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Kaymakam O. TURAN 

ERÇİN GİTTİ 

tki seneye yakın bir 
zamandan beri ilçemizde 
Ka\mak*m olarak bulunan 
Sayın O. Turan Erçin iki 
ay evvel geçirdiği bir mi¬ 
de kanamasından sonra, 
bütün ihtimamlara rağmen 
durumunda bir düzelme 
olmamış, yakalandığı Ka¬ 
raciğer ve mide kanseri, 
kendisini gittikçe eritmiş¬ 
tir. 

Bir hafta evvel teda¬ 
vide bulunduğu Ankara'¬ 
dan "iyi olmaz" teşhisiy¬ 
le Allah’ın inayetine ter- 

O. Turan Erçin (Kanser oldu) kedilen Sayın Erçin,evin¬ 
de istirahat etmekteydi. 

Kendisini zt\ rete gide.derle dahi zorlukla konuşabilen, za¬ 
ten zayıf yapılı olan vücudu daha da zayıflayan ve tanın¬ 
mayacak hale gelen O. Turan Erçin bugün (dün) saat 11.30 
da memleketi olan Bcştkdûzünc gitti. 

Kendisini uğurlama)a gelen mesai arkadaşları ve bir 
kısım halk'a, iki kişinin yardımıyla t As iye bindirilirken 
Sayın O. Turan Erçin elim havaya kaldırarak zorlukla ve 
hafifçe "Allah’a ısmarladık, hakkınızı hcül edin'* diyebil¬ 
miştir. Kaymakam O. Turan Erçın'ın bu durumu halkı çok 
etkilemiş ve hemen herkes gözyaşlarını tutınuyarak ağla¬ 

mıştır. 
Daha çok, bir uğurlamıya değil de, bir cenaze merasi¬ 

mine benzeyen bu aadc törenden sonra halk mahzun ve üz¬ 

gün dağılmıştır. 

Kaymakamımız O.TuranErçin’denkalanlar 

Kaymakam O. Turan 
Erçin, kendisini Ankara’dan 
licşikdüzü'ne götürmek iste¬ 
yen kardeşlerine itiraz edip 
Taşova'ya gitmek istemiştir. 

Doktorların "artık yaşa¬ 

maz, ne yapılsa nafile,, de¬ 
meleri üzerine kardeşi kiriz 

geçirmiştir. 

Son iki ay içinde teda¬ 
vi için 20.000 lira masraf ya¬ 
pılmış ve tedavi için Avru¬ 
pa'ya götürülmek istenmiştir. 

Kaymakam O. Turan 

Erçin öleceğini anlamış, ço¬ 
cuklarının küçük olması ve 
evi olmadığı için ağlamıştır. 

Hükümet Bahçesinin ba¬ 
kıcısı Ahmet Akdağ’dan biri 
kendisine, birisi de kabrinin 
başına konmak üzere Hü¬ 
kümet Bahçesinden iki gül 

istemiştir. 

Vo son olsrsk hastalığı¬ 
nın bütün ağırlığına ve der¬ 
mansızlığına rağmen »ki eli¬ 
ni birden sallayarak laşova 
ve Taşovalılsn» veda etmiş¬ 

tir. 

Kötü Hava Şartları 
TAŞOVA’YI DA ETKİSİ ALTINA ALDI 
Bütün bölgelerde ol¬ 

duğu gibi İlçemizde de 

güneşli sıcak günler yeri¬ 

ni yağışlara terketmiştlr. 

Geçen senek! yağışlara 

Avrupa’da Durumları 
Kanuna Aykırı Olan 
Yabancı İşçiler 

LA HAYE(APM)— 

Avrupa Konseyi Da¬ 

nışma Meclisinin "Halk 

ve Mülteciler Komisyonu,, 

burada yaptığı toplantıda 

iki ana konuyu müzakere 

etmiştir. 

