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_Hıi.tyiftjltun *»MCn.t „7 __ Taşova 

0 Ahllk T**^«J 

Cumhurbaşkanı EVSEN, 
hastaların biiyük 0lere taşın¬ 

masının önlenmesini istedi. 

Müjde î 

Cumhurbaşkanı 
K n in Kvren, bu^in 

kutlanacak Tıp Bayru. 
»m dufoyuı il** bazı tıp 

fokAltekrinin dekanla. 
r'aı, dün Çankaya 

KOşkılndı* kubftl vlti. 
Kvrvn, kabul Mnamda 

yaptıjı konulmada; 

• ta$hk hizmetlerinin 
mahalline gOtürüh*rvk. 

hastaların İstanbul» 
Ankara. İzmir i,*ıbi bü¬ 

yük şehirlere tedavi i- 

çili akın etmelerinin 
Önlenmesi grrvkti >ini 
belirtti. 

( nivcreıtelrrin ye¬ 
ni tıp fakülteni kurul* 

masına uzun sür»* karşı 

çıktıklarını hatırlatan 

Cumhurbaşkanı Kenan 
Hntn. Vılkvk Üğtv- 

tim Kurulu'nun faali¬ 
yete geçmesiyle, yeni 

tıp fakrılt<d‘ri açılıp 

Cumhuıba;kcm EVREN 
hizmet vvrmeyo başla ki doktor açığının hu 

dı. Cumhurbaşkanı Kc- yolla kapandığını ı 
nan hvren Türkiye'de- mıudığmı »Jylcdi. 

Vergi Dairesi Müdürü 

Bahri ÖZÇELİK, Vergi 

iadesi konusu ile ilgili 
seminer verecek. 

Cvçt iğimiz aydan 
itibaren başlayan Fu- 

tnr.ılı hayatla ilgili o* 

larak, vergi bidati ko¬ 
nusunda ilçemiz Vergi 

Daiıt*i Müdıırû Bahri 

Ozçelık tarafından h*- 

nıiner verilecek 

Kınıu ile yakı * L;« 

ilgisi bulunalı, ilçemiz 

dahilindeki; Kınaf, ı»"- 
ıııur. işçi, emekli, dul 
ve yetimlere bu konu¬ 

tla bilgiler verilecek. 

Halk b'ğitmı Mer- 

kezı Salonunla, 17 J* 
» aıınrl o günü ‘ 

m ı* tıV>) 11 veril k ' 

* ııimıv b hin ilçe.uiz . 

halkı davetlidir. 

HAKKI KIUîl.Yuı 

EŞİ VEFAT KITI 

ilçemiz Tekel İdare* 
sinden emekli olup. 

Çvjpır Caddesinde Bak* 
kallık yıpın Hakkı Er- 

gm’in cş i Kayıhanım 1 
Ergin. Önceki gün ge¬ 

çirdiği bir be/in kana¬ 

ması sonucu komaya g«r- 
mi; ve kaldırıldığı Amas¬ 

ya Devlet Hastanesinde 
kurtulamayarak vcflı . 
etmiştir 

Me'hûmeye CcnSb ı •' 

Allah'tan r-hrnet, kederli 
adiline ba dılcrir. 

•0 yataklı 

Sağlık B kanımız 
1 Sayın Mehmet Ayılı- 

n'ın g.'ç n ay içinde ib 

V-’inize gelerek incele- 
melerde bulunduğu Ta- 
îov.i S ığlık Ocağı, ı 

yataklı ha*Un*y«' «lo- 
yal.ıklı fuulancye d«V 

' n üştürüldü. 

yılında s.t> 
lık Merkezi olarak d* 
Ç<mıiz lı.ılkınııt hizııı> 
tuıo gımı kuruluş, bıı 

-tülümün l‘*S| yılım 
katlar »ûrdünnü*. fakat 
hu tarihten Sağ- 

! hk tK.ığı durumun» 
getirilmişti. Hu durum 
h ılkın çeşitli şık Ayeti" 
rint* nelı*:ı oltırım Ana¬ 
vatan Pirim ||çı 

ııctirıı Kıınıhı, 
27*I21'<Sİ tarihli 

r.ıporlı. Sağlık Ihkan 

Jl’ıın iletmiş v> Sağlık 

Yarından itibarın | 
Belediye Başkan aday 
lan İle röportajları 

yayınlıyoruz, İlk rO- , 
portaj; Oo£ru Yol Par¬ 

tisi B ’cdi/o Başkanı » 
adayı Nilut Yıldırım 
ile yapıyoruz. 

