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Ruhsatsz bira, arap satanlara

hapis ve para cezas var.

Uira ve arap sat,
y«p;u birahane ve ben-
zeri yerlerin rubai al-

matar için t nman iire
22 aralk 11)8Î günü so-

na erecek. Bu tarihten

sonra ruhsatsz bira ve

çarap sat yapan iyeri

sahiplerine :i ayl n ti

oya kudur 1n pii ve 50
bin tiradm 250 bin li-

raya kadar ar para

cezas verilebilecek.

22 Haziran 'da Resmi
Gazete de yaynlanarak
yürülüe giren karnn ile

halen bira v- arap sat-

yapan iyerlerine rth-
sal almalar için 6 av
sürt* tannmt, örenci
yurtlar, spor kulüpleri

her lürlil eilim ve öro-
lin kurundan kahveha-
ne, kraathane pastane

ile bezik ve briç sal un-

larndt ise bira vc arap
dahil her çeit içki s»,

t yasakland. Bu tur

yerler ellerinde bulunan
stoklar bitirmek amc-
ayla bir sure bira sat
yapabilecekler.

Kahve, çaydan daha zararl

fîtidi) alt fincan

IIJI daim fazla sayda
içenlerin kalp hnsklk-
krma yakalanma teli 1 i

-

kteiylö knrt karsya
bulunduk hin arklan-

d.

Bilim adamlar,
fazla mik tanda içilen

kahvenin bandaki ko-

lesterol miktar büyük
ölçüde yükselterek ül-

dürü olabildiini belir*

tîyorlar.

Bu konuyla ilgilim O
aratrma vap.m Nor-

veçli doktorlar, eskiden

beri kalp h, -t lklar-
na kahvede bulunan

kafeinin yol,içtiinin

sanldm, ancak bu
düüncenin yanl ol-

duunun ortaya çkt-
n kaydettiler.

Fen liseleri imtihan sonuçlarnn

bugün açklanmas bekleniyor.

Fen liseleri ikinci

miinmk imtihan so-

nuçlarnn bügüu açk*

lantntiâi bekleniyor

Milli Eitini, Gen-

hk vc Spur Unkiinhu

yetkilileriRn vcrdihu-

bere gürü f«ii IKaimin*

bu yl 38 1 Örenci al*

nacak a

t »t*» yandm \m*
»

dolu liseleri ile özci
Türk vc yabanc okulla-

rn kinci basamak im*

t ilan sormç.trMu 2U

Temmuz Cuma gönü
ftçkkmucak, < Jmmkz*
deki Öretim djucm in-

de hizmete j^ît

.

\\

yeni Anadutu li-vsi için

vvndej ter* ili vamn
* m

öreticiler m formlar

lildi I ;fem Dart^i U^-
kanl ‘ini geldi.

Vergi iade bildi*

rimleri pazartesi

akamna kadar

verilecek.

Memur vc Ücretlile-

rin, haziran ayna ait

faturalaryla düzenle
yerekleri vergi iade
bildirimlerini cn geç
pazartesi akamna ka
dur iyerlerine teslim

etmeleri gerekiyor,

verenler ise bu bil-

dirimleri 20 Temmuz
akamna kadar vergi

dairelerine intikal ct

(irecekler.

Memur vc ücretliler

ilk defa ba ay, ehir
suyu benzin ve boya
badana masraflarm
da fatura karl bel-

gelendirerek vergi iu

desinde yararlanabile-

cekler, Konuyla ilgili

tebli 4 Haziran 1SÎST

de yürürlüe girdili i-

çin, bu tarihten sonra-

ki su, benzin ve boy a-

badana faturalar ge-

çerli olacak.

t LÇ KM I Z II KN

Ksa Haberler

• lliiküy S tluma Hu*

rajfdti balk üredni
juplnui L istüoiyor.

0 Alult^ Yaylacnda
dourthn troktfirds bir*

çok mnumlu v ruh in-

di, ct kayb ulamd.

0 V/Mii zumundun b;**

n jayrum yi
j
m yar.

