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9 Mayýs 2023 Salý       Siyasi Baðýmsýz Gazete       Fiyatý: 2 TL

2’DE

ÝSKÝLÝP OSB'NÝN YERÝNE 
BAKANLIKTAN ONAY

Baþkanlýðýný Ýski-
lip Belediye

Baþkaný Ali Sülük'ün
yaptýðý Ýskilip Sanayici
ve Ýþadamlarý Derneði
(ÝSÝAD) aracýlýðýyla
uzun süredir devam
eden giriþimler olumlu
sonuç verdi. 

Belediye tarafýndan
gösterilen yerin Bakan-
lýk tarafýndan onaylandý-
ðýný Ak Parti Çorum
Milletvekili Oðuzhan
Kaya duyurdu. 5’DE MHP LÝDERÝ BAHÇELÝ'YE ÝSKÝLÝP ARMAÐANI

6’DA

SEÇÝMÝN; ÜLKEM, PARTÝM VE MÝLLETÝM 
ADINA HAYIRLAR GETÝRMESÝNÝ DÝLERÝM

MHPLideri Dr. Devlet Bahçeli'nin
Çorum'da düzenlenen mitingi-

ne Ýskilip'ten yoðun katýlým oldu.  Belediye
Baþkaný Ali Sülük "14 Mayýs seçimlerinin ülke-
mize, milletimize hayýrlar getirmesini dilerim"
dedi.

Belediye Baþkaný Ali Sülük miting sonrasý

yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verdi. 
"Bilge Liderimiz, Milliyetçi Hareket Partisi

Genel Baþkanýmýz Sayýn Dr. Devlet Bahçeli'nin
teþrifleriyle Çorum'da gerçekleþen "Aziz Mille-
tim Sýra Sende" konulu Açýk Hava Toplantýsýna
ilçemizden çok sayýda vatandaþýmýz ve Parti
teþkilatýmýzla katýlým saðladýk” dedi. 4’DE

15 TEMMUZ'DA 
YAPAMADIKLARINI 

14 MAYIS'TA YAPMAYA 
ÇALIÞIYORLAR

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Mil-
letvekili Adayý Vahit Kayrýcý, Üyük

ve Ovasaray köylerinde yoðun ilgiyle karþýlan-
dý.Seçim çalýþmalarýný yoðun bir tempoda sür-
düren MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý,
dün akþam merkeze baðlý Üyük ve Ovasaray
Köylerini ziyaret etti. 

2. Sýra Milletvekili Adayý Ahmet Kurtbaþ,
Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Orhan Tosik ve teþki-
lat mensuplarýyla birlikte ilk olarak Üyük Kö-
yü'ne giden Kayrýcý, köy Muhtarý Ali Yalvaç ve
kalabalýk topluluk tarafýndan karþýlandý. 5’DE

ÇÜRÜK KÖPRÜDEN GEÇEN 
ÝNEK, AÐIR YARALANDI

Ýskilip'in Aþaðý Þeyler köyü sakinlerin-
den Adem Yücetürk sabah saatlerinde

hayvanlarýný otlatmak için geçtiði çürük
köprünün yýkýlmasý sonucu ineðinin beli ký-
rýlarak aðýr yaralandý. 3’DE

Ýskilip emniyeti huzurlu sokaklar 
uygulamasýna hýz verdi

Ýlçe merkezinde toplumun huzur ve güve-
ninin saðlanmasý amacýyla Ýskilip ilçe em-

niyet müdürlüðü'ne baðlý bütün birimler huzur-
lu sokak uygulamasýna hýz verdi. 3’DE

Duduoðlu’ndan Hýdýrellez’de 
geleneksel “Ýskilip dolmasý”

2’DE

Ýskilip Belediyesi ekipleri havalarýn
ýsýnmasýyla birlikte haþerat ve zararlý-

larla mücadeleye baþladý. Bu çerçevede hal-
ka açýk yeþil alanlarda, cami bahçelerinde,
çocuk oyun parklarýnda, çay ve dere yatakla-
rýnda, okul bahçelerinde, çöp konteynerlerin-
de ilaçlama çalýþmasý baþlattý.             3’DE

ÝSKÝLÝP BELEDÝYESÝ’NDEN 
ZARARLILARLA MÜCADELE

AZMÝMÝLLÝ ÝLKOKULU 
GURURLANDIRDI

Çorum Belediyesi ve Ýl Milli Eðitim Müdür-
lüðünün ortaklaþa düzenlediði 12. Dahi Be-

yinler Akýl ve Zekâ Oyunlarý Ýl turnuvasýnda Azmi-
milli Ýlkokulu öðrencileri gururlandýrdý.

