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H. P. Belediye Başkan Adayı: 

Samsun - Asnasya yolana 

Belediye otobüsü koyacağım. 
Düln yayınına 

banladığımız ada)lar* 

la röportajlar dizisine 
bugün. Halkçı Purtj 

Belediye Başkan aJ a. 

> M Hilmi özkavaklı 
ile ) apliğimiz ropur- 
t-jla devam ediyoruz. 

Yeni Ia^va-Bne 

kendinizi tanıtırmışım/? 

H. Üzk.ıvaklı \». 
Kmi Artvin'in Arhavi 

kazasındanım. I.;ğ; yı¬ 
lında doğdum. .T2 jö¬ 
nedir de TttŞOVa V© Yu- 

w*»n!İe mücahitlik yap 
„ maktayım. 

d*»n Beledi)*© Başkanı 

olmak btiyonunuc.? 

lî. Üzk ıraklı Hu 
rada »eneHrdir. Beledi, 

ye roblcri ij yapmıyor. 

Bu memlekete son zv 

manda» güzel e««»rlrr 

vererek kendime ran 

nıct okutmak istiyo 

rum. /eten mesleğim 

de bu. işte burıun iyin 

göreve talip oldum. 
\ • 

şova'nm öıııcmlı rıı* .»•• 

içleri nelerdir.? 

İt. Üzkavaklt-Ün- 

celikle cadde ve sokak 

Kırımızın oıı ınm v • te 

mizJiği, toplu taşımacı- 

lık, Tuşuva • Aıııasy.ı, 

Taşova - Samsun orası 

belediye otobüs neferle 
ri düzenlenmesi, yeni 

gelir koyıı ıkl.ırı. nlıı<- 

tu rulman »aııayı s»t**sı 

m ı yapımı, spur t.?**,!... 

nun kurulmalı, dç>i«? 

•lî-Mimı kolay la Ilımı ık 
Wİo. pncır kantarma 

bir köprü yapılması c.». 
n»ı ve kur aı kur*u gûı 

iı»adet yerlerinin yopı- 

tnı ve onanan ilk pHa- 

d akı meselelerdir. 

Yen» Taşova Be.*- 
dive B ışkanı olduğu 
mız zaman ilk etapU 
hangi mateleleri ©1© ala- 
raksın».? 

II. Özk a vakfı-ilk 
olarak c.ıdde w sokak 

Unn mı irimi \r te niz- 
ligi. ko:m«unu e!© alı 

• 

hip olduğu gchr kay 

nakhrını kişi menfaat¬ 

leri güzel, nektiıbı. lam 

ve gerekli bir şekilde 

hal kımızın menfaatle¬ 
rine uygun bir kulla 

nacağım. 

Y* »ıi Taşova Sizce 

gençlerim izin kahve ko- 
^derinden kurtulması i» 

çin neler yapılmalıdır.? 

II. özkavaklt (»enç* 
İ Tİmiz u spor yapabile¬ 

ceği, spor t»**bleri ve 

Belediyenin imkanları 
dahilinde yeni iş saha 

ları açmak iyin bütün 

imkanları seferber ede¬ 

ceğim. Uj m ye» I o gönç¬ 

ler İmi iz kahve köşelerin¬ 

den kurtulacaktır. . 

Yeni Tuş«ıva İlçe¬ 

mizin v mıur deryası ha¬ 
line gclctı t aldü \.» *o- 

k ıklan uu ı ;ıu nasıl inr 

C/dir vergisi beyannâmelerinin 

>1 Mart akşamın akaçlar 

verilmesi istendi. 
1**83 takvim yılı. 

na ait. gelir vergisi 

beyannâmelerinin. .11 
Mart günü m»<î» 
bitimin»* kadar Taşova 

* Dairesin© bildi- 
rtlnıeu ittendi. 

\vnı süreye kadar 
Cvlır vergin |. taksıdı- 

nın de ödenme»: gvrt» 
kıyor. 

M marta kadar 
vergi levhaları İle bir 

lıkle bevannâmebria’ 

vermeleri istrner» mü 

kcllefjeriîi. bu ı-snhi 
geçirmeleri lıabr.de re- 

11 uygulanacağı b»Uı 
fildi. 

Halkçı Poni odum 
M Hilmi Ozliuoukh 

çâzürn duşunüvursu 
naz.? 

