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1 FİATI t $0 KR,. 

Yılı 7 — Sayı :304 — Perşembe günleri çıkar. Su S»»ın AhUh YBRBBzn* 
1 u/m»7i uahKOt 

Sahipsiz kalan memlekatin batması haktır; S«n sahip olursan bu VATAN batmayacaktır. — M. AKİF 

Sahte Pasaport düzenleyerek 
dolandırıcılık yapan bir şahıs 

yakalandı. 
Bundan bir sûre önce 

bir çok vatandaşı yurt 
dışına ve bilhassa Avus* 
tralya'ya sahte pasaport 
tanzim ederek gönderen 
ve büyük paralarla do- 
lardıra ilçemize bağlı 
Sepetli oba köyü halkın¬ 
dan Ömer Erişken (40) 
pazartesi günü ilçemiz 
Polisi tarafından yaka- 
lanmştır. 

DüginJe kaza ile 

yaralandı. 
6-5 1977 günü Ge- 

mibükû köyünde yapıl¬ 
makta olan bir düğünde 
Nuri Tış (18) isimli genç 
tabanca ile ateş ederken 
aynı kÖY halkından Necip 
Şahin (22) isimli şahsın 
yaralanmışına sebeb ol- ' 
muştur. Faili meçhule bı¬ 
rakılmak istenen olayın 
failleri vetuç âleti taban- ' 
ca yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

Arkudajıiı yaraladı. 
9-4-197? günü Yer- 

kozlu köyündeki bir dü¬ 
ğünde Karabük köyünden 
düğüne gelen Kasım Gül 
(38) tabanca ile ateş edip ı 
beline yerleştiıirken ateş 
alan tabancadm çıkan i 
kurşun Osman Er’in (45) 
ayağından yamanmasına 
bobob olmuştur. 

Gizli tutulin olay bir 
ihbarla haber almmış ve 
suçlu, suç âleti tabanca 
ile yakalanarak tai kikata 
başlanmıştır. 

GÂZETEM^II^ bu 
SAYISI 600 ADtr UA- 
SILMJŞTIU. 

Yakalanan dolardırıcı 
Ömer Erişken adalete 
teslim edilerek tevkif e- 
dilmiştir. 

Hasmmı köy içinde tabanca 
ile yaraladı. 

6-5-1977 günü Ballı¬ 
ca köyünde meydana ge¬ 
len bir olayda İbrahim 
Bayraktar (25). Haşan 
Koç*u (51) tabanca ile 
bacağından yaralamıştır. 

MSP mütlaFaa cfNgi Filcirlcrin fersini icra 

eden bir 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Standattlar Da¬ 
iresi Başkanı Mahmut Ih¬ 
san Ayla, yaptığı açıkla¬ 
mada. MSP’don aday ol¬ 
madığını, bunun sebebte- 
ri arasında Erbakan'ın 
1973 öncesi ve sonrasın¬ 
da yaptı h siyasi hatalar 
ve 1977 seçimleri için 
aday listelerinin hazır¬ 
lanmasında kendi adam¬ 
larını ilk sıralarda, zengin 
ve paralı olanları da ikin¬ 
ci sıraya almaları olduğu¬ 
nu söylemiştir. 

MSP içinde büyük bir 

partidir* 

bölünme öldüğünü da 
söyleyen Ayla, Erbaka- 
n'ın siyasi hatalarını şöyle 
sıralamıştır: 

MSP Genel Başkanı 
Erbakan 1973 seçimlerin* 
den hemen iki gün sonra 
CHP ile koalisyon yapa¬ 
cağını açıklamıştır. Bu ka¬ 
rar MSP*ye oy verenleri 
ve milliyetçileri darıltmış 
ve 1973 mahalli seçimle¬ 
rinde MSP'nin oylarını 
yarı yarıya düşürmüş ve 
3 aylık hükümet Buhra¬ 
nına sebeb olmuştur. 

( 0«Tamı %, 4 dt) 

TÜRK SÖZÜ 

NİZAMETTİN AKSU 

Kerkült'lü bir Genglr. 

