Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu
10 Kasım Mesajı Yayımladı

Başkan Vahap Küçük
Mevlid Kandili Mesajı

Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj
yayımlayan Doğanşehir Belediye
Başkanı Vahap Küçük, Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV)
doğum günü olan Mevlid Kandilini
idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi.3’TE

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu 10
Kasım münasebetiyle bir mesaj
yayımladı. 2’DE

Haftalık Siyasi Gazete

Fiyatı:50 Kuruş

12 KASIM 2019 SALI

DOĞANŞEHİR’DE ATATÜRK
RAHMET VE ŞÜKRANLA ANILDI

Cumhuriyetimizin
kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk,
vefatının 81. yıl
dönümünde tüm
yurtta olduğu
gibi ilçemizde de
düzenlenen tören ile anıldı.2’DE

DOĞANŞEHİRDE AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ
11 Kasım
Ağaçlandırma
Seferberliği
kapsamında
Doğanşehir de
ağaçlandırma
etkinliği düzenlendi.2’DE

KAYMAKAM KÖROĞLU BAŞKANLIĞINDA TARIM TOPLANTISI YAPILDI

İlçemizde İlçe
Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından
yapılan projeler
ile ilgili toplantı
yapıldı.4’TE

HÜSEYİN
KARAASLAN
BUNLARI BİLİYORMUYDUNUZ
*Atatürk`ün dünyada `başöğretmen’ sıfatlı tek lider olduğunu...
* Bir geometri kitabı yazdığını...
* Üçgen, açı, dikdörtgen gibi ve 48 tane geometri teriminin
(Türkçe) isim babasının bizzat Mustafa Kemal olduğunu...
* Norveç`de “Atatürk gibi olmak” diye bir deyim olduğunu.
‘’Atatürk’’
Çiçeği’nin adını, çiçeği bulan Wanderbit Üniversitesi Profesörlerinden Doktor Kirk Landın`in koyduğunu ve bu çiçeğin
tüm dünyada bu isimle üretilip satıldığını...
* Yunan başkomutanı Trikopis`in, hiçbir zorlama ve baskı
olmadan her Cumhuriyet bayramında Atina’daki; Türk büyükelçiliğine giderek, Atatürk`ün resminin önüne geçtiğini ve saygı
duruşunda bulunduğunu...
*’’Mimber’’ adında bir gazete çıkarttığını ve 52 sayı yayımlanan gazetede ilk defa sansür kelimesi geçtiğini...
*Kurtuluş Savaşı’nda rütbe alan birçok kadın askerlerimizin
olduğu, dünya tarihine geçen tek bir üsteğmenimizin olduğunu, Üst teğmen Kara Fatma’nın 700 erkek, 43 kadından oluşan
bir müfrezenin reisliğine bizzat Atatürk, tarafından atanmış
olduğunu...
*Bir röportajda Birleşmiş Milletlere üye olmayı düşünüyor
musunuz?’ Diye sorulduğunda “Şartlarımızı koyarız, kabullerine bağlı. Biz müracaat etmeyiz üye olmak için, davet gelirse
düşünürüz” dediğini ve bunun üzerine BM yasasının değiştirildiğini ve üyeliğe davet edilen ilk ülkenin Türkiye Cumhuriyeti
olduğunu....
*1938’de, General McArthur’un en zor, en problemli, en
buhranlı döneminde, danışman, senatör ve bakanlarından
oluşan yüz yirmiden fazla kişiye; “Şu anda hiçbirinizi değil, büyük istidadı ile Mustafa Kemal’i görmek için neler vermezdim”
dediğini...
*1938’de Ata`nın ölümünde Tahran gazetesinde yayınlanan
bir şiirde;
“Allah bir ülkeye yardım etmek isterse onun elinden tutmak
isterse başına Mustafa Kemal, gibi lider getirir” denildiğini...
*1996’da Haiti Cumhurbaşkanının vasiyetinde, mezar taşına
yazılmasını istediği metinde;’Bütün ömrüm boyunca Türkiye’nin lideri Mustafa Kemal ATATÜRK’ anlamış ve uygulamış
olmaktan dolayı mutlu öldüm’ yazdığını...
*2000’de ABD Başkanı’nın milenyum mesajında;’’Milenyumun hiç şüphe yoktur ki; tek devlet adamı Mustafa Kemal
ATATÜRK tür. Çünkü o yılın değil asrın lideri olabilmeyi başarmış, tek liderdir’ denildiğini...
*2005’de Amerika’nın en ünlü ekonomistlerinden birisi olan
Mr.Johns`un önerisinin ‘Türkiye ekonomiyle savaşta bir tek
Atatürk’ü örnek alsın yeter’ olduğunu...
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DOĞANŞEHİR’DE ATATÜRK
RAHMET VE ŞÜKRANLA ANILDI
Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu
10 Kasım Mesajı Yayımladı
Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim
Köroğlu 10 Kasım münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün,
ebediyete irtihalinin yıl dönümünde onu
bir kez daha özlemle ve rahmetle anıyoruz.
Milletimizin yetiştirdiği nadide değerlerden biri olan Atatürk'ü gerek tarih
sahnesinde gerekse de toplum vicdanında
değerli kılan onun milletine olan inancıdır.
Öyle ki o, bu inanç doğrultusunda milletiyle beraber yedi düvele karşı durmuş
ve tarihte eşine az rastlanır kahramanlık
hikâyeleriyle dolu bir savaşın eşsiz lideri
olmuştur.
O, ümitlerin tükendiği bir dönemde
Samsun'dan başlattığı kurtuluş mücadelesinden, Cumhuriyet'in ilanına kadar hep
milletinin gücüyle hareket etmiştir.
Bugün, mensubu olmakla gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nde, bağımsız ve özgür bireyler olarak yaşıyorsak
bunu başta Ulu Önder Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın adı duyulmamış kahramanlarına borçluyuz.
Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ü, onun şahsında dava ve silah
arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm
kahramanlarını bir kez daha rahmetle ve
şükranla anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Haftanın Sözü
Hayatta her şey olabilirsin.
Fakat önemli olan hayatın
İçinde “İNSAN” olabilmektir

