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Kesin dönüş yapan gurbetçinin 

Çocuğu Türkiye’de ki yüksek 
okullarda okuyabilecek. 

Bonn Büyükelçili¬ 

ği Basın Müşavirliği bir 

açıklama yaparak, yur¬ 

da kesin dönüş yapan 

ailelerin yüksek öğre¬ 

nim gören çocuklarının 

yüksek öğrenim k ıı- 

rumlarımıza kabul e- 

d ilmeleri imkânının 

sağlandığını bildirdi. 

Bonn Büyükelçili¬ 

ği Basın Müşavirliği 

tarafından yapılan a 

çıklamada şöyle denil¬ 

di: 

“Yabancı ülkeler¬ 

deki Yüksek öğrenim 

Kurumlan'ndan yur¬ 

dumuzdaki yüksek öğ 

renim kurumlanna ge 

çiş için, dil hazırlık 

sınıfı lıariç, en az bir 

yıl, (iki yan yıl) ve yıl 

sonu sınavlarını başarı 

ile vermiş olması şartı 

aranır, sınav yapılma¬ 

yan yüksek öğrenim 
kumullarından ilk yıl 

sonunda geçiş yapıla¬ 

maz. öğrencinin dev¬ 

let hizmetinde bulunan 

unııf vey a babasının 

yahut kendisine bakan 

vc yanında İkamet et 

inekte olduğu aile bü¬ 

yüğünün Türkiye ye 

kesin dönüş yapmaları 

lıulinde geçiş, yukarı 
daki şartları yerine ge¬ 

tirmek ve en az ilk i~ 

ki yarı yılın eğitim-öğ¬ 

retimde bütün ders ve 

en az ilk iki varı yılın 

eğitim-öğrelimde bütün 

dem ve uygulamalar¬ 
dan başarılı olmak 

kaydıyla üçüncü yarı 
yıldan itibaren varı yıl 
başında kaydı yapılır.” 

Yergi iade 

bildirimine pul 

gerekmiyor. 
Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı Gelirler Ge¬ 

nel Müdürü Ay kon Do¬ 
ğan, “Yergi iadesi bil 

dirimlerine kiç bir şe¬ 

kilde pul yapıştırılma¬ 

yacak tır w dedi. 

Gelirler Genel Mü¬ 

dürü Ay kon Doğan, 
Maliye Bakanlığında 

buna benzer bildirim¬ 

lere de pııl yapıştırıl- 

madığım hatırlatarak 

şunları söyledi: 

“Yergi iadesi bil¬ 

dirimlerine pııl yapış¬ 
tırılmayacaklar. Zaten 

bildirimlerde pul ya— 

'/iu f« A etildi 6V.’UJi* 

Yeni Eczane 

Din Görevliler 
kongresi 

Taşova Din Görev¬ 

lileri Derneğinin Genel 
Kurul toplantısı dün 

yapıldı. Kur aıı Kursu 
salonundu olgun bir 

hava içinde yapılan 

Kongrede yeni tüzük 

kubul edilerek, Din Gö- 

i Derneğinin 

yapıldı. 

Suudi Arabistan 

Havayollarına bağlı 

yolcu uçağı Yeşilköy 

havaalanına indirildi 

pıştırılmasına dair ne 
bir açıklama, ne de pul 

yeri vardır. 

Maliye Bakanlığı 

böyle bir şey düşün 

meıniştir. Çünkü, bü— 

rokrasi ile mücadele 

veren kişilerin düşün¬ 
celeriyle de bağdaşa¬ 

maz. Böyle bir düşün¬ 
ce olsa olsa (o kafalara) 

ait bir mantık olabilir.” 

Aykoıı Doğan, üc¬ 
retlilerin düzenleyecek¬ 

leri vergi iadesi bildi¬ 
rimlerine kesinlikle pul 

yapıştırmamalarını da 

stedi. 

