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Bayraklar, bayrak yaFls “ 

ÜstünMl kândır 

Toprak, «jer uğrunda ölen 

varsa. VATANDIR • 

-Sah'P,İI kab° batnaı, haknr: Son 

Misafirliğe gittiği köyde kavga eden 
Şahısları aralayan şalısın üzerinde ta- 

banca yakalandı 

6/3/ 19/5 — PERŞEMBE" 
TİATI ; 53 KRS 

JMtt* C4lrı AhlU Ymaiia* 
 vymiyı tatNhût »j(r 

sahip OIUMJn bu vatan bj,m;|Mc>||t|r AK|f 

İki ayrı ayrı yerde iki kişide taban¬ 

ca yakalandı 
4*3*1975 günü Tatlıpı- 

nar(Darmaderesi) köyün¬ 

de meydana gelen bir 

olayda daha önce aralan¬ 

dık olan Selıhıtcln Onat 

ve Kaya onat isimli şa¬ 

hıslar köy İçinde karşı¬ 

laşınca kavgaya tutuşmuş- 
lar. 

Bu arada köyde Selahıt- 

tln Onarın yanında mi¬ 

safir bulunan Esençaylı 

Ömer Kılıç isimli şahıs 

Kaya O un tutu ıcı S*- 

lahittin Onat çakıpıçı- 

gıyla hatmim karnında 

bıçaklamıştır. Olay yeri¬ 

ne gelen Kaya Onarın- 

kardeşi İbrahim Onan 

da bıçaklayan sanık, da- 

he sonra yakalanmış, bu 

arada olay yerinden kaç- 

mak İsteyen Ömer Kılıç, 

köylüler tarafından ya¬ 

kalandığında üzerinde 

bulunan tabanca da alı* 

narak durum jandarma- 

bıldlrılmlştir. 

Her ıkl sanık /akalana- 

adalete teslim edilmiştir. 

İLAN 

Taşova İcra memurluğundan 
Hır borçtan dolayı Taşova Tapusunun 22/5/1973 

urıhcilt 145 dı kıyı di Taşova Yrşilırmak mahallesi çar¬ 

şı içerisi Çiğ »pır caddesindeki tarafları Doğusu Cami, batı 

»« Çı*apır cıd Icıi, k ueyi üının Göyaydın Kümy» MusU 

fa G irsi dütkt'ilın ila çavrili 23 metrekare miktarındaki 

dükkın 24/3 1975 BuırtUİ günü saat 1400. 1430 aracında 

Taşov» icra d tiresinde satılıktır. Bu artırmada ı*»yrimcnku 

lün 100.000.00 Itrilik tnuhı n tı:l bedelinin ’u75ni ve rüc- 

hanlı alıcıklılır vırtı alıçıbltrı mecnuunu vc satış masrafı 

mi gîçnst şırtı ile ihıte olunur. Huvle bir alıcı çıkmtz ise 

en nok artırımı tuhiülü baki kalmtk farthlc 3/4/1975 

I’erşe nbs glnl İcra dairoıinJe sut 14 03 1430 da ikinci 

artır.nıyı çıkırılıcıktır. Ilı ırtırnılı nlchınlı alıcıVlılırı 

nın mecnunu geçmek şırtı ilçen çok artırana satılır. Satış 

bejdi peşin olup istendiğinde kanunî muhil verilir. İhale 

ye iştirak etnıt ı;ıı I0 0Ü.03 lira nakit veya ınatcber 

banka teminatı lazımdır. 

Dahi fazlı biltgi almık isti/enlerin Taşova icra 

•nsmırlu^inun 19/4 353 nalu doıyıya m iracaatları ilan 

ulunur. 

