
EN ♦ 

TAŞOVA 
GürUttk Siyasi Mahalli Gazete 

PAZARTESİ HARİÇ HER gün ÇIKAR FlyatTlÖ Lir» " 

( Yıl: 1 - Sayı: 1C5 - 8/1/1984 Pa^ 

Sılıtbl ve Vjii Ijlcrtnl Yöneten : 
Ali RIZA OUxAVDIN 

Sorumlu Müdür : 
Kemal CEYLAN 

Diigl ve Batkıı : 

YENİ TAŞOVA MATBAASI 
Hüscylfiatıun Patajt Kaı -1 ; 347 _ TAŞOVA 

Gmcıcrnis Banıtı Ahlâk Yaa.ıaına uymayı taahhüt eder. 

> * 4» •**.*.««» * *. 

'T ftisscl; yanılma, c(J<mına: v\c Mfia <A?yruluİtadır; J<tjrutu& şeftir samna! 

—J 

#••4 

Esnaf: “Para sıkıntısı had 

safhaya ulaştı ” 
Türkiye Esnaf ve 

Sanat kırkır Konfedrnu- 

yonu tünelim Kuruhı 
pazartesi günü K hızım¬ 
da toplanarak teşkilat 
meseleleı ini gör ütecek, 

«fcli günü yapılacak 
genişletilmiş bölge top¬ 
lantısında da esnaf ve 
kügük sanatkarla ilgili 
bütün meseleler e!v alı¬ 
narak. 

Bölge toplantısı 
ile ilgili bir açıklama 

yapan Konfederasyon 
I kıskan 1 Hüsamettin 

Tiynnşan /No taraftan 
kaksam/, ekonomideki 

istikrarsızlığın en fazla 
etkilediği kesim, esnaf 
ve sanatkârdın dedi, 

T i yanşan, bölge 
toplantılarının esnaf ve 

sanatkar konularının 
açıkça tartışılacağı bir 
anma hü v i yal i ta şiya* 
cağına işaretle şunları 
söyledi: 

«'teşkilattan her gün 
gelen şikayet ve sız¬ 
lan ma hır. meselelerin 
giderek dalın büyük 
boyutlara ulaştığını gös¬ 

teriyor. Bunları ma¬ 
hallinde teshil etmek 
ve alacağımı/ sonuçla¬ 

rı luiküm/te götürmek 
kararındayız. Resini ha¬ 
vanlara güre, enflasyon 
başını almış gidiyor, [kı¬ 
ra sıkıntısı ve ikizlik 
t*1 İdik e işaret lerı v« t me¬ 
ye başladı. 

Belirttiğine göre Tür¬ 
kiye Esnaf ve Sanat¬ 
kârlar K on fa msv onu¬ 
nun yapacağı Elazığ 
Bölge Toplantısrna İd 
ilin dernek ve birlik 
başkan lan. başkan ve¬ 
killeri ile yönetim ku¬ 
rulu üyeleri* genel sek¬ 

reterleri ve -İçil me- 
morları iştirak edecek. 

i 1.1/ j:m İzi) i;n 

Kısa Haberler 

O i )in yörcıdihTİ der- 
nefiî Ümidi yerim' lo şin- 
dı. Daha mit" Çarpar 
Cuddesi'iHİe bidonun 
dernek* M erk"/ (Yünü 
düldumlonnrfohi I>ü|u* 
11 ol Vakfı Şııbedniu ul- 
dut'ju yere taşındı. 

• Şölen M el tlefilş- 

tirdi. Vedat Eser1 e üü 
İki kın ılur suluıfiınduld 
UtruuihrttH'Lj! bundan 
bogU» İrfan Yüksel çu- 
hştıracük. 

