En Düşük
22 °C

26 Ağustos Salı
En Yüksek
34°C
En Düşük
21°C

24 Ağustos Pazar
En Yüksek
38°C
En Düşük
22°C

27 Ağustos Çrşam.
En Yüksek
34°C
En Düşük
20°C

25 Ağustos P.tesi
En Yüksek
36°C
En Düşük

22°C

28 Ağustos Perşem.
En Yüksek
33°C
En Düşük
20°C

FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜM 130 YTL.

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32

Tel: 762 51 63 Fax: 762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA

Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

Windows Proğramları
Windows XP, Windows Vista Proğramları
Windows Ofis Proğramları
Şirket ve İşletmelere Muhasebe Proğramları
Demolarını deneyin. Hoşunuza gitmezse Almayın!..
İnternet Kafeler İçin Cafe Yönetim Proğramı
Ağ ve Network olan Kurumlara PC Yönetim Proğramı
İnternet Filtreleme Proğramları
Server Proğramları
Anti Virüs ve İnternet Security Proğramları
Bilgisayarlar için Güvenlik ve Yedekleme Proğramları
Çocuklarınızı Porno sitelerden, Kumar sitelerinden,
Zararlı sitelerden, Oyun Sitelerinden,
Korumak istiyorsanız My Yazılım İnterbet Filtreleme
Proğramı CD’si Sadece 19 YTL

DİJİTAL BASKI MERKEZİ

SAÇ TABELA, IÞIKLI TABELA, AĞAÇ TABELA
PÝRÝNÇ TABELA, BEZ AFÝÞ, BRANDA AFÝÞ,
BÝLGÝSAYARLI FOLYE KESÝM, DİJİTAL BASKI
ROZET, ÞÝLT, BROVE, PLAKET, KAÞE
KÝTAP, DERGÝ, GAZETE, DÝZGÝ VE BASKILARINIZ,
BROÞÜR, AFÝÞ ve KATALOGLARINIZ HAZIRLANIR - BASILIR.
D Ý JÝTA L B ASK I SÝ STE ML ER ÝM ÝZ L E B AS KIL A R
Orta Anadolu A.Þ. Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
K. Çelen Gsm:0.532.557 98 53 -0.542.762 51 63

