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BAZI MUHTARLAR OKUR-YAZA.R OLMA¬ 

DIKLARI GEREKÇESİYLE DEĞİŞTİRİLDİ 
9/Aralık 1973 mahalli 

seçimlerinde seçildikleri hal¬ 
de okur-yazar olmadıkları 
için yapılan itirazlar yerin¬ 
de görülerek, Yenidereköy 
muhtarı Mehmet Koıkınaz, 
Altınlı Köyü muhtarı Ah¬ 
met Turan, < i emi bükü köyü 
muhtarı Fazlı Uçar, Çaydıbi 
kasabası Hürriyet mahalleli 
muhtarı Ömer Yıtmaz'dan 

muhtarlık görevleri alınmış¬ 
tır. 

(•^Devamı Sayfa 4 de) 

Merdivenden düşen 
Kadın halâ Komadan 

ÇıKamadı 

Ekmek 125 Kuruş Oldu 
Eskiden 500 gramı 

100 kuruşa satılan ekmek, 

570 grama çıkarılarak fiı- 

tı 125 kuru} oldu. 

Böytece her ekmek 

03}ina vatandaş. 12 kuru¬ 

şa yakın bir fark ödemek * 

durumunda kalacaktır 

ESKİ ELEKTRİK SANTRALI VE JEEP 
SATILDI 

HalK Bankası Şubesi 
Şubat Ayı İçinde 

Açılıyor 
öğrendiğimize göre Halk 

Bankanı Taşova Şubesi Şu¬ 
bat ayı içinde açılacaktır. 

Şubenin faaliyet göste¬ 
receği bina boşaltılmış olup 
ilgililere teslim edilmiştir. 

30 12.1973 günü Alpas¬ 
lan Kasabasında Hatice De¬ 
mir isimli bir kadın, evle¬ 
rinin 2. katından alt kata 
inerken merdivenden düşe¬ 
rek beyin kanaması geçir¬ 
miştir. Koma halinde Amas¬ 
ya Devlet Hastanesine kal¬ 
dır »Lı a Hatice Demir bura¬ 
da bir haf&r kaldıktan sonra 
Hacettepe Tıp Fakültesine 
gönderilmiştir. 

(••“Defamı Sayfa 4 de) 

ÖZE DOĞRU 
Ali Rıza GÜN AYDIM 

Şura*! bir gerçektir ki milletler, yetiştirdikleri aydın 
kadrolarının sayesinde kalkınıp, milletler ailesi arasındaki 
layık oldukları yeri alırlar. Bu yerin iyi ya da kötü olması 
neticeyi değiştirmez. Her iki dururu da aydınların sağladık¬ 
ları sonucun ürünüdür., 

Bizde öteden ben aydınlar, içinden yetiştiği milleti- 
; mizin gerçeklerine ters düşmüşlerdir. Hatta denilebilir ki 
aydın sayılabdmeleri bile bu ters düşme ile orantılıdır. 
Ne kadar ters düşerlerse aydınlık dereceleri o kadar artar. 

Meselâ Türkiye'de aydtnbr ya Sosyalist, ya da Kapi¬ 
talist görüşleri benimserler. Bunların dışında kalanlar ay¬ 
dın sayılmaz, ila.bulu ne Kapitalizm, ne de Sosyalirm 
Tür biyenin gerçeklerinden doğma sistemler değildir. Şu¬ 
rası muhakkaktır ki hiç bir millet için de geçerli olamaz 

1 Bu iki sistem, olsa oha belirli azınlıkların işine yarayan 
düzme dolaplardır. 

Belki bu fikrimiz çok cüretkârca bulunabilir, fakıt 
Kapitalizmin bir avuç Kapitalist patrona aşırı ve sınırsız 

' çıkar sjğbması, Speşaltzmın ise bir avuç parti yöneticisi¬ 
ni "ycıi bir sınıf" haline getirin tcnkıtaiz ınurakebcsia 
sıkı bir dikta ite dünya nimetlerini (maddi - manevi) 
bötüşmelcrıııc .sebep olması, fikrimizin doğruluğunu is¬ 
patlar sanırız. 

