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AtatürkAnt törenle açld

Knraln Tarihi : 6/3/1984
^
J

—Ttfttva Atatürk Ant —

Y ö pilinim 2 ay Önce Antn yaplmasyla il*

balanan Atatürk Antt g*H bilgiler veren Ujnç

dün \ alimiz Cahit Er- Aut fc

yaplmasnda e**

Un tarafndan açld. inei geçenlere tefekkür

Açk ve güneyli hir
*UL

havada yap hin törene Deha sonra açl
ilk olarak Atatürk ve yapman için V41î Cahit

Ycîhrmak lkokullar Erlan dâvet edildi Aç-
ltan önce bir konulma
yapan Ertar, «Bu ant
Atatürkçülüü ve Ata-
türk felsefesini temsil

cton si b ikimiadan ayr
bir anlam tanmak tadr.

Çünkü Türk gençlii ve

milleti onun görümleri

folklor ekiplerinin gös-

terileriyle baland.

Protokol yerini aldk*

tan sonra I dakikayyd
duruu ve Amasya Be-
lediye B&mlos ta r.fta-

dan löikhl Mar çaln-

ve ilkelerinin daima ya*

TRT ekibi ve nmd.- olmutur. 12 Ey*
basn mensuplarnn da lül öncesi baz hainler

hazr bulunduu açlta Atatürkçülüü unuttur*
ilk konumay Kayma* inak ve m tiklimizden

kam Hikmet Dinç yap- sevgisini silmek istemii*

H- terdir. 12 Eylül bu gibi-

S #yy,y s: y.>;yyyx>,x >.x .¥»;>>;>;>? s

TEEKKÜR I

lerc gereken dersi ver-

ilir. Sayn veliler ve

öretmenler, genç nesil-

lyre Atatürk sevgisi,

onun ilke ve felsefe?in i

üg reliniz. Aile balarm
kuvvetlendiriniz. Eserin

yapmnda büyük gny-
ret gösteren Kaymakam
Bcyv Taova halkna,
erneî geçenk re lee k

-

kür etlerimi dedi.

Kalabalk bir halk

topluluun unda zledii
açlla. Yal, |. Cahit
Krtan alklar ansnda
Amf in üzerindeki Türk
Bayran çekerek açl-

gerçekle;! irdi.

Açltan sonra dâvet*

lilcre ehir Kulübünde
»üt ve pasta ikram edil-

di

Kalc ve leriye dönük

Hizmetler

Bugünlerde ilçe merkezinizi çeitti yer-
lerinde naat çalmalar var. Baz cadde ve
saklar trafie kapatlm durumda. lçe-

miz belediyesinin souk ve yamurlar bak-
trmadan giritii bu çeitli inaatlarn ta^
m.imlanmasmdar sonra, ilçe yenî Lir ekle
bürünecek.

Kurulu tarihi pek eskilere varmayan
ilkemizin, yabanclarn en ilginç ve güzel bul*
du^N ymü* imar planna güre düzenlenmi
olmas. Yeillikten de nasibini alan ilçemiz,
son yllarda yaplan .'M katl binalarla daha
güz>d bir görünüme kavutu. Heyhat bu h
rm ilçemizin, bu ltüzcI beldemizin sokaklar
k::: çamurdan, yazn ise tozdan geçilmiyor.
25 Mart tâki mahallî seçimlerden ?onra bele*
diye bakanl görevini devralan Nihat Yl*

}
dirim, seçim b^yanrnmesîndede belirttii gibi î

|

dk ? o lam* ilçenin bu im ötesinin çözümü için î

kollarn svad, hu son Samsun Caddesinin as*

fal.nacan örendik.

s

i
8

Kahvede fenalk

geçiren ahs
vefat etti

Dün ilçemiz' mm***

yene olmak için giden

Cürst köyü halkndan

bald Duman (hi>)adl

ahs. Kanarya Kra-
athanesinde sabah 7.50

Gözden kaçmayan bir hususu da burada

|

h.lrblmakta fayda görüyoruz: Bu hizmetler

}tH dönemlerde ve fazla u^m s.ykmyncak
! sürelerde tekrar tekrar yapld. Kaldrm daralt-

j
rna ilemleri, asfalt doktuw ve beton kaplama

i çalmalarm örnek sürebiliriz.. Önemli olun

î yaplar; hizmetlerin kalc ve ileriye dönük ol-

j
masdr, Yok-u yaz-boz tahtas gibi yap, boz,

{
tekrar yap,,. Yazk boa harcanan milyonlara.

0 da doktorun gelmeou i

11.10. 198-1 günü meydin. fiden yangn
g (»klerkcm aniden fena

üoUymyh Ba^u lçemizin dönerli Kaymakam
Hikmet DNÇ vc yardmclar de lîçe merkez
vc köylerimizdeki deerli yardmsever vatan*

dlarmzn scak lgisine tejekkür eder, say-

glar sunarm.