• İlçemize ktılmo¬ 
tifini} aç ildi, l ski Şokor- 
bank'm bulunduğu ile¬ 
re İbrahim loirıdu/'ün 
açııfi 1 çuyiKufiı ile (İçk¬ 
inizdeki kytuHflıüıuç 
çağ bahçesi, kın uı t ha¬ 
ne, kutup ne çttyocoğı 
Mapa »Yı gülseldi. 

» 

fin &tf€ ' ı SrHMV 

'l'AŞil >VA 

Toplu konut 

devreye 

Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı Ida- 
red Başkam Vahit Er¬ 
dem, idare il*1 bankalar 
arasında kredi sözle*- 
mtderi yapıldıktan son¬ 

ra, yapımcı ve a he da¬ 

ların başvurularının ka¬ 

bul edileceğini söyledi. 

Vahit Erdem yap¬ 
tığı açıklamada, banka¬ 

ların devreye sokulma- 
lamı 1 ilişkin çalışımla* 
rm sürdüğünü, siste- 
min eoıs ubırak banka¬ 
larla yapıl o’jk sözleş- 
meleıden sonra işleye¬ 

ceğini bildirdi. 

Toplu Konut Ku¬ 

lumu ( yguhıma Yönel* 
ınvıdiği Yıin yayınlan 

indim banka- 

1 ırlı ilgdı çalışınuliırııı 

bizi ırıdığkiıt kaydeden 

için bankalar 

giriyor. 

Erdem, yönetmelik ve 
tüzüğün yayınlanma¬ 
sından bu yana çok 
<i7. süte geçtiğini de hn* 
UrlııUı. Erdem, kendi¬ 
ni hazır hibeden her 
bankanın hizmete talip 

olabileceğine de işaret 

etti. 

Çayda, devlet te¬ 

keli kaldırılacak 

Tur 1111 Orman ve 
IvövHeri Bakanı Htts- 

tr P 
nü Doğan, çayda dev¬ 
let tekelinin kaldırıl- 

musiri 1 Beş Y ıllık E* 
landA unu hedef olarak 
aklıklarını belirterek, 
bunun hem üreticiye, 

hain da tüketiciye bu* 
yük fayda sağlıya* ağı¬ 

nı söyledi. 

lahvehane kitaplık¬ 

larına TRT’ de 

yardim 
Eğilim, Gençlik ve 

Spor Bakanlığı tarafın¬ 
dan hazırlanan bir ge¬ 
nel gev İr , kahvehanelere 
kitaplık kurulması ça- 
lışmularınu Devlet Ba¬ 
kanlıklarıma dışında¬ 
ki bütün bakanlıkların 
yanında, marangozlar 
ve kahveciler derneğiy¬ 
le TRT n in de içinde 
bulunduğu çok sayıda 
kurum ve kuruluş ka¬ 
tılıyor. 

Milli Eğitim Genç¬ 
lik ve Spor Bakanlığı 
yetkililerinden verilen 
bilgiye gıpre, kurul.«enk 
kitaplıklarda kitapların 
türleri, miktarları ve 

hangi kurum ve kum- 
tuşlardan sağlandığım 
belirlemeye vünelık <;a* 
hşrnaltra devam edi¬ 
liyor. Yetkililer, bn ça- 
İMUalartn ünümüzdeki 
gu n I erde ta mamla 11 ma¬ 
sının beklendiğini bil - 
d irdiler. 

Başkanlık yetkili¬ 

leri, bazı illerde kahve¬ 
hane k itaplıklar ın m ku¬ 
rulmaya başlandığını, 

bunun il yımeticılerinîll 
tasarrufuyla olduğunu, 
Ykçaköca Kaymakamı 

kahvehanelere ruhsat 

verilirken kitaplık ku¬ 
rulmasını ve hu kitap¬ 
lıklara en az 5Ü kitap 
kuııulnuHim şart koştu¬ 
ğunu söylediler. 