Bu kapsamda; Ýl turnuvasýnda Azmimilli Ýlko-
kulu öðrencileri Mangala da Ýl ikincisi, Hedef Beþ
Ýl ikincisi,  Küre ise Ýl birincisi oldular. Azmimilli
Ýlkokulu öðrencileri becerikli yapýlarda da Ýl ikinci-
si olarak turnuvaya damgasýný vurdu.            6’DA

AKTAÞ VE KOLÇAK 
AÝLELERÝNÝN MUTLU GÜNÜ

6’DA
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Ýskilip'te yetiþmiþ aslen bayatlý
olan  hemþerimiz yazýlý bir açýkla-
ma yapan Türkiye Ekmek Üretici-
leri Federasyonu Genel Baþkaný
Murat Kavuncu, 14 Mayýs'ta fede-
rasyon ve fýrýncýlar olarak Cumhur
Ýttifaký'ný destekleyeceklerini be-
lirterek; "Milletvekili seçimlerin-
de MHP'ye, Cumhurbaþkanlýðý se-
çimlerinde Recep Tayyip Erdo-
ðan'a oy vereceðiz" dedi.

Türkiye Ekmek Üreticileri Fe-
derasyonu yönetimi, 14 Mayýs'ta
gerçekleþecek olan Cumhurbaþ-
kanlýðý ve milletvekilliði seçimle-
riyle ilgili bir açýklama yaptý. Fe-
derasyon yönetimi adýna, Genel
Baþkan Murat Kavuncu tarafýndan
yapýlan açýklamada þu ifadelere
yer verildi;" Bu seçimde oylarýmý-
zý ülkemizin,  milletimizin, devle-
timizin istiklal ve istikbali için, Al-
lah Ýçin, Kutsal Kitabýmýz Kuran-ý
Kerim içini, Ezaný Muhammedi
için, Türk bayraðý, Türk sancaðý
için ve kahraman þehitlerimiz için
vereceðiz. Bu baðlamda, ekmek

sektöründe faaliyet gösteren, bün-
yemizdeki fýrýncýlarýmýz, tarým
sektöründe faaliyet gösteren es-
naflarýmýz, federasyonumuz bün-
yesindeki sanayicilerimiz, iþ
adamlarýmýz ve sektörümüz temsil
eden Türkiye Ekmek Üreticileri
Federasyonu yönetim kurulu üye-
leri ile kapsamlý bir istiþare yaptýk
ve milletvekilliði seçimlerinde oy-
larýmýzý MHP'ye, Cumhurbaþkan-
lýðý seçimlerinde de  Cumhurbaþ-
kanýmýz Sayýn Recep Tayyip Er-
doðan'a vermeyi kararlaþtýrdýk. 

Belirtmek isteriz ki; saydýðý-
mýz tüm kutsal deðerlerimizi mu-
hafaza edip, yarýnki nesillere taþý-
mak, ülkemizin birlik, beraberlik
ve dirliðini korumak adýna, Cum-
hur Ýttifaký'na desteðimiz açýk, net
ve sýnýrsýzdýr.

Ayrýca, Cumhur Ýttifaký lideri,
Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep
Tayyip Erdoðan'a ve ittifaktaki bü-
tün partilere baþarýlar diliyuoruz.
Yüce Allah Yar ve yardýmcýlarý ol-
sun.” (Ali Ýnaç)

Hýdýrellez’i her yýl,
dostlarýna, sanayici ve
iþadamlarýna verdiði
“Ýskilip dolmasý” ziya-
feti ile kutlayan Çorum

Organize Sanayi Böl-
gesi’ndeki Duduoðlu
Düküm Sanayi Sahibi
Mustafa Duduoðlu, ge-
leneðini bu yýl da boz-

madý. 
Ýskilip kökenli olan

Mustafa Duduoðlu, Ýs-
kilip dolmasý yaptýra-
rak, öðle saatlerinden

ikindi saatlerine kadar
fabrikasýný ziyaret
edenlere, yine Ýskilip’e
özgü sirkeli cacýkla bir-
likte ikram etti.

