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Diimal (iKrtlr.k ııcrine CefnRuinı» girdi 

Dörtyol Köyünde yapılan 
tabanca ile kazaen bir 

11-12-1976 cumartesi 
günü Dörtyol (Kalekale) 
köyündo yapılan bir dü¬ 
ğünde 18 yaşındaki bir 
genç kaza kurşunuyla 
vurularak ölmüştür. 

Düğün gecesi saat 
21.00 sıralarında dama* 
adayı ve arkadaşları kız 
evinden kına alıp döner¬ 
ken evin 53 metre yakı¬ 
nında durup çalgıların 
eşliğinde mahalli oyun 
olan sin sin oynanırken 

İmum-Halip'lR Türlt d 
Geçen sene sınıflarda 

Allah kelamı olan ayetle¬ 
ri. Hz. Peygamberin ha¬ 
dislerini ve Atatürk'ün 
sözlerini yazan öğrencile¬ 
re kızan hatta hakaret 
eden okul rnudurü Meh¬ 
met Yüksel. Bu sene de 
I ürklüğe ait bütün söz¬ 
leri okulda yasaklamıştır. 

26 - 11 - 1975 günü 
bıyrak mîrasimi ide 1 öı- 

damat odayı Ömer Kurt 
ve arkadaşı Çaydibi ka¬ 
sabası halkından Necdet 
Hancı aşka gelerek ta¬ 
bancalarını çıkararak ateş 
etmeye başlamışlardır 
Bu arada gurubun içinde 
bulunan aynı köyün se¬ 
vilen gençlerinden Emsal 
Yılmaz aniden yere düş¬ 
müş ve vurulduğu anla¬ 
şılınca derhal Amasya 
Devlet Hastanesine kal¬ 
dırılmıştır. Fakat kurtarı- 

üsmiinlıgı Yupılıyor. 
ce. burada Türk sczCrün 
olmayacağını ifadeyle 
«Bon TCık'ü sevrrema 
şeklindir sözler sarfetmis- 
tir. Dolayısıyla T.C. Ana¬ 
yasasını ihlâl etmiştir. 

Bu duruma müdahcle 
edilip, tüm öğ’eîmen \e 
öğronc lorın ifzd'TSi a- 

lınarak Türk düşmanı o- 
kul müdürünün hakkn da 
gare’oı işîen yapılmalıdır. 

ANLAYANA 

7l3Srl?;ifJJ37l AJCSU 

Sabrın Böy'esi 
Milliyeti Iljrclicl Parliıi Ankara İl Merke¬ 

zi vc Çankaya ilçe merkezi komiiniıtler tarafından 
bombalanırken; parti genel bakkam »ayın .Mpart- 
lan Türkey. Kırıkkale'de ÜlkücU genlije yöyle »cı- 

Icniyordu: 
«Gençler, tahriklere ka|)ilmayıııı/! Silahlı 

olaylardan kanlı kavgalardan u/ak kalınız. \ ur- 
dumuzıın selâmeti, iç harı^ vc kardeşliğin konin- 
ması ancak böyle mümkün olacaktır. Gerekli uya¬ 
nıklığı. dikkat vc anlayışı göıtcrcccğini/dcıı eminim. 

SbiIi 4 

bir düğünde 
genç öldü. 

tamayan Emsal Yılmaz 
ölmüştür. 

Durum Jandarmaya 
intikal elmiş sanıklar suç 
aleti tabancalarla birlikte 

' yakalanarak tevkif edil¬ 
miştir. 

Olay ilçemizde derin 
üzüntü yaratmıştır. 

Kazaen Uuruldu. 
8-12-1976 günü 

^ Yukarı liaraklı kö¬ 
yünden Ahmet De- 
mir’i (58) aynı köy¬ 
den Muharrem Du¬ 
ran tabancasını kur¬ 

calarken kazaen ya 
ralamışttr. 

