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NAKLEDİLİYOR—- 
Cılgıdır köyünün mes¬ 

ken yerleri arızi yapısı 
bakımından elverişli ol¬ 
madığı ve aynı zamanda 
her an büyük bir sel fe¬ 
lâketiyle karşı karşıya ka¬ 
labileceği düşünülerek 
İmar - İskân Bakanlığı ta¬ 
rafından. (Cılgınır köylü¬ 
sünün de arzusu alındık¬ 
tan sonra) Taşova Beledi¬ 
yesinin göstereceği bir 
mahal t yerleştirileceği 
öğrenilmiştir. 

7. 6. 1971 Pazartesi 
günü Samsun Cad. üzerin¬ 
de, Köprübaşı mevkiindeki 
eski Tarım Kredi Koopera¬ 
tifi binasında faaliyete baş¬ 
layan Taşova Km. Komiser¬ 
liği, şimdilik Komiser Sayın 
Rasim BAYRAM ve üç po¬ 
lis memuru ile vazife yap- 

Alpaslan’a yazlık 

Sinema yapılıyor 

Alpaslan Kasabasında 
kışlık sinemanın yanı sı¬ 
ra bir ikinci senema daha 

açılıyor. Yeni sinema 

yazlık olup, Taşova Yeni 
Sinema Sahibi Ömer Ca¬ 
ba ve Mustafa Meşhur ta¬ 

rafından işletilecektir. 

PTT Müdürü geldi 
Geçen hafta ilçemiz 

PTT. Müdürlüğüne atan¬ 
dığını bildirdiğimiz Göy- 
nücek PTT. Müdürü Sayın 
Murad Guncu 25-6-1971 
cuma gunu göreve başla¬ 
mak üzere ilçemize gel¬ 

miştir. Kendisine hoş 

geldin der yeni görevin¬ 

de başarılar dileriz. 

Bu mesken yerlerinin 
Sağlık Merkezi civarında 
olacağı tahmin edilmek¬ 
tedir. 

Böylece Taşova Nüfu¬ 
su büyük bir artış kay¬ 
dedeceği gibi Cılgıdır 
Köylüleri de şehir ola¬ 
naklarından faydalanma 
imkânına kavuşacaktır. 
Yerleşecekleri yeni yer¬ 
le arazileri arasında önem¬ 
li b i r uzaklık olmadığı 
için zirai yönden bir ka- 

maktadır. Devriye hizmet¬ 
leri Jandarma ile işbirliği 
yapırarak yürütülmektedir. 

Bu ayın sonuna kadar 
teşkilât elemanları tamam¬ 
lanmış olacak, trafik işleri İl 
idare Kanununa göre yürütü¬ 
lecek vc Vilâyetten sık sık 
Trafik ekipleri gelerek kont- 
rollar sıklaştırılacaktır. 

Kazamız emniyet men¬ 
suplarına başta Komiser Ra¬ 
sim BAYRAM olmak üzere 
hoş geldiniz der, vazifele¬ 
rinde başarılı olmalarını di¬ 
leriz. 

Yıldırım Telefon 

Direklerini parçaladı 

Geçen hafta içinde 
bölgemizde yağan şiddet¬ 

li dolu ve yağmurun ya¬ 
nı sıra bazı yerlere yıl¬ 
dırım düşmüştür. 

Zarara sebebiyet ver¬ 
meyen bu yıldırımların 

biri veya bir kaçı Esen- 
çay ve Kızgüldüren köy¬ 

leri arasında bulunan Ko- 

cadağ mevkiinde entere¬ 
san bir durum meydanı 

getirmiştir. 
(Dev. S. 4 de) 

yıba da uğramıyacaklardır. 
Temennimiz Çılgıdır 

köylüleri kendilerine ta¬ 
nınan bu İmkâna olum¬ 
suz cevap vermezler. 