Siibbel-: 
.Milliyetçi Hareket Panisi'niıı 13. IhlyUk Kcngrcıi 

nc katılmak üzere AnkaraMa bulunuyorduk. Kongrc'niiı 
1. gününün akvamında Merzifon'dan gelen delege aıka- 
da)larifnız Cebeci'de bulunan Yozgıt Kıraathaıietin- 
de bululmak Üzere randrvü almıjtık. Gece, Yozgat Kı- 
raatbanesi'ne gitliâimizde Merzifon delegelerini orada 
bulduk. İlçe Hatkanı.mız AlıKıza Cünaydıtı. Metzifuıı 
lu delege arkadaşlarla sobl>eie dalarken; Günül A- 
j(alıey, ben ve Alımcı Günaydın, ayrı bir maıadan 
TV';i leyrcimefc koyulduk. 
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Daha önce oraları 
açık bulunduğundan, köy 
içinde karşılaştıklarında 
küfür yüzünden meydana 
gelen olayın mnğduru 
Erbaa Devlet Hastanesi¬ 
ne kaldırılmış, sanık ise 
suç âleti ile yakalanmış¬ 
tır. 

Tabir 
Alparslanii 
MHP'ye girdi 

AP don aday adayı 
olarak ön seçimlere katı¬ 
lan hemşehrimiz II genel 
meclisi üyesi Tahir Alp- 
arslanlı AP dan istifa o- 
derok MHP saflarına ka¬ 
tılmıştır. 

Alparslanlı'nın MHP 
yo katılması memnunluk 
uyandırmıştır. 

Yüpılun gr.nf.l 

•ınımüJd rubuncu 

yabiilunJı. 
29-4-1977 günü İlçe¬ 

miz Çambukü koyündâ 
ınoydono gelen kız kaçır¬ 
ma olayının foilllurinin a- 
ranması sırasında 9*5- 
1977 günü Akınoğlu-Be- 
levl yolu üzerinde yapılan 
aramada bir taksidu sa¬ 
hipsiz bir tabanca bulun¬ 
muş. yapılan oraştınnada 
tabancanın Yerkuzlu kö¬ 
yünden Mehmet Yerko/- 
lu'ya (18) uii olduğu an¬ 
laşılmıştır. 

Olay yerinden firar 
eden sanığın aranmasına 
hr şlanrrıştır. 

/AYI It/A ftU «;ı o, 
tun 

ıluf- Mwmİ4 Vm4) /• H j 



Ulail hm c»laf tepla«Mi Ddaersetn kmhWyim MİLLET yolıuıda btr arlmettetı! 

# Şlll KÖŞEMİZ # 

ûlki 
Incan'a birdir ülkü 
Dünya ham onun mülkü 
S6vfa yifiKİim türkü 
Srlİhların patlarktn. 

Oium tana Atûda 
Bakiar onu şühadA 
Odıücu'da bir tavda 
Tanda kanlar akarken. 

Var oldukça ham dünya 
Türk gider Haklan yana 
Tanrım nusret ver ona 
Muftid kazan kaynarken. 

Zatıma lâyık zülüm 
Var ona acı olum 
Tandaki banim kolum 
HılırKinı çalarken. 

Teşbihini çektirmez 
Ekinini ektirmez 
OraOınla biçtirmez 
Basta zâlrm dururken. 

Kur'an'ını okutmaz 
Namazını kıldınnaz 
Tarvnya el açtırmaz 
Seni tandan soyarken. 

AkıiKi yapm«z akın 
Solcu dondurur çarkn 
Yuca haldaflar kırgın 
Mason bayrak asarken. 

FAHRİ der benim ülküm 
Şandır farıhıe Türküm 
Ebad tır Ünde ÜLKÜM 
Tanda canım dururken. 

Fahri Duran 
Ütküdar^ltt 

Tiirlciye 
Tamız yafif TÜRKİYE 
Müslüman Turk’lûOünü devam ettiren 
IU)m6nttm*ı yok elmaya çalifan 
ia^mtgiiOtnı sürdüren Türkiye 

Goçiuyuı btz Türklar 
Kunancıytz biz Mıllryatsılar 
Dan ortaOryiz btzlar. 

