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Sahibi ve Yan çlerini Yöneten
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Sorumlu Mudur:
Kemal CEYLAN

Gazetemiz Basn Ahlâk Yasasna
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n

Tarihi : 6/3/1984 )

Belediye Balkan Nihat Yldrm belediyenin

Mart ay çalmalar hakknda gazetemize

beyanatta bulundu

Belediyemi/, Mart
ay içimle kar ve ya-l hava hrdan frsat

buldukça karnca kari-

naca Takvamz halk*

na hizmet vermeye ça-

lnmtr Mart tiyi için-

di balknma hizmetle-

rimizi öyle sra laya bi

liriz:

1* Belediyem iz te-

mizlik hizmet liriride

kul temim ak üzere bir

adet fergiHon traktör

römorku ile birlikte 7

milyon ödenmi olup,

Nisan aynda hizmete

balayacaktr.

lM/r;i içi hâl i ha-

nndaki düün salonu-

nun kalp ve demir i-

leri bitmek üzeredir*

3 “Sîzlerin da bildii

gîhi havalar normal git-

im^Jiind^n Mart ayn-
da yaplacak yol bl«
dirim döemeine Ni*;m

aynda balanacak. Bu
arada parke ta dükü-

mü devam etmitir.

4-

Hastaneye çkta
tehlike arzeden viraj

istimlaki yaplan yer-

den yeni yolu açlm-
tr.

5-

Su deposu naat
son safhasna gelmi o-

lup, en ksa zamanda
su ebekesht? bahna*
çaktr.

0 Hamam yannda-
ki belediyemizin dük*

kânlar üzerine 4 daî-

• ilçemizde juptcm düündü Güler V-
mir te enol Çelik dünyûüuJno

(j irdiler, mutlu-
luk I ur dileriz

• Bçenlzo bal LMouJ Kasabasnda ya-
\nhtn bir dÖündü Motele Korkmaz te I- Alili
O üttekin t*u tendiler, muttali] klor diteriz.

• ilimize buli nortyol kiHjüntte yaplm
bir düündü Afiym Ylmu/ te Mahmut Gümü,
Dutluk büyündü Nilüfer Buhur ite üahatdn Ay
Mvn iinak koyunda Beyhan limit ite Emfor
C, tatili* Arpodvft d köyündü teo Semaht t Hujmi't
ite Nûtl Ek nlr dtinyuvul* tj irdiler Omrbouu
mutluluklar diteriz

relik lojman inaatna
1>.slanmtr.

7-Ekim aynn ilk

hafLasnda yapt renk n-
j

lan BAMYA FEST *

VAIJ’nin çalt alarm t

balanmtr.

Deerli hemehrile-

rime v * hu imkân
Uyan Yeni Taova Gri

içtesin** sayglarm su-

narm.

11. Nihat Yldrm,
Belediye Bakan

Gslir Vergisinin

1. taksitini ödeme

süresi 10 Nisan’a

kadar uzatld

I

I ysti yl Gelir Ver-

gi^i L taklidinin öde-

me süresi 500 ve daha

yukar mükellefi bulu-

nun yörelerde 10 Nte

w\ ertelendi.

Havalar snyor
Mart ay balarn-

da meyim norma teri-

nin altna düen hava i

scakl kar vu k ge-

tirmiken, Mart*m «on

günlerinde havalar

snd. lçemiz son 3
güdiiî ginel günler

j

yayor.

YKN

HJIkSy laik

acildi
lçemize bal IT-

I u k uy kh *:bu*tnd.T[yn j
>

trl m Halk KûtüphA-
HC5 VAS Stk Asln
t:rafmda|hizncte açld.

3ü 3,1967 günü
hizmeti açlar Küiüp-
hânenin açlt natnd-
mine \ Ali Stk A-dan

Amasya Emniyet Al ti-

dürü, l Jandarma A
lay Komutn

t tl Kül-

tür ve Turizm Müdürü
Arnusvn Belediye Lh~
kan, yüksek düzeydeki

daire âmtrteri ve knh-
balk vatanda toplulu-

u katld.

Küiip hân**
1

t in ü-

nemini belirten konu

~

mnlnrd.o sonra, Kuttip*

hâne Haftas dolayny-
la düzenlenen kompo-
zisyon yarmasnda de*

rec alanlara hediyeler

verili! s. Ayrca folktur

gOet-riteri de düzenlendi

Yeni açlan Kü
tnphdncye Vftlt Stk
Aslan tarifunlan 13

ciltlik Meydan Larus

ansiklopedisi hediye e-

dildi. Buna Hürriyet ve

Türkiye Gazeteleri ve

baz üst düzey kurum
vu kurutular da katld

Vali Stk Aslar

daha soma Alpaslan

kasabasna geç rek Be-

lediyeyi ziyaret etti.