I. Bazı Avrupa ülke¬ 

lerinde durumları kanu¬ 

na aykırı olduğu için ba¬ 

zı haklardan mahrum bu¬ 

lunan yabancı işçiler me- 

oranla bu sene bölgemize 

4*5 misil daha fazla yağ- 

mur yağmıştır. Bu yağış¬ 
ların tahıllara faydasız, 

mısır ve sebzelere fay¬ 

dalı, tütünlerde mavî küf 

meydana getirmesinden 

dolayı zararlı olacağı söy¬ 

lenmektedir. önceki ge¬ 

ce başlayan yağmur sağ- 

nak halinde aralıklarla 

yağmaktadır. 

selesi. 

2. Çocuk düşürme ve 

aile plânlaması. 

Danışma Meclisine, 

1972 Ekim ayı toplantısı 

sırasında, çocuk düşürme 

ve aile plânlaması konu¬ 

larında İki tavsiye kararı 

tasarısı sunulacaktır. 

ATATÜRK Diyor ki: 
Hazırlayan : A. R. Günaydın 

Ey kahraman Türk kadını, sen omuzlar 

üzerinde göklere yükselmeye lâyıksın. 

Anaların bugünkü evlâtların» vereceği ter¬ 

biye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bu¬ 

günün anaları İçin gerekil vasıfları taşıyan ev¬ 

lât yetiştirmek, evlâtlarını bugünkü hayat için 

faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek 

vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun İçin ka¬ 

dınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, da¬ 

ha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecbur¬ 

durlar; eğer hakikaten milletin anası olmak İs¬ 

tiyorlarsa. 

insan topluluğu kadın ve erkek denilen İki 

cins insandan mürekkeptir. Kabil midir kİ, bu 

kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini İhmal 

edelim de kütlenin bütünlüğü llerllyebllsln? 

Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa 

zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere 

yükselebilsin? 
(^Devamı Sayfa 4 de) 
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TÜRKİYE VE SANAYİ 
Oetmu ve Orman ürünleri yününden fakir olan ba- 

u D«|u re Afrika ülkeleri dikkate alınarak yonga lcv- 

lnU/ı, k'/niropUk, kereste re diğer orman ürünlerinin öre¬ 

lim ve ihracına öncin verilmelidir. 

El ve Halik Kuronumun ve bazı Özel teşebbüs ku- 

1 ' İMİI I r > ,:ı veremedikleri modern balıkçı¬ 

lık *c dem* ürünleri sanayii derhal kurulmalı, ihracata dö- 

r. k b»r endüstri şeklinde geliştirilmelidir. 

\ ikvrda »ıralanan huaualar, çoğunluğu çiftçi olan küy- 

i Üttürün cebine daha farla paranın girebilmesi ve ihraç 

mallarından yurdumuza daha çok dövizin sağlanabilme»; 

<tn gereken ön tedbirleri içine almaktadır. 

Bunun yanında İkinci derecede önemli ihraç malları- 

ı: ve »on yıllarda gittikçe artan işçi dövizlerini de gelir 

kavtıağs olarak »ayabiliriz. Şu kadar ki, bu kaynakların öm¬ 

rü şimdiden kestirilemez. 

Bu arada, ithal ettiğimiz önemli matlara da bir göz ata¬ 

ra». paramızın ve dövizimizin dışarı akmasına sebep olan 

önemli maddeleri belirtelim: Hünkarın başında petrol, dc- 

mif.çehk, makine, yedek parça, kimyasal maddeler, plâstik 

I:a- i maddeleri, muhtelif alaşımlar ve cihazlar gelmektedir. 

Bunlardan yalnız petrol, döviz rezervlerimizi önemli ma¬ 

bette erken pak Önemli bir ihtiyaç maddesi halindedir. Ha¬ 

len ihtiyacımızın raim/ lOtlM yerli üretimle karşılıya- 

bilmekteyiz, I97I-1VSU yılları arasında dışardan 45 milyar 

Uraiık l~un petrol ithâl etmemiz gerektiği talimin edilmek¬ 

ledir Bu ihtiyacın milli servetimize ne büyük bir yara aç- 

tı|ı ertededir. Bütün inıkinlarımızı kullanarak, ihracat yap¬ 

mak ve d v»* kazanm-dt için gösterdiğimiz çabaların yanın¬ 

da. j:«/ol ihtiyacımızın bizi bir anda fakirleştirmekte ve 

firenızJıh içinde bırakmaktadır. 