Jandarmada 
Atanmalar 

ilçemiz J. Komutanı 
Kd. J. üst. Tg. Sayın 
Çetin Haspişiren İstan¬ 
bul 10. J. Bölge K. lığı 
emrine atanmıştır. Üstün 
bir vazife şuuruna sahib; 
değerli bir asker olan 
Sayın Komutana yeni va¬ 
zifesinde ve bütün vazi¬ 
fe hayatında üstün başa¬ 
rılar temenni eder güle 
güle deriz. 

Dev. Say. 4 de 

Enteresan bir seçim 
Amasya ve Civarı Pan¬ 

car Ekicileri Kooperatifi 
Yönetim Kurulu seçim¬ 
leri 17-6-1971 günü A- 
masya’da yapılmış orta¬ 
ya enteresan bir durum 
çıkmıştır. 

Oy kullanma duru¬ 
munda olan 1983 seçme¬ 
nin iştirakiyle yapılan se¬ 
çimin tasnifinden sonra, 
taraflardan birisine 1800 
küsür, diğer tarafa ise 
5000 (Beş bin) küsür oy 
çıktığı görülmüştür. 

Kongre geçici divanı 
Yönetim Kurulu seçimi¬ 
nin usulsüz olduğunu 
tutanağa geçmiştir. Ay¬ 
rıca seçime itiraz da e- 
dilmiştir. 

(BİZLERİ YÖNETENLER) 

1. Temmuzdan itibaren yayımlıya- 5 

cağımız ZEKİ ALAN’ın röportajı 

İlçemiz yöneticileriyle yapılacak olan bu 
taj serisini mutlaka okuyunuz! 

ropör- 

Din ve Cemiyet 
Nail EREN 

Islânulaki bu doğrudan doğruya emir ve nehy- 
lerin yanında bazı prensiplerle de fert hürriyetleri ga¬ 
ranti edilmek istenmiştir. Şimdi kölelik müessesinin hı« 
rıstiyan ve putperest alemden sonra islâpı tarafından 

nasıl menedildiğini tetkik edelim. 
Hıristiyan âleminde kölelik müessesine karşı açık¬ 

ça cephe alınmamıştı. Roına'dı kölelerle hürler her sa¬ 
hada farklı muamelelere tabi tutulurlardı. Putpcrct Ro- 
mıdaıı başka, putperest diğer ülkelerde de köle ticart- 

■ ti çok revaşta idi. 
Dev. Say. 2 de 

İlçemiz Polis Teşkilâtı Tamamlanıyor 
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|EE Şiir 
Köşesi — 

TAŞOVAM 
Hey gidi Taşova n: 

Seni ilkerlerde görüşüm başka 

Sanki »olukların bensiz mır. 

I»tcr misin kalmayı beraber 

Gündüzleri, geceleri, sabahlara dek. 

Sen ki; 

bambaşkasın bana 

Ycşilırmağının akışı 

Dalcıklarının bakışı 

Yeşilden yine 

Tabiatla kucak kucağa 

Ve bambaşkasın sen 

Hir ömre can katarsın. 

Yarı yırtık, eskimiş papuçlarımla 

Dolaştığını sokaklarında 

Yine neşeliyim. 

Göklerinde uçan kuşlarını 

Akasya kokulu havanı 

Düşünüp sana destan yazdığım 

l'ykuauz gecelerimi 

İlilirsin sen 

Ne desem 

Sen 

başkasın TAŞOVAM! 

Hayati ÖZfCRK 

Alpaslan 

AĞIT 
Yürü bre yalan dünya, 

Saıu konan göçer birgün, 

İnsan bir ekine benzer. 

Onu eken, biçer bir gün. 

Yiyip içmek elbet hoştur 

Oda züğürtlere güçtür. 

Can kafeste duran kuştur 

Oda uçar gider bir gün. 

Yeryüzünde yeşil yaprak. 

Yeraltında kefen yırtmak, 

Yastığımız kara toprak, 

Oda atar bizi bir gün. 

Bindirdiler cansız ata. 

İndirdiler tuta tuta, 

Dünyadan yol var ahirete, 

Sem alır gider bir gün. 

Suyumu koydular ocağa 

Başım aldılar kucağa 

Bindirirler tahta ata 

ağlar elbet bir gun 

Doecrcı Huacyın der naşım, 

«fWr geldi başıma. 