H Ötkavtklı-Bu 
konu I., kmıjtrıı il, bir 

»nıarvı olarak altyapı 

ve kanalizasyon tnbl© 
rinia yapımına oncrlık 

vereceğim. Bu sayede 

ilçemiz halkı çamurdan 
kurtulacaktır. Zaten 
ll;»‘mız sağlık ocağı bi¬ 
nan II ilk Eğ. Merkezi 
bina*ı ve Bel*» lı>© hız 

mel binaları ile ikimiz 
içme \*e »ulaını suyu te- 

»isleri benim «erimdir. 

Yeni Taşova Gaz©- 
teıniz vasıtası d© hal¬ 

kımız.! iletmek istediği - 
niz lur mesaj varnıı.? 

II. Öıkavaklı Ta 

şova'lı Hemşehrilerim* 
den isteğim şudurkı. 
memleket menfaatleri¬ 
ne kim ç.dışarakta, 

kim yararlı olabilecek 
h», parti farkı gözet 

ıııeksizin, oylarım kul- 
(Dfunıı S. 4 dı) 

İL jt*% l<;o*r 

Yeni Ecıuıe 

Muhtar adaylarını 

yayınlamaya devam ediyoruz. 
Büyült alan 

1* Nejat Yükse! j. 
Maksut Savaş 

Çaydibi Kas..hası 
Hürmet Mahallesi : 

I. Mehmet (îaıtı 2. Iln- 

| BAKIŞ: 

s 

v*>m Tutum Cumhun- 
yet Mahallesi t. Ahine! 

Şahiıı 2 İsmail Oğuz 

Gollüyü Kasabası 

1- <K,»mı Ozgıtr 2. Al» 

1 oıiıbul A. Şükrü ( «tün 
^ l urMt) 

i 

SKutl 

Irak • İran Savaşı 
Vr.ıp Yon m.obasında «1»rs Islâm Hım 

llz. Ebu Ilekır (il A.) zamanın 1» Arap A a- 
rıınaıloM dışımda çıkarak, llz Oıacr’tiı(ll V.) 
zamanında ise büyük Fetihler sonumla, v% 
manın hııyuk devletlerin len Hizanı (Hoğu 

Korna İmparatorluğunu oldukça yıpratmış, 
Iran be tamamen müslüıtıaıılaruı hakimi» 
yeti altın.» alınmıştır, ('ç kıt'a ürrr»»1.» bü¬ 
yük mücadeleler verilerek, survklı I «dıhler 
yapılmıştır. 

Klıl ı sünnet IslAın Alındın ve büyük 
imamların içtıhadlan ile d rt hık nıcılıcb» 
ayrılmıştır. İnanç w» Uunehle bu mnltep- 
lerin dıııımiz*» ilâve elet« k bir şeyi yoktur 
Hal İMVİe iken dini,dili m »ıhebı, ırkı n »»dur- 

m olsun. Islâm Hininin btnr nnuıühtı olan 
•mır koinfularımız Iran w Irak V hab ı Kı 
ramı ve mûsblmarı nıücahıl Ş*hıtl*mı IslA 

tm iwm % ı. ut 
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ŞİİR KÖŞESİ 

; 

i 
! 

; 
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Bl'Yl'K GÖÇ 
Tarihe knrıştı tatlı uykular. 

Sıkıntılar rüyaları gıdımla. 

«Ar bioıuı tertemiz» derler ya hini, 
Moda grhli. lııuUn götürdü... 

.NVrde kaldı, babayiğit bahalar.? 

Bofa zahmet çekini? <*ki gebeler, 
l.tuztkJ r, *ip*l?r, yapma lıebcter. 
Tılp bebek! r. anrılın gOtûrdû... 

Ib*î sohbetler var idi. konuklar ile, 
Sjx vardı, *C>ı vardı, yanıklar ile. 

Hatıralar vardı, tanıklar ile. 
Televizyon geldi, »iMı götürdü. 

Kitap okunurdu kt>y kahvesinde, 
Gazeteler vardı ç-*f mauutındn. 

Zevki kii;tı tikenin de, yıı«m da. 

♦Okey» adetl«Tİ yaktı g dünlü. 

l*Ukı fl»kl,ır Imftu, V’olic^fino, 

Hağldtk ve vefa, delin» i m*. 

Şimdi paçalık et alırcMuı.ı, 

f)ğUn kızı kolu taktı götürdü.. 

I* k Uf diyorsun, diyor ki ç.dnıez... 

Ih raber olalım, diyorki olrnarn, 

IVkı ne yapalım ? diyorki bilmem. 

