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Belediye ve Temizlik 

laşouo Belediye Buşluınlığı uutandaşla- 
rın çöplerini iki yünde bir alacağına dâir el I- 
Icınkın dağıttı. Aynı zaınondo çöplerin sokuca 
atılmaması gerektiğini, torba ueya kutularda 
muhafaza edilmelini do tembihliyor bu ilân. 

I uşoua, kent konumu İtburiyle çamura ue 
tozlanmaya çok müsaittir. Bu apuçık görünü- 
yor. Aklı başında olan uatundaş Lster euinin 
ister işyerinin tozunu, çöpünü sokağa atarak 
temizlik şartlarım ağırluştınnumalıdır. Beledi¬ 
yenin bütün işi temizlikten ibaret değildir. Bir 
belediyenin ue hem de ahalisi müslüman olan 
bir kasaba İK’lodiycsiniıı 'çöplerinizi sokağa 
atmayınız' diyo ricada bulunması ue yardım 
istemesi biraz tuhaf değil mİ? Zlrû Ulûm dini 
temizliğe çok önem ueren bir dindir. Bir ua- 
tandaşııı çöpünü, tozunu, skjara izmaritini ue 
hatta elindeki kâğıt parçalarını sokağa atıp ta 
ben müslümanım' demesi; kuru, ymuın ue tu¬ 

tarsız bir iddia olmaktan öte yeçemez. Ne de¬ 
mek 'çöplerinizi sokağa atmayınız'? Elbette a- 
tılınamalı. Biz böyle basit konularda belediyeye 
yardımcı olmazsak bu kasabanın çamuru iie, 
tozu ile çok daha haşır-neşir oluruz. 

Tozu toz, çüpo çöp katıp pisliği ue dola- 
yısıyle hastalık tehlikesini artınp insanları ue 
özellikle henüz gelişme çayında olan çocukları 
neden yüç durumda bırakalım? Hani bi/iın in¬ 
san seuyimiz? Huni bizim çocuk bayramı ile ö- 
uünüşüinüz? Hani medeniliğimiz? Vo nerede 
müslümunlığ ıtnız? 

Belediyenin sokaklara belirli aralıklarla , 
küçük çöp kutulan koyup sigara izmaritlerini, , 
elimizdeki kâğıt parçalarını yere atmaktan kur- \ 

türmayı İsteyeceğimiz yerde, dükkânımızı soka- | 
ğa süpürüyoruz. Sokaklar sigara izmaritleri uo I 
kâğıt parçaları ile dolu.. | 

Mahalli seçimlerden önce ue sonra bu sü¬ 
tunlarda belirttiğimiz gibi, bu kasabımın ça¬ 
murdun, tozdun kurtulması lâzım. Böyle çör- 
çöp işini belediyeye bırakırsak, yani usülüno 
uygun olmayan yollarla bu işi zorlaştırmak, 
Tuşouamtza «Çanuırouu» dedirtiriz başkalunnı. 

Bu konuda belediyeye yardımcı olmalıyı¬ 
yız. İleni bu yardımın mâli bir külfeti yok. O 
zumun belediye; dinlenmo, eğtenmo ue sağlık ^ 
işleriyle daha ağırlıklı uğraşır ue gençliğin boş ( 
uakiderini değerlendirici tesisleri kurmaya yö- Ş 
nvlir. Yoksa hemen lıemon her şey aleyhlerinde 
olan çotuklarımız ziyan olmak üzeredir. Hele 

NT (Sonu S. 4. de) 

Erbaa Seyahat’la Ertur Firması 

birleşerek Erbaa Tur adını 

aldı. 
ilçemizde Ertur ve 

Erbaa Seyahat ismi ile 
iki yazıhaneden Ankara 
ve İstanbul’a yolcu ta¬ 
şıyan Erbaa ilçesinin i- 
ki otobüs firması Erbaa 
Tur adıyla birleşti. Ih¬ 
san Temiz'e ait yazıha¬ 
neden kalkan Erbaa Tur 
birleşmeden sonra 1 yılı 
aşkın bir zamandan be¬ 
ri içinde bulunduktan 
reknbat durumunu da 
kaldırdılar. 

Öte yandan, Amas¬ 
ya'nın iki kardeş oto¬ 
büs firması olan Şirin 
.Mis Tur ve Amasya Tur 
Seyahat şirketlerinin 
birleşme girişimleri so¬ 
nuçsuz kaldı. Bu du¬ 
rumda ilçemizde yazıha¬ 
nesi bulunan üç firma; 
Amasya Tur, Şirin 
Mis Tur ve Erbaa Tur 

aralarındaki rekabeti 
kaldırarak fiyatları 
yükselttiler. 

