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r DÜÜNCELERM 1
1985 Dünya Gençlik Yl ve

gençliin eitimi -2-

r/jajutt cAlato-y.

Ata lanm i; bunimn küçükleri yarnn bü-
yükleridir demilerdir, Yine Mustafa Kemal A-
latirk "Gençler, b vatan sîzlerin omuzlan u-
Kerinde yükselecektir

1
" demitir. Evet Atam-

zn da dedii gibi bu devletin bana yarn
gençlerimiz geçecektir ve yurdumuzun y* f. Und
onlar taraHudun idare edik; ektir. Bura 3 t -unu
forma k istiyorum: Bugünün gençleri mu -»lehçen

neriyat peinde koam, harlarda, pavyonla-
da sabhlarsu yunn bu devletin bana ^çirec^

acaba nasl idare edecekler? O zaman bizim ha-

limiz nasl olacak?.

Evet teknik ilerledi, ilim ilerledi* fikir çe-

itleri merhaleleri at, servetler çoald dünya
linetlerle doldu. nsanlar nimetEn* gark olup

zevk-ü sefaya dütü. Bütün bunlun inkar etmi-

yorum. Ancak bunlar insanla bir saadet

tirdi mi? manlarn ruhlar sükunete kavutu

mu? Gemiyat canilerin errinden kurtuldu mu?
Saylmal mümkün olmayan milyonlarca açla-

rn krtrn doydu mu? Fakirler zenginleti mi?

Her taraf kaplayan çeitli eMrtnc§ yerleri ve

n i kef muhaller üzgünlerin kederlerini gider-

di mi?

Maalesef bu saydklarmn hiçbiri gerçek-

lememitir. öyleyse günümüzün bu yaldzl
medeniyetinin dier medeniyetlerden üstün ta-

raf nedir? Bütün bunlar gençlii aydnlkUn
ziyade, karanla, batakla götürmedi m? Gö-
rüldüü gibi gençlerimizin gittii yol bataklk*

lir. Gençlerimizi bu durumlardan kurtarmal-

yz. Bunun için de ilk olarak müstehcen yayn*
larn* zinann* fuhuu ününe geçmeli* Televiz-

yon, Sinem:** Tiyatro ve dier dier müstehcen

yayn yapan gazele ve dergilerin Ününe geçmeli

bu yaynlarn gençlerimize zararl olmaktan zi-

yada, faydal, eitici, öretici olmasn tla*
malyz. En Önemlisi de çocuklarmz küçükten

eitmeliyiz. Onlara küçükten islam bilgiler ver-

meli, Allah korkusunu küçükten adamuly ki

büyüdüü zaman doru yolu brakp ta yanl
yolu sapmasn. Onlara küçükten namaz klmay
Allah'n emir yo yasaklarm öretmeliyiz ki na-

(Devam Sabite 4 de)

^ J

Babakan Turgut
S 9

Ozal ilçemize

geliyor

02̂ ^ 0 özal, halka hiiaben bir konpma yapacak

Barbakan Turgut
Özel 16,6.1983 Pazar

günü ilçemize geliyor.

Saat l3,oo sralarnda

Tekel önünde halka hi-

taben bir konulma y.-

pncak o.m öz d* ayet
? im in nî* d t ‘«Itrsa bir

sürt- < no» hizmete giren

ilçemiz Devlet Hastane*

*Kiin açlm yapacak.

S itann \A îik gu*

zergâhyla ilçemize ge-

lecek olan Özal d* ha

sonra Amasya Sanayi

Sitesinin açln ya-

pacak.

Arpa hasad balyor

Döver kullananlardan
;

mutlaka kullanma o-

paratür belgesi aranmas
ve belgeli olmayan ki-

ilere ürünlerini biçtir-

memeleri istendi.

Bilindii gibi ül-

kemizde bilinçsiz olarak

basat edildiinden mil-

yonlarca ton ürün kay-

b olmaktadr. Bilinçli

olarak ürün hafit edil-

mesivlc hem üreticile-
m

nn memnun olmas
hem d»* milli ekonomiye

katk salaman beklen*

inekledir

îlçamiz Bankas

müdürlüüne

atama yapld

lçemiz Bnka-
5i Müdürü O. Mflîh

Bozkr'n Çankr L
E'ki Pazar ilçesi

Bankas Müdürlüüne
Atanna vi ite boalan il-

çemiz 1 1

; Bankas Mü-
dürlüüne aUma ya-

pld.

Tokat Bankan
2, Müdürü Fahrettin

Dulkadtrolu geçtii-

miz gün ilçemizdeki

görevine balad.