İcra memuru 

Avni Ünal 

Kendi uçağını kendin yap!.. 
Türk Hava kuvvetlerini 

Güçlendirme Vakfı 

27-2-1975 güdü İlçemiz 

j.Bl. Komutanı j.Tpm.Fer- 

han Ertat yönetiminde 

kİ bir jandarma müfreze* 

s*n*n^$ah!nler(<uşuf) kö* 

yünde Musa YıfmazVIu 

kahvede yapılan umumi 

aramada Ahmet Kuzu(20) 

İsimli şahsın üzerinde* 

bir adet tabanca 7 merrnl 

ile birlikle yakalanmıştır 

sanık tevkif edilmiştir. 

Belevldc: 

26 2 1975 günü gecesi 

Bclevi köyünde jandarma 

mn yaptığı bir İdari ara* 

mada köy kahvesinde En* 

ver Aytekin*in (25) üze* 

rinde bir tabanca yaka¬ 

lanmıştır sanık Enver ay- 

tckln tevkif edilmiştir. 

Taşova Gençlik : 8 
Uluköy Gençlik : 1 

Pazar günü Taşova sahasında oynanan maçta 

Taşova gençlik Uluköy gençliği güzel bir oyundan 
sonra 8 Imağlub etti. 

Oyuna hızlı giren Taşova gençlik 3. dakika 

da Binyamlnln golüyle 1*0 öne geçti. 21. dakikada 

Ulu toy gençlik Ali vasıtaslyle beraberliği sağladı. 

M o/un bundan soıra biraz daha canlandı. 37. 

dakikada Binyamlnln golüyle İlk yarı 2*1 sonuçlan- 
dı. 

İkinci Yarı Göl Yağmuru: 

İkinci yarı Taşova gençlik çok üstündü ve 

Bu yanda rakibini göle boğüu. 47. dakikada Os- 

man 53. dıkikadıK.Cılal 53. dakikaJı özgürün gol 

leriylc durum 5*1 oldu. O s m a nı santrofora alan 

Taşova gençlik bu o/uncunun 60. 63 ve 67. dakika 

da golleriyle maçı 8 I galip bitirdi, 

KADRO: 

Taşova gençlik: Fuat, özgür. Osman. Ö.Celal, 

Idrls. Ta/fun(Ayjın) Kani. Ilhan. Bünyamln(Sclaha' 

tin) K. Celal, Hayati. 

Matbaamızda itinalı cilt işleri 

Yapılır 
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Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz / Bu yol kl ; HAK yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. 
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Yurdumu Kurtarmak 

Nerede, bu bağıran klrr? 

Nere/e yol atıyor bu Türkcll? 

Bu garip yurdumun tayı toprağı 

Nereye bağımlı, nereye? 

Toplamı} 

Akı, karayı, maviyi 

Tüm ycfilliği denir gibi sermiy toprağa 

Tanıdık yörük, avyar 

Azeri, Dada}, Zeybek, Efe . 

Türkclı'nİn yağız delikanlıları 

Çileklerine benzer donuk 

Gün yanmıy suratlarında.. 
8 
T 
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Köyler., ya köyler 

Ve büyük kentler. 

Yanık., yanık pislik içindeler 

Zavallı unutulmuş yurdum. 

Bir kutlu ulu kişi ve kimiler 

•1 Sevmeli renğı 

KÂ Mavi ülkü kök satmalı toprağa 

Hİ Türklük için, SI ur keli için basılmalı ayaklar 

Dİk. şart, mert.. 

özce uır duygj/la serpilmcli tohum 

& Yefermeli, 
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ve biçerken.. 

Tırpanları tutan kollar 

yöneten kafa 

guç veren bilek 

bir başka olmalı 

bir güçlü ki sorma. 

Ve öylesine bir bağlılık kı 

Ö/lestne bir sevgi 

Kurtarabiİmaliyiz ey soydayım 

M Bu gözü yaylı ağlayan meleği 

ti kurt arabilmalıyiz. 

K Servet Gürcanhan 

OUYÜKU 

ti 
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öa111:a Koy i kalkınma kooperatifinin yıllık 

olağan genel kurul toplıntısı 23/3/1975 günü Eal- 

lıca köyünde Kaya Gürel'e ait kahvehanede saat 

14,03 dc yapılacağından üyelerin toplantı günü 

hanr bulunmaları rica olunur. 