Burada bun lan yazarken, ilçede yaplan
inaatlarn bu ekilde olduunu kaydetmiyoruz,

Çeitli teöfü belerden sonra en iyttinb yapld-m ve yaplacana inanyoruz. En azndan,
bu hizmetlerin göstermelik deil de, gerçek*

I ten Taova l*ya hizmet için yapldna inanc-

lk geçirmi ve

vefat etmitir.

orada !
““ tamd,r

Mustafa CULEF
Kaymakamlk Yaz leri

Müdürü

«A ,y t

Bu gece
Nöbetçi Eczane

M12UKKZ

Gönül istiyor ki Samsun Caddesi ile di-

ger radde yu sokaklara dökülecek ulflt. büyük
,

ehirlerde gördüümüz V* tahin calZÛ «ya I

gibioHun, Yiipho k hizmetlerin ilçemize ha*

yu i otrna um diliyoruz.

TAOVA
!



Ycn TAOVA
Peremh

iir ko es Sosyal-XültttrcI ve Ekonomik yönleriyil^^

i Mova
|

in , f * £ C KAMAUA, KÖY VE MG7U um 1Bcyuz altm gün
| |

Pihar deil yaz deil
Bejyiz altm gün az deil
Bir gür> deil yüz gün deil

Anlamayan sivri sinek saz deil

ki defa dökülecek yapraklar

ki defa ekilecek CrpraUar

Dile kohy bize zor dostlar

ki defa kabaracak rmaklar

Kujfar aaçlara yuva yapacak

Yuvadaki yavrukular uçacak

Mekcup yazsa bana yar, dosiar
iki defi aaçlar çiçek açacak

Saymakla bitmez bu günler

Askerlik biter balar düünler
Ziyarete gelince beni sor, dostlar

Ancak böyle biter çildi günler

Mehmet öztel

Ferhat’n Su Kanal

Cinayet gördüm Amasya danda
Mahvetmiler Ferhat'n kanalm
Ne emeklerle yapmt, kim bilir

Mahvetmiler Ferhathn kanaln

Sayg duymak gerekirken esere

K5r için kymlar bu güzellie

Aktarlmal sonsuz gelecee
*ok etmiler Ferhac'm kanalna

Yaamak gerekirken sevgi de

Bir sevgi meri ykld niye

Hep* Ferhat ile irin diye diye

Yok etmiler Ferhat'n kanalm

K*mlerl kzar belki sözüme
Tam verdi ben razym özüme
Zufmu gördükçe kan dolar gözüme
Y* * Ferhat'n su kanalm

A k Erkoî saygm ak birine

Tarih n j bu, neymi klmcnc

i|n‘ in derler zamane
Td

i ar Fc rkathfi su kana-’ im

Erko A5DIK

Belcvi Kasabas;
(6)

ÜRETM
i

,, .

-ki»* »Mal um ,m . Gcncl 0|ar,k
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IlnatranTcmmz aylar,„Ja, .ütüp lraziran Tcn,maa ASu„o,-E

I
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'““r E,l“ ükin-Kasm ajlarnJa
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“Üriiolcrln dcpobnan.l, Tahllar ambarlarda, lülüa, pan-car ise hasat sonu hemen satlmaktadr. *

. .
~.Nc” ,

.

c
.

r“ ”. Un,1
'7 S2, 'IJ '4' : Tahdlar vatapda„„ iblise,k.d.r urctlüg çtn satlmamaktadr. Tütün, Tekti idaresine

pancar ise eker irke ti'ne teslim edilmektedir.
’

—Sat hiçimi: Tütiin vc pancar sat biçimi: Devletin ver-mi olduu «atla teslim edilmekledir.
lgili horsa Hatlarnn incelenmesi: Kasabada yetitirilen

sebzeler halkn ihtiyac kadar olduu için satlmamaktadr
(1962) ylna göre tütün 293 Lira ba fiyatla, pancar se kilogram,
510 kuru olarak satlmaktadr.

HAYVANCILIK
—üretilen hayvanlar vc cinsleri; Kasabada büyük ba hay-

van olarak Manda-lnck Üküz At-Eck gibi hayvanlar yetitirilmek-
tedir*

—Küçük hu hayvan olarak; Koyun, keçi, kümes hayvanlar
da azda olsa yetitirilmektedir*

—Hayvan ürünleri; Yetitirilen hayvanlarn eti, stitii,yuraur’
ta vc büvük ba hayvanlarn da genel olarak gücünden yararlanl-
maktadr.

Pazarlama; Büyük vc küçük ba hayvanlar kasaba halknn
ihh ac olarak kullanlmaktadr. Pazarlan utas; Çevre ilçelerde az
du olsa satlp alnmaktadr.