B«»naus baş taşmba, 

kafi * ktvfcuş öter buğun 

MNKYİN ÖZDEN 

ZONGULDAK 

Din ve Cemiyet 
Nail EREN 

Say. I den devam 

Bu ilk çağlardan gelen bir alışkanlıktı. 

Hz. Yusuf’unda köle olarak satıldığını Kuran-ı y™ 
rlmden öğreniyoruz ( Yusuf Suresi) . Bu gün A m e- 

rika’daki zencilerin Afrika’dan ve bilhassa Sudan’dan 

götürülen kölelerin torunları olduğunu söyleyebiliriz. 

AvrupalIlar bazan silah zoruyla kaçırdıkları kimsele¬ 

ri de köle olarak satmışlar ve Sudan da sırf bu yüz¬ 

den Ingilizler’c isyan edilmişti (ok. Bu günkü İslâm 

devletleri - Sudan) Hz. Mulıammcd köle azad et¬ 

menin sevabının çokluğunu beyan eden bir çok ha¬ 

disi şerifler irad buyurmuştur. Hattâ Ana-baba hak¬ 

larından bahsederken <Oir kimse babasını köle ola¬ 

rak satılırken görsede onu alıp azadetse yine hak¬ 

larını ödeyemez.» buyurmuştur. Ayrıca kölelerinde 

diğer insanlardan farklı olmadığını Isbat için bazı 

cariyelerle de evlenmiş ve onu diğer zevcelerinden 

ayırt etmemiştir, (bk. Rasulüllâh.ın kâk zevceleri Ali 
Aslan) 

Kuran-ı Kerimde faizin yasak edilişinin başlıca 

sebeplerinden birisi de bu hürriyet mülâhazasıdır. 

Gerçekten İslâmdan evvel zencilerden ödünç para 

alan fakirler, yüksek faiz ve faize faiz yürütüldüğü 

için kısa zamanda borçlarını ödiyemez bale geliyor¬ 

lar ve binneticc zenginlere köle olmak durumunda 

ve zorunda kalıyorlardı. Bu nokta bizi islâmın getir¬ 

diği diğer bir yeniliği izaha zorluyor ki oda şahıslar 

üzerinde cebri icranın kaldırılması meselesidir. 

(Devamı Var) 

TAŞOVA 
HAFTALIK SİYASI GAZETE 

İLÂN TARİFESİ 

Resmi ilânların tek sütunda santimi 17 T.L. 

Tapu tescil ve icra ilânlarının tek sütunda 

santimi 4 TL. 

Tüzük İlânları santimi 4 Tl. 

Kongre ilânları « 4 Tl. 

Doğum ve teşekkür ilânları 20 Tl. 

Zaylî İlânları pazarlığa tabidir. 

ABONE TARİFESİ : 

Yıllık 17.50 TL. 

Altı aylık 9.00 TL. 

Dış Devletler İçin 50.00 TL. 

Günü Geçmiş Sayılar 50 Kuruştur. 

MATBAAMIZDA LASTİK MÜHÜR 
İŞLERİ YAPILIR 
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Üniversite Olaylarının 
İç Yüzü 

Hüseyin GÜZEL 

Ankara Y. ö. Okulu Talebesi 

(Geçen Savulan devam) 

ünce köylere el atmış¬ 

lar. Fakat T ü r k köylüsü, 

inancı, kafası, arzusu, dili 

ve emeği ile bir bütündür. 

Hu bütünlüğün unsurla¬ 

rına kıymet vermeyenler Halk¬ 

çı olamazlar, işte bunu iyi¬ 

ce hesaplayamamış olan ko¬ 

münistler köylerimizde tutu¬ 

namamışlardır. 

Hu adamlar halka inme 

eylemine bütün milliyetçi 

«üçleri dâvetle gülünç duru¬ 

nu düştüklerini sezcmcıniş- 
lerdir. 

