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Bundan 30 yıl kadar önce, 
Gaziantep’te helvacılık yapan 
Ökkeş usta iflas eder.

Elinde avucunda ne varsa 
yitirir.

Alacaklarını tahsil edemez, 
işçilerini çıkarır, iş yerini kapat-
mak zorunda kalır.

Ama bir yerlerden de tekrar 
başlaması gerekmektedir.

Helvacı Ökkeş ustanın cebin-
de beş parası yoktur.

Kalkar,
Hiç tanımadığı şeker satan 

bir dükkâna gider.
Kendisini tanıtır helvacılık 

yaptığını iflas ettiğini anlatır.
Parası olmadığını ve iş ye-

rinin tekrar üretim yapabilmesi 
için acil bir torba şekere ihtiyaç 
duyduğunu, ancak şeker parası-
nı helvayı yapıp sattıktan sonra 
ödeyebileceğini söyler.

Şeker satıcısı Bahaddin usta,
Ökkeş ustayı dikkatlice 

dinler, yerinden kalkar, yanında 
çalışanını çağırır “oğlum bir at 
arabası çağır, 20 torba şeker 
yükleyin, Ökkeş ustamın dükkâ-
nına indirin” der.

Şekerci Bahattin usta küçük 
bir kağıda da, isim, adres belirt-
meden, sadece” 20 torba şeker” 
yazar, kâğıdı Ökkeş ustaya uza-
tır, ardından da

”Ökkeş usta sıkma canını!...
Sen şu şekeri al Kazanını kaynat, 
helvanı yap, sat!...

Ne zaman elin rahatlarsa o 
zaman gel borcunu öde! ”der.

Ökkeş usta şaşkındır, ne 
diyeceğini bilemez.

Bir torba şeker derken, 20 
torba şeker bulmuş olmanın 
heyecanını yaşar.

Hiç tanımadığı biri tarafın-
dan kendisine güvenilip 20 torba 
şeker verilmesi karşısında gözle-
ri dolar, hıçkırıklara boğulur.

Ökkeş usta şekeri alır, iş 
yerine döner.

Kısa sürede helva üretimine 

tekrar başlar. Yaptığı helvaları 
satar.

Şeker borcunu ödeyecek 
parayı toparladığında

Bahattin ustanın yanına 
gider.

Bahattin usta güler yüzle, 
ayakta karşılar,

çay kahve derken, parayı 
Bahattin ustaya uzatır;”

Bahattin ustam Allah senden 
razı olsun,

bizi tekrar ayağa kaldırdın, 
çark dönemeye başladı ” dedi-
ğinde .

Bahattin usta;
“Yok !...
Kazanmanın sebebi ben 

değilim…
Belki vesile olmuş olabilirim 

ama..
Ne varsa sendendir “der,
sonra da yanında çalışan-

lara; “Ökkeş ustama 30 torba 
şeker yükleyin” talimatını verir.

Ökkeş usta sözünde durmuş, 
borcunu ödemiş olmanın huzu-
runu duyarken, Bahattin usta da 
karşısında işini tekrar kazanmış, 
sözünde duran birini görmenin 
bahtiyarlığını yaşar.

Merhamet etmek iyidir. 
Ancak acımak yetmiyor.

Önemli olan ihtiyaç duyana, 
ihtiyaç duyduğunu, ihtiyaç duy-
duğu anda verebilmektir.

Ve bir o kadar da önemli 
olan yapılan iyiliği unutmamak-
tır.

Eti kasaptan, balığı balıkçı-
dan, ekmeği fırından, meyveyi 
sebzeyi manavdan alın.

Büyük marketlerin size ihti-
yacı yok belki ama küçük esnafın 
tamda bugün size ihtiyacı var..

Tam da bugünler
Bir çuval şekerin çok değerli 

olduğu günlerdir...
UNUTMAYALIM
BİZİ BİZ YAPAN,
BİRLİK BERABERLİĞİMİZ-

DİR...

HÜSEYİN
KARAASLAN

“BİR TORBA TOZ ŞEKER...!

Malatya’da Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantısı Yapıldı

“Basın Ahlak İlkeleri, İnternet
Haberciliğinde Gözetilmeyecek mi?”

Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, Malatya’da 
düzenlenen bölge toplantısı kapsamında Tunceli, Şanlıurfa, Adıyaman, 
Elazığ ve Sivas’tan  gelen gazete sahipleri ve temsilcileriyle buluştu.2’DE

Doğanşehir Standı İstanbul’da Büyük İlgi Gördü
İstanbul 5. "Gelenek-
sel Malatya Tanıtım 
Günleri" kapsamında 
22/25 Eylül tarihlerin-
de düzenlenen Malat-
ya Tanıtım Günlerin-
de Doğanşehir standı 
büyük ilgi gördü.3’TE

Polat’ın Cevizli Şekeri İlgi Gördü
İstanbul Yenikapı’da 
süren Malatya Günle-
ri’nde Malatya yöre-
sel ürünleri de dikkat 
çekiyor. İlçelerden 
gelen ve vatandaş-
lara sunulan yöresel 
ikramlar içinde yer 
alan Polat Mahalle-
sinde üretilen ve Po-
lat şekeri adı altında 
vatandaşlara sunu-
lan, cevizli şeker ise 
ilgi odağı oldu.2’DE
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Malatya’da Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu Genel 
Müdür Yardımcısı Mesut Onat, 
Malatya’da düzenlenen bölge 
toplantısı kapsamında Tunceli, 
Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Si-
vas’tan  gelen gazete sahipleri ve 
temsilcileriyle buluştu.

Gazete Sahipleri ve Temsil-
cileri Bölge Toplantısı’nda katı-
lımcılara hitap eden Basın İlan 
Kurumu  Malatya Şube Müdürü 
İbrahim Yalınbaş “ Şube müdür-
lükleri olarak bizler gazetelerden 
gelen tüm talepleri zaman meftu-
nu gözetmeksizin gerekirse ilgili 
birimlerden destek alarak çözüm 
üretmeye çalışıyoruz. Diğer yan-
dan gazete sahipleri ve temsilci-
leriyle istişare ederek mevzuat 
kurallarının uygulanması konu-
sunda tedbir alıyoruz. Bugün bu-
rada gerçekleştirilecek toplantı 
hem işbirliğimizin gelişmesine 
katkı sunacak hem de sizden ge-
lecek olan fikirleri dinlemek ko-
nusunda büyük önem arz ediyor” 
diyerek konuşmasına başladı.

Genel Müdür Yardımcısı Me-
sut Onat, Genel Müdür Cavit Er-
kılınç’ın selamlarını getirdiğini 
belirtti.

Toplantılarda gazetecilerin 
soracağı her şeyin dikkate alı-

nacağı ifade eden Onat, ilancılık 
faaliyetlerinin Türkiye’deki serü-
venini ve bu serüvenin nasıl Ba-
sın İlan Kurumu’nu doğurduğuna 
değindikten sonra “Basın İlan Ku-
rumu özgür haberciliğin garan-
törüdür. Haberciliğin garantör-
lüğünü de yani editörlüğünü de 
bağımsızlığını da mali yollardan 
geçtiğine inanıyoruz . Dolayısıyla 
basın ilan kurumu olarak gazete-
lerimizde gerekli finans desteğini 
61 yıldır veriyoruz,  vermeye de 
devam edeceğiz. Sizin dertleriniz, 
bizim diyeceklerimiz var. Buluş-
mak, konuşmak, istişare etmek 
üzere buradayız . Anadolu gaze-
tecileri temsilcileri ile yapmış ol-
duğumuz 9. Toplantımız bu. Çün-
kü değişen zaman, değişen dünya 
ve değişen şartlara bizler de ayak 
uydurmalıyız. Bizler beraber yol 
yürüdüğümüz paydaşlarımızla 
beraber istişare etmenin önemini 
hatırlatmakta fayda görüyoruz. 
Buraya geldik ki  bir şeyler konu-
şalım, gündemimizde bir şeyler 
varsa değerlendirelim. Basın ilan 
kurumu birlikte yol yürüdüğü-
müz birlikte yol aldığımız bir me-
kanizma. 61 yıldır basın tarihinin 
en büyük destekçisi .”dedi. 