Buıyuk Ala kurmuf damokraıiyi 
arvyoruz mUiıyafcilıAı 

aiyal ıdatatını ladöadan insafsızlar 
ia« m Müz mucadaiaatrMİa azsiryorlar. 
Yal asm MdayaKdar 
Yavav MdNyalçi TURKIYB 

ŞaMn Mırtlafa-Ankara 

öflc iu fili* 
Ma CiBafs ııklkiı k 

ar*a«#yaV 
h^şUymtrmk, 

GaAJMi 

IslOm^n Sinesine Sokulan Bid.St ue HuraFeler * 
1 I 

I OUCÜ-BtR Taşova 

-I- 
Kardr^in, kardeşini menfaati uğruna katlettiği, kar- 

dc) kavgalannın günün konusu olduğu, kız yavruların 
diri diri kızgın kumlara gömüldüğü, her türlü talan ve 
yağmacılığın mübÂh kılındığı, Kur*ûn ı Kerim'in dili ile: 
«Fesadın karada ve denizde zuhur ettiği» zulmet içeri¬ 
sinden bir Nur doğdu. Mekke ufuklarında... Uu Nur 
Islâm güneyi idi. Hak Dininin sonuncusu ve en müte¬ 
kâmili.., Artık bütün Dinlerin hükmü kalkmıştı. Bütün 
Ins ve Cinn’e İslâmiyet hükmedcekti. Ceııab-ı Hakk, Alı 
İmi ân Süresinin 19. cu Ayet i Kerimennde bu gerçeği 
^öyle hüküm buyurur. «Allah (C.Cj indinde Hak Din 

Islânıdır. (.Müslümanlıktır) 

Hak gelmiş, batıl yok olmuştu. Batıl zaten yok ol¬ 
maya mahkûmdu. Bâtılı, kisrâsınııı sarayı mecuslnin arc^ 
gedesi ile yok eden yüce Dinimiz İslâmiyet. Aklın kıv¬ 
rayabileceği şekilde akla hitabeden, ilim dinidir,^ hik¬ 
met ve fazilet dinidir. Aklın kavrayam-iyacağı, )uur ve 
düşünceye sığmayacak şekilde İlim ve hikmet anlay^ına 
aykırı hiç bir hüküm mevcut değildir. 

Yeri gelmişken asıl konumuza geçmeden bir lıismu 
da açıklamak mecburiyetinde kaldık. İslâmiyet alıl di- | 
İlidir, derken, aklın kavrayamayacağı şeylerin Islım’da | 
olmadığı söylenirken, bu demek değildir ki; Islânün e- 
mirlerıııi aklımızın süzgecinden geçireceğiz vc alümızın 
kabul etmediğini alacağız. Kişilerin aklı, kavraınkabili* 
yellen bir Uegılüır. Kimi akıl vardır kı, bir türli Hac I 
farizanın kabul edemez. O zaman kendi aklı ki)ûl et- | 
ıııedi, akıl süzgecinden geçmedi diye Haç farizaşnı atıp, | 
Hacnz bir İslâmiyet kabul etmesi gerekir ki; bl da ku- I 
furdur. Kimi akıl vardır ki Islâm*ın bütün tfiirleriiıi I 
kabul eder de fakat herhangi bir ayet i Cclıled ki hük¬ 
mü bir türlü kabul edemez. O zaman da adı geçn Ayet-i 
Kerimeyi inkârla İslamiyet'i kabul etmesi lâzjp gelir ki 
bu da küfürdür. Kis.ıcası İslâmiyet akıl dinidirciıye her¬ 
kes İslâmiyet'i kendi akıl süzgecinden geçirirde aklının 
kabûl ettiği taraflari İle kabul edecek oUa, Müslüman¬ 
ların sayısınca çeşitli İslâm dini ortaya çıkar,Kimisinde 
Namaz yok, kimisinde Hac yok, kimisinde 2kdi yok... 
Bu da İlâhi Dinler vc hele Isl.âmiyct'in ruhun aykındır. 
Zira İslâmiyet bütün emir vc hükümleri k bir tek 
harli ile değişmez kıyamete kadarda değşıeyecek bir 
bütündür. O halde «•Islâıııiyct akıl vc tnaıuk dinidir.» 
konusunu hangi açıdan i•paılammıız gerekie Herkes, her 
zaman yanılabilir ve zamanla da değişebiiaklını y'anıl- 
mayan vc kıyâmctc kadar da değişmcyccclılan tslând- 
yet'in süzgecinden geçirecekdir. O zamanklâm'ı kendi 
aklına göre değil de, kendi aklını Islâm Ulâk vc fazi¬ 
leti ile bezeyince görecektir ki; her doğıt düşünen nor¬ 
mal akıl, İslam'ın süzgecinden geçiyor, jbda İslâmiyet- 
in akıl mantığa uygun bir Din olduğum ispatlar. 