Hu fp vfekJık bizi yuttu. götürdü. 

İnan t. Ur ç rk hafif, arşu »amanı, 

v,,‘ neff» dinlemez ahi. amanı 
^•vtefj, * mını kıldı bunun imanı, 

Vyh U divit.fi.lı,nsinbd Jıi götürdü. 

vlıriMğbı. ddfdnme bu hiçleri, 

I>.v!, , d**mi:î-*r bırak g»;fin göçleri, j 

] 
Şampuan aradı, buldu götürdü.. j 

Selimo^lıı j 

* * * 

Sevgilim 

Sefil duyünûiive urnut doluyum 

Şu yoklukla «w da götü <J d jyuru 

Hami« «tır »|k rtlıgzrı «oluyum 

>m Usu» kadarimcıu guznl atvgılım 

İtere* l*r biterek, dimin kcd«rım 

i ka«r gıitrek, (4aun beterini 

Ho.*u «a fffrrk, öU»anı nıderım 

îotii îc tas «i Uiiaasıı gur. i «ergilim 

$ /-* t*4 oIkih **r*iü i*\,ı 
v ak »kız «tkuuu y :»ı 

1 İka 4 4 S \kak k A'jtum *«aj 

* İM* br,**n te İti f<uH «vgdini 

I Uİ ÇAfiLAH 
* l* • • • — ||| JJ 

YENİ TflSOVfl 

Cuma Sohbetleri i 
i i 

jUnyhıftt (Jr titiz 

| luıam Hatip j 

Kaya üzerinde yeşeren ağaç 

İki cihan güneş» sevgili pcygîmbcrımlz. (S.A.V.) isli n dinini hızla 

yaymaya başlayınca. ba|U Ebu Cehil olmak üzere Kurcyş boyunun İleri ge¬ 
lenleri, blrgün amcası Ebu Talıp’c başvurarak Dediler kİ: cEy Ebu Tal p! 

yedeniniz Muhammcd. atalarımızın dinine aykırı bir dm ortaya attı. Düpe¬ 
düz b çim llihlartmıza hıkaret ediyor, atalarımızı lanetliyor. Biz bu İşe sırf 

sizin yüksek bitiriniz İçir» goz yumuyoruz. Fakat daha fazla sıbrcdemcyır. 

Ejer bu maceradan vazgcpp de bize uyarsa ne J!i! Yok ortayı attığı ou 
yeni dinde ayak dirct;r;c işinizi kılıç!ı hılicde^ız. Ne dersiniz?» 

Konuşulanları b-j/uk bir dikkat ve vakırlz d.nleycn cou Til.p, 

« Lütfen biraz oturun, oturun da yelerim Muhammed i çağırtayım. Bu söyle¬ 
diklerinize kendi;! cevap vcrjln.> dsy* cc/ıb ver.r. 

Ardından yedeni Hz. Muhammcd‘1 ça|ırt:ı. du lirada Ebu Talip, sc 
] dir üzerinde oturuyordu Ş kâ/cto gelen Ebu Cehil vc arkadaşfırmdan h«ç 

birisi, onun yanına otur uya cesaret edemiyordu. Çünkü Ebu Tll.b, Kurcyş 
boyunun baş reisi id-. >U. peygi nber. ( S A V.) daha gelir gelmez, doğruca 

amcası Ebu Tilıbhn yanma o:urdu. ıu durumu gort-n Ebu Cehil ve arkadaşları 

homen ortaya atılarak.* Ey Ebu rjiip». dediler, u Yeğeninizi görmüyor m-j. 

sunuz? Size karşı nasıl sa/gızızca davranıyor. 3<zln o nazlarınız üzerinden 
attıyarak. sizin oturduğunuz sedire oturuyor?» 

fcbu TJI p. bu fesat kumkuması sözlere şu cevabı verdi: « Ey Ku- 

reyş İleri gelenleri!.. Eğer yedenim Muhımmcd dediği gibi Peygamberlik 

divitindi haklı vc doğruyla: buğun benim sedirime, yarında slzm omuzla¬ 

rınız üzerine oturacaktır. Üstelik ba oturmayı da haketmiş olacaktır » Bu 

beklenmedik cevap karşıtındı şişirip kılan Ebu cch I ve arkadaşları ayıldık¬ 

tan sonra şoy«e bir teklifte bulundular; Ey Ebu Tilip! Yedeniniz gerçekten 

pcygSmbcrse. söyleyin de şurada huzurunuzda divitini ispat etsin. Hep b r- 

hkte biz dc imin cdelım.u Bunun üzerine Ebu Tilıp ycjcnl Hz. Muhımmcd’c 

1 (S.A.V.) peygamberlik dSvisını ispat etmesini tek ıf calncc; o‘da. « Nc İsti¬ 
yorlarsa söylesinler, derhal Isbata hazırım.# diye cevap verdi. 