(Devam var)
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DUYUSU
KÖK Aile Lokantas

Hizmetinizde

lçemizde büyük bir eksiklii hissedilen ((Aile Lo

kantas ihtiyacm, KÖE HLE LOKANTASI gideriyor.

Lokantamzn 2. kat, sadece aile ile yemek ye-

necek ekilde haz’ranm olnp, siz sayn müterilerimi-

zin hizmetine girmitir.

ADltltS !

Hac Murmolt Zeki ÇAKMAK
Çapar Caddesi -TAOVA



Yeni TAOVA
Perembe 25/10/1984

nceleme—aratirma
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Tarihi Geliimi
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Oztjiit Öttdp.mi
TLJ F OflnerMEHt

—123.

DL N Kir.A IH

ATATÜRK’TEN SONRA TÜRK DL:
Atatürk’ün devrinde d l âlimleri yok

denecek kadar ard IV. Dr. Necmeddin Ha-
ccmnolunun dedii gibi .Emekli yüzbas,
tur böbrek doktoru, bir hukukçu veya ta-
rihçi Türkiye Üniversitelerinde, gramer,
lengüistik, dil corafyas gibi, her biri yl-
larca sürecek ayr bîr ihtisas gerektiren
lUm dallarnda hükümet zoru ile Profesör
unvan altnda ders okutuyordu.» (T.Karan-
Ik Günleri sh.lll) sözleri açkça ifâde e
diyordu, lîu elim vaziyette dil inklâbnn
baar ans çok zorda. Ve hattâ mkânsz-
d. Srf Atatürk’e yanamak için, dilci ke-
silen ve akla hayale gelmeyecek canbazhk
lar yapan alayllar Atatürk'ün çevresini ku-
attlar. Bilgisizler Atatürk'ün koruyuculu-
unu çeitli oyunlarla salattlar. Türk dil
Tetkik cemiyetinin de bana geçtiler.Atatürk
bir noktada bu alayllar grubunu i ba-
na getirmeye mecburdu. htisas sahibi
ahsiyetlerin yokluu buna sebebivet ver-
mitir.
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Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî (R.AIcyh)’nin

Mesnevî-i erif’

1

Atatürk, dil inklâbnn gayesi,
Türkçeyi çada medeniyetlerin her hare-
ketini ifade edebilir, zengin ve milli bir
dil hâline getirmek istiyordu. Bunun i-
çin de ömrünün son yllarn bu uurda
harcayan önder kiidir.

(Devam var)
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6, Cilt

1h83— Had dervi, tefuoden ma*
,ud« rçebik-mlir.

|jj beden yok-
luudur, dilencilik deil,

1 DiIcoçi
f mal yok olan-

dr, Kanaatkar ise eLnrni fetli
dendir,

1 Bouna dertten ikâyet
Ç olma* Zirâ o, yokluk yolunda
rahvan giden bir attr.

! iOj* Bu kadar söylendi* îre-
r^iui sen dflûn. Fikrin donmu
döünemiyorsan git, zikret.

1 i.>J Gerçi as] olan cezben ir a*
Jlla Cezbev i buklem®, ie himmet

i500- ii terk etmek nâz et—ek g bittir, üoiûl oynavana
naz rarfij lâyk olur?

150 1 - Keddolunma veya kabul
edilme endiesine düme. Sen dâi-

ma ernri ve nehyi görmeye bak.

15oJ- Cezbe kuu nnmn yu
üûdun uçabilir, Om gürünce artk
mumu sOndür, çünkü fafcâh olmu-
tur

1503- Güzünün nûru keskin o*

lan kimse da bakarken içi gö
rjr.

*

1501- Zerrede ebediyet güneini

inden Seçmeler

katrede bütün denizi görür.

10 14- Dostlarla buluunca sus,
ortaya çkma; kendini o halkada
yüzük ta etmeye kalkma.

1616 - zzet ve an, sükûtla kazan.
Eer nian almak istersen, nianz
ol.

1618- Gözlerine yldzlar reh-
ber eyle. Söz söyleme; bakiji bulan-
drr o.

161'J- Doru olarak bir-iki söz
zuhur etse ona da bir çok yalan söz
eklenir, gider.

1‘î-J Laf lâf arar sözünü duy-
muundur.

lokl- Doruda oba pek ko-
m;ma. Çünki doru sözden nice
eri söze kaylr.

Azm açtn m artk sözü zap-
tedemezsin, Lâf sözünün peinden
bulan da akar

” î'-m g'*kt»’i4 bir itilâm
sadr oldu mu bekle, ardndan da
bir hil’at gelecektir.

1661 - Ensene silleyi yiyince
safîyi da yakn gor. Boyunla be-
r ber oyluk Ki de geldi.

i

S r3*yM'**x>: >: >:>;yjcyy.yyy >.?

