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Senet protestolarına 
af geliyor 

Uygulanan sıkı para 
politikası, aşırı fiyat ar¬ 

tıları vo hızlı enflasyo¬ 

nun ekonomide yarattı¬ 

ğı istikrarsızlık sonucu 

senet protestolarındaki 

artış dikkate alınarak 
özellikle banka kredisi 

ile ayakta duran küçük 
esnafı rahatlatmak için 

« protestoların affını » 
öngören kanun teklifi 
Meclis%e sunuldu. 

ANAP Antalya 

Milletvekili ve Adalet 
Komisyonu Başkanı A- 

li Dizdaroğlu’nun ver- 
diği bilgiye kanun tek¬ 

lifine göre o 1 Temmuz 

1984 tarihine kadar ke¬ 
şide edilmiş olan veMer* 

kez Bankası vasıtasıyla 
bankalara duyurulmuş 
bulunan ödememe tedi¬ 

ye protestoları kaldıra¬ 

rak kredi kullandırma- 

baukalar tarafından 
yok furzedilecek. 
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İMSAKİYESİ : 

İmsak : 2.59 Güneş : 4.57 

öğle : 12.42 İkindi : 16.41 

AKŞAM : 20.16 Yatsı : 22.05 

Bugün Akşam Nama/ııu müteakip. 
Merkez Çarşı Cûmiİnde, Mustafa UZUN 
tarafından «Islâm'da Zekât» konulu bir 
uaaz uorilocok. 

Çarşamba Şeker 

Fabrikası yılda 

72 bin ton şeker 

üretecek. 
Samsun’un Çarşam¬ 

ba 1 Içosir.de 1988 yılın¬ 

da üretime geçecek olan 
Şeker Fabrikası yılda 
72 bin ton şeker üre¬ 
timi yapacak. 

Akajam muhabiri¬ 
nin edindiği bilgiye gö¬ 

re yapımına 1976 yılın¬ 
da başlanan Çarşamba 

Şeker Fabrikasında yıl¬ 
da 44 bin ton kristal 
28 bin ton küp şeker 
üretilecek. Fabrika ay¬ 
rıca 24 bin ton melas 

ile '*8 bin ton melaslı 
küspe üretimi yapıla¬ 

cak. iki yıl sonra öde¬ 

me işletme programına 
alınacak olan Çarşamba 

Şeker Fabrikasında bin 

500 adet mevsimlik ve 

250 daimi işçi ile 100 

memur çalışacak. 

Bu y<ce C\c(elçi Eczane 

YENİ 

İlçemize bir polis 

memnru atandı. 
İlçemiz Emniyet 

Başkomiserliğine bir po¬ 

lis memuru atandı. 

İzmir Emniyet 

Müdürlüğü kudrosıın- 

datı tayin edilen tslıak 

öztürk’e hoş geldin der 

başarılar dileriz. 

Selahattin GİİR’ün 

babası öldü 
11 Genel Meclis 

üyesi Diş doktoru Sela¬ 

hattin Giir’ün babası 

İbrahim Gür, dün ve¬ 

fat etmiştir. 

Başsağlığı dileriz. 

KURT KAPANI 

HAYAT ŞARTLARININ ZORLUCU MU? 

Geçtiğimiz gün ilginç bir oluğa şahit olduk. 
Gazeioıni/Jn dizgi uo baskı işlerinin gopıhhüt 
pasajda bir çok kırlangıç ailesi yaşıyor. Kırlan¬ 
gıçların yaurukınna ne derece İhtimam göster- 
elifi i hepimizin muidimi... 

Fakat birde gördük kİ I tane kırlungınçgau- 
nisıı, anneleri tarafından gauudan aşağıya 
atılmış .Bir türlü anlam ııorcmedik ue herhalde 
son zamlar ue hayat şartlarının ağırlığı bu 
tip bir caııauarhğı yapmasına neden oldu 
diye düşündük. 

A kırlangıç!.. Hiç delilse bir park köşesine ue* 
yu câıııt unlusunu bıraksuydmya yauruııu... 

Hiç deyiise zengiıı bir kırluııgıç alıp euinc 
götürebilirdi,.. 

