
10 Kasım 2022 / Sayı: 125

ATATÜRK, 
EN MİLLİ 
KİŞİDİR...

Ölümünün 84. Yıldönümünde 
Atatürk’ü saygıyla ve minnet-

le anıyor ve öneminin daha da 
fazla anlaşılacağı, daha nice 100 

yıllara ulaşma dileğiyle...

O bu ülkenin kurtarıcısı. O bu ülkeyi köle-
likten kurtaran ve tam bağımsızlığını sağla-

yan kişi. O çağdaş ve akıl bilim eşliğinde 
yeni devletimizin kurucusu.  

O en milli kişi...
 Doç. Dr. Mehmet Emin 

Elmacı 8’DE

BORNOVA’YA YENİ 
YURT GELİYOR

KEMALPAŞA'YA ASFALT 
ÜRETİM TESİSİ

TÜRK KAHVESİ Mİ, 
YENİ NESİL KAHVE Mİ?

BİYOLOJİK SAATİMİZ 
NASIL ÇALIŞIYOR?

YENİ GÜZELLİK  
‘INSTAGRAM YÜZÜ’

SONBAHAR VE KIŞ 
DEĞİŞİKLİKLERİNDE
NASIL BESLENMELİYİZ?

ÜNİVERSİTE öğrencilerinin barınma so-
rununun çözümüne katkıda bulunmak için 
harekete geçen Bornova Belediyesi, 300 ki-
şilik kız öğrenci yurdunun ardından Büyük 
Çarşı içinde 112 kişilik ikinci bir kız öğrenci 
yurdunun da temelini attı.  5’TE

KEMALPAŞA Belediye Başkanı Rıdvan 
Karakayalı, kentin ulaşım ağını hızla daha 
modern bir hale getirebilmek için önemli bir 
hizmete imza atıyor. Kemalpaşa Belediyesi 
tarafından şantiye alanına Asfalt Emülsiyon 
Üretim Tesisi kuruluyor.  7’DE

KAHVESİZ asla güne başlamam mı, 
yoksa keyif saatlerinde içerim diyenlerden 
misiniz? Kahveyi, çoğu insan ayılmak için 
tüketirken, peki Türk halkının damak zev-
kine hangi kahve çeşitleri daha uygun? İşte 
araştırma sonuçları... 6’DA

BAZI sabahlar alarmımız çalmadan uyanıyo-
ruz, belli saatlerde acıkıyor ve yemek yeme 
ihtiyacı duyuyoruz. Aynı saatte çay ya da 
kahve arayışına giriyoruz. Başka bir deyişle 
günün belli saatlerinde belli işleri yapmak 
için vücudumuzdan uyarı alıyoruz. 7’DE

GÜNÜMÜZDE insanların güzellik arayışı 
giderek büyüyen toplumsal bir mesele ve 
sosyal bir olgu halini aldı. Uzmanlar, artık 
‘Instagram yüzü’ diye tanımlanan ve tüm 
dünya çapında standart hal alan bir güzellik 
anlayışına doğru gidildiğini belirtti.

IZMIR’I TANIMAYAN
VEKIL ISTEMIYORUZ

İZSİAD, İTB VE 23. VE 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ SUSAM TEK GÖRÜŞTE BİRLEŞTİ:

Ben Haber olarak 124. sayımızda ‘İthal vekil istemiyoruz’ çağrısında bulunarak, 
İzmir’in kanaat önderlerine ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunmuştuk.

ÇÖZÜM ÜRETMELERİ MÜMKÜN OLMAZ
İZSİAD BAŞKANI HASAN KÜÇÜKKURT: 
Bizi Ankara’da temsil eden kişilerin de içimizden 
çıkması, kenti çok iyi bilmesi, tanıması gerekiyor. 
Aksi takdirde İzmir’i bilmeyen birisinin sorun-
ları tespit etmesi ve çözüm üretmesi mümkün 
olmaz. Bu nedenle kentimizi tanımayan, sadece 
genel merkez kontenjanları ile ithal milletvekili 
dayatılmasını uygun bulmuyoruz.

KENTİ İÇİN ÇALIŞMAYAN VEKİL GÖRDÜK
İTB BAŞKANI IŞINSU KESTELLİ: Vekil 
adaylarını belirlerken doğduğu yere değil 
kariyerlerine, ulusal ve uluslararası başarılara, 
ilgi alanlarının eşit dağılımına bakmak daha 
önemli. Hatta salt ünlü olduğu için aday gös-
terilip sonrasında Meclis faaliyetlerine katılım 
sağlamayan, temsil ettiği kentin sorunlarını 
aktarmak için çalışmayan, kürsüde konuşma-
yan vekilleri de geçmişte çokça gördük. 3’TE

23. VE 24. DÖNEM 
MİLLETVEKİLİ  
MEHMET ALİ SUSAM: 
İzmir demokrasinin, 
sanayinin, ticaretin, 
turizmin, tarımın çok 
geliştiği bir bölge. Bu 
ilde sivil toplum, mes-
lek odaları ve siyaset 
yapan ve çok yetişmiş 
insan kaynağı var. O in-
san kaynağı dururken, 
çok kolaycı bir şekilde 
Ankara'dan milletvekili 
atamak doğru değil.

BU KIŞ DA MASKELER
ÇIKMAYACAK!

Haftalarca geçmeyen ve yaygın bir şekilde görülen grip salgını nedeniyle bu 
sene de maske takmanın önemli olduğu, özellikle de toplu taşıma araçların-
da ve kapalı alanlarda mutlaka maske takılması gerektiği belirtildi.
PROF. DR. ALPER Şener, “Yaklaşık bir aydır solunum 
yolu enfeksiyonu bulguları şikayetiyle gelen hasta 
sayısında yoğunlaşma var. Bu görmediğimiz viral 
enfeksiyonları vücudumuz yeniden hatırlıyor ve karşı 
karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla bunlara karşı da yeni 
bir bağışıklık ve hatırlama süreci söz konusu. Bu du-
rumda panik olmaya gerek yok. Viral enfeksiyonlara 
karşı bağışıklığımızı kazanacağız.” dedi. 5’TE

KONUTLARDA FİYAT 
DEĞİL, SATIŞ DÜŞTÜ!
KONUT ve arsa fiyatlarında artış 
mı yoksa düşüş mü bekleniyor? 
Herkesin merak ettiği ve hane 
ekonomisini etkileyen konuyu 
İzmir Emlak Komisyoncuları 
Odası Başkanı Mesut Güleroğ-
lu'na sorduk. Mesut Güleroğlu, 
“Konut fiyatları düşmedi, sadece 
satışlar düştü. Bunun nedeni de 
gelir vergisinin yüksek çıkmasın-
dan kaynaklı” dedi. 6’DA

MEVSİM geçişleri metabolizma hızı-
nın değişmesine, bağışıklık sisteminin 
zayıflamasına, hastalıklara davetiye 
çıkardığı için vücut direncini arttırma-
mız gerekiyor. Mevsim dönemlerinde 
beslenmenin ipuçları... 2’DE
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