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Çok Sesli Kültür Korosn yabnt

Konfeksiyon Düünceler

rQecep (Seyittin

V (Geçen saydan dovam)

j
Tanzimat-,« birlikte ba,Iayan ikilik, daha

V sonralar yok ,c,ll bir kültür karga,ah*,„a dünü,.
S mü,tür. Kültürde Teklik Sorunu’ yazarn,» ,anc-
\ .. d. aslnda belirli bir kültürün sahibi olamama-

0 j
,n

t

0n k"> n"k,“»n|aktad.r. nsanmz yllardr için-

J
de bir klifti. üçlüü, dür,lüSU.. ksaca bir çoklu-

A u yaamaktadr. Tanzimat vc Scrvct-i Fünun ay-

V
d,n,nr ‘n,n buhran, kültür ikiliinden kaynaklanm-

il yor mu? Nc Dounun nc «atnn intan olmu, nc
.1 müsluman nc h.ri.tiyan olabilmi karar.z vc hu-
k sursuz tiplerin öykülünü okumularmz bilirler.
1 Ucr l'uat'n, Ahmet Cemil'in, Abdullah Cevdet'in
Mehmet Rauf'un, Salih Zcki'nin Ahmet Emin Yal-
inan t öyküsü kültür ikiliinin lonut trajedisidir.

\
Kültürde ikilik zamanla topluma yabanclamaya.

N
buhran vc intiharlara, bireysellemeye (egoizme),

\ eyalamaya (materyalizme), sahtekârla. cinselli-
\ c (neftin egemenliine), tadittlige. banazla,

J
saldrganla ve karde kavgasna dönümedi mi?

J Kültürde ikilik beraberinde birürü soyut vc somut

}
çatmalar, kargaal, anlalmazl, boumay

\ sürtümeyi, ülkemizi birçok kültürün kaba savun-
\ masn yapan insanlarn çarpt arenaya çevir-
\ medi mi? llalangçta ikilik olarak ortaya çkan
1 kültür deiimi zamanla çeitli kültürlerin tutun-

? ,na > a çalt bir yozlama dönemine gelmedi mi?
J Hâlâ türüp gidon kavram kargaal çok çeitli

0 kültürlerin bakaçlarndaki farkllktan domuyor
V mu? IJütün bunlar (dikkat edilirse) yozlamann
V henüz tutunamad Anadolu balknn dnda olu- I

maktadr. Niçin? len bat müziini "niye çok ses- I

V H* diye yarglayamazsam bir batl ya da konfek-
1

Vj siyon düüncelerin bayiiliini yapan bir kralc
1

^
niçin Iurk müzii tek sesli" diye yargluyatnaz. !

\
iler kültürün özellii vc karakteri davranlara. .

\ »®*lere, eyaya, san'atu. bireysel vc toplumsal ya-

j
aya, aile yaptna, ksaca her eye siner vc yer- i

teir. Durum bu ulunca rman kendi yatanda I

ilerlemesi, suyun yolu üzre akp gitmesi gibi, uy-
|

garlklar da kendi mant vc oturduu zemin üzc-
(

rinde lerler, geliir. Ilir zamanlar kendini (kim- ^

liiui vc kiiliini) yitiren aydnlarmz çinden ^

çktklar toplumun yapsna vc kültürüne de ya- ^

banc kalnca Yeni Zeleda'iara açlarak kaybettik- \

Uri kimliklerini oralarda aramaya çkmlard. >

(«tlaumüiua Yeni Zclcudallart, Yeni Zelenda'y a- >

y yamza getirdiler. Nc anlama geldii açkla V

y katoman olaa çadalamadan "Kültürde Teklik
^

\ Noronu* yazarnn anlad; dinde reform yaplma- p

\ « intann cinsel likide bulunulaktzn hâmile n
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Esnaf ve Küçük
Sanatkârlar Der-
neinin ü Haziran-
da yaplmas gerekirken

çounluk salanamad-
için lOHaziran’a erte-

lenen genel kurul top-

lants önceki gün ya-

pld.

Û 3 yüz yetmi üçüyesi

N bulunan dernein kong-

fl re ye itirak eden 159

^
üyenin smad ö*

\ len Kraluth&nesinde

S yaplan kongrede yöne-

J
tim kurulu üvelkleriue

î Hayrettin Konyar, Mev-

\
lüt Saçer, zzet Akn,

S Sadi Gümü. Ahmat

J

Aydn, denetleme kur*

j

I.H.L.’nin baarl

!
örencilerini ya-

ynlyornz.