S. G. 

«GÖRÜŞ» e Bir cevap 

çjttptt İlasın 

\cn\ Taşova Gazetesinin, 17.6.1984 tarih vc 89 
»aynında aGOllCŞ* kasesinde yazan sayın Scba- 

hatîin Giaıyd.n arkadıpraızm «GENÇLİK» yazısı 
dikkatimi çekti. Yazıyı d.klutlicc okuyunca, öğret- 
men kc.imin n acı bir şekilde eleştirildiği dik¬ 
katimi çekti. Dazı hususlarda haklı olsa bile, genci 
olarak fazla da haklı denemez... Birşcyde tam hak¬ 
lı olabilmek için, tamamen »uçlu olmak lâzım gel¬ 
diğini dc kabul etmek gerekir. Bu da, pek müm¬ 

kün olamayacağına güre bir topluluğa külfcn suç¬ 
lamak. iyi olmaz. O topluluk içinde, İyi belki kö¬ 
tüye güre az olabilir. Bu bir ölçü olamaz. Biz dc 

fikirlerimizi söyleyelim. Haklılık veya haksızlık ne 
kadardır. 

öğretmen kesimi, yıllardır insafsızca eleştiri¬ 
len vc her suçun tek sorumlusu olarak gösterilmiş¬ 
tir. türbinleri aşan Öğretmenlerin hepsinin terte¬ 
miz olacağım kimse iddia edemez. Ru eşyanın 

tabiatına aykırı olur. İçinde bulunan suçluların 

yükünü bütün Öğctmcnlcrc yüklemek haksızlık olur. 

Bir zamanlar, aşırı ideolojiler uğruna adam 
yetiştirmek için alınıp, kna ramanda yetiştirilen 

öğretmenler yok değildir. Bu öğretmenlik hakkını 
elde eden kişiler, çalışırlarken yapmış oldukları 
gafları yüzünden kendilerine -«0 'günlük öğretmen» 

40 günde fasulye bile yetişmez.» dedirttirmişler 

vc kendileri yüzünden, diğer tomiz öğretmenlerin 
dc lekelenmesine sebep olmuşlardır. Bu tip öğret¬ 
menlerin bir kısmı. eğitim-öğretira yerine ideoloji 

öğretmeyi yeğlemişlerdir. .Meydanı boş bulan bu 

kişilere kimler dur demişlerdir. Ebeveynler, bb 

kimseler okulda çocuk okuturken 
kira çıkıp da cesaretle karşılarına dikilip, «Sen 

ue yapıyorsun» «Siz burada çocuklara iyi vc güze¬ 

li mi. yoksa kötüyü mü. bana uymayanı, benimle 

çocuğum arasında uçurum yaratan şeyleri ne hak¬ 

la öğretirsin» diye kimler sordu. Herkes elini vic¬ 

danına koysun ve bunu düşünsün. Bunun yanısıra, 

çocuk çocuktur deyip geçmek kadar hatalı bir tu¬ 

tum var mıdır? Çocuk kendisiyle ilgilenmesini is¬ 

ter. Sevgi, şevkat ister. Ayrıca babasının kendisine 

öğretmeni gibi soru sormasını ister. Akşam olun¬ 

ca. kaç baba veya kaç anne, yavrusunu yanına ça¬ 

ğırıp «Yavrum okulda bugün ne gürdünüz.» deyip, 

onun meselelerine eğilmektedir. Şunu unutmamak 

gerekir: Sahipsiz kız, ya davulcuya kaçar ya da 

zurnacıya denirse, kendisine hiçbirşey »öylenmiyen 

öğretmen dc önüne gelen şeyi çocuklara öğretir. 

Mesclo sadece öğretmenin meselesi değil de¬ 

dik. Bukahın diğer mUsıcsoicr neler yapıyor, on- 

lira nasıl sahip çıkılıyor. Bu da çok Öucmli. Bu¬ 

gün herkes genç. genç derken, sorumluluğu üzeri¬ 

ne al denen kimse derhal kıvırıyor. Bir - iki 

(Devamı S. 4 do) 



§ I î R KÖŞESİ 

Gâlil 

Mus'alla taşına uzanan gafil, 

Felekten hls'senl almış gidersin 

Ömrün zail olmuş mevkiin zelil 
Saç’ınt başını yolmuş. gidersin. 

Aklına, fikrine gelmezdi Hûda 

Ebedi yaşarım sandın dünyada 
Nihayet herşeye çeker elveda, 

Gaflet deryasına dalmış gidersin. 