Cumhuriyetimizin
kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk, vefatının 81.
yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de düzenlenen tören ile anıldı.
Doğanşehir Hükümet Konağı önündeki Atatürk Büstüne çelenk sunulması, saygı
duruşu ve İstiklal Marşımızın
okunmasıyla başladı. Doğanşehir Anadolu Lisesi Konferans
Salonunda devam etti. Anma
törenine Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu,
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Doğanşehir
Cumhuriyet Savcısı Sultan
Beyza Boyalı, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, öğretmen

ve öğrencilerimiz ile birlikte
vatandaşlar katıldı.
Ulu Önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve Kahraman
Silah Arkadaşları ve ebediyete
intikal eden şehitlerimiz için

saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan
anma töreninde günün anlam
ve öneminin belirtildiği konuşma yapıldı.
Atatürk belgeselinin de

izlendiği anma programında
oratoryo gösterisi yapılarak
şiirler okundu. Anma töreni
Atatürk’ün sevdiği türkülerin
okunması ile sona erdi.

DOĞANŞEHİRDE AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ
11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında Doğanşehir de ağaçlandırma etkinliği düzenlendi.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
‘’Milli Ağaçlandırma Günü’’ olarak ilan ettiği 11 Kasım günü tüm yurtta olduğu gibi Doğanşehir’de de
de saatler 11.11’i gösterdiğinde ağaçlandırma etkinliği düzenlendi.
Doğanşehir Hudut Mahallesi sınırları içerisinde
bulunan bölgede yapılan etkinliğe Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ve eşi Hanımefendi,
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Kurum
Amirleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri,
Şehit Aileleri, öğrenciler ve vatandaşları katıldı.
Ağaçlandırma sahasındaki fidan dikme etkinliğine bizzat iştirak eden Doğanşehir Kaymakamı
Halil İbrahim Köroğlu eşi Hanımefendi ile beraber
fidan dikti.
Yapılan fidan dikme etkinliğinin ardından Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu Şehit
Aileleri ile birlikte yemekte bir araya geldi.