Suçlu suç aleti 
ile yakalanarak adli- 
yeye teslim edilmiş¬ 
tir. 

Katığa Elliği 

jah&ı labanca ile 

vurdu. 

8-12-1976 günü 
Destek bucagınil bağ¬ 
lı Kavuloluğu köyün- 

i de Ramazan TemtZ} 
I (15) aynı köyden Mür- 

sel Dikmen (15) ta¬ 

rafından aralarında 
hayvan ayırma yü¬ 
zünden çıkan kavgada 
tabanca ile yaralan¬ 
mıştır. 

Suçlu suç aleti 
labanca ile yakala- 

i narak adli makam- 
lara teslim edilmiş¬ 
tir. 

r#f<IV4 

FOlO-KOPi 
Vaİ'II.IK 

İSLÂM’DA BİKLIK-BFKAHFRLIK 

ÜLKÜ-BIR Taşova Şabe<ı | 

Kendimiz başkalarıyla dargın olamıyacağı- i 
mız gibi, dargın bulunan iki kardeşimizin de bu du- | 
rumtarına seyirci kalmıyacağız; aralarını bulmaya i 
çalışacağız. Zı.'a hakiki mü’ının. kardeşlerin arasın¬ 
daki çeçimsizliktnn müteessir olur, bu duruma üzü¬ 
lür. Peygamber efendimiz (S A.V.) mü’minlor ara¬ 
sındaki bu bağlılığı, bakın, ne güzel misallondiriyor. 

Buyuruyorlar ki: 
Meâli: «cMü'minler birbirlerine karşı dayanış¬ 

ma. şefkat ve merhamette bir tek vucut gibidirler 
Vücuttaki uzuvlardan biri rahatsız olunca diğerleri ra* ; 
hatsız ve uykusuz kaldığı gibi, hir muslümanın rahat- < 
sız olmasıyla diğerleri de huzursuz olur.a | 

Bu ilhamla Sa'di-i Şirazl şöyle der: 
«İnsanoğlu, yaradılışı itibariyle aynı cevherden- I 

0«p«fnı M>r« 4 4* j 

Yer* 

0«p«mı M>r« 

yapımına MarI ayında bajlanun 

Ituılu Kur'an Kursu binası 111.12.17/6 günü 

merasimle biımele gireceblır. Kullarıs. 



»»bsb-i loplımtn geUin; Dönerseaı kahbeytm MtLLET yolunda bir azımctccnr 

İNCELEME: 

C;ıııım 

Taıovj OY9t\ çfintnlı b39târ 
Çf-v*f*4 etrafı vem/«^iı doğlar 

öm*TU»r ıSurmedan cajlar 
'tmiOYii'm, Taşova'm güzel Tsşova'm 

BoJeU euyordan b;f yudu'n içtim 
Içf mde ke^dı vKİan geçtim 
Gctt>0»m yo!u ben kendim seçtim 
Teff>v»*m Taşova'm canım Taşova'm 

Bahçel^-rde iâ’e sümbül açıyor 
Kaybettim yarımı gönlüm arıyor 
Eski hatıralar anı kr-lıyor 
feşova'm, T#»şova*m, canım Taşova'm. 

Ahmet Ouru 
^ Turhal 

Sjbiilı olmuyor 

Geceler Tükenip şafak sökerken 
Kalk borusu çaldı sen rüytirndoykon 
Kolfarım belinde sarılı kaldı 
UziMjı geceler sebıh olmuyor 

Uzadı teskere günler dulmuyor 
Gönlüm sjiadı kimsem gelmiyor 
KoUaıım sılada sarılı ka'dı 
Uzadı geceler sabah olmuyor. 

Mithat Ulaş 

Kırılııel 

Caydik fhe, sensınnli lâflar etmekten, 
Nrfden iiKe ise. ordan kırılsml 
Bıktık. dümbukl«rın »zm gütmekten, 
Ncnten ince ise, ordan kırılsml 

Hebâ olan günler, puslu yarınlar. 
# elvr z kkını lU şişen karınlar. 
Mösyöler. mâöâtrüBf, o vık sayınlar, 
f erda^ı mcf tsa oıdan kırılsın! 