İmtihan devranı içerdin bade 

Ecel şerbetini getirmen yâde 

Akıbet, işte bak; erişti vâde. 

Rabblnln lütfuna kalmış gidersin. 

Hileyle edindin serveti malı 

Yüklendin her türlü günah vebâli 

Unutur da gidersin sorgu süâll, 

Kupkuru bir ceset olmuş gidersin. 

Haşan POLAT 

Umutlu Köyü—Taşova 

Yâ Resulallalı 

Hasretinle eridim, 

Bittim ya Rcsulallah 

Dallar gibi kurudum, 

Tüttüm ya Rcsulallah. 

Geldim yine ravzana. 

Kavruldum yana, yana. 

Şefaat eyle bana. 

Bittim ya Rcsulallah, 

Sarardım güller gibi, 

Tozlandım yollar gibi. 

Dertli bülbüller gibi. 

Öttüm ya Resulallah. 

Beni çekti bu yollar, 

Lâldi açıldı diller. 

S+nl andıkça ballar, 

Tattım ya Resulallah 

Şükür yüce Settar*a, 

Gönderdi bu diyara. 

Kavuşturdu Didara. 

Yettim ya Resulallah. 

Gezum şendeki Nurda. 

Gönlüm daima hurda. 

Senden uzakta derde, 

totem ya Resulallah. 

Ey Mcıfrmn Kıbib’l. 

fi-ftbir derdm ubibl. 

(Ide/fe bu garibi. 

B.:ı m ya Ruauiulfab 

Ahmet Do{an 

■---—— 

7 Sosyal-Kültilrel ve Ekonomik yönleriyle v 

jj{t ( KASADA, KÖY VE MEZRALAR) 

-^ 

Gürsu Köyü (11) 
EKONOMİK VE SOSYAL İLİŞKİLER 

Köytto mrâzisİnln dar ve susuz oluşu nedeniyle ihtiyaçtan fazla ta- 
ııl ve ürün çık anlamamaktadır. Köyü? her türlü meyve ve seb- 
:e yetiştirildiği halde mehlep, elma, armut, ayva satılmaktadır. 

Düzenli pazarlaması olmadığından kazada pazarlanmakta olup arz 
ve talebe göre fiatı değişmektedir. 

Endüstri bitkisi olarak tütün son 3 yıl itibarıyla 280 dönüm a- 

razi tütün yapılmıştır. Ortalama olarak bu arazilerden 13 ton tü- 

ün alınmaktadır. Bu üretim son 3 yılın bir yıllık ortalamasıdır. 

Köyde 1020 dönüm araziye şeker pancarı ekilmektedir. Bu a- 
aziden ortalama olarak 2890 ton pancar çıkmakta olup dönüm 

başına ise ortalama olarak 3 ton pancar alınmaktadır. Verimin 

z olmasının nedeni iki sulama ile pancarın sökülmesidir. 

Köylünün pazardan aldığı genellikle turfanda sebze ve meyveler¬ 
in Köyün aldığı sattığından fazla olduğu için ekonomik yapı 

ozuktur. Bu durumu gören çiftçiler halıcılık ve kültür ırkı hay- 

ancılığa doğru yönelmektir. Köylü geçimini daha ziyade tarım 

e hayvancılıkla sağlamaktadır. Halıcılık ise köye yeni girmeye 

»aşlamış olup 8 tane halı tezgâhında Hereke tibi halı dokunmak- 

adır. Köyde bir hızar atölyesi, bir demirci atölyesi vardır. Bir 

tektrik değirmeni 3 tane su değirmeni çalışmaktadır. Evlerde köy- 

ülcrin yaptığı çul ve cccimlcr bulunmaktadır. Bunların dışarı 

)azarlaması yapılmayıp ev ihtiyaçlarını temin için yapmaktadır¬ 
lar. 

Köyde 1971 yılında kalkınma kooperaifi kurulmuş olup 73 üyesi 

bulunmakta, 147 bin lira öz sermayesi bulunmaktadır. 1978 yı¬ 

lında 1500 adet yumurta tavukçuluğu projesi için Köy İşleri ve 

Kooperatifler Bakanlığından 307200 lira kredi alınarak bina şapıl- 

mış proje başlı kalmıştır. Kooperatif yaşaması için satış mağaza¬ 

sı açtı ise de baş ın sağlayamamıştır. 