4/B: Teekkürnamc:
1

Rasira Çplak, Davut
Gani, lhan Üzdemir.

Hüseyin Bozkurt.

3/A: Teekkürnamc:
Necip Kuru, Ahmet
Torun, Bünyarin As-

kntm, Haan üzühek.

Çelil Aslan.

Takdirname: Meh-

met Gündodu, Murat

Önder, Ali Zorlu.

3/B: Toekkürnume:
Süit özalan, Mevlüt

önder, Osman Dönmez,

Mustafa özen, Ayhan
önder, llekta Keskin.

T&kdiruane: Mu-
rat Orhun.

lu üyeliklerine ise, Câfer
Aytokin, Hidayet Ö-
zen ve Saffet Genç se-

çilmilerdir.

Dernek Yönetim
Kurulunun yarn görev
taksimi yapnas bekle-

nivor.

Herkes kendi bildiince fiyat uyguluyor.

Kasaplarda sr eti satlmyor
Bir süreden beri Ksacas bu Rama-

>e özellikle Ramazanda zan lem en zun gün-
kasaplnrdasr eti bu- la, hem de en kazk
lunmuyor. Yasz et

istiyenler ve küfte ya-
pm için gerekli olan

»r etiniu bulunmay-
ikayet konusu ol-

makta.

f Ro yandan meru-
bat fiyatlar tamamen
kontrol d. 33 liraya

alnd söylenen bir

merubat 60 ve 70 li-

radan satlyor.

Sobze ve meyve
fiyatlar ise hiç yanna
yanaacak gibi deil.

Adana, Antalya fiatla-

ryla deil, Amasya fi-

atlaryla bile kallat-
nd iin d a % 50 ve
°
0 100 gibi korkunç

farklar gözleniyor.

fatl bir Ramazan...

Necati Çetin’in

Kahvehanesi

Kapatld.

Çapar caddesinde

bulunan Necati Çetin e

ait kahvehane 18 ya

ndan küçük içi ça-

ltrld gerekçesi

ile pol t t »rafndan bir

ay müddetle kapatld.

çaltrlmak üzere

MÜRETTP
aranyor.
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Bu jcc€ <f\ j/c/çi fcezant
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13 Haziran 1984 Çaramba
TAOVA vc MINTIKASI

MSAKYES :

imsak : 2.58 Güne : 4.56

öle : 12.40 ikindi : 16.39

AKAM: 20.13 Yats : 22.01

Byii Altm Nua/m nuteûlci|),

Merkez. Çar (Tününde, Muhsin O/KAN
tarafndan tUla Itein dünya, ler» ahim
dinidir konula bir uuoz. eriiocük.



t
t.
'/

»

r*

»
m

Sayfa : 2 Yeni TAOVA Çaramba 13/6/1934
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S t 1 P, KÖES

Anadolum

Tutan dizim gören gözüm
lensin güzel Anadolum.
Ajkn dolu sinem Özüm
Cansn güzel Anadolum.

Hürmet sana minnet sana

Seni sevmek sünnet bana

Bu dünyada Cennet bana

ensin güzel Anadolum.

Kar kar her yöreni

Büyülersin bîr göreni

Sürdüren millî töreni

ensin güzel Anadolum.

Edirne’den Ardahan’a

Dcgljmcm seni cihana

Mukaddes emanet bana

ensin güzel Anadolum.

Velilerin ordu, ordu

Kesilmesin Rabbim ard
ehitler Gaziler yurdu

ensin güzel Anadolum.

Canm tenim, azm dilim

Ba? Ç^eglm. gonca gülüm
Ahmedi der oul balm
ensin güzel Anadolum.

Ahmet Doan

Mezarmn Banda
Dostlarm, akrabam, nihayet blrgün.

Götürüp kabrime beni atacak.

Beenmezdim yatak, olsa da saf yün,

Bu tenim kupkuru, yerde yatacak!

Ijtc o gün bilmem, ne olur hâlim?

Dünyada kalacak yalnz hayâlm,

Yanmdan geçerken evlât, lyâlim.

Alayarak gözü yal bakacak.

Mezarm babnda kular ötüyor.

Zamanla Üstümde otlar bitiyor.

bret çin mezar taj yetiyor,

Çoklar bakarak ibret alacak!

Dünyada ah boja geçti günlerim.

imdi burda inim nim inlerim.

Gelip geçenlere bakar dinlerim.

Acep bir Fatiha kim okuyacak?