Bu sırada Ebu Talip, Ebu Cehil vc arkadaşları evin bahçesinde o- 
; turmakıaydılar. Bahçede dc buyuk bir kaya bulunuyordu Ebu Cehil ve ar¬ 

kadaşları. Hz Muhammcd'ın (S A.V.) bu kaya üzerinden bir ajaç yeşertme- 

^ «ı>—— t 

Yeni TAŞOVA 
Cîunlük Mahalli Siyasi Ga/cic 

İlân IVırifesi 

Resmi lllnların tek sütunda santimi 300 TL. 

Tapu tcsçll ve İcra ilSnlarının tek sütunda san¬ 
timi 150 Tl. dır. 

Kongre İlanları 2500 TL. 

Doğum ve teşekkür 750 TL. 

Ziyl illnlurı 750 TL. 

AİIONK TAKİl'KsI 

Yurtiçi 6 aylık 2500 Tl 

« 12 « 4000 TL 

Yurtdışı 6 aylık 4000 TL 

« 12 ayl.k 7500 TL. 

Gönderilen yarılar yayınlansın veya 

yayınlanmatııı geri İade edilmez 

Lüzumlu Telefe >nlar 

Kaymakamlık 1 

Savcılık 3 

Emniyet 38 

Jandarma 37 

Sağlık Ocağı 18 

İtfaiye O 

Belediye 6 

Müftülük 29 

TEK 213 

Vergi Dairesi 306 

Sağlık Merkezi 18 

Gazetenizi okuyun 
okutnn, abone 

olun, 
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KİR 

Ömrüm,1, hiç p^v, wvwe. 
dım.ıntaall,), huniv,llnki k;ı< 

omr,,.„dç «evmom. Ç^uicLnuı, 

aç i>trakoııy.acjk kadar g^bratk 

ct-hmdtf namerde m,ılıt,ç olmaya’ 

cak kadar pam buluna». ^ 

yeliyor, »irde hır-,ribma l,.r b r- 

d,fc W ikram *1-bilir •« 
inicini yok. 

IcdavülJeki paraların büyült 
, kummı; vereden kaçırılanlar 

«denmeyim zekatlar, hileli mnl.' 

»tok ve yalanla biriktirilenler 
oluçturuyor, kanjat„u,.e. 

Oldukça muhafoakçr bir 
kılgvdç Wr *rvvlı ık*n, *r»:İ kıymet 

Uyanı defterin* luUf., hakikât 

beyanda bıılntuıı hi.^ok tanıdık 

Kordon». Bazılarınına%kcnle çocuk- 

l»n vanlı. hanları Uş vakit 

namazlarını kılıyorlardı. IhtU bu* 

nbrı mükerrer hacca git ntjîerdi. 

BQ(Ab minele cebimizden 
birkaç kunt} az çıkması. IVvl t.* 

bağlılık, bayrağa coygı veya dini 

prensipler PAH \nın gölgesinde ku- 

İt yordu. ilen çocuğunuzu devlet 

baba askerde bakacak, ^nır bek¬ 

letecek, hem devletin yaptığı okulda 

devletin ı ğretnurıi ç K;;ğunıı/u o- 

k ut-ıcuk ve ho.ıı do >iz devleti u 

vergi kaçırjca kemiz. Tabi bu koy- 

ima' 
Hazırlayan : ATMACA 

!wl«. Khirlerdr, iflcrjnn yapığı 
• ,hı bajlu. (Trmi*. imanlı Vatan- 

p”rv r!'rı l«>*i!ı -terim.) V*ta 
v-rçı li değrri indelUh 150 bmlira 

«On arazinizi |0.<>X) hra vız lira. 
• «->nu. Cıtvlık bu taliden ürün 

, yj^-kdniz. ya do hayvan- 
-anım otlatıp tütünü içecekti- 

"u n",, ın **>« da ün «alda na¬ 
mız kıtaca in mu. Yok böyle «ey. 

I;tv bunun için o-\ ın-m ,-a'a 
« ’ieıı mereti... 

