
Sshlbl »• Yan IflarinlYön«t«n : 

Ali Hu» GÜNAYDIN 

SORUMLU MUOOR 
Nail EREN — Avukat 

Dizgi »• batkı 

Tifora Matbaan - TAŞOVA 

Telefon : 109 

Kurulu) Tarihi : 27 / J / 1971 

NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE 

TAŞOVA 
Haftalık Mahalli Siyasi GAZETE 

Yıl: 4 — Sayı : 196 — Perşembe (ünleri çıkar. 

Bayrakları bayrak yapan 

Üstündeki kandır. 

Toprak, eğer uğrunda ölen 

varsa. VATANDIR ! 

6/2/ 1975 — PERŞEMBE 
FİATI : 50 KAŞ. 

•a tarat# İttin AMiv Tatatınt 
taahhüt »<j«r. 

Sahlp.lt kalan manleketln batması haktır; Sen sahip olursan bu VATAN batmayacaktır. - M AKİF 
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Samsun Caddesi Bulvar haline 

getiriliyor 
Bir Kadın intihar etti 

öteden beri bulvar 

olması düşünülen Sam¬ 

sun Caddesinin, nihayet 

bulvar haline getirilmesi 

gerçekleşmek üzeredir. 

Yakında ihalesi yapılacak 

olan bulvarın keşif be¬ 

deli 2. 564.42S TL dır. 

Gidiş • gelişil olacak 

olan bulvarın ortasında 

I metrelik bir metrelik 
kaldırım kenarlarda ise 

4 metrelik kaldırım bu- ! 

lunacaktır. Bulvarın şe- I 

hir giriş çıkışlarıyla kav- \ 
şaklar, trafik nizamname¬ 

sine uygun olarak dü¬ 

zenlenecek ve 1975 yılı 

İçinde tamamlanacaktır. 

İlçemize yepyeni ve 

modern bir görüntü ve¬ 
recek olan bulvarın ismi 

İlçe halkı tarafından an¬ 

ket neticesi verilecektir. 

İlçemiz Sepetli köyün 
den olup Korubaşı (Ser- 

nlç) köyünde öğretmen¬ 
lik yapan Hayri Başkale* 

nln annesi Hanife Başkale 

gece belirsiz bir saatte 

21 -I-1975 günü Yeni- 
dere köyünde nişanlı o- 
lan A.Y. İsimli bir kız 
gece saat Ol.oo suların¬ 

da kendi gönlüyle Ferhat 
Korkmazislmlı şahsa kaç¬ 

mıştır. 

okul Lojmanının tavanı¬ 
na kendini iple asarak İn¬ 
tihal etmiştir. 

Olayla İlgili tahkikata 
başlanmıştır. 

Kız annesinin şikaye¬ 
ti üzerine sanık Ferhat 
Korkmaz*a yardım eden 
Mehmet Yurt İsimli şa¬ 
hıs yakalanmıştır. 

Tahkikat devam et¬ 
mektedir. Tabanca Yakalandı 

Nişanlı kız başkasına kaçtı 

2I-I-I975 günü Hac.bey 
köyünde yapılan bir arama 
esnasında aranan kahveden 
çıkarken kapıda jandarma 
ilo karşılaşan Süleyman 

Konyar (27) isimli şahıs 

kaçmış, yakalanıp arandı¬ 

ğında üzerinde bir adet 
Karadeniz yapısı tabanca 
yakalanmıştır. 

Sanık suç aleti ile bir¬ 
likte adalete teslim edil¬ 

miştir. 

Pusu kurarak öldürdüler 
25 1 1975 günü Ç^lkı tc-bit edilmeyen kişiler pusu 

ya (lluvelenkalc) köyü hlkımUn kurarak ateş etmek suretiyle 

Mehmet Ö/g n '35) mimli hir öldürmüşlerdir. 
şah?ı köyün Ayıağzı Nevkıin Tahkikatı hail inmiştir 
de çift sürmekten dönerken 

Bilinmeyen bir sebeble bir şahsı baca¬ 

ğından yaraladı 
Basılan kahvehanede tabanca yakalandı 

1-2-1975 günü Ulu- deki kitaplarının arkası 
köy (Sonusa) de yapılan na tabanca saklarken gö- 

bir umumi aramada Mehmet rülmüş ve suç aletiyle 
Şimşek’e ait kahvehane- birlikçe yakalanarak uh¬ 
de Mehmet Ali Yıldırım klkata başlanmıştır 
İsimli şahıs masa üzerin- 

T. Halk Bankasının özel ikramiye çeki¬ 
lişi bugün yapılıyor 

2-2-1975 günü Esen- 

çay Kasabasında gece si¬ 

nemadan çıkıp evine git¬ 

mekte olan Salih öztürk 

(25) İsimli sahıs evin ya¬ 
kınında kİ köprü üstün¬ 
de, bilinmeyen bir sebeb 

le Sefer Gül isimli (20) 
şahıs tarafından arkasın¬ 

dan ateş edilmek suretly- 

vurulmuştur. 
Sanık firar etmiş ya¬ 

ralı hastahaneyc kaldırıl¬ 

mıştır. 
Sanık jandarmanın 

takibi neticesi yakalana¬ 
rak tevkif edilmiştir. 

T. Halk Bankası Taşo¬ 
va şubesi için düzenlenen 
o/.cl ikramiye çekilişi bugün 
saat l9.oo da noter huzu¬ 
runda yapılacaktır. 

