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Çıkacak
her karara
hazırız

Ahmet
Dal

FİYATI: 75 Kr

Virüsle mücadelede başta sağlık çalışanları
olmak üzere birçok meslek grubu, cansiperane bir
şekilde görev yapıyor. Bunlardan biri de her türlü
mikrobik tehlikeye rağmen sokakları temizleyip,
mücadeleye katkı sağlayan temizlik işçileri.

İSİMSİZ
KAHRAMANLAR
Tonlarca çöp topluyorlar
İnsanların çöp konteynerlerinin yanından geçerken bile tedirgin olduğu bu süreçte, onlar atıklara temas ederek şehrin
temizliği için gayret sarf ediyorlar. Günlük yaklaşık 300 ton çöp toplayan Yakutiye Belediyesine bağlı temizlik işçileri, vatandaşların kullandıkları eldiven ve maskeleri gelişigüzel ortalığa atmamaları konusunda çağrıda bulunuyorlar.

Erzurum’da korona virüs teşhisiyle
tedavi altına alınan
30 hasta daha taburcu oldu. Bölge
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

Sınav
Tarihleri
Belirlendi
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Çocukların Kavgasında 3 Toplu taşıma araçlarına 4 Bakandan Iğdırlı
öğretmenlere tebrik
Kan Döküldü
uyarılar asıldı

Pazarda kavga
E
rzurum'un
Palandöken ilçesinde pazarcılar arasında
çıkan ve 2 kişinin
yaralanmasıyla
sonuçlanan bıçaklı-sopalı kavga,
karakol önünde
silahlı saldırıya
dönüştü. Kimliği
açıklanmayan bir
pazarcı, karakoldan çıkan pazarcıyı vurarak yaraladı. Kaçan saldırgan pazarcı aranıyor. >> 3’te

Tablo
gibi

tedavileri başarıyla
tamamlanan 30 kişi
hastaneden ayrıldı.
Kentte bugüne kadar iyileşen hasta
sayısı 50’ye çıktı.

>> Haberi 4’te

Gözlüklü
siper
maske

t
Manolya Bulu

Bu süreçte çöplerin arttığını ifade
eden virüsle mücadelenin isimsiz kahramanları, “Vatandaşlar kullandıkları maske ve eldivenleri bir poşete koyarak, ağzını bağlayıp öyle çöpe atsınlar. Başkalarının sağlığını da düşünsünler. İnsanlar
evde oldukları ve daha çok temizlik yaptıkları için evsel atıklar fazla oluyor. Ama
hiç önemli değil, biz 24 saat de çalışmaya razıyız” diye konuştular. >> 5’te

Fatura
ödemelerine
kolaylık

30 taburcu daha

HABER

Maske ve eldivenler çöpe!

5

BB Erzurumspor Basın Sözcüsü
Ahmet Dal, şu anda futbolcuların bireysel çalışmalara devam ettiğini belirterek, “Kulüp olarak TFF’den gelecek
her karara hazırız” dedi.>> Sporda

Kars’ın önemli turizm
merkezlerinden birisi olan,
her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi
bölge boş kaldı. >> 12’de

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi vize tarihleri belirlendi.Fakülte Dekanlığı Online vize sınavı 0415 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

>> Sayfa 6’da

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde koronavirüs
ile mücadele kapsamında üç boyutlu
yazıcılarla gözlüklü
siper maske üretiliyor. Üretilen mas-

keler ücretsiz olarak hastanelerde
çalışan sağlık çalışanlarına veriliyor.

>> Haberi 6’da

Çiftçiye Tohum
desteği

Erzurum’da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında ekilebilir arazilerin üretime kazandırılması için bin 293 çiftçiye ‘Yazlık
Buğday Tohumu’ desteği yapıldı. >> 5’te

Tarladan mesaj:
Evde kal
Bu fırtına
geçince…
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11

Sevda Güneş
Oyundan vaz
geçmeyenler!

4 Kenan Biliz

5

Korona
Salgını ve
Sağlıkçılar
Feridun Fazıl Özsoy

54 farz / 11.
farz: Nimete
şükretmek
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Talat Uzunyaylalı

Dünya Düzeni
Değişmez

11 Nihat Altay