Uıhatı var. ıftetll kız veya 

’ İMİ ,n tuzağa d,;jjn-.ı. çoğunluk- 
* pır» veya onun «azip hale getir- 

•bgı eşya değil mi? .Şans oyunla- j 

rmı rağbetin artmasını rıe iîe izah ! 
ode biliriz? 

Parasızlar zuvglh cljyorsâ. • 
paraltLır mahvoluyor... 

Irestnn değeri para ile . Içj|. 
meye ba«Iıyatı brri İnsanlık kir 

Hu kırı deterj ınhr vıkaya- 
muz. K.ınaut çekmesinde yuncn«k 1 
gerek. (* zaman tınmana nçtlmak ; 
k >lay olur. 

Fakat »uvan denen Ünm en 

l>; temizleyen ve kabul eden* top. 
r»ktır. M«nar. dinini ve devletini 

Kirletenler için kıırn tcmizUmic * 
»ıtolyıiidir. 

Kinle, kâr y«>k t ur... 

1 ı» 3 4 5 G 7 8 
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SOLDAN SACıA 

I- Mıılı illi bir hl/nut kuruluyu 
.»• Ifrfıand l»ir l%n* umu otamııun 
J- 1.4. ı .ılur i* . • !• Olmakt ın etıılr 

Matem >- Hojq t)lt m i|.»n t»? Idf 
K N. talin!: ıt bir Imy-an /• Ya. 
banı Inr biıkl v \olnle • Yemen*in 
buşfolırl 

YUKARIDAN JIŞAÛIYA 

I- Au ıkaıların baftlı tmlunduOu 
bunıluy- Auuç Ri .!* (Yıırun sona* 
YuMikloına I- Ibıuımn Öİümj Eılc- 
bl ıja/ılarda ana fittir I- Dişi »ula 
kaplı >• La ki illide tdma. gıliı 1 yüz 
I i Ksl Yemek tv Bir |*Mr.)dmlu’r 
Fdeblytıiın kısa ya/ık^ı /• Ok ut- 
nuıya ıpirar Buharlı bir biıkl b- 
TERSİ İnce sac 

DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI 

Soldun Safla : I- Sefiller 2• Aba¬ 
na Na h Don Fuat I- Ina* Aya 
> 11 AH t^- hiruf /• Koneol s- l .-Aır 

Yakandan A>a«)ıya I- StYüi— İri 
J* I boıılı 1- Fanatik •- lıı Sara/ 
>• inf Kaııo o- HA-Ker /• Enııyl 

s- Ito ı Pır 

Denemeler 
^ İMM>) ^ 

> .M * «tarta un 4. i 

5 «4rr,u "• —... 

^ «Î0rk p*d«HH.aı« aU«tiW« bir ç«b --»ftf 

5IZZL b^'r^ — d 
İ . . ■ ^mtk Tf»k»»|i«ı«ran|«ri||||||lf,l, ^ .1 ... . *-•* ı->«rırnı«rmiı, » 
\ • ,rrc »ü. ,<zl..rm„. 

» »«IrrUü. i 
\ l.rmıı ti. «f„ı„ 4,mı4 a.j.,, ... ^ 

S *wk»*in~kt<rlal, r«.d,|,,|arı„ s,., ^ 

d.r l|ihpUn||| ı^j.rM,. (,,r M) d 

S S 
S T****T“r MjU mu,«M., ««„ „N 
\ t*ifnc, b.im ın Im*n rt»%l4rıa*l*« oU» Sld Atc* ♦* 

\ »oar* d r>lm% bu»tiuaı»J4 U,l« d*T«r tll4n» *,!, »' 

> Z*I >ar k: PUlcn. riu»o«V« («b4.a«. > 

y ®m,K «^brimuu çtoni»nr olâı+imm V 
d Mrm C»r«c*ia;l« Vfya raiaılıkl.r» »4. V 

1 y»r dzk.-rkra vc bv«|M| h.y.ıuk. ^nl«ru>U| \ 

\ ^cmrc,,rk:n « Mub*n»wct. c»i*la.n*nlur4. balı. ) 

d l«r dOt«b. «ItmUr. zümrütleri* »d»la, <a ^ 

t kçdıalvU, ^«fUrU, »<iy.P, ,««»:klcrİ4 «Ulu ! 