1 Itnmlorm kurak yit m •

siyle yulknaok bir bay-

ii cr/old,

mm t mm mm » mm- * 9* * m * mm t mm

Uh tjtce X(Uj ( .Mic

MERKEZ

t vc

says 745
Kültür ve Turizm Un*

kanl halk vc çocuk
kil l û |

haneleri .«ayumm
7-15'eulat bu kütiip-

hanelerdeki yaklak (I

milyon kitaptan 19Sit

ylmla 15 milyon 057
v.tnmln yararland
bil lirikli.

Kültür vi‘ Turizm H -

kant'iHa verilen i > i ]
-

(îive güre, halk ve rm uk

Kütüphaneleri

’e ulat.
kütüphaneleri d ank*
bu hizmetin gezici kü-
tüplanoler araehvlo
ün \ :rilmcsint) ç dt^l**

yor. Kül
i
»han « bnnst

hîilunrmtyan senitlerde

utura vatm ite iara r>

kuma imkum Hnghnnk
ü/ »rc faali) cUv bulmtan

iri kuUphtM) o-

tobio «îd-emUa Hut -*

km uyuma k id ir kitap

götürüyor.

Faruk H. Timnrta’n Ardndan..
I

( /IpcT i/ (i yin
1 vfiiftiiti Kilis m h i Mijnt|(t j^ldi, (l^tltnli

impcruiorlurunun Kurulup utUanndn büyük c*

cfî* ncçct Kum Timurtu? Pn<n m* Ayten Alp
Gü/.fm n< slîtulrui:^ île, : o h< <h (j , : . 0 €|*
bnnn lüyk bir mhshjom tpl*

lUliUl Umurlu/m Huis îo |>( | bmim*
d;, Bu komutu l»lr Alimdi. Tilrk diline tipikti.

u:m yurdu len kskanan, l^numni, ü/. rtmlr
ueîM qtr/ l ta 4im f kurrooya çnbçmtan hiç
lemnmH, flay<miiit bûytk bir fustmm bu u*
Üordu lutu (ini Uü «d bu/ jum dorom büj
bedt'fi «Imulur. Bil umiKa, u fkirterl onun
di l, llU lUt k kt-Fani,ln flçikt c ot tyu lu*

1 yor^Törkço benim huymmdr. Bütün Sfnrünü

j

onu barjloum. Dilimt/t u numvît mt uf|i« *
nu4 buyotmuu bütün bukcd yuyshl to^lcKI

eîmistir. Lauersjit* Oyretlu m
j

-il tn^ yu/or o-

loruîc u/vrlmh* m çak duriu(jim Itou t»lnm 7

tur. Om/ yla yukn yu/t hayutmdu du ut
fu/k dil * U* «hm> Imlumnjuruu

Ulmotü Fimtm IIchu imtfi bir 1 drh
müHjrtçisidlr, Bobasmut |t »/n rnlo h* i

^

-

1 Sç j

i

? .

Alkb uo nllti'C sougUlntn yavnera
t kulac

Kur ttu ii" ilahiyi > dtl?nu 7lu \ih»d ton ald
ö hu yüklük hustetlertn« \|dkwk lulval hm-
stiido «hanin huyuk ötlu m* lmti’f'kki ltnula-

rmîa alnp okltfu hilyih'rî » tilrk yirm+op hu*
surtntr. N. iliirîitlho()lu, - (nutuu/i i»fcndh

nüztkf çuh?kan n? ihTuIi bir ln«m ohm
nmrio çok t oph li OIlr uydmiorum/ uru-

ond i'pb II t ijo, h >t <k' fikir ta i d m m»

bu mdu t(od> ufkhylli .*

Bayi - •> ah u h* fikir tii l utri d r

yo/ mr u le oldu ( i'bdl lo ula yy jtl I u
bli yt-ri tutdî dem* k dr,

urkoh'jinln mlim alulonyht [y*l'y.nt *

dr. Onun « * iIoitiiIIüi \w rim(*- uMuyu bunu.

