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-8 Se" “MP °*ur»an bu VATAN batmayacaktır. _ M AKİF 

ÇİLE BİTTİ...! 

İlçenin Su Derdi Halledildi 

4 5 yıldan beri ilçe¬ 
nin İhtiyacı olan su mik¬ 

tarı saniyede 10.5 litre 

olduğu halde bu miktar 

ancak 3,5 litre olarak 

karşılanıyor ve mahalle- 

lere münavebe usûlü ve¬ 
riliyordu. 

Belediye Başkanlığı¬ 

na seçildiğinden beri bu 

meseleye el atan Suley- 

man Bursalı. nihayet İl¬ 

çemiz kuzey batısındaki 

Kilise mevkiinde bulu- 

nan 6 litre kapasiteli su- 

yu IIC.000 TL. masraf- 
la şehir İçme suyu şebe¬ 

kesine dahil etmeyi ba¬ 

şarmıştır. Su 26.1.1975 
günü yapılan sade bir tö¬ 

renle şebekeye bağlan- 
mıştır. 

Artık İlçemizde gü¬ 
nün 2*1 Siatinde. Gök¬ 

çelik mahallesi de dahil 

musluklardan tısss... ye¬ 

rine su akmaktadır. 

İlgilileri tebrik ede¬ 
riz. 

Solcular Üniversite Binasını Yağmaladı 
ORTA DOĞU HABER MERKEZİ 

Solcular aralarındaki 

anlaşmazlık dolayısıylc 

vurulan öğrenciyi baha¬ 

ne ederek Beyazıt’taki 

merkez binada büyük bir 

yağma yaptıkları tespit 
edilmiştir 

Profesörler tecavü¬ 
zün öğretim üyeliğine 

olduğunu, devlet 
inalının tahrip edildiğini, 

olayın muhakkak telin 
edilmesi gerektiğini be- 
il'tmislerdlr. 

Kerim Yamanı öldüren solcu öğrenci 

yaralı halde firar etti 
İstanbul D.M.M.Yüksek 

Okulundu loksı la boykotu 

yüzünden çıkan kavgada olcu 
öğrenci Kerim Yaman'ın katil 
zanlısı olan solcu öğrenci ilk 

tedavisi olduktan sonra hasta 

haneden kaçınıştır. Halen fi¬ 

rarda olan diğer zanlılar da 

kavgayı çık ıran solculardır. 

İĞNE 
Salim Karataf 

ÖLDÜRÜCÜ DEĞİLMİŞ ! 

Tansiyon değişikliği artık öldürücü değilmiş. 
Hizdc de herşey güldürücü olmaya başladı ya. 

İsterse öldürücü otsunl 
Cönkü 
Hizde o şeylerden kalmadı ki..- 

Kuvvet Lastik Fabrikası üretime 

İlçemizin müteşebbis iş 
adamlarından Osman Yük- 

sel’ın kurmu« olduğu Kuvvet 
lastik Kaphma Paprikası bir 
ay süren deneme çalışmaların 
dan sonra tim kapasite ile 

lastik kaplama faılıyetinc baş 

lanoştır I Halk tfank-'St I v»v.ı 

GEÇTİ 
şubesinin kredi destekIcmmiy 
le kurulan faprıka Erbaa. 
Niksar, Amasya, Suluova'yı 

bayilikler de verilecektir 
Samsunda ise hir satış mer 

düşünülmektedir. Kabrikıd a 

dünyaca meşhur kaliteli GooJ 
Yrar k uçuk kullanılmaktadır. 

kemal VEH3I GÜL : 

Ülkücüler Millletin ümididir’ 
Halka açık "Ortadoğu 

ve Türkiye., konulu koo. 
feransta konuşan Sam¬ 

sun Behdlyeyc Başları 
Kcma! Vehbi Gül. Or- 

tadoğunun Türk hakimi¬ 

yetinden çıkmasını açık¬ 
larken ca tzımatçıları, j}n 

Türkleri ve İttihat ve Te- 
rakkicılert s*rc bir d ile 

eleştirmiş. Türk milleti¬ 

nin ve Türk geçtiğinin 
bu üç tehlikeyi çok iyi 

bilmesi gire'<t»ğlnl öne 
sürmüştür. 

Türkiye'nin Ortado* 

ğuda yemden liderlik rncv 

kilnc gelebilmesi İçin bü¬ 
tün milliyetçilerin bir 

bayrak, bir dava ve bir 

çat» altında toplanması 
gerektiğini belirten Ke¬ 

mal Vehbi Gul daha son¬ 
ra şunları şo/lemıştir: 

«Ülkü Ocakları Tür- 

nin geleceğinde büyük 
bir sorumluluk yüklenmiş 

tır. Onun karşısına bttit 
parti hesaplarıyla çıkmak 

mümkün değildir. Parıl 

hesabıyla çıkmak İsteyen 
ler bilsinler kİ. kendi 

kuyularını kendileri kaz¬ 
mazdırlar. 