Cidde-Şam seferini 
yapan Sııbi Arabistan 
Hava Yollarına ait bir 
yolcu uçağı Suriye'I i 

bir Hava Korsanı tara¬ 

fından kaçırıldı. Cidde- 

Şam seferini yapan u- 
çak Hızır Ahmet Mah- 

isimli Korsan tarafın¬ 
dan bıçak tebdiliyle S- 
toklıalm’e kaçırılmak is¬ 

tendi. 

l’çak vakit ik¬ 
mâli bahanesiyle saat 

18.40 da Yeşilköy Ha¬ 
va Limanına indirildi. 

İçinde 272 yolcu 

ve 1» personel bulunan 
uçağın hava alanına in¬ 

mesinden sonra etraftı 
geniş güvenlik tedbirle¬ 
ri alındı. Bu arada 
korsana müdahale et¬ 

mek isteyen bir yolcu 
korsan tarafından bı¬ 
çakla yaralandı. Daha 

soru Türk güvenlik 
küvvetleri düzenledikle¬ 

ri bir operasyonla, teh¬ 
like kapısından içeri 

girerek hava korsanını 
etkisiz hale getirdi. Bu 
aradaki m ü c a d e I e d e 
korsan başından hafifçe 

yaralandı. 

revüleri federasyonuna 
katılma kararı, genel 

kurul tarafından onay¬ 

landı. 

Yönetim ve dene¬ 
lim kuruluna seçilenler 

bugün ura hırında görev 

taksimi yapacak. 

Kısa Başlıklar. 
Anadolu Basın Birliği Başkanlığına Lutfı 

\kcan yeniden seçildi. 

O 
Özal : Yanlım şartlı olursa .NatO'va katkımı¬ 

zı azaltırız. 

O #l 
Libya Büyük elçisi Abdülınaük : Islâm Or¬ 

tak Pazarı kurulması için gerekeni yapacağız. 

O 
Sıkı para politikası devam edecek. 

O 
Iran Çin’den, Irak’ta Huaya’dmı bol miktar¬ 

da silâh ulıyor. 

O 
İsteyen herkes lebi* kullanabilecek 

O 
Vizesiz giriş Yunanlıları sevindirdi 

O , 
A.İLD. Dışişleri Bakam Shnlla biure karı» 

fual savunma uladı. 
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TEDBİR 
_ __iki kurşununa aldırmam. 

0#tî<ı/»m n cvu^ndın korkarım, 

ftaıfon 0441 ti pahalı olur. 
Uufi mâkm kalbından korkarım. 

G*caS4a kul hakkı, sevapça riya 
tuhtrtda yemek, çaciıyasıya. 

3«:*g ' de nar. güzelde boya 
Yet.^'erin azığından korkarım. 

A^d rl:k geceden yağmurlu günden. 

Mecdsye etmez; pahalı gönden. 

Abc it olan hemen her yönden, 

Harflerin eti|inden korkarım. 

♦ter suale hemen cevap verenden. 

if.»r t *. (rfanstZ çabuk ererden. 

Her mecf se. her boyaya girenden. 

UfcsMm* bex;ğ nden korkarım. 

i>k. ıtbum’ffdcn. yeni resmimden. 

Sandıkta k lacll mamız fesimden, 
Iu'-jfan yüzümden, batan gözümden. 

* Aynıların bozuğundan korkarım. 

Adımdan, ardıldan, kulluk sözümden. 

Ooderr.tn kaybolan namaz izinden. 
l«rU kefen mden, kara batimden, 

Gorçok dostun «YAZIĞINDAN» korkarım. 

SELİMOĞLU 

HASRETİM SANA 

N«R*r sordum gelenle, gidenle. 

Haber aerdum Dilenle, bilmeyenle. 

An f r haber alamadım senden 

Haber aordum görenle, görmeyenle 

C^üt** yerde kalem. ka|ıc mı yok. 
OndMS yerde telefoo, telgraf mı yok 

fansooı bunları yok kabul edelim 

* ;ı*4 * yerde dote ahbab da mı yok. 

Van** 490 

Sonen IfM 
Yine bebe 
Semn ten Rai 

ben ktrdiml dağlamışım. 

p*«ur pınar a|lami}im. 