— Hu halkın bir inan¬ 

cı vardır, kültürü vardır, 

lolkloru vardır, geleneği var¬ 

ılır, millî şuuru vardır, gör¬ 

güsü vardır. 

— Bu halkın bir nasır¬ 

lı eli vardır, bunlar ona eri¬ 

şemezler, Öyleyse halk, öy¬ 

leyse Türk Halkı bunlardan 

aşağı değildir. Ru gerçeği 

bilmedikleri için köylerde 

muvaffak olamamışlardır. 

Daha sonra üniversite¬ 

lere el atmışlar. Maalesef ü- 

zülcrek belirtmek lâzım gc- 

lirki, dış kaynaklı sosyalist 

kuvvet, soğuk harbin Tür¬ 

kiye cephesinde ileri karakol 

olarak üniversiteleri seçti. 

Hu seçimde iki unsur rol 

oynadı; Birinci 1960 dan be¬ 

ri Türk aydınının üniversi¬ 

telerin özerk olması doiayı- 

sıyle zabıta ve adalet küv¬ 

etlerinin buralara kolayca 

girememeleriydi. Fikir Ku¬ 

lüpleri ile başlayan propa¬ 

ganda, rengini hızla daha 

açık belirtmeye koyuldu. Fa¬ 

kire acımakla başlayan hare¬ 

ket, üniversite duvarlarına 

Lcnin'in, Stalın’in, Mao’nuıı 

t'he Gusvcra'nın resimleri¬ 

nin asılmasına kadar gitti. 

\rdı arkası kesilmeyen boy¬ 

kot, işgal, dekan, rektör kol¬ 

tuğu «akma can mal emni- 

% atının kakması gibi ha¬ 

diseler öğrenimi imkânsız¬ 

laştırdı Artık Üniversiteler 

O unlı İmparatorluğunda¬ 

ki bwuk yeniçeri ocağını 

W* t yordu Kitap, defter 

fabttrılyyjf araç te gereçle¬ 

ri bulnuması lâzımgclen do¬ 

laplarda artık tomson, sten 

tabanca kokteyl, dinamit ve 

bombalar bulunuyordu. İlim 

merkezi olan üniversiteler 

komünist solcuların cepha¬ 

neliği, üssü haline gelmişti. 

Kökü çok eskilere 

dayanan bu olaylar son 

2-3 sene İçinde bütün 

Türkiye'yi sarmış, Türk¬ 

lüğün son bağımsız ka¬ 

lesi olan güzel vatani¬ 

mizi komlnlst ellere tes¬ 

lim edilme plân ve pro¬ 

jeleri hazırlanmıştı. Dün¬ 

yanın hiç bir yerinde eşi¬ 

ne Taslanmayan İktidar¬ 

sızlık ve başı boşluktan 

faydalanan ajanların ve 

kiralanmış komlnlst uşak¬ 

larının, işçi kılığına gi¬ 

rerek, onlardanmış gibi 

görünüp İşçileri genel 

greve sürüklenmişler, 

komlnlst olmayıpta göze 

batan üniversite ve yük¬ 

sek okul talebelerini si¬ 

lâh zoruyla kaçırıp eş¬ 

kıya yatağı haline getir¬ 

dikleri Siyasal Bilgiler 

Fakültesi ve Orta Doğu 

Teknik üniversitesi mah- 

scnlerine götürerekgün- 

lerca eziyet etmişlerdir. 

Bununla da yetinmeyen 

solcu satılmışlar, kaçır¬ 

dıkları şahısların söylen¬ 

mesi mahzurlu yerlerini 

dahi kesmişlerdir. Zile, 

İl Dursun Önkuzu da si¬ 

lâh zoruyla Teknik Yük¬ 

sek öğretmen Okuluna 

kaçırılarak bir gün, bir 

gece İnsanlıkla bağdaş¬ 

mayan hunharca, işkence 

ettikten sonra, bununla 

yetinmeyen satılmışlar, 

birinci ve ikinci kat az 

geliyormuş gibi binanın 

son ve üçüncü katına 

çıkararak pencereden a- 

şağı atmışlardır. 