Sosyalizm derken kaıdcttiğimiz (.Marksist Sosyalizm) 
dir. Zaten Türkiye'de sözü edilen sosyalizm de budur. 

Fakat Sosyalizmin Türk Milletine ne şekilde tanı¬ 
tıldığım ise gelecek sayın.ızda izah etmeye çatışacağız. 

Geçen sayılarımızda 

satılığa çıkarıldıklarını 

bildirdiğimiz Belediyenin 

Jcepi ve eski elektrik sant¬ 

ralının metorları 25/1/1974 

günü yapılın ihald sonucu 

satılmıştır. 

•Elektrik motorlarını 

Enver Üstün 42,750 li¬ 

raya’ jecpi, ise Merzifon'¬ 

la Selâbattin Demirbaş 

41.500 liraya satın alma¬ 

lardır. t 

GENEL DURUM 
(Geçen Sayının devamı) 

CHP oyların%48’6'smı 
almıştı (Bak: Halkçı, 27. 
sayı.) Ancak Yüksek Seçim 
Kurulu'nun bildirdiği neti¬ 
celere göre bu oran % 38 
idi. Fakat bu ikinci rakam 
«teknisyenlerdin elinden 
geçmediği için herhalde İlki 
kadar itimada şayan değil¬ 
dir.» * % 

Davranışları CHP'nin 
kilerden da ilgi çekici olan 
yegâne parti MSP'dir. Mi- 
nl etek ve uzun saçı propa¬ 
gandasına esas alan Erbj- 
kan, koalisyon imkânı be¬ 
lirdiği and» bütün söyledik¬ 
lerinin «Şaka» olduğunu 
açıklayarak en çok kendi 
seçmenini şaşırttı. Çıkardı¬ 
ğı 48 milletvekili mazbata¬ 
larını alır almaz Erbakan 
alşto oldu!» dedi ve Oda¬ 
lar Birliği başkanı iken ar¬ 
zulayıp da yapamadıklarını 
gerçekleştirmek için bir an 

evvel koltuğa oturmanın 
yollarını aramaya başladı; 
her türlü fikir ve prensibe 
sırt çevirerek her kimle o- 
tursa olsun koalisyona razı 
göründü. Bu istekliliği an¬ 
cak teşkilâtın tepkisi diz¬ 
ginleyebildi. MSP'nin son 
anda karar değiştirmesinin 
sebepleri arasında teşkilâ¬ 
tından bazı kimselerin mü- 
sellâh baskı ve do baskınla¬ 
rının bulunduğu söylentileri 
Ankara'da kulaktan kulağa 
dolaşmaktadır. 

14 Ekim akşamına ka¬ 
dar doktrinden, fikirden, 
prensipten bahsedenlerin 
iktidar imkânı belirdiği an¬ 
da her şeyi terkedip halis 
politikaya dönüşleri fikir 
hayatımızın ciddiyeti Bakı¬ 
mından esefle karşılanma¬ 
lıdır. 

(••“ Dav. 5. 4 de) 

(TÖRE — EKİM / KASIM 197) — SAYI 29 • 38 dan) 
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5- Taşova Yöresinin Köyleri: 

SEPETLİ KÖYÜ 
9 - *Q PEfUTİF DURUMU : 

Köyde Kalkınma kooperatifi kurulmuştur. Serma* 

40R00 Uıt liradır Kooperatifin köy Halkına sağla* 

4tğı {«fitli faydaları vardır. 