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı 

15 gün sonraya ertelenir. 

GÜNDEM s 

1 - Açılı} vc Bıykınlu divanı seçimi 

2 • Yönetim kurulu raporunun okunması 

l • Denetleme kurulu raporunun okunması 

4 «Raporlar hakkında konuymalar 

5 • 19/4 yıla bütçesinin ibrası 

4 * Seçimler 
7 ~ istekler 

• - Kapaaıy Yönetim Kurutu 

Sayın Taşovalılar 
Şimdiye kadar İlçemizde eksikliği hissedilen 

ELBİSE KURU TEMİZLEME vc BOYA FABRİKASI 

halkımızın hizmetine sunulmuştur. 

Elbise Kuru Temizleme ve Boya Fabrikası 
Civar İt vc ilçelerdeki kuru temizleme fabrikalarının şu¬ 

besi şeklinde çahşan bazı müessoselerin yetersiz kaldı¬ 

ğı gerçeği gözönüne alınarak: 

Elbise Kuru Temizleme ve Boya Fabrikası 
bundan böyle Köprübaşı, Şoförler Cemiyeti yanında ı 

binada faaliyete başlamıştır. 

Tam kapasiteli olarak çalışmakta olduğumuzu ve 

bir kree uğramanızın menfaatinize olacağını duyururum. 

Mi Onat 

ELBÜS KURU TEMİZLEME ve BOYA MÜESSESESİ 

ADRES : Köprüb.i}i. Şoförler Cemiyeti yanı TAŞOVA 

ilân 
TAŞDVA ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

Duruşma: 25.4. 1975 

Do»ya No 971.217 

Tu şova İlçesi Yrşilırmak Nhhılltii Itoğa Damı 

mevkiinde kain doğulu hızıııc arazili, bitin Tayova-Ulu- 

koy yolu, kuzeyi aynı yol, gum-yı hazine arazili ile çevri- j 

li, yine avn» mevkide doğusu dere ve dtes» mezarlık yolu 

batın ScUh»ttin A \ karda ait bağın dc\amt, kuzeyi Seli- 

hattın Avkan'a ait üzüm l*ağ», güneyi vınc laşova-Ulu- 

köy yolu ile çevrili iki kıu 25 bin lira değerinde inci 

gayrimenkul 5661 metrekare, 2ııcı gayrimenkul 7904 met¬ 

rekare a anındaki gayrimenkul: 

Davacı I a ova Ycşdnnı*k Mahallesinden Halil 

İbrahim Yurt Vekili Av. ’l aoıer î?cncr de davalı 1’lŞOVi 

Belediyesi vekili Av. Recep Ünal vc hizine arasındaki ta¬ 

pu tcsçılt davasının yapılan duruşması »ırasında verilen 

ara kararı gereğince: 

Yukarıda lıudııtLıtı, mevkii ve miktarı ile kıy¬ 

meti yazılı gayrimenkulleri davacı vekili Av. I amer Şener 

müvekkili Ytndmııak Mahallesinden Halil ihrulıiıı» Yuıt s- 

dına Medeni kanunun 639 ncu maddesi gereğince tapuya 

tcsçilînı talep ettiğinden bu gayrimenkullcrdc bak talep e- 

dcıderin yukarıda dosya numarası ve duruşma günü bildi¬ 

rilen Mahkememizin 1974/217 saydı dosyasına din tarihin¬ 

den itibaren Ûç ay içinde müracaatları il in olunur. 5.3.1975 

H. Özkan Hakim 18485 

Hz İti lUyramoğlu 

Eleman Aranıyor 
Elektrikçi kalfası olarak çalıjttrılmak üzere Or- 

taokul mezunu elemin arınıyor. 

Müracaat: Torunoğlu Elektrik 

Tel: 113 TAŞOVA 