Devamı Var 

İ ALMANYA’DAN MEKTUP VAR 

Geçen hafta içinde Almanya'dan bir mek- ^ 

tup aldık. Geri kalmış bir milletin mensubu ol- 0 

duğundan İçlenen hemşerimiz şöyle diyor. 

“28 yıllık mazisi bulunan ilçemizi bir matbaa 

ve yayın organına kavuşturan Ali Rıza Günay- S 

dm ve Şükrü Soyal’a teşekkürlerimi sunarken. F 

ilçemize hizmette bulunurken, hiç bir şahsın ve ^ 

siyasetin etkisi altında kalmayacaklarına yürek- k 

ten İnanıyorum. Kamu oyuna sesini duyurabil- n 

mek. İdareci kadroya, halka hizmette tenkitle- r 

riyle yardımcı olmak memleket için büyük bir 

vazifedir. 

I 1967 - 68 yıllarında ilçemizde intişar eden 
C Yonl T AÇnVA ... t__ n Ö 

Yeni TAŞOVA gazetesinin bir ara Taşova tem- ö 

silciliğini yaptım. Şunu üzülerek kaybetmek iste¬ 

rim ki; bazı idareciler beni sopayla tehdit edip 

dükkânımın camlarını kıracaklarını bildiren teh- 

did mektupları göndermişlerdi. 

Memleketimin içinde kendilerini kendi gö¬ 

züyle gören o kızılların istedikleri gibi bir dev¬ 

rim yaratacağız fikriyle o güzelim TÜRKlYE'mizl 

bugünkl durumuna getirmişlerdir. Yalnız buna 

imkân verilmeyip Vatanımı koruyan Mehmet- * 

cik’in ayakları altında kalmışlardır. 

Blzler 5000 Km. uzaklarda çalışırken rad- ^ 

yo, televizyon ve gazetelerde, okuyup dinlerken ‘ 

Almanların yanında utanıyoruz. 

Almanya’da bugün bir Opel, Mersedes v.s. 

fabrikaları günde 1300 oto imâl edip, 1500-2000 

metre yer altından çıkarttığı madenleriyle dün¬ 

ya piyasasına hakim oluyor. Bizim ise yer yü¬ 

zündeki değerlerimiz heba olup gidiyor. 

Size sesleniyorum Sayın idareciler, din kar¬ 

deşler! Bu gidiş nereye? Bizim halimiz ne olacak? 

Almanya'nın kahrını daha ne kadar çekeceğiz? 

ömrümüzün en verimli çağları yaban ellerinde 

vatan hasreti, kardeş hasreti, aile hasretiyle mİ V 

bitecek? 

Vatandaşım! kalk artık o kahve Köşelerin¬ 

den, kumar masalarından, şerefe verilin kok¬ 

teyllerden. Akşamları evine işinden yorgun dön 

ki; aklıselimini, dünyanı ve aile yaşantını bilesin. 

Sanma ki; Alman Markı yoldan toplanıyor. Bura¬ 

ya gelmeye öyle fazla heves etme. TÜRKİYEMDE 

çalışma İmkânım olsaydı da keşke orada olaydım. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunarım aziz 

kardeşlerim. 

Veysel ALBAYRAK 

465 Gclscnkirchen 

Hochumcr Sır. 73 

ALMANYA 
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Yıldırım Telefon Direklerini parçaladı 
(Bjt. S. I. de) 

Bu mevkidekl Esen- 

Çiy yoluna paralel uza¬ 

nan telefon hattında, bir¬ 

birini takip eden 6. te¬ 

lefon direği tahminen 

yıldırım tesiriyle parça¬ 

lanmış fincan ve fincan 

demirleri öteye beriye 

saçılmıştır. Dlr ekle¬ 

rin parçalanma şekli çok 

acaip olup ilgi çekmek 

tedlr. 

Diğer taraftan görüş¬ 

tüğümüz bazı Esençay'- 

lılar aynı mevkide hemen 

hemen aynı yere geçen 

senede aynı şekilde yıl¬ 

dırım düştüğünü söyle¬ 

mişlerdir. 