Dışardan yalnız ham petrol vc fuel-oil ithal etmekte- 

y.ı Batman AITŞ ve IHKAŞ rafincrlerimiz, yerli üreti¬ 

len te M hal edilen ham petrolleri işlıycbilccck kapasite¬ 

dedir. İzmir’de ırulmaku olan Aliağa rafinerisi de ar- 

• *' • • « «acıaı l!75r< kadarkzrştbyaczk durum¬ 
da ' r Buna rağmen, petrol ithaline ödenen para ve dö- 

vtelerde* taaazruf etmek amacıyla yurt içinde petrol ürün- 

. â/iitaat ptılfi aımaltya. 9u hua.m 
aşağıdaki tedbirler alınabilir : 

Çımanın fabrikalarında, Ambarlı termik santralin¬ 

de ve m ihlal / amal teaulrrde fucl-oıl yakılması yatıklan- 

tenlidir Bu I—isler m hemen hepti linyit yakacak şekilde 

pm|rf»nIsrddığı halde ufladığı kolaylık nedeniyle fucl- 

ati 9 deanlmdatdr 

haz* VoHerı nakliyatını sergilendirerek, mümkün 

1-4' kadar deauz yolu nakliyatım teşvik etmeliyiz. 

İdman »e han zar» vergileri, halen olduğu gibi ay¬ 

ış* «aande telmejtp, Tldiyt'aia muhtelif kıyı şehirleri- 

na gma ejıı ayrı eaıada uygulamalıyla Böylecr, ilerde 

i.—ivrf.* »* tOt/.h.Us odan malların önce İstanbul'a de- 

iı •♦ ».* Irat-aun Hapa, Merim ve İskenderun gı- 

t dsM şak^a hmanİMa boşakılmaajaı trşsık etmeliyiz. 

mamal ıBerin ve eanbhalcrıa kullandığı ben- 

ın va amam —kimini kut İn» al «acundayız 

İt—d» Aienoe u »e—ak kadar petroD buluncaya 

*♦ et* kader bu k—zkann ıa Uemruf ilkelerine 

—— gmbina»işi ı 

(«rDfcVAAlI »AVfA ) Dt) 

ASMA MMAaMM* 

î ŞİİR 

KÖŞESİ; 
»•r 

GÜK BÖRÜYEM 
A. R. Günaydın'a 

Ben..! 
Kafkas'ımın, Azeri'min, Buhara'mın... 
Hürriyeti için çarpışan. 
Çelik kıtay, 
Gök BÖrüyem. 
Yüz milyon Türk’ün dev uğrası için; 
Bir ölür, bin dirilirem. 
Kızılların anasına, atasına 
Düpedüz söğürem, 
Dev uğraşın çelik kıtayı. 
Kür Şad’ın soydaşı. 
Şeyh Şamil'in yoldaşı, 
Hürriyet aşığı, 
Gök BÖrüyem: 
Azcrbcycanda., Kırımda... 
Hürriyet... Hürriyet diye inleyen. 
Soydaşlarımın şairi, 
Türkiycmin Bozkurtu 
Dokuz Işık eri 
Gök Börüyem. 

Gök Borü 
(A.F.C) 

Güneşler Yabancı Aydınlığımıza 
Yıllar el oldu Türk'e el oldu 

Yaban fikir posalarından 

Tutmadı mayalar tutmadı 

Türk’e uzaklığından 

Anladık bu güneşler yabancı 

Ve Türk dünyasına uzak 

Kalksın vatanımdan bu tuzak 

Dinsin yüreklerdeki kora sancı 

Gel otur fikir tahtına Tiirk 

Doğ artık bahtına 

Anladık bu güneşler yabancı 

Olsun vatan, vatan sana 

Yol Türk’ün yolu 

Yol Mustafa Kemli yolu 

Sen onun oğlu 

Yürü göster milletine 

Köyüne kentine 
Zeki ALAN 

- KIZIL KAZIK- 
ölünceye dek savaşacağım, 

Her şeye İnat 

İnadım inat 

Uzun saçına, favorisine edeyim 

Kim kınarsa beni 

Söylemesinler bana, 

Uşaklık yapmasınlar. 