Buna göre ilçemiz¬ 
den Ankara 500 Lira 
dan 750 Liraya, İstan¬ 
bul ise 1000 Liradan 

1600 Liraya çıkarıldı. 

Koyuncuoglu ve 
Taşova Birlik tninübüs- 
leri ise 100 Lira olan 
Taşova - Amasya bilet 
fiyatını daha önce 150 
liraya çıkarmışlardı. 

AÇIK TEŞEKKÜR 

15 Mayıs 1984 günü Geydoğan Köyü Biçki 

Diklj-Nakış Kursu, yıl sonu sergi ve belge da¬ 

ğıtım törenine $eref veren Kaymakam Vekili Sa¬ 

yın Bahri özçclik. Halk Eğicim Merkezi Müdürü 

Sayın Osman Akkaya'ya ve diğer saygı değer 

davetlilerle, serginin açılmasında emeği geçen 

öğretmen Adnan önder ve Muhtar Mustafa 

Sancar’a vc bütün köy halkına teşekkür ede¬ 
rim. 

KMİNK TORUN 
G«yJoı)jn Köyü 0ıçkl-D.kl»-N A.» 

Kuttu 0()r«tm«Aİ 

Belediye temizlik kampanyası 

başlattı. 
/}« Ai/z/çi v.cant 

YENİ 

Bolediyo şehrin te¬ 
mizliğini sağlamak için 
etkili bir kampanya baş¬ 
lattı. Çarşı içinde bazı 
caddelere yeni çöp ku¬ 
tulan konuldu. Mahalle 
aralarında cadde ve so¬ 
kaklardaki çöp bidon¬ 
ları ise kaldırıldı ve 
çöplerin evlerde birikti¬ 
rilmesi istendi. 

Çöp bidonlarının 
kedi, köpek ve diğer 
bazı hayvanlar tarafın¬ 

dan bazı durumlarda 
devrilerek kötü görün¬ 
tülerin meydana gül¬ 
mesi güzün üne alınarak 
halktan, dün dağıtılan 
bir matbu bildiriyle, 
•çöplerin sokağa atıl¬ 
mamanı, naylon, kuğıt 
torbalar ve tenekelerle 
biriktirilerek iki günde 
bir gelen görevlilere ve¬ 
rilerek ilçenin temiz tu¬ 
tulmalına yardımcı ol¬ 
malara istendi. 

Yarından İtibaren 

Ziraat Teknisyeni 

SiUlmei b'Mfcfttn 

«Ziraat Köşesi» 

Adlı Yazı Dizisinde 
Branşıyla İlgili ko¬ 
nularda yararlı o* 
lucağıııı umduğu 
muz bilgileri bula¬ 
caktınız. 
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HİKÂYE 

G V 

Genç, kendini neden İnkâr edersin? 

Ceddin nerde. neler yapmış baksana? 

Bulanık göl gibi cmcklemcylp. 

Yavaş yavaş, duru duru aksana. 

TSrih sende, sanat sende, fen sende, 

İman sende, İlim ve irfan sende. 

Nesil nesil, damla damla kan sende. 

Nefer ister, kalbin, vuru, baksana. 

Zor günlerde dertler taliptir sana. 

Zor şartlarda rehber târihtir sana. 

Neden uyuşukluk gâllptir sana? 

Kurtulmaya azmctscnc. kalksana. 

İçki, gam üstüne yeni bir gamdır. 

Kumar bu gamlara yeni bir zamdır. 

Bu nasıl gün böyle nasıl akşamdır? 

Cesede can, cana ziynet taksana... 

Çahşsana, didinsene, hızlıca, 

Bana yön versene açık, gizlice, 

Gündüzün çay, akşam ayran tuzluca. 

Elden gelen bâtılları yıksana. 

Moda, dış dünyaya teslim olmak mı? 

Hep şerinde saymak, böyle kalmak mı? 
Elâlemln eskisini almak mı? 

Bir yenilik, bir icad sen yapsana. 

Çevreye uymak ne, bitki misin sen? 

Elin tezgâhına katkı mısın sen? 

Başkasına hayran, tutku musun sen? 

Her fırsatta en iyiyi kapsana. 

Hiç ümidi kesme, düşünme Kara, 

Bizde engin târih, asil ced vara, 

Hatâİar tereddüt, tcvbcdo sıra, 

Bir dikene, bir de güle baksana. 

