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Iu laıın Ahin Ttune* 
Mymtyı unhût 

Müezzin, karısını bal¬ 
tayla yaraladı 

Aslen İlçemiz Çakırsu 

(Yonnus) köyünden olup 

Uluköy (Sonusa) Sinan- 

paşa Camii müezzinliğini 

yapmakça olan Hüseyin 

Çakraz (3o), karısıyla a. 

çalarında çıkan bir mü- 

nakaşa neticesinde, elin¬ 

de bulunan balcı ile ka¬ 

rısının başına ve yüzüne 

vurmak sureciyle ağır şe¬ 

kilde yaralamıştır. 

Ağır )aralı olarak ka¬ 

saba belediye başkanı Na 

d Eren tarafından Amas 

ya Devlet Hastanesine 

götürülen kadın konaya 

Sirrr,i?. bilahare koma, 

dah kurtulmuştur. 

Sanık Hüseyin Çak¬ 

raz tevkif edildikten son 

rj iklî muvazenesinin 

bozuk olması nedeniyle 

Samsun Akıl Hastanesi¬ 

ne gönderilmiştir. 

Taşocağmda 2,5 ton di¬ 
namit bir anda patlatıldı 

Yeşllırmak'ın Geml- 

bükü ve Mülkbükö arazi 

lerl İçinden geçmekte olan 

Kısmını set İçine olmak 

işinde kullanılmak üzere 

Kaymakam pınarı mevkiin 

deki taş ocaklarından 

taş çıkarmak için 2.5 ton 

dinamit bir anda patlatıl¬ 

mıştır. Patlamadan önce 

ilçemiz jandarması yol gü¬ 

zergahında güvenlik ted¬ 
birleri almıştır. 

Patlamadan mütevel- 

Ut Taşova-Tckke yolu 

kısa bir süre trafiğe ka¬ 

panmış. bilahare yapılan 

Çalışmalarla açılmıştır. 

Komşu İlçe Erbaa da Kış ve girip sebe¬ 

biyle okullar 1 hafta tatil edildi 

İçkili halde şehir içinde rezalet çıkaran 

4 kişi tutuklandı 

10-2-1975 günü gece¬ 

si saat x3.3o sıralarında 

bir İçkili lokantada İçki 

içen dört arkadaş; Ka¬ 

dir Caba. Mustafa Erdağ 

misafirleri Suluovalı Cu¬ 

ma Koçak ve Cemal 

Hancı, kafaları İyice bul¬ 

duktan sonra lokantadan 

çıkarak taşkınlık yapma¬ 

ya başlamışlardır. Bu ara 

sanıklardan biri taban¬ 

casını çıkarıp havaya ateş 

etmiştir. 

Olay yerine gelen 

polisler müdahale edip 

sanıkları karakola celbot- 

n ek İstemiş, fakat sarhoş 

olan sanıklar polislere 

karşı gelmişlerdir. 

Bilahare karakola gö¬ 

türülen sanıklar pohsln 

nezarethanesi olmadığın¬ 

dan Jandamn karakolu¬ 

na götürülmüş ve sabah¬ 

leyin yapılan ilk sorgula¬ 

rından sonra, tabancayı 

saklamak Iddiasıyle Kadir 

Cıba'nın kardeşi Yurda- 

er Caba da dahil olmak 

üzere tevkif edilmişler¬ 

dir. 

Tahkikata devam edil¬ 

mektedir. 

Ahmet Caba Libya’ya idari Ateşe olarak 

atandı 

İlçemizin yetiştirmiş Ahmet Caba Mısır'da 

olduğu Dereli köyünden dini öğrenim görmüş o- 

Ahmet Caba, geçen ay lup, Arapçayı anadili gibi 

içinde İdarî Aceşejolarak konuşmaktadır. Son ola- 

atandığı Libya'ya gitmiş- rak Dışişleri Bakanlığın- 

tlr. da görev yapmaktaydı. 

Yurdun her yerinde bulunan girip hastalığı 

olduğu gibi bölgemizde sebebiyle okullar geçen 

de şiddetini sürdüren kış pazartesi günü bir haf- 

bir çok hastalıkları da be- ta müddetle tatil edil- 
raberinde getirmektedir, mlştlr. 

Erbaa'da salgın halde 

İlçemizde Spor Faaliyetleri Tamamen 

Durdu 
Son zamlara ragrron, 

meyhanelerin tıka-basa do¬ 

lu olması, kahvelerde otu¬ 

racak yer bulanmamasına 

rağmen, ilçemizde hiç kim¬ 

se, her yönden faydaları sa¬ 

bit olan spora karşı, hiçbir 

ilgi duymamaktadır. 

