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11 Aralk 1931 CnnV

Iayal devam

ediyor

Karla Tarihi : 6/3 /1334)

Seçimler sonrasn-
da zumlar *j«tk bir

yamur gibi devam n-
diyor.

Tula sac ve pilu

zan yapld. 20 gün
önce '»00 liradan 500
lnyu çkan Taova A-
nnitya yolcu tama
ücreti, petrol zammn-

dan sonra

yükseldi.

Yino

700 liraya

pisliimiz
günlerde 30 liradan V)

liraya çkan bir bard »k

çay 50 lira oldu. Ça-
yn ünümüzdeki gün-
lerde GO liraya yükse-
lecei örenildi.

MUT
L.TJ

LUK
LAK

Park^ ta

döeniyor

B ediya.mis .olum*
»uz k artla ma ra-
men cadde v sokak-
ln parke ta* ile do*
enmeine devam cdi-

yor.

Karakol sokann
parke dume çal -

malan bittikten son-

ra Oteller caddesinin

aytaç caddesi kava-
u» g ile Bekir Paa c*d-

Ç
desi kava aras p.tr-

k ke ta ile döeniyor.

N

v,Taoraspor
1

• Gt'ü'lo^tn hüjfuh» Koun Atmucu llo

Atten Tu nevi uo Gürsel Yiit ile Soluer Ylfll.

Mülkbütnl köyünde Nluzuffer ahin ile Dör-
düne oel, Ilca köyünde Adm Durdu ile VI-

llür Kl, Yaylnsoruy köyündü Duran Yflnl ilo
ykerlaDpor un

Bedriye Selçuk, Çkjdr köyünde Ali Ait* llo
,uilC 3 *2 sonç-

Norimu O/donlr, Dorty d köyünde Durlun \landl.

Barbar le Finlous ö/entürk. Dere küllünde \ r w *
Hsrct Yüksel ile asiye Rmçber. Çakm Uö* JP .. ,

1 “

“

d#

yünde tbrolim Söyk yci le Döndü Oiakçt A*,#r,<il,r UB w» wwl
evlendiler. Mutluluklar dileriz.

^
golü bulbulunuyor,

Taova»por buy f

u

Mertifon’da C.ü*

mühacköyspor ile kar*

ABEP geliyor [
çkacak.

Lütfen Bekleviniz!

VKN

3

\Feihatspoi 2

I 1. Araatür Kft-—.« kncde ampiyonlua oy-

• lçemizde «ap.hrn bir dOgOnd • Sezgin \\'T"
J
**TT'

FT
Yldz le Hüsnip» 0/ leir culendller. Kcndfle- S

,a^pOp **ngelnda geçti,

rina ömürboyu mutluluklar dileriz. S lk yarm 00
• Golbeyli kasabasnda Rli Telli iloGul- fiilen karlamann 2.

ten Pulur. Akmola kasabasnda Yukap Gc- ^yarsnda Ferhabpor
dizil le GÜlho Askn. Çai|dd)i kasabasnda ^1-0 öne geçti. Daha
Sedat Koçak le Aynur Tercan önlendiler, mut-

1

tuluklar dileriz.
sonr« Feridun’un golle-

ri ite 2*1 One geçen Ta*

sovnspor, Recep’in gü-

lü ile fark 2’yo çkar-
d. Son dakikalarda

att

Seçim sonuçlar

Ahmet GÜNAYDIN

Ülkemizde oklu-bittiye getirilen bir •'•çim

yaadk. Adaletsiz vo partiler arasnda eit ol-

mayan brr ertemle yaplan seçimler sonucu
ANAP ezici btr çounlukla iktidar oldu.

AN \P *n ald % 36’hk oran hereye
ramen büyük bir ba »r Jr. Özal \ eski l»d?rin

partilerinin bana geçme! -rine ramen DYP,
DSP, U > ve MÇP‘nin ald °

037*lk orana
yakn bir oy almtr. Banda en önemli etken-
ler, 4 eski liderin partdadno geno! bakan ol-

mas ile seçmenimizde yeniden « eski günlere

dönme» imaj domutur. Btr de seçmen yl -

l:»rdtr koltsyoulardan bkm olup «bir b*-

|

yl daha deneyelim» eklinde düünmütür.

ANAP'b emanet oy kalm mdr. Bu

|
da tartma konusudur. DYP mtsyon sayn
ÛzTn ülke yönetimindeki baarszl eski

partilere yerc i n yeil k yakabilir. RP, A-
n avatan Parttsi’ndeki emanet oylarnn tama-
mna yakn ksmn alntr. Ama MÇP’nin
büyük bir emanet oyu Baraj sistemi nedeniy-

le ANAP*ta kalmtr. Liberal Kapitalist sis-

tem ile mürdümün Türk milletini yönetmek-
ten baka alternatifi olmayan ANAP iktidar

bnarz olmaya mahkûmdur. Çünkü kapita-

lizm, milletimizin yapman ters düem bir sis-

temdir.

