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Bir tabanca yakalandı. A. P. vc D. P. 
Lokalleri kapatıldı. 

P0IİS5 dernek ve parti 
lokallerinde arama 

yaptı. 
9 Şubat günü gece 

saat 20.00 sıralarında il¬ 

çe Emniyet Komiserliği 

memurları. Dernek ve 

parti lokallerinde arama 
yaptı. 

Yapılan arama sıra¬ 

sında Fikri Yazgan isim¬ 

li şahsa ait çantada bir 

adet 7.65 çapında Çek 

yapısı tabanca ve 7 adet 
SBP markalı mermi ya¬ 

kalanmıştır. 

Yetkililerden aldığı¬ 

mız b'lgıy-göre bizi lo 

kaile.*’de 18 yaşından kü 

çükler ve lise oğrerede- 

rinin bulundukları tcsb:t 
edilmiştir. 

Diğer yandan 2559 

sayılı Polis Vazde ve Se- 
iâhiyet Kanununun ilgili 

maddesi gereğince, A. P. 

1956 doğumluların 
tümü Mart’ta silâh 

altına alınıyor. 

İlgililerden öğrendi¬ 

ğimize göre, 1956 doğum¬ 
lular ve geçen yıl İçinde 
yoklaması yapılanların tü¬ 

mü, tek davre olarak 
Mart ayında askere alına¬ 

caktır. 
Bu durumda İfçemiz- 

den 1956 doğumlulardan 

523 kişi mart’ayında silâh 

altına alınacaktır. 

Lokali üye olmayanların 
ve 18 yaşından küçükle¬ 

rin bulunması nedeniyle 
7 gün, O.P. lokalinde i- 

se lokal ocakçısında si¬ 
lâh yakalanması nedeniy¬ 

le 15 gün kapatılmıştır. 

Esnaf ve Sanatkârlar 
Kefalet Kooperatifi yö¬ 
neticileri altın rozetle 

taltif edildi. 
ilçemiz Küçük Esnaf 

ve Sanatkârlar Kefalet 
Kooperatifi yönetim ku¬ 
rulu görevi devraldığı ge¬ 
çen seneden beri, eski 
yönetim kurulu limanın¬ 
dan kalan 113 bin liralık 

Azerbaycan Kültür Derneğinin 28. kuruluş 

yıl dönümünde Türk’lere yapılan mezalim¬ 

ler anlatıldı. 
ANRARA — 

AzerbayCin KüYür 

Derncğı*ııin 23. kuruluş 
yıl conü t*ü, dernek mer¬ 
kezinde düzenlenen bir 

törenle kutiiıimış. «Ko¬ 
münist emperyalizmi al¬ 
tlıma İnleyen esir mil¬ 
letler, özellikle esir Türk 

tileri, hür dünya için 
nükleer silâhlardan daha 

üstün bir vurucu kuvvet¬ 
tir.» Denilmiştir, 

Azerbaycan Kültür 

Derneği Gençlik Kolları 
tarafından düzenlenen 
törene. Dernek Başkanı 
Fevzi Aküzüm, Genel sek¬ 
reter Ahmet Karaca, Yö¬ 

netim kurulu üyeleri İle 
büyük bir gençlik toplu¬ 
luğu katılmıştır. förenİ 
kısa bir konuşma ile a- 
çın Gençlik kolları baş¬ 
kanı Süleyman Büyükdağ 
yapılacak çalışmalar hak- 

kındı bilgi vermiş, İyi 

yetişmiş, davasına sahip 
çıkmış bir gençlik top¬ 
luluğundan daha büyük 
silâh olamıyacağını, Azer¬ 
baycan'ın özellikle esir 
Türk illerinin hürriyet 
ve istiklal davasının, baş¬ 
ta kültür olmak üzere 
her sahada yetişmiş genç¬ 
lik tarafından çözümle¬ 
nebileceğini söylemiştir. 

Dernek ve Parti lokalleri saat 24.00 de 
kapanacak 

Yeni kaymakam A. lunılurulmaiimı yasak- 

ülkü Onursal, Dernek laımjlır. 
vc vc parti lokallerinin Karar ilçede mem- 
sabaha kadar açık bu- nunluk yaratını,tır. 

takipti ahcağı tamamen tah 
sil ettiğinden dolayı Koo¬ 
peratifler Merkez Birliği ta¬ 
rafından taltif edilmiştir. 

Geçen Cumartesi günü 
Halk Bankası. Ziraat Banka¬ 
sı ve İş Bankası müdürleri 
ile Belediye Başkanı ve 
Kooperatif ortaklarının ka¬ 
tıldığı törende yönetim ve 
denetim kurulu üyelerine 
birer altın rozet vc ayrıca 
Kooperatife de bir laktlr- 
name verilmiştir. 

Kooperatif yöneticile¬ 
rini başarılarından dolayı 

kutlarız. 

İlAn 

Tülkiye KıaıUy Der¬ 
nekti r«Ş4iva î^uhcsınin 
kongreti 22 Şubat 1V76 I'aaar 
günü aaat 10 ClO ila şube bina- 
ıııızda yapılacaktır. 

Uclli gUn ve aaalte û- 
yclcrimiıtn toplanmaları duyu¬ 
rulur. 

GÜNDEM: I- Açılış 
vc yoklaııu. 2- Saygı duruşu. 
3. Başkanlık divanı meçimi 4- 
l-’aalıyct raporunun oktınfna»ı 
ve mrtıakerrtı S- (irnrl kon¬ 
greye gidecek delege »eçııni. 
6- İV76 yılı buivctmın tetkik 
vc kabulü. 7- 1076 yılı acvimı. 