Görsünler biraz da 

Oturdukları kıpkızıl kazığı 

llyas Ünal 



Türkiye ve Sanayi 
(Bjt. Sayfa 2 de) 

Yukarda, tarım ürün¬ 

lerini esas alarak. İhra¬ 

catımızı artıracak tedbir¬ 

ler üzerinde durduk. Ay¬ 

rıca petrol gibi İhtiyaç 

maddelerinin İthalinde kı¬ 

sıtlayıcı tedbirler almak, 

zorunda olduğumuzu be¬ 

lirttik. Böylccc sağlanan 

mahdut ölçüdeki gelir ve 

dövizin İhracata dönük 

yatırımlar İçin kullanıl¬ 

ması mümkün olmakta¬ 

dır. Bu konuyu bundan 

sonraki makalede ele ala¬ 

rak. sanayileşmede temel 

sorunlarımızı ve ham¬ 

madde kaynaklarımızın 

mahiyetini dile getirml- 

ye çalışacağız. 

İLÂN 
Taşova Asliye Hukuk Hakimliğinden 

Taşova ilçesinin kara merkezi Belediye hudutları 

dahilinde ve Ycşilırmak mahallesinin Gökçelik mevkiin¬ 

de kain doğusu kısmen Abidin Koçak, kısmen Dc-e ve 

dereden sonra Necati Akgün batısı Kadir Torun, kuzeyi 

Mehmet Ali Gültckin, güneyi Kadir Torunla çevrili 10 

bin lira kıymetinde susus tarla, 4368 M2 miktannda. 

2- Yine aynı mahalle ve aynı mevkide doğusu Musa 

Kılıç, tarlası batısı kısmen tepe ve kısmen Bekir Uygun 

tarlası kuzeyi kısmen Ali Tütüncü kısmen İbrahim Gün¬ 

düz tarlası güneyi kısmen Kadir Torun ve kısmen Mus¬ 

tafa Torun ile çevrili 5 bin lira kıymetinde 3010 M2 mik¬ 
tarında tarla. 

3- Yine aynı kazanın Ortayol mevkiinde doğusu Sel 

Deresi Batısı Ortayol, kuzeyi kısmen Mustafa Kuru, tar¬ 

lası kısmen Sel Deresi güneyi Salih ve Hacı Bozkurt evi 

İle çevrili 10 bin lira kıymetinde ve 9535 M2 miktarında 

susuz tarla. 

Davacı Taşova Ycmişen mahallesinde Mukim ve Be¬ 

lediye zabıta memuru Mehmet Torun tarafından Davalı¬ 

lar Hazine vo Taşova Belediyesi aleyhine açılan tesçil da¬ 

vasının yapılan açık duruşması sırasında verilen karar 

gereğince: 