Sanıklar Beraet etti 
Hacıbey köyünde 6 ay kadar önce öğretmen 

Ahmet Yaylacı’nın evine yapılan silâhlı tecavüzün 

müsnet suçlusu olarak yargılanan Durmuş Ali Şen 

ve Ali Rıza Konyar. yapılan son mahkemeleri so¬ 

nucunda beraet etmişlerdir. 

I EREK SEYAHAT 
TAŞOVA’LILARA 
(-MÜJDELER) 
Urun zamandın beri Taşova - Ankara - İstanbul 

direk seferleri yapılmamaktaydı. Şimdi ise Taşova- 
lı olarak biz de Erek Seyahat Acentesine bir MAR- 

GURİS otobüsle katılmış bulunmaktayız. 

Bundan böyle Taşova’dan aktarmasız Ankara - 
İstanbul gidiş dönüş seferlerinde hizmetinizde ol¬ 
maktan gurur duyarız. 

Seferler: Hergün saat 10.00 Ankara 

saat 16.00 İstanbul 
saat 19.00 Ankara 

olarak yapılmaktadır. 

İlginize tefekkürler, hayırlı yolculuklır 
dileriz. 

ADRES : 

Taşova : Tlf. 45 

Ankara Yazıhanesi : 

Yeni (tirajlar 11 nolu peron 
Tel 113 M3 

Utaabul Yazıhaneleri : 
Sukao Çağkoç tel 27 58 66 
Ulel» fitnen M 27 31 35 

StâETEh 

«ediı TORUN 

Taşova 

ETEMİZE ABONE OLUNUZ 

j 24/6/ 1971 Perjembe j 

tanlara t«„kkür 

yeni vazifelerine, . 
şanlar dileriz. 

Jandarmada Atanmalar 
(Bşt. S. 1. de) 

Diğer taraftan uzun 

zamandan beri ilçemiz J. 

teşkilâtında başarılı vazi¬ 

feler görmüş. Tekke na¬ 

hiyesi Karakol Komutanı 

J. Kd. B. Çvş. Salih Tu¬ 

nus. Kars - Çıldır Mer¬ 

kez Karakol K. lığına. 

Destek Kasabası Kara¬ 

kol K o m u ta n ı J. Asb. 

Bf. Çvş. Sevran Poyraz 
Urfa Valiliği emrine. Ulu- 

köy Karakol Komutını 

J. Uz. Çvş. Veli özer 

Siirt ili Eruh İlçesi, Eren 

Kaya Karakol Komutan¬ 

lığına atanmıştır. 

İlçemiz emniyet ve 

asayişinde üstün hizmet¬ 

leri geçen Sayın Komu- 

L U Z ü M LU 

TELEFONLAR 
Kaymakamlık 

Belediye — 

1 

6 

C. Savcılığı 3 

Emniyet — 38 

Jandarma 61 

Sağlık Merkezi 18 

Tekel itfaiyesi — 19 

Taşıyıcılar Koop. - 65 

Oto yazıhaneleri —45-5 6-48 

TÜCCAR TERZİ 
BEKİR Ve HÜSEYİN ŞAHİN 

Tic. Sicil 23 - Tel 64 Tafova 

EN İYİ KALİTE 

EN İYİ DESEN 

EN MÜSAİT ŞARTLARLA 

Emrinizdedir. 

Not: Müesscsemizden kumaşı alan sayın müfte¬ 

rilerimiz istedikleri yerde dlktlreblllrler. 

Saygılarımızla 

MÜJDE 
Sayın Kıymet Değer müşterilerime 

Bildirim. 

İstanbul'dan getirmiş olduğumuz yazlık panto- 

lonluk ve Takımlık kumaşlarımızla Beraber mev¬ 

simin HER RENK ÇEŞİTLERİYLE Sezona girmiş 

bulunuyoruz. 

bayın TAŞOVALI Heınşeriltrime hizmeti lorç 

biliriz. 

ALTIN İŞLER TERZİHANESİ 
HÜSEYİN ÜSTÜNTAŞ 
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