( Devamı var) 

Sayın Taşova Halkına 

Müjde 
Bilumum Yangın söndürme cihazları, Sivil Savunma araç 

ve gereçleri Dolum kontrol ve Organizasyon merkezi konuyla 

ilgili ihtiyaçlarınız için hizmetinizdedir. 

Sayın Taşova halkına önemle duyurulur. 

â'MD&IP Ticaret 

J?luıs.fl Çalkap.-Haki JCuzttj. 
L'uk.iy Cadde*i No. 24 - TAŞOVA 



11 Ayın Sultanı: 

ramazan 
Ramazan Edebiyatı 

GİRİŞ 

Gemici esvaptı, kısa pantollu, bap açık Türk 

çocukları el ele vermişler küme küme geçiyor- 

lar, arada sırada duruyorlar, fişekler patlatı¬ 

yorlar, gülüşüyorlar konuşuyorlardı. Ramazan 
gecesinin neş’esini hisseden bazı aileler sokağa 

çıkmış, genç kızlar aralarında faiklaşıyorlar, 
bu Avrupa caddesini bir müslüman ruhiyle 
dolduruyorlardı. Sabaha karşı müslüman ve 

hırıstıyan kapı kapı, uyandıran davulundan 
başka ramazanlık birşeyi olmayan bu semte, 
İslâm’ın nûr-u hafif bir ışık gibi sinmişti. 

Şişli toprağım bahçe ve boslan halinde 
görenler henüz yaşıyorlar. Uu toprak Türk¬ 

lüğün I man devirlerinden çok sonra temed¬ 

dün ettiği (vatandaşlığı)camisiz, minâresiz, 
ezansız, şadırvansız türbesiz, tekkesiz, kabris¬ 

tansa, servisiz, kitabesiz. çeşmesiz,olduğu için, 
müslümanlığın zevkini her sene bir kaç saat, 
ancak böyle, gozeintive çıkmış bir kaç Türk 

ailesinin neş'esiyle sabaha karşı bir davulun 
»esiyle hissedilobiliyor. 

iftardan önce gittim Atik-Vnlde semtine 

Kaç defa geçtiğim bu sokaklar, bugün yine. 

Sessizdiler. Fakat Ramazan mAneviyyeti 

Bir tatlı intizara çevirmiş sükûneti 

Semtin oruçlu halkı, süzülmüş benizliler 

Seisizce çarcıdan dönüyorlar birer birer; 

Bakkalda bekleşen fıkara kızcağızları 

Az çok yakında sezdiriyor top ve iftarı 

Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün 

Bir top gürültüsüyle bitti bu sahilde gün. 

Top gürleyip oruç bozulan lahzadan beri, 

Bir nurlu neş’o kapladı kerpiçteu evleri. 

Yarab nasıl ferahlı bu Alem, nasıl temiz! 

Tenha sokakta kaldım oruçauz vo nefesiz. 

Yurdun bu iftarından uzak kalınanın gamı 

Hadsiz yaşattı ruhuma bir gurbet akşamı. 

Bir tek düşünce oldu teselli bu derdime; 

Az çok ferahladım ve dedim kendi kendime: 

«Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür; 

Mudcın ki böyle duygularım kaldı çok şükür» 

YAHYA KEMAL 
Atik VAlido'dcn iııcıı Sokakta, 

Kendi Gök Kubbemiz İstanbul, 1083 

Wr.y.yy:y:yt y >;> 

I ÇARE 

£ Yollar çamur uo tozlu, sislerde engel İze, 
Her moubimde geçerli, şemsiyi- yerek bize... 

g slumoglu 

â 

KIS8ALA1İ 
KENDİ KENDİMİZE SUAL 

Hekimoğlu İsmail'in kıymetli 
eseri «Maznun«da dindar adam lûu- 
bali dustdun ı sorar: 

•Şu anda sen öisen hangi işya- 
aıda kalır, nasıl bir faydalı hizmette 
aksama meydana gelir? 

