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Petrol ürünlerine yine zam geldi 

Yeni tarife üzerinden satışlar 

dünden itibaren başladı. 

Amasya Esna! vc Sanatkarlar 

Kefalet Kooperatili yeni 

binasına taşındı. 

t urk lirasının do- C aylık süre içinde 
j&r karşuındt dejer kay- C defa zara gören «• 

petrol karvakit liva Darına, en bel mest üzmııe 
ürünlerine % â oranın 
da zam yapıldı. 

K 
I UT 

tapam 

GûlTİM M ERKESİ 

Kulıuolıuıtolerln Eği¬ 
tim Merkezî yunası ha¬ 
lin» yulmesİ i^irt Milli 
iH|İiiın m* Gençlik spor 
Ihtkunlığmm girişimleri 
Mom-uttur. Ihı şanlarını 
dileriz. 

Aynen bu kıraatha¬ 
nelere TRT kitap yardı» 
mimin bulunacakmış, 

Şelf. bu hediye kliap- 
lamı içinde Dallas, Sri* 

biti Tepesi, İ Invniııgo 
yolu romanları da ola» 
tok mı (icaba?!. 

S. G, 

JHtdltUuklar.... 

smı 29 Mayu tarihînde 
% 51 ık bir zum yapıl¬ 
mıştı 

Bu d uru imla ilçe¬ 
mizde yen idim düzen¬ 
lenen petrol ürünü ımı- 

İLÇKMİZDKN 

Kısa Haberler 
• Gurbetçiler dön¬ 

meye başladı. Avrupa' 
d;ı çalışan he m 5er İleri¬ 

mi 7. yaz ta idlerini ve 
yıllık j/.itilirim geçir* 

inek üzere aileleriyle 
birlikle yurda gelmeye 
bu$1 atlılar. Arlık ilçemiz 

sokaklarında yaban¬ 
cı [dakah otomobilleri 
sık sık görmek mum 
kün. Butumla birlikte 
iç turizmin oldukça 

hareketlendiği gözlen i- 
yor. 

• Kızgüldüren köyünde 
yapılan düğünle I lulit 
Söyler' le Aıjnıır Akkana 
dünya ou İne girdiler 

• Karpuz nihayet 
75 liraya düştü. 100 )i 
rodan uzun bir süre 
kalan karpuz pek ucuz¬ 
layacağa benzemiyor. 

° M merkezinde İse ÖUj ,an yer]j * f. 

nlfa Yorkoztu uo Talip Uh •*■■» oluP kl,tMU 
200 liradan satılıyor 

• Hava sıcaklıkla* 
finin bir hayli azal ma¬ 
sı sonucu ilçemizde, 

ue 
Serbest İle Yüksel GÜZel 
ılûııya enine girdiler 
Genç «,iklere mutluluk- 
Itır diliyoruz. 

SÜNNET DÜĞÜNÜ geçen halkı hava ka* 
İlçemiz \enji Dul- vc mevsim nur- 
I ( . X . İ t 1 - İİ 1 i liri 3 f I i l ■ 

mu İlerinin u itimin piç¬ 

ti. 

reni Müdürü Bahri Öz- 
çelik nOnUıırıııin İlk ımı* 
rUOtielHlİ ı/tîfdu /*/ 
(Timur u*l yünü yapı* 
lan hu ıınet t lüğünü İle 
oğullan leueııt İle Bu* 
leııi btıntıoi oldu. 

"Bu yrr/ f’f:anr 

TAyOVA 

mu II erin i n (i ya ilan şöy¬ 
le ; Benzin: 161.30 TL 
Mazot: 108.20 TL. Gaı: 
108.20, Piknik tüp 

1L, Normal ev tüpü 
1745 TL. Sanayi tüpü 
ilSüO TL. zumlı satıhlar 
dundun itibaren baş¬ 
ladı. 

Çiçekyağı 

ucuzladı. 

198*1 Ekiminde 850 
liraya -atılan 5 kiloluk 
çiçekyağı, Mayıs ayın¬ 
da 2700 liraya kadar 

m 

yükselmişti. Şu günler¬ 
de ilçemizde 5 kiloluk 
yağ 2250 jir.ıvı kadar 

düştü. 

Amasya Esna! vc 
Sanatkârlar Kefalet Ko* 
peratiri yeni binasına 
taşındı. 17 milyon lira¬ 
ya maldan yeni bina¬ 
nın açılı} törenine A- 
masyu Valisi L jl lahit 
Er tan Hckdiyc Başka¬ 
nı Mustafa Ifaiipoğltı 
Ankara Esnaf \v Sa¬ 

natkârlar Kopara t i Heri 
Genel Başkanı Fehmi 

Genç Bağ-Kur Yöne¬ 
lim Korulu üyesi Ali 
Paşa Aksu katıldılar. 