Bknolnspor resmen kuruldu

lçemiz vi köyle-

rindi- 198- 53 ürünü ar»

p, h?*sat edilmeye ba-
lanacak.

20-30 gün ünce Çu-

kurova'da hububat ha-

at balam olup bu

senek i verim 600-750

kg, arasnda olman bek-

leniyor. Bu sene Tür-

kiye’de v# ilçemizde

karu az yamas* dü-

rüm çok uzun sürd
olmas, yalarn dü*

zerdi olma mas verimi

etkiliyor.

Bölgemizde genel

olarak 1 Dk. yerden

300-350 kg. Buday "da

se 250-300 kg. ürün

hasat edilmesi bekleni-

yor.

Hububatm biçer

döverle yaptrmak i»*

Icytû üraticiler Biçer

Kaymakamlk ku-

pasn kazanan Akn-
olupor kurulu ilem-

lerim tamamlayarak

resmen faaliyete geçti.

1963*1080 yl A-

raosya 2. Amatör kü-

mede oynama k için

bavuracak olan Akn*
olu spor'u kurucular

unlar: Nurettin Atf,

iDcvumL S. 4 4#)
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11 Ayn Sultam amazan
uKalbtndc zerre

cennete giremez.»

kadar kibir bulunan
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MENKIBE:
Zekât Vermenin Mükâfat «j*.,, ,ay*Jtt

Mektupla (Hrszlar yolumuzu kesil* maNarmz; develerimizi ve

yamrmzd bulunan hcrjcyl aldlar) diye yazl JdL Masraft, (Mal*

farnz! zekat ile koruyun) sö/ünün doru olmadkm zannede-

rek Peygamber )fayhls$dim katletmek niyetiyle klcn kumand.

O trada ortandan bir mektup ald. Mektupta (8en kafilenin

önündeydim* Devemizin aya InclndL Bir handa kaldm* Kafile *

ileri; giul* Onlar ekya soydu. Ben bütün malmla emniyet çinde w
yirn. Benim çin Üzülecek bir durum yoktur) diye yazl (d. Mana*

nl mektubu okuyunca (Demek ki, o hak peygambermi sözü do-

ru çkt) diyerek Peygamber aleyhlielmn huzuruna giderek

mütüman oldu, «
r?

j^v-t t y.»>x»OT»yt:o:*>7T» v:> y.r. v .• *» »>: *
SOllUEY

Haraazaa ve evval Orucu

*Hasau POLAT*
Süfyati- Sevri anlatyor :

en. Mekke ! Mûkerremc’da ÖÇ sen*? oturdum. Mekke! i-

terden bir kimse hcrgüt Harem -i erife gelir, tavaf eder, na*

maz klar ve sonra bana selim verip giderdi. Itet bu kim-’
He tantftim* Bir gün o kimse beni yanna çard* Bana dedi

ki: "Ben öldüüm vakit de kendi elinle benî yka, snn izimi

kl ve defneyle, 0 gecede beni terketmyip kabrimin ymm la

gecele, Mflnkireyrin (yani sual nadideleri} nin suali annda S
bana tevhidi U kin et'!*’ dedi* Bende o kimsenin istediklerini k
yapmay kabul ettim*

Bana emrettiinin aynn yaptm. Kabrinin yannda ge- k
celedim* H

O gece uyku ile uyanklk aras iken: 55Ç

“Yâ Srtfyan! Beni konmaya ve s min telkinine ihtiyaç fi

kalmad” diye bir ses i^iuin, U itinan:

tNe sebeple bu lûtfa «iritim diye sordum* Bana w.p
olarak dedi ki:

"Ramazan -

1

erifin orucunu tutup, evvül'dende tlt £
gün eklemem sebebiyle

1,

dedi. 0 zaman ben uy mdm, ya- î
rnmda kimseyi göremedim.

Abdest aldm, namaz kldm tekrar uyumu jum; böyle* <
ce üç kere gördüm. #

Bildim ki hu rüya Rahmanidir, eytani deildir, O za- y
man da kabrin y nmd.tn ayrldm* Ye: *Yu Uabbil Beni l\ -
mizan orucuna ve evvul 4

in alt yün orucuna muvafk kl» d
ye dua ettim* Allah u Teali hazretleri beni de muvafk kld.

No ac ve ne yazk hayatn bo eylerle oyalayan ga-

fillere,.

Ne mutlu bu kutsal Ramazann srrna oronlera,.