Bu sııul, kafamda şimşekler 
çakmasına sebeb oldu. Bence dağ 
kadar büyük, terazi kadar hassas bir 

sualbu... Herbirimiz kendi kendimi* 
ze bu suali sormalı, yine kendi kon¬ 

inize de cevabını yemeliyiz: 

-Şu anda bir emr-i hak vaki 
olsa da tcslim-i ruh evlesek, acaba 

lınngi hayırlı hizmet bizim yokluğu- 

muzdan aksamaya ma’ruz kalır: na¬ 
sıl bir cemaat, ayrılığımızdan elem 

duyup bizi hayırla yndeder? Eğer 

bizim yokluğumuzdan dolayı hayırlı 

hizmetlerde aksama meydana gele¬ 

cekse, faydalı işlerde eksikliğimiz 

belli olacaksa; demek ki bizler im¬ 

kânlarımız ııisbetinde bir hayırlı 

işin ucundan, kıyısından; kudreti¬ 

mizin elverdiği kadarıyla faydalı ol¬ 

maya gayret etmişiz ki yokluğu¬ 

muz hissediliyor, hizmetlerimiz yad 

edilerek dııava lâyık gürüloruz. 

Ama bunca imkânlarımıza, 

kabiliyet ve kutretirnize rağmen hiç 

bir hayırlı işin ucundan, bucağın¬ 

dan tutmamış bütün gayret ve him¬ 

metin i sadece şahsi hayatını yaşa¬ 

mada sarf eden bir egoist olmuşsak; 

kim bizim yaşamamızla ölümümüz 

arasında bir fark görmüyor,ölümüz 

için Adeta «uğurlar olsun öldüyse» 

diyecek hAlo geliyorlarsa; budemek- 

tirki, biz hiçbir hayırlı işin ucundun 

bucağından tutmamış, varlığımız¬ 

la yokluğumuzu Adeda müsuv i ge¬ 

tirmişizdir. Yani ot gibi gitınişizdir. 

MÜSLÜMANLARIN 
İlim vemefoniyste hizmetleri 

ASTRONOMl (Hey’et-Felek İlmi) 

Müslümanlur astronomiye çok hiz¬ 
met etmişlerdir. Eskilerden aldıkları 
bilgilere birçok şeyler ilAve etmişler, 
onların hatâlarım düzeltmişler, bu il- 
min ilerlemesine çalışmışlardır. Diğer 
yönden bu ilmi kıırıı bir nazariye ha¬ 
linde bırakmamışlar, rasathaneler ku¬ 
rarak ona hizmet etmişlerdir. Bağdat, 
Kahire, Kurlubu, Moraga, Semerkand 
Buhara ve diğer Islaın merkezlerinde 
kurulan rasathaneler bu ilmi geliştir¬ 
miştir. Tûl dairelerini hesaplamış, yeri 
ölçmüşler, yerin yuvarlaklığını bul¬ 
muşlardır. Birçok Zicler. hesab cetvel¬ 
leri yapmışlardır. Usturlap Aletini kul¬ 
lanmışlardır, Ayın hareketinde bazı 

halel nev’ini bulan Buzcani’dir. Beta- 
ni, güneş yılının uzunluğunu hsabla- 

mış, yıldızlara dair cetveller yapmış¬ 

lardır. Abdurrahman Es-sûfi'nin bu 
konuda bir eseri vardır. O, yaptığı re¬ 

simli haritalarında hinden fazla yıldız 
göstermiştir. Yıldız adlarının %50'si 

müslümanlar tarafından konulmuştur. 
Bugün dc o adlarla bilinirler. 

Abbasiler zamanında astronomi 

gelişmiştir. Abbasi halifelerinden Me¬ 
nüm, iki rasathane kurmuştur. Ondan 

sonra bu hareket devam etmiştir. 

Mansur, Mehdi, Harun Reşit zamanın¬ 
da nice alimler yetişmiştir. MüsA b.Şa- 

kir in oğulları üç kardeşlerdi. Rağdat’ 

da rusathAucdc çalışmışlar, ilmi ince¬ 
lemeler yapmışlardır. Bu üç kardeşler, 

Me'ınuıüun arzusuyla tül dairelerini 

ölçmüşlerdir. 

Fut millerden II Ak im, Knfıiro'do 

bir rasathane kurmuş, Ibn-i Yunus 
bu ranathane'du cetveller yapmıştır. 

(Devam cdccck) 
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Sayfa: 4 

ı> i; v u t; 
Dörtyol Petrol İstasyonunda sigortalı 

olmak üzere iki adet İşçi alınacaktır. 