Lüzumlu Telefonlar

Demir li ve Ünal DEMRSN
skarpin, naylon, sport ve bilumum ayakkab çeitleri sat ve tamiri

Oteller Caddesi No. 6-TAOVA
SÜA AXAAA^S^AAAfCCSGil i

Kaymakamlk I

Savclk 3

Emniyet 33

Jantlarna 37

Salk Oca 18

I tfaiye O

’c (i

Müftülük 29

TEK 213

Vergi Dairesi 30ti



Sayfa : 4

LÇEMZDEN HERGÜN ESLEAN
OTOBÜSLER

AMASYA TUR
Ankara Gündüz 1 1.00

« Gece 22.30

stanbul 17.00

lUrsa-Iiahkcsîr iG.oo

zmir IG.oo

MST ur
Samsun 8.oo

Ankara Gündüz 1 1 .00

U Gece 22.30

1 zmîr 16.00

Eskiydi ir- Bur$a~Balkcsir 1 7.oo

stanbul 17.30

EHltAA TUR
Ankara ttidüz 10.00

« Gccc 22.00

stanbul 16.30

« 17.00

Erzincan-Erzurum 20.30

ESER ’TUR
Ankara 22.00

stanbul IG.3o -
1 7.oo

Erzincan

Kars

Samsun

223o

23oo

7.00

KOVI!N(TO('a,U
Samsun

«

Samsun

! rhal

7.00

7.30

8.15

12.no

9.00

Yeni TAOVA
Günlük Siyasî Mahalli Gazele

lâ Tarifesi

ftctfl tîJnlifin tek tutund tamimi 300 TL.

Tapu «içi!, ler» v« tliik lânlarnn tek sütun

4* umimi ISO TL dlr.

Kongre ilanlar 4000 TL.

O^^um ve tefekkür 1000 TL.

Zi/l Hânlar 1000 TL.

AHONK TAltlIliS
Yurtiçi t aylk 2500 TL.

« 12 « 4000 TL.

Tard |
A aylk 4000 TL.

« 12 aylk 7500 TL.

Cuadertkn yutlar yayLnst veya

«MpliMUiu geri a4e edilmez.

Vcni TA< )VA
Peremke

25/IO/W8i

Matbaamzda

Cilt leri

yaplr
k:otK'.»CK'^K'KKA

s*1'vM ^

Matbuamzda

çaltrlmak üzere

S ( RETP aram
io r.

Tel : 3 17-TAOVA

Dernek sim Deiiklii

ilan

T.ma Itçesl Salk Merkezi Güzelk>3 l ir.
"- Ynfolnn t), t w-.|iin smi Tnyju

Merkez Salk Oca (üi/ell-iirme JW Yayt.
ma Dernei atarak -3U 0 .I 0S 1 tarihli f]enel hu-
rut loplantsnda ü ltirJImlyiJr.

ZAY Tn|«va Niifut li:rcindrn aldm N4*
fus luvivyct cüzdan ve 7WS«9 XqI„ ,i s„r, a ar„.
nt, vc TCK GIOA- sendikalna ait kimliimi 22
ID.19S4 günü kaybettim. UOkümilzdlr.

.Mustafa ATAM T L'RK

Yeni Taova Matbaas
Hizmetinizde olmaktan kvanç dnyar.

— KitapGazete— Dergi

Kartvizit - Kartadrcs » Herlür Bayram tebriki Ballkl /.ar!

Günlük Parekente Sat Fii — Sipari Fii

Doum-ölütn kâtlar * Nüfus kât örnekleri

kametgah, yihal kâd

Dernek ve Kooperatif makbuz ve kâtlar
.ve Bilumum matbu evak tekrenk ve renkli

olarak itina ile yaplr.

MATBAAMIZ OTOMATK BASKI
MAKNALARIYLA EMRNZDEDR.

ADRES: HOscyinaltun Pasaj Kat:
1 ^

V TEL.: 347 -TAOVA j

MOBLGAZ
Taova Bayii günün 24 saatinde hizmetinizde

Taova Gda Pazar Sayn halkmza biiylc bir hizmeti sun-

malu m mutludur.

Gaz tüplerinden korkmaya gerek kalmad- MOBLGAZ jep

yeni vc TSlî’ne uygun; Piknik, Mutfak vc Sanayi Tüpleri,

ler Türlü Ocak, AUBU Ocak, 3’lü Frnl lîüyük Ocak Sat-

lar, bakm vc onarmlan ile hizmetinizdedir.

«i;vi.khi: anini»,

\

satvls vaimi.ik.»

Günün 24 saatinde tüp datm yapyoruz...

Telefon : Gündüz : 223 Gccc : 42

Belediye Caddesi No. 8 flOVâ