K^R^atif etkinliği ile bir briket makinası alınmış, 

bu makin* teyelinde briket dökülerek halka ucuz fiat- 

fa satılmaktadır* 

Kooperatifin birde bakkaliyesi vardır. Halk hem u- 

cua ve Kemde kaliteli mal satmaktadır. Kooperatif böy- 

aracıları ortadan kaldırmakla Halka büyük bir hiz¬ 

met yapmaktadır. Diğer taraftan uzun {alışmaların ne¬ 

ticesinde hayvan besteme ahırı yaptırmışlardır. Plan ve 

projesi ilg »>rcc tasdik edilmiştir. Bu çalışmalarından 

ötürü er» kısa Temanda dış ülkelere kooperatif adına iş- 

{i gönderecektir. 

fölTİM DURUMU: 

Dörtyol da 1933 yılından bu yana ilkokul devam et¬ 

mektedir Y*nl ilkokul MM tarihinde yapılmıştır. Okul 

dersliklidir 1973/177*1 öğretim yılında iki derslikli ek 

bina yapılmıştır. Böylcce derslik Sayın 5 olmuştur O- 

kula 77 erkek. 72 knt öğrenci devam etmektedir Beş Öğ¬ 

retmeni verdir. 

öğrenci devamında Torluk çcfcıip-ıcz. Halkın, muh¬ 

tar ve ihtiyar hayatinin okula lur»ı ilgileri iyidir. 

Okulun bir lojmanı vardır. Yeterli değildir. Köyde 

•$ıtim odası yoktur. Gazete, mecmua, broşür köye gir¬ 

mekte, halk bu gibi yayınlardan istifade etmektedir. 

Halkı aydındır, 

İl- OİGER HİZMETLER: 

Köyün çamaşırhanesi ve telefonu vardır. Umumi 

turalat, köy meydanı, park, elektrik yoktur. 

Köyün t adet traktörü vardır. 

«1- KÖYÜN GELİRLERİ: 

1 »971 bütçe yekûnu 25.000 TL. 

2 tıftma miktarı 1985 TL. 

3 Um tutarı 1810 TL 

4 Çeşitli kaynaklardan 21000 TL. 

t»~ OİDCBLflÜl 

•)— P«v«*a«! gideri; 

b Hektar ücreti Ur yıllık 1100 TL 

2 Mi p ücreti bir yıllık 240 TL 

L İmsem ücret» Ur yıllık 7200 TL 

4 Kesece ücret» Ur ysllık 2000 TL 

% bekçi «tereci Ur yttlth 2250 TL 

Ue f AYIRIMLAR İÇİN 

1 Öbmli m öartkk Hm SOuO TL 

I Cemü SÖ0 TL 

* »»M*** 4800 TL 

ö bkeMnk «Jüi 500Ö E L 

i I^Ooram» Var) 

s sau&Bssı r^iz&m&r****** *: 
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KOŞESlî 