•Haöt^snn çoc;#ftua zib dı var ya. 
Yel yelem dunyıda^ ay'j. 
likkeeı MMiklt, pis p^arya, 
öteden sîsce fse ordan kırılsml 

§«t yek-mreelar yaUn üzıiar, 
MeeBeeme Bnuode Hien fi/zı4ar, 
ıHeâ ytâ4U9%uU deyip, kaçan tazı!a% 
lie«deH m Ca ordan kjnUınl 

Mud ibk U«rr.s ^ tele, 
Y^iipıe. ieeeBö iqİim«iu eke 

A rder ertık t>al 

Aksu 

HAZIRLAYAN 

N. AKSU 

Milli Doktrin: 

DOKUZ IŞIK 

=37 = 

Liberal kapitalist doktrin, sınıflar arasında 
çatışmaya yol açar, millî toplumu, m'snfaat ve sınıf 
guruplarına böler, bu çatışma vj bölünmede, ege¬ 
men sınıf, patronlar smıfır ı tutar. Oysa, msllıyctçl-ıop. 
lumcu dünya goruşu ide, nvllei smıfl jra hjlu leniuz. 
Bir bütündür ve devlet, millî do/Iet s fatıylo İşçi ve 
işvero'.i aynı şekilde korur. Bjrjdı a dola ı mili u- 
retimin anması, kalkmmj ve artan millî gelirden iş. 
çinin de paymı almasıdır. Bunun İçin işçinin ku’/’/oi- 
li teşkilâtlar halinde birleşmesi gerekir. Kuvyotli teş. 
kilâl ise ancak b 3lü imi olnıdıjı t ıs I rd ı g^rçı’d». 
şecokiir. O halde isçiler arasnda bolün.nr/i öngö- 
len, bunu kolaylaştıran yollar oriıd m kaldırılmalıdır. 
Bu da her iş kotuı da bir tek ^e^dikar.ın kurulrrasiyle 
mümkün olabilir. Şu ha'de tok sendikacılığın sağla¬ 
yacağı ilk fayda işçi teşkilatlarım ı, yani sendikaların 
kuvvctllnmesidır Kuvvetli bir sendika, sendika ha- 
»eketinin güç ve b ığımsızlığını sıjlar. Av iı işkolu ı- 
da rakip sendikacılığın kurulması mümkün olduğu 
takdirde sendika yöneticileri yem üyeler kazanmak 
mevcut uyeien ınjhafdZ i einidK ıçı ı lavız verm-tK 
zorunda kalırlar. Millî üretimin ve mesleğin menfaa* 

' tı savunulacak yerde, rakip sendikadaki üyelerin el* 
de edilmesine çatışır. Nitekim mevcut kanunlarımız 

’ sendika çokluğu ilkesini kabul ett;ği için bazı ış 
kotlarında birbirine rakip 10, hattâ 20 sendika ku 
rulmuş bulunmakta vo bu sendikalar bıroirlorinin u* 

' yelerini elde etmek için kıyasıya mücadele yopmık 
I ladırlar. Send ka a m ışkotları yönetmenliği de 33 

işkolu tosbıl edilmiştir. Buna göre Türkiye'de millî, 
tiple 36 sendika kurulmak gerekirken, liberal m3v-1 
zuatımız sayesinde bugün Türkiye'de işkolu vo iş¬ 
yeri seviyesinde 1000 den fazla sendika kurulmuş- 

. tur. 