Kaimdi.1 ııtden* ko* 

\ utacak kılaplanıı. 

ediyor. 
Kültür ve Turizm Ba¬ 
kanlığı ve istekli diğer 
kuruluşlarca takviye c- 
dilmesinin düşünüldüğü 
bildirildi. 

6GÛ bin kişinin 

ümidi İşçi Bulma 

Knrnma’nda 

f ş ve İsçi Bulma 
Kurumu kayıtların.! 
göre, yılbaşından heri 
626 bin I7r> kişi İş 11 
mndııvla bekliyor. * + 

[şs İzler İn üçte ıkUi 

W (S^ıttj.S 4. de) 

Kuut 

_apam 

mülayim 

Amortim II** Yu- 
mmivum Kapıştılar.» 

(Gazeteler) 

Var ini bahse piren 
Amvrüuı, Y'uımnhm- 
uı tuşla yıuiiHjokıİrL 

tfdnl biz de kupiv 
mışlık lü/rierde, O j 
zumun Mnekslkknio i* 
di uo yu/el bir deri 
alınıştı. 

Simdi Amerika'ya 
kofa tuttuğunu yöre, 
bir-üd oyun öfirendl 
yallbıı..* 

I ft rlıalde onun i- 
ı. in bu/en lıi/e d>^ ko¬ 
fu nıthifiıı oluyor. 

n A dm ne1 Maki¬ 
yim. Sofi ot aın nu 
yuzurL- 

S* it. 
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ŞİİR KÖŞESİ 

(ifrçck Sevgiye 

B*r af ev yanar İçimde durmadan 
Aşkiarffi en büyüğüne... 

Beni bağlayan bu yere herzeye. 
Bırakıp gitmek İstemiyorum bilmeden. 
Dönmek ümidiyle en büyük sevgiye* 
Doğacağım öldükten sonra yeniden 
Beni anlatacakla* sevgililer M 

M^tem türküm söylenecek ebediyen! 
Kavuşacağım aşkların en büyüğüne. 
Ey toprnk af beni sıcak bağrına. 
Ta mahşere kadar verme beni kimseye, 
îeni seveyim kucaklayayım bana yeter 

Değmesin bana İstemem yabana eli 

Yaralarım kanamasın senin bağrında 

Yaratana kavuştuğum gün ağlayayım, 
Sevinç göz yaşları dökeyim tek ! 

Yaralarımı sarmadı bir dost eli, 
Kamm damla namla aktı toprağa 

Bitmedi yeşermedi fidanlarım 

Bağımda bülbül ötmedi seherde, 

Hepsine katlanırım artık 

Bina en büyük sevgili yeter... 

M. Kurjat ULUSAL 

Allahım 

Karardı bahtımız güneş doğmuyor 

lUhı bir ışık gönder Allah'ım 

İnsanlık sapıttı yolu bulmuyor 

İlâhı bir ışık gönder Allah 1 ım 

İnsanlık ümitsiz bilinmez yolda 

Ât'den haber yok günümüz kara 

Gerçek kutlarım düşürme dara 

tlihl bir «şık gönder Allah * ım 

Gezerim yerlerde uçamam *ö$e 

imanlar g.diyor meçhul bir yöne 

Diterini Allah * ım düşürme dile 

UlIU bir ıştk gönder Allah'ım» 

f brj: yurdumu düşürme dara 

Hyfcaff* orducu ulaş ır aya. 

Otgmeeıe yamnda bırakma yaya 

İ r ı|*a gönder Allah * ım» 

gezerim ben CAjlr dlylr 

mi 'etim olsun bahti/ar, 

yurdumu kurtar 

AMifc' t m» 

M. Kbrpl ULUSAL 

Mil br iyi 

Sosyal-Kültürel ve Ekonomik yönleriyle 

$ < kama ha, köy vk mkzhai.au i s, 

w-~r--—•«J 

Kozluca Köyü (7) 
Ayrıca ormandım kış yakacak ihtiyacım getirmek için merkep bu¬ 
lunmaktadır. Kümes hayvanlarından ise tavuk bulunur. 