Yukarıda mevkii ve hudutları yazılı 3 parça gay- 

rimenkulün davacı tarafından namına tesçili talep edil¬ 

diğinden yukarıda mevkii ve hudutları yazılı işbu gay- 

rimcnkullcrdc herhangi bir hak iddia edeceklerin son 

ilân tarihinden itibaren 3 ay İçerisinde mahkememizin 

1971/475 esas sayılı dava dosyasına müracaatları ilin 

olunur. 3.7. 1972 

B. P. 

Duruşması : 13.10.1972 Hâkim 17043 

İLÂN 
Taşova Asliye Hukuk Hakimliğinden 

Taşova Alpaslan Köyü 161 hanede nüfûsa kayıtlı 

iken evlenerek, Sark! karaağaç 128 haneye giden dava¬ 

cı Durmuş ve Scrvcr'dcn ama 1943 dolundu Fadik Dal- 

baz’ın nüfustaki Fadik isminin (Muhterem) olarak Tas¬ 

hihine vo hüküm fıkrasının mahalli gazeto ile ilânına 

ve ilandan itibaren bir sene içinde ilgililerin İtiraz hak¬ 

kı mahfuz kalmak üzere, verilen karar tarafların yüz- 

Icrino karşı kanun yolları açık olmak üzere açıkça o- 

kunup anlatıldı. 16-3-1972 

Kâtip Hâkim 17048 

[pOşÜNEHLEHİN CÖZÜYLeJ 

---Klm.l KAN AÇ - MUMU_ 

-ALLAH VARDIR- 
Muhterem Okuyucu! Bugün Türkiye’de, Türk olan ve 

Hatta Müslümantm diyen bir kısım gençler vardır ki, bun¬ 

lar, cehalet bataklığında yürümekte ve âdeta kendi kendi¬ 

lerinin kurbanı olarak Albh'ı tanımak istememektedirler. 

Aslında bunların büyük çoğunluğunun bu hususta bir ka- 

sıtbnda yoktur. Çünkü bunlar ne mütefekkir, ne ilim sa¬ 

hibi hatta hiçbir şey değildirler. Yalnız kendi indi mutae- 

laLirini beyan ederler. Fakat müteala diye birşeylcri de yok¬ 

tur. âdeta fikirden yana tamtakırdırlar. Sadece ahlaksızlığın 

birer numunesi otına yanımda bulunan gazete, dergi ve 

birkaç romandan başka birşey okudukları da yoktur, üste¬ 

lik cüce ve cılız fîkrl yapılarına bakmadan zaman zaman 

Allah şudur, budur. Ahirct yoktur (haşa) gibi herzeler yu¬ 

murtlarlar. Aslında bunlara acımak lâzımdır. Çünkü haber¬ 
siz, abersiz, habersizdirler... Halbuki: 

Allah fikri, ihsanlı birlikte doğmuştur. Korku vs aczin 

c*cri olarak sonradan doğmuş ve uydurulmuşu değildir. 

Binaenaleyh ilk Din ne Animizm, nc Naturizm ve nede ,< 

Totemizm değildir. İlk »naan. nasılki Haz. Ade n'dir; ı;.tc jİ 
o’nunla doğan ilk Din de: Allah’ın varlığına vc birliğine j 

dayanan İSLAM DlNlDlR. İşte insan doğarken Allah duy- “ 

Susuyla doğar, sonrada her an kendi içinde ve etrafında 

Albh’ı hisseder. 

Ana kucağında gözlerini hu âleme açmaya hoşlıyan bir 

insana, çocukluğunda dini bilgiler verilip mânevi gıda¬ 

larla beslenirse, ruhundaki Allah mefhumu kemâle erer, 

olgunlaşır. Aksi takdirde, bu kimselerin; muhitin harma¬ 

nında vc zamanın değişik tesirleri dediğimiz amansız diş¬ 

leri altında, ruhlarında ki Allah fikri körleşir ve onun ye¬ 

rini auist (Allahsız) fikirler alır, öyle ise düşüneceğiz, 

okuyacağız, artyacağtz vc böylece aklımızı kulUnmak su¬ 

retiyle bizi vc kâinatı Yaradant bulmağa çalışacağız. Bina- Icnalcyh insan, kendi yaradanım bulamazsa elbette aydın ve 

tam bir insan olma vasfını kazanamaz. Zaten Albh'ı ara¬ 

mak güıuhda değildir. Bilakis insan yaradanım aradıkça 

O’nun yüceliğini daha iyi anbr, şüphesi varsa şüphesi zail 

olur, imana gelir vc muhabbeti arur. 
İşte biz de bugünden itibaren bu sütünda, Albh’ı ta¬ 

nımak Uteıniycnlert Albh’ın varlığından şüphe edenlere, 
hakikati anlatmaya çalışacak vc O’nun varlığını isbat ct- 

miye çalışırken muhtelif yollara baş vuracağız. Fakat esas 

itibariyle yalnız İLMÎ deliller üzerinde duracağız. 
Şimdi bu delillerimizi hazırlamak suretiyle gelecek 

sayımızdan itibaren İLMÎ DELİLLERİ siz okurbrırntza 

sunmaya çalışalım. 
Hazırlamak, sunmak bizden, Tcvfik ALLAH’tan. 