15’incisi gerçekleþ-
tirilen yemeðe Vali
Mustafa Çiftçi, Beledi-
ye Baþkaný Halil Ýbra-
him Aþgýn, Cumhuriyet
Baþsavcýsý Ahmet Bek-
taþ, Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ali
Osman Öztürk, Emni-
yet Müdürü Mehmet
Gülser, Ýl Jandarma
Komutaný J. Alb. Ýlhan
Uzunoðlu, Çorum Tica-

ret Sanayi Odasý Baþ-
kaný Çetin Baþaranhýn-
cal, siyasi parti temsil-
cileri, milletvekili
adaylarý, kamu kurum
ve kuruluþlarýnýn tem-
silcileri, iþ adamlarý,
esnaf ve tüccarlar katýl-
dý.

Konuklarýný oðullarý
ile birlikte karþýlayýp
aðýrlayan Mustafa Du-
duoðlu, bir Hýdrellez’i
daha aile geleneðine
uygun þekilde, dostla-
rýyla beraber kutlama-
nýn mutluluðunu yaþa-
dý. (Ali Ýnaç)

Duduoðlu’ndan Hýdýrellez’de geleneksel “Ýskilip dolmasý”

FIRINCILARIN  OYU CUMHUR ÝTTÝFAKI'NA
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ÇATALKARA RESTORAN

Rezervasyon Tel: 0364 511 66 13

Yöresel yemeklerin adresi

GÜNÜN HER SAATÝ 
ÝSKÝLÝP DOLMASI

Eþsiz 
lezzetlerle 
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Ýskilip'in Aþaðý Þeyler köyü sakinlerinden
Adem Yücetürk sabah saatlerinde hayvanlarý-
ný otlatmak için geçtiði çürük köprünün yýkýl-
masý sonucu ineðinin beli kýrýlarak aðýr yara-
landý.

Tahta köprünün gün geçtikçe çürüdüðünü
ve özelliðini kaybettiðini belirten köy sakinle-
ri, alternatif baþka yolun olmadýðýný belirterek
yetkililerden acil çözüm bulunmasýný istiyor.

Adem Yücetürk; "Her gün hayvanlarýmýzla
birlikte bu çürük köprüden geçmek zorunda
kalýyoruz. Gözümüz gibi baktýðýmýz ineðimi-
zin köprünün çökmesi sonucu beli kýrýldý. 

Biz yaz kýþ demeden hayvanlarýmýza bakýp,
onlardan saðdýðýmýz süt ile geçimizi saðlýyo-
ruz. Köprünün çökmesi esnasýnda üzerinde in-
sanda olabilirdi. Yetkililer bu sorunumuza acil
çözün bulsun. " dedi. (Ali Ýnaç)

Ýlçe merkezinde toplumun huzur ve
güveninin saðlanmasý amacýyla Ýskilip il-
çe emniyet müdürlüðü'ne baðlý bütün bi-
rimler huzurlu sokak uygulamasýna hýz
verdi. 

2 gündür gece ve gündüz devam eden
trafik ve asayiþ uygulamalarýnda iki iþ
yeri 82 þahýs ve 23 araç kontrol edilirken
yapýlan denetimlerde asayiþ yönünden
herhangi olumsuzlukla karþýlarýlmazken
eksikleri bulunan araçlara toplamda
4.161 Türk lirasý cezai iþlem uygulanmýþ-
týr.

iskilip ilçe emniyet müdürlüðünden
yapýlan açýklamada huzur uygulamasýna
halkýmýzýn can ve mal güvenliðini koru-
mak için durmadan devam edileceði hal-
kýmýzýn huzurunun her þeyden öte olduðu
huzurlu sokak uygulamasýnýn hýz kesme-
den devam edeceði bildirildi. (Ali Ýnaç)

Ýskilip emniyeti huzurlu sokaklar 
uygulamasýna hýz verdi

ÇÜRÜK KÖPRÜDEN GEÇEN 
ÝNEK, AÐIR YARALANDI
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MHP Lideri Dr.
Devlet Bahçeli'nin
Çorum'da düzen-
lenen mitingine Ýs-
kilip'ten yoðun ka-
týlým oldu. 

Belediye Baþ-
kaný Ali Sülük "14
Mayýs seçimleri-
nin ülkemize, mil-
letimize hayýrlar
getirmesini dile-
rim" dedi.