Kabire giden üç vol

*»urmu TURGUT*
(ütinü/de, rnuler» »lir.: Jn -t madnun mudili .

crplu-sini (dt'siîi) tlmjmuk >>> tatmin etm 'h için Inüulmnlmn seferber itmitir, Fakat mânevi tjüim î

1. sl-jfn. mHtir. Halbuki itsun uO udunun n/ünû n-
*

ki • (l.-n bu cephe nann bitmek, tükenmek bünutyun
jskntlar ue Imbmntar He kturutuaktulr.

lu-at i|<l/ ccseddc bârel k-gldir ki thimlU,
hastalk, müsibot uo her tarafta «jurddü fltOmbftltn
dehetli elemler e kâzlar almasn m> kendisine d-
timin her eyin bulunduu bir dflogadfl gtOnfl <•

çan nsanolu ben kimim? Nereden geldim? Ilayuiu»
nrstl balad? Nerede u.* nasl ^.tt bulacak ' tjlbi su* i

(illere cenap ummasn.. î

Maddeci
ren dari ne
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tlibarijlc "Dünyalm geçin k/zoil^rt tu*
;

sHt Ti 'iarcücmm bilmediimi/, juuni i*
f

nonmatJnz takdirde görünütü connci bile oUu nm<
nen cehennem hükmündedir. Bu q*Tçs)i nnlmjtn hor

nkü sahibi inanç in* n* kulisinin bllin^ hu fjû*

numü/ck? iddoli htkumhro tnn/ kaldm, mimi!*

dftu uürduîîçt* ahinaimi/i nasl kunarougu dlyo

kondtTÜd stduuiU' çlnracck yollon inmukitdr *

ölüm öldün iltnüyor, knblr Uupi'- knponnyor. Madem *

kubr uar hiç khsr lkür vknemokl» uu )u>rlu^ oru*
j

ja istor scmoz yln-cvltir, tlo oruju ({rmek Içndo
;

Üç joldnn boku jol yoktur. Birinci yol: O kabir Imm \

odun u* lnmdtqu yaoy nl r için bu dünyal d i* f

lu y/d bir h iiît kapt adr. kimi yuî : Ablrolo na* {

irin fakt: dünpnm qoçk i /auklvrlriv aldanp^ kala yal*

ck (][ kuk n- ^ansu/ tür h p^ ü*t> Nun d^ ut* -soüdîk*
j

li rin i *n tur nynhk içJndo yuln/ Imim tür hdplt ku*
;

pisidir. Öylo yörlüfjü uo hond() yitil hofvhM (iladi- !

(j i için öyle mucmdo gdracok*

(\üu( ü yol: Alüroiu nmmoyan, Inkûr u sapklk

oltl çin minkiz l>ir klan kupisidir. \0iiMirm knd üu

l* ** n bütün suudiklTl idimi i’dcvk J^r drraQdu

Maildin col gizlidir. Ölüm hur mhl ba^un/ k* o

inek için yrl^bitir, yt'iç* Ihiyur ayr <1 kno/*

Akll nicin u lur kk ‘»ofahat uu hkürdu(|i»k ,nl*- t*

yani ikimi uu üçüm yaluriyok ular olaktun k*'mhm

koruyan tn* abirvtim* rtdJI |uküd« çal andr

Hadimi Sorlf meali MÜtan Insom gozmm ahum

î »lphmu otun yuhmhfjmdün dtlu yalnmkr

13 Haziran 1985 l’erembe

* m*

Akam : 20*11 Yalt 22 (12 l»4t ! ~ SH
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l ASKER ATATÜRK
Hazrlayan : Haini ALBAYRAK

cjkurtulu Sava Hedefleri*
nln Eriebil Irlik Nitelikleri:

M, Kemal Atatürk söylevinin
bandii ngiliz himayesi, Ame-
rikan mandas ve mahalli kur-
tulu fikirleri karsnda kendi
karar ve tutumunu anlatmak-
tadr, Atatürk gibi mantkl dü
ünvmcvcnlcr, onun tespit ettii
hedefleri eriilmez gördükleri
için bu düünceye ilk anda ba-
lanamamlardr*

Bir hedefe ulaabilmek için

üç önemli unsur vardr. Kuvvet
zaman ve yer,

1 Kuvvet: Bu unsurlardan en

önemlisi kuvvettir. Atatürk Türk
gücünün potansiyel deeri ile

kar tarafn yararlan tlabilirlik

gücünü çok y hesaplamt. O
hiç bir zaman macerac deil,

gerçekleri çok iyi ortaya çkaran

ve sonuca öyle giden bir askrr

idi.