K asaba ttiii sorunlar

hakknda ilgililerden

bdc aldktan sonra be-

raberindeki heyet ite

birlikte anut 18.00 a*

rnhnda Amasya'ya
dündü.

Kaymakamlk Kupas futbol

maçlarna yaplan karlama-

larla devam edildi

Kaymakamlk Ku-
pas futbol maçlarna

Cumartesi ve Pazar gü-

nü yaplan karlatm

-

hrla devam edildi.

Karlamalarda u
sonuçlar idde edildi;

Kumluca î Guyduun I

Snglkspur ditemihukl
Belediye 4 liteçay ü

KarUtepor 0 Dörtyol 3

Destek * lçe Itrn 0

ÇjydibiG, 2 Bal he Ü

Al paslar î Gdlbuyli I

Çaydibi S.2 Jantla rina 4

Karlann tara yarm
Akmolu - Dcstekupr,

l-luköyjor ÇydJb t*

por, t4m limniyiîtep ir

maçlaryla fkvan vd ite-

rek.
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a OKUYUCU SAYFASI
&tj.fa (J-Sntfnttni* Fatih Külekçioülu
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J

iK- * sözün ÖZÜ -fc*
i|

J

Âtim öle «tt yjr: * j

* cihlt:-' y srk*n ölüdür.* !

* *
;

J Hz. Ali (R.A )
*

j

************

RLER Hz. Ali’nin Hütbesi

Gidelim

I

AllabO tenla’va hf.md -0 sanftdan sonra öyle buyurdu:

Ey Alkh’n küllimi Sz* Allaha teAlâ'cUn korkup, yasaklarndan
j

i t*ni.> oncrlprinn *:rliö Salih itiielM" V•timMVK UZU11 *mtli
|

LJu yalan dünyaya geldik gideriz

Kahrlara küfen biçip gidelim
Akbet muhakkak borc öderi z

Gönüllere bir yol açp gidelim

I caj • 1 i"M m mm"1 * 1 *

j
saknmay, O’nun emirlerimi sarlp lalih ameller yapmay, uzun «mali

1 terketmeyi tavsiye ederim.

Ey* insani Azrail Aleyhfe*lWn sim® gelip d>i kapm fâlayic-
j

• tn sanyorsun. Halbuki O geldii zaman, ne bedel, ne de bir kefil k

Halden bilmeyenler hali bilmeden

O güzel bana keder gelmeden

Aklsz kaTiilar akim çelmeden

Bu çile içinden kaçp gidelim

bul etmeyecektir. Çocuklarn yetim kalp, ma min olacaklar dîye san
j

1
mühlet vermeyecektir. .Nihayet karanlk mezara baklacaksn. Sesi,

1 sedasz va yapayalnz kalacaksn.

Gönüller bir yerde, sevgi dopdolu

Kütünün krlsn kanad kotu

Mutlu oluhm da diinler deli

Pembe dünya tarda uçup gidelim

Ifeymesm güzelim kederlor sana

(Tüzele, iyiye doy kana kana

ölüm uzanmadan o güzel cana

Dikenli yollan geçip gidelim.

Varsn ilam inçsin yeili al

Sen ol yet*r benim Ömrümün gülü

Ben de cennet ban ak bülbülü

Biz biri birimizi seçip gidelim

Yaar üüyükgedik

, Azrail Aleyhisselim, senden önceki insanlarn da ruhunu ald. Ne-

rede o bütün güçleriyle çatanlar? Servetler yarak, yüksek ve lüilû
j

; binalar, kökler yapanlara ne oldu? Huni nerede, aa kaneat etmeyip,
;

1 çoktan da faydalanamayanla*'? Büyük ordulara kumandanlk edip, bay- t

raktarm tayanlara ne oldu? Ölüp toprak olmu çürümü olanlar, ne i-
j

diler ve imdi ne haldedirler? Halbuki imdi siz, onlarn bardaklar ile
i

su içiyor ve yürüdükleri yollarda yürüyorsunuz.