Özlediğim Taşova 
Taşova diyoruz bunun adına 

Nasıl doyum olur bunun tadına 

Bir gazete gönder benim adıma 

Ana, baba, kardeş sevgisi orada 

Diyebilirim ki Taşova'dan güzeli yok 

Olmayacaktır gene Taşova’dan güzel 

Ferhat ile Şirin misali sevgi orada 

Unutulmaz anıların hepsi orada 

Yiğitliğiyle şöhretiyle vardır şanı 

Ycşilırniâk’Je çevrili bir yanı 

Açıp kollarını bekleyecektin hani sen beni 

Vatan, dost sevgisi hepsi orada 

• „ ALI AK — B.'aLMANVA 

Asır Boyu 
Yanmayan ışıklarımız yanacak 

Yeni bir memleket parlayacak 

Hu topraklar bizimdir ancak 

Göklerde ay yıldız parlayacak 

Toprağımız bilginlerle anılacak 

Vatanımıza yeni aydınlar doğacak 

Hepimiz el ele verdikçe 

Hu toprak bu millet parlayacak 

Hu dağlar yalnızlık efsanesinde 

Kuruldukça fabrikalar eteğinde 

Oldukça bu iman yüreğimizde 

Türkiycmizin bacaları tütecek 

Türk'üz bizim için zor iş yok 

Tam gücümüzle her işe varsak 

Hu şanlı bayrağımız kabaracak 

Hakiler gibi üstünlüğümüz yayılacak 

Necati Darıcı 

Türkiyem Seni Beklerken 
Aç susuz uykusuz kaldım 

Durup geçim için ağladım 
Yorgun düştüm hastalandım 

Türkiyem sen» beklerken 

Gündüz oldu gece oldu 

Al yüzüm sararıp soldu 
Vatan’ıın seni beklerken 

Zalim kader hiç gülmedi 

Yavrular aklımdan hiç gitmedi 
Gözlerimden yaşlar dinmedi 

Türkiyem seni beklerken 

Umut içinde bekledim 

Hir gün elbet gidersin 
Yaralandı bak her yerim 

Türkiyem seni beklerken 

Zalim gurbetlik 

Geldi başıma 
Neler oldu bilmedun 

Türkiyem seni beklerken 

Bekir ARDIÇ B. Almanya 

1 

i 
s 
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IV. Diğer Meseleler 
3 — Millî Eğitim Ba¬ 

kanlığında yalnız bu ko¬ 

nu ile meşgul olacak bir 

daire kurularak, başına 

öğretim üyelerinden biri 

getirilecektir. 

4 — Dış ülkelerdeki 

kültür ataşeleri bugünkü 

durumları İle doktora öğ¬ 

rencilerini kontrol ede¬ 

bilecek yahut onlara reh¬ 

ber olabilecek vasıfta de¬ 

ğillerdir. Onun için, bu 

ataşelikler yeniden ele 

alınıp tcşkilâtlandırılacak- 

tır. 

5 — Rastgele seçilmiş 

konular İçin öğrenci gön- 

dcrilmiyccektir. Mutlaka, 

t-îknlk ve fen bilimleri 

ile. Türkiye’de modern 

üretimi, işletmeciliği ve 

sanayi yatırımlarını ger¬ 

çekleştirecek dallar ter¬ 

cih edilecektir. 

6 — öğrencilerin han¬ 

gi üniversitede ve kimin 

yanında doktora yapaca¬ 

ğı ya hükümetin aracılığı 

ile. yahut da üniversite 

rektörlüklerinin aracılığı 

ile önceden tesblt edile¬ 

cektir. Hiç bir genç, yu¬ 

vadan atılan leylek yav¬ 

rusu gibi, yabancı diyar¬ 

larda kendi kaderine terk 

cdllmiycccktir. 

7 — Her öğrenciye, 

gideceği dış ülkenin İkli¬ 

mi, yaşayışı, âdetleri, ha¬ 

yat şartları ve güçlükleri 

hakkında geniş ve doğru 

bilgi verilecektir. Genç¬ 

lerin, buradan birtakım 

boş hayallere kapılarak 

gidip sonra da orada ha¬ 

yal kı-ıkiığma uğramaları 

Önlenecektir. 

8 — Her öğrenci, Tür¬ 

kiye’de bir yıl yabancı dil 

kursuna tâbi tutulacaktır. 

Bu kursta dil bakımından 

bajarı gÖsteremi/enler 

gönder ilrriyeccktir. 

9 — Mümkün olduğu 

kadar gençlerin evlene¬ 

rek ve eşleriyle birlikte 

gitmeleri sağlanacaktır. 

Çünkü doktora seviye¬ 

sindeki akademik bir ça¬ 

lışma öğrenci yurtlarında 

yapılamaz. Sıcak vc rahat 

bir yuva ister. 

10 — öğrenciyi tem¬ 

bellikten. sefahate düş¬ 

mekten ve yabancı ideo¬ 

lojilerin tesirinden koru¬ 

yacak şekilde devamlı bir 

kontrol sistemi kurulacak¬ 

tır. 

II —Türkiye’de dok¬ 

tora yapılabilecek sosyal 

ilim dalları için Öğrenci 

gonderilmiyecektir. Me¬ 

selâ: Tarih. Coğrafya, E- 

debiyat. Hukuk. Arkeo¬ 

loji, llâhiyat gibi konular¬ 

da öğrenciyi dışarıya gön¬ 

dermek. devletimize lü¬ 

zumsuz külfet yüklemek¬ 

tir. 