Sendika üyeleri veya yönet çileri arasında 
; belirecı k ihtilâfta, sendikalarda pnrçatanmjiar ve 
I yom sendikaların kurulmaNi soz konusu olur. Boy* 

lece keyfi olarak sendikalar kurulur. Bu sendikalar¬ 
dan bazıları işverenle anlaş>r sarı sendikacılık doğar. 
Sarı sendikacılıkta işçi menfaati yerme ısveroninkı 
korunur. Sendika çokluğu pronsibi, işçilerin duru¬ 
munu tehdit tdebilir. Gerçekten işvere ı tarafını tu¬ 
tan s«*ndikQiaıa girmeyi reddeden işçilerin işinden 
kovulması mümkündür. Buna karşılık tek sendikacı- 
İlk, işçiyi serbest vo hür kılar. Zira işveren karşısında 
tek sendika olduğu için, işvereı işçiler arası ıdı 
bir ayırım veya keyfilik yapamaz. Keza sendika 
çokluğu prensibi kabul edildiği takdirde çeşitli' ide¬ 
oloji ve siyasi doktrinlere göre sendikalar kurulur, 
voy.ı sendikalara bu İdeoloji vo fikirler sokulmak is* 
lenir. Boylece temel aracı mesleki menfaalların, ko¬ 
runması. milli üretimin artırılması oipn sendikalar 
çeşitli ideoloji vo doktrinlerin ocağı haline oeI*f- 
Gerçek amaç ve funksıycnljttndan uzaklaşmış otur¬ 
ur, duna karşılık tek sondık.ncılıkl-ı,' Sondıkolaf a* 
maç vo göravloıine sıkı sakilde bağlı olacaklar r içiı^- 
boyla tapmalar olamaz. 

(Drvamı %T»r) ^ 



İSLAM’DA BİRLİK-BEKABERLİK 
I ULKÜ.BtR Taşova S;ıb;<i j •0. 

Haş larafı sayfa I de 
dır. (Bu sobeplo^ bir vücut gibdir.* 

«Uzvun bitine bir dert oeürso biroün, difier u- 
zuvlardn da karar kalmaz ı '' 

Nasıl kı birimizin elire. en basitinden, b r di¬ 
ken hatliöinda o dıkcı in acısırdan bütün vücudumuz 
rahatsız oluyor va bu aörıy, diğer azalarım zda da his- 
scdıyorsak. aynı şekilde bir mu m n kırdeşimize isa¬ 
bet eden bir dert veya belâdan, onun huzursuzluğun- 
dan dolayı biz de butun mu'minler olarak üzülüp hu 
zursuz olmalıyız 

Şuurlu Müslümanların biribirlerine karşı göster¬ 
dikleri alâka ve samimiyetin o.nlara yüklediği sorum¬ 
luluk duygusu, bu konuda bize örn-k bir tablo çiziyor: 

Bir defa sevinçle (Elhamdülillah) dediği için o- 
nun günahını affettirmek gayesiyle otuz sene buyun¬ 
ca tövbe eden İmam Sırr-ı Sakatı (K.S )vı görenler. 

cic\’amı Sayfa A dc 

Hân 
Tü$(iuii Dele.diyr. Bd^kunlıgınclan 

Belediyemi/, hi/met binasının U<1 katındaki dü¬ 

ğün .salonu olan yerin hükümet Caddesine bakan kıs¬ 

mına 13.852,81 lira kc^if tutarlı beton sütun ve luj^- 

la dıvar 2190 sayılı kanunun 41. maddesi gereğince 

açık eksiltme suretiyle yapiırılacaktıt. 

Geçici teminatı 1190.00 liradır. 

Açık eksiltme Belediye Küçümeni ht:/urunda 

28/12/1976 Salı gilııiı saat 14 00 de vapdacakiır. 

Bu i^c ait eksiltme dosyası herguıı ınevivt >.ıaı- 

Icri içinde Belediye Tın .Memurindim.I.ı gmülcbilir. 

Bu ijin bcıı/cri ve ke^iı b deli kadar bu i^i sap- 

tıklanın ırmterir i> bitirme belgesi. 