Aklını ve ilmini yerinde kullanarak d^uyolu bulma¬ 
ya çabfmasj ve Hak Din olan İslâm Din^ esaslarını öğ¬ 
renmesi her Müslümona farzdır. Bunun^ dç Dinimizin 
hakiki kaynağı ulan Kuron-ı Kerim ve luiUi Şeriflerin 
bükümlerini iyi öğrenmeliyiz ve bilmd^iı ki her türlü 
küfür ve dâlâict rtUgârUrından kcudlbi koruyabile¬ 
lim. Şunu da iyi bilelim ki. Kitap vi4ıtncllen başka 
Ksiap ve süaiKte ten düşen ve uyır^nı kaynaklardan 
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Kimler Ne KaJar l/ergi ÖJeJi: 
Mükellefin Adı Ui Militan 

Mustâfa Uysal Bakkal 8425.00 ru 
Mustafa Kılıç Manifaturacı 4465.00 t 
Hilmi Sayar Tuhafiyeci 4440.00 « 
Ömer Ardıç Nakliyeci 1500.00 « 
Nazmi Yılmaz Fırıncı 2100.00 « 
Hüseyin Ulukaya Oto Elektrikçi 4335.00 « 
A.Rıza Altunay Nakliyeci 1025.00 « 
Meviüt Kalaycı Taşoron 3350.C0 « 
Mehmet Zeren Nakliyeci 1190 00 « 
Hüseyin Üstüntaş Terzi 1490.00 « 
Nuri Şiranlı G.S. iradı 5205.00 « 
Ömer Keleş « 5000.00 « 
Kadir Yılmaz Oto parçacı 2860.00 . 
Mehm.t Yılmaz Manifaturacı 5815.00 « 
Hüseyin Günaydın Demir Doğrama 3105.00 « 
Hüsnü Yolaçan Manifaturacı 4825 00 « 
Hamdi Yolaçan İi 1960.00 « 
Anmet Özıüık Zirai İlâç bayi 2840.00 « 
İbrahim Gürel Nakliyeci 4125.00 « 
Mehmet Gürel Bakkal 1250.00 » 
Rüştü Önder Zakireci 3000.00 « 
Sebahattin Koçak Nakliyeci ^440.00 « 
Eldeniz Gözaydın Saat tamircisi 286500 « 
İsmail özdemır Nakliyeci 14C0 00 « 
Fikri Tümer Bakkal 4355.00 « 
Gevzi Yılmaz Nakliyeci 3155.00 « 
Şaban Çalışkan H. 1600 00 « 
Mehmet Çalışkan Manifaturacı 22t0.00 « 
Refik Ünal Değirmenci 1540.00 « 
Cafer Aytekin Maoifdturacı 1355.00 « 
Mustafa Kemaloğlıı Kuyumcu 1540.00 « 
Haşan Seyhan laşoron 5115.00 « 
Anmet Fişek Biriketçi 1300.00 « 
Hüseyin Konyar G.S. Iradı 2865.00 . 
A.Rıza Konyar Fırıncı 2465.00 « 
Hikmet Konyar m 1850 00 c 
Lütfiye Önal Zahireci 2800.00 a 

TAŞOVA 
HAFTALK SİYASİ GAZETE 

ilân! TARİFESİ 

KesmI llânlarıı cek sütünda santimi 30 T.L. 
Tapu tescil ve icr ilinlarmın tek sütunda 
santimi IS TL 

Tüzük lİlnarı santimi 4 Tl. 
Kongre iUiarı 100 Tl. 

Dojum ve Teekkür İlanları 50 Tl. 

Za/it llinlaı pazarlığa tabidir. 

ABON TARİFESİ ; 

Yurtiçi: 6\yiık 15.00 TL. 
12 » 30.00 TL 

Yurt difi : Yıllı 100.00 TL 

ZAYİ— 1976 yılı mhsulüne oit tütün koçanımı 
kaybettim. Hükümsüzdü 

H. 4dlımet Güngör • Alpaslan 

TÜRK SÖZÜ 

NİZAMETTİN AKSU 

(Sayfe 1 den devam) 

Ismarladığımız çaylardan ilk yudumLın alırken, Ah¬ 
met, masamızda sessizce TV seyreden bir genc’e bir yer 
ismi vc akabinde de nereli olduğunu soruverdi. 