Dijital zeminde yapılan ha-

berciliğe değinen Onat “ Bizleri 
ilgilendiren kısım basın ahlak 
yasası  bir de gazetecilik mes-
leğini destekleme gazeteciliğin 
niteliğini arttırmak.  Basın ilan 
kurumu bu şartlara  uygun olan 
gazeteleri destekliyor. Basın ilan 
kurumunun  şekil yönünden ver-
diği destek basına bir standart 
getirmeye  yönelik.  Yani bugün 
dijital zeminde merdiven altı diye 
tanımlanan gazetecilik faaliyetin 
yok edilmesine yönelik bir çalış-
ma olarak yapıyor bunu.  Yani ni-
teliği artırmak için devlet gazete-
leri sübvanse ediyor.” dedi.

Gazeteciliğin evrensel kural-
ları olduğuna ve mesleğe özgü ni-
telikler taşıdığına değinen Onat, 
gazetecilik mesleğinin itibarının 
yükselmesinin etik kurallara uy-
maktan ve güvenilir olmaktan 
geçtiğini söyledi. Aynı kuralların 
internet haber siteleri için de zo-
runlu olması gerektiğini vurgula-
yan Onat, şöyle devam etti:

“Haberler hukuka aykırı yol-
lardan elde edilemez ve yayınla-
namaz. Suça tahrik veya teşvik 
edecek, suçu ve suçluyu övecek, 
halkı kin ve düşmanlığa tahrik 
edecek ve suç ile mücadeleyi et-
kisiz kılacak yayın yapılamaz. Bu 

okuduğum ilkeler, gazetede ha-
ber çıkarırken gözetilirken, inter-
nette haber yayınlanırken göze-
tilmeyecek mi? Veya çarpıtılmış 
habercilik yapanların, bu haber-
ler üzerinden bireylerin, kurum-
ların hatta devletlerin itibarını 
zedeleyenlerin ‘basın özgürlüğü’ 
kalkanının arkasına sığınmasını 
mı izleyeceğiz? Kimse devleti-
mizden bunu beklememeli. Basın 
Ahlak İlkeleri bu kadar net iken, 
tüm dünyada kabul görmüşken, 
dezenformasyonu durduracak 
mekanizmaları mutlaka oluştur-
mamız gerekiyor.”

Onat’ın konuşmasının ardın-
dan gazete sahipleri ve temsilci-
leri görüşlerini ifade etti. Gelen 
sorulara İlan Müdür Yardımcısı 
Ümit Mert, Kontrol Hizmetleri 
Müdür Yardımcısı Ökkeş Buğra 
Atılgan yanıt verdi.

Toplantı, gazete sahipleri ve 
temsilcilerinin onuruna verilen 
öğle yemeğinin ardından gerçek-
leştirilen sohbet bölümü ile sona 
erdi.

Gazete Sahipleri ve Temsilci-
leri Bölge Toplantılarının Malat-
ya’dan sonra ki durağı Adana ve 
İstanbul olacak.

“Basın Ahlak İlkeleri, İnternet
Haberciliğinde Gözetilmeyecek mi?”

Polat’ın Cevizli Şekeri İlgi Gördü
İstanbul Yenikapı’da süren 

Malatya Günleri’nde Malatya yö-
resel ürünleri de dikkat çekiyor. 
İlçelerden gelen ve vatandaşlara 
sunulan yöresel ikramlar içinde 
yer alan Polat Mahallesinde üreti-
len ve Polat şekeri adı altında va-

tandaşlara sunulan, cevizli şeker 
ise ilgi odağı oldu

Arslantepe’den Yenikapı’ya 
Malatya Günleri adı altında Ma-
latya Konfederasyonu (MAKON) 
ve Malatya Sivil Toplum Örgütleri 
Birliği (MASTÖB) tarafından bu 

yıl 4’üncüsü düzenlenen Malatya 
Tanıtım Günleri İstanbul Yenikapı 
etkinlik alanında yer alan stantlar 
Malatya Kültürünü İstanbul’da ta-
nıtmaya devam ediyor.