Talipler ihale saatındaiı bir saat evvel geçici 

temiııatlanııı yatırmaları ^^ırtiır. ilân olunur. 

Belediye Ikı^kaııİıd: 

İlân 
Tiijuuii He.lediyr. Bu^lianlıgındiin 
Kasabamız Ye^ilırmak malıallesiııde N*u>ta!ıry 

Caddesi, Şube Sokak, Samsun Caddemi ekinlerine 

yeniden içme suyu tesi>lcri 2490 sayılı Kanuııuu 41. 

.Maddesi gereğince açık eksiltme suietiyle vapurda- 

EHLİ SALİP GİBİ 

Atiye Kabanlı 

Fatih Sultan Mehmed, halkı dini inanışlermda. 
papazları dini faaliyetlotindu serboNt brakmıştır. Islâ.n 
Di ıı..ın insanlara verdiği değerden faydalanan erto- 
doks kiliseleri ve başında bulunan papazlar bu bü¬ 
yük hüsnüniyeti suistiır.al etmiş, Türk'ün küwetli z ı- 
manlarında el etek öpüp, zayıf zamanla'inda kılı: ı- 
fen bu silâh deposu haline getirerek isyankârlara yer- 
dımcı oldukları tarihi bir yefçektır. 

Tarihte. Venedikliler tarjfmdîn c jzzım’ıîar g:bi 
muayyen bir köye süruİTijş ve hiç kıy.r.et bulama¬ 
mış papazlar. Kıbrıs’ta ancak lurkMcnn Kıbrıs'ı işgal 
etmelerinden sonra kıym^ît b ılm işhr. Lala Mustafa 
Paşa tarafından Kıbrıs baspışkoposu. Venediklilerin 
sürgününden kurtarılarak kitisaterin bışna getirimiştir 
Bunlar tarihi vesikalarla sabittir. Cıbıl pıpızlarijı 
bazıları her çağda hırishyanlığı taca s J'n ı>’er I r.. 
Fatih Suttan Mehmed’den sonra bir çok devirde 
mjzjr faaliyetleri gorulnüştur. 

Son olarak 2. Mahmut. Ege adalarındaki 
Rumları isyana sevkettığı delillerle sabit olunca 
patrik Grigoryos ve birkaç metropatit Faıer pıtnk- 
hantrsinin orta kapısında asılmıştır. 

Şimdi kapalı olan bu kapıyı serbîst;-* gidip 
gidip ziyaret etmektedirler. 

Her seferinde Türkler tarafından iyi imkânlar 

gören papazların Kıbrısta insanlık sevgisine örnek 
olmaları ne kad^r arzulanır. 

İlân 
T aşova Adliye Hukuk Hakimliğinden: 

D.ıvacı Tatova’ııın Vcnı'tcn malıalirtindc 

İzzet Kıllar tarafııulaıı D.ıv'alı hazin** vc T.ıyrva 

Brlrcliycıi aleyhine açtığı tebcil dava«nın \apilan 

açık dıırupnauud-ı verilen ara kararı gereğince: 

Da\act 'fatova’nın Gökçelik mevkiinde 

kain doğıiMi Hakkı Kuru bamı vol ve Muvlafa 

'Torun, kuzeyi sel rlemi güneyi Hakkı Kuru ile 

çevrili bulunan 506M2 lik g-ıyrimenkulün adına 

tapuya tescilini talep etlisinden bu yrrdr hak ve 

iddia edeıılcriıı mahkememiz 1976/369 sayılı dos¬ 

yasına müracaattan ilan olunur. 

G.A.A. Hakim IBtUS 

İLAN 

çaktır 
Ketif bedeli 41.489.25 lira olup ^cçlçi temina¬ 

tı 3336.00 liradır. 
Açık eksiltme Belediye Fııcümcni lıuzunıııda 

20/12/1976 Salı günü saat 14.00de yapılacaktır. 