Kerkük'iü olduğunu söyleyen genç, 'fV’yc verdiğim 
dikkıatimi bir anda kendi üzerine çekli. Prangalı bir 
yurrtan gelen bu gencin el, kol vc mimik liarekf ileriyle 
söylediği iıararetii konulmalarını bioknot'un sayialanna 
akianyorum acelece... 

«—.Adım: Yıldırım Avcı. 19 yadındayım, öğrenci¬ 
yim vc Site Yurdu'ııda kalıyorum. Aslen Istanburiu o- 
lan dedem, Osmaıılı İmparatorluğu zamanında, Irak 
ın çedilli yerlerinde görev yapan bir Kaymakam ıdı. 
Bir Arap kadınıyla evlenen dedem İstanbul'a geri dön- 
meyip, buraya yerleşti. Araplar'm bir isyanı neticesinde 
öldürülen dedem gibi babam da Türkiye'ye göç etmeyip 
Kerkük'te kalmayı tercih etti. Nihayet ben, 3 ay önce, 
turist olarak Türkiye'ye g. İdim. Burada Türk Dil Kur- 
su'na katıldıktan sonra, dilekçe ile Iıak ScfırPıtı vc diğer 
ilgili makamlara Lı^vurarakTürkiye'de kalm.ık istedimığt 
bildirdim. Okulu bııirdiktrıı sonra geri döııme^ d*’^rtiyle 
vc kefalet vererek bu isteğim kabül edildi. Durumu ailı*« 
me bildirmek üzere Kerkük'e gittim vc 15 gün sonra ge¬ 
riye döndüm. 

Yıldırım Avcı, Kerkük'ün geçinip vc bugünkü duru¬ 
mu hakkında sorduğum sorulara pı kargılığı venli. 

«—14 Temmuz 1959'da Rusya vc Ingiltere'nin drs« 
teklemesiyle Komünist ILırzani kuvvcllcriııİıı ve Irak'lı A- 

raplaı'ın; yüzlerce Kerkük T ürk'ünü en vahp usullerle 
katlettiklerini duymııpundur. Bu katliamda Öldürüteııter- 
den biri de, babamın amcazadesi ScLMıaddiıı Avcı idi. Bu 
katliam, Kerkük Türk'üne kan ağlattığı kadar ««Diııda)» 
oLırak geçinen Irak Araplan'nın da iç yüzünü ortaya 
koymupur: Irak'lı Araplar 2 milyon Kerkük Türk'üne la 
bammül edemiyorlardı.. . 1971-1972 yılın ı kadar açık ve 
gi/li olarak devam eden katliamlar, bu yıllarda sinsi bir 
hareket tarzına dönUpU.t llkokııt'un 5.vc (i. sınıflarınd ı 
yabancı dil olarak okutulan tngilizce'deiı 2 yıl üıt üsle sı¬ 
nıfla kalan Türk takirelerini ••jaııdarııiii's olarak uıkrr'e 
almağa banladılar. Kürt Devirlini kurmak isirdiği için I- 
rak Araplanıyla arası açılan ILırzani kuvvcıirrınr karp 
savantırıİan, ipe bu Türk Jaııdarıtialarıydılar. Dünüııcbi- 
liyor musunuz: İlcin B.ır<.ıni'drn lirin dc 2 milypn Krr- 
kük Türk'ünden kuriıılnıak için, T ürk'ü TUrkV vurdun- 
nıak... Sadece bu kadar mı? tııgilierc'yc kaçlığı •Öylrnrn 
Üarzani'deiı sonra, bakiflar Kerkük Türk'üne çevrilıııipı 
artık, önce okullarda lıufıada 2 drıı olarak vcıilrıı T ürk* 
çe'yi tamamen ortadan kaldırdılar. Okııl.ı giiıııeycıı l4İr« 
beleri vc bazı ileri gelen T Urkler'i cadtbTrrde lopLıyıp, en 
âdı hkcm clrrc tabi tuttular, KrrkÜk T ürk'ü ur uygıılaıuu 
ınrzaliıni tiyatrosunda bir oyuııl.ı fiile griirnı «IVıııbrl 
AbbasMi karo'zol da Öldür.ildııkteiı tımra, «Kerkük TV, 
iıiai)ontinu buınbalamak islrrkrn terayana çarpılıp öl 
du.«» lUıü verııırk İçin cescilini s rrryaiM çarptırdılar ve 
yaııııu bİr İHiıııba bırakıp, çrkip gitiiirr. Hu kailtamlar- 
daıı lonra çaresiz kalan TurklrrT lurklyr hariç, h<:/ uJ* 

Davamı aayfa i ila 
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MSP müdafa ettiği fikirlerin 
tersini icra eden bir partidir. 