BULMACA 
12 3 4 5 6 

ıra 

Soldan sağa I- Birmlllttin 

kalkınmasında başrolü oynayan 

unsur. 2- Atatürk tarafından ya¬ 

saklınmış Unvanlardan biri (ço¬ 

ğul) 3- Peygamberimiz (S.A.V,) 

in cn yakınları 4- su, 5- Bitkiyle 

alakalı 6- Tersi, bir soru. 

Yukardan Aşağı ı I- Eski 

bir devlet. 2- Büyük erkek kardeş. 3- Etki otel, Ulr 

harfin okunuşu 4- Alman milletinin halk dilinde söyle¬ 

nişi 5- Tersi bir unvan 6- Erzak odasını. 
GEÇEN BULMACANIN HALLİ ı 

Soldan Safla : I- Dündar I- Alaly» 3- İNIHh 4- Mo 

le 5- Ac. Mi 6- Eleme 
Yukardan Aşağı : I- Dalma, Ülkece 3 Nail 4- Di- 

İçme 5- Ayi. İm. 6- Reko 

’S. 
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ALPASLAN 3 EREKSPOR 2 
Erbaa'da oynarsan fut* 

kol maç.rda Alpaslan genç¬ 

lik fi/si bir oyuntfırt «on. 

ra rakibi Crkkeponıl 2 yen* 

Afiftir, 

Sakaya: Muştala. Ahmet, 
Abdullah, M Un ur. Yılma*, 

İmin, Aydın. Gazi, Şer afet - 

fin (K) Şeref, Yükse! terti¬ 

biyle çrkan Alpaslan, baskı¬ 

la oynamasına rağmen bir 

kontratak gölü İla 1*0 mağ¬ 

lûp duruma dûjr.Cf, fakae 

dik. 17 da kaptan Şeref du¬ 

rumu 1*1 yapmıştır. Devre 

böylece bitmiştir. ikinci 

devreye fırtına gibi giron 

Alpaslan 54. dakikada Ay- 

dın'ın kaleciyi de çalımlıya* 

rak attığı golle 2 - I daha 

sonra kornerden Şerefin gö¬ 

lüyle 3-1 duruma geçmiş, 

son dakikalarda Erekspor 

bir gol atmış ve maç 3-2 

bitmiştir. 

BUGÜNKİ MANASI İLE “BOZKURT” 

Hazırlayan : Özer ISulot 

tlorkurt*un Türk Milletinin duyu? vc inanışındaki ro- 

I ; öç ana bölümde toplanmak tadır: 

a-) Ata olarak Bozkurt 

b>) Rehber s • 
cw) Kurunu s s 

li r:k ît'tJ j Ur: :m • ! :j\ İlMJICt, TürklcfC UZUtl Ç*ğ- 
bt boyunca b.:>uk hır gurur, kendine inanış, emniyet vc jj 

güvenle bakma duygusu vermiştir. Yir.e Kürklerin f 
mftyfcSf unanhriFifı. millet hayatında büyük tesiri olacak P 

genin ya riiliû hareketlere girmcceklcri zamanlarda liozturt 
onlara yol glatcrmckle, e?t bulaşmaz şekilde ıchl .-rlik et- 

itklrdfr RoıL art*ua, Efğeoekon destanındaki ve kut dağı 
efe* netindeki yoj g. -.îenne fonksiyonu da anlında tamamen 
aaoabebhttf. * 

Başkurt’un kurunu ularak «tartanlarda oynadığı rol de 
brte barı gerçekleri hatırlatmaktadır. Bozkurt’u .Sembolize 

•dikiş fiur.. Türk Birliğini, Türk'lerin huzur ve i .$nş için¬ 
de yafanularuu sağlayan, büyümelerini temin eJen fikirdir. 

