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25 Ekim Dünya Makarna Günü nedeniyle yazılı 
bir mesaj yayınlayan TİM Hububat Bakliyat Yağlı 
Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı 
Mahsum Altunkaya makarna tüketiminin dünya 
genelinde olduğu gibi Türkiye’de de hızla arttı-
ğını ve pandemi sürecinde makarnanın stratejik 
ürünler arasında yer aldığını söyledi. Makarna 
üretimine ve ihracatına büyük emekler veren 
üretici ve ihracatçıları da kutlayan Başkan Al-
tunkaya Türkiye’nin makarna ihracatında dünya 
ikincisi olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatı-İçişleri Bakanlığı tarafından başlatı-
lan, kontrollü sosyal hayat döneminde lan, kontrollü sosyal hayat döneminde 
‘Sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla ya-‘Sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla ya-
pılan koronavirüs denetimleri Şahinbey pılan koronavirüs denetimleri Şahinbey 
İlçesi’nde de aralıksız sürüyor. İlçesi’nde de aralıksız sürüyor. 
    
Binevler Mahallesi esnafını ziyaret eden Binevler Mahallesi esnafını ziyaret eden 
Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey 
İlçe Kaymakamı Tahir Şahin ve Şahin-İlçe Kaymakamı Tahir Şahin ve Şahin-

bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, maske dağıtıp, sosyal bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, maske dağıtıp, sosyal 
mesafe, hijyen kurallarına uyulması yönünde daha fazla hassasi-mesafe, hijyen kurallarına uyulması yönünde daha fazla hassasi-
yet gösterilmesini istedi.yet gösterilmesini istedi.

SAHAFLIK
YOK OLUYOR

HANGi ViCDANSIZ?

Her geçen yıl değerini kaydeden ve eğitim-öğretimde 
sürekli müfredat değişikliğine ayak uyduramayan 
sahaflık pandemi sürecinin etkisiyle de yok oluyor.

SIFTAHSIZ GÜNÜMÜZ OLUYOR 
25 yıldır sahaflık yaptığı söyleyen Erdoğan Sohbet, 
“ 25 yıldır bu sene ki gibi bir zorluk yaşamadım.  Bu 
pandemiden dolayı işlerimiz çok fena kısaldı. Okulların 

kapalı olması bizi çok etkiledi. Müşteri yönünden siftahsız kapattığımız gün 
oluyor.  Pandemi sürecini saymaksak 3-4 sene önceye kadar insanların 
hala sahaflara bir ilgisi vardı. Şu anda o kadar rağbet yok çünkü yeni kitap 
çok basıyorlar. Devamlı kitap basılıyor her gün kitap basılıyor. Eski roman 
satışlarımızda biraz olsun gelişme var. Eskiye daha yönelim var. Çünkü 
onların içerisindeki sözler, anlatımlar daha başka Türkçe olarak. Şimdiki 
kitaplar çok basitleştirilmiş şekilde yani bilinçli okuyucular eskiyi daha çok 
tercih ediyor”dedi. 

ESKİ SAHAFÇILIK BİTME DURUMUNDA 

Eski sahafçılığın yok olduğunu belirten 45 yaşındaki Süleyman Kahraman, 
“Pandemi bizi derinden etkiledi öğrencilerin sokağa çıkmaması okulların 
kapanması, kütüphanelerin kapalı olması hepsi de birbirini tetikleyerekten 
bizim de satışlarımız durdu. Durunca da 3 şubemizden birini kapatmak 
zorunda kaldık. En büyük yaralardan birini aldık yani. Eski sahafçılık 
ile şimdiki arasında çok büyük fark var. Eskiden bir ansiklopedi almaya 
sahafçılara gelinir, gidilirdi.  Şimdi internet üzerinden her türlü bilgi 
ve teknoloji uygulandığı için bunu pek bir önemi kalmadı. Tabi roman 
anlamında kültür kitapları anlamında  geçerliliğimiz devam ediyor.  O konuda 
hala etkiliyiz. Eski kitapçılar sokağının özelliği git gide değişmeye başladı. 
Sahafçılık eski anlamda bitiyor yeni anlamda da derseniz kendini geliştiren, 
internet üzerinden satış yapan dükkanlar varlığını sürdürmeye devam 
ediyor, ama belirli bir bölgeye hitap ettiğin zaman sahafçılık bitme durumda” 
diye konuştu.

Gaziantep’te 3 gün önce 12 sokak kedisini zehirleyerek öldüren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin 
yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor. Vatandaşlar kedileri katleden canilerin en ağır 
şekilde cezalandırılmasını istiyor. 