«ara ta Kimi bağlamışım 
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IltKÂYE 

Kudret Suyu 
( 6 ) 

Çok geçmeden bahçeler «nama daldılar W temelli görünmez oldu¬ 

lar. Avdın Boy .Bırak kabın, d-di. bir küfür «avurdu. İhsan Beye 
U*m ter» baktı. Kalp vuruşları hızlanmaya başlamıştı. Onca özenine 

karşılık »011 önde işler berbat olmuştu. Ne yapacaktı şimdi. .Şansa bı¬ 
raktı. Kıra çıkmazlarla™, kamp bahçesinde yenilcek yemek için bıl- 

tiln tedbirleri almıştı. Ya çıkarsa, yn... 

«Ayol ne bu Surat böyle, geliyorlar, göl biraz. Karısıydı bu. Her 

şeyi unutup karıştırıyordu. Konuşmayı da karıştırırsa, aman, ona bari 

dikkat etmeli. Konvoyun gürültüsü iyice yaklaştı. \e geldiler. 

Dukan Devin arabası durunca şöyle bir sallandı. Diğer arabalar 

da yolun uygun yerlerine park ettiler: Ev sahipleri misâfirlerle ayrı ay- 

tokalaşıp «Hoş geldiniz» dediler. Aydın Dey Dakan Deyi resimlerinden 

tanıdığı için misafirler arasında bulunmadığını lıenıcn arıladı. O uu 

durumu soracakken Vali Doy ayıklamada bulundu. 

Dakan Deyimiz bir 1'ramız şirketiyle ortaklaşa yapılan çıplaklar 

Kampının açılışı dolayısıyla gelemediler. Buraya bakanlık adına tem¬ 

silci.... Dey teşrif eltiler.* 

Köylülerden bir kaç kişi aralarında fısıldanmaya başladılar. 

«Dakan bu mu» 

«Yok yok, VAli. Dalın Dnkan’la VAliyi bilmiyorsun.* 

«Hepsinin de karısı var yanında.» 

«Ula gelıcr adamı karışız bir yere gidebilir mi teres* 

«Ula bıııılann kanlan, buraya gelen gâvur kanlarına ne kadar¬ 

da benziyor 

«Ben gidiyorum, tarla suzuz bekliyor, Vali Dey benim tarlayı 

sulumuz, eyvallah.* 

Vâli Dey, Turizm işletmeleri Dölge Genel Müdürü, Dakanlık tem¬ 

silcisi. heykelin yontucu sanatkârı ve onlara refakat eden koruma gö¬ 

revlileri ile ikinci derecedeki diğer konuklar kampın bahçesine, oradan 

da havuz başına yürüdüler. Aydın Dey ilk konuşmanın kendisine ve 

rileceğini beklerken, Vali bey konuşmaya başladı. «Böyle bir eseri mey¬ 

dana getiren usta sanatçıya ne kadar teşekkür etsek azdır. Konukse¬ 

verliğimize gölge düşüren bu menfur olayın ardından, maktulün anısı 
na dikliğimiz bu uhide bizim için onur ve şeref vesilesi olmuştur.» Vali 

• teşekkür ederek konuşmasını bitirince Aydın Dey sıranın kendisine geldi- 
; ğiııi düşünerek hazırlanmaya çalıştı. Ancak Vali Dey hakanlık temsilci¬ 

sini işaret etti. Temsilci , hakan beyin çok daha önemli işlerinin olma¬ 

sı dolayısıyla gelemediğini belirttikten sonra ülke kalkınmasının temeli¬ 
ne değindi. 

Şimdi şu heykel, bizirn, dostlarımıza güven vermemizin ve olayı 

• onaylamadığımızın kesin kanıtıdır. Dıı büyük eseri yaratan Sanat- 

t çıya t-şek kür eder, ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim* diye bitirdi 

; konuşmasını. Daha sonra heykelin yontucusu çıkarak eseri nasıl ger- 

| çekleştirdiğini anlattı ve kendisine yardımcı olanlara teşekkür etti. 
• Av lu> Ibyiıı hazırlıkları boşuna oldu; Ona konuşma sırası gelmeden 

- heykelin llıerindrkı kortNBI örtüsünün açılmasına sıru g«ddi. örtü açı¬ 

lın ■* bir «lı belinde bir eli havuda çıplak bir heykel çıktı ortaya. 