^ 1*4 -p » W/W;|<Hr.jJHv 

İ Merkez Eııunıiıl 

Ocağının. iKr hıkını 
dan ııubaıt olan duru 
rnıı gûz nüne alınarak 
h-ıüaiu* yapdtna»ı talep 
edilmişti. 

Işt«* bu raş»ordaıı 
'• nra. durumu hıızat 
>*rınd« ını*vtotnı*k sçın 
ilçemiz* gelen Sağlık 
Hakanımız Sıvın Meh¬ 
met Çydııı ı »l»*ğı yrrın 

d»* p'*rvfek >»ğhk Ora 

ğmm hastaneye d An üş-, 
tı:rıilınrt*iııi «maylıdı 

A tutya \uavatan 

Hafik* MıhVltrktlı \.ı- 
yın bnu'l Oıadaiı Aıı- 

«eki gün ılçemtr*» g**|«». 

nüştürüldoğünu, Ancv- 
hk!" hinanın kalurıfer 
trti'rttuun keşfinin ya¬ 

pılıp. işler bitle getiril¬ 
mesi içliı Amasya IU* 
yındırlık Müdürlüğü», 
dm ele ııan uMuhğinı 

lmwlın Uraı inle uma- 
«lan totın faaliyete gr« 

çecek h.»«I »n»:>n, ope¬ 
ralar ll r iııu mÜhav¬ 
im, IVrttMyvn »luktor 

ve %»» yntrrlı »ayıde 
hemşire >e dıgir |*rf•»# 
ı.cl alanu»ı >apd<t*egı 
nı müjdele îı 

r\*k; sağlık orağının 30 
• ^• yatakh 11 1 : . 
"I »vı. 

hır 
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ŞİİR KÖŞESİ 

l TMuUr tlı kdn, yıhfatlr—çak m 
\ H • r- \ • r- * ■ k i «' i. \ 

VA *k dağlar inecek, \Aıfiy^ mi içm"\e 
N K ı.;;k !»«r g d* düşüp h-»vahdetti olacak S 

\ K ıir ıftdu/ ! * fk. hiç kambur k.ılrıı ıvac.ık. ^ 
N ('»«filler liiywl edip hep apışıp kalarak, S 
^ Topruy-au k ınjıp U olacak battaniye, 

k 1 )rtn :♦ ye i >/.ı : . ;f-n \ • *««n i* ı> ,ık v 

Dbarsılı birçrvğumı.'i işi varım kalacak 

Kimi gidilmeyecek. kııııı d * ağlayacak 
Tam eşitlik olj'» ık. k ivgi yok *m-ben diye 

Beyci Siyah htrış;p sarmaş dola) olacak 

Herkeı bıribiTiru* yı soruyu sorarak. 

Şimdi nasıl ola*ık. bin kttıı kurtaracak 
^ lü'tuınlar sıbn Jı.ı, bu k »i .r tlâş niye, ü 

k II i*rall • bekletiyor hak'Hcsul. kevser ^ 
SANCAK 

SELİ Mı )C.IA 

sen 

Sayende cehennemi arıyorum şu {ünlemde ^ 

Ne (özlerimde uyku ^ 
Ne (önlümde meltem ruz^lrljn V 

öfletinc dertliyim k». * 

Gönlümün tultınıydm. serfled bir tahttı S 
İnciri, dırıvfa drjitirrMino •> 

i 
İnciyi, danyla dcğişlrccsmc 

Jerfiden kurdunum (Onul tahtlma 

Ikl kuru|u tercih ettir... 