Ortalama olarak 300 tane sığır, 250 tane ise manda, 500 ko- 
yun 100 keçi 5 çift öküz, her evde ortalama merkep vc 4 tane kü¬ 
mes hayvanı bulunmaktadır. 

Ji 

Sığır hayvanlarının hepsi verimi az olan yerli cins hayvanlar¬ 
dır. Halk yine ev ihtiyacını karşılamak İçin pazara yoğurt, peynir 
yu } umurla götürüp satmaktadırlar* Ayrıca koyun yününden kendi 
ihtiyacı olan yatak takımı vc halk deyimiyle olan dabana serilen 
çul. cccİm yapmaktadırlar. Yazın halk hu hayvanların ihtiyaçlarını 
karşılamak için Akdağ üzerinde bulunan Jaylaya göçmektedirler. 
Hasat mevsimi gelince ise ayrıca köye göç ederek otlatmaktadır 
lar, Gücünden faydalandığı öküz vc merkeple, kış ihtiyacı olan o- 

odunu vc ayrıca öküzlerlerlc arazideki çift işlerini yapmakta¬ 
dırlar Halk kendi ihtiyacını yaptıktan sonra gücünden yararlan¬ 

dığımız hayvanlarla başkasına 1500 Ura yevmiye ile çift sürüp îh* 
tiyacıoı karşılamaktadırlar; 

KÖY HALKININ MEVSİMLERE GÖRE YAPTIĞI İŞLER 

Kozluca köyü halkı Mart ayında bahçe işlerine başlar* Batı 
çelerdeki elmalar budanır, dipleri temizlenir* Bu işleri erkekler 
yapar. Kadınlar ise bahar temizliği ile uğraşır. Mayıs ayına doğ¬ 

ru bahçelerin ekim işleri başlar Ekim işini yapmak için traktörü 

olan traktörle, öküzü olan öküzle sürüm işini yaparlar Haziran 
a>ı çapa işleri ile başlar. Yetişen fasulyeler ve mısırların çapası 

yapılır. Bu işleri kadınlar yapar. Bu ayıtı sonlarına doğru tütün 

dikim işlemleri başlar. Çapa ve dikim işleri kadınlar arasında imece 

ile yapılır* Erkekler ise yurt içinde yevmiye Ue çalışmakladır. 

{ Devamı var) 

Dikkat! 
'I 

ELEMAN ARANIYOR 

İşyerimizde çalıştırılmak üzere 
Endüstri Meslek Lisesi Torra-tes- 
viye Bölümü meznnu eleman 'aran¬ 
maktadır. 

Müracaat: 

HA-ME-KA 
Jmalİl vc Ticaret Sanayii 

MEHMET KARA (HACI USTA) 

^ l 13—TAŞOVA 

Lüzumlu Telefonlar 

Kaymakamlık 1 

Savcılık 3 

Emniyet 38 

Jandarma 37 

Sağlık Ocağı 18 

İ ıfaivc 
* 

O 

Belediye c 

Müftülük 29 

TEK 213 

Vergi Dairesi 306 
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BABIÂLİ 
Otobiyografi. Yazarı; Necip Fm,I K..a|Uirek. 

Büyük Doğu Yayınlan. Baaılıf târihi: 1975. 344 «yr». 
Necip I-flzıt, bu e*cri Llâmt gayeye ilifjk iki 

heder Üzerinde kaleme alml}! Kendi.inin hangi nok- 
tadan yola çıkıp, iyi hangi durakta bitirdiğini ifâ¬ 
de etmek ye 'Biblâli* dedikleri feıad mihrakında 
yuvalanan küfflr grubunun yabıv yahu röntgen ca¬ 
mını tcyhlt etmek. 

