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Yeni Taşova Gazetesi
Mahalli Siyasi Gazete

 Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma; ne varsa doğruluktadır. Doğruluk şaşar
sanma

 Cuma günleri çıkar 
Abonelik İşlemleri Fiyat Tarifesi Bize Yazın

Yıl: 30 - Sayı: 1772 16 Şubat 2001 Cuma Kuruluş Tarihi: 27/3/1971
BORABOY KASABASINDAKİ TARİHİ HAMAM  İLGİ

BEKLİYOR!
  400 yıllık tarihe sahip, ahır ve hurda eşya deposu olarak kullanılan tarihi hamama
Boraboy Belediyesi sahip çıktı.

  
  Roma döneminden kaldığı tahmin edilen ve 400 yıllık tarihe sahip olduğu sanılan tarihi
hamamın bulunduğu yeri istimlak eden Boraboy Belediye Başkanı Bahattin Öcal; “Bu
Kültür varlığını en kısa zamanda restore ederek Dünya kültür mirasına kazandıracağız”
dedi. 

  
  İlçemize bağlı Boraboy kasabasında bulunan bu tarihi eserin bulunduğu yeri istimlak
eden Boraboy Belediye Başkanı Bahattin Öcal devamla şunlara söyledi: 

  
 “Geçmişten günümüze gelen tüm kültür varlıkları insanların ortak mirasıdır. Bunları
korumamız ve gelecek kuşaklara aktarmamız gerekmektedir. Burası da bir kültür mirası
idi. Zamanında bir vatandaşımızın tapulu arazisi içinde kalmış. Biz burayı istimlak ettik
şimdi gerekli makamlarla temas kurarak burasını restore ettirerek kültür ve turizmimize
kazandıracağız. Zaten kasaba- mız Bakanlar Kurulu kararı ile turizm alanı ilan edilmiş bir
bölgedir. Buraya gelen konuklarımız şimdi bu tarihi hamamı da görecekler. Ayrıca
kasabamız eski bir yerleşim bölgesidir. Bu nedenle bu gibi diğer kültür varlıklarımızı da
araştırıyoruz. Bunları da bularak Türk kültür mirasına ve turizminin hizmetine sokacağız”
dedi.

Buğday, Haşhaş, Soğan hasadı başladı
 Bu yılın özellikle kurak geçmesi dolayısıyla buğday ve haşhaşda verimin düşük olması

üreticiyi düşündürüyor.
 Özellikle haşhaşa ümit bağlayan üretici beklediği ürünü alamazken, fiyatların iyi olması

biraz olsun haşhaş üretcisini rahatlattı. Toprak Mahsülleri Ofisi tarafından dışı kilosu 900
bin liradan alınan haşhaşın içi ise 600 bin liraya alıcı buluyor. 

 Buğdayda ise verim düşük olup, kilo fiyatı ise 165 bin lira civarında
 Yine ilçemizde ekimi yapılan önemli bir ürün olan soğanın şu anki kilosu 85 - 100 bin lira

arasında değişiyor.
 

ARPADERESİNDE SU SIKINTISI
 HAD SAFHADA

  İlçemize 9 km. Uzaklıktaki Arpaderesi köyünde vatandaş içme suyu konusunda azap
içinde.

 Her yaz mevsimi yaşanan içme suyu sıkıntısı, bu yıl daha da derinleşmiş olup, köylüler
içme suyu sıkıntısına kesin bir çözüm getirilmesini bekliyorlar.

OTO GALERİLER  BİR ARAYA 
 TOPLANIYOR

  İlçemizde oto galericilik yapan iş yeri sahiplerine belediye tarafından belediyeye ait LPG
otogaz istasyonu (Eski kum ocağı) mevkiinde 18 adet iş yeri yapılıyor. 

 Şehir içindeki trafik yoğunluğunu azaltmak için yapılan galeri iş yerleri için kapalı alanı 24,
açık alanla birlikte 130m² yer tahsis edildi.

 Galeri iş yerlerinin bu yıl Ekim ayında teslim edilmesi planlanıyor. 
TAHSİN KAYA VEFAT ETTİ

  İlçemiz eski nakliyecilerinden Tahsin Kaya 29 Haziran 2001 günü vefat etti.
 30 Haziran günü Doğu Mahallesi Kabristanlığında toprağa verilen merhum Tahsin Kaya’ya
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Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
 

 TERZİ RASİM ŞENEL VEFAT ETTİ
    İlçemizin ilk terzilerinden Rasim Usta 3 Temmuz 2001 günü vefat etti.

 Merhum Rasim Şenel’in Cenazesi 4 Temmuz 2001 günü Doğu Mahallesi kabristanlığında
toprağa verildi. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı
dileriz.
 

GÖKPINAR KÖYÜ MUHTARI
 SALİH SAYIN İSTİFA ETTİ.

   
    18 Nisan 1999 günü yapılan seçimlerde Gökpınar (Horusu) köyü muhtarlığına seçilen
Salih Sayın 28 Haziran 2001 günü istifa etti. 

 Köy muhtarlığına; 2001 yılı Kasım ayında yapılacak Mahalli idareler ara seçimine kadar
İhtiyar heyeti 1. Azası Pehrül Şahin vekâlet edecek.