Bankanın hizmet bina¬ 
sında yapılacak özci çekiliş¬ 
te 1 adet 10.000, I adet 
5000, 3 adet 10U0, 5 adet 
500, 20 adet 100, 50 adet 

50 TL# ikramiye bulunmak¬ 
tadır. 

ZAYİ 
OS AK MI pt ikalı Trakıar0- 

*mln ruhtainam#ıinl, 7092SOI nal* 

I »bancı U|ima v«llk*H*ı# Mufua 

«Uitlanunı «• işçi pa»ıp«riwmu kar 

banim. HttWwnMy*du/. 

Muıiafa Yukaal 
TAŞOVA 

Traktörü devirip altında kalan şahıs 

öldü 
25 1 1975 günü (îürsu iniş ve traktörün altın U ka- 

kdyü halkından Ahmet Tulur larak yaralanmıştır, yaralı hal- 
yeni almış olduğu traktörü de hastahaneyc kaldırılan Alı 
köye götürürken bir virajı met Tulur kurtarılamayarak 

dönemiyerek traktörü , devir ölmüştür. 
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.Ondürurüt / Bu yol kİ ; HAK yoludur, dönme bilmeyia yürürüı." 

Şaliye ONCl?N 
t* fhonomisi Teknisyeni 

ÇİKOLATALI KREMA 
MALZEMELER: 

Yarım kilo »ut 

Çayrak bardak toz şekeri 

I Kahve fincanından bir çeyrek fa2h un 

I Kahve fincanı kakao 

I Tatlı k:şt|ı tereyıg v«rya margarin 

1 Yymurta tarttı 

2 Yumurta 

I Çay kaşığı vanilya yada yarım limon 
|u rendesi 

YAPILIŞI 

tir tencereye toz şrkerl. kakao, vanilya ve 

ya limon kabuğu rendesi 2 yumurta ve bir yumur- 

tının tadece tart t HM koyup bir telle goz*l karıştı- 

ftn.t Sonra unuda İlave edip karıştırmak suretiyle 

g -İ‘JM s:j(U ilave edin ve muhıllebl kıvamına gelin- 

reye kadar orta derecede kİ ateşte karıştıra karış. 

f r« p flrf.s, Sonra d» bir tepsiye yayıp solumaya 
İM rakın 

y'l» fklft edin ve bir kaşıkla karıştır, 

mak avretiyle yedirin iyice. Pastalarınızı süslemede 

\ b . 'anıbîlecef niz bir krema ceşltl hazırdır. 
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Destek Köyü Kalkınma Kooperatifi 
Başkanlığından 

»simleri yazılı ortaklarımızın Koo- 

p«rat,te û4sn borçlarını ytnl tahahütlcrlnl ödeme¬ 

dik eri kayıtlarımızdan anlaşılmış bulunmaktadır, 

(ha **4eale 15,2/12/5 cumartotl gününde kesin 

* *;far» yapiUca|inı uzumu İle bilgilerinize arz 
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Genel Durum 

beyanında 

Vallahi Şalcı Bry, ki viranındın; 

3u hendek bildirin hendek değil ki .. 

Yoldaşların mıntır sıkar havaya ; 

İçtikleri votka . kanyak değil ki. 

K^sap post derdinde, koyun ise can 

Ö z etten vaz geçtik, hani pa.lıcan 

MİJletcn temmuzda olduk sıplıcın, 

Ou kundak görülmüş kundak değil ki. 

Bir sürü devşirme ahkâm kesiyor. 

Anayurta yaban rüzgâr esiyor; 

Suçlu konuşuyor, suçsuz susuyor; 

Ou siyasi h.tı kontak değil kİ. 

Bakkaldaki d-ğ*l terdeki tuza, 

Kavak gölgesine, kefenlik bezn 

Zıma da zam b'ndı, oturduk köze; 

Ou denizd.» yurttaş ördek değil ki. 

Ad ımların hem «ak» diyor, h«m «kara» , 

Pa'faralık un eliyor yollara; 

Sen de kar yağdırdın yeşil dallara 

Yurttaş susuyorsa, korkak değil ki... 

A9DURR AHIM KARAKOÇ 
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Al» Yer al 
Cemil Demir 
Neşet On ıık 
Abdullah Ak 

Mehmet Aydın 
Salih Cür.av 
llaun Döner 

Alı Çakır 
Clfct Gûnay 

Kahini Oı 

Necdet 0x 
( anaan İçel 
Fathi t’ıuo 

CuM» Kılıç 
lUbı l taa 

Or* 
• »+* lit -i Omum Oı 

Halkımızın Dikkatine 
• aşova Birlik Minübüs Yazıhanesi Köp¬ 

rübaşı mevkiinde İzzet Şenel'e ait binada sa¬ 

yın halkımızın hizmetine girmiştir. 

Yazıhınemizin bekleme salonu yolcular 

İçin çok elverişli olup, aileler İçinde müsait¬ 
tir. 

Amasya Garajındaki yazıhanemiz TOZ- 
CAN yazıhanesidir. 

İlginize şimdiden teşekkür ederim, 

o: Taşova : 171 — Amasya : 479 

Hacı Ihsan Temiz 

İLAN 
Türkiye kızalıy Derneği Taşova Şubesinin Olağan 

Kongresi 22/Şubat/ l?7S Cumartesi günü saat 10 oo da 

şube binasında yapılacaktır. Belli gün ve saatti üyele- 

fimizin toplanmaları ilan olunur. 

GÜNDCM 

i. »• yoklama î. S.yf, duruyu 3- Baykan- 

l.k di.an. a^l ni 4. Faaliyet raporunun okunma,. ve 

m;j,akareti *. im t0,çetinin tetkiki ve kabulü 
4 «??S yılı seçimi. 