Türk Ur bu fikre inanıp riayet ettikleri müddetçe hakimi¬ 
yetlerini r> ftatflalftfclrr denay- 

fOddkkn aaması («ilkellere uğramaktadır. Onları felâketten 
kurtaran 4a ytna Bozkurt, yanı o büyük fikirdir. 

H ıg ,-ı Türklüğün için Ic bulunduğu durumu şöylccc 
topal Ur «ak mümkündür. 

t») Türk'lerin büyük bir kısmı ağır bir felâkete uğra- 
Uflar «a MrHystlarint kaybetmişler, fimdi de soylarınızı 

yok «d.îissı ık karşı karftyadırUr. 
2*) lürkirr kalkın mı Ur mı tamamlayarak güçlü vc ile¬ 

ri Mr nulUrt atviyesme çıkaracak miti! bir idaaldcn mah¬ 
rem bırakılmak Utc örnektedir. 

Ba büyük tehlikeden Türklüğü kusturacak olan nedir? 
Bn soruya Kfpaâoa destanındaki sembolle cevap vermek 

animi ündür BO/K1 KT. 
Bozkurt Umac» semboldür. Onu bildiğimiz dürt 

»tekh. yati.j bir hayvan olarak ınaidl ölçüler çerçevesinde 
almak, bor faydan Üne* mılU kültür ve tarih şuurunun yok- 

lağımdan liett pk. Şü balda Bozkurt neyin sembolü o- 
ySm* 

kkuh^rt; Uıunci se yol p JtffKİ olarak destanlarda 

ofündsAi ankü> boğan fikir alanımla, imli! bir idealin «em- 
Ub rJUiuk balız. 'dunun içindir ki. Türk Mılliyct- 

lağmıa ir 4'^ ', <-UrA B.kirt seçilmiştir. Gerçekten, 
I 4*4 WfA hçmie bukan lu^ı felâketli durumdan 

. ta u: h\iM »ariiUbskseğı tek ve büyük fikir Türk 
U 4 --• 

MuB Imater* t vali :c*. sc Tarih şuuru olmayan bir 

id.f ospAlaz Uı'aî d* 1 îcraı “Kr ıt'ın peşin¬ 
de* ş«ba »JMskY »rai uvsoiı 0:1 umtuızhk vcnr.e- 

maladat f«d d m» a bundaki derin mam tir Bezkurt'u 
c« oteoüı i b^n eder-afs.ı İm lakı<* bedbaht• 

a k*»44 *. ^aa. I * ğft* sayıl bar ç*|ku rattiadı- 
ğ h 4 i* ofündmla Türklük tam- 

ladki da»m fa mm m kmnak lamııı|ı ğünlar 
* * V. mr. AMfHbğtaf e'mair gftmknrytvvâı^. 

Geydoğan Gençlik : 4 
Ballıca Gençlik : 2 
l- Temmuz Cumar¬ 

tesi günü Ballıca saha¬ 

sında yapılan karşılaşma¬ 

da güzel bir oyun çıka¬ 

ran Geydoğan gençlik, 

Ballıca’yı kendi evinde 

yendi 4-2. 

iki kere hakem değiş¬ 

tirilen maçta golleri Gey- 

doğan'dan Haşan (3) ve 

Mehmet, Ballıca’dan ise 

Hami (2) atmıştır. 

Takımlar : Geydoğan 

Gençlik : Malik - Ahmet, 

Eşref - Arif, Mustafa, Ni¬ 

yazi - Fikret. (Beşir), Ha¬ 

şan, Mehmet, Veyis. 

Ballıca Gençlik : ö- 

mer, (Sami) - K. Mustafa, 

B. Mustafa - Kemal, Hüs¬ 

nü (Kaya). Niyazi - Na¬ 

mık, Zeki, Necdet, Hami. 