Vına de teni söküp aum:yorum 

$♦▼(» dt/rur Itrimdi daYşan ıcmln 
V*Aki. tankı aen alkol 

? I«n ı« alkol.k olmuşum 

Levent KARA 

Kongre İlânı 
Tofova I>inf örevliK ri Yardımlaşma 

D«r*rg4a4ıj S.4 UM l'crşcmbc gunu Yıllık 

OİAfoo kcotfrrai Ta>ova Merkez Kuran 

kyetti Yemekhanesinde ua( 10.00 da 

yapiacakiır. Asm uai ve >crde üşrlcrİn 
uşnfl*rl rica olunur 

i kserlşef Uttiit edilemediği takdirde 

İMgrc 114 İMİ perşembe günü ayuı yer 
o# uaiia fmpdif 

ü C S D E M 
I» tok iıtu »e apk| 

t* Dt»a« Ufıiltki 

k l*ab;(l rafurlantıt ukunmau 

4 ItptrUıiâ (uaruia u)il,rio btupnaıı 
I I «ta(j m korulaaua ikray. 

$ I bmtUiü m OejMCİJiue Kurullarının 

f- IkU m M«»Md r 

K i 

* * 
* TARİHİMİZDE * 

^ a a n l v J 
* Of,A Yİ.AK 

* * 
********** * 

Dağbaşındaki 
Garip mezarlar 

Önsek izine i a*ır şa¬ 
irlerinden Dolmnhalıç'di 

Ahmet Efendi zarafeti. 
tıOkt«*<fmillet il<* tanınmış 
bir zattı. Esmer)idinden 

ötürü şiirlerinde «Siyahi» 
mahlasını kullanırdı. (îıı- 
zcljyazı yazar. ıım ı .ı l t 
anlar, marifetli odaın.lı. 

kibar ve rical konak) ıruı> 

daki yinn toplantıların¬ 

da armııhr, beklenir «oh- 
bete iştiraki m«vli lere 

bir parlaklık verini i. t) 
a^rın tanınmış ricalin |e;ı 

Kaplanı Derya Küçük 
Kılıç Ali Paşa, Siyahi 

Mırnet Kfendinitı velini* 

ııı *11 yerinde hâmisi idi. 

Paşa Trabzon valizi olun¬ 

ca, Siyahi Ahmet Efen- 

diyi dd beraber götürdü. 

Boğazdan çıktıktan az 
*onra bmdikİTİ küçük 

gemi müthiş bir fır¬ 

tınayı tutuldu, güçlükle 

nğva tabiilerine tıkındılar. 

Kırda çadır kurup deni¬ 

zin yatışmasını beklerken 

Siyahi ile arkadaşları et¬ 

rafa bir gezintiye çık¬ 

mışlardı. Doğ başında, 

ıssız bir köşede birkaç 

mezar gördüler; şair gül- 

dû, mezarlara: «Hey bi¬ 

çareleri... .Şile ka-abiM 

buraya yakındır... Ne 

vardı burada • *! vı»k... Ilı* 

raz dişinizi sıkıp bir şen¬ 
likli yerde pmıüİM's diııız 

yal.... dedi. Fakat, çadı¬ 

rın ı döner dönmez müt¬ 

hiş litrem© ile yatana 

«llifİli ve o gere öldıl, 

Arkadaşları, Sıyalıl Ali¬ 

me'. Kfetıdıyi gOtürüp o 

dağ başındaki kabirlerin 

yanına gömdüler..,. 

/A Yu 

!*1 I!>Iftl FC7 tarihin 
d ul niş »! lujuuı 112 »7 

nuıa)r«lı «bilyelimi ka- 

' " » î 
. . 

i NCCLfiM E—ARAŞTI R M A 

'Türk D il i9 n i n 
Tarihi Gelişimi 

O^rji/r ötdemit —7— 
OCMIMINI 

ORTA DEVİR 

Ortn Türkçe, l’ygur devri medeniye* 
lirıin ve yazı dilinin yom Mm, ayrı ayrı 
coğrafi bölgelerde teşekkül eden ve çeşitli 

medeniyetlerin temrinde g-'lişen Türk yazı 
diline «Orta Türkçe* devri çağı diyoruz. 
\I-XV. vüzyıllararası kabfıl «dilebilir. Hu 

ort ı Türkçe çağı. Türkiyatçılor ara unda k*»- 

>inlik kazaııaınaıııış ve çeşitli g »rüşWorta¬ 
ya çıkmıştır. <I0) Hunuu başlıca M'beplerı 

ırau ıd ı, dil tarihinde kedn sınırlar kona* 

ıınvışı, Türklerin ıd.ımiyeti k.ıbnl etmesin¬ 
den sonra, mu'bıın.uı olmayan t’ygurlar o* 

ruviu la Fygıır dilinin devam etmesi Ort.» 

