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Bayrakları bayrak yapan 

Üstündeki kandır. 

Toprak. e|«r uğrunda ölen 

varta. VATANDIR ! 

Sahiptir kalan memleketin batman haktır; 

Esençay’da Eski Eserler Bulundu. 

27/2/1975 — perşembe" 
EtATI I SO kas 

Ro n*«t» ftatm AMik Taaanna 
oymayı taahhüt t4»r. 

Sen tahip olunan bu VATAN batmayacaktır. _ M. AKİF 

Esençay’da Belediye¬ 
nin yaptırmakta olduğu 

bir yüzme havuzunun ye¬ 

rinin kazılması sırasında 
taş üzerine İşlenmiş re¬ 

simli. birkaç parça eski 
eser çıkmıştır. 

Durum Amasya Müze 

Müdürlüğüne bildirilmiş 

olup, eserleri ve bulun¬ 

dukları yerleri İncelemek 

üzere bugün müze müdü¬ 

rü Eserçay'a gidecektir. 

Köpek boğuşması yüzünden bir çobanı 

balta ile yaraladı 

24 2.1975 gönü Çam- 
bükü köyü halkından Mu¬ 
sa Yılmaz (24) isimli bir 

çoban. Çambükü köyü ya¬ 

kınlarındaki şantiye yolu 
civarında koyunotlatmak- 

Amasya Devlet Hastane, 
sine kaldırılmış, sanık İse 
suç aleti balta İle yakala¬ 
narak adalete teslim e- 
bilmiştir. 

M.H.P. Milletimizi kardeş kavgasına son 

vermeye davet etti 
Mİliyetci Hareket 

Partisi Başkanlık Divanının 

dün Genel Oaşkan ALP A RS- 

LAN TÜRKEŞ'ın başkanlı- 

gmda yaptığı toplantıdan 

sonra yayınlanan bildiride, 

son olayların dış merkezler 

tarafından idare edildiği i. 

dare edildiği belirtilmiş, bü¬ 

tün vatandaşların düşman 

oyununu bozmak için birlik 

İçindo olması istenmiştir. 

Mezhep ve dil farklılığından 

istifade edilerek cinayetler 

İşlendiği belirtilen bildiride- 

C H.P. Genel Başkanı Ece- 

vlt do "Hatalı yoldan dön¬ 

meye., davet edilmiş, MKo- 

münistlerin eseri olan son 

kanlı çatışmalar karşısında 

C H.P. sınırlarını İyi tayin 

etmeli ve komünistlerle a¬ 

soğukkanlı olmıjrı Çlfınyorut. 

0-tdın j«, icn olayların di) |. 

liykiUrimij.n fcnılk ».r don«mln<*« 

maydsna gelmesinin ttudufi olma- 

d.*ı da belirtilerek jS/f* devam *• 
dılmi)tir. 

Di) munatebetlerlmlıin sık n. 

tılı bir devrejre g rd g• sırada. îurk 

milletinin ct «viltla-ı ini ndi, 

meıhcp v# uydurma etnik faaklılık- 

•ar yaratılark. kınlı çatışmalar tat- 

glManmıştır. Dguda aşrı dtvltt 

kurulması fikirleri, çeşitli yollarla 

ban siyasi pa'tl ve dernekler ta* 

rafından vatandaşlarımda telkin «. 

dılmiştir. Hepsi de Türk soyund-n 

geldl|ı halde, ayn bir millete men» 

supmuş ve/a me**»ep farklılığı a/rı 

baş çekmeyi gerektiriyormuş g.bl 

»İnsice yapılın kışkırt n»|»r»n oıü- 

ne geçilememiştir. Oabeot îurk 

soyundan gelen fakat, meahep ve 

dil farklılı|ı dolayısıyla birbirine 

düşürülmek istenen milletiminn 

fedaklr evlltlarma ıcıleni/orur 

Mılfetimiıin düşmanları tan¬ 

rısına sınır taşlarını koy* 

malıdır. Aksi takdirde mil< 

let ve tarih önünde komü. 

nîstlerle aynı safta yer ah 

ma vebalini yüklenmiş ola* 

çaktır, denilmiştir. 

fından düıenlenen oyuna düşmeye¬ 

lim. lirlık ve beraberlik içinde bir- 

blrimıte dayanmak zorundayu. Bj* 

tun vatandaşlarımız kırdeş kavga¬ 

lın* son vererek düşman oyununu 

bozmalıdır. 