Gerçekten do Necip Fazıl, “Genç Şâir’lik dey- 
N rİnden başlayıp, iti nasıl “Sabık Şair'liktc nokta- 

ii iademi anlatmış Babıâirde. Sanat hayatını da Uç 
bdlUmc ayırmış: Genç Şairlik devri. Mi.tik Şairlik 
devri ve Sabık Şairlik devri. 

Genç Şairlik devri 1934'c kadar türüyor- Bu 
devrede en yakın arkadaşları Pcyfiml Safâ ve Bur¬ 
han ümit.. Fransa’ya «grenim İçin giıracti, daha 
tonra Jtor-Şer Türkiye’ye dönmeti, yakalandığı ku¬ 
mar battalımı ye ’liâbtâli’ dediği batın ve edebiyat 

Çevresinde geçirdiği yıllar, Genç Şairlik devrelini 
olu|iLiru)or, 

Tı ine Abdullah Cevdet1 te de bu devrede t an o 
şır. Onu şöyle udatıpfl «Abdullah Cevdet, ileride 
barı milıtii m an aydın larmtn «Adüvvuilab Cebret» 
admt takacağı, çiçek bozucu turatlı ve dericinin al¬ 
lı cankİ için için iltihaplı bu adam iki larafiyİe 
meşhur: Itlâma düşmanlığı ve çingenece hasisliği....* 
(Syf: 53). 

Bu ilk devrede birçok edebiyatçının adı geçi¬ 
yor Bunlardan Vİli Nurettin hakkında şöyle diyor: 
aKomütti»! dönmesi ve fıttık-Uzüm loyucdaıt eğlen¬ 

celik muharriri VI-Nû, « Akşam» gazcitıinde yazdı- 
Jı ve her birine 3 lira aldığı hikayelerinden birço¬ 
ğum! birer buçuk liraya Genç Şair'e yazdırmıştır.» 
İSytt m 

Abdulhak Ilû.nid hakkında şöyle diyor: «... ae 
gülünç bir yaftaydı, o, İlûmİd'm kuyruğuna takı* 
lan *$air-i Azamu U'Dcfccıi,,.» (Syf; 133} 

Behçet Ketııal için tcc; «Bu bir ftlr defll, m* 
ra ki kafiye davulcum ve hece »ayıcın*. Şiiri Adi 
bir bildiri diye kullanan nice davulcuya ahbtüc 
de teneke öttürUcÜsünden daha aşağı.#*» (Syf: 145) 

diyor. Diğer birkaçını da şöyle anlatıyor; 

aFnltifi gözleriyle, önünde beyazlaştırılmış 
rakın, cin çarpmışça»m* katkatı ve somurtkan* <lı- 
kuoık az konuşur) Aka Gündüz,».» (Syf: 145) 

«lemsi! Kimi Danİşmend öyle bir kibir hal¬ 
lacıydı kİ, kendilinin kemi t »ine kondurduğu büyük 

hüviyet, Um*U Hâini adlı» gelmiş ve gelecek en 
büyük tarihçi» mütefekkir bilirdi.» (Syf: 152) 

«Yişar Hmbh.. onuncu sınıf bir şÜr figüra¬ 

nı.*..» (Syf; I5Ö) 

«Halide I dip is# zaten büyük otcıcle ve id* 

fjakc UtidiUtz, başla İte zarif bir kadın mizaç ve 

ilıİûbfyİ* girişip tonda işi feci bir ukalâlıkla biti¬ 
ren ve — dönmeIİği icabı- içinde yaşadığı cemiye¬ 
tin butu» ııııiAdtriBC karşı nefretini kusan, isnat* 
ta hiç bir zaman küçük çapın ününe çıkamayan 

kışı veya dişi-.» (Syf: I7S). 
(Devamı Yarın) 

i 
........--....... 

**•**»»*• 

Sinek 
I-okan Uda yemeğinin içinde si¬ 

nek ölüsü çıkan müşteri: garsonu 
çngirdi ve ekledi: 

•Sineklerle mücadele ediyorsun 
herhalde. 