Tılrkçeniıı, bdli târihi r içinde sınırlandıttl- 

ma-ı güçleşmektedir. 'Türkiyat âleminin ön¬ 
de ge!*n şıhdyctl.Tİn l n Reşit Rahmeti A 

rafa g3rt\ 12.-1 k adrlırla Türk dilinin 

târihi inkişafı da b:r dünüm noktaöndu 

bulunuyordu. Türk dili bünyesinde ve 

morfoloji bakımından muşnhade edebildiği¬ 
miz en büyük inkişaf İmi Hırlarda olmuştur. 

• Birçok sederin değişmeleri, isim ve fiil tasnif* 

î l erin in yeni veçheler alması, kök ve eklerdeki 

j adı vokallerin umumi nlıenge uymağ ı başla* 

» maları vb. dalla ziyade bu devirde başla- 

• mı.ş veya tamamlanmış bulunmaktadır. \- 

J sırlarca kullanılmış olup, geniş bir muhite 

j yayılmış ve anane tesis etmiş olan e^ki Türk 

; yazı sistemi yerine, Türklerin idâm muhiti- 

j ne girmiş olan kısmı tarafından, Arap alfa- 

î besinden alınmış olması ve bunun da tam 

• 'l'ıırk dili bünyesindeki tabii inkişafın ol- 
• gıınlaştığı bir devre isabet etmesi de bııyıik 

j t<*'.ıduHerden biri olmuştur.» Aral'a göre, 

XII. XIII. yüzyıllarda Türk diliııiu bir 

dönüm noktası olarak gelişmeler olmuş, is¬ 

limiydin de büyük tesiriyle, eski Türk ya¬ 

zı m-teminin yerine, İslâmiyet i kabül etmiş 

olan Türkler tarafından Arap alfabesinin 

olunn ı-ıda büyük bir ti^adüf olmuştur. Ya¬ 

ni. Aral'a güre: « XII. asır Türk kültür 

muhitinde bir dönüm noktasıdır..» (17) 

Faruk K. Timurtaf ise, «Türk dıli- 

tım 12. \e IX asırlarda büyük ve e*adı 

m* ve şekil değişmelerine uğraması hoiiucu 

IX asırdan itibaren, yeni yazı dilleri orta¬ 

ya çıkmıştır. II. ve 12. acırlar, e>ki Türkçe 

ile yeni edebi diller arasında tabiutiylc bir 

geçiş devresi teşkil etmiştir. Edebi lehçelere 

• Yeni Türkçe devresi dendiği taktirde, İmi 

intikal devrini « Orta *T»ırkçe » diye adlan* 

d ırmak gerekir t (18) demek suretiyle, bu 

devrenin öııeınini belirtmiştir. 

(10) Ali F KAratDfttılıoflu lürk Dili »h 51 
(17) T. D K K. 8h 1UJ 
(Ul) K T»muriA« Turkçcmu v« u)üurmAcüık 

(Ikv.un v^r) 
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GÖRE: 
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Tart dışı 

^ urt dı*m |.ı. MiUj 0|k#WJ 

’*.'var- IJ'inhnlan ;,wl 

}in« uyç„„ olarak. ç«k„p kam,.’ 

• ’r V5 k,,rkl R™ «lonûyorUr. (V- 
n>e k»bnlaruı çog.,; ,x okunt.ı, 
tutum v ekonomi bil?Bİnj,n vok; 

«un «Mu,-» ivin p..r;;m oluyorlar. 

Hel* y«Mİ yolludan delilde }.. 

”n ?,,rk*Uwfcî y«rt J'îtn-ı ıpdıp sjf 
lernelvnl..,, idifadr demeyenler, 

mahvoluyorlar. I İtici yutturması 
ıl- «ı lenlerin halini yazmaya uta- 
nıyorum. 

Dünyada kendi kendine ye. 
t' rlı ülkelerin ba* »ıralarmdayız. 
Ne ekersek veriyor, nankörlük v;ıp- 
mıyor cennet yurdumuz, ille de 

bir.u fazla kazanmak ütiyomk 
yurt ivinde gurbet neyimize yet- 

iniyor? Sanki kazancımızı Um an* 

lamı ile de^-rlendirebilıyor mu- 
\uz? Biz bu cennet vatanın nerv- 
sinden kaçıyoruz? 

Hen Tajova'yo gelmeden ön¬ 
ce. buraların bu kadar verimli top¬ 
raklara sahip olduğunu bilmezdim. 

s f n d-yurtdt.uıda ijfiniz var mı? 
İlilmiyorum. I!,lw-m k; ,]„ QlkH. 

Ç«k gurbetçiniz var. o .... 
s»rlı;n onların hatmi... 