SEÜMOĞLU 

İlân 

isliye Hukuk Hakimliğinden 

Davacı Ta’İC.v s’nın Arpadoreol köyünden o- 

âup Tavıma Ytalşen LUhaUotıindv ikamot e- 
fllUeşri* oğlu lö&& D. )u AHMET KÜÇÜK 

tai4İ^4u AarolıUr Hazine ve Taşova Bcludlyo 

AÇttiş olduğu üncü dava.ı- 
» 5i ŞAŞIİM »çık duıujm^aınia verilen ara ka- 
r«» fatogiMo. 

©ava k**u»a Tafova *k«ai Yvşllırraak !.la- 
UkİUUUa Dofuau Yahya Darı- 

€ , »at**; Aahaai »oyal. Güneyi : Fadik Yükael, 
lUacıa Teykaıa taşıoaası tle çevrili 

4Ü Üİ Ms mmu AttftM* kak ve a il* ut o 
miktrmomimn lt*4/ *9 e «a* aayıh 

* *4*»^*» 1r»m t:«akrl ilan olunur. 

âdtiSL Satj.aı 

ADALET AŞKI ( 8 ) 

Arkadaşları ve ailesi onıın bu azmine hayret ederler, ileride i- 
deal bir ins in olacağını her defasında söylemekten geri kalmazlardı. 

Ş°vki onların bu sözlerini iltifat kabul edip gururlanmaz, azminden ve 

çalışkanlığından hiç bir tâviz vermezdi. İnandığı, kendisini adadığı 

bazı değerler onun için vazgeçilmez şeylerdi. Hiç bir etken onu yolun¬ 

dan alıkoyamazdı. Zaten zorluklar onun hayatının bir parçası oluver¬ 

mişti bile. Geleceğe ümitle bakabilmenin yorgunluğu olsa gerekti bun¬ 
lar. Değerdi de. 

v 
Okulun son gönleriydi artık. Lise tahsili bitiyor, böylece lıaya- 

♦ tının bir dönemini noktalamış oluyordu. Belki uzun yıllar hatıraların* 

| dan silinmeyecekti lisedeki gönleri. Yıllarca beraber okuduğu, aynı sı- 

; ıııfı, aynı sıraları paylaştığı, hattâ aynı havayı teneffüs ettiği okul 

| arkadaşlarını da belki uzun v^man bir dalıa göremeyecekti. Genç- 

j liginin ctı güzide yıllarını şehir çocukları gibi boşu geçirmemenin mut* 
j luluğu içini dolduruyordu. 

Herkes birbirlerine hâtıra defterlerini verip, birşeyler yazması- 

; m işiyordu: Şevki’nin ise hatıra defteri alacak parası olmadığından 

• sâdece arkadaşlarının defterlerine yazmakla yetinmiş olması arkadaşla- 

| rını üzmüştü. Şcvki’den habereiz sınıfça para toplayıp en güzelinden 

j bir hatıra defteri almışlardı Şevki'ye. Bu olay karşısında çok duygu- 
j lanmış, mahcubiyetini gizleyememişti. 

Bunun üzerine Şevki: 

—Arkadaşlar, hayatımın en mânâlı hediyesini bana sizler verdi- 

| niz. Acı-tntlı günlerimiz, yıllarımız hop birlikte geçti. Bu günleri u- 

| nutınam mümkün değil. Aklıma şu anda birşey geldi. Diyorum ki beş 

j yıl sonra yine burada bu kutsal çatı altında tekrar birarayu gelelim. 

İ Eğer bu fikrimi kabul ederseniz inanın çok güzel olacak... 

!!4fcuk HaUai 23714 
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(DEVAMI VAR) 
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SOLDAN S A Û A 

1- Bir kumaş çeşidi 2- Güneydo¬ 
ğuda bir ilimiz 3- Bir erkek adı-Blr 

bağlaç 4- Vâlide—Allah'ın bir İsmi 

5- Yok değil—Bir nota 6 Başına (K) 