^ »tu 1 Vali Deyin kulığtna eğilerek «elini havaya kaldırışı barışı 
laBstd ««1er efendim. • dedi. Vali gülümsedi. 

4 
UA444A/ 4 

SON 



Sayfa :3 YENİ TAŞOVA 

: Cuma Sohbetleri 

Cuma 6/4/1984 

JMnilala Tjemiz 

Imam-Hatip 

Süleyman Peygamber’in Başveziri ile Azrail 
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Bir gün ölüm Meleği Azrail 

insan kılığına girerek Süleyman 

Peygamberi sarayında ziyarete 

gider. Süleyman Peygamber’in 
çalışkan, bilgili ve kendini halka 

sevdirmesini bilmiş bir veziri var. 

Süleyman Peygamber de doğru¬ 

luğa bağlılığı ve becerikliliği yü¬ 

zünden bu parlak vezirini pek 

sevmektedir. Azrail Süleyman 

Peygamberin yanına girdiği sı¬ 

rada, devrinde yaşayan insan, 

hayvan ve cinleri benzeri görül¬ 

memiş bir adalet sayesinde ihti¬ 

lafsızca bir urada idare eden Llu 

Padişah ve büyük Peygamber, 

zeki veziri ile konuşuyordu. 

insan kılığına bürünmüş ölüm 

meleği, Hz. Süleyman'a selam 

verdikten sonra hemen yanıba- 

şındaki başvezirine gözlerini di¬ 

ker ve ona uzun zaman manâlı 

gözlerle bakakalır. 

Azrail ayrılıp gittikten sonra 

zeki başvezir Hz. Süleyman'a so¬ 

rar «Sayın efendim, bu az önce 

çıkan adem kimdi?» Hz.Süleyman 

sevimli başvezirine: «O ölüm me¬ 

leği Azrail'dir. Kimbilir ne se¬ 

bepten bugün insan kılığında zi¬ 

yaretime geldi.» Cevabını verir. 

Başvezir Hz. Süleyman’a der ki: 

«Sayın efendim. O adam bana 

pek İsrarlı şekilde baktı, uzun za¬ 

man hayret ve şüphe saçan güz 

İcrle beni süzdü. Bana öyle geli 

yor ki canımı alacak. Ne olur, be¬ 

ni onun elinden kurların, yaşayıp 

sizin emrinizde halka ve idare¬ 

nizdeki canlılara hizmet edeyim. 

Hz. Süleyman başvezirine sor 

du: «Bu dediğin nasıl olacak? Al¬ 

lah'ın kesin emri ile ruh almaya 

gelen ölüm meleğinden kaçıp kur¬ 

tulmak mümkün mü? Bunun u- 

zerinc başvezir: «Sayın efendim. 

Ulu Allah sana öylesine erişilmez 

imtiyazlar vermiştir ki; canlı- 

cansız her yaratık emrine boyun 

eğmektedir. RüzgT.ra emredfv 

beni Hindistan'ın en bilinmez bir 

yerine götürsün de ölüm meleği 

izimi kaybetsin, daha sonra ge¬ 

lir yine hizmetinize girerim» 

Çok sevdiği başveziri için c- 

lindcn geleni yapmamasına im¬ 

kân olmayan Hz. Süleyman, he¬ 

men rüzgâra gereken emri verir, 

aldığı emir üzerine rüzgâr veziri 

anında Hindistan'ın en ücra or¬ 

manına götürür. Başvezir yere i- 
ner inmez karşısında sarayda gör¬ 

düğü ölüm meleğini görür. Ora¬ 

da Azrail derhal canını alarak 

tekrar Hz. Süleyman’a döner. 

Hz. Süley man bir kaç da’.:ika 

önce yanından ayrılan AzrmTin 

tekrar yanına geldiğini görünce: 

«az önce ziyaretime geldiğinde 

başvezirimi neden İsrarlı bakış¬ 

larla süzmüştün?» 