Yunus ATASOY

Sosynl-Külttlrel ve Kkonomik yönleriyle "P?

S

( KASAIA, KÖY VK MEZHALAI!
> ^

Gürsu Köyü (7)

!

1961 ylnda köy isimlerinin Türkçeletirilmesi ile devlet ta
rafndan köyün güneyindeki ikiztepe’den dolay KZCE adn alm, köylü dilekçe vererek; suyunun gür ve souk olmas, havas
nn temizlii nedeniyle GÜRSU isminin verilmesini resmi ma
kamlara bildirilmitir Bu istek resmi makamlarca kabul edilmi
1963 ylndan sonra GÜRSU adn almtr.

Tekdüze köyü olarak anld zamanlarda köy, Tokat Ü
Erbaa ilçesi, Sonusa nahiyesine balyd. 1943 ylnda Taova ilçe
olunca merkez köy olarak Taova ilçesine balanmtr

KÖYÜN KONUMU (YERLEME DURUMU) :

Gürsu Köyü orta Karadeniz bölgesinin iç ksmlarnda Canik
Dalarnn balangç ksmlarnda yer alan Sivri tepesinin güncv
yamacna kurulmutur. Dousunda Alpaslan kasabas ve Çalkaya
köyü, batsnda Sepetli ve Arpaderesi köyü kuzeyinde Karlk köyü
güneyinde Taova kazasyla komudur.

( Devam var)

MMIiSII
Taova Bayii günün 24 saatinde hizmetinizde

Taova Gda Pazar Sayn halkmza böyle bir hizmeti sun-

maktan mutludur.

Gaz tüplerinden korkmaya gerek kalmad. MOBLGAZ yep

yeni ve TSE nc uygun; Piknik, Mutfak ve Sanayi Tüpleri,

Her türlü Ocak, AUER Ocak, 3*lü Frnl Büyük Ocak at-
lar, bakn ve onarmlan ile hizmetinizdedir.

«KYLKRK ANINDA SERVS YAPILIR.»

Günün 24 saatinde tip datm yapyoruz...

Telefon : Gündüz : 223 Gece : 42

Belediye Caddesi No. 8 TÜO V il

d v u u :
Dörtyol Petrol stasyonunda sigortal

olmak üzere iki adet içi alnacaktr.

Müracaat : II. IKKR YÜKSEL
C : 21 — TAOVA

ZAY
öretmen kimlik

kartm kaybettim.

Yenisini çkaracam
dun eskisi hükümsüz,

dür.

Cafer YÜCEL



Hfiyn Sultan:

ramazan
Namaz
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Mustafa UZUN
Taova Müftüsü
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1 ' kerime mcûli d# Vok dü-

fndurucu deil midir?
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0"k bilahare tcvbe ederler,
.NAMAZ klarlar ve zekâtlarm .la verirler-
se artk szn dinde kardejlerinizdirler..

(Tövbe, 5)

*l ak;t tövbe ederler, NAMA/, klar-
hr rekât da verirlerse artk yollarn Vkbraknz -onlara saldrmaynz. *

(Tövbe, 5)

Aslab, ilk müslüman olann Hz. Ali
olduunu anlatrken bunu «ilk namaz klan
Alidir» eklinde anlatm ve böyleco narnaz
demek slam olmutur. (Tirmizl, 3817. I..)

I* klçlar Havz ve nfas müddetini
sona erme vakitleri tesbit için, arada bir va-
kit namaz kaybolmasn diye, uzun zm
incelemiler ve bu balisdo sayfalar doldu-
ran hükümler içtihat etmilerdir. Hu zatlar,
suya gark «dan kimsenin su altnda diri

bulunduu müddet içinde bilo,vakti örendi-
i takdirde, -namaz lerkedcr- diyememiler,
boyleco namazn önemini, teyemmüm ve ima
ile do ols.,klmaya kudret bulunduu hiç bir

vak i ide, hiçbir surete terk cd lciniyccein i

bizlere açklamlardr. Peygamber efendimiz
(s.a.s.) namaz DNN DRE saym ve
öyle buyurmutur: «Kim namaz klar,

kblemize yönelir ve kestiimizden yerse o
müslümnndr. (Bulnri) Maherde ik sual

namazdan olacaktr. Peygamber efendimiz
öyle buyurmulardr : «Kyamet gününde,
kulun amelinden hesap verecei ilk ey na-

mazdr. Eer namaz tam ve salil olursa

•düzgün ve tamam klnsa- felAl bulur.