-Evet e ndim ediyoruz dedi gar¬ 
son, 

Müşteri devam etti: 

—iyi »mu bunları çorbanın irinde 
Öldürmeseniı olmaz mı? 

Memur 

Başım gurur İle salkıyarak t Ben* 
dedi, «Elinden yüzbinlrce cild ki- 
lap geçmiş bir adamım * salonda 
bulunanlardan biri v anutdakiterin 

w 

kuluğmu eğildi* «Atıyor galiba* 

öteki cevap verdi- «Hayırdoğru 
söylüyor, kütüphane memurudur * 

Buldunuz mu 

Köyün yaramaz çocukları dere 
kıyısında oynarlarken, oradan geç¬ 
mekte olan Na^mldin Hovaâva bir * 
{;ık;ı yapmak Üterler. \yaklarım 
»ııva üaMuıırnk. 1 

E I 

bulamıyoruz. Sen bulabîlirmisio? 

Hoca“olur“ aiyerek eline bir 
d oyu ek alır, sudaki ayaklara lıa- 
tifeo vurmaya başlar İlerice» can 
acısı ile ayağına çekince güler 

-Tamam mı, der şimdi buldu¬ 
nuz mu? 

Maalesef 
Sık sık uydurma mazeretlerle 

izin alıp vazifesinden ayrılan g^uç 
memur Ali Bey'in babası* oğlunun 
çalıştığı daireye geldi: 

-Müdür Bey, Ali Beyle görü¬ 
şebilir miyim? 

Müdür, gayet soğukkanlı cevap 
verdi: 

Maalesef Beyefendi, Ali Bey 
bugün gelmedi, bahasının cetıaae* 
sinde bulunmak için izin almıştı. 

Sersem 
Bir gün, Ahmet Hasım. Kadı¬ 

köy vapurundan çıkarken volt ular* 
dun biri omunum şiddetle çarpa¬ 
rak kolunu biçilmişti. Cttad, ran 
acısıyla adamın kim dduğuna bak¬ 
mak için başım çevirince, adam 
kaba bir şekilde bağırdı: «Sersem!.» 
Ahmet Hanim, adamı s Üzerek *o- 
rar: «Ne dadınız?*, «Sersem?»* «öy¬ 
le mİ efendim; müşerref oldum... 
Bendeniz de Ahmet RiiimL» 
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SOLDAN SAÛA 

î- Ufak yapraklı bir çiçek 2-Ya¬ 
hudi 3- TERSİ soru—Aı def il 4- Ya¬ 
bancı bir farkı topluluğu—Bir nota 

5 Boru teşt—Fıt'm bafkenti 6 Et¬ 
ki dilde najmelor 7- İtlim e*zl hu¬ 

kuku 8- İstanbul'un kısa y azılı jı— 

Kimyada tantal. 

YUKARIDAN AŞAÛIYA 

1- Pulculuk 2- Ebrehe'nln ordu¬ 
sunu yenmlj ekin yaprağına döndü¬ 
ren kujlar 3- TERSİ devletçe veya 
bir kuruluıça yapılan para yardımı 
Bir peygamber 4- TERSİ bir iklim 
tipi S- Genljllk—TERSİ Yug slavyı- 
da bir nehir 6- TERSİ sabahleyin 
bitkilerin üzerinde görülen su dam¬ 
lacıkları—Kimyada baryum 7- Japon 
ya'da bir jehir 8- Para—Televizyon, 

PEÇEN BULMACANIN CEVABI 

Soldan Sa£a: I- Patlıcan 2 Eh¬ 
rimen 3* Jü—Pik 4- Taife—No S* 
Apse—Rab 6- Mo—NALSA 7 Atlet 