Belediye Baþ-
kaný Ali Sülük mi-
ting sonrasý yaptý-
ðý yazýlý açýklama-
da þu ifadelere yer
verdi. 

"Bilge Lideri-
miz, Milliyetçi
Hareket Partisi
Genel Baþkanýmýz
Sayýn Dr. Devlet
Bahçeli'nin teþrif-
leriyle Çorum'da
gerçekleþen "Aziz
Milletim Sýra Sen-
de" konulu Açýk
Hava Toplantýsýna
ilçemizden çok sa-
yýda vatandaþýmýz
ve Parti teþkilatý-
mýzla katýlým sað-
ladýk.

14 Mayýs'ta
gerçekleþecek olan
seçimlerin Ülkem,
milletim ve partim
adýna hayýrlar ge-
tirmesini diliyo-
rum." (Ali Ýnaç)

Ýskilip Beledi-
yesi ekipleri ha-
valarýn ýsýnma-
sýyla birlikte ha-
þerat ve zararlý-
larla mücadeleye
baþladý.

Bu çerçevede
halka açýk yeþil
alanlarda, cami
bahçelerinde, ço-
cuk oyun parkla-
rýnda, çay ve dere
y a t a k l a r ý n d a ,
okul bahçelerin-
de, çöp kontey-
nerlerinde ilaçla-
ma çalýþmasý baþ-
lattý.

Belediye Baþ-
kaný Ali Sülük ça-
lýþma ile ilgili
olarak yaptýðý
açýklamada; "
Topluma açýk or-
tak kullaným
alanlarý, okullar,
toplu ulaþým, ka-
mu hizmet ku-
rumlarý vb. yer-
lerde haþere ve si-
neklerin yayýlý-
mýný en aza indir-
gemek amacý ile
ekiplerimiz ilaç-
lama çalýþmalarý-
ný yürütüyor" de-
di. (Ali Ýnaç)

SEÇÝMÝN; ÜLKEM, PARTÝM VE MÝLLETÝM 
ADINA HAYIRLAR GETÝRMESÝNÝ DÝLERÝM

BELEDÝYEDEN ZARARLILARLA MÜCADELE
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Doðalgaz faturalarý evlere gel-
meye baþladý. Faturalarýn ödenecek
tutar kýsmýnda "0" yazýyor.

Çorumgaz firmasý tarafýndan do-
ðalgaz faturalarý evlere gönderilme-
ye baþlandý. 

Faturalarda "Bu faturanýza esas
tutar, Cumhurbaþkanlýðý düzenle-
meleri çerçevesinde Devlet tarafýn-
dan karþýlanmýþtýr. Karadeniz gazi-
miz hayýrlý olsun" ibaresi bulunu-
yor. (Haber Merkezi)

Baþkanlýðýný Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük'ün
yaptýðý Ýskilip Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (ÝSÝAD)
aracýlýðýyla uzun süredir devam eden giriþimler olumlu
sonuç verdi. 

Belediye tarafýndan gösterilen yerin Bakanlýk tara-
fýndan onaylandýðýný Ak Parti Çorum Milletvekili
Oðuzhan Kaya duyurdu. 

AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya Ço-
rum'un Ýskilip ilçesinde yapýlmasý planlanan Organize
Sanayi Bölgesi(OSB)'nin yerinin Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlýðý tarafýndan onaylandýðýný duyurdu.

Milletvekili Oðuzhan Kaya'ýn giriþimleri ile Ço-
rum'un Ýskilip Ýlçesine kazandýrýlacak OSB Ýskilip Mey-
dan Arifbey Mahallesi'nde toplam 750 dönüme konuþ-
landýrýlacak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnda bugün yapýlan top-
lantý ile daha önce kendileri tarafýndan tespit edilen böl-
gede Ýskilip Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nin yerinin
onaydan geçtiðinin müjdesini veren Milletvekili Kaya, "
Organize Sanayi Bölgesi Çorum'umuza ve Ýskilip'imize
hayýrlý uðurlu olsun" dedi.

Oðuzhan Kaya, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýn-
dan söz konusu arazinin mera vasfýnýn kaldýrýlmasý için
bugünden itibaren gerekli giriþimlerin baþlatýlmasýna
karar verildiðini kaydederek, " Mevcut alanda Mera
vasfýnýn kaldýrýlmasý için Tarým Müdürlüðü Mera Ko-
misyonu sekretaryasý ile görüþülmüþ olup söz konusu

yerdeki parsellere ait 1/5000 lik haritalarýn Ýskilip Bele-
diyemizce hazýrlanmasý noktasýnda, Mera Komisyonu-
na verilecek olup, iþ ve iþlemler bu yönde tesis edilecek-
tir.