Ey Allah'n kullar! Allaha tealil’dan korkunu*. 0* 1111 emirlerine
j

uyunuz! Dalarn yürütülecei, göün yarlaca, amal defterlerinin sa
;

ve sol taraftan uçuarak gelecei kyamet günü için sâlih amel hazrlaynz, j

âmirlerini yerine getirenlere Cencl' vA'Jedm Altlü to.lû'dan ti

bizi gadabndan muhafaza buyurmasn dileriz.

üphesiz dünyaya veda ..tme zaman g'-tdi,ahimi yolculuu göründü.
|

Dikkat cdimz! imdi frsat verilen zamandasnz. Fakat ölüm pe-

in izdedir. Kim eceli gelmeden, amellerini Alluhü u-alû'nn rzasna
j

uygun yapana kârdadr.

Dikkat cdiuizl Cenneti isteyenleri du, Cehenncm'den korkup, ku- ,

!

;
çanlar dn uyur görüyorum.

Dikkat ediniz! Ahirote lnzrlanmakla emroludunuz Oraya atk
M _ m r- < m m m i I fe m. w ^ fedai nl#

!Pe

j
hazrlamanz lâzmdr. Sizin içmen çok korktuum ey, artu ve ilek-

|

i Ierin ize tâbi olup, zevk ve sefa sürmek için çok yaama

i

i

Çaresiz

_
yaamay istemenizi! ir. !

Böyle kimseler ibâdetleri zamanmla yapmazlar. Tövbeyi terkederler,
j

kalbleri kat olur. W* ve uusilaltcn ibret almalar. Hesulullah efen- i

dimiz buvurdu k:

i

ler y.>rdt; tiradm, herken sonlum

Arann dediler, sorma dediler

t urnz uYuruu m.

(ölümden sonra olacak eyleri, sizin bildiiniz gibi, hayvan
]

• lnr da bilselerdi: yemek için sctiz hayvan bulamazdnz.)

1
* r

f
li/. çöktüm, yukarlm, büklümde boynum i

j

t YcrUi bir türlü söylemediler.
j

t

i

S* 'Viyont dedim, dudak bük l iller

Yaaymafi dedim, gülüp geçtiler

lirm dm haykrdm, bir medet umdum
Feryadm blu ifitmcdilor.

Gülelim

HESAP

Çiçekler derledim renk vermediler

Kscn dgirlar da nemiz geldiler

rUtkUm âpk bülbüller bth?

^Hiuliime Urk lyltdfDr

ICerl ÖZCAN

Bekri M usU fa
1

ya :

—Hesaplan an la r mmm? diye sormular.

—Anlann, dumi
Oyluys® dört dirhem altm üç kiiye paylatr bakalm!

Cç kiiden kiUü ikier dirhem dü-jor.

—Peki üçünaüü no alr?

—Hava ahrh*
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r Sosyal -Kültürel ve Ekonomik yönleriyle

îî>

KAMADA, KÖY VE MEZRALAR
- 32Ö—

Alpaslan Kasabas (18) Hmriay«nur
*‘0p

GENEL KÜLTÜR
Alpaslan'da genel kültür özerklik tamaz. Sebebi de her tür-

lü etkiye açk olmasdr. Genel kültür belli alanlarda kendini gös-

terirken gelenek ve görenein izlerini yanstmakta ve dier alan

tarlada uyum salamaktadr. Genel kültürün klk kyafetteki gö

riDtÜsü genellikle kadnlarda bata Örtü kenarlar ilemeli olarak

paçalar lastikli alvarlarla bütünlüü tamamlamaktadr.

Mimari alandaki yansmas ise yap tarzlarnn deimesinde
görülmektedir. Köylünün kendine uygun bildii ev tiplerinde, alt

kat bodrum, üt katta bir salon ve salona açlan odalar. Zemin
katta yin bodrumda erzaklar ve hayvanlarn yemleri bulunur.

Evlerin yan tamflartada yer alr.

MÜZE
Alpaslan*! dier kasabalardan ayran bir Özellik de müze. Mü-

renin ortada kalan koridor ksm târihi ve manzara resimleriyle

sililenmi* Salonun giriinde denize ait milyonlarca yl öncesinin

I
basit organizmal hayvancklarn fosilleri yer almakta. 2 Nolu o-

% da arkeoliji bölümünü tekil etmektedir* Bizans. Romu ve Osman-
lI l dönemlerine ait eserler yer almaktadr. Mermer kabartmalar,

sarkl mezar talar ve nakl mermer talar gibi.