Bu ı\c ait eksiltme dosyası hrrgüıı m esas ı saat- 

lan içinde Belediye Fen Memurluğunda görülebilir. 

Eksiltmeye i^tiıak eden isteklilerin : 

a) 1976 yılı Ticaret Odası vesikası, 

b) 3336,00 liralık geçici icmiııaimı, 

c) Bu i^in banzeri vc kejir bedeli kadar bu ip 

yaptıklarını gösterir it bitirme belgelini, 
Talipler ihale saatinden bir 8^1 tr- 

minalUnnıyaurmalarnarH'f- ‘ 
Belediye Başkanlığı 

Taşova AsHye Hukuk Hakimliğinden 

Davacı Tatos^a’nm Alpasl.ın kıabıun lıu Ze- 

liha Tonın sekili Av. Recep Cna! tarafından dasalı 

Nüfus .Memurluğu aleyhine açtığı isim se baba isini 

icshihi davasınm >*apılan durııpnasiıula davacının is¬ 

mi Tapıva Asliye Hukuk Mahkamesiniıı 12.11,1976 

tarih ve 1976/851.053 kararı ile ZKI.İHA TOKUN 

olarak babasmm isminin de HAKl.M olar.ık düzel* 

lilınrsinc karar vcrilınit olmakla itiraz edenlerin Malı» 

kememizin 1976/851 sayılı dosyasına müracaaılm i- 

|\n olunur. 9.12,1976 

G.AİA. Hakim lülBâ 

YERLERE TÜKÜRMEYİNİZ! 
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Sakrıa B jyİKsi 
(5a)rfa 1 drn devam) 

• H- -kjr: */* «İrmokrjiık (!; h^kt^rmı atmak 
><', ' ' -.^a kadar sava|4«4k(ır.» diyen C.II.P. li- 

<>(ic \r taH«tk dolu v /İrrinc baktııca; Sa- 

.\)|»*r4laA Turkn’in ciHterdi^ti labnn derece* 
lafNmnak elde dc^tl doğrusu*.. 

Sif Mİ? 

DıyarİMkır ve yöretj^ıdc en farla toprağa 
%âkif L«p4iâl»t toprak aj^sı kimdir? 

U cr>ap: 
— 1Ö.^)00 d«>nüm araziyle. Cumhuriyet Halk 

Pjjtuı mdietvektlicrinden Koçdığhn ailesi... 
Bu «damlar tut Toprak reformunu gerçek- 

lratrr<rklerdi\. Hadi canım ırnde!.. 
Ho^ca kalınız. 

f Duyuru: 
I TafV Çocuk Kiicüphaneat Yaptırma ve 

r YafUfUi Deruagûıljı uormal genel kurul toplantısı 

77*12 If76 pacmrteıl gıinti saati 15x00 de Ça>cuk Kü* 

luplıansaind* yapılacaktır sayın iiyclere duyurulur. 

YöaMİm Kurulu 

m 

m 

#• 

Taşova Asliye Hukuk Hakîmlîg ndeu 
Davacı 'l'a^ova’nın Dereli kt^yünden Hu. 

şeyin Koksal tarafından Ntıfuı Memurluğu aley¬ 
hine açtığı isim tadıihi davalının yapılan dııru). 
man sonunda: 

D.ıvacının oğlu KAmlPin Taşova Adiye 
Hukuk M..lıkcrms nin 1976/820 eni 1976/793 sayı. 
İl katarı ile ipial edilerek N.\ZI.M olarak dU/.cl- 

ttldiğindrn bu düzeltmeye itiraz edenlerin malike* 
ıncmiz 1976/820 csai saydı doıyaun.ı müracaat, 
lan ilan olunur. 15-12-1976 

Hakim 18485 

İLâN 

Taşova Aslîye Hukuk Hakimliğinden 

Davacı Taşova’nın Gölbcyli kasabasından .Mah¬ 
mut Akdemir vekili Av. Recep Ünal tarafından da¬ 
valı Nüfus .Memurluğu aleyhine açtığı inin tashihi 
davasının yapdan duruşmasında davacının isminin 

.Mehmet olarak Taşova Asliye Hukuk Mahkemesinin 
12.11,1976 tarih ve 1976/830-855 s-ayılı karan ile 
tashih rdlIdiğiiKİcn itiıaz edenlerin Mahkememizin 
esas sayılı dosyasına müracaatları ilAn olunur. 