Matlubu lAsl olur. Eer fasit, bo-

zuk olursa mahrum olur, hüsrana düer.

• .ayet farzlardan bir ev eksilmi
• ise, ad ve a yüce olan Hah Tunla bu-

|
vuruyor ki; Hakin kulun Afile namaz var

;
m? Farzlardan eksilttii miktar onunla

• ikmal eder ve sonra sair ameli b minval

}
üzere olur (Tirmizi, 409. Iludis)

i

(Davam var)

a öi.ço
' M

Ne çllelor çekildi Islömu doluunda.
Aliüz yl ceddimiz itim için ahland
îjmdi bu yüceliin bir suullik filmine.
Sabredemedi sefil, ofland da poftand...

SELMOCLU

:**Kxx'a:k)

i®Ü3!Dîgg“
JHuslulu ’Tjeniz

Imam-Hatip

DUANIN FAZLET 3

Peyganberimiz diyorki:

IsA Peygamber havarilerine öy-
le demilerdi: «Otuz gün oruç tutu-

nuz, sonra da Allah’tan ne isterseniz

isteyiniz verecektir.» Havariler o-
lz gün oruç tuttular. Bitirince a-

ralarnda birbirlerine öyle demiler-
di: Eer bakasna bu kadar çalp
iini do bitirseydik o da bize kana
kana yedirir içirirdi. Allah’n hi-

ze daha baka eyler vermesi g»*

rek.«

I) t*ANN AD.Bl

1 Allah’a yalvara yakara, giz-

lice dua etmek.

2 Allah'a esma-i hrtsna ile du-
a etmek.

3

-

Darlk zamannda olduu ka-

dar, genilik zamannda dua et-

mek.

4-

Sübhae Habbiyel Alivyil A
lel vehlab diyerek balamak.

5-

Dua edildiinde dua eden ki

çinin kendi dunsm da amin deme

si.

0-Duaya baladktan sonra el

lcrini koltuk altlar görünecek e-
kilde kaldrmak.

Parmama arap bula-

sayd, kolumu bileimden ke-

serdim.

Hazrcti illi

fi

I KISSA LÂ
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|
KABB YALNIZLII

|
Bir gün Hz. Osman bir kab-

£ rin yanndan geçerken, kabrin ba-

X i ucunda durarak döktüü gözva-
X I triyi.» sakallarn srlsklam slatr.

£
Yanndakilerden biri koskoca bir

;>; hafilenin bu derce»* alay kar

^
isrda kendini tutamayarak o’na,

X • Ey mü lininlerin b.. cehennem

£
ve kyamet skntlar anlatlnca
l» derece alamyorsun da, bir ka-
bir banda bunca gözya döküyor-
sun. sebebini açklar muin?» diye
sorar. Halife Hz. Osman da o a-

bldevl arballk w yumuakl-
içinde a cevab verir:

•Sevgi I i I V v ganberim iz (S.A .S.

)

Siyle buyuruyor: Kabir Alemi dün-
yann son dura, Abirot, ha-

vatnn ise ilk konadr. Konakta

X kurtulua erien kimsenin bundan
sonraki ileri kolaylaacak, eriemi-

yenin ise çetinleeccktir.

•Sevgili Peygamberimiz (S.A.S.)

öyle buyuruyor: Kabir Alemi dün-

yann son dura. Ahiret, haya-

tnn ise ilk konadr. Bu konakta

kurtulua erien kimsenin bundan
sonraki ileri kolaylaacak erieme-

yenin ise çetinleecek tir.

Ardndan konuyu u sözleriy-

le noktalar: Kyamet hesaplamasn

da olsun, cehennemde olsun daim
bakalaryla beraber olacaz. Fa-

kat kabirde yapayalnz, ile o yüz-

den rmak rmak gözyalar dökü-

yordum.»

)K‘A AA a KA A A A KAA K A K A A A. S»
t
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Taova Asliye Hukuk Hakimliinden
DOoaalarTasoua-nnKrldorrntm köyün-" 0,

1

,,,>• '"S00» Ycmlon Mahaltaslndc il«-n.r eden Mnofa Asi,m Osman Aslanrofmdan dûüaldar Ua/Jm. u,.|edlueBu,kanl0 aleyhine açm olduu leçil tUlt-

;
... .

Ua
.