8 Arıt. 

Yukardan Ajagıya: 1 • Pejiamal 

2- Ahu, ot 3- TRIIS La 4 Lı Fener 
5- İM Ati 6- Cep RL 7- Ananas 8- 

Kobalt. 
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İLÇEMİZDEN HERGÜN HALKAN 
OTOBÜSLER 

AMASYA TUK 

Ankara Gündüz 1 i .00 
« Gccc 22.30 

İstanbul 17.oo 
Bursa-Balıkcsİr 17.oo 
İzmir 16.3o 

ŞİRİN-MtHTÜU 

Samsun 8.15 
Ankara Gündüz 10.00 

Gccc 22.00 
İzmir 17.00 
İstanbul 17.30 

ERBAA Tl JR 

Ankara ' îtiııdüz 10.00 

Gece 22.00 

İstanbul 16.30 

« 17.00 

Er/incan-Erzurum 20.30 

KOYt'Nt I’OGl.lI 

Samsun 7.30 

«« 9.30 

Samsun l'uar seferi) 16.00 

Turlıal 9.oo 

Yeni TAŞOVA 

< .unluk Mahallî Siyasi Gazete 

İlân i arilcsİ 

Atimi ıtjntann tek tutunda santimi 300 TL. 

Tapu tftçıl, İcra v* tüzük (Unlarının tek sütun 

da santimi ISO TL dır. 

Kongre ilanları 4000 TL. 

Doğum w* tefekkür 750 TL 

Zift Ulaitrı 750 TL 

A İst »X E TARİritHİ 

Turtagl 4 aylık 2500 TL. 
• 12 « 4000 TL 

r alâf* 4 a/f*k 4000 TL 
• Ijsjtfc 7500 TL 

ftniar yay uslansın wjf« 

•«« *** edil snel 

600 bin kişinin.. £ayi 
(B aftarafı S. I, da) 

Ankara, İstanbul İz- Nüfus Cüzdan,nı. 
mır Adana, Sakarya kaybettim. Hüfciim- 
v* Malatya bölge mü* güzdür* 
dür lükler ine İniği t 36 
ilde yogim taşıyor, Kadir Soy al 

Kendi Uçağını Kendin yap! 
Türk Hava Kuvvetlerini 

Güçlendirme Vakfı 

Matbaamızda 

çalıştırılmak Uzcrr 

M ÖRFİ İİP nram\|or. 

TVI : îl/-TAM,V.\ 

Gazetenizi okuyun 

okutun, abone 

olun. 

M0BİLGAZ 
i 

1 a şova Bayii günün 24 saatinde hizmetinizde 
Taşova Gıda Pazar, Sayın halkımıza böyle bir hizmeti sun¬ 

maktan mutludur. 

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

Her türlü Ocak, AUER Ocak, 3’lü Fırınlı Iîüvük Ocak Çatış- 
ları, bakım vc onanırdan île hizmetinizdedir. 

«EYLKtti; ANINI».\ SERVİS YAPII.IR.» 

Günün 2i saatinde tiîp dağıtımı yapıyoruz... 

Telefon : Gündüz : 223 Gccc : 42 

Belediye Caddesi No. 8 TAŞOVA 

Yeni Taşova Matbaası 
Hizmetinizde olmaktan kıvanç duyar. 

Gazete*—* Dergi — Kitap 

Kartvizit - Kan adres - Hcriür Bayram tebriği başlıklı Zarf 

1 

Günlük Parekente Satış Fişi — Sipariş Fiş:; 
Doğunı-ölüm kâğıtları - Nüfus kâğıt örnekleri 

İkametgâh, İyi bal kâğıdı 

Dernek ve Kooperatif makbuz ve kâğıtları 

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

MATBAAMIZ OTOMATİK BASKI 

MAIÎİNALAKIYLA KMUtXİXI>Hl>tli. 

ADRES: llüscyiııalıuıı Pasajı Kal: I 

TEL.;,*{47 -TAŞOVA 