Harfi gelirse bir mevsim olur—Son 

günlerde piyasada bulunmayan bir 

gıda maddesi 7- Namaza başlarken 

edilir. 8- Sinirlilik 

YUKARIDAN AŞAĞIYA 

1- Asker yemeği 2- Bir ilimiz 

Dumanın bıraktığı Iz 3- İçeriye de¬ 

ğil 4- Kötünün karşıcı — TERSİ Bir 

Sayı 5- İstanbul’u Fetheden kuman¬ 

dan — Boru sesi 6- İlaç 7- Bir Pa¬ 

muk cinsi 8* Son anlamına gelen bir 
kelime 

PEÇEN DULMACANIN CEVABİ 

SOLDAN SAĞA : 1- Müzemmil 
2- üvez—Hl 3- Tcbarcke 4- Ayan- 

Fcs 5- Rln—Ra 6- Ekinci 7- LALHİ 
8- Emc-Ke 

YUKARDAN AŞAĞIYA: 1- Mü- 
tareke 2- üveyik 3- Zebani 4- Ezan 

Nl 5* Ocak 6- MHEF-llc 7- İlker 
8- Esatir 
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İNCELEME—ARAŞTIRMA 

Türk Dili’nin 
Tarihi Gelişimi 

öz (jüt öz d e ut i r —iç— J 
TUHKÇE ÖĞRETMENİ 

I 

FECR-I ATİ DEVRİ TüRKÇESİ 

I-ccr-i fiti devri, çok kısa ömürlü ] 
I olmasına rağmen edebi hareketler bakı- | 

ı nıından oldukça canlı bir devir satılabilir. I 

Bilhassa nesrin çeşitli alanlarında büyük 1 

bir çalışma göze çarpar. Bu nesrin, Ser- | 

vet’i I üntın nesrinden çok farklı hususi- I 

yetler taşımasına rağmen mensur şiirlerle 1 

fantaziler müstesna, hikâye, roman, maka¬ 
le ve deneme gibi çeşitli türlerde dil ve 

ı üslup bakımından yapmacıklığa fazla dü¬ 
şülmüş olduğu kabul edilebilir. Buna se¬ 

bep olarak ta kendilerine şiar cdindikdik- 

lcri «sanat şahsî ve muhteremdir» sözüne 

rağmen, «...cdcbiyat-ı cedide}i izlemiş, 

hattâ taklit etmiştir» demiştir. Bu da Fcc- 

r-i âtinin yolunu gayet iyi gösterir. 

Fccr*l âtinin sanat görüşü hakkın¬ 
da bilgi veren Fuad Köprülü şöyle açıkla¬ 
maktadır: 

«San'at, şahsî ve muhteremdin» 

düsturuna riâyet eden Fccr-i âti, edebiyat 

hakkmdaki gayelerini tevhid etmemiş bir 

heyet-i muhtelitedir. Bu hey’ette bir şah- 

siyet-i san'atu mâlik ve edebiyatta lüzum ı 

teceddüde hâni’ olanlar bulunduğu gibi; 

eski üstadları taklid eden ve lüzum ı te¬ 

ceddüde kani’ olmıvanlar da pek çoktur.» 

diyerek. Fccr-i âti teşekkülünün sanat gö¬ 

rüşünü göstermiştir. 

Bir edebiyat araştırıcımız ise, «... 

edebiyat tarihçilerinin bir belgeye dayana¬ 

rak kullandıkları bu adı, hiç anmamak en 

doğru davranış olmalıdır.» diyerek, Fccr-i 

âti devrini bir noktada inkâr yoluna git¬ 

mektedir. Bu görüş doğru olarak kabul c- 

dilemez.. Herhangi bir devreye verilmiştir. 

Bu topluluğun yaptığı çalışmalar gözler ö- 

nündedir ve inkâr edilemez. Bu topluluk 

çevresine kuvvetle tesir edememiş ve ge¬ 

nişleme imkânı bulamamış olabilir. Fakat 

edebiyatımızda bir devre bu isim veril¬ 

miştir ve verilecektir de. Bu devrede yeti¬ 

şen aydınlarımızdan çoğunu «Milli Edebi- 

yat Akımı» içinde faaliyetlerini gösterme¬ 

ye devam ettikleri görülmüş ve en popü¬ 

ler şahsiyetler ünvanım almışlardır. Bir 

noktada da milli edebiyat akımının önün¬ 

de var olması, ona öncülük ve onu hazır- 

luyıcılık vazifesini üstlenmesi de çok mâ- 

n Alıdır. 

(Devamı var) 
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Sosyal-KUltürel ve Ekonomik yönleriyle 
I 

< KASABA, KÖY VE MEZRALAR) 
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Gürsu Köyü (1) 
İLKOKULUN TARİHÇESİ: 

Okulun adı : Şimdiki adı Gürsu olan köyün, ilk adı Tekdüze ol 
dıığu için, okulun ilk adı d;ı Tekdüze Ilkokulu’dur. Köyün adının 

1961 yılında İkizce, 1963 yalında Gürsu adını almasıyla, okulun adı da 
koyun adı ile birlikte değişmiştir. Okul, adını köyün isminden aldı¬ 
ğı için, okulun adı da Gürsu İlkokulu olarak değişmiştir. 