ü<' konu*u Taçoua lçesi Gökçelik mcu-
kllnde d .Çusn M. lnu t Dikmen, bats HüseyinUcnc, Güneyi Kemal Rylr, kuzeyi Mehmet
Koyuncu tciKinmazlar ile çeurili 4 .H) n.Tlik ic-

j

ntncz üzerinde lak m» clckas olanlarn mh-
kememlzi 1982/665 oeas sayl dana dosyasna
müracaat etmeleri ilan olunur. I0.b.l90I

Hukuk Hakimi 23714

lân
Taova Asliye Hukuk Hakimliindn

Dûuuc Tuoua’nn Ycsilimak Mahallesin-
den Seyit Ahmet Aytaç tarafndan dûcllcr;
Ha/ine o Tasana Belediye Bulcanli aleyhi-
ne uv»h> olduu tesçil dûuasnda:

üüua konusu Taoua ilçesi Cezaimi neu-
kiindo dousu patika yol. latist Dursun öz-
türk. yüneyi Bayram özdemir, kuzeyi Rahmi
Ünal ile çeurili 2 >2.12 m2lil< tanmaz »/erin-
de hak ne alükust olanlarn Mahkememizin
I9S-I '67 esas sayl dûua dosyasna müraccct
etmeleri lcin olunur. II.6.I98I

_
Hukuk Hakimi 23/11

LÇEMZDEN HERGÜN KALKAN
OTOBÜSLER

AMASYA TUK

Kültür korosu...

(Butaraf S. 1 dc)

kaldna inanmamak
(Kur’an d.l bunu kabul
ediyormu) connot vo co-
honnomin olmadkn i-

lori nürmolc, Kur’an vo
Hadislere kukuyla bak-
mak. toplumda ilerici-

dinair kiilerin varl-
n da kabul ötmek., vs.
Yazar Protestanln bt
özelliklere sahip oldu-
undan dolay çada
olduunu da bir gerekçe
olLrak cklemoy unutmu-
yor. fiüyleco çadala-
ma. lericilik, kalknma
ve cforra kavramlarnn
zamirleri sahibinin açk-
lamalaryla günn:»
çkm oluyor, üzerinde
yoruma gerek vâr m?

Yeni TAOVA
Günlük Mahalli Siyasi Gazete

lân Tarifesi

Resmî lânlarn tek sütunda santimi 300 TL
Tapu tesçil. cra vC tüzük lânlar, n.n tek sütun
da santimi ISO TL. dlr.

Kongre lanlar 4000 TL.

Doum vc teekkür 750 TL.

Zdyl lânlar 750 TL.

ABONE TARFES
Yurtiçi 6 aylk 2500 TL.

« 12 <c 4000 TL.

Yurtd 6 aylk 4000 TL.

« 12 aylk 7500 TL.

Gönderilen yazlar yaynlansn veya
yaynlanmasn geri iade edilmez.

Sayn Taova Halkna

Müjde
Bilumum Yangn söndürme cihazlar, Sivil Savunma araç

vc gereçleri Dolum kontrol vc Organizasyon merkezi konuyla
ilgili ihtiyaçlarnz için hizmetinizdedir.

Sayn 1 aova halkna önemle duyurulur.

)
Ankara Gündüz 11.00

/ « Gece 22.30

stanbul
1 7.oo

Bursa-Balkcsir
1 7.oo

zmir 16.3o

RN-MSTUR
Samsun 8.15

Ankara Gündüz 10.00

t< Gece 22.30

zmir 17.00

stanbul 17.30

ERBAA TUH
Samsun 7.30

« 9.00

Ankara Gündüz 10.00

« Gece 22.00

stanbul 1G.30

« 17.00

C.ttVKN SKk'AUAT
Erzican-Erzunm 22.30

koycmto^m:
Samsun 7.30

* 9.3o

'1 ur hal 9.oo

Ticaret

Jthrsel @alkap.-''J}aki JCiKtj
L'uküy Caddesi No. 21 - TAOVA

Yeni Taova Matbaas
Hizmetinizde olmaktan kvanç duyar.

Gazete— Dergi — Kitap

Kartvizit - Kartadrcs - Herlür Bayram tebl ii Balkl Zarf

Günlük Parekente Sat Fii — Sipari Fii

Doum-ölüm kâtlar - Nüfus kât örnekleri

kametgâh, vilal kâd
Dernek ve Kooperatif makbuz ve kâtlar

..ve Bilumum matbu evrak tekrenk ve renkli

olarak itina ile yaplr.

MATBAAMIZ OTOMATK KASKI
MAKNAKARIVI.A KMRNZI)KDR.

ADRES: Hüseyialtun l’nsaj Kat: I

Teli: 347 - TAOVA $