İstanbul’da yaşayan Malatya-
lıların da ziyaret ederek Malatya 
özlemlerini giderdikleri etkinlik 
alanında gerçekleşen sunumlarda 
Malatya yöresel ürünleri de dikkat 
çekiyor. İlçelerden gelen ve vatan-
daşlara sunulan yöresel ikramlar 
içinde yer alan Polat Mahallesinde 
üretilen ve Polat şekeri adı altın-
da vatandaşlara sunulan, cevizli 
şeker ise ilgi odağı olmaya devam 
ediyor. Talep fazlalığı nedeniyle 
protokol üyelerine ve izleyicilere 
tek tek ikram edilen şekerin özelli-
ği ise, tamamen doğal olmasından 
kaynaklanıyor.  Konuyla ilgilenen 
gurmeler ise, yapılmasının çok 
emek ve dikkat gerektiren bir ürün 
olması nedeniyle yapımının kayıt 
altına alınması ve gelecek kuşak-

lara aktarılması konusunda çalış-
malar gerektiği konusunda görüş 
birliği içindeler. Şekerin özelliği 
hakkında bilgi veren stant görevli-
si Cengizhan Karaçoban; “Şu anda 
bu şekeri Polat beldemizde tek bir 
kişi geleneksel usullerle yapıyor. 
Aslında çok lezzetli olan bu şeker 
çok tercih edilen bir şeker ama 
tek bir usta tarafından geleneksel 
usuller kullanılarak el ile yapıldığı 
için sınırlı miktarda yapılabiliyor. 
İçindeki ceviz yağlı olduğu için şe-
kerin cevize tutturulması özel bir 
yetenek gerektiriyor. Bu nedenle 
de bir leblebi şeker, bir badem 
şekeri gibi kolay yapılmıyor. Diğer 
bir özelliği ise Cevizin dışını kap-
layan şeker ile cevizin sertliğinin 
aynı kıvamda buluşması gereki-
yor. Ceviz yağlı olduğu için yapılan 
işlemde cevizin yağının içinde tu-
tulması gerekiyor ki cevizin üstü-
nü şeker kaplayabilsin” şeklinde 
bilgi verdi. A.Vahap Kaygusuz

Prof. Dr.

Osman Müftüoğlu,

Süleyman Demirel’in

öğütlerini toplamış

İşte o çok güzel öğütler:

1-Hiçbir suyun derinliğini iki ayağınızla bir-

den yoklamayın.

2- Kederde de mutlulukta da “Bu da geçer” 

demeyi unutmayın.

3- “Daha fazla daha iyidir” diye kendinizi 

kandırmayın.

4- “Her gecenin sabahı olduğunu” daima 

hatırlayın!

5- Hayat maçını kaybettiren golleri en çok 

“Kendinizi en güçlü hissettiğiniz anlarda” yiye-

bileceğini aklınızdan çıkarmayın.

6- Konuşmaya başlamadan önce şu 4 cüm-

leyi anımsayın:

*Söylediklerimin gereği var mı?

*Anlattıklarım iyilik ve şefkat içeriyor mu?

*Söylediklerim birini incitiyor mu?

*Söz ettiklerim sessizliği bozacak kadar de-

ğerli mi?

7- Huzurlu bir yaşam için dinleten değil din-

leyen, yargılayan değil anlayan, eleştiren değil 

hoş gören, kavga eden değil affeden olun.

8- Hakiki dost iyi günde davetle, kötü günde 

kendiliğinden gelir.

9- Yıllarınızı nasıl geçirdiğiniz, o yılların içi-

ne ne kadar çok hatırlanabilir ve güzel an ve anı 

sığdırdığınız, sizin kaç yıl yaşadığınızdan çok 

daha önemli ayrıntılardır.

10- Kaybettiklerinin bazen kazancın da ola-

bileceğini unutma.

11- Mutluluk, küçük şeyleri büyük fırsatlara 

çevirenilme becerisidir.

12- Sabır öfkeden, nezaket nefretten iyidir.

13- Basit ve anlaşılabilir ifade edemiyorsa-

nız yeteri kadar anlamamışsınız demektir.

14- Her tohum kendi toprağında yeşerir, to-

hum çiçeğini, çiçek meyvesini göremez.

15- Geçmiş pişmanlık, gelecek endişedir. 

Huzur ise sadece şu anda ve bugündedir. ALLAH 

rahmet eylesin amin
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Soldan sağa
1. Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca 

bir tür yazı kâğıdı (eski)... Dövülmek, dayak yemek... 2. Çiçek, 

dal ve yapraklarla yapılmış halka... Sayfaların dar olan üst ke-

narından birleştirilmiş bir tür cönk... 3. Iraksamak işi, istibat... 