^ kır ccıukct ••dcd.rkca İ:lc4.nd«ı gv«lu,t»rlwd» 

^ Uf ibt»l dc «« ^,,^,44 bir |*.ırı« bal «urup bl- 

^ tl du*}4J4ki iucklrrimizc u,|aa b»,.l t. ü«l« i 

^ bre dufurımk ifkı m4İ*a% b.ıln» Utı.l %• ni4d J1 

\ dİ tarafımı** b tabrd.yorUrd, . (<yf, :f) Ku.ca ^ 

\ m Moeıta g*<. dldolını M»r4 d.r,lmo« latamı- \ 

; 
^ Maau.rga<’« g}rr; «bir d fa ymk «İta \«r ar- l 

nk rckîur . (Syf k?) Meaialgatlı a bu f,klrlt- J 

^ riaia bir lüaıua «lirü. Sldımira Urktaguau \ 

^ aaTıjraru*. üu korku oaı, ulum !uBı«dı b r («b İ1 

Y *«ı »dykmryr amif. D .yar k. «Oldmiab «ı { 

> ısd. bckLJiil b.II» drgll, lylıl mi bit «at b»r V 

> jcrdr hckkycilm.» (Syf li:| Uayl* diyar, faktı \ 

Y dıbt »«ora da. «Alad:ti kı âlüınun Oaıiae g^ll- 1 

C mî*« *f gel r%* g:U a* (Syf U(> d yar. 

J Ayrıç», lldm'le 'kurku yu baryılt|4a4a yu a«»u 

. dc dtkktle Jc|trî «koıku ulumdva dtba anıantu, 

^ dakt dtyaaılmaa bir belidir» (Syf I7S) 

} 
A «Clrurillk. kuatıuaJt » ı gdrd|lrrl ll:rl *U 

e ruyar; «Cimrilik butça inttu dtliltklcrlakı ca 

4 gaUacüdUra (Nyfj |X*> «Clmrillfl ytrotta yak- 

^ tüllük değil, tesg aliklir daha <ok ■ (Syf. |4«> 

» *l*»r»aıu »tkltadmaaı k«aanıluıttıodta dtba itk- 

İM) | metli bir lytlr» (Syf. 

V Kadınlar btkkıadakl dUgUacelrr nl 11 »Sika 

j dra blro dt «Ut anUythdirife «kadınların 

d »* ayltklıklarıaıa biıla» atın Urianla ra «caıği 

e mitle Uıtrarufil g d Maç «e btkıu bir |«)dir » 

1} (SyL l«) 

S .MoaltJgat ııla |u fikri dt giysi d kitle dr 

A f«rı «Yuaaai%iaa*ıı» en buyuk «damı alwa<a dt 

d düaytaıa cu btiyUk adamı ttyılıntk tur değildir • 

d (Syf; 2ü> 

d One», «bilim İyi almaııat iyi bir lllfltr* •- 

^ ma U(f bir )Uf aak!aad«fı katım pisliğiyle de* d 

V Cİ P kusulmayacak kadar aarlu değildir » t »jf. It) ’ 

V HT (tasa > I 4#I a 
- V///yr « >».«: * e^. ^.***r*'t 
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Kitap Dünyası 
dlaıurtfı ı 3 4») 

Vplası hakkmd&k) »dz>ri gÜ2«l ve anlam¬ 

lı «Virdan Jçıaüz* korku »aldığı gibi, »uç- 
•utaak rahatlık ve nüven verir bire » (»yf 110) 
•3uç«urc likence** kar«ı güçlendirir vicdan • 

Montaıgne'nln Tavus Sultan Selim hak* 
kındaki fikri de şu «Fatihlerin en salımı o- 

lan Selim uttun» yatılanları okurken ea|tım 
Mıtır’ı aldığında Şam fehrlni bolluk ve gü- 

aellıkle taran efsU bahçelere atkerlenndcn 
hiç birinin eli degaemly; lıem de kapalı değil 
açık oldukları halde» (Syf 330). 

îfte «Denemeler» ve «Montalgne». !»tr Mon- 
taigne nin fikirleri. Malebranche, onun için. 

•M^ntaigne’tn fikirleri yanlış. ama güzele dİ* 

yer. Bu fikre katılmamak mümkün d<gıl. Yal- 

nu. gOrüyerauLUZ ki Mont.ugt.c’ın yanlıı fi» 
kuhrl yanınla, bilgi, tecrübe esen olan fıkır- 
Itri de var. 

Mor.talgtıe. 10. yüzyılda yaşamıştır. «De- 

*«cul«r» c r.un tek c»«ri4ir. Drnctnr türünün 

bir edebiyat ürünü olarak kabul «dilmesinde 

Önemli yeri vardır Mo&talgnc’nln. 