G.A.A.* Hakim 18185 

ÎD 1 Sa M ^ 
e 

Hazırlayan: Ahmet Günaydın t 

I* A^ıUy %9 yolılams Divan teykili 3* Yönc- 

Bİıaı daAatl«-ma Intrstla nıpor*arının ohunmavı ve 

Tttattğua 8. maddminin 11. maddeye 

dnfrsılmtnrsi 5- Seçimler 6- Dilek ve 

7- Kapaan 

akUAiaaâ i 

SOLDAN SAĞA *• -*- 
1- Bılkılunn koklurıni k»- ‘ 

serek zarar veren bir böcek 
2- Göçobo reisi 3- Benzer, 
gibi, çeşit (Eski Dil)-Kısa za- 
man 4* TERSİ Bir şeker çesi /iHİ 

Duyuru: 

di 5* Olumsuzluk eki-TERSI , _ ^ t . 

Yırtıcı bir hayvan 6- Vermek —!—| ' 
Dini nutu'< 7- Emok. gayret .J,.,--*]!jı'-j—j—} 
Elektrik ölçü birimi 8* On ö ' ‘ —I— 
deme 9- Sevgili - Sonuna I harfi gelirse OsmanlI 
Ordusunda otağ kurmakla görevli askeri sınıf 

tEl' 

ÜIBti OcakUn Demrgİ Erbaa fubealnin 

yıBık tMial k»fiil i«»piaalı»ı 26-12-1976 pazar gü- 

M aAAJ 14.M dm dmrmmk biaaaânda yapı ataktır 

•yalrra dayvımUır 

fjUAdau 
t - Açzlif ve yaklama 2- Kongre Divanı 

•nfo4Ballİ S- VAArtiaı v« denetim kurulu raporla- 

0mm mkmrntmmm 4« İbra S- Seçimle.- C-DileL %e 

MiMMdoe 7- Kapamç- 

Duıuru: 

Taabşamzr kdjfm Camii Yaptırma vs Or-ar* 

mmm BkıoMg6aia pJlib gaaiel karmi loplanııaı 26-12. t 

171% paaa» §dmm «aat İl •• 4e Camii odaamda | 

a*faa ı»yj4aea 4a^«iralar. 

I* 4%«bf an »akkima 2 Katagra I>i%aaı 

•iii|jyi4 ir Bıpaatırm abammaat i* Ykmrc'm ve 4e* 

^ıgİM% baaeka S» aMab «f ^Mmetıailer 

YUKARDAN AŞAĞIYA: 

1- OsmanlI Beyliğinin önemli yaylalarından 2* 

I 2- Büyük erkek kardeş-Bır cins pamjk 3* TERSİ so- 
I nuno S harfi gelirse bir çeşit parfüm olur-Su 4- A* 
, nıt. eser İskambilde birli 5- Osmanlıca Bir erkek istıi 
' Numaranın kua yazılışı 6* lERSI Çirkin sesli güzel 

görünüşlü bir kuş 7- TERSİ Name, ezgi-Tokatın bir 
i kazası 8* Dolgun çehre 9- TERSİ Enli Eyer koUn 
; (Eski Dil) 

ZAYİ i 
ı 

6710596 Nolj Kırıkkale yansı 9 mm. şab« 
sı titancamı kaybettim. Doğacak mosuliyetian so* . 

rjmiu d.rğilım. 
Ferdi Albıv j 

Hs. Tk. Kd. Bşçvş j 
960/87 3 