Doğanşehir Ertuğrul Gazi İlkokulundan Sergi
Sahibi
Hüseyin KARAASLAN
Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü
Demet Tuncel
Muhabirler
İsa Kanlıbaş
Kenan Eren
Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi
Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 14 Sayı: 697
Yayın Türü: Süreli
12 KASIM 2019
Yönetim Yeri
Belediye Çarşısı Kat:1 No:A/6
Tel - Fax: 0422 517 41 27 Doğanşehir
www.yenidogansehirgazetesi.com
yenidogansehirgazetesi@hotmail.com
Baskı
Yedirenk Yayıncılık Matbaacılık A.Ş
Saray Mahallesi Ömer Efendi Sok. No:16
Tel:0422 323 52 92 MALATYA
KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Doğanşehir Ertuğrul Gazi İlkokulu tarafından
‘’Milli Kültürümüz’’ konulu sergi etkinliği yapıldı.
Milli Kültürümüze ait unutulmaya yüz tutmuş
eserlerin sergilendiği etkinliğin açılışına katılan
Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu sergilenen tüm eserleri tek tek inceleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.
Sergiyi düzenleyen öğrenciler ile ilgilenen Kaymakam Köroğlu sergideki şark köşesinde öğrencilerle ile birlikte yayık ayranı içip gözleme de yedi.
Doğanşehir Ertuğrul Gazi İlkokulu yetkileri
"Milli Kültürümüz" konulu serginin amacının;
"Önceki nesillerden bize aktarılan kültürel mirasa hepimizin yararı için sahip çıkmalıyız. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde bu miras,
kültürel çeşitliliği hatırlatmaya yardımcı olan ve
farklı kültürler arasındaki saygı ve diyaloğu geliştiren çok önemli bir unsur olduğunu, Çocukların
da bu değerleri bilerek, sahip çıkarak yetişmelerine bir nebze olsun katkı sağlamak ve çocuklara
unutamayacakları bir anı bırakmak adına böyle bir
çalışma yaptıklarını" belirttiler.
Düzenlenen etkinlikte Ertuğrul Gazi ilköğretim
okulu 4 b sınıfı öğretmeni Esra Hazar’a teşekkür
ediyoruz.
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Başkan Vahap Küçük
Mevlid Kandili Mesajı

Dünya alemine zuhur eyledim
Ben cennetim kimse benzemez bana
Elifi okudum kuranda ilmim
Ben doluyum kimse benzemez bana

Şair ve yazar

İTMEZ BENİ

Ben çiçektenim
O, okşar beni
Ondan el aldım
O, üzmez beni
Ben ona yolum
O, görür beni
Ondan feyz aldım
O, anlar beni
Ona damarım
O, dalla sever beni
Gariple yol aldım
O, hep sorar beni

Şair-Yazar
KİMSE
BENZEMEZ BANA

MEHMET
KAYABAŞI
Ben topraktanım
O, itmez beni
Ondan gül aldım
O, yutmaz beni

GÜLİZAR
ÖZGÜR

Hazana uğradım urum elinde
Bülbül olup ötüm gonca gülünde
Sevgiyi işledim zülfün telinde
Ben yoluyum kimse benzemez
Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in
(SAV) doğum günü olan Mevlid Kandilini idrak
etmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi.
Mevlid-i Nebi’nin tüm İslam âleminin ve
insanlığın huzur ve mutluluğuna vesile olmasını temenni eden Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, “Sevgili Peygamberimiz,
Fahri Kâinat Efendimiz Hazreti Muhammed'in
(S.A.V) dünya âlemini şereflendirdiği müstesna bir günü idrak ediyoruz. Hz. Peygamber'in
doğumunu anlamaktan asıl gaye, evrensel
olan nübüvvetini, Kur'an'a dayanan yüce ahlakını, insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır, kerem ve cömertliğini anlamaktır.
Kısaca; insanlığa sunduğu değerlerin farkına
varmak ve hatalarımızı gözden geçirme fırsatını yakalamak, O'nun yaşadığı gibi yaşamaya
çalışmak ve Allah'ı sevmenin bir gereği olarak
O'na uymaktır.

Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize, O'nun
model insan olarak seçildiğini şöyle haber
vermektedir, 'Andolsun ki, Allah'ın Resulü'nde sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için
güzel bir örnek vardır.' Rahmet elçisi Hz. Muhammed'in Dünya'ya teşriflerini ifade eden
Mevlid Kandili, hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir” dedi.
Ahlakıyla, hoşgörüsüyle, adaletiyle, merhametiyle, bütün insanlığa kucak açan Hz.
Peygamberimizin öğütlerine uymaya ve onun
yolundan gitmeye bugün çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Başkan Vahap
Küçük “Mevlid Kandilinin, Doğanşehir’imize
ülkemize, gönül coğrafyamız ve tüm İslam
âleminin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz eder, bu mübarek
gecenin bütün insanlığa hayırlar getirmesini
temenni ediyorum.” Dedi.