*#|U Antnîolu lurhçi ui4 On nunîn u ji u.mj; hlh

Bu vihu l |jU|)lMt j fd t w‘fk ri m d r

m* 4*
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Bir iman istiyorum

Uyumak iniyorum gerçei görmek için
Bir k niyorum yolumu bulmak çin
Bir kanat niyorum göklere çkmak çin
Bir îman iniyorum Allah* a varmak çin

Sönün f.inl âlemde yanan bütün klar
Aydnlatiin ruhumu gerçee giden yollar

Ykasn bedenimi kevsere akan sular

Bir iman stiyorum A laf* a varmak çin.

Yokluklar âleminde yürüyorum bilmeden
Kavuunca varla gerçekleri göreyim
Gerçek olan âlemde muradma ereyim
Bir iman niyorum Allah'a varmak çin

Bilmesinler dünyada fâni olan adm
Yokluklar âleminde almadm muradm
Melekler âleminde ben göreyim yârimi
Bir îman stiyorum Allah'a varmak çin

Ben toprak olacam yokluklar âleminde
Mehmedim ruhum çkar meleklerin ruhuna
Yllardr kouyorum varamadm yârma
Bir iman niyorum Allah'a varmak için

M. Kürad ULUSAL

Ak
Kâinat hiç durmuyor.

Hep bir yere kokuyor,

nsan bilip görmüyor,

Mukaddere kokuyor.

Hep dönmekte küreler

Han tor yanp piiyor.

Küreler ve zerreler*

Hepsi bire kouyor*

Ififa ak böcek

Varp ona kouyor
Bilse dahi ölecek,

O kadere kokuyor*

Deniz içinde balk,

A*a nasl düüyor.

Muti ol demi HALK,
O kendisi kouyor.

Meçhule doru akan,

Bir kervan yaklayor.

Listede timi çkan

Sanki on kouyor.

Ne ilahi intifam

Akl fikir ayor,

Dtfimi/cn bir num
V# h<r jcy do’ayor.

Ahmet DOAN
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Bu elencelerde yaptklar oyunlar halav çekme ,

ve çiftli oyunlardr. Köy gençleri ortaokul ve liseye devam sim"sporla ilgi lenmeye balamlardr.Spor yapacaklar -er ol T
*l0d“ h»5 «»«e fulbol ve vCeybo. ..yL'lÜaL

5* Mesken Durumu
Köyün önceki meskenleri kerpiçtendir. 1943 depremindeki vereilmesinden sonra binalarn, yapmnda tula ve çounluk beton-arma kullanlmaktadr. Hu binalar yaparken ise köye plan ,ok-maja çaklmaktadr. Fakat evlerle uhtr ve samant.klana avn,binada kullanlm ast köyün görünümünü deitirmektedir. Binalarjse genellikle k katl olmaktadr. Bunun sebebi ise köy halkmayüzde altm d ülkede çalmaktadr.
EV EYALARI
Köy evini n eyas mutfak eyalardr. Bunlarn banda bakr kaplar ve çinko tabaklar tekil eder. Her evde çamar kazam

leen, bulunmaktadr. D ülkede çalanlarn se mobilya, hah ve
clcktnk cihazlar bulunmaktadr. Ayrca düün yaplan genç kza
ve erkee mutlaka dört kat yünden yatuk gelenek olarak varlmak-
tadr.

NÜFUS DURUMU
Köyde nüfus planlamasna uyum olmadndan 1980 yl say-

mtnda-182 kii nüfusu pulunmaktadr. Altm sekiz hane olduuna
göre hane bana ortalama olarak sekiz kii dümektedir. Bu 132
nüfusun elliye yakn yurt içi ve yurt dnda çalmaktadr.

Nüfus planlamas olmasna ramen sülaleyi çoaltmak için

doum kontrolünü uyulmamaktadr. Çocuklar anne sütüyle beslen,

mc. tedir. Bu kadar çocuk üzerine dümelerine ramen hiyin ve
eitimlerine önem vermemektedirler.