Azrail bu soruya şu cevabı ve¬ 

rir: «Ey Süleyman, Allah'tan al¬ 

dığım emirde vezirinin canını 

Hindistan'da almam buyrulmuş 

tu. İşte onu burda görünce şaşa 

kaldım. Ondan başkasiylc kaşı- 

karşıya olmayayım diye yüzüne 

dikkatle baktım. Fakat az sonra 

herşey düzeldi. Hiç bir zaman 

şaşırdığını görmediğim Allah cm 

ri yerini buldu. Adamı az önce 

senin emrin üzerine rüzgârlar 

nu öleceği yere taşıdılar. Ben de 

hemen oraya vararak ruhunu nl 

dım, şimdi oradan geliyorum. 

Cenab ı Allah cümlemizi ka 

çını İması imkânsız olan ölüme 

hayatının her anında hazır bulu 

nan ıııü’minlcrden eylesin, âmin! 

H.ClîMİ'ZİN KSİ. CJÖZt’.KUUAOl 

OLAN YENİ TAŞOVA GAZETESİNİ 

OKU. OKUT. ABüNHOI. 

İNCELEME—ARAŞTIRMA 

Türk D i I i' n i n 
Tarihi Gelişimi 

öztjiit özde mit 
turkçe öğretmemi 

—22— 

TCHKÇKSİ i 
S dürler, kendüler içün cyitmczlcr.» 

XV. yüzyılın sonunda aruz vezniyle ç 

k fakat çok sade bir dille şiir söyleyen Ay- î 
S dm'lı Visali adlı bir şâir ortaya çıkmıştır. \ 

S Visali ile başlayan bu sade Türkçe yazmak J 

(j merakı, XVI yüzyılda daha da kuvvetlen- 

k miş; Tutavlalı Mahremi ve Edirneli Naz* 

k mi'nin temsil etliği «Basit Türkçe» ccrcya- 

N nı doğmuştur. Yalnız bu şâirler birinci 

^ sınıf sanatkâr olmadıkları için bu teşebbüs 

iı başarıya ulaşamamış ve devam edememiş¬ 

le tir.» (45) 

£ 
£ Yukarıda anlatılanların ışığı altında 

şunu söylemek mümkündür: Eski Anadolu 

i, Türkçesi, dilin iç bünyesi yâni gramer ve 
k şive hususiyetleri bakımından değişiklikler 

£ gösterirken ve dil ağırlaşırken XIV. yüz- 

^ yılda Anadolu'nun dili «Yunus Emre»nin 

k diliyle devam ettiriyordu. Pr. Faruk K. 
k Timurtaş, «Yunuı'un dili halk diline girdi- 

k ği kadarıyla Arapça ve Farsça unsurlar da 

V taşır. Bu durum, öyle bir medeniyetin i- 

k çerisinde bulunmanın tabii sonucudur. Fa- 

k kat Yunus’da yabancı asıllı kelimelerin sa- , 

k yısı lazla ve ölçüsüz değildir. Halk dilin | 
y deki kadar ve halkın kullandığı derecede- S 

k dir. Bu sebeble, halk, Yunus Emrc'yl yüz- 
k yıllar boyunca severek okumuştur, bugün 

r de severek okumaktadır. lürk Milleti \u 

^ nus’da kendi öz dilini ve kendi iç dünya 

k smı bulmaktadır derken, Fuad Köprü 
k lü de. Herhalde Yunus’un lisânı, başka o 

J devir Anadolu eserleri gibi, biraz urehaic 

k olmakla beraber, sâf Anadolu Türkçesidir. 

^ (47) demektedir. 

işte Yunus Emre'den bir şür: 

Mir kcx gunul yıkdtn-lta bu kılduftun naıııuı degUl 

Yitmiş İki millet duhi «lü» yüılı» yumaı degül 

Kanı erenler geldi g«\*dl bunlar yıırdı kaldı g»fdl 

Perva* urup »lukk’u uçdı hiüıiA kuyıdır kas d«|Ul 

Yol oldur ki to(|rı vara gtf* oldur kİ lUkk’ı g*»r« 

lîr oldur ıılçakda lura yUceden bakan g»s d»|Ul 

Toftrı yola gildUn ita er cl«|ln luldu.ı 
Ilır hayır da Udun )•« birine blndür aı de|Ul 

Yûnu» bu »dileri •anhi h4,‘ J-** k*r*r 
llalka mala’ların talar yUkl gevberdUr luı degu 

KIZILAY’A YARDIK ETMEK İNSANLIK GÖREVİDİR. 

