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23 Nisan Törenleri Yarda
Tören alan bulunma-

yan ilçemizde, köprü ba-
nda garaj olarak hazr-
lanan alanda yaplmakta
olan 23 Nisan kutlama
törenlerinde yetkililer ve
törenleri izlemekte olan
halkn karsnda çok mü-
essif olaylar olmu, lçe
kaymakam törenleri yar-
da kestirmek zorunda kal-

mtr.
OLAYLAR BALIYOR:

Törenlerin balama-
sndan sonra Imam-Ha-
tip Lisesi öretmenlerin-
den Bekir Bayram vo Er-

dal Altun, lise örencile-
rinin yanna giderek sol

yumruklar havaya kald-

Kesildi.
rlarak resim çektirmiler-
dir. Daha sonra Lise Mü-
dür yardmcs Kadir Ton-
bulolu bir örencinin
yakasnda bulunan Boz-
kurtlu Atatürk rozetini

çkarttrm ve örenciyi
dömutür. Yine lise mü-
dür yardmclarndan Ya-
ar Krgöz isimli öret-

men, lise örencisi Me-
tin Hallemolu'na galiz
ekilde küfür etmitir. 0-
laylar yattrmaya çalan
Lise Müdürü Veysi en-
türk'ün üzerine ise baz
öretmenlerle d dan ba-
z solcu gençler saldrya
yeltenmilerdir.

lgililer vo halk ö-

nünde, bayramn zehire

dönmesine sebep olanlar

hakknda' ne gibi ilem
yaplaca merakla bek-
lenmektedir.

Müessif olaylar halk

üzerinde derin tesirler

meydana getirmi, üzün-
tüye yolaçmtr.

7^

Yakala. J,

Geçen hafta Uluköy
Belediye gazinosuna av tü-
fei ile ate ederek camla-
rn kran ahsn Ahmet Ün-
lü (18) olduu anlalm,
sank tevkif edilmitir.

Asn Solcu Gençlik Dernei Cadde ue

duyarlar Komünisl sloganlarla doldurdu

22 Nisan gecesi Genç-
lik ve Kültür derneinin
Halk Eitimi salonunda
tertip ettii ozanlar ge-

cesinde ehir elektrikle*

rinin kesilmesinden, ozan-

larn yapt tahriklerden

ve 23 Nisan törenlerinde

ki olaylardan iyice etkile-

nen bir ksm solcu genç-

ler 23 Nisan gününün
gecesi ilçenin cadde vo

duvarlarlarn Marksist-

Sosyalistlerin kullandkla-

r sloganlarla doldurmu-
lardr.

Liso binasnn cepho

duvarlarn da boydan bo-

ya "Faist Müdür istifa",

"Kahrolsun Faizm" ,
"Halk

için eitim", ilçeyi boy-

dan boya ikiye bölen

Samsun caddesinin zemin

ve bahçe duvarlarna ise

"Kahrolsun Faizm" "Ka-

til ikt.dar" "Katil Türke"
'Halklara Bamszlk* Mil-

li zulme son" "Mahirler

ölmez" ve "Kzldcro kat-

liamnn intikamn alaca-

z" gibi sloganlarla do-

natmlardr!

Yazlar yazan Genç-

lik Kültür Dornoi Ba-
kan Yusuf Koyuncu, der-

nek üyelerinden Ahmet

Can isimli ahslar kara-

kola celbedilerek ifadolori

alnm, Fazl Kuru isimli

üyede kaçmtr.

Bunlar Ne sliyorlar?

A\\ Hail £rcn

Geçen gün sokaklara ve duvarlara yazl-m yazlar sabah kalkar kalkmaz gözümüze
çalnd.

Bilindii gibi 23 Nisan Milli Hakimiyet
ve çocuk bayram merasiminin yaplmasnda
olay çkarlm, bir öretmen bilmediimiz bir

sebebten ötürü veya sebobsiz örencilorden
birini dövmü ve olay patlak vermitir.

Bu arada dardan örenci olmayanlar, ö-
renciler arasna katlm olaylarn büyümosini

salamlardr.
22 Nisan 23 Nisana balayan gece sokak-

lara yazlar yazlmtr. Baknz neler yazlm
«Mahir ölmezi», «Halklara Özgürlük», «Kzlda-

re nin intikamn alacaz», «Faizmo geçit yok»

vs.