!2 — Konusu İnsan 

olan psikoloji, pedagoji, 

sosyal psikoloji, sosyal 

antropoloji, etnoloji vc 

sosyoloji gibi bizde he¬ 

nüz çok geri durumda 

bulunan kollarına önem 

verilecektir. 

13 — Büyük merkez¬ 

lerde Türk öğrencileri 

için bir yurt binası yap¬ 

tırılacaktır. Başlarına da 

otoriter bir idareci ve¬ 

rilip, gençlerin bir ara¬ 

da göz önünde bulun¬ 

maları sağlanacaktır. Av¬ 

rupa’da öğrencisi bulu¬ 

nan diğer yabancı dev¬ 

letler, meselâ Amerika 

ve Japonya böyle yap¬ 

maktadırlar. 

(»•" Devamı Var) 

İLÂN 

Taşova Belediye Başkanızdan 
Mülkiyeti Belediyemize ait Çarpar caddesinde ahşap 

35 fcpuoun Ocak 1950 tarih c»h 137 uhde 2 ve 2! 

Mra numaramda bir gta d < Aklı» 2490 «ayıtı \rt*m« ** 

Eksiltme Kanun :n 4!.ci rr.eddc ıı gmğuuc aç:k »r'um* 
suretiyle mülkiyeli utıUçaktır. 

Dükkânın muhammen bcJclı 100 000.00 liradır. 

hcçicı ttmüiitı 11.25o.oo liradır. 

Açık artırma 5 Şubat/1974 Salı günü ust 15 de be¬ 

lediye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Sürüten en son pey haddi Uytk gürüImediğinde en¬ 

cümen ihaleyi yapıp japmamakta serbesttir. 

Buna ait şartname mesai saatlerinde Belediye Fen Me¬ 

murluğunda görülebilir. 

Taliplerin ihale saatından evvel geçici teminatlarını 

llcî -Jiyc Vezne: ine yatırmabrı şarttır ilin olunur. 14/1/1974 

Belediye Başkanlığı 

İLÂN 
Taşova Kumluca Civar Orman Köyleri 
Kalkınma Kooperatifi Başkanlığından 

Kooperatifimizin ilk olağan toplantısı 17/Şubat/19/4 

Pazar günü saat 14 C0 de Kumluca köyü İlkokulunda 

yapılacağı sayın üyelere duyrulur. 

Yönetim Kurulu Başkanı 

GÜNDEM : 

1- Açılış ve yofcler.sa 

2- Yıll.k pro3r*Ö' 

3- Bütçe tanzimi 

4* Dilek ve temenniler 

5- Yönetim ve denetleme kurulları seçimi 

6- Kapanış. 

- 

TAŞOVA 
HAFTALIK SİYASİ GAZETE 

İLÂN TARİFESİ 

Resmî ilânların tek sütünda santimi 2C T.L. 

Tapu tescil ve İcra ilânlarının tek sütunda 

santimi 10 TL. 

Tüzük İlânları santimi 4 Tl. 

Kongre İlânları « 4 Tl. 

Doğum ve teşekkür ilânları 40 Tl. 

Zayii İlânları pazarlığa tabidir. 

ABONE TARİFESİ : 

Yurt İçi : 6 Aylık 15.00 TL. 

12 » 30.00 TL. 

Yurt dışı : Yıllık 100.00 TL. 