AK Parti olarak Ýskilip ilçemizin böylelikle önemli
bir eksikliðini daha gidermiþ olduk.  Ýskilip'e kazandýra-
caðýmýz Organize Sanayi Bölgesi nedeniyle bizlerden
desteklerini esirgemeyen baþta liderimiz Cumhurbaþka-
nýmýz Recep Tayyip Erdoðan ve Sanayi ve Ticaret Ba-
kanýmýz Mustafa Varank'a çok teþekkür ediyorum " ifa-
delerini kullandý.

Bugüne kadar Çorum ve ilçelerinde söz verdiði her
þeyin peþinden gittiðini ve AK Parti teþkilatlarýyla bir-
likte söz verdiklerinin yapmanýn haklý gururunu yaþa-
dýklarýný da sözlerine ekledi. (Ali Ýnaç)

ÝSKÝLÝP OSB'NÝN YERÝNE 
BAKANLIKTAN ONAY

MHP Milletvekili Adayý Kayrýcý, Üyük'te Cumhurbaþkaný Erdoðan ve MHP'ye destek istedi.

15 TEMMUZ'DA YAPAMADIKLARINI 
14 MAYIS'TA YAPMAYA ÇALIÞIYORLAR

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili
Adayý Vahit Kayrýcý, Üyük ve Ovasaray köylerinde
yoðun ilgiyle karþýlandý.

Seçim çalýþmalarýný yoðun bir tempoda sürdü-
ren MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, dün ak-
þam merkeze baðlý Üyük ve Ovasaray Köylerini zi-
yaret etti. 

2. Sýra Milletvekili Adayý Ahmet Kurtbaþ, Ülkü
Ocaklarý Ýl Baþkaný Orhan Tosik ve teþkilat men-
suplarýyla birlikte ilk olarak Üyük Köyü'ne giden
Kayrýcý, köy Muhtarý Ali Yalvaç ve kalabalýk toplu-
luk tarafýndan karþýlandý. 

Köy kahvesinde vatandaþlarla bir araya gelen
Kayrýcý, hem sorunlarýný dinledi, hem de 14 Mayýs
seçimlerinde destek istedi.

TEK DERTLERÝ TÜRKÝYE 
GÜÇLENMESÝN!
Üyüklülere 14 Mayýs seçimlerine giderken Tür-

kiye'nin içinde bulunduðu durum ve çorum gene-
linde deðerlendirmelerde bulunarak çarpýcý açýkla-
malar yapan Kayrýcý, Türkiye'nin büyümesini, böl-
gesinde oyun kurucu yýldýz ülke olmasýný isteme-
yen þer güçlerin, 15 Temmuz'da yapamadýðýný 14
Mayýs seçimlerinde yapmaya çalýþtýðýný dile getir-
di.

Millet ittifakýnýn "15 Temmuz'da ben baþbakan
olacaðým" diyen Meral Akþener dahil þer güçlerin
birleþtiði bir ittifak olduðunu söyleyen Kayrýcý,
"Bunlarýn tek derdi Türkiye güçlenmesin. O'nun
için de Tayyip Erdoðan'ý indirmek, Cumhur ittifaký-
ný bu seçimde kazanmasýnýn önüne geçmek için her
yolu deniyorlar. Millet ittifaký Amerika'nýn eline
yazýp verdiðini yapýyor. Eðer hükümet yönetimi
bunlarýn eline geçerse ülkemizi büyük bir tehlike e
kaos bekliyor. O'nun için elimizi vicdanýmýza ko-
yup öyle karar vermeliyiz" dedi.

BU MÝLLET DUALI, FERASETLÝDÝR
Türk Milletinin þer güçlere göre sabýkalý bir mil-

let olduðunun altýný çizen Kayrýcý, "Türk milleti
geçmiþte Selçuklu'da, Osmanlý'da olduðu gibi güç-
lendiðinde mazlumlarýn yanýnda, zalimlerin karþý-
sýnda olacaktýr. Bunu sömürgeci ülkeler istemiyor.
Þu anda kendi ÝHA'sýný, SÝHA'sýný, savaþ gemisini,
uçaðýný yapan bir ülke haline gelen Türkiye'nin
güçlenmesini istemiyorlar. Bu millet ayaða kalkar-
sa sömürü yapamayacaklarýný çok iyi biliyorlar. O
nedenle öncelikle Cumhurbaþkanýmýz Recep Tay-
yip Erdoðan'ý yeniden seçmemiz lazým. 