Mahirler ölmez denilmekle kastedilen, adam
kaçranlar, banka soyanlar, dovloto isyan ode-
ler savunulmak istoniyorsa, Kzldoro'nin intka

mini alacaz demek suretiylo ülkedo anari ya-

ratanlar, devlet kuvvotlerino isyan odip, ordu

komutanlarna saldranlar savunulmak isteni

yorsa. Faizmo goçit yok denilmek suretiylo

hürriyetçi rejim yklp yorino dospotk bir

dare isteniyor vo demir pordo gerisi ülkelerin

rejimlori mothedilmok istoniyorsa bizim bunla-

la ra bir diyeceimiz yok.

Gololim Halklara özgürlük istonilon yazya:

Tarihton hatrlarz; Birinci dünya harbi sonrasn

da itilâf devletleri Osmonl imparatorluunu

(04 timi . 4. <f«)
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HALMZ
fi '** AJ4«*rn# nedir, bu diyarn u hali?

,

§e*g4n»*fc!*tn ruhunu kaybetmi bir ahâli;

V« b<r mecnun idare, tam do hastahanclik...

\
Oy*e da/rariiflar ki dostanlk, ofsanelik...

i

fi ' : - J 1 n* düünce, ne gelenek, no nizam.
A* JdikJfltt tek ey zam vo zam ustunc zam.

)
Ctmad:i mukavemet hesab var. blmozler;

’

i der, f» ej| bik: efiilmezler.

Re*w g#îir dörtse, gideri krk. aile...

bu ne biçim haile?

* m fcil ulamaz insan gucunu ihrâçl
Mdl aczi s tarak elde edilen haraç...

1 u t. gi /urdan, nvlll acze kira istemok;

[

•#f| beygir gücüyüm, onu sen kullan demek!

Uittitk. gvien para küllendikçe kasada;
f Bata» îk fc - aklk, yjyjru piyasada.

>
Hur*.r« r? f jsyonlj saflanan ödemeler;
Vu ust*;* oj vatn kalkmyor. domeler.

‘ ** d*-1 evlenir, gûya çkarken ava;
» A^ Z ydun j b lmez. kak çalar pilâvâ.

|

Hepsinden baskm u Particilik gayreti!

Ibthtantenleri sehte. dünyalar flroti.

A f paralel, bo keltmolorden sis,

Hepfende Cen davas, ak olu. vicdan hasis.

Met liftinden birbirini gammazlar;
) 1(4** u katm kurar, hükümet kuramazlar!

A Sürt, k ii .4 ve ot nasl geçirilir karya?
V Oy bgncu^u ammenin tem zaman, çarya)

f d-r >*» hea ^jtf bu butu i kyglar buL
Va ra*<n c ;

. <1 j «d sorulmaz rj r t^bu.

drîa# v
‘
2 t; #ek taç»p kapak. kzju: u.

6e#i.r «s 4 etek kupesi* b> t i

***** olan, casverde mahpusluk,
lâv firiksen, suyu kesdm muuluk

kokart »i r eejr kj'jvuzhji eder kor.
C • j

. d* çtj bA n$z ptofts*

N * *** **a* vvyt boyat, ya n, ej.i.m
Vglemiatf fâ 4|k. yeKut ben Türk deilimi

Tu* bemm b
Tem e â&e»* y a* v*u

OeM 1

A**
>*#**

«cip Frl KISAKÜREK

Millî Doktrin:

DOKUZ IIK

Milliyetçi Toplumcu Ekonomi Düzeni:

GENEL OLARAK;
Bundan önceki yazlarmzda beynelmilel sis

temleri belirtmi, sonuç olarak da, bu sistemlerin

nsan hak vc hürriyetlerine aykr, gerici diktatör

lükler olduunu ve bu sebepten de, Türk Milleti-

nin kalknma modeli olmayacaklarn ortaya koy
mutuk.

Milliyetçi Toplumcu düzeni açklamaya giri

meden evvel u hususu belirtmekte fayda vardr;
Mllllyctç-Toplurrcu s«st»-m. Türk topumunun e*

konomik bünye anlar gözöoünde tutularak çizil-

mitir. Kapitalist ve Kollektivlst sistemlerde oldu-

u gibi enternasyonallst (Milletleraras) yabanc bir

model olmaktan uzaktr. uras unutulmamaldr k
s stem er. uygulanacaklar toplumun özelliklerine

uymadkça, baar ans bulamazlar. Zira her sistem
millî bir toplumun art ve zaruretlerinden do-
mutur. Bu bakmdan Kapitalist ve Kollektivlst

s stemler, bat toplumunun ürünleridir. Bunlarn
etiket ve patentleri bat nsannn gerçekleridir.