Fikir yazılarının sorumluluğu sahibin» aittir, 
ilânlardan mesuliyet kabul edilmez. 
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GENEL DURUM 
bf* fcyf» 1 de) 

MSP/ak •sisştd'çı CHP 

!J#8*fîrf c*vl or j 

k*n4 1+rine guslet ve «|- 

uzaklaştıkça da 

«ger ki» vç «Autürk düf- 

Wfl(» Hin etmeleri bir¬ 

kaç dsfe tekerrür «dince 

cn pistik yüzlerde bile 

yorgunluk belirtileri gör¬ 

dük Baıınımmn birkaç 

aklı batında kaiemi. me¬ 

sel* Ecvet Güreşin daya¬ 

namayıp» «Bu MSP nasıl 

bir partidir kİ CHP İle 

ko»hi/vn yapınca o koa- 

inyo nun adın (sol koalis¬ 

yon). aynı işi AP İle ya¬ 

pınca bunun adı da (sağ 

k6aKı yon)* oluyor» diye 

tordu İpler rayından o de¬ 

rece çıkmıştı kİ miting¬ 

lerinde «Bağımsız Türki¬ 

ye» diye bağırdan CHP. 

*. il.-.yon İçin MSP'nln Or¬ 

tak Pazar'a itiraz etme¬ 

me ini part kofuyor. afif* 

Ur inden radyo konuşma- 

lifiaa kadar «Ortak Pa¬ 

zar'a Hayır*» sloganını 

kulların MSP İse. «Biz 

Ortak Pazar'ın iktisadi 

tarafına değil, ilerde si- 

yaıl tüfeğe gitmesine kar- 

|vy»t, CHP'nln ftrtı kabu- 

lumüıddH» diyebiliyor¬ 

du Acaba Erbakan* Or¬ 

tak Pazar'ın tnayimını 

t«fr d eder» Roma Ant- 

Uf matı* «< okumamış mıy- 

:*J Bu **ŞÎaşmşda hede¬ 

fi» » jav bi* kr olduğunun 

s,*,'. W ‘tPt ğ.ftj. Ut- 

*4 tnkki S.»4#?kıu--n 

fve**fc ,sW» t# açta «tüf- 

»< Cttak Pazar kui- 

(a«ıti*jk4 fi vt ılu«4 ğt.«ı 

ft.* . »r * Ortak 

Peıgf «km' a y**a* 

«4 ısTd e4*p, ^ 

t »t* Aî-«ba»jFi** 

de. ffifeı m frati da 

* * 4a e^ar uk 

1 * w • 

I ^ ya»*dd< 
| p*»« .... .1 M Müti-H- 

ğı, topraklarımızda ya- 

bar.cdarın gayri menkul¬ 

lerinin yükseldiği nokta¬ 

dan siyasî birliğe yönelin 

dlğir.dc hangi mucizeyle 

geri dönmeyi tasarlıyordu? 

Bu satırlar yazılırken 

henüz hükümet kurula- 

r. amıştır. CHP, millî koa¬ 

lisyon İçin seçim tarihi¬ 

nin Mayıs 1974 olarak tes- 

bitini şart kokmaktadır. 

Kabinenin yakın zamanda 

kurulup kurulamayacağını 

veya nasıl kurutacağını 

tahmin etmek göçtür. Fa¬ 

kat erken seçimin yine 

hiçbir partiye tek başına 

iktidar vermeyeceği ko- 

I aylıkla kestirilebilir. CHP’- 

yl sevmeyen, fakat «Na¬ 

sıl olsa AP kazanır» dü¬ 

şüncesiyle sandık başına 

gitmeyen büyük bir gu¬ 

rubun varlığı CHP tek- 

nlsycnlerf nln gözünden 

kaçmaktadır. Bu yüzden 

seçimde CHP’nln 

lesl İhtimal dahi¬ 

lindedir MSP’r.in İse a- 

labiteccği cn yüksek oyu 

I973'de aldığı tahmin c- 

dilebilir. Bunlr.r AP le¬ 

hinedir. Ancak AP’nin 

en büyük silâhı olan «Biz 

kazanacağız!» propagan¬ 

dası da artık işlemeye¬ 

cektir. AP lider ve genç¬ 

likten mahrumiyetin bu¬ 

nalımı İçindedir. 