Namazı, orucu unutanları v.ı- 
zır tını. Türkçe'yi. Türkbi«û unu- 

“nUn yamnlım. Vdtılan yuvalın, 
yuvalık vasfını kaybeden topluk 
tokun yalanlım. Tarzanca bil lık- • 
-n yabancı dili konuşmayı ,n<-Ja 

lı ilme t irenleri yazardım... Vide¬ 

onun yaptığı kepazelikleri, kepaze- 

*'rm yMJıklan, Sosyolojinin be. 
nnz k-«f.-tmc.ii|iı aile tiplerini ya- 
zardım. 

İçtima ettiğimiz % i) ler iae 
kendilerine ve bozdurdukları do- 
vızle. devletine yardımcı olmaya 

çalınanlardır. Gerisini ne »iz sorun, 
ne de ben söyliyeyim... 

Beş yıllık yurt dıjı görevimi, 

hatıralarımdan si leb i lirsem, havuta 
yeniden ve tert*mil ba«laıy olu- 
mm. 

Ne mutlu, yuvalında, yavru 
larmtıı ba«ında olanlara... 

lıiVLfVvSjl 
Hazırlayan ATMACA 

1 2 3 4 S 6 7 8 

kelin simgesi 8 
edilen yker tozu 

KönıOrd**n «•!.!*♦ 

I V £_ İNİ £ 0 K. & 
0 

A _A S — A C 
3 

u İl L L M E 
4 

. K & S* ~Â L. 1 N 
5 

1 û (M A s Â L 

6 L A 
• 

N İÜ T A »/ 

7 _A (L K _ N Si N 

8 S A K. p\ R O 2 

SOLDAN SAflA 

I- İtalya'da r«kı bir devlet 2- 
Cennet ile cehennem arasındaki 

3- Tersi yanardağdan çıkır*Çok kü¬ 
çük pjr; ı » İl.ive Mrıkûn, >c*»u 

5 (iünlıl!» fikir yazılan <> Ikınıl* 
leyeıı Kıvrım 7- liır Kıtabevı Ni* 

YUKARIDAN A^AÛIYA 

I- NAtııık Kemâl'in « çığlık s 
an Umum gelen f iirınin ndı 2- TKIt- 
Sİ Geometrik bir tekil İlacına (II) 
harfi gıdırse kültür anlamına gelir 

3- Bazı hayvanların ayağına çakı* 
lir l*la»tığııı Sertleştirdim} i »• .No- 
t.ıda duraklama ivin ti /.arılı !t- 

Bir iç orgaıı^Sodyıımun simgesi (»• 
İnanç caoslan 7- İtalya'da bir ye», 
hır 8- İtalya'da K»ki bir devlet 

DÜNKO BULMACANIN CEVABI 

SOI.DAN S\GA I Hariciye 
2- A men kan 3- Sefalet \ Ali At 
5- Nıko Akı) 8- Ay*K«ıv 7- İJİle. 
zar 8* İtibar ı» 

YU KABI DAN AŞAĞIYA I* 
ll.vsaıı Alı 2- Ameliyat t- Itefık l.ı 

• İr.t < »kBB ' CiU v*» <9 Iko 

Av*r 7* Yatak He 8- Kn Tul 

Çarşamba 14/3/1934 

oste&ı? 
ShvAv* m 

<ıınm lUimujUn, 

Denemeler 

' 

Tltr.tl/r*"’ M>*U,n* ru,‘«-' . I 
«..n, J.J..Oİ Hı«b| tiril» İÇ;, u» ,,f. 

Mk. bilin,. p„a> J|llm k a<u,ıM 

ytr wru bir titacar kitabı 

*"■ k"**'*rJ*k' r.Urlcr-Hİ 
' “ U"“" f'UcfU.,0,. J», 

* T"u, U’l * 3“* *b. ni«.n*rm 
ntflarly.c tKtlcmif du^ûoc.Ur n . 