2 Zaman: Zaman unsuru he*

defe ulalmasn salar. Zaman*
dan yararlanabilmek çok önemli

bir politika w strateji yöntemi*

dir.

Askeri stratejide zaman ge-

nellikle savunma yararna çal-
r. Kurtulu SavaTnda da za-

mann Türklcrn yararna çal-
aca görülüyordu, Türk potan-

siyel gücünün deerlendirilmesi

kar taraftaki anlamazlklarn
su yüzüne çkmas zaman içinde

gerçeklemitir. Örnein zmir'e
çkarak Anadolu seferini bala-
tan Yunanllar, zamanla anla
mazJa dümülerdir, General
Lapolas Anadolu'da yanl uygu-

lamalara dümü. Yunan ordu-

sunun kurmay heyetinde birdi

dime balamtr.

(Devam Edecek*

]
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> Sosyal -Kültürel ve Kkonom i k yönleriyle
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( KASABA, küy ve MEZRALAR ) ^

Güngörmü Köyü
( 9 )
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I
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Erkek gençler tarafndan mehter eliinde köyü dolanarak

damat evine gelirler Geldiklerinde bunlara yemekler verilir da-

mat ve yanndakiler yemek getirenlere bahi verirler. Daha sonra

düüncü gelmeye balar. Düüne gelen kii bir zarfa istedii ka-

dar para kor ve düüne gelir. Mehter tarafndan carlamr. Ha-
vann durumu ve düüne gelenin mevkiline göre konuklar için ha

zrlanan köy evlerinden birine yerletirilir. Bu ilem bitince dü

üncü mehtere bahi verir. Karlama yemei denilen leblebi, e-
ker, üzüm, lokum ve sigaradan oluan tepsi üstü kapal olarak

getirilir. Düüncü bunlardan istediini aldktan sonra zarfm tep-

siye koyar, tepsiyi getiren kii izlt isteyerek çkar. Daha sonra

yemek gelir, düüncü yemeini yer ve kalkar gider. Gece damat
ve gelin evine kna götürülür.

Pazar ve Perembe günleri gelin alma günüdür. Sabah saat

on, oublr aras davul zurna ile süslenmi gelin arabas ve dier
arabalarla birlikte gelin evine gidilir.

(Devam Edecek)
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Perembe 13/6/1985M
MAHALLÎ BASIN
Hazrlayan: cihat* t 1}iinaydut

* SABAH

Amasya ‘da yaynlanan günlük gazete.

Tîimboy î sahile olarak çkyor. Yurt ve dün

ya haberlerine yer veren Sabah gazetesi, 14

Ekim 1964‘dtû beri yaynlanyor. Gazetenin

sahibi Semahat (/diköz, sorumlu yan ileri

müdürü N. erh a d Aktan.

* KUAKKAYA
Gümühane'de yaynlann bu gmzete haf-

talk olarak ortabüy. i sahile yaynlanyor
M hal II hab*T, makale, iir, aratrma ve çe-

itli konulara yer veren gazete S yldan ben

yaynlanyor. Gazetenin sahibi Turan Tulu;
sorumlu müdürü Kadri Tulu.

Bunlar...

Hazrlayan

Cfâtil JHekmtl

Hii(ekçiala

!;* Am'TkVli fîl *-* lu Yomumun 1*5 Ey*

lül RS araunda UH) suni seksek oynayarak

rekor krdklarm..

*:£ Boyu \ metro 57 sualima varan srk-
la 1891 vlmd \ llarbütu’m 42 dakikada 8 ki-w

lmuTr - yÜrüdüün û .

,

ifc 1118 * ubatmda Gory Wiudeb«nk*m

toplam arlk lan Ö5M kilo olan 90 (ostigi dun»

gede tutmay baardm.,

% V.S, Kumar YnonJanTt Uk ayak ü -

zerinde 33 saat süreyle durduun u..

-:i> Haziran 1919 da Hummalm! açkla

rnda deniz* brakl m
;
.-* içindeki mMaj 73

yl sonra Haziran Rsj o* Mordan adammU
ele geçtiini..

i}:- Bir insanin banda dolu hr nlt n
sini sürekli dengeleyerek yürüttüü a uzak

mesafenin MS kilometre G00 metre olduunu..

Büyük boyutlu yüzen ayakkablar kul*

lamn Kirili VYaben Mamm l Kylul ita 15 K-

kim 1983 tarihleri aran ulu Beyrut'tan Ma
in/.'e kadar MÜO kilomu tm mesafeyi tnla yit

rüdügmb.
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Kim ne kadar vergi
o e

Enver Önder Man fatura 241. 409.

mdat Önder Manifatura 236.948.