% SIKINTISI 

Birçok şeyin kıtlığı 

^r-./ileşmcy! zorlfştıra- 

b%î<:, yavaşlatabilir. Fa¬ 

kat er.erjl kıtlığı butun 

sanayi mutlak bir felce 

gsturör. Çehksfz tekstil, 

lektiisiz çelik ürctılebl- 

lir. Fakat cnerjmz ne o. 

ne d ger» yapılabilir. Sı- 

H^ıfeşe# yolunda olan, 

4İ/U okluğu un ilan Tür- 

etye> işte bu en önemli 

thAMrı#! lıüıpı ile karşı 

Son zamanlarda Batı'- 

nın bazı buhranlarının 

Türkiye'de de baş göster 

nıesl birçok kimse İçin 

iftihar vesilesi olmuştur. 

Batıda sanayinin ve taşıt 

vasıtalarının egzos gazla¬ 

rının yol açtığı hava kir¬ 

lenmesi büyük bir dert 

haline gelince Ankara'nın 

hava kirliliğiyle âdeta if¬ 

tihar eder olduk. Bizim¬ 

kinin sanayileşmeden de¬ 

ğil, ısmmak için yaktığı¬ 

mız linyitten çıktığı ger¬ 

çeği İkinci plâna İtildi. 

Batı İle bir müşterekli¬ 

ğin keşfi - bu bir dert 

olsa bile - o kadar büyük 

bir saadettir kl... 

Enerji sıkıntısının da 

Batı'nın aynı derde düş¬ 

tüğü bir zan.anda kapı¬ 

mızı çalması bazılarımız 

için bir teselli kaynağı¬ 

dır. Ancak sebeplerin 

farklılığı yine gözden 

kaçmaktadır. Onların p* 

roblcmi, Arap ülkeleri¬ 

nin uyguladığı petrol am¬ 

bargosunun bir neticesi¬ 

dir, bizimki İse plansız¬ 

lığın* idari kaabiliyetsiz. 

lığln sonucudur. 

(**“ Devamı Var) 

Baz Muhtarlar 
Okur-Yazar Olma¬ 

dıkları Gerekçesiyle 
değiştirildi 

(Bşt. Sayfa 1 dc) 

Aynı durumda bulunan 

Dereli ve Çakırsu muhtarlı¬ 

ğına yapılan itirazlar ise za¬ 

manımla yapılmadığı için iş¬ 

lem görmemiştir. 

Diğer taraftan Yoljçan 

köyünün 20 senelik muhtarı 

Dursun Yolaçan’m da oku¬ 

yabildiği halde yazamıdığı 

İlköğretim müdürlüğünün 

t-rşkil ettiği bir komisyon ta¬ 

rafından tesbit edilmiş vc 

durum Yüksek Seçim Kuru¬ 

luna bildirilmiştir. 

Muhtarlık görevi alınan 

muhtarların yerine, Ycnidc- 

reköv muhtarlığına Bilâl Kı¬ 

lıç, Gemibükû Muhtarlığına 

Sabrı Üolat, Altınlı köyü muh¬ 

tarlığına Şaban Dikmen, Çay- 

dıbi Hürriyet mahallesi muh¬ 

tarlığına Beyit Güler geti¬ 

rilmiştir. 

Merdivenden Düşen 
Kadın Halâ Komadan 

çıkamadı 
(Bşt. Sayfa 1 dc) 

Yaralı kadın kdnıadan 

çıkamadığı için kendi ifade¬ 

si alınamamıştır. 

Tahkikat devam etmek¬ 

tedir. 

DUYURU 

Dereli Kalkınma Kooperatifi 
Başkanlığından 

Kooperatifimizin Yıllık Genel Kurul toplantısı 

16/2/1974 Cumartesi günü saat 18 30 da Dereli ilkokul 

binasında yapılacaktır. Sayın üyelero duyurulur. 

GÜNDEM: 

1— Açılış ve oklvna, 

2— Kos r <am Seçimi, 

3— Raoo ir Okunması* 
4— Seçim1 
5— Dilek ve Temenni ;r, 

4— Kapanış. 