... . M.**'*.t** ,“ ,lüta■c*,", ««»r-.O. Jvrrn.b 

m,r’tV'”k4 bin Itf l<nj r.Q riUrlerl »ir 

«rUnemelrrdr <n «tk ratllaaaıt f k rl.r ff|. 
wfc reflloron.r b.Ulod.ki db,bedirdir. K,».ru 

# ı # * dtacbllıriı. t>Ua 
UİMf.a a ia%aaUr «r««ıaia b le r«b İtibar gir 
n»rdl*lad.-nMl.n..Mr.t.|riM^|<aj).rî ,Ff|t f<y| 
Çoklar içt« «Ufilmaa atık ««ralts çatık kaVlı v. 
^Ulı fdttcnntk barak b!r batidır thı^ )ü<u*« 

*akt*. ba kaık.f. baçlrkla ma k y kim uk-.ii»> 
f O k kr? bayram te b,f .amm İç mJU yayanı.,, 
| emreder b.re Camlı ve bıu g.bi ıo^k b r ,0a 

| K‘*nUde ftİMfala barıa a inadı i mı (UUrlrıajOS) 

f ) •«»: «fılufraia iaıaıaUra yafam 171 baş- 
l Iarkça d. SUm* U^ra t dcrkrn dr sdyl«,tC<kUr . 

Ö iaaacıadadır. MoaUlg^aba fikirleri İleri »Ur 
t dukua v«nrj »dıUrial t'iaior/ua |u »|ıki>|« (w* 

ö By*ci*l«rç A fcltaft sağlam irade. Um; u dardatlak 
a Amaçlan ha,ka otaa Öteki blllıaaler %ad«:e attılUr • 

Maataigae f.loiafl.na raakıllılartaın f4|U 
g Enliklerini aakiediyarı Akla Ufgua hiç bir »ey 
z yoklar kl lam teni dr akla uyg m altuaeın leıflü 

Hu f kir. Grorga Oruicll*.n -tkiliılü»ua«<lne a« kadar 
da b.-neiyor (Ilkı II aJ ılaı ,4ı ukua ,1 ut) Gcargr 

| Oruırll «>f ,J1 

Felsefe d t» »adak i koautarda da lig nç fi 
k rlrrl »ar AUatalgna'm. Çocuklara babalerıaıa 
y.teneklerlae göre değil k<ad. ytlıkletlae g ,, 
mcalrk bulmak gerekir. (*)f !>t) 

«Yasalar d«|ru olduklar, için de^il ya »a 
oldukları Içla yUrtrlOkle kalırlar Yata koyanlar 

d« nasıl aharsa almalar İmardırlar, »ocunda bar 
yaptıkları »ry Üter Ulaıuaa »udatı «« de|i»ke«- 
d'f, (»yf ;40) 

«A»k dedl|lmia yey araulanau bir »arlıkla 
bulacağımız tada susamaktan be|ka bir |.y drğıl 
dir gibi gsliyur bana (syf tll) 

lirle »u filonda du»uas<«(u« balın «la*aa | 
yaparken gldenlp ut.omak bir eda*, rau «ı'dürme 
• lal bilmek Ur bir çuk «rd.vttLri i» ne «leu bir 
yereftir. Iliri gauab Öteki aevepiır i«>f. 14) 

•laıaaa kakkıadoki Jd|Uartl el Je yopfedlr* | 
lu»aa y <r alıklar m <n ea*alİMien nlı.ıdır. #/|»yken 
aa mağruru da odor (s»f 1 41) 

<2ebu Yafın) 

1 



YENİ TAŞOVA Çarşamba 14/3/1984 Sayfa : i 

Carsa Koya Cami ve Müştemilatı Yaptırma vc Yaşatma 
Derneği Tüzüğüdür. 

İLÇEMİZDEN HERGÜN KALKAN 
OTOBÜSLER 

(Ouaöro 4««otn) 

Açılıştan Ma/a t »planı»; t ]rtartaı:i ttcsrc bir t>a|lıı vc yeleri kıJar bifkan vekili 

İle k»i«p »ederler 

Teylaafuta yönetimi f:arl kurul başkasına aittir Katiplor toplantı tutanağını dil* 

r««!«r V» başkanla birik!* imzalarlar. 

Taytaatı naıod ı bitıia tutanak ve belgrler yöurtim kıratın» verilir. 

MtDPf I? Yoplantıia glrüyülectk konular : Genel kurul topUnlmndo yalan gin* 

drmdf yer »iu madirlrr gküfJtıir Anctk toplantıda hazır bulunan üyelerin en »t onda 

b.ri urtfıadıa gvftıfulmeıi Ittcacn konulana giuJrnıc alınman sorunludur. 