Bazen aslı bazen kerem göründüm
Baş bağladım bin bir dona büründüm
Sevda uğruna yandım süründüm
Ben deliyim kimse benzemez bana
Güneşe har oldu yıldıza ışık
Sinem pare pare derde alışık
Kör düğüm hayatım karma karışık
Ben ölüyüm kimse benzemez bana
Kara bulut yağdı selinde coştum
Aşık olup sevgi ardında koştum
Sırat köprüsünde pire ulaştım
Ben seliyim kimse benzemez bana
Satırlara sığmaz anlatsam yolu
Bedenim balçıktan ademin solu
Gülizar Özgürdür Allahın kulu
Ben kuluyum kimse benzemez bana

HAFTALIK KARE BULMACA

Soldan sağa
1. Metal olmayan element... Miting düzenleyen veya
mitinge katılan kimse... 2. Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı bir
böcek... Anasına düşkün (çocuk) (halk ağzı)... Eski Rumen
para birimi... 3. Adaletle iş gören, adaletten, doğruluktan
ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli... Gazete, dergi
vb. yayım kurumlarında yazı işlerine bakılan yer, yönetim
yeri (eski)... 4. Tahta, çinko vb. hafif şeylerden yapılmış,
temelsiz eğreti yapı... Dik tutularak parmakla çalınan, üç
köşeli ve telli, büyük çalgı... Ulaştırma (eski)... 5. Deveyi
çöktürmek için çıkarılan ses... Mehter takımlarında ve
tekkelerde kullanılmış olan, metal kâseli, küçük iki davuldan oluşmuş usul vurma aracı (eski)... Bellek yitimi... 6.

Seyrek... İnatçı, ayak direyici (eski)... Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça... 7. Telefon konuşmasına başlarken kullanılan bir seslenme sözü... Utanma duygusu... Ulah dili... 8. İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek
iz, emare... Afiş... Çok ince telciklerden oluşan... 9. Bütün
varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân...
Kamu... Kabarma... 10. Yanan şeylerden artakalan toz
madde... Yoksulluk, fukaralık (eski)... Çift parmaklılar takımının devegiller sınıfından, Güney Amerika’da yaşayan,
uzun tüylü, memeli bir hayvan... 11. İki ucu arasında fazla
uzaklık olan, kısa karşıtı... Dokunaklı (eski)... Samaryum
elementinin simgesi... 12. Nicelik bakımından miktar, ölçü,
fiyat, zaman anlamlarıyla soru bildiren bir söz... Piroksenlere yakın siyah, esmer, yeşil renkli bir silikat grubu...
13. Manganez elementinin simgesi... Yan yana ve kollarını
birbirine geçirerek... Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı sıvama
aracı... 14. Tanrıtanımazlık... İçinde afyon bulunan sulu bir
ilaç (eski)... 15. Sporlu bitkilerde, özellikle mantarlarda, su
yosunlarında görülen, bir veya birkaç hücreden oluşmuş
organ... Süs taşı olarak kullanılan, mor renkte bir tür kuvars... Galyum elementinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Sinirine dokunmak... 2. Karışma, araya girme... Manevi hazdan yoksunluk... 3. Bir tür yaban mersini... Dolu
olma durumu... Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı... 4. Buluşma, kavuşma (eski)... Bir şeyin
geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan,

alamet, emare... Para, akçe... 5. Gerçekle ilgisi olmayan,
değer taşımayan boş söz, kuru söz... Bir ilacın bir defada
veya bir günde alınması gereken miktarı... 6. Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... Sayı... Yamalmak işi veya
durumu... 7. Nikel elementinin simgesi... İyi bir nitelikte
bilinip tanınmış olma durumu, şöhret, şan, nam, ad... Bazı
hayvanların, giyecek yapmak için işlenmiş postu... 8. Fransa’da evli kadınlara verilen san, madama... Öz su (eski)...
Yüreklendirmeye yarayan bir seslenme sözü, yaşa... 9.
Kira... Alma işi... Namaz... 10. Öz kedi balığıgillerden, yan
kanatları vücuduna yapışık, uzun kuyruklu, iri bir balık,
rina... Her yanı mavi, gömgök... 11. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz... Çeşit çeşit, çeşitli (eski)... Darmstadtiyum elementinin simgesi... 12. Hint
dili... Maymun... 13. Yumuşak deri... Almak işi... Osmanlı
Devleti’nde Macaristan ve Hırva- ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
tistan’da sancak
beylerine ve küçük prenslere verilen unvan... 14.
Kefenlenip tabuta
konmuş, gömülmeye hazırlanmış
insan ölüsü... Cinsellik bilimci... 15.
İyelik eklerinden
birini almış tamlama...
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KAYMAKAM KÖROĞLU BAŞKANLIĞINDA
TARIM TOPLANTISI YAPILDI