En azýndan baþlanan projelerin tamamlanmasý,
bölgesinde oyun kurucu ülke haline gelmemiz için
buna mecburuz. Erdoðan'ý seçemezsek bizi param-
parça ederler, müstemleke ülke haline getirirler.
Ben þuna da yürekten inanýyorum, Bu millet dualý-
dýr, ferasetlidir. 

Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar ol-
muþ bir milletiz. Ýnþallah, þer güçlerinin tüm hesap-
larýný Allah'ýn izniyle bu millet 14 Mayýs'ta boþa çý-
karacaktýr" diye konuþtu.

Kayrýcý, MHP'nin de mecliste güçlü bir þekilde
temsil edilmesi gerektiðini vurgularken, partisine
de destek talep etti.

Köy Muhtarý Ali Yalvaç da ziyaretlerinden dola-
yý Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý ve beraberinde-
ki heyete teþekkür etti. (Ali Ýnaç)

DOÐALGAZ FATURALARI 
SIFIR GELMEYE BAÞLADI
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Çorum Belediyesi ve Ýl
Milli Eðitim Müdürlüðünün
ortaklaþa düzenlediði 12.
Dahi Beyinler Akýl ve Zekâ
Oyunlarý Ýl turnuvasýnda Az-
mimilli Ýlkokulu öðrencileri
gururlandýrdý.

Bu kapsamda; Ýl turnuva-
sýnda Azmimilli Ýlkokulu öð-
rencileri Mangala da Ýl ikin-
cisi, Hedef Beþ Ýl ikincisi,
Küre ise Ýl birincisi oldular.
Azmimilli Ýlkokulu öðrenci-
leri becerikli yapýlarda da Ýl
ikincisi olarak turnuvaya
damgasýný vurdu. 

Okul Müdürü Salih Yýl-
maz "Ýskilip'i en iyi þekilde
temsil eden öðrencilerimizi
tebrik ediyorum ayrýca bu
baþarýnýn mimarý olan ve öð-
rencilerimizi turnuvaya ha-
zýrlayan okulumuz sýnýf öð-
retmeni Fatih Kabal'a da
sonsuz þükranlarýmý sunuyo-
rum" dedi. (Ali Ýnaç)

Ýskilip Belediyesinin sevilen personeli Erdal Ak-
taþ hafta sonu Atatürk Orman Çiftliðindeki düðün
salonunda kýzýný evlendirdi.

Hatice ve Mustafa'nýn düðününe Ýskilip Beledi-
ye Baþkaný Ali Sülük katýlarak yeni evlilere ve aile-
lerine hayýrlý olsun dileklerini iletti.

Belediye Baþkaný Ali Sülük; "Deðerli mesai ar-
kadaþým Erdal-Gül Aktaþ ile Yakup-Güldane Kol-
çak ailelerinin kýymetli evlatlarý Hatice ve Musta-
fa'nýn düðününe katýlarak mutluluklarýný paylaþtýk.

Sevgili gençlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor,
mutluluklar diliyorum" dedi. (Ali Ýnaç)

Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük, dün açýk
Hava Toplantýsý için Çorum'a gelen Milliyetçi
Hareket Partisi Genel Baþkaný Dr. Devlet Bahçe-
li'ye Ýskilip Halk Eðitim Merkezinde özel olarak
yapýlmýþ sedef kakma sandýk hediye etti.

Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük; "Sayýn

Genel Baþkanýmýz Dr. Devlet Bahçeli beyefendi-
ye Halk Eðitim Müdürlüðümüzün ürünü Sedef
kakma sandýk hediye edip, elini öperek hayýr du-
alarýný aldýk. 

Allah milletimizin baþýndan eksik etmesin"
dedi. (Ali Ýnaç)

MHP LÝDERÝ BAHÇELÝ'YE ÝSKÝLÝP ARMAÐANI

AKTAÞ VE KOLÇAK 
AÝLELERÝNÝN MUTLU GÜNÜ

AZMÝMÝLLÝ ÝLKOKULU 
GURURLANDIRDI