(Davam Edecek)

i

ktisadî Kalknma Dâvamz
Ömer DCtoan

llni-iûiç — 12

ktisat iman gruplar için «üz konusudur. An ve karinen gi-
bi hayvan gruplarnn gerek tabiatla, gerekse bu sebepten kendi
aralarnda yalamakta olduklar Hffkilcrl «iktisat” terimi ile jfnde
olunamaz. Sosyologlara güre ktisâdi faaliyetler, insan gruplarnn

I

faaliyeti otmnk bakmndan yalan bir sosyal faaliyet deil, ayn
zamanda «sosyal ve kültürel” deerlerle çevrili ve onlar taraln
ilan kontrol ediliri bir sahadr. Gerçekten de insanlarn gerek ta-
biatla gerekte kendi aralarnda kurduktun ili,kiler dîn, ahlâk, hu
kok, estetik gibi sosyal ve kültürel deerlerle kontrol edilmeli ve
Çevrilmel id ir ki ktisat adn alabilsin Aksi halde sosyal ve kültü

|
re! deerlerin murakabe etmedii veya edemedii ktisâdi faaliyet*

G l«r insan fert ve cemiyet olarak ezer, alçaltr ve sömürür. Kapi -

«
tali,t vo k°«nu«i»t »lemler böyle bir murakabeye yaramadklar

L için insanl kan ve gözya^au bomulardr.

( Dbyuiu Edecek)

Sara Hastal (Epilepsi)

Bujimlo (**») b dirli fonksiyonu olun sinir

topluluu ol iTi>itlr topluluunun anl-anormul
U« ayn undu (Ip rkrou) tu n .eti bu sinir

kümesi il o ilgili fcnkshjonkmn goçkd bozuklu-
udur. Bu bozukluk ki tiki t* uçluyu çkar:

1-

BolJrli ^ *!<ldo ortadan kalkma: MeMâ
konuma durmas, bilinç kayb oe etrafla »ll*

kinin kesilmesi.

2-

Normal fonksiyonun islarmiz to belirli

ekilde ortaya çkm s (meselâ, hasta bi/jn ya-
nmzda hiç koku yokla n çok kötü kolcu uar
Üokrar b**i| dtuneM)

Snflandrma; Bamda bunu anlatmaya*
caz. Nöbet c^nodmk hasta btnjni oksijensi/,

brakmamak için kendini yere our. Azndan
salya akar m* uücadmda kaslmalar olur.Tüm
bunlun yaparken bilinçli /.d ir Nöbet aürosi çok
deikendir.

SARA IIASTA I fC.I 2

Nöbet bû/un yölerce sürebilir. Hu (a nü*
b 'iten sonra r ratr.v (unutkanlk) nardr. Olay
hatrlamaz. bâ/uu nöbet günlere * sürebilir. U-
zu türen noH 'ilenle beyin oksijensiz kald
için ölüm görülür Böyle durumlarda nübeli dür-

dürmek için damardan Diazem lö my (çok ja-

ua) yaplr yada Umnal -100500 rtuj kalça-

dun yaplr. Nöbet durma/ is,* daç do/.kn lek-

rar edilebilir.

kence îderkezli Popaganda’mn

Hedeflei ve Terör örgütlei’nin

kenceci Yüzü
-60 -

4*Oezaevlerifide kfthn nrk relerin klasik

yaam biçimleri, Komün Y ^aus'di r. Ger* el e-n o! rak h^ komünler tük t mdb L*u?iak ? itli-

i »avuntular v i uygularlar, Eu ilkeyi geçersiz

klabilecek tek ^ jy: Orgu: lideri yda ajur hîs*

ta olmaktr.
1

S'EU Bat ilikleri 12 EyUl'o kar yürütü-

len terörist kampanyalar nedeni ile üikmto «-

byhmdo krarlar aldnd; SSCTnn bte: nasl
iihte bir yakmhk gösterdiini, Ulusal Kamuoyu'

-

muzda Batrya kar gelien anti-ptiyt loayakmo
sempatiye dönütürmek için torcanan çabalan
vo *ûz konulu B iti ülkeleri tlo aramz düzeldi-

inde SSCB'niu ülkeme» kr güjtordsjL an ta-

vr deiikliine dikkat ednzl Bu Mod ve Cezir

olaynn tftdum Ttrorizm'o kar tavr ve uvrr*

atahkur»

Devletimizin, MlUuttmtein vo Cumhuriyeti-

milin bckâs için,

Say iil umaia
Çamurun ÜzcmTivfik Safran Levent Meyatürk

BTT
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Teni Taova Matbaas
Hizmetinizde olmaktan kvanç dayar.