( Devam var)

Dikkat

!

ELEMAN ARANIYOR
yerimizde çaltrlmak üzere

Endüstri Meslek Lisesi Torra-tes*

viye Bölümü mezuna eleman aran-

maktadr.

Müracaat

:

IIA-ME-KA
imalât ve Ticaret Sanayii

MEHMET KARA (HACI USTA)

C t 18—TAîJIOVA

Lüzumlu Tclcltmlar

Kaymakamlk 1

Savclk 3

Emniyet 38

Jandarma 37

Salk Oca 18

tfaiye 0

(içkiliye (i

Müftülük 29

TEK 213

Ve i Daic i 306
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Türk Dill'nin
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S
Ziya Goknlp vc sonraki cdiblcrimizin Türk

\ çesi cn saf vc güzel stanbul Türbesidir.
JJ
Bu dille ölmez eserler yazmlardr. On

j|

farn tek hedefi tek bîr ülkü «larak Istan-
S|

bul Türkçesi olmutur. Ziya Gökalp, Ömer
\ Seyfettin, Hüseyin Ralml Gürpnar, Rc-
3 fik Halid Karay, Yahya Kemal Hcyatl,

V Mehmet Akif Lrsoy, Reat Nuri Güntekin,

^
1‘ulh Rfk Atay, Faruk Nafiz Çamlbel,
Ahmet Hamd Tunpnar, Cahit Stk Turanc
Salt Faik Ahasyank, Peyami Safa ...v.b.

0 gibi cdJblcrîmizin eserlerinde Türkçe, ya-

\
tabn bulmutur. En güzel Türkçe ile eser-

S lcrini vermilerdir. Sadeleme onlarn za-

Jj

namnda halledilmi bir meseledir. Bugün
* Sl‘> Türkçe bu doru yoldan saptrlarak,

\
uçurumlara itilmeye ve yok edilmeye ba-
lannitr. Dilini sevenler için bundan daha

d kötü bir hadise olamaz. Dilimizin bu ek-
le getirilmesi kastl ellerden kurtulduu y
gün, tekrar eski günlerine dönecektir. O V
günler de yakndr. V

ö S
j Cumhuriyetten evvel» cn dnenli ve \

(J

tesirli inklap II, Merutiyetin ilan kabul \

(J

edilebilir* Hu srada dikkate deer olarak J)

^
iiç belli bah JdcoIojl-OsmaulcLk; Islâm' ^

\ clk, Türkçülük (Turanclk)- mücadele ha*

d ünde diler. Ormanclk ve fsl&fnclim dil

konusunda bir sadeleme ve daha dorusu

^
Türkçeye dönüü fikri pek kabul edilemez.

S Çünkü Osmanlclk ve IslÂmclk ideoloji'

jj

sinin gayesi hemen hemen bir noktada bir-

li
{eiyordu: Vatanda ve ayn bayrak almda

^
yaayan slâm unsurlarn parçalanmamas

S vc topraklarnn bütünlüünün zedelenme*

,J

mesi ve ayr Türk olmayan unsurlarn*

j
ayrlmaz bir bütün olarak kabul edilmesi

^
tarafnda idi. Osmanl ideolojisinin gayesi,

S bir Osmanl Milleti yaratmaktr. 17SÜ Fru-

jj
sa ihtilâliyle dünyada yeni bir akm ba-

^
lamM. Milliyetçilik akm. Osmanl mpa-

\ ratorluu bünyesinde yüzyllardr rahat bir

S ekilde yaayan yabanc unsurlar arasnda

d hu akm iyice kuvvetlenmeye balamt.
Daha sonralar ise» toplu syanlar eklîni

K alarak, d güçlerin de sayesinde hürriyet»

jj

leri için mücadele vermeye balanlurd.

J Delil bir görülere dayanan Osmanl-
v clk ve KlSmclk idcolijileri bu ekilde tt*

V nemini kaybetmilerdir.