Gaziantep’te Atatürk Bulvarı üzerinden Gaziantep Üniversitesi Bulvarı’na kadar olan cadde üzerindeki 
bölgede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler yaklaşık 12 kediyi 
zehirledikleri iddia edildi. Polis olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladığı bilgisine 
ulaşıldı.
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GAZİŞEHİR
TEK GOLLE!

HABEŞ KANYONU
DÜNYA’YA AÇILIYOR

Kurtuluş Savaşı komu-
tanlarından Orgeneral 
Fahrettin Altay 94 yaşında 
İstanbul’da öldü.

Türk Milli Futbol Takımı, ilk 
maçında Romanya ile 2-2 
berabere kaldı.

Süper Lig’in 6’ncı hafta maçında Gaziantep 
Futbol Kulübü, İttifak Holding Konyaspor’u 

konuk etti.
75’inci dakikada Gaziantep FK öne geçti. 

Enver Cenk Şahin’in sağdan kullandığı korner 
vuruşunda, Muhammet Demir’in ön direkte 

kafayla top ağlara gönderdi. 1-0.

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 7’ye yüksel-
tirken, Konyaspor 6 puanda kaldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 
tarihi ve doğal güzelliğiyle hayran bırakan Habeş 
Kanyonu’nda Büyükşehir Belediyesi koordinasyo-
nunda düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldı.  8 bin 
650 metre uzunluğundaki kanyon hakkında değerlen-
dirmede bulunan Başkan Fatma Şahin, dünyaya tanı-
tımı için çalışmalara başlanıldığını belirterek bölgede 
yapımına uygun dağcılık, doğa yürüyüşü gibi alanları 
güçlendireceklerini söyledi.

SANKO Üniversitesi Hastane-
si Genel Müdürü Dr. Sermet 
Kileci, “Cumhuriyetimizin 
ilanının 97’nci yılını bağım-
sız bir millet olarak kutlama 
gururunu yaşıyoruz” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle kutlama mesajı 
yayımlayan Dr. Kileci, “Vatan 
toprağımız için canını ver-

mekten çekinmeyen ve bağımsız bir ülkede 
yaşama onurunu bizlere sağlayan Büyük 
Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları başta olmak üzere, kahraman 
şehitlerimizi saygı ve rahmet, gazilerimizi 
minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Il Emniyet Müdürlüğü’den yapılan 
açıklamada,”Şahinbey İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekiplerimizce Üçoklar Mahallesinde bir 
işyerinde yapılan aramada, 12 bin 960 paket 
gümrük kaçağı sigara ele geçirmiş, olayla 
ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal 
işlem başlatılmıştır”denildi.

KiLECİ’DEN
29 EKiM MESAJI

ŞAHİNBEY’DEN ŞAHİNBEY’DEN 
KAÇAK OPERASYONUKAÇAK OPERASYONU
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DÜNYA’NIN MAKARNASIDÜNYA’NIN MAKARNASI
GAZiANTEP’TE ÜRETiLiYORGAZiANTEP’TE ÜRETiLiYOR

SAKLI CENNET KUŞDAM
TEMİZ HAVA, AKAR SU, DOĞAL GÜZELİK... 

BETON YIĞINLARI ARASINDAN KAÇMANIZ İÇİN SİZ DEĞERLİ 
MÜŞTERİLERİMİZİ BEKLYORUZ

RESTAURANT & PİKNİK ALANI

Güder köyü - Kuşdam 27000 GAZİANTEP/Nizip 
TELEFON: 0342 5563160

Netflix’in Yeni Türk Dizisi 
50M2 Konusu Belli Oldu

50M2 dizisi kara komedi türünde, absürd 
sahneleri ağır basan bir dizi olacak. Dizi, yer 
altı dünyasının gizemli tetikçilerinden olan 
Gölge adında karakterin babası gibi gördü-
ğü Servet’in ona ihanet etmesiyle başlıyor. 
Gölge bunun üzerine kaçarak kendisini kü-
çük bir mahallede, elli metrekarelik bir terzi 
dükkanında buluyor. Ortalık yatışana kadar 
burada kalmaya karar veren Gölge için işler 
hiç de planladığı gibi gitmiyor. 50M2 dizisi, 
konusu itibariyle izleyiciye sıcak bir mahalle 
atmosferi, aksiyon dolu macera sahneleri, 
olmazsa olmaz bir gençlik aşkı ve tüm bun-
ların arasında kalmış bir insanın var oluşunu 
sorgulamasını sunacak.