Ccevlt ve arkadaşları komü¬ 

nizme cephe almadıkları taktirde 

C H P. ne oy veren vatandaşlara bü- 

yük gP'ev düştüğü belirtilin bildi¬ 

ride. CHP nln dü<enledi|l barış mİ- 

linkleri de kınanmıştır. “Ecevit’ln 

barış perdesi altında kışkırtıc, bö* 

fucü mltlnklere bışvurmaıı ülkemi- 

Ilış içinde bulunduğu vahim duru¬ 

ma a| rlaştırmaktan başka hiçbir 

netice vermeyecekt'r. lat'Ş maske* 

al giyen, anarşinin kışkırııcıi». ba¬ 

rışın düşmanı, kosılAİımln koruyu¬ 

cusu lekeli politikacıların İhtirasları 

karşıtında vatandaşlarımızı sabırlı 

Ballıca korusundan 

57 tane fidan kesti 
Ballıca köyü halkın 

dan Hacı Süleyman Şahin 
Ballıca ormanından 57 fi- 

Jan kesmiştir. 
Durumu öğrenen 

köy muhtarı Hacı Süleyman 
Şahln'l mahkemeye vermiş¬ 

tir. 

ta iken, aynı yerde yine 

koyun otlatmakta olan 

Kaya Dönmez (17) isimli 
çobanla, köpeklerin bo 
ğuşması yüzünden kavga¬ 
ya tutuşmuş, bu arada 
Musa Yılmaz. Kaya Dön- 
mez'ı baıta ile kafasından 

ağır şekilde yaralamıştır. 

Yaralı Kaya Dönmez 

Esençay Sağlık Oca¬ 

ğı binasına başlandı 
Esençay'da açılması 

kararlaştırılan Sağlık O- 
cağı binasının yapımına 
başlanmıştır. 

Bir milyon liraya çı¬ 
kacak olan ocak, bu 
yıl içinde hizmete gir¬ 
miş olacaktır. 

Çarşı Camiî Yaptırma Derneğinden 

Mesaj var 
Mııhtrrctn TaşovahUr: Yüce Allahımızın inayeti vc 

»izlerin de derneğimize karşı gösteril.iş olduğunuz büyük 
hamiyetpervcrlık »«yetinde, camimizin inşaatı hu gunkt du¬ 
rumuna getirilmiştir. .Şu ana kadar «atfedilen 650 Ilın TL. 
ile iki mı«li iş yaptırıldığı, sarfiyatların bir kuruşuna varın¬ 
caya kadar değerlendirilerek büyük bir işi yarısına kadar ba¬ 
şarıldığı görünen bir gerçektir. 

Aziz laşovalılar: lılim sembolü olan bu muhteşem 
mabedimiz, «izlere kucağını açmış, Allah'ın emrini »etleni¬ 
yor ve diyor kı: Ey iman sahibi, Allah'a ve Ahirct gününe 
inanan sevgili kullar. İleni bu halde hrakmayın. Yardıma 
koşun. Hu »izin hayrınıza olacak yardımdan geri kalmayın.. 
Çünkü bu kubbe altında Allah'a hamd-ü acınlar, dualar, zi 
kirler, istiğfarlar yapılacak vctcniiçinn binlerce el kalkacak, 
diller »öylrşccsk, kalblcr Allah'a bağlanacak. 