M \LH»t; ı It-Cenrl kurulun görev vc yetkileri. Oy kullanma ve karar alına utul ve 

t Şelillerl : 

a> (»mel korulun g'-rav w yetkileri fonlardır 

« Dire t argonlerını seçmek. tüzükte drg.şiktik yapmak, yönetim ve dm tim kurulla- 

ftr.a repıraai g »rüştsek ytaltim kurulunu ibra etmek, yönetim kurulunca hazırlanan 

bütçe» I g r. aya a veya drğştirrrck ktbul etmek, dert.-k İçin g*r.klı tayın mat mal* 

farta t «Ha allaman veya mevcut tayıamaı malların safılraatı kutusunda yönetim kuru* İl i* yrtl vermek, f) raeğln Iclrrutyuoa kıtılmatt veya ayrılmatıua kurar vermek l>:r* 

n;| a f-rhiat kırara bağl ı muk. furuğun. mrv/uutın verdiği ve genel kurule ı yap» t muti 

baîtrt 1** gîrrvîrri yerine g l.r.n-k vc kırara bağlamaktır.* 

bı O; k fltanma vc kırar alma ut al vc yekli ; « İler üyenin genel kuruldu b r oy 

Ullıo nı f. »iki vardır Cja oyunu biuat kutlanabileceği gib diğer b r üye aracılı;* ile 

d t kullanabil*#. İler aly r g.n-l kurulda eoç »k bir Üyeyi teımil edeb’ür. * 

e) karar Alma Utul ve Ş»kli t 

Un;l kuruldu atının kururlar toplantıya yiter iy? «ayıtının {odunluğu İle k »tn! k 

kazanır. On 1 kurulda oylsmtlar açık oyla yapıldığı gibi gltli oyla da yapılabilir. 

M î IMTılatlim kurulu leşklU girev vc görevleri : 

a) \ oactina karulo İ atıl vc a >«J;k üyeden at olmamak Üter c gcarl kurulca g .11 

oyla Mfitir. 

Atıl üytllk'cede boşalma olduğu taktirde yedrk Üyelerin göreve çagnlmatı sorunlu- 

4ar. lteıtla t rulı üye tavın, boşalmalar sebebiyle yedeklerin d: g:tirilmesinden son¬ 

ra. ı.»< m .ı taşıtının yarmadan aşağı dişu »i halinde 2)04 sayılı kanunun 2İ inci mid¬ 

in m* $ re bnrckr? rdİİİr. 

I* Vkariın k rulunun girev vc yetkileri şualardır : 

I <«4»:l kuralda y inci i in kuruluna seçilen Oyclcr en yaşlı Uyrnln başkanlığınJa tup- 

tınarak ir ılcmiı başktn. bi|kn yarJımcııı, takrcler, muhatib ve vezn.dtrı seçmek. 

X- Ihrttk adına bankalara pura yatırmak vc dernek adına gelen hertürfü para vc 

y^*.ta »«(irmet-rini almak İçin yönetim kurulundun bir yadı iki üyeye yetki vermek. 

) P«nt- ! ı«m» l «t nek veya bı buıuıta kemli Üyelerinden bir veya bir kaçına yet¬ 

ki vermek 

4 IKrnrg n g lir veya g der hesaplarına İlişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme 

a!t bit i* 71 hamlayarak g?n:l kanala »sanık 

I* (hail kurulca verilesi görevleri yer.ne getirmek. 

f* Orvacğin tüzükte yatılı bulunan anacı vc amacının g.rçtklcştirilmcai Ütmen ça* 

Itfmaian ı»|Ua»k 

T- Pcracta amacı i ti ikamet inde kanun ve t'iıüktc yazılı hükümleri yerine getirerek, 

bifd ti ve H^tca acşretıruk. 

• TÜMğfta mvtıatu vc gntel kurulun verdiği işleri yapmak vc yetkileri kullan- 

H «Ditti ı İS Panelimse kurulu trşk*l vc görevleri 

yİRİN-MİSTUR 

Snımtııı 8.00 

« 8.10 

Ankara Gündüz 11.00 

« Gece 22.00 

K.şchir-Bursa-Balıkesir 

İzmir 17.00 

İstanbul 17.30 

u 9.30 

ERTUR 

S misim 8.oo 

« 8.15 

Ankara 22.00 

İstanbul 16.3o 

C.ÜVKN sr.YAli.VT 

F»rz incin- Er z urum 22.3<> 

KKİJAA SEYAHAT 
Ankara Gündüz 10.00 

« Gccc 22.00 

İstanbul Gündüz 16.30 

*< «4 17.00 

KOYl'NCC 

Samsun 

ot’iı.U 

8.oo 

Yeni TAŞOVA 
Gıınlük Mahalli Siyasi Gazete 

İlân Tarifesi 

Resmi lllnların tek sütunda santimi 300 TL. 