Nasl K; montaj sanayii ülkenin kalknmasn sa-
layamyorsa, montaj doktrin ve sistemler de kal-

knma modeli olarak kullanlamaz. Ve yine nasl
k yabanc bir nsann kalbi le baka bir nsan
yaayamyorsa. dardan ithal edilen yabanc fikir

ve deolojilerle de bir millet yaayamaz. Oysa bu
güne kadar Türkiye'nin kalknma meselesiyle u-
raanlar, gözlemini dalma darya açmlar vc çare-
yi devaml olarak yabanc sistemlerde aramlardr.
Bunun sonucu olarak yllarca uygulanan kapitalizm
ülkemizi kalkndramamtr. Aynen bunun gibi lm-
d bütün üMJetini Marksist- Sosyalist s'scende
arayanlar da ayni bat Içfnd* bulunmaktadrlar. Zi-
ra tekrar ejm-kc* fyda vardr k; nsan unsuru-
nu. nsan d. rlnl r azara almayan her sistem ba-
anszl vc çok*ne;

:* mahkûmdur. Tarih bunun
tecrübelerini gösteren esiz bir hazinedir.

Ei<onom;k kalknmamz hzla tamamlamak I-

ç n bu iki sistem dnd daha dinamik, daha mili;
vc daha geçckçl b r uçu cü sistem bulmak zorunda-
yz. Öyle k ; bu sistem bir taraftan kapitalist siste-
min aksine, irsinin insan tarafndan sömürülmesine
mani olmal, dier tarafnda, Marksist Sosyalist
i «emin aksine olarak, binlerce yldan beri nsan
toplumlnnn vc fert psikolojisinin en önemli m ies-
sese ve motifi olan, insan emeinin karl mülki-
yttl. bünyesine topL»:> t olmaldr. Keza bulunacak

_ (CV**m Uff* 4 <Jt)
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ülkü OcaktanTaova ubesi YönetimKurulu, sonhadiselerle ilgili olarak aa,daki demeci
gazetemize vermilerdir

^pürk. 6000 yllk snl, tarihinde birçok
o'ayfar adatm, birçok devletler kurmutur Var

p
n Ju'k devletim hiçbir kuvvet ykamamtr
i ykan yine birler olmuuzdur. Türk Mille-tinin son bamsz kalesi de ayn ekilde yi-.maya çallmaktadr. Buna mukab.l bizler h .Ü -.asit politik oyunlara gelerek bu durumu

kavrayamamak,ayz. Çunku Türkiye'mizi basit
t oltka sarm ve her yere girmitir. Bu poli-
tikay yapan politikaclarda bizlere siyah beyaz
olarak göstermeye çalmaktadrlar. Maalesef ki
gösteriyorlar da.

Bilge Kaan 20. yüzylda yaayan Türk'e
tarihin derinliklerinden sesleniyor.

«b\ 1 CKK TTRE vc KENDNE DÖN.»
Ey Milletim!. Dönün kendinize uyann artk

bu uykudan. Kurtulun bu politikann etkisinden.
Gerçekler bir boy aynas go ortadadr.

Daha dun gibi hatrlanyor 12 Mart öncesi.
Kim d 12 Mart öncesinde Danka soyan, adam
kaçranlar? Kim di erefli Türk ordusunun su-
baylarna kurun atanlar. Kim d onlarla saat-
lerce sava yapanlar? Bugu. ne yazk ki Türk
vatannda onlarn intikam alnacaktr diyeba-
rlyor. Kimin intikam kimden alnyor. Rusya da
Lenin'e methiyeler yazarak ol un Nazm Hikmet in

intikam alnyor? Ankara'da, zmir'de, stan-
bul'da Türk askerlerine kurun atan, bir erimizi

ehit eden Mahir Çayan'lar .Dcniz Gezmi lerin.

Yusuf Aslan'larn intikam m alnyor? Kim öl-

dürdü bunlar? Kim, neden oldurdu? Kimisi K-
zldere'de, kahraman erefli Türk Jandarmasyla
çarparak oldu. Ölen komünist Mahir Çayan,
oldüron Türk Ordusu. imdi soruyoruz sizlere:

Kzldere'de öldürülen komünist uaklarnn in-

tikamnn alnacan ilçemizin cadde ve duvar-

larna yazanlar bu intikam kimden alacaklar?

Anadolumuzu güzide kasabas, huzur ehri

Taovaz'n caddelerinde «uMAHIR'LERIN N-
TKAMI ALINACAK» yazlar ne demak oluyor?

Ey milletim! Cihana asrlarca adaletle hük-

meden Müslüman Türk'ün torunlar. Uyann!..