Evet . Ali ıh çağrısına vc Peygamber yoluna gönül 
veren biz nıü'ıninlcr bu yardımdan atla kendimizi gen «la¬ 
mayız. Hu eser »cnin kalbindeki imanın nişanesi olacak, 
kalbiniz yardım aşkı ve iman nuruyla dolacak. İnşallah Al¬ 
lah cümlemizden razı olacaktır. 

Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin ve hepimizin 
üzerine olsun, kalbiniz mır-ıı imanla dolsun. 

İş Bankası yeni 
İnşa halinde olan bole- 

dîye sarayında İş Banka¬ 
sı İçin hazırlanan hizmet 

binası, zamanında tamam 
lananudığı İçin geçici ola 
rak Ali özer'e alt bina, 

binasına taşındı 
da çalışan İş Bankan Şu 
besi hizmet binasının ta¬ 
mamlanması Üzerine y«n! 
ve modern binasına 20- 
2. 1975 pazartesi günü' 
taşınmıştır. 
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•İM fala», fIftlmMt rtaürflrflı / Bu yot ki ; HAK yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. 

R3*»SESa E>2-3a*S*î3afc£ 

Islâm Yolu İ 

l 

Allah BİB. dadik 

•** ..kM «Hırlı HnU'ırı (id«r. 

Mum) IUA AH I rıAW eytrd»h 

I^iHiA ytİMMt HttU'y» gider. 

••f ffmtflı ısllmltrlıı loruna 

Ç«4uMW m»y»€ verir yarına 

Mu-tvfiil fU Hakkın Nuiuna 

d el »mu Ho*Iİ'ya gider. 

laloMnai gdnlAmüt rahat denişi 

Vl «m«ı BOnfadan hu afkm isi 

MemrvadUr «tefte yaktılar b.tl 

SifltfİM kbUmOf HrvlI'ya gider 

i^iaua l{t*d« korku arama 

C*hedı farı h*ld h. sabır var ama .. 

âf göte# do isyan adar harama 

Har»4da do«<mlt HoviA'ya gider, 

Yıidumsı hapislik işitene* sürgün 

Dosta f im afk düfar mİ yorgun? 

Ha# »a» ada har af, ha# hafta, har gu* 

Ha# saat halimi» Ha«IA*fa gidar. 

4a#aba t*hep«ir {ekilen {»U 

To|.ulmu| mafarmt msrhamst ila 

• fılfk dıâar.ı duşmaa bıta 

OaHı airmi« Ho*ll*ya g*dar. 

fıAldst »Itmda rBıko l kabir 

İ ihamsa kabana fapılmai cabir 

t hadi hayata kap«d*r bahir 

Ot* * sah BİOmui Maall'ya gidar. 

Abdurr*him KARA KOÇ 

Bir yer düşünüyorum.. 

HAZIRLAYAN 

aombaslsr. 

»al |4U< kıllar 

alet» m gâıel fsrS.lar. 

»ayali v*d*kar, 

W» «satar, 

r h|ii|«r»a 

•ara» «ara# a yer I 

ORMAN TOAÜN 

l*ku Aılın liNii H. sI 

kü om «pw aam l 

Ouyuru: 
*r.» »*****> If • A*jKANLIMINÜASı 

fraiarY mİ ra •utMskı1ao»W»ı eenJıkıaı (Şa« 

loftaa ta/ faksaW4 T Af. Ihmİ Modıs»kfe|4oa ba|- 
;s -hu- rpa . ^ ÇV ş—i 41 adHHfd budat Un e, »«deki 

tatı Çara*, O atOşhaobky . 