9^ (ta^tUAfı S. I. tft) 

İkinci lıausı, parti ka- 
drmrJcrinin mııhalrfciinc 
ra|mcn CHP gibi sol gö- 
fü|lü bir parti ile koalis¬ 
yon yapmasıdır. ^ 

Bir büyük hatası da 
kiutiara üstündağ gibi bir 
adamın Maarif Vekili ol¬ 
masına mani olmaması ve 
aksine onu maneviyatçı ola¬ 
rak takdim etmesidir. 

Sayın Erbakan*ııı 1974 
baharında Ekonomik Kurul 
Balkanı olarak millete zam 
buketleri sunması ve faizi 
artıran kararnAtneyi bizzat 
İmzalama «tdır. 

I974’de anaqi)tleri Af¬ 
feden karartıAmeyi imzala¬ 
masıdır. 

hrbakaıı 42 milyonu 
kardcı yapacağız derken, 
çatıtmabra sebelj olan cep¬ 
helerin kurulmasına yar¬ 
dımcı olmasıdır. 

Bir başka hatası, 197G 
1977 yıllarındaki tsahalıh- 

i ğın esas sebebi olan 15 mil- 
I yar liralık yeni paranın pi* 
I yasaya çıkmasına ve dcvc- 
; lüasyonların sık sık yapıl- 
• masına Ekonomik Kurul 

Ikışkanı olarak müsaade et¬ 
mesidir. 

Sayın Erbakan*ın ayır 
I sanayi Hamlesini erken se¬ 

çimi hesaba katmadan baş- 
I latması ve M.S.P.hıin yıp- 
' ranmasına sebeb olmasıdır. ICan ve mal emniyetini 

temm edemeyen, çalışma¬ 
ları önleyemeyen ve gerek- 

• li tatbikatı yapamaşan ik- 
I tîdarsız bakanları ı:örcvdc 
• tutmakda Israr etmesi. 
I 

Bütün bu hatalı icraat 
• lar, MSP’yi müdafaa ettiği 
j f killerin lersiiıı icra eden 
I parti dıırııtııtına getirmekte 
I ve bu partiye gönül vermiş 
; kadro mensupların günden 

güne yıpranmasına sebeb 
olmak tadır.ı* 

İLÂN 
Taşova Aıliyc Hukuk Hakimliğinden: 

Davacı Ta|ova*ııııı Durucasu köyünden VVli 
Gündüz tarafından davalı hazine aleyhine açtığı 
Tcfcil davatıııııı yapılan duruşnuısında verilen ara 
kararı gereğince: 

Davacı Taşova'nın Durucasu iöyü Oluk bükü 
mevkiinde doğusu Şemsettin öztürk, Batısı Zeki 
Oıdemif, kuzeyi Veli Gündüz, güneyi Nazım Oz- 
demir ile çevrili 9300 m2*lik gayrimenkulun tapu¬ 
ya adına te»ciliııi talep ettiğinden hu gayiimrnköl 
Üzerinde hak ve iddiası bulunanların mahkememi¬ 
zin 1973/331 esas »ayıh dosyauna müracaatlaıı ilAn 
olunur. 4-5-1977 

G.A. Hakim 18485 

DUYURU 

Ş#hlnl«r Köyü Cami Yaptırma Derneğinin yıllık 
kurul loplantitı 22-5-1977 pazjr günü saat 

16 00 da carm odasında yapılacağından sayın üye- 
tortrıvaa duyurulur. 

Yönetim Kurulu 

GÜNDEM. 1- Açıliş ve yoklama 2- Divan Teş- 
3' Y<y)#Um vtdeoulım kuruu raporlarımı okun- 

4 lözi 9' Yen Yönelim ve denebm kurulla- 
mmm tec^ 9- Odek w temenniler 7- Kapanış. 

Kara Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı'na Yardım Et. 