Bu durumda gelecek seçimler için SHP
n>n alternatif olmalda muhtemel. Öteynn-
dan RP MÇP ve lDP’in birlemesiyle gelecek

seçmlerio güçlü bir SA parti oluturulabilir.

Fakat bu birlemeni» RP («mel Ba
kan Necmettin Frbakan’n olumsuz t vrlar
nedeni ila gerçeklemesi imkânsz gibi görün-

mektedir.

?

, !

ANAP hereyo ramen bu seçimlerin

galibidir. Çünkü b adamlar Amerikanvari p*

ropogada sistemi tls «kitleler nasl kandrlr»
•seçim nasl kazanlr» bunu iyi biliyor/ar

|
Katldklar but tin seçimi» rdo hu nedenlerle be-

f

anl olmulardr.

udübir gerçek k; AN.\I\ ûnümilt*

deki donemde isutflc vfttfla*)on canavarm

yeneLieyp, ortudite güçleti (fenczkK**), t*

lecek seçiful» nle ANAP olay bitebilir.

—— 1





ÎT**M“—-

I lisadi Kalknma Dâvamz
Omu JCetoan

Uteimiç — 79

fr.tî$*U ttari yâni JcenJi k .adIae ye ,trlnli pa||tlk**wda«S .ta
t oUcak bzimsuhimzt devan,*

'

^ '
,

*ana>»-Vnc strat jijj zlemce kâfidir v.- özelli*.Icd. tendi Iant maddelerimi'/
i yurt IçinJe Eleyecek, ihracat imkun:m:z artracak bir politika izlememiz yrtcrlidir.

3-I\t-o Kimya Sanayii :

Petrol vc petrol türevlerini ham madde olarak almak sure
li) le bunlar s.ar.tU mctodlarla çeitli ma nullcr ve yan mamul
er haline g. tiren »anc.yi dabnn patra kimya sanayii d r.ilir. L'u
sanayi o. l p trol rafinerilerinde petr.IJ.ro benzin, gazys n, mo;ort gibi asli ürünler edilirken ortaya çkan ikincil üru. Icri h.;m
madde olarak kullanlr. Pctro kimya sanayiinin bugün üretti i
balca iirünl-r plastik, sun’i kauçuk, boyalar, lifler vc tlokumu-
lar, d.tcrjanlar, eriticiler, ilaçlar, sua’i gübre vj.dir.

i

Doldur be meyhaneci

(Devam Cdîcc-h)

*• • -V A t'«A*AAA/XXX--XV «A.' '

Matbaas

«ANLAMALI MATBAA»

Gazete— Dergi —- Kitap

rötara, Parakende Sat Fii, Gitbr Pasalas, Sevk ve

Tama irsaliyesi, Müstahsil HaîtLnza, Yolca Listesi,

Yolca Bileti, Serbest Meslek Makbuza

Düün, Nian vc Sünnet Davetiyeleri

Ka ivizit, Kartad’cs, hertür Bayram tobrii, Balkl Zarf

..vc lcrtürlü matbua ilerinizde emrinizdeyiz.

Adres ; Hüseyin Altun Pasaj Kut 1

TEL 1a -17—TAOVA

Yudum yudum içerken içkinin ficinden
Gönlüm uzaklayor keder eitdiftcsmM»
Ben gamdan içiyorum dieri n« binden
CtotUt» uzîc Olmak üzülmek daha bei
Sonuç uldm d^ I mi doldur bo meyhaneci.

Bir tn o! «un dahinin geçmi* için için

Bâvîi kendi r»i'v4:t»^ goçe jmi! ,*r tç n
Orçck. ka l *i;; zulmü |>*^d ti «f rek t'çiu

('nj.tt • uz.k olmak ûzül»»k daha M
So ktç otüm d fmi doldur lw meyhaneci.

i

Etkiniyorum ur’îk no bir hicran no ac
A z;ya *r»ra*m4c C. hunin ihtiyac

içkide buluyorum nee \v>n ilâc

Crmttm uzak ofcnk üzülmek daha f *ci

UÇ ö*ü;a d#fl m «ioldur b« meyhaneci

\e b:r an dökülürken gözümden bir dimi yt

TeHli buluyorum içkimde y«va$ ynva
Efkârlym hnj girün içiyorum frka lif

Cmilim uzak olmak üzülmek daha f ci

. Sonuç Oim deil mi doldur br* medüi ; ei.