İlenme işi... 4. Kripton elementinin simgesi... Arabası olan... Hi-

tit... 5. Yabani ormanlarda yetişen parazit sarmaşığı... Baş bo-

doslamasından omurgaya kadar uzanan, cıvadra donanımına 

desteklik etmek amacıyla konulan ekleme... 6. Yöneltme, çe-

virme (eski)... Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli 

eden, sevinçli, neşeli... Ötürü (eski)... 7. Mal, ticaret malı... Güzel 

koku (eski)... Otu bol olan yer... 8. Binme, yük çekme, taşıma vb. 

hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... İki veya daha çok 

aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her bi-

rinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan 

sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları 

belirleme, ad çekme... Tarz... Berkelyum elementinin simgesi... 

9. Erime durumundaki madenlerin yüzeyinde toplanan madde, 

demir boku, dışık... Çayda bulunan ve kafein niteliğinde olan 

etkili madde... Orkestrada yer alan çift kamışlı, tahtadan ya-

pılmış üflemeli çalgı... 10. Yalnız yasaca akraba sayılan, arala-

rında kan bağı bulunmayan, öz olmayan... Uyanık, gözü açık, 

müteyakkız (eski)... Tapa... 11. Sayısal... Türk müziğinde yörük 

özellik taşıyan oyun havası... 12. Uzak Doğu’da yetişen Amerika 

elmasından çıkan zamk... Arkası kesilmeyen kalabalık öbekler 

durumunda... Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası, lah-

za... 13. Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, 

olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence... “Sürekli olarak 

inlemek, çok sıkıntıda olmak” anlamlarındaki “... inlemek” ve 

“birini büyük sıkıntıya sokmak” anlamındaki “.... inletmek” de-

yimlerinde geçen bir söz... 14. Birine geçici olarak bırakılan ve 

teslim alınan kişice korunması gereken eşya, kimse vb., inam, 

vedia... Gürültü, patırtı... 15. Bakan (eski)... Dogma...

Yukarıdan aşağıya
1. Arkası kesilmeyen kalabalık öbekler durumunda... 2. Ka-

rasal (eski)... Yiyecekleri, nesneleri yüksek ısıyla sterilize ve de-

zenfekte etmekte kullanılan kapalı araç... Bir suçu, bir kusuru 

veya bir hatayı bağışlama... 3. Karışık renkli, çok renkli, alaca... 

Kalkan, zırh vb. korunma aracı... Renklerle ilgili olan, kroma-

tik... 4. Bir işin, bir durumun sona erdiği zaman veya yer, ka-

dar, değin... Bir ocakta ana çıkış ve havalandırmada kullanılan 

kuyu... Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya ya-

rayan bir söz, amma, lakin... 5. İnsanca... Acı, sızı duyulduğunda 

veya sıkıntılı bir durumda söylenen bir söz... Balkanlardan göç 

etmiş, genellikle Marmara bölgesinde yaşayan bir topluluk... 

6. Havada beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak yağan su 

buharı... Fırıl fırıl... Bir yerde oturanlar, sakinler... 7. Satranç 

oyununda taraflardan birinin yenilgisi... Tam pişmemiş (halk 

ağzı)... Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça... 

8. Kasalara yerleştirmek... Başını dik tutup herkese yüksekten 

bakan kimse... 9. Protaktinyum elementinin simgesi... Birtakım 

yiyecek, ilaç, toz, koku vb.ne hastalık derecesinde gösterilen 

aşırı tepki... Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak 

hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma 

ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı... 10. Benzenden tü-

reyen bir amin... Tanrı’yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi 

tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin... Kadın veya erke-

ğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer... 11. Alev... Dokuzdan son-

ra gelen sayının adı... Ilımak işi veya durumu... 12. Büyük erkek 

kardeş, ağabey (halk ağzı)... Kişi adlarını inceleyen bilim dalı... 

13. Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddeler-

le karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla 

elde edilen inor-

ganik madde... Os-

manlı Devleti’nde 

Macaristan ve Hır-

vatistan’da sancak 

beylerine ve küçük 

prenslere verilen 

unvan... Ekmek 

(eski)... 14. Seçkin... 