SATILIK KAVAK 

1 aılada, 30-90 devre arasında 

250-300 adet Kavak Satılıktır. 

Müracaat : Hilmi Usta 
Ayakkabıcı. Çarşı İÇİ Telefon 170 

TAŞOVA 

Muhtarlar.. 
(Baştarafı S. 1. de) 

lUcnçay Kasaban : 

1. Hekir Ayılın 2. Mu¬ 
hittin Ç*»l,tk 3. Hüseyin 
('»tün 4. İbrahim Kava 
5. Ömer Aydın 

Ycrkozlu 
1. Mehmet Akın 2. 
Mehmet Sönme* 

Cıcmihokü: 1- Ahmet 
Kny.ı 2- Ahmet Dinççi 

Çakımı : 1- Duran 
Avcı 2- Mustafa Galip 

Türkmendımı: 1 • ila¬ 

cı Oylan 2* Salih Kab- 
rumaıı3.Mustafa .<nlıiıı 

Dutluk : 1- Şükrıı 
Sünıuez 2- Olal Ayılın 

Gcytluğan : 1- Osman 

Tayyar 2* Mustafa San- 

car .1 Kaya Hisar 

4- II. İbrahim Yıldırım 

Kudınıköy: I- Yeyw 
Aydın 2- Osnıun Çelik 

3- /.eki Aydın 

1‘lukây Kasaba<ı 

Siımnpaşa ıııahall^ı : 

I- Hüseyin Allan 2- 

\hrnet Yüksel 

Kaya üzerinde yeşeren ağaç 

s» hususunda gOrüş b!r- 
llftl eltiler. Ilıt koromun 
l«M|u il/*’rinde öi|U» bir 
aftııç ueçrrccekıi kİ. bir 
ılıılı donuğu, bir (lob ıltı 
l)«ıiıt|t> uzumu aktı. 

I eltllf» betııen ıje- 

rine belirmeye hoyuhıtı 

seınjlli |>pygûmİM>rlnıiz 
(S.A.V.) ııl.ı Alloh’u ilmi 

« UıU’He boşladı. Danga 

başlar Imşlamu/. CV1*- 

rftll (A.S.) yelerek. . I ıj 

Muhammedi..: Dedi. 

Ulu AUulı şöyl * butjıı- 

r»ı*|or: llıı kın cen in ku¬ 

tla parçası gunınMıftırı- 

d ı.ı İM ||U*IU. b il bll- 
lllı -kır .11:11 ki. bu odanı- 

l ir vetuleıı böyle bir 

mucize ist^ yet ekler J r. 

Omııı İçin k ııjuyı 

y ırcunıjırıu/clu İçine bir 

uQav Ul*rleş lirdik. İşte 
şimdi kcıyunııt üzerinde 
1» ıtftoc 1 yeşertin «-fti/, so- 

ıım bir işaretin Itofi. 

IS11 llnbi emir üzerine. 
Seuylli IVygüınU*rıim/, 

şchüdet parııuıftıglıı i- 

şcırei ııerir uemuv, ka¬ 

ya Üzerinde a/jııv ıjeşe- 
riuerdi. 1 lalla tıpkı on¬ 

ların uftutıo iki ıhılın- 

dan biri duyuya, biri 

Inıiıya ır/anıııaklaydı. 

Uuruuıtı yören hbu 

(Baştarafı S. I. d») 

Cehil tıo Kureyş Ilı ri 
ftolenlerl: «I y Muhum- 
meıi: Çok güzel bir nuı- 
cizo yftsteniiıı, fakat bl/ 
sanrı bu aftan tekrar 
ırkisi yibi kayanın iç*, 
ne yerleştİnniHİlftlıı su. 
rıs e imân etmeyiz» diye 
«yak diretirler. Hu d<>- 
nekçe hareket karşısın- 
ılu derin derin düşün¬ 
meye boşlar. H t sıra l ı 
IVyflmb r*l:ı ( S.A.V.) 
karşısına yine Cebrail 
(A.S.) çıkara’.: Ky Mu- 
huııuıu’d. sana Ulu Al- 
bıb’m sı-lüutı uar. 
Diyor İd: dua etmek 
senden, kabul elim-side 
bizden. İliç çekinmesin 
ne Istefti uorsa hemen 

yerine yetiririz.? 