Giireu köyünde ilkokul, 1928 yılında ilk defa faaliyet göstermiş 
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V ! ve ilk öğretmenini, Samsun'dan ücretini köylü karşılayarak getirmiş 

tir. Köye ilk gelen öğretmenin adı Hüsnü Efendi ismiyle bilinen şahıs¬ 
tır. Bir yıl köyde, şimdiki caminin kuzeyinde, iki yol ayırımı yerinde 

okul yeri olarak anılan yerde eğitim ve öğretim yapmış ve köyden 
ayrıldıktan sonra, 12 yıl köye öğretmen gelmemiştir. 

19 ıü yılında, köyümüz halkından rahmetli Ahmet Alput, eğitmen 
olarak göreve başlamıştır. Ahmet Alpat, eğitim ve öğretimi şimdiki 

kooperatif binası ve köy hizmet binası olarak kullanılan binanın üst 

kısmında temel veri duran ve okul veri diye söylenen yerde yapmış¬ 

tır. 1943 yılındaki depremden sonra, şimdiki okul yerine, köylü keııdi 
gücüyle plânlı bir okul yapınca, okul 1945 yılında oradu eğiti 

nıe başlamıştır. Bu binada 1969 yılına kadar eğitim ve öğretim sür¬ 

müştür. 1970 yılında, plânlı olarak devlet şimdiki okulu yapmış vo 
eğitim, öğretim hâlen bu okulda verilmektedir. 

( Devamı var) 
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MÜJDE! 
İŞTE BEKLEDİĞİNİZ FIRSAT... 

Zafer Pazarlama kısa bir süre İçin hizmeti ayağınıza kadar getirdi, 

istediğiniz Ansiklopediyi Bu gün alın, bir yılda ödeyin. % 30 kağıt 

zammından etkilenmeden eski fiyattan, hem de uygun ödeme şartla¬ 

rıyla... 

Artık «Çocuğuma Derslerinde yardımcı olamıyorum# diye üzülmek 

yok. İşte tam zamanı, çocuğunuza istediğiniz ansiklopediyi taksitle a- 

lın. Hem siz yararlanın, hem çocuğunuz yararlansın. 

Türkiye’nin en kıymetli ansiklopedilerini sîzler İçin seçtik, UNUT¬ 

MAYIN KISA BİR SÜRE İÇİN... Eski fiyattan, gayemiz her eve bir 

«Kütüphane» açmak 

İddia ediyoruz! Bu eserlerin, bizden daha uygun şartlarla dağıtı¬ 

mını yapan firma yok... 

Zafer Pazarlama, Doğu Pazarlama ve Aysun Pazarlama’nın işbirliği 

İle gerçekleştirilen bu hizmetten yararlanın. 

—AYRINTILI BİLGİ İÇİN ÜCRETSİZ BROŞÜR İSTEYİNİZ— 

ı tlu/inm |üs ı târihi no kudur 
Tcışo.m'da l’YSAl KIRTASİYE 
den lıik|l alabilirsiniz 

Adres : Zafer TURHAN 

Sclûnik Cad. 3/17 <3* : 1107*1 

Ankara 

NOT: Sanılarımı* Faturalıdır: Vergi iadelinde* yararlanablllrtlni* 

AAAİAeAAAAMAîAAî^^ rAKAAA AA AAj 
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İLÇEMİZDEN HERGÜN KALKAN 
OTOBÜSLER 

AMASYA TUR 
Ankara Gündüz 11.00 

« Gece 22.30 

İstanbul lB.oo 

Bursa-Balıkcsir 17.3o 

&iutx- -MtSTUR 
Samsun 8.15 

Ankara Gündüz 10.00 

« Gece 22.30 

İzmir 17.00 

İstanbul 17.30 

EKI3AA TUR 
Samsun 7.30 

« 9.00 

Ankara Gündüz 10.00 

« Gece 22.00 

İstanbul 16.30 

« 17.00 

KOYÜNCLOClıU 

Samsun 7.30 

« 9.3o 

Turhal 9.oo 

Yeni TAŞOVA 

Günlük Mahallî Siyasî Gazete 

İlân Tarifesi 

Resmî İlanların tek sütunda santimi 300 TL. 