Bu intikam, gece gündüz uyumayarak snrlarn

bokleyon, Kbrs'ta çarpan erefli Türk askerin-

den; yani sizlerdon, Dizlerden alnacak...

Ey milletim artk uyann! Atasn bilmeyen

kendini ne bilir. Türk Milletinin son bamsz
kalesi olan Türkiyo Cumhuriyetini kuran büyük

Türk ATATÜRK yol gösteriyor bize: «MUHTAÇ
OLDUUN KUDRET DAMARLARINDAK ASL
KANDA MEVCUTTUR!»

Uyann ey Milletimi Biz halû Türkiyo'yo

komünizm gelomoz diyelim. Yalnz onlar uyu-

muyorlar. 22 Nisan gecesindeki ozanlar goco-

sindo, 23 Nisan toronlerindcki olaylar vo ayn

bunusac0*’ v“''”

Atatüfk diyor ki: «Türk Âlcmiam ra bü-

.in^
Ama^3 Nisan Mil,i Egemenlik Bayram goco-nde cadde ve duvarlara yazdan «K.zdderc kat-hamnn intikam alnacak». «Mahirler ölmez»

«Dev-Genç» sloganlar, ki bu olaylar daha dun
me/dana geldi ve faillerinin ne fikirde olduklar
Skond traflarylo bellidir.

Hcreye ramen sen ranat uyu Atam. Seni
perde edip, seni ve eserini ykmak isteyenler
o duu gibi, onlar koruyanlar da var. Senin
kurduun Cumhuriyeti yaatacaz.

Ey Müslüman Türk! Kendine dön. Tahrik-
lere kaplma. dam sehpasnda mam n kabul
otmoyen. Dinine çol kanunu, ibadet edenino
g3::i. yubjz dyufari yj tan.

Türklüü kabul etmeyip, Türk sözünden
ürken, imanna, milliyetine, milletine, orf ve a-
detine orak çekiçle saldranlara kar damarla-
rnda asil kan var.

Yeter ki sen Allahszlara kar Allah de! Al-
lah Allah deki cua getirsin damarlarndaki o
asil kan, ite o zaman asil kan sel olacak se-
nin imann sökmek isteyenleri, milletine milleti

çok görenleri bu ehitler otanda boacak...
Sakarya'da Dumlupnar’da buyuk taarruzda bo-
duu gibi... Yeterki sen uyan uyutulduun
gaflet uykusundan. Sahip çk vatanna, dinine,
milletine, milliyetine...

Sanipsiz kalan vatann batmas haktr
Sen sahip çkarsan bu vatan batmayacaktr.

KAHROLSUN AMERKAN. RUS vo ÇIN
Emperyalizmi ve onlarn yerli uaklarl

Kahrolsun KOMÜNZM, KAPTALZM,
FAZM vc her türlü yabanc ideoloji!

NE AMERKA. NE RUSYA. NE ÇIN.

HEREY TÜRKLÜK ÇN!

YAASIN ÖLÜMSÜZ TÜRK MLLET!

Net Muflu Türküm Diyene.!

Cehennem olsa gelen, gösümüzde söndürürüz

Bu yol ki; Hak yoludur, duama b m i/ zyjr.rui

ÜLKÜ OCAKLARI DERNE
TAOVA UBES

i Vjf

->ÜSiC3c-z>G<r3cc>')C3c;
Kendi uçam kendin yap!..

Türk Hava kuvvetlerini

Gizlendirme Vakf



d»tt TU TAKI MUHAMMEN BE. TEMNATI SAAT

)*K 10 000 Lif» 750.00 Lira 7,50 Lira 9,30

£4 10 ote „ 750.00 „ 7.50 „ 10,30

IfcMaJm 5 000 375.00 M 7.50 M 11.30

n** 5.000 .. 375 00 „ 7.50 14.30

Ku/b v« *rbf# 10 000 750 00 M 7.50 .. 15.30

innm kupam »timi 10 000 M 750 00 „ 7.50 M 16.00

Mmw |H«flrr lo 000 M 750.00 „ 7,50 16.30

ft(*m K»£lk Merkezinin 1976 yl ihtiyac bulunan yukarda cins vc be-

dc!» buU^an »ma i irice 2490 taytt Kanun gerekince »itin alnacaktr.

(»tekitlerin 7*S*1f7l 0HM |IaC sut 9 da Saflk Merkezinde luzr bulun»
' ••«Um gr

t , t** at» yatrmalar tlanen duyuruluz. 21-4- 1976

Dr. Yaar Heren

Saflk Merkezi la? Tbb. V

LAN

TAOVA CUMHURYET SAVCILIINDAN

Cm Miktar

M. B*d«ll

Lir»

C.

