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Hay ret tin Ko yun cu

AArraa  ddaa--  SSýý  rraa  ddaa
KUVA-İ MİLLİYE

NEDİR? 

Kuva-i Milliye, ülkesinin yarıdan çoğu
işgal edilmiş bir halkın ülkesini kurtarmak
için ayağa kalkışıdır. 

Kuva-i Milliye, ayağında çarığı, sır-
tında göyneği, elinde değneği olmayan bir
ulusun, var olan iki şeyini, yani kanını ve ca-
nını vatanı için ortaya koyuşudur.

Kuve-i Milliye, öleceğini bile bile İz-
mir’de işgalci Yunan Ordusu’na ilk kurşunu
çakan Hasan Tahsin’dir. Devamı 3’de
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SSAA  LLÝÝHH  EERR  TTAA  ÇÇOOÐÐ  LLUU
(E. Beld. Bþk. Yrd.)

-Yeşili koruma, verimsiz ya-
maçları ağaçlandırmak, çevrenin
görünümüne  güzellik katıyor. Böl-
genin görüntüsü değişiyor.

-Meyve  ağaçlarımız  ve süs
ağaçlarımız var,  ormanlarımızda
türlü  türlü ağaçlar bulunmakta.

-Şehirlerimizin, ilçelerimizin
çoğunun merkezinde  tarihi   de-
ğerlere sahip  ağaçlarımızda var.  İn-
sanımız gözü gibi bakar ağaçlara.

Devamı 2’de

Ceviz
Ağacı 

Kesilmez 

Onbeşliler" diya-
rı Tokat'ta, annelerin
bir araya gelerek Meh-
metçikler için ördüğü
içlikler Turhal Kayma-
kamı Ahmet Süheyl
Üçer'e teslim edildi.

Turhal Sivaslılar
Yardımlaşma ve Da-
yanışma Derneği üye-
si kadınların bir araya

gelerek Mehmetçik için ördüğü içlikler der-
nek binasında toplanarak bohça haline ge-
tirildi. Bohçaların üzerine de Türk bayrağı ko-
nuldu. H.4

Cumhuriyet Halk
Partisi Tokat Milletvekili
Kadim Durmaz Gıda,
Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Ahmet Eşref
Fakıbaba’nın cevap-
landırması istemiyle
Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığı’na
soru önergesi verdi.

Haberi 3’de

CHP’Lİ DURMAZ BALIKÇILIĞIN 
SORUNLARINI TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI

Tokat'ın Yeşilyurt
ilçesinde Orta Kara-
deniz Kalkınma Ajansı
(OKA) 2016 yılı teknik
destek programı kap-
samında kabul edilen
"Alıyoruz Netcad Üre-
tiyoruz" projeleri kap-

samında eğitim verilen veteriner hekimler ve
ziraat mühendisleri sertifikalarını aldı.H.4

"ALIYORUZ NETCAD 
ÜRETİYORUZ" PROJELERİ

Vali Dr. Ömer Toraman, Organize Sa-
nayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaları zi-
yaret etti. Bilim, Teknoloji ve Sanayi İl Müdü-
rü Halil İbrahim Yüksel ve Organize Sanayi
Bölge Müdürü Oğuz Keleş beraberinde ziya-

retlerini gerçekleştiren Vali Toraman, OSB’de
değişik sektörlerde hizmet veren işyerlerini zi-
yaret ederek, yetkililerden çalışmalarla ilgili bil-
giler aldı. Vali Toraman, işyeri sahipleri ve ça-
lışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.

Kafasını beton zemine
çarpan kadın öldü

(AA) - To-
kat'ın Erbaa ilçe-
sinde kafasını be-
ton zemine çarpan
85 yaşındaki kadın
hayatını kaybetti.

Alınan bilgi-
ye göre, Çalkara
köyünde iki katlı
ahşap evde yaşa-
yan 85 yaşındaki Ayşe Alıcı, evinden dışarı
çıktığı sırada kapı eşiğine takılarak düştü.

Kafasını beton zemine çarpan Alıcı,
olay yerinde hayatını kaybetti.

Alıcı'nın cenazesi olay yeri incele-
mesinin ardından otopsi için Erbaa Devlet
Hastanesi morguna kaldırıldı.