Tapu tcsçll ve İcra ilintarmın tek sütunda san¬ 

timi 150 TL. dlr. 

(bs <!mı )orw!u S atıl »c S yedeklin aı olmamak üzere g nel kurulca açık yada 

Şii oyla t , İ r ftıçlkslcr k adi aralarından birini başkan seçer 

t*.»-ete»» »a» m Km mm **/•» *• yUÜlırl |«altr4>r. 

t* ItOMttnt 4oa»«t«o»o Ur«!>«<ı Mfilıı |)c»«ılı*« korulu, )4ı*ı'm lurtlttut ÇO- 

* rot - - »1 l«ı*t »4 Ivtaıiı yanlı •«»< y«pı; )ı*nıtJi|ıai k»Ur«*i eder, («llrUrlt ti 

ri i- •- »4*t *m bar «q»«U'iı 4o m |«l liı y »pılirf <«t Cıtıllıoıh surctyl# Htr allı t)da Ur 

i»- ot t» »l»«» V t 4u*4to* ı*«atl< 4o f«»«l k«nlı bir rıyır oraodc*. 

nMMJt ı M w,;Uıİ4f« I4a-«rr t<14 »o»k « (ittıl ko’ulao yaşıUt »«çimi lılryra y«4» fttn 

. ,*»u. ao t»>a . taytıtı ttftiniıt, yUolo. 4«*ot ot b-r-lUr» İle 4rro»|ıa 4l|«r t»|»t* 

t*o s« M>i>« — »a ya«4İ l|»w«t, *4 M lıyrltn, babı oio’i. 4-i-ut yari at torikleri, 

‘ noUıl1 *4 Mıo ot a ok I ıra. 4«4m» mrbatlolo b*J»ıJ«;» Ştrii blyab otOlkl ootlrl<|ia« yatı 

4a |rt»«ut o 

HASm- l| C»oL~ a «4ar*e*4Jort y*IUk oUot. Soo-tsao l.r*4»r. 

n« t' il D* 4İ Itıt4*al« 4*f *«at >ot G«»«l bımiat tpı »kİ ç-ğw»’«i|- ll« yapıUr. 

|wr «4 • oötobo İ4| »*t n(»4İı»l »tkoMİ fotot«J» »Un o4illr. 

fa t; . : ll .*t-4| t |4 4 kur -i» «C/* o»4-ılorı «Ufotkço yoptloo ftfıaior, latitpUoaa 

t,-,.- ». * ro ı- •' *4 • • O fatUratUrdtt otfloooo |oi rbr, 4«ro«lo mal aorl«|ı-4-n 

İl . 4 l rO*a> »4-oooC bOioürlM vfjo» oturok lorloootok. ktjt» «o fordım- 

- » -»o o» -.-el i«* t*l |4İUUfi ol«o4t ba4«ıi llo UfUttl. t#»4ar 4it kor- 

- »- ^ *><• « ai«o la#'- t'*4 f—»o kooboyo y-t^rtltr İla aomolor yOeotlo» 

Kongre İlanları 2500 TL. 

Doğum vc tc>ekkür 750 TL. 

ZSyl ilSnları 750 TL. 

A1IONK TAKİFKHİ 

Yurtiçi 6 aylık 2500 TL. 

« 12 « 4000 TL 

Yurtd.jı 6 aylık 4000 TL. 

« 12 aylık 7500 TL. 

SATILIK KAVAK 

Taıbda, 30-90 devre arasında 

250-300 adcı Kavak Satılıktır. 

Müracaat : Hilmi Usta 

t » ftÜt 

ı 4— ’• a ı4> S4bt«üı al—Vy« kaya! 4o(«rrt«r , l-IUur 4«ftorl, S - 
M «< at»* o« !i»ıt f U—« ••••«* Co bufryo'er* U.ay-lo*4o »ok- 

. 4 t k.a-a i a.p «, k '»• «» «t* t t , 4- |>»mUb«| 4ajt#r* • 

(L LU Va/ıı.) 

Ayakkabıcı. Çarşı içi Telefon 176 
TAHOVA 