Tapu leşçil, İcra ve tüzük İlânlarının tek sütun 

da santimi 100 TL. dlr. 

Kongre İlanları 4000 TL. 

Doğum ve tefekkür 750 TL. 

Ziyi İlânları 750 TL. 

Lüzumlu Telefonlar 

Kaymakamlık 1 

Savcılık 3 

Emniyet 38 

Jandarma 37 

Sağlık Ocağı 18 

İtfaiye O 

Belediye 6 

Müftülük 29 

TEK 213 

Vergi Dairesi 306 

Matbaamızda çalış¬ 
tırılmak üzere MC- 
RF.TTİP aranıyor. 

Yel : 317—Taşoua 

Gazetenizi okuynn 
okutun, abone 

olun. 

Duyuru 
MATBAAMIZDA 

yetiştirilmek üzere 

12—17 yaşları ara¬ 

sında İlçemizde o- 

turan bir çırak ara¬ 

nıyor. 

Belediye ve temizlik 
(IUttarafı ». 1. de) 

okullar t A e i I e girince problemleri daha da çoğalacak¬ 

tır. 
İş işten geçmeden elele verelim. Her olumlu hamle» 

yi destekleyelim. 11u hem kendimiz için, hem çocukları¬ 

mız, hem de geleceğimiz İçin çok «nemlidir. 
Dükkânının «nündeki sokakta ç«r-çöp bulunan bir 

vatandaşın, mtrâfirinc çay ikrım etmesi ve hele bu va- 

zlycttc dini konularda ahkâm beyan edip, siyasi ve idâri 

konularda tenkitte bulunması çok acayip olur... 

«Arslan yatanından belli olur» • 

Kim ne kadar vergi verdi? 
(Dünden devam) 

Emin Torun Nakliye 39.756 

Aydın Baykal G.M.S.Î. 13.608 

ZüiftkAr Akça Nakliye 27.221 

Kadir özer Nakliyo 10921 

Fikri Çakıroğlu Ceviz kütüğü 10.908 

Veli Eken Nakliye 10.805 

NigAr Barla» G M.S i. Beyanda bulunmadı 

Yaşar Sayar T.tuhasobeci 2 520 

Kaya öksüz Nakliye 34.037 

Sebati Aydın Nakliye 18.917 

Nurettin Aydın Nakliye 18.917 

Mehroot Kurt Noter 163.925 

İrfan Zafer Torun Nakliye 35.726 

Ragıp Kurt Muhasebeci 6.403 

Haliç Yıldız Zahire 270 

Ferhat Koç Nakliyo 918 

Mehmet Gök Z. Gelir 20.729 

Durmuş Çuhadar Z. Gelir 38.064 

Mustafa Yolaçan G.M.S.İ. 6 480 

Mustafa Özkan Besici Zarar beyan etmiştir 

Recep Şen Beyanda bulunmadı 

Recep özdemir « « 

—BİTTİ— 

Yeni Taşova Matbaası 
Hizmetinizde olmaktan kıvanç duyar. 

Gazete — Dergi — Kitap 

&_ 
Kartvizit - Kartadres - Herlür Bayram tebliği Başlıklı Zarf 

Başlıklı kâğıt 

ABONE TAltiI-'KHİ 

Yurtiçi 6 aylık 2500 TL. 
« 12 «e 4000 TL. 

Yurtdi|» 6 aylık 4000 TL. 

e 12 aylık 7500 TL. 

ELEMAN ARANIYOR 
İşyerimizde çalıştırılmak üzere 

İndüstri Meslek Lisesi Torra-Tes- 
viye Bolümü mezunu eleman aran¬ 
maktadır. 

Mfiı&caat : 
iia-mk-ka 

İtaati! «e "Ikarct Sanayii 

Mİ U-.1I: r KARA (HACI USTA) 
Z » ite—Taşova 

Günlük Parekenle Satış Fişi — Sipariş Fişi 
Doğum-ölüm kâğıtları - Nüfus kâğıt örnekleri 

İkametgâh, İyihal kâğıdı 

Dernek ve Kooperatif makbuz ve kâğıtları 

..ve Bilumum matbu evrak tekrenk ve renkli 
olarak itina ile yapılır. 

MATBAAMIZ OTOMATİK BASKI 

MAKİN Al. ARI YU A EMRİNİZDKDİR. 

ADRES: Iiüscyinalıun Pasajı Kat: 1 

Teli.: 347 - TAŞOVA 