İlçemizde İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüğü tarafından yapılan
projeler ile ilgili toplantı yapıldı.
Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan ve İlçe Kaymakamımız Halil İbrahim KÖROĞLU,
İlçe Tarım ve Orman Müdürü
Emre SÜLÜ, SYDV Müdürü Emrah
ÇOBAN, Milli Emlak Şefi Bülent
KİLİK ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde çalışan mühendis ve veteriner personellerin
katıldığı toplantıda İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü tarafından yapılan kapya biber, sırık domates
ve yapılacak olan projeler görüşülerek Doğanşehir'de sebze ve
meyve üretiminin artırılması ve
vatandaşı teşvik etmek amacı
ile yeni seraların açılması kararı
alındı

AK Parti Milletvekilli Hakan Kahtalı;
Malatya Gazeteciler Cemiyetinde...
Malatya Gazeteciler Cemiyetinde Başkan Vahap Güner
ve Genel Sekreter Ali Aladağ
tarafından karşılanan Milletvekili Hakan Kahtalı bir sürse
gazetecilerle sohbet etti.
Milletvekili Kahtalı’nın ziyaretti nedeni ile ilgili konuşan MGC Başkanı Vahap Güner,
Milletvekili Hakan Kahtalı'nın
her zaman yanlarında olduklarını dile getirip şunları söyledi:
“Sayın Milletvekilimiz görevde olduğu müddetçe Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ne
her konuda destek olmuştur.
Malatya'yı temsil konusunda
elinden gelen gayreti sarf ediyor. Bizim kendilerinden, Malatya'ya olan uçak seferlerinin
bir an önce Malatya'ya yakışır ihtiyaçlarına cevap verilir
şekilde kış tarifesinde de bir
takım çalışmalar yapmasını
bekliyoruz.
AK Parti Milletvekili Hakan
Kahtalı, Cemiyette göreve yeni
gelen Güner'e ve yönetimine
başarılar dileyerek şunları
söyledi:
“Yıllardır burada başkanlık
yapan Haydar abimize de Allah rahmet etsin. Çok değerli
hizmetleri olmuştu. Kişiliği ile
o babacan tavrı ile herkesi kucaklamasıyla hepimizin sevgisini kazanmış bir abimizdi. İnşallah bundan sonraki süreçte

deneyimi bilgi birikimi ile Malatya'daki yapılması gerekenleri vizyonel bakış açısının çok
önemli olduğu Vahap abimin
de inşallah Malatya'mıza katma değer üreteceğinden hiçbir şüphem yoktur.”
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı Gazeteciler
Cemiyetini ziyaretinde şu açıklamalarda bulundu:
“Malatya'mızın bugün ki
kazanımları yanı sıra daha iyi
bir noktaya getirebilmek için
gayret içerisinde olacağız. Bu
gayretlerimiz öncelikle Malatya'nın çevresinin düzenlenmesi büyümesi gelişmesi doğu ve
batı aksamında büyüyen bir
Malatya yerine daha genişlemiş ve daha yaşanılabilir bir
Malatya için gayret göstereceğiz. Bununla beraber huzurun
hissedilmesi konsun da önemli
bir gayret göstermemiz gerekiyor. Burada emniyetimize,

jandarmamıza önemli görev
düşüyor. Oradaki arkadaşlarımızda gerçekten büyük bir
özveri ile çalışıyorlar.
2019 yılında Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yatırımlar
içerisinde 4 hastane yatırımı
var. Bunun bir tanesini Malatya'daki eski devlet hastanesinin alanına yapılacak 300
yataklı yeni hastanemiz. Yine
ulaşımda da önemli noktaya
geldik.
Bu Kuzey çevre yolu çok
önemli orada 54 Km'lik bir
yol ülkemizin ekonomisinde
ufak bir dalgalanma olması
ile biraz ertelendi ama şuan
çok şükür ekonomimiz çok iyi
bir seviyede ve bunun neticesinde devam edeceğiz. Ulaşım
noktasında en önemli ulaşımdan bir tanesi hava yoludur.
Bu hava yollarındaki hem uçak
seferinin artırılması hem de
saatlerin düzenlenmesi ge-