Cuma 6/1/1384
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Alta Itasulullh ve mCisli*
manian dost olarak bilmek, tan*
inak ve bunu bu ekilde kabul et-
fnek; Allah in ve 11usûlünün emri*
ni yerine getirmektir doMtuk, Ab
1-h ,, Kanlnltaln v»* nü'hmunh-
ra dfru olanlarn dostluklarn sim-
grleyen en belirgin Özellikleri; na*
ntaz* hac, oruç, zekâ! ve buna
benzer ilâh emirler manzumesidir*
Bu sayila n ibâdetler nsanlar tan*
fndut yapldnda kimin dostu,

yaplmadnda da kimin vo ne*
yin dostu oldnklari apaçk ortaya
çkmaktadr. Savlan ve saylma*
yan ilâh «mirleri ve ahlâki ilkele-

ri gerei gibi yapan mini zevke
eriçir, ak.*i halde, imannm zevkt-
ne varamadii gibi, mân da tam
olmu savlmaz, $u ayette dostlu-

un Ölçüsünü bulabiliriz:

«Müminlen brakp, kâfirleri

fhnt edinen miâfklar «l«m veri-

ci bir azapla müjdele.* (Nisa: la!*}

^ in* 1 birçok âyet -i kerime»

den anbddma güre, Allah dü-
murdarm brakp, onlardan ayrlp
Allah ve IhiMiLulIh, h«r peyinden

v? hat t A amamdan, babacndan.

kardelerinden, mallarndan, mülk-
lerinden çok sevmedikçe gerçek mu
miri ve müdüman ol.tnuz.

Demek ki Allah', llatûultah’
dünyadaki ler^oyden çok seveceiz.
Allah i ve Hast tali âh' i severken
onlar sevmeyenleri de nç sevme*
yecriz. Zira yukarda geçen âyet
bize *çk tutmaktadr.

Hu durumda; müslümaun dos-

tu mÜslümatdr. Müdünmn olma-
dküm, miHimauhgn gereini ve
emirlerini yapmadktan sonra ad,
meslei, fikri ne olursa oln bi-

zim için önemli deildir. Boy içleri

ahlak ilkelerinin dtunla kalr. Ve
cemiyette onlarla dostluk kurul-
u* iz. Ahlâk dodtklr yerine mad-
di dostluklar ve dünyevi dostluk*

hr t*->
î edenler ve bu dostluu

Islâm , ahlâki dostlua t*Tfih p-

deriler de lâhi emrin dna çk*
mit olurlar. îjt âyi'tu kerime bize

bunu ne güzel uçkhyor,
i Kafirler» b«ni brakp t kut*

forum dost odine^ekforini ini fan-

dlar? Biz erin itemi kâfirler için

Idr durak olarak h zrlndk*»

(Keld; 102)

Hazrlayan : at.mac.v
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SOLDAN SAA
t- Flllpinlcrln bakenti 2- Pera-

ut 3- TERS Asya'da büyük bir gül

—Ku zaman 4- Bir renk—Ayak ka-

bfarrt altna çakln demir 5* Alla

hhn emir ve nehirlerinin toplifi—

ran’n trafikteki rumuzu 6* ölr ta*

rm âîct

t

7- Yapraklarndan faydala-

nlan bir bitki 0- înkroc ünlemi—

Ucehenuelnan bakenti,

YUKARIDAN AAÛYA
1- Arjantin'in yetitirdii ünlü

futbolcu 2’ Evkl dilde a$k rîer 3-

Cllve, i|vc—Atm ayana çaklr 4

Duyuru—Eskiden kibrit S* TERS
yer, bölge—Bir harfin okunuju 6-

Beyaz— Kur’an'n 13* Suresi 7* Bir

noktadan çkan ki yanmdo^ru ara-

sndaki açklk—-TERS tahl tozu 0

Büyük su kayna—Cüzî

ÖKÇEN BULMACANIN CEVAB I

Soldan Saa; 1* Endülüs 2* Sad*

ri Et 3- Akrep KU d- Ta Topal 5*

rmik MU 6- Ra Ham 7* IThlM Tb

8* Ay,

Yukardan A}4^*ya: Esatiri 2 Ma

karat 3- DDR Na 4- Ursîid 5* ti*

POK M> 7- Serenat 8 Tulumba*
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ÎLÇEBÜZDEN HERGÜN KALKAN
OTOBÜSLER