Yutul Sayan 
Şııh«- Bşk V. 
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3 KÖŞEMİZ 

Peygamber aşkı 

Af| I jfi'y* ^liiC! bık l|(e ahım 

^li dL) Tunlardan ko'u Allah'ım. 

f^t inanofluyuz ^ıpbillriz 

Et a^tım afltyle varsa {unıhım. 

**lz« yalamak tç n sen nefes verdin 

Konufunuz diye bir de ses verdin 

Kullarını İyi yola yönelesin diye 

Hiiretl Muhammed'I elçi gönderdin. 

Oduf bize gerçek yolu gösteren 

Odur ^ze lnsantı|ı sevdiren 

İsmini andıkçı mest oluyorum 

Oduf bizi hıkka do{ru dönderen. 

Odur bize el uzıtıp el veren 

Odur b^ze kokun diye gül veren 

Hakk'ın kelamını okuyun diye 

Odur bize bülbül gibi dil veren. 

Salih Korkmaz 

Tann'dan dilek 

Si 
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Azerbaycan Kültür Derneğinin 23. kuruluş 

i 

Si 
i 

Si 
ü 
s. 
î 

Si 
s 

î 

S 

HF* (Sj) urafı 1. »ayfıda 

AZERII.VYCAN’IN 

SÜMGKCLHN 

KKOVOMİSİ 

D..hı ftonrj («cnçhk kolu 

yöiutim kurulu Oycai Sinan 

Haykal,*Azerhaycm'ın aOmü- 

fülcn ekorıonıiai* konuaıında 

bir konferans vrrmiflir. Ilay- 

Lal, Çarlık rejimine karşı aOr- 

ılürülcn mücadelenin geniş 

bir tahlilini yapmış ve bolşe- 

vıkirrin aldatıcı bir takım va* 

adrrle esir milletleri çarlık re¬ 

jimine karşı aibîh olarak kul* 

Undıklarını belirterek özelle 

şuntırı aöylemıştir: 

«Ifolşevık Kua orduları 

27 Nlaan l'>20 de Müstakil 

.kzerbaycan I ürk Devleti 

topraklarını işgal ellikten aon. 

ra, Azrrbavcııı Utıklâl Mû- 

CJcielcsi yeraltında devanı ci. 

miş. zaman zaman gerilla ha* 

rekeli şrklınnc zımaınrnıza 

kadar aıır.grlmışiır. llöylcce 

Aatrbaycaıı lökkleriiçın çok 

ağır Ş4itlai altında aürdûrû- 

len bu mücadele döııcıninde 

hiçbir devlet ve ülcodcn yar¬ 

dım gÖrülnum*ştir. 

Taşo\’a Mathaaaiıula 

FOTO-KOPİ 
VAPIIJU 

1.5 
M t.*ht ister Bu ftn^üm, ne de t*ç ister başım {•: 

TTeevr hi Cali* olsun herg^n bir lokma (i 
M4ç kimaeden İstemem hakkım olmayan lıitfj ft 

UUa Tanrı'm ten o| be^im yoldaşım 

SALİH KOKKHA7 

TAŞOVA 
HAFfALIK SIYASI GAZETE 

İLÂM TARİFESİ 

Resmî ilanların tok sütünda santimi 20 T.L. 

Tapu tescil vc İcra ilânlarının tek sütunda 

santimi lo TL. 

Tüzük İlânları santimi 4 Tl. 

Kongre ilânları 100 Tl. 

Do|um ve teşekkür İlânları 40 Tl. 

Zayi! ilânları pazarlığa tabidir. 

ABONE TARİFESİ : 

Yurt İçi : 6 Aylık 15.00 TL. 

12 » 30.00 TL. 

Yurt dışı : Yıllık 100.00 TL. 

Satılık Bahçeli Ev 

Y#sd;rrT«k 

HeAtiUt:, ia|dat Cödde* 

IMdo buta o 4 tbda. 

I a I o f!, 

bM 9 *4^ 3 •ef seatf. fi- 

*s bebçvdu mvUi' 

kıt te İsAuiMh 4Kıartb4€- 

te 9* bwiıaaân 

BU ka IuImAu b4b 

N ^ t dasfar 

^iÜeACAAl 

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünden 
Vcnı.lcn inyı rdıtrcrk A-ıınv. • l.tov. • Krbj» - Nıkur Devlet yolunun 50 i 628 

• 5. 166 kil. Icfı .r.tınli kılın ve rit>V4 tehir i(i geçifine iUve olır.k yol» k.lbeüil- 
" » »c ırtıf.k h»Vkı lc<:* edıltnck ürere kaınulıttırılicrk ataft»!» mafrctlaıı yarılı etha- 
M »M g«yti(nenV>ıllrre 6830 uyılı kanunun II .|2. ınaildelcri gereğince 12.2.1976 Uri- 
b>«4« kıymrt ııkııılcri ıltınlecrktir 

Keylıy.ı meıkûr kanun lıükömleri daiminde alâkalılarına ilân olunur. 

VOI,4 KAİ.BKDİI.FCKK TAŞINMA'/ MAl.I.ARINı 

pMael 
S, 

.Isrikt^ .Adı ‘^oyıdı t Cinsi 

Kamulaş¬ 

tırılan 

mık (11*2) 

Mülkiyelin 

teşvik şekli: 
Ibtahms kifi Mt|;Ka O/kan ve 

0 TaşöVi beUlıyrai arattude 

f «o^a 
larla 13560 Zilyet 

^daî4 Aksn • lluasşıa A’ıUiıâs 
\ \ • i teeJıjceı araaiA- s 1180 

dU ıt;jAb 

I»4eaı İMİ «e Teşarva Beke* 

fctauU s 5350 • 

tt TâiPte 

B^iledışıaı # ae^ade %4u)a « 5770 • 