Başkan Eroğlu’na mahalle
ziyaretlerinde yoğun ilgi

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 'Ma-
halle Buluşmaları' programı kapsamında
yaptığı mahalle ziyaretlerinde yoğun ilgi ile
karşılaşıyor. 2017 yılında 'Mahalle Buluş-
maları' programı kapsamında 42 mahalle-
de halkla buluşan Başkan Eroğlu, mahal-
le ziyaretlerine bu yılda ara vermeden de-
vam ediyor. Ev toplantılarının ikincisini
Derbent Mahallesi'nde bir mahalle sakinin
evinde gerçekleştiren Başkan Eroğlu, be-
lediye olarak yaptıkları çalışmaları dile ge-
tirerek devam eden projelerle ilgili bilgi ver-
di. Ayrıca ülke gündemi ile ilgili de değer-
lendirmelerde bulunan Başkan Eroğlu, Af-
rin harekatında görev yapan Mehmetçikler
başta olmak üzere tüm dünya mazlumları-
na vatandaşlarla birlikte dua etti.

"ONBEŞLİLER" DİYARINDAN
MEHMETÇİKLER İÇİN İÇLİK

"15'lilerin torunlarından" 
Afrin'deki Mehmetçik'e mektup

İstanbul Esenyurt ilçesin-
deki ilk, orta ve lise öğrencilerinden
Afrin'deki askerlere hitaben yaz-
dıkları 5 bin mektup, sahiplerine
iletilmek üzere TBMM Milli Sa-
vunma Komisyonu Başkanı Yusuf
Beyazıt'a teslim edildi  H.2

Tokat'ta yürütü-
len soruşturma kapsa-
mında gözaltına alı-
nan 5 zanlı, adli kont-
rol şartıyla serbest bı-
rakıldı - Meslekten ih-
raç edilen hakim ve
savcılar ile avukatlar-

dan oluşan zanlıların etkin pişmanlıktan ya-
rarlanarak itirafçı oldukları belirtildiH.2

FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma
evleri"ne yönelik soruşturma

VALİ TORAMAN’DAN 
OSB’DE FİRMA 
ZİYARETLERİ 

Zile Ticaret ve Sanayi Odası tara-
fından yürütülen ve KOSGEB Başkanlı-
ğı tarafından desteklenmeye uygun bu-
lunan “Zile Kömesi Yüzünü Yurtdışına Dö-
nüyor” Projesi kapsamında, Zile Köme-
si için marka çalışmaları tamamlandı.
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AĞIRLIĞI 110 -115
GRAM CİVARINDA

110 -115 gram civarında gelen
ağırlığı ile 12 bin TL’yi bulan fiyatı ile
Tokat bileziğinin yapılması ise olduk-
ça meşakkatli. Altın külçelerin eritile-
rek çubuk haline getirilmesinden son-
ra silindirden geçirilerek elde edilen tel-
lerin işlenmesi ile başlayan süreç yak-
laşık 4 gün sürüyor. Altın teller el
mengenesinde yedi sıra halinde bü-
külerek hazırlanıyor. Kaş kısmına ise
bükülen tellerden oluşturulan bilezik ki-
litle birleştirilerek Tokat bileziği haline
getiriliyor.

“TOKAT BİLEZİĞİNİN ÜZERİNE 
TÜRKİYE’DE SAĞLAM BİR BİLEZİK YOK”

20 yıldır Tokat Bileziği yapan Özer Yü-
cel, bir bilezik için ortalama bir haftaya yakın
zaman harcadıklarını söyledi. Yücel, Tokat bi-
leziğinin altın külçelerin eritilerek çubuk hali-
ne getirilmesinden sonra silindirden geçirile-
rek elde edilen tellerin işlenmesiyle yapıldığını
kaydetti. Altın tellerin el mengenesinde yedi
sıra halinde büküldükten sonra kum dökümü
tekniğiyle yapılan kaş kısmına bükülen tel-
lerden oluşturulan bilezik kilitle birleştirildiği-
ni ifade eden Yücel, oldukça zahmetli olan al-
tın Tokat bileziğinde olduğu gibi gümüşte de
aynı işçiliğin yapıldığını söyledi. H.2