Birtakım kimseler 

ve nesneler... İnsan 

dışkısı (eski)... 15. 

Bir kişinin öz yapı-

sı, kişiliği belirgin-

leşmek...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

BİR GÜZELSİN

Turna konar uçmaz sanma

Gönül kırıp mala kanma

Yürek yakıp sen de yanma

Bir güzelsin mutlu musun?

Arı olsan bal toplarsın

Dosta dostça el sallarsın 

Çiçek dağı yol eylersin

Bir güzelsin mutlu musun?

Yuva olmuş dalla damım

Yavru öter biter gamım

Deniz deniz gider gemim

Bir güzelsin mutlu musun?

Sen güzelsin söz dinlersin

Garip ile yol gidersin

Aşksız malı ne eylesin

Bir güzelsin mutlu musun?

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Doğanşehir Standı İstanbul’da Büyük İlgi Gördü

İstanbul 5. "Geleneksel Malatya 
Tanıtım Günleri" kapsamında 22/25 
Eylül tarihlerinde düzenlenen Malat-
ya Tanıtım Günlerinde Doğanşehir 
standı büyük ilgi gördü.

Malatya Valiliği koordinasyonun-
da Malatya Büyükşehir Belediyesi, 
Malatya Konfederasyonu(MAKON), 
Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği 
(MASTÖB) tarafından bu yıl 5’incisi 

düzenlenen ’’Malatya Tanıtım Günle-
rinde Doğanşehir Belediyesi standı 
yoğun ilgi gördü.

İstanbul'da düzenlenen 5. Gele-
neksel Malatya Tanıtım günleri dü-
zenlenen törenle açıldı. Malatya’nın 
tarihi ve turistik yerleri ile yemek kül-
türünün tanıtıldığı etkinliğe Doğan-
şehir Belediyesi, Doğanşehir Elması, 
Polat Şekeri ve Doğanşehir Armudu 

tanıtımını yaptı. Doğanşehir standını 
ziyaret eden katılımcılarla Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt yakından ilgi-
lendi.

Doğanşehir ilçesinin tanıtımı için 
Doğanşehir Belediyesi tarafından açı-
lan stant ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 
gerçekleştirilen tanıtım günlerinde 
Malatya'nın yöresel ürünleriyle bir-

likte eserleri ziyaretçilerin beğenisine 
sunuldu. Malatya Tanıtım günlerinde 
Doğanşehir Belediyesi standı ilçenin 
tanıtımı için Doğanşehir Elması, Polat 
Cevizli Şekeri ve Doğanşehir Kayısısı 
ikram edilerek tanıtım günlerine ka-
tılanlara tanıtıldı. Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Durali Zelyurt standa ge-
len misafirler ve Doğanşehir'liler ile 
yakından ilgilenerek, Doğanşehir'de 
yapmış olduğu çalışmaları ve yapıla-
cak çalışmaları anlattı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt yaptığı konuşmada; “ Ge-
leneksel hale gelen Malatya Tanıtım 
Günlerinde her yıl olduğu gibi yer al-
maktan ve buraya gelen Doğanşehir'li 
Hemşehrilerimiz ile bir araya gelerek 
mutlu oluyoruz. Böylesine güzel bir 
etkinlikten dolayı tüm kurum ve kuru-
luşlara teşekkür ediyorum. Doğanşe-
hir Standımızı ziyaret eden hemşeh-
rilerimizle bir araya geliyoruz, sohbet 
edip, hasret gideriyoruz. Hemşehrile-
rimizin sıla hasretini gidermeye çalı-
şıyoruz. Doğanşehir Belediyesi olarak 
bu tür tanıtım etkinliklerde yer alma-
ya özen gösteriyoruz." Dedi.
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AÇILIŞA DAVET

Kıymetli hemşerimiz Ses Sanatçısı Sayın Latif DOĞAN
“Erkenek Mahallesine rahmetli Annem AYŞE DOĞAN adına yaptırmış olduğumuz 

taziye evinin 4 Ekim Salı günü saat 14.00’da açılışını gerçekleştireceğiz. 
Açılışta kıymetli Doğanşehirli hemşehrilerimizi aramızda görmekten onur duyarız.”

Latif DOĞAN