, Malda ks*su« feuUarâ. Ta- 

. Jİ >■»«*■ afsUıı 14* 4 |«t» 

***** * SHsUpaaa. ^4* Mf«U yaaa 

HükM UfiBif 

|dad«d !# Ua44« 

Safiye ONGUN 

Ev Ekonomisi Teknisyeni 

Peynirli Puaça 
Malzemeler: 

I ölçü yoğurt 

I ölçü yağ(3ana—-Zeytin yağ) 

I Çay kaşığı karbonat 

Peynir ve maydonoz 

Alabildiği kadar un 

Yapılışı: 

Bir tepsiye bir elçü yoğurt yarım ölçü 

eritilmiş sana yağını yarını ölçü de zeytin yağımızı ko¬ 

yar kaşıkla karıştırırız içine alabileceği kadar un ilâve 

edilir ve ayrıca tuzumuzu ve karbonatımızı da ilave 

ederiz. Hamurumuzu kulak memesi sertliğine gelin¬ 

ceye kadar yoğururuz ve on dakika nemli bez içinde 

bekletiriz Daha sonra tuzsuz peyniri rendeler, İçine 

maydonoz ve nane koyarak karıştı* ılır. Nanenin yıkan¬ 

mış ve İnce kıyılmış olması lâzımdır. Dinlenmiş ha 

nıurdan cıvız büyüklüğünde parçalar koparır ve eli¬ 

mizde açarız İçme bir miktar p**ynir koyar İkiye kat¬ 

lar kenarlarını bastırırız ve üzerine yumurta sarısı 

sürülür ve yağlanmış tepsiye dizilerek pişmesi İçin 

fırına konur. 

İLAN 

U*s* 

Sınırlı Sorumlu Taşova (mal va Sanııkirlar Kefalet 

Kooperatifi 1974 yılı olagm genel kurul toplantın 29 Mart 197S 

tarihine tetaduf eden Cumartetı günü »aat 10 da Yen* Sinema 

binalında icra olunarak, aşağıdaki gündem görüşülecektir. 

Kooperatifimde V»jritli bütün ortakların belirtilen gun 

«e aaatte toplantıya teşrifte*! r ca olunur. 
YÖNETİN KURULU 

GÜNDEM 
1- Yoklama vs atılış 

2- Kongre divanı »etimi va »aygı duruşu, 

i- 1974 fili yönetim ve denetleme kurulu raporun İle pı- 

lirto ve gelir-gider hitaplarının tetkiki ve uivlbl *1# İbran. 

4- 19/S yılı tahmin* bun***1* okunman ve kabulü 

5- Statünün id. madde»* gereğince 1974 yılı gelir farkının tevili. 

4- Yen* »naaöileşmemn J4 vs 42. maddeler* gereğince yöne¬ 

tin» kurulu ba»kan vs üyeleri ile dıntfilere verilecek ücret ve 

hakkı keserlerin genel kurutça telbıt vs karara bajlanmtn. 

1• kır gayrimsnkulun alınman vs yaptırılman iğin yönetim ku¬ 

ruluna yetki verilme»!. 

4- Ticaret takanlıgmın 14.2.1971 gün ve 7SI »ayılı onayı İle ana- 

»Otlatmada değişiklik yapılmalına um verilen 7. maddede (b) paragrafı 

«»**4 illet olunacak metin. 

(b) ot«*uu maddedeki ctell>kler etnaf ve ımatkirlık vasfını kaybedenler. 

(). madde hjk.mUr.ne gere srtaklıgı almanlar mealekl Imktşaf nedeni 

ı*a şenel vs »ena'klrbb belirli şartlar değişiş bile haklarında bu madde 

bakma uygu’anemai.) ortaklıktan s»kar »»»bilir **i*«*' hutuiunda gereken 

ds4>t ki'|s yapeisaatt kutusunda karar İttihat*. 

f. AnsaOalsısaoois 47 maddetl a- bOlümöre (kaydiye Ücreti ile 

mevcut emi e»dan ve koeperatıfe »onradan girecek olanlardan bir de¬ 

taya maheua a*.nacak 2S Tl- net kuruluş hinseı kari{) olan dagl* 

ş-slb Mk »d» karar at ıhan. 

14 ? »İli I yada» y Sese »m kirala Üye»» tefimi 

tt- 1 Mti ) yedek denetleme kurulu ıryee» »esim! 

fl CWek e 

14- Kapan -ş 