Orhan Kop Kasap 161.456.

Ömer Altunay Nakliye 118.285..

Fevzi Soya! Komisyoncu 38139.

Mehmet Hane» Nakliye 36.787.-

Halk Çnar Nakliye 36.787.

Bedir Torun GMSI 45 900.

Mehmet Çnar Zahire 135.883.-

Osman Aydn Zahire 1 49.698,

Rahmi Soya! Krtasiye 232.711.-

Bahattln Öz d emir Bakkal 36.933 -

Zeki Salm Manifatura 143.901.-

Nad önder Nakliyeci 36 787

A Rza Günaydn Baktrcr 67.063

Mehmet Ocak Nakliye 54.072

brahim Altunay Oto Parçac 36.787

Bekir ahin Nakliye 49.449

Hakk Gence) * 88.194

(Devam K«Icc«k)

flknoluspor..

( D «itiraf t. t Jffj

Köyfi Oztftrk, Mehmet
Ohii. Kerim Güney,

Hem /.i Simi ürk, Hüseyin

Ob: ( Hüseyin timi

ESE
YEN

18u gece
Nöbetçi Eczane

>
nce..

(Bsjtr jfi S. 1 de)

m.z klanlara. ib.uh-t yapanlara Rtrit. yob.11

»tmesin.

1985 ylnn gt’nçlik yl nlma« (lohymvh
ganilerimizin üzorlerim* dah i \’<>k dfimeli. ,n

’

n .

l ira gittikleri yolun yanl* olduunu anlat mili

ltiglüklf ri bataklktan kurtarmaya çalifmaliv
I l"!*r yol, tak kurtulu islâm'litlj;. Bunu idrak

t'tntdî ve ialAm' gerei gibi ya* imalyz.

Salcakla.,

OBLGAZ

Satlk EV ve ARSA
Aytaç Caddesinde (Eski Hamam Sokak)

Diçi Mustafa Kcmaol’na ait 1059 m2
üzerinde ev ve dükkân bulunan arsa sat*

ilktir.

Ev ve dükkân ayn r.; r da satlabilir*

Müracaat rzr t Mustafa Kenalolt

Di Teknisyeni ^ : i7—taîJOYa

Kendi Uçan kendin yap!

Türk Hava Kuvvetlerini

Güçlendirme Yakt

Taova Bayii günün 24 saatinde hizmetinizde
Taova Gda Pazar Sayn halkmza böyle bir hizmeti juq~

maktan mutludur.

Gaz tüplerinden korkmaya gerek kalmad. MOBLGAZ >cp-

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

Her lürlii Ocak, AVER Ocak} 34ü Frnl Oüyük Ocak Sat-
lar, bakm ve oturanlar le hizmetinizdedir.

«EVLKJtK ANN Oa SERV*; Y\|>lMK.u

Günün 24 saatinde tüp datm yapyoruz.,*

Telefon : Gündüz : 223 Gece ;42

Belediye Caddesi No. 8 — TAOVA

Yeni TAOVA
Siyasî Mahalli Gazete

lân Târifcsi

Yeni Taova Matbaas

Hikmetinizde olmaktan kvanç dayar.

Gazete Dergi — Kitap

mimir®
Kartvizit - Kartadres - Hcrtür Bayram tebrii Balkl /Gri

n

Resmi ilânlarn tek sütunda santimi 300 TL*

Tapu tesçll, icra ve^üzük Hânlarnn tek sütun-

da santimi 150 TL* dlr*

Kongre ilanlar 4000 TL,

Doum ve tejekkür 1000 Tl.

Zâyi lânlar 1000 TL*

AHUM: TARFBK
Yurtiçi aylk 2500 TL.

« 12 « 4000 TL*

Yurtd 6 aylk 4000 TL.

« 12 aylk 7500 TL*

Gündcrlco yazlar yaynlansn veya

yaynlanmasn geri iade edilmez.

uta

Günlük Parekenîe Sat Fii — Sipari Fii

Doum-Ölüm kâtlar - Nüfus kât örneklet i

kametgâh, tyihal kâtl

Dernek ve Kooperatif makbuz ve kâtlar

.ve Bilumum matbu evrak tekrenk ve renkli

olarak itina ile yaplr.

MAT1ÎAAMIZ OTOMATK 1IAHKJ
MAKNALAKIYLA EMHNtZDBDR

&
%

ADRES : Iiüseyialiuu Pasaj Kat I

TEL.: 347 -TAOVA