Meeyes -ın rı-- 
Ommt lAf oD«rf« 

İslütn ın Sinesine Sokulan Bi(l,0l ııe Hurafeler 

I ÜLKÜ-BIR T»,ov» Şub^ 

-I- 
(Bay tarafı sayfa 2 de) 

delil ve misâller vererek bizlcri küfür ve sapık emelle¬ 
rine çevirmek, siyasi çıkarlarına Alet etmek isteyenlerin 
sözlerine aldanmamahyız. Velev ki bu Islâm'a uymayan 
ancak I.slAm'da varmış gibi gösterilen delil ve düşünce¬ 
ler iyi ve ehliyetli bilip tanıdığimız kişilerden verilsin. 
Zira o kanaat vc düşünceyi maddi vc süfli menfaatle¬ 
rine ulaşmak için uydurmuşlaıdır. Yahut ta hataya 
düşmüş olabilirler. 

(Devamı var) 

Kerkük'lü bir genç... 
(Baştarafı s. 3. d) 

keyc gitmekle serbest bıraktılar. Kerkük'te kalanları ise 
ayrı ayrı bölgelere göçe zorladılar. 2 milyon Türk’ün, 12 
milyon içerisinde eriyip gideceğini plAnlıyorlardı yani...» 

E*ak'ın viyasi durumunu sorduğumda, şu cevabı ve¬ 
riyordu Vıldırıııı A\cı: 

«—Irak Cumhurbaşkanı Ahmet Haşan Bakır Müs¬ 
lüman olduğu halde, tuhafdır, katliamların gerçek dü¬ 
zenleyicisi bosyalisi Parti Başkanı .Mişel AflAk bir Ya¬ 
hudi'dir. Araplar, Yahudiler'lc neden başedemiyor sa¬ 
nıyorsunuz?.. Irak’ın 12 milyon Arap'ı .Mişel AflAk’ın 
elinde bir oyuncaktan farksızdır. IslAmîyet'i yaşatmak 
için dıjcıit rc uliiıadaiı «Kerkük Türk'lerinde dışandaa 
kız alış vcriş'ı ol.m.ız» ayakta katan sadece biziz.» 

«Neden toplu halde 'fürkiye’yegöç etmiyorsunuz?*» 
diye sorduğuıınJa: «—O göçsün, bu göçsün; Kerkük,ü ki¬ 
me bııakacaûız?-* Dişeıek acı acı gülümseyen Yıldırım, 
Türkiye hakkıııdakı görüşlerini de şiylc dile getirdi: 

«— Kerkük TürkU'nün gönlünde yaun arslan, 
TüRKEŞ'iir. Kerkük Türkü, bu isvğini, Cumhurbaşka¬ 
nımız Fahri Korııiürk'ün Irak’ı ziprcıindc —sonradan 
başına gelecekleri bildiği halde- koJemadan, açıkça oru- 
ya koydu. Keıkük Tüıkü Türkeş’i iniyor, Bozkurilan is¬ 
tiyor. Kurtulacağımızdan eminiz. 

Türkiye'deki sol gençliğe ve Ecrviı'e şaşıyorum. Mil¬ 
yonlarca esir Türk dururken, nederAngola, neden Kam¬ 
boçya? i uraıı'ı kurmak istcycnicn karşı olanlar, dünya 
kardc)ligii)dcıı balı.cdiyoılar. ihzckaıı kusiııraıılarm Air- 
li olmayı kendilerine nasıl yakışılıyorlar, anlamıyorum. 
Biz, bizi ineycııt isleriz. M1LLI\E1Çİ TÜRKIYE’ııiıı 
kurulmasını dört gözle bekiiyoru:.» 

Yıldırım Avcı bize Kcrkük'ın getirdiği «Hindistan 
çayı» vc 14 Tcınınuz 1959 kaiiumıııda şehit edilen 
Türkler’in ayrı ayrı fotoğrafları dan derlenmiş bir fo¬ 
toğraf küms'sini getirmek üzcrcyanımızda ayrıldığı an, 
Kerkük'le dolu benliğim, adcuisyan elli: 

Bir gün mutlaka... 

Hoşça kalınız. 

S 

ZAYİ — 1973 vıh nıahsüno ait tütül koçanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Ahm( Aydın Türkmendamı 

ZAYİ— 1976 yılı mahsiüno ait tütün koçanımı 
kaybottim. Hükümsüzdür. 

SbrI Aytaç — Bolovl 