Ura

Teminât

Kurut Ihal» Tarihi

4*0 Cr

m *wi *>âi»

r*t ¥t •»»#»

12400 Ad«t 2S200 1040 00 30/4/1974

4 KMm (l| 1 *• 4 <»'«(** <>f

I da mrddtc*

56700 4252 30/4,‘19/4

t*»..* Çimi, mi» 1174 mail ylna ai( yukarda iki madda hâlinde gomrilen h*
**•«-*' Ur* «a## «*»Ju U# »kailce»#?* bonulmuftur.

Ma# «aaiaae «haini ayr »yr» yapllacafatrf.

»*•' » »al» tarihi )C 4 1974 Cuma gjnudör. Verilen teklif lârflr, ayn gun
* . ret ir. 1 1 o4a nd« uta alm komliyonynca alnacaktr.

«t »» «' «I« *r- * -• •' «l Mr e jn m*»»l taatlcri dahilinde C. Savclj odacnda gorcb*

i eui'^t* uaeiee ara# k«l|el*rle müracaat etmeleri, pottada vuku bulacak gecikmek*
•açan »î a* r+t»| U*« ol»a«r.

la» 15— 22 - 29—4 1474

LAN

Taova asliye Hukuk Hakimliinden

U*«»«a T Betr\ i köyünden Milat
)Ua#a** a« a/uuU» 4a v a la Nufu» memurluu alcy-

. a^ü| i. tu 4u acil wrci «U% »»inin yaplan du-
aa»tue»»iu4a »«fOeaa karar |rrr|iacei

***** iaeauaaiA Mitat olmayp Mitbat oldu

fmmm kMft» ataaif %c Taarca A»ltft Hukuk nuhkr.
rnmUam I) 4 19?* lartJb %« 976/24S-3C9 »ayl ka-

9ÜI <*• 4a%a**JMU Umlmim Mitkmt olarak durltil
karar #«#it44fiu4ru kir»» edenlerin nuh*

1974/20 uyk 4»#ya»ua müracaatlar
Ü9T4

MLL DOKTRN

Dokuz Ik
Sayfa 2 den devam

bu sistem öyle bir sistem

olmaldr k, bir taraftan

mal ve hizmet üretimi ve

dolayslylc Milli Gelir en

hzl bir ekilde artarken

dier taraftan da bunun,

millî toplumun fertleri

rasndakl dalm en a-

âdil bir ekilde olmaldr.

Bu sistem TÜRK MLL»
YETÇ — TOPLUMCU
Sistemidir.

(Davm Var)

KONGRE LÂNI
Aruçönü Köyü Camii

Yaptrn» vc Yatna Dernc»

finin yllk kongresi 9-5*1976

pazar günü saat 1 5 oo de ilk-

okul binasnda yaplacaktr

Savn üyelere duyurulur.

Gündem: 1- Açl vc

yoklama 2- Geçici kongre

divan trçimi 3» Raporlarn

okunmas 4- bra 5- Yeni

yönetim ve denetleme ku-

rullarnn seçilmesi 6» Dilek

vc temenniler 7- Kapan

ÜLUKÖYGENÇLK 1

ALPASLAN ü

Uluköydo oynanan maç-

ta Alpaslan Gençlik Ercan

vo Mustafa'nn golüyle 2-1

Uluköygençlii yenmitir

6.1A Hakim 1S4IS

ZAY

£*mi Doigtr

flMpiü kjfMM Hwfc*^«ajd4Jf

*****

Bunlar Ne stiyorlar

Sayfa 1 den devam
malup edince zorla imzalattklar Sevr anla-
masna "Türkiye'de aznlklar ihdas edilecek"

eklinde bir maddo koydurmulard. Bununla
Osmanl mparatorluunu içinden parçalamak
istiyorlard. O zamann Osmanl murahhas he-

yeti bu anlamay alayarak imzalamt.
imdi ayn istek yazlm bulunuyor. Ve

h tiki r > özgürlük» isteniyor. Halklar kim. Halk-
lar domokio TÜRK MLLET kastedilmek Ieteni*

VOrsa niçin Millete özgürlük denmiyor. Niçin
Atatürk'ün nutkundaki Millet kelimesi kullanl-
myor da Sovyet yöneticilerinin kullandklar
gibi halklar" sozu kullanlyor?

Görülüyor ki Sevr'do dümann kabul ettir-

meye çalp Atatürk'ün liderliinde Türk mil-
(etinin parçalandm buun içimizden baz-
lar milletimize kabul ettirmeye çalyorlar.
Ü ur.to/da sözde münevver.