Gazete olarak bazen 

dokunduğumuz bu konuyu, 

ilgililere, yetkililere ve hal- 

kımıza birkere daha hatır* 

Utmakta fayda görmekte; 

spor faaliyetlerinin azlığı 

oranında meyhane, kahve¬ 

hane ve io hapishane faali- 

yellerinin arttğı gerçeğini 

hatırlatmaktan da üzüntü 

duymaktayız 

ilçede fiyatlar 
Elma 5oo 

Armut 5oo 

Yafa Portakal 35o 

Mandalina 6oo 

Limon (tano) loo 

Havuç 4oo 

Prasa 125 

Patates 2oo 

Turp loo 
Ispanak 500 
Kuru soğan l5o 
Sığır eti 2o,oo 
Koyun eti Yok 
Tcreyağ 60.00 

Yumurta 125 
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Haşan'a 

Mektup 
Sorma Hmn, ,0r-na köyün halini, 

D.liadl köprüler («çemey olduk. 

H«MfUr hfr y«r« sokar «îlni 

Keyfim»*# göre olduk. 

«etik bir kaç aklı yolunu 

Çabaları önlemekmiş dokumu 

Kırka ç»Vtı boynuzların Doğumu 

Koyunu keçiden seçemez olduk. 

Ak yollara kara çadır kurdular 

N« deöiyttk kötüsüne yordular 

A|ı>mna kara kilit vurdular 

Dertliyi*. kimseye açamaz olduk. 

Sağdan sola çalın satar «baki» l«r 

Kahbe fille ensemizde çakılar 

Çediklerde kol |eziyor şâkil-r 

Özlenen yaylaya goçeme* olduk. 

Biz ah ettik onlar düğün ettiler 

Oe'dfmti! dünden yenin ete ler. 

Bili sûru sayıp yığın ettiler 

Yol Bulup bir yana kaçamaz olduk. 

Abdurrahim KARAKOÇ 

Yurdumun dağları 
ff Yı»#^»mwn gamlı dağlan 

Hu Idrl (ur ç»ş4t namlı dağları 

***** gi ganli. ç.mh dağlan 

faaiinn kerimi d4#manl»tm«al 

Kervan keller «izdedir 

fa*»# uçurmayan yelle# tizdedir 

Belrt* k*»*/en telli# tizdedir. 

flOdae geri mi da «*aai*«ın zf 

if t M| 4a yafan m iıa 4a|l«r 

U| «* J«# +« rsUıbizrıeu y#m|ıml dağlar 

****** w nık caylenla/ »iıa bak.p ağlar 

ftnaMnn Bert mü damtalınan t 

faylen ftayramkaya 

0 Zaman 
****** y«aganiyle, yaatığı 

H |«Hda Bamdhei keğenl j kaafığı 

kOiiOM» W Idkı. lUfat B# alet ol«a. 

0 t mm,m kn(*p . 
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HAZIRLAYAN 

Safiye ONGUN 
Ev Ekonomisi Teknisyeni 

PANDİSPANYA 
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Malzemeler: 

8 tane yumurta 

8 çorba kaçığı nişasta 

10 « » şeker 

YAPILIŞI: 

Bir kap içinde yumurtaların sarı¬ 

larını İyice çırpınız. Aklarını ayrı bir kabı koyunuz. 

Çırptığınız yumurtalara şeker ve nişasta koyunuz. 

İyice çırpınız. Yumurta aklarını da iyice çırpıp ka¬ 

ba boşaltınız, kenarlı bir tepsiye yayınız, bu har¬ 

cı İçme dökünüz ve üzerine kâğıt koyunuz. He¬ 

men orta sıcaklıktaki firma koyup, kabarınca çıka- 

rmız. Çikolatalı kremanızı da üzerine koyarak süs¬ 

lersek yaş pasta elde etmiş oluruz. 
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Halkımızın Dikkatine 
Taşova Birlik Mlnübüs Yazıhanesi Köp¬ 

rübaşı mevkiinde İzzet Şcnel'e alt binada sa- 

yın halkımızın hizmetine girmiştir. 

Yazıhanemizin bekleme salonu yolcular 

için çok elverişli olup, aileler İçinde müsait¬ 

tir. 

Amasya Garajındaki yazıhanemiz TOZ- 

CAN yazıhanesidir. 

İlginize şimdiden teşekkür ederim. 

<■* : Taşova : 171 — Amasya : 479 

Hacı Ihsan Temiz 

İLAN 

Ülkü ocakları Merzifon şubesi 

Başkanlığından 
Derneğimizin yıllık kongresi 23-2-1975 Pazar 

günü »at l4.oo dc Belediye sarayı salonunda ya- 

pıLc ğından sayın üyelere duyurulur. 

Gündem: 

I Açılış ve yoklama 

2- Kongre divanı seçimi 

3- Başkan ve İdare heyeti seçimi 

4- Denetim kurulu seçimi 

5- Dilek ve temenniler 

6- Kapanış 

Kendi uçağını kendin yap!.. 
Türk Hava Kuvvetlerini 

Güçlendirme Vakfı 