(DEVAMI VAR) 
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! İLÇEMİZDEN HERGÜN KALKAN 
OTOBÜSLER 

AMASYA Tl * K 

A öfcara Gündüz 11.00 

Gccc 22.30 

İtianbtıl l 6.cx> 

Ikına • Kılık» r 17.3o 
İzmir I6.00 

f^İRİN-MİSTlR 
Stmıuo 6.15 

Aıû.ii.1 Gündüz 11.00 

Gccc 22.30 

K^eMr-Bum- Balıkesir 18.00 

t/jiîir 17.00 

I ■ zıılmİ 17.30 

Kim R 

Ü 

Ankara 

Dun.bul 

8.oo 

8.15 

22.(ki 

16.3o 

f.CVKN MK YA II AT 

Er?ı»tan Erzurum 22.3o 

KKHAA SEYAHAT 

Ankara Gündüz 10.00 

Gccc 22.00 

Gündüz 16.30 

« 17.00 

KOYl'NC t'oGl.t* 

Sojsmiui 
M 

I ur tul 

8. «>o 

9.30 

9. <x) 

nATILI K AKSA 

lli,f.VtlZD£ Bağdjı ve Oteller 

C *4*?. * kılında Bulunan 500 metre 

lUifid IV-j Am Saldıktır 

VÎUAk İSTEYENLER Yeni Taşma 

VU ^4vj.a Müracaat edebilirler. 

tIMti % t 

A*** t w 
liutryin 

TAŞOVA 

kriun I \a{»ım kendin yap! 

T«rt ün. Km ıttkıui 

U.MHM V4lı 

YENİ TAŞOVA 

Lüzumlu Telefonlar 

Kaymakamlık 

Savcılık 

Emniyet 

Jandarma 

Sağlık Ocağı 

İtfaiye 

Belediye 

Müftülük 

TEK 

Vergi Dairesi 

I 

3 

38 

37 

18 

O 

6 

29 

213 

306 

Gazetenizi oknvnn 
okutan, abone 

olan, 

Matbaamızda 
Lastik Damga 
(KAŞE) 

Yapılır. 

Cama 6/4/1984 

Yeni TAŞOVA 

Günlük Mahalli Siyasî Gazete 

İlân Tarifesi 

Resmî ilânların tek sütunda santimi 300 TL. 

Tapu tesçil, İcra ve tüzük İlânlarının tek sütun 

da santimi 150 TL. dlr. 

Kongre İlanları 2500 TL. 
Doğum ve teşekkür 750 TL. 

Zayi ilânları 750 TL. 

ABONK TARİFESİ 

Yurtiçi 6 aylık 2500 TL. 

« 12 « 4000 TL. 

Yurtdışı 6 aylık 4000 TL. 

« 12 aylık 7500 TL. 

Gönderilen yazılar yayınlansın veya 

yayınlanmasın geri iade edilmez. 

' Satılık Diikkân ve Arsa ^ 
Çağpar Caddesinde Mülkiyeli 

şahsıma ait 460-500 metrekare arsa 

veya binalar satılıktır. 

Müracaat : Hacı Nuri Şiranlı 

Tel : 347 TAŞOVA j 

Yeni Taşova Matbaası 
Hizmetinizde olmaktan kıvanç dayar. 

Gazete— Dergi — Kitap 

Kartvizit - Kartadres - Herlür Bayram tebl iği Başlıklı Zarf 

Başlıklı kâğıt 

Günlük Parekente Satış Fişi — Sipariş Fişi 

Doğum-Ölüm kâğıtları - Nüfııs kâğıt örnekleri 

İkametgâh, İyiluıl kâğıdı 

Dernek ve Kooperatif makbuz ve kâğıtları 

..ve Bilumum matbu evrak tekrenk ve renkli 
olarak itina ile yapılır. 

MATBAAMIZ OTOMATİK HAKKI 

MA K1NA LAKI VI .A 13MRİNİZI )EDİ li. 

C ADRES: Huscyinaltun Pasajı Kat: 1 

TelL : |7 - TAŞOVA 