Müracaat : H. JJEKİR YÜKSEI. 
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İLÇEMİZDEN HERGÜN KALKAN 
OTOBÜSLER 

AMASYA TUR 

Ankara Gündüz 11.00 

« Gccc 
ı İstanbul 

Bursa-Balıkcair 
İzmir 

22.30 

17.oo 

l/.oo 

16.30 

Şİ RİX-MİSTUR 

Samsun 8.15 
Ankara Gündüz 10.00 

« Gccc 22.30 
İzmir 17.00 
İstanbul 17.30 

EUIJAA TUR • 

.Samsun 7.30 
« 9.00 

Ankara Gündüz 10.00 
« Gccc 22.00 

İstanbul 16.30 
« 17.00 

Güven seyahat 

Erzincan-Erzurum 22.30 

KOYT.'NCt:oftl,U 

Samsun 
« 

Turhal 

7.30 

9.30 

9.oo 

Yeni TAŞOVA 
Cünlıik Mahalli Siyasi Gazete 

İlân Tarifesi 

Aetml Hin lifin tek »ütunda santimi 300 TL. 

Tı^y ctsçil. İcra vt tüzük HinUrının tek sütun 

4a ur.eımİ 150 TL dir. 

Kon|f« lUnlırı 4000 TL. 

Oofum v« teftkkür 750 TL. 

lifi tilnları 750 TL. 

AIU l.\ I. TA II1 FKbl 

Türü*! i ifîık 7500 TL 
« !2 « 4000 TL 

Yw«4|4 * */î»k 4000 Tl. 
« 12 */lk 7500 Tl. 

ytutUr )a)iaüaıifl veya 
)âTiâhiHiiı feri uüc ediicurı 

Matbaamızda 

çalıştırılmak ü/cre 

MCRETTİP aranıyor. 

Tel : 347-TAŞOVA 

Gazetenizi okuyun 

okutun, abone 

olun. 

C.ÖRCVE »İR CEVAP 

(Oaftarafı S. 1 4e) 

gönüllü biri idleri üıtltncrek fedaklrck çalısı yo, 
Taşova'ya bak*lım; Spor teoUUimiz var mı? YoL 

ne yapalım? Şu an faydalanabilecak yerlerden naan 
yararianalım? Gençlerin spor yapabileceği bu ala- 
Urın durumları nedir? kendileri bu alanlarda c?n7 
t ılıyor mu? Soru... soru .. »oru... Kıraca bu sorular* 
koci bir İLA YIR! Kahvo köşelerinden çekilmek i»to. 
nen bu gençlere oyun yorleri gerekir. Gençlere t#/ 
vık yerino tfhdit yağarsa, o raman kimse gençlikli, 
fini karına almasın. Herkes 'bana dokunmayan vt 
lan bin yaşasın* şeklinde şüşünmcmolidir. 7 

(Devamı var) 

MOBiLSfiZ 
T aşova Bayii günün 24 saatinde hizmetinizde 

Tnyova Gıda Pazarı Sayın halkımıza böyle bir hizmeti sua- 
maktan mutludur. 

Gaz tüplerinden korkmaya gerek kalmadı. MOBİLGAZ jcp 
yeni ve TSE'nc uygun; Piknik, Mutfak vc Sanayi Tüpleri, 

Her türlü Ocak, AUER Ocak, 3’lü Fırınlı Büyük Ocak Şato¬ 
ları, bakım vc onarımları ile hizmetinizdedir. 

•EVLERE ANINDA SERVİS YAPILIR.» 

Günün 24 saatinde tüp dağıtımı yapıyoruz... 

Telefon : Gündüz : 223 Gccc : 42 

Belediye Caddesi No. 8 TAŞOVA 

Yeni Taşova Matbaası 
Hizmetinizde olmaktan kıvanç dayar. 

Gazete— Dergi — Kitap 

©Müte 
Kartvizit - Kartadrcs - Hcrlür Bayram tebriği Başlıklı Zarf 

Günlük Parekente Satış Fişi — Sipariş Fişi 

Doğum-ölüm kâğıtları - Nüfııs kâğıt örnekleri 

İkametgâh, İyilıal kâğıdı 

Dernek ve Kooperatif makbuz vc kâğıtları 

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

MATBAAMIZ OTOMATİK BASKI 

AIA Kİ NA LA RIYLA UMU 1NİZDEİ >İ R. 

; 
ADRES: Hüscyinaltuıı Pasajı Kat: 1 

TEL . ; 347 - TAŞOVA 