Gazete— Dergi — Kitap

Kartvizit - Kar tadres - Heriür Bayram tebrii Balkl Zarf

“ik

Günlük Parekente Sat Fii — Sipari Fii

Doun-Ölüm kâtlar - Nüfus kât örnekleri

kametgâh, yilal kâd

Dernek ve Kooperatif makbuz ve kâtlar

•ve Bilumum matbu evrak teluenk ve renkli

olarak itina ile yaplr.

MATBAAMIZ OTOMATK. BASKI
MAK tNAlAKIYLA EMRtNZ>KDR.

%
ADRES : Hüsevnaltun Pasaj Kat I

TEL . : 1347-TAOVA

TAM Sigorta

Her Türlü Motorla Saç, Ev ve yerleri için

ijc Trafik

:*r Tüm Kuku

0 Ksmi Kasko

ijc oför

* Tankerler

Sjr Römorklar

iy Araba camlar

*f:- Araç çarpmas

^ Yolcular

* Ferdi kaza

ift Emniyeti Susimal
iir Tata an paralar

* Her türlü nakliyat
vff Kasalar

*

t
-.:r

*
W
tfc

ife

*

*

Yangn
nfilak

Deprem
Hrszlk

Seylap

Dahili su basmas

Frtna
Yer kaymas

Duman
Külü niyetli hareketler

Her nevi bedeni kaza

Hastane ve tedavi mas

raflar
Vc dierleri

TAM güvence
Taova Accntas Sual <%tkla

Mili Mücavir -S. Muhasebeci * Sigortac
Oolter cuü. Nu. JO -TAOVA* KuIllD

KONGRE LÂNI
Smrll-Soruml Taova Küçük Sanayi Silesi T*J

pt Kooperattfi'oia OSG ylma alr genel kurul :<*

liAttai 19.4JLGS7 Pazar günü saat 13.0Crdo Oteli*

Caddesindeki Kanarya Kraatti treninde cra dîît r4l

aadaki gündem görüülecektir. Çounluk »afcl^
madii takdirde ikinci toplant £5,4.1087 günü ay* I

yer ve saatte yaplacaktr.

Sayn ortaklarimsza ve lgililere duyurulur

Yönetim Kurulu

GÜNDEM :

X- Yoklama vo açl.
2 - Divan bakanl isçimi

3- Yönetim ve denetim kurulu raporlarnn oku
mas.

4- 1ÖF6 yl blançoaunun ve kâr-zarar cetvelbj
okunmas ve ibras. 5- Kooperatif ana sîaîeEmtsj i

bizi maddelerinin d eittirilme*!, i Deitirilecek r.
deler: 4. maddenin (a) forasndaki meslek grubzij

7 meslek grubunun ekleomeai. 4* maddenin (ç) ve (e

fkrasnn son bölümü. 13. maddenin son fkram u
maddesinin sermaye pay. 10. madde. 21. madde la !

(£*) fkras. 27* maddenin (4.J fkraii. 3î* maddisi:

(I.) fkras* 33- maddenin son fkras.)

0* 1957 yl tahmini bütçenin okunuu ve ibra;

7- Forsocfll maann görüülmesi*

S* Dilek ve temenniler,

9* Kapan.

Satlk 2 daireli Ev

lçemizin en mûtena semti Sam-

sun Caddesinde, -120 m2arsa üzerindi

G.Ahmet Aydn eviyle bitiik nizam

80 m2’lik iki deireli kâjjir, müstakil ta

pulu ev sahibinden sattktr,

Müracaat

:

Mustafa Korkmaz
Korkmaz Ticaret

S1
: XIÖÖ * Taova

Satlk yeri

lçemizin en ilek yeri Oteller Cadde.

ileÇapar Caddesi nin kesitii köenin yann-

da bulunan iki katl 962 lik iyerini sadkl:

Almak isteyenlerin Zahireci Mehmet

Çnar'a müracaatlar ilâm olunur.

©: Gündüz: 1211 1210 Gccc: 1231

2AY : T.150V4 Lisesinden alm olduum
Tasdiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Zok» Gider

ZAY : Taova Lisesi orta ksmdan aln ol*

düüm Usdlknlmemi kaybuttim. HÜkÜrasUsdUr

Rüjtu ahn

ZAY— Tufovu Lsest'ndn almj olduum
diplo;j,4it kaybettim. HükUnuUfur.

Ümit Oz.omtr