DÖRTYOLSPOR : 7 

DEREKÖYSPOR : 2 

Pazar günü Dereköy’de 

karşılaşan iki takımdan 

daha İyi oynayan Dört- 

yolspor rakibine 7 gol 

attı. 6. dakikada gol pana¬ 

yırım açan Şaban'ı, Ab- 

durrahman'ın kendi ka¬ 

lesine attığı gol takip et¬ 

ti. 2 - 0 dan sonra canla¬ 

nır gibi olan Deroköy Ze¬ 

kâ! vasıtasıyla bir gol ka¬ 

zandı. 2 - I, 35. dakikada 

Sezai durumu 3-1 yaptı. 

Bünyamin'in 39. dakika¬ 

da attığı gole 44. daki¬ 

kada Şaban cevap verin¬ 

ce devre 4-2 kapandı. 

ikinci yarıda daha üs¬ 

tün olan Dörtyol, Şaban. 

Bilâl ve Sezai'nin golle¬ 

riyle maçı 7-2 kazandı: 

Dostça cereyan eden 

müsabakada takımlar 

sahaya şöyle çıktı: 

Dereköy: Isa - Abdur- 

rahman. Zckcrlya - Vey¬ 

sel, Hamza, Ahrnet - Ha¬ 

lis Bünyamin, Zekai. 

Dörtyol : Mevlûc - En¬ 

ver, Kemalettin - Şinasi 

(B. Ali,) K. Ali, (Emin) 

Ruşan, Sezai, Şaban, Bilâl. 

ATATÜRK DİYOR Kİ : 
(Bşt. Sayfa I de) 

Dünyada hiçbir milletin 

kadını, **Bcn Anadolu ka¬ 

dınından daha fazla çalıştım, 

milletimi kurtuluşa vc za¬ 

fere götürmekte Anadolu 

kadını kadar himmet gös¬ 

terdim” diyemez. 

Kadınlarımız haddiza¬ 

tında içtimai hayatta erkek¬ 

lerimizle hor vakit yanyana 

yaşadılar. Bugün değil, es- 

kidenberi, uzun zamandan- 

beri kadınlarımız erkekler¬ 

le başbaşa mücadclo haya¬ 

tında, ziraat hayatında, ge¬ 

çim tominindc erkekleri¬ 

mizden yarım adım geri kal¬ 

mayarak yürüdüler. 

Belki erkeklerimiz mem¬ 

leketi istilâ eden düşmana 

karşı süngüleriyle, düşma¬ 

nın süngülerine göğüs ger¬ 

mekte düşman karşısında 

bulundular. Fakat erkekle* 

rİmizin teşkil ettiği ordu¬ 

nun zayıf kaynaklarını ka¬ 

dınlarımız işletmiştir. Mem¬ 

leketin var olması İmkânı¬ 

nı hazırlayan kadınlarımız 

olmuştur ve kadınlarımız 

olmaktadır. 

KİMLER NE KADAR VERGİ ÖDEDİ: 
Lira 

MI- Sebahattin Koçak I0S0 

M2- Abbas Özkan 255S 

143- H. Adıımcven 00 

144- Süleyman Özkan 455 

145- Ömer Caba 10340 

M4- Hamit Küçük G0 

147- Halit Yücel 540 

144- Fikri Tümer OO 

149- Fahri Sancı 260 

150- Sabit özdamar 2950 

151- Mustafa Yüksel 345$ 

152- Osman Yüksel zarar 

153- Erdoğan Yüksek 4072 

154- Orhan Yüksel 3940 

155- Bekir Yüksel 3835 

156- Hüseyin Altun 3150 

157- Yusuf Altun 2700 

153- Kemal Kara 

159- Sabri Yurtlu 

160- Mümin Yurtlu 

161- Süleyman Bursalı 1*53 

162- Osman Gözaydın 

163- Mehmet özdemir 

164- Dursun Öztiirk 

SON 