rekiyor. Bu anlamda şuan da
20 tane uçak kızağa çekilmiş
durumda. İnşallah bunların
aşılması içinde tüm arkadaşlarımız ile beraber birlikte inşallah gayret edeceğiz.”
Milletvekili Hakan Kahtalı,
Cemiyet ziyaretinde sözlerini
şöyle devam ettirdi:
“ Oradaki vatandaşlarımızın imar problemlerinden tutunda kat yüksekliğine kadar
oradaki yolların açılması altyapının yapılması güvenliğinin
sağlanması konusunda daha
önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda o bölgede
önemli çalışma yapılmasını
düşünüyorum. Özellikle Yeşiltepe, Kaynarca, Taştepe,
Dilek, Sütlüce Şahnahan, Orduzu, Elmasuyu, Hançukuru,
Hanımıçiftliği gibi o böğleler
de inşallah biraz daha etkili
çalışmayı düşünüyoruz.”

Çocuklara Kışlık Mont Dağıtıldı
Vali Aydın Baruş, Uzat Elini Derneği Uzat
Elini Yardım Organizasyonu temsilcileri tarafından düzenlenen “Üşüyorum Kampanyası”
kapsamında Malatya’da bulunan 444 ihtiyaç
sahibi çocuğa kışlık mont dağıtım programına katıldı
Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen “Üşüyorum Kampanyası” kışlık mont dağıtım programına, Vali Ay-

dın Baruş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
İl Müdürü Rasim Bulut, Uzat Elini Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cengiz Eyibil ve
Türkiye Koordinatörü Hilmi Yavilioğlu katıldı. Program, Uzat Elini Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Eyibil ve Türkiye Koordinatörü Yavilioğlu’nun selamlama konuşmasıyla
başlandı. Konuşmalarında organizasyonun
faaliyetleri hakkında geniş bilgi verdiler.

Malatyaspor İzmir’den
1 Puanla Döndü
Süper Lig’in 11 . haftasında Göztepe’ye
konuk olan Yeni Malatyaspor, rakip takımla
1-1 berabere kalarak evine 1 puanla döndü
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Soner’in ceza sahası içinden
verdiği pasta kale önünde topla buluşan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.
1-0
14. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Napoleoni’nin vurduğu şutu kaleci Farnolle kornere çeldi.
19. dakikada Jahovic'in ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı
kurtardı.
45+2. dakikada Gassama'nın sağ kanattan ceza sahası içine çevirdiği şut defanstan
sekerek kornere çıktı.
48. dakikada sol kanattan Serdar’ın yaptığı ortada topa gelişine vuran Jerome’un
şutu kalenin üstünden auta çıktı.
80. dakikada Berkan'ın topa elle müdahale ettiğini VAR incelemesi sonucu belirleyen hakem penaltı kararı verdi.
83. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Gökhan, skoru dengeledi. 1-1
88. dakikada atılan uzun topta kaleciyle
karşı karşıya kalan Gökhan'ın şutu iki yan direğe de çarparak oyun alanına döndü.
90. dakikada sağ kanattan Gassama'nın
yaptığı ortaya yükselen Deniz'in kafa vuruşu
yandan az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından
Göztepeli Alpaslan ve Yeni Malatyasporlu
Eren arasında çıkan tartışmada hakem iki
futbolcuya da ikinci sarı kartlarını vererek
kırmızı kart gösterdi.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Arda Kardeşler xx, İsmail Şencan xx, Alpaslan Dedeş xx
Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Titi xx,
Alpaslan xx, Berkan xx, Borges xx, Soner xx
(Yasin dk. 80 ?), Castro xx, Napoleoni x (Deniz dk. 87 ?), Serdar xxx (Halil dk. 73 x), Jerome xx
Yedekler: Göktuğ, Eren, Reis, Yalçın,
Atınç, Leo, Murat
Teknik Direktör: İlhan Palut
Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake
xx, Mustafa xx, Hadebe xx, Erkan xx, Murat x
(Ahmed dk. 73 x), Acquah xx, Guilherme xx,
Donald x (Eren dk. 66 xx), Gökhan xxx (Mina
dk. 90+3 ?), Jahovic x
Yedekler: Ufuk, Yiğithan, Özer
Teknik Sorumlu: Murat Şahin
Goller: Serdar (dk. 9) (Göztepe), Gökhan
(dk. 83 pen.) (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kartlar: Alpaslan (maçın bitimi)
(Göztepe), Eren (maçın bitimi) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Acquah, Murat, Hadebe, Erkan (Yeni Malatyaspor), Soner, Jerome, Berkan, Borges (Göztepe)