AMASYA TUR
Ankara Gündüz 11.00

« Gece 22.30

stanbul
1 7.oo

Bursa-Halakesi r 1 7.oo

zmir I6.3o

RN-MSTUR
Samsun 8.15

Ankara Gündüz 10.00

« Gece 22.00

i zmir 17.00

i stanbul
1

1

i

17.30

ERBAA TUR
j

Ankara
1

Gündüz 10.00

« Gccc 22.00

stanbul 16.30

« 17.00

Erzîncan-ErzuruT 20.30

KOYt'Nt •t TOfcl.TT

.Samsun 7.3 f *

9.30

Samsun (Fuar seferi) 16.00

Turhal 9.oo

Yeni TAOVA
Günlük Mahallî Siyasî Gazete

lân Tarifesi
- —

Resmi llinljrm tek fûtunda santimi 300 TL
Tapt leçil, cra ve tüzük lânlarnn tek sütun

<Jj santimi 150 TL. d r.

Kongre lanlar -1000 TL.

Doum ve tcjekkOr 750 TL.

Zyt (Unlar 750 TL.

AHO.Ni: TAIPKKf
Turtiçl 6 aylk 2500 TL.

« 12 « 4000 TL.

Turtdj 6 aylk 4000 TL.

« 12 aylk 7500 TL.

.deriicn yazlar yaynlarna veya

>a> nlautuap y;cri iade edilmez.

Timurta’n..

(D uçtural S. 1. de)

bovj «•Mordun dûmüyucck no dlorloritU he?
ü«ûdo konutcok niteliktedir. Temennimiz buMilmdc luzd]! makulcl-ri bîr h.nmlu dur-nts dufjit lim âlemine küllyel hâlinde sunul-masdr.

Anldun nuh-r felç hasaltfn kentlisinikmsl.lm sonra da (Vnab- Alkil, a, omrlno uyank
_
im înrumir. 'TVmnm/ i|t 1 t

I nurtaçi, olÜrOnOn .\ ylmk kendisine Al-
la!» lan ladOriroi dilerim

Matbacimtrdct

çchunlmuk iWro

MCRirrriP ar,m,,10r .

Tu! : 347-TAOVA

Gazetenizi okuyan

okulun, abone

olun.

MOBiLGAZ
i asova Bayii günün 24 saatinde hizmetinizde

Taova Gda Pazar Savn halkmza btiyle bir hizmeti sun-
maktan mutludur,

Gaz tüplerinden korkmaya gerek kalmad. MOBLGAZ yep
yeni ve TSE ne uygun; Piknik, Mutfak ve Sanayi Tüpleri,

Her türlü Ocak, AUER Ocak, 3’Iü Frnl Büyük Ocak at.
lan, bakm ve onaranlar ite hizmetinizdedir.

«KVI.KRK ANINDA SERVS YAPILIR.»

Günün 21 saatinde tüp datm yapyoruz...

Telefon : Gündüz : 223 Gece :42

Belediye Caddesi No. 8 TâOVfl

Teni Taova Matbaas
Hizmetinizde olmaktan kvanç doyar.

Gazete— Dergi — Kitap

Kartvizit - Kartadrcs - Herlür Bayram tebl ii Balkl Zarf

Günlük Parekente Sat Fii — Sipari Fii

Doum-Öiüm kâtlar - Nüfus kât örnekleri

kametgâh, îyital kâd

Dernek ve Kooperatifmakbuz ve katlar

..ve Bilumum matbu evrak tekrenk ve renkli

olarak itina ile yaplr.

MATBAAMIZ OTOMATK BASKI
MAKtNALAKIYJ.A EMUtNKDKDK.

ADRES: Hüseyinalun Pasaj Kat: 1

TK. . : 17 _ TAOVA J