Bunun tı/erme |« k- 
rar dııâya başlaynn 
Seuyili IVy jâmb riıniz 
m (S.A.V.) bu d i tefti de 
kabul edıkr tıo ayas ev- 

kisj yibi kaybohıuerir. 
Hu defa l'hu Celıil ue 
arkadaşları, oturdukla- 
rı yerden kalkarak hy 
Muhammedi..a Dinliler, 
c sim büyük bir sihir¬ 
bazsın. rt diyerek Küfrün 
kurııııhftındu kalmakta 
demim ettiler. 

Bir Yorum 
Erg ün eş Mahallesi ; 

Tayfur Kaplan 2- Os- 

man Çuhadar 

{£•{«« iman «Jr.es) 

mı? Kerayolİ.ın Lir ülkenin can damarıdır 

('UfVfıin Ilgın Dır ölçülüde; karayel 

İartam düzgünlüğü ve Indlı »ta:ıd »rll ır.ı ha- 

it ofataaıdır üııgıuı ülkemIX karayolların¬ 

da. Ulımk. türürü v*» yaya hıUıındın do- 

leyi bir yılda bmlcrro kıp hayatını kay!*'- 

drfken brf o kaılarıd 1 fakat kalıyor. Hügün 

Türkiye, trafik kazaları «aynı bakımından 

LtriA'tt »ıradadır >e böyla giderse hu |. liğj 

kMbMye kaptırmamak niyetindedir. Turno- 
U/ak L:UnUığınd . 2« r Irtî 1/ rninde . I Din 

*/*b*!»a gvç^.ğı bu yol, m ille tir rar. tu Lir 

- i»? 4a >t 6re rn • h 11/dır. llıı yüzden fa¬ 

yın >c!kıMırı f l Tlrruı korkulu rüyası h*> 

A*aa»\a Taşova Erbaa arasında - 

kt 74 km Itk yulun, Uİbırhrr alarak daha 

İPİ it» er dÜAgi» W kile |p!tnlmr»u.ı dili 

Via kati# yı*bu> bu kramıl rı. ilrnle 

4ak*Uı«k kili Ura trWUy#C varvrek. ge- 

rtk» ğki yîfc ar » K 23 kifiydıüti ağıtlar 

| yokm • Uu»w t <raia|*4ıH 

İUlsiv »fîYMiU trtr Lir an 

»»mi asal tl /uru Yrt rkı, 

VM dk • U» II b |ri«1 

Ropörtaj.., 
(•|l»r«fı 1. I J.) 

(llaylarafı S. 1 4r) 

l.uım.ıhın vc emin ol¬ 
malarıdır. 

Yeni Taşova -Ga 

zetemiz adına bacın¬ 

lar diler, teşekkür e- 

derim, 

II. Özkavakit ilen¬ 

de teşekkür ederim. 

Matbaamızda 
Lastik Damga 

(KAŞE) 
Yapıbr. 

Gazetenizi okuyan 
okatın, abone 

olun, 

Irak İran savaşı 
* - * I 

(Baştarafı ayf I d») 

»niyeti yaymak üzere kanlarını dökerek bu 

topraklarlarda oylardır kardeş kam akıtmak¬ 

tadırlar. Hu m&nbız savaşın Yahudi 

ve din düşmanlanma İdim camiasında çıkar¬ 

dığı fılne ve yıkıcılıktan başka bir şey değil¬ 
dir. 

Bilindiği gibi bıı fitne yeni değildir. 

Tarihi tâ Adnb-ı Kiram zamanımı uzan¬ 

maktadır. Ne var ki lııı iki devlet bu oyunun 

farkında değildir. Oys;ı biran evvel özümüze 

dönüp I Islâm Dininin mensuplan olarak yok 

vücut lınliude dinimizin emrettiği ş ikildo | J 

diıı düşmanlarına karşı mücadele etmemiz 

gerekmekte, hattâ hıınuıı zamanı gelip geç¬ 

mektedir. 

Onab-ı Hak tarafından türlü nimetler 

ve en öııernlUi bitmeyen bir servet olan 

petrolle uıukâfatlandırılmış bıı iki ülke 

utlmda birleşerek «:n savaşılması gereken | 

ve orta doğunun yuz karası ol ıt» bir avuç 

Yahudi bozuntusunun başını eııneıi lâzımdır 

i 

Bu k rdoğüştitıe bv!»/eye:ı kardeş 

kavgasının bir an evvel bitmen dileğiyle., , 