Kemal Vehbi Gül'e 
konuşması sırasında sık 
sık «âozkurt Kemal» şek 
linde tuzahürat yapıl¬ 
mıştır. 

Halkımızın Dikkatine 
Taşova Birlik MlnUbüs Yazıhanesi Köp¬ 

rübaşı mevkiinde İzzet Şencl'e alt binada 
sayın halkımızın hizmetine girmiştir. 

Yazıhanemizin bekleme salonu yolcular 

İçin çok elverişli olııb. alleleı İçinde müsait¬ 

tir. 
Amasya Garajındaki yazıhanemiz TOZ- 

CAN Yazıhanesidir. 
İlgilerinize şimdiden teşşekkür edurlm. 

c* : Taşova : 171 — Amasya : 479 
Hacı Ihsan Temiz 
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ir fhonomisi Toknltyenl 

Aşure Yapılması 
Malzemeler: 

tir buçuk birdik aşurelik buğday 

J Fi# Kin pirinç 

10 fardık tu 

3 fardık tüt 

3 fardık toz şeker 

3 Fincan kuru fasulye 

50 Gr ( 3 Finon nohut) 

100 Gr. İç ceviz 

150 G r . Süitini üzüm 

25 Gr . Beyaz fittik 

25 Gr . Koş üzüm 

100 G r, İç bidem 

I Kahve fincanı gül suyu 

Yapılışı: Önceden doğulmuş buğday ve y 

pirin; bir tencereye konur ve bunların Üzerini K 

O/tünce ye kidir tu İlave edilir vc bir gece bek- 

(«tıîır yumuşamışı |<|n ertesi gün suyu süzülür. J 

Ayrı b<r tencereye 10 birdik su. pirinç ve boğ- \ 

dıyfar komır yumuşak bir hal alınca ya kadar pişirilir* 

•üğdayUn »uyuyla birlikte, sürgeçe dökerek :ah- * 

U k*j *f4 Ürerinden battırmak şartıyla Özlerini ^ 

;kı rr,-, vc p?u kısmını temalı. Buğday öz suyu- \ 

• • 5 -irdik ş-îker. 3 bırdak süt ilave edilir, ortı k 

ateşte pl#rt|ır«fc» şekerin erimesi temin edilir, şe- f 

ker end.iten ton ra bir taşım daha kaynatılır. Bu- y 

e«n içerisine, bir gece evelinden tuya yatırılmış ^ 

•e to nda* y j^uşayıncaya kadar haşlanmış latul- Jk 

ye lyıklınmış ve yıkanmış üzüm, kuş üzü- 

mu, bu’y kay*'. İncir, fıstık, İç badem, İç ceviz vc 

|M 9*p$ edilerek bir uşım daha kaynatılır 

ate;t*•» al ve kaselere boşaltılır, İyice toğuduk 

ÜMI ***** sıvıya göre Üzeri ceviz badem ve nar 
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ŞİİR 

KÖŞESİ 

K 

Niçin benden uzaktasın 
Her gün seni arıyorum 

Niçin benden uzaktasın 

Dağa taşa soruyorum 

Niçin benden uzaktasın 

Uzakta kuşlar seslenir 

Gönlüm genişler beslenir 

Yaşamağa heveslenir 

Neden bendin uzaktadır 

Hangi derdimi sayayım 

Aşka nasıl dayanayım 

Yandım dahamı yanayım 

Neden benden uzaktasın 

Dağları aşırca başım 

Geri kaldı her yoltaşım 

Gel sevdiğim g-1 kardeşim 

Niçin benden uzaktasın 

Gözümden yaşlar boşanır 

Yüzüm gülmeğe üşenir 

Sen yokken nasıl yaşanır 

Niçin benden uzaktasın 

NUSRET ÖNDER 

B ALMANYA 
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Duyuru 
A>»«%* k lyu kalkınma kooperatifinin yıllık 

Aurwl f/ş*bit/ 1975 pızar günü 

* *<••**?« kitresinde yapılacaktır butun 

^MiUıru Ufr,K<rı rkı olunur 

YtfteUm kurulu 

* 

V Nüfİ'lM- 
JL ▼ m 
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Geçmişten adım bitte k»pırmış; nc mitil şCy 
*«• Bcşbiıı tendik kıt*a yırım bitse nıı verdi 

.V. Tarihi tekerrür dıvc u»if ediyorlar, 
*•- İliç ibret alıntıyı!: tekurrûr mü ederdi? 

g 
M. Akif ERSOY 
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Satılık Ev 
Ycmlşen Mahallesi Plcvne Caddesinde. 

400 M2 arşı üzerinde İnşa edilmiş, Uç kata 

planlı. 3 dairesi yapılmış, betonarme, bahçe¬ 

li ev satılıktır. 

Sahibi, öcklı Yıldırım—Umutlu (Andıran) 

Müracaat: Manifaturacı Kemal Turan 

TAŞOVA 