Kay* ri.lt I\dr*tl n [î \YD\
EttANCB ;

Sensiz olmuyor
4

l’ymdmda rüyalarmda «en vardn
Gözlerin nabâundu hep «tl.rdtn

Parça parça akm benden kopardn

Bt geö* bu yerde «ensiz olmuyor.

Iltfk döndüünde beni butornayae kam
Mahkûmum tou/lu böyle yalynçaksu

Kalbimde özeli yara olarak kalacaksn

Bu ger? b yerde *uutz olmuyor.

Haber gön lerdim al canm diye

Ovup dahi vermedin bana niye

Öyle sevinitim k «er. oltMiye

B gece bu yurda sensiz olmuyor.

Kap kap dolatm aradm lt«|> mui

lâkp utlun mâlimdeki uluri

Bulamadm bâlâ saklandn yuri

Bu g ce bu yerJo sunuz ol.nuyor.

Ylmaydn kendi cltorhle kurunla b<*ni

Tutmazdm bam t^tk çekim »ll*rmi

Bu sabah uyandm n açlm gözlerimi

B tu bu yeril* acn.s olmuyor.

Ama y.’l Al HfUdJlt

MIAMIK



Tefekkür

HER$EY NTZAMLI
Güzel, i vi, salm, temiz, düzgün >apl n iler herkesçe bc-

cnilcbilir. AlLh Resulü de “Allah iini düzgün ve salam yapan
kulunu sever” buyurmutur.

Tabiata bakn Hiç çirkin, dank düzensiz birey görecek
misiniz? tasan eli karmam herey ter temiz, düzgün ve derli

topludur. nsan bu düzenden ders almal deil mi?

TECRÜBELERDEN FAYDALANMAK
Günümüzün medeniyeti, birbirini takip eden ve tamamlayan

tecrübelerin ürünüdür. Bir çekirdek olarak ortaya anlan fikir ve
görü zamanla gelitirilir, keifler yaplr, yeni hamleler gerçek
letirilir.

Tecrübeler elimizde hazr dokümandr. Büyüklerin en ler

boyu elde ettikleri neticeler birer kültür kaynadr. Tecrübe e

dilmi birevi tekrar denemeye kalkmak zaman kaybndan baka
birey deildir.

Tecrübe hayat okuludur. nsan ondan çok ey örenir.

Siyasî Mahallî Gazete

lân Târifesi

Resmi lanlarn tek sütunda santimi 8*3

Tapu leçil. cra ve tüzük ilanlarnn tek mUB- j

da santimi 300 TL dlr.

Kongre lanlar 10000 Tl.

Doum ve teekkür 2500 TL

Ziyl lanlar 2500 TL.

AJIO.NK TAKKK*!
î'urtlçl 6 aylk 3750 TL

« 12 « 7500 Tl

Yurtd: 6 aylk 7500 TL
« 12 ayin 15.000 TL

Gönderilen yazlar yaynlansn veya

yaynlanmasn geri iade edilmez.

ABEP geliyor

Lütfen Bekleyiniz!

AYDINLAR NAAT
Pler türlü plan-proje, ruhsat, inaat,

taahhüt ve kontrollük ilemleriyle hizme-

tinizdedir.

SMN AVDIN
n. Müh.

Çiipar CJ. No. 3,1 Tel: 1173 1G43 1556 (Direkt)

T Â O V A

Satlk Ev ve Arsa

Oteller Caddesinde ticari saha içerisin

bulunan ve dükkân yaplabilen, üzerinde *

ap ev olan 600 n‘2 lik arsa satlktr.

Arsa bütün olarak satlaca gibi parça

larak da satlabilir.

Müracatlar: Ronui Glnaydn X 1035 -Tj«

Ali Rza Günaydn X: 13-17-Tâfc

ABEP geliyor

Lütfen Bekleyiniz!

Lüx EREKTA
Sîzlere hizmet vermekten mutluluk duyar

Krh ii-Taova Ank ara

Krb.a la »vh Utbul
Erbaa«Taova Sansn

H.SmiI

2,3.00

17.30

8.00

H

ErbaaTaova Ankara 10 00

Krbaa-Tduva Utanbtl 16 30

Erbaa T. ova zmir 10 30

K ,m i »i’UVti Bursa 0*Jk«tir 16 30

TELEFONLAR :

1401 Taova 1371 Ankara 31 1 31 18 zmit 12731

|t!-u«bul Harem .1)323^ Tapkp :»3iö) »i .>323340 Amuy 10(32

lçemizi Temiz Tutalm

ABEP geliyor

Lütfen Bekleyiniz!

Gazetemizi Oku, okut

Abone ol!..

ABEP geliyor

Lttlfen Bekle

-

* I