Binanın açılış tö* 
teninde bir konuşma 
yapan Amasya Esnaf 
ve Sanatkarlar Koopera¬ 
tifi Başkanı Selim Gi- 
rav ; kat üzerinde ya- 
pılacak olan binanın 2 

kaimin bitirildiğini be* 
lirterek, HYen> bina- 
mini a idare yerinin dı¬ 
şında bir düğün salonu 
ve İti dükkan koopera¬ 
tife maddi destek sağ¬ 
layacak14 dedi 

1970 yılında yapı¬ 
mına başlanan bina i- 
ÇİM bugüne kadar 17 
milyon lira harcandığı 
vc B42 metrekarelik 
bir alan üzerinde ku¬ 
rulduğu belirtildi. 

Su kesintisi devam 

Geçtiğimiz günlerde 
mey d ma gelen bir arı- 
zad an dolayı kesilen su¬ 
lar, hafta boyımea za¬ 
man zaman akmadı. 

Bize Göre: SeiinttKjlıı 

HO* GKÇlVME 
(tünümüzde İnsanların geçin* gukırı uordır. İnsanlarıboylarımı,ve* 

meleri oldukça zorlu^ti. Ailesini /ar 
geçindiren imanların asabi olmaları 
ne başkaları İle iyi geçinebilmeleri 
mesele* Sanayileşme gayretlerinin 
beraberinde genrdiğ i gürültüyü de 
eklersek, ruh sağlığımızın bozulduğu 
iyice ortaya çıkar. 

Çeşitli sebeplerle ruh sağlığı 
bozulun imanların iyi ilişkiler içinde 
tnıtuımuısi nıbii kurşıkmıımluhr. ö* 
nemli olun İçimle hıılııuduğumtı/ mv 
şurtlun uo bu HanJann beden uo ruh 
sağlığımıza etkilerini cmiuyubilmek. 
Ondun şuuru untmjışh olmak kolay. 
Aııliii|ts|ı ulımeudu İmimi menlik ne 
usubllikleri hosyûm iie kur^ıkımuk 
uo (k|iirum>lonını/rp reaksiyonları* 
nıızı buunlugjslu ntjortıimnım/ mutu 
Utlu. 

Hı ıs geç Jııelıiİnıede önemli bir 
konu do İnsan ıııhmanı, körüklerini 
bllmeklir. İhı gün nıhigcıiçı w um* 
fiyulgıHçikırmbu konuda önemli but- 

killerine, renklerine, kofa, go/. gö¬ 
ğüs ub. ıjupılurmu göre konikler 
grıipkırına ogırmişkır. Ihı bilgiler* 
de güzde yüze gakın i sobe iler uur. 
Biraz nakil ayırıp bu eserleri yu/den 

geçirerek komşu, arkadaş ite di¬ 
ğer lanıdıklarıımz ImUkmdo çok kıy* 
metli an hikp sahibi olu biliriz, O 
/umun sagun isimliğim hıldıgimi/ 
gibi karşımı/dakl insanın m* lıemh- 
nü/itı istenilsin de kulag kolay lııı cı- 
kılamıyoıı karakterlerlnıl/l bilmiş 
olurıı/.. E>ııruımıına/ii heklenert 
d(iurıııırşlar«ı güre Hyarlar ne bir 
çoît laiHizlıkkm önlemiş oluruz. 

Pek icılııiki İyi ıılııei uo »ahu 
iyi geçhirııeda en gıiçerJl yoldur bji 
niyetli, sabırlı« lıı>ş yürulıı olan ket.* 
di hak ue hürriyetinin diğerinin sı¬ 
nırında bitliğine gönülden üınıımı 
kümeler dalın iyi gı*çiın*rı ıpçb 
mlen kJiiUHflerdJr. 

(U«v«un :*. 4. d«) 
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Selâm 

Selam, Allah sözü, tesiri büyük. 

Sen neyine güvenirsin, nasipsiz? 

Verip almıyanm sırtında bir yük, 

Marifet mi. övünürsün, nasipsiz? 

SelSm, bir fifredir. îman selinde. 

Allah kelâmında- Resüî dilinde. 
Sahibi bağında. Arif golünde. 

Gururlanma, boğulursun, nasipsiz... 

Bizce ojit İken o besmeleye. 

Neden ayırırsın şu. ya bu diye? 

Küsöptc ummana veya vadiye. 

Kıraçlara eğilirsin, nasipsiz... 

Biraz dikkatli ol, taşırma kabı, 

Nerede görülmüş, temelsiz yapı? 

Daha çok ararsın, sakallı sabi. 

İtilirsin, kovulursun nasipsiz... 

Selâm Kur'an da var hadıs’te bol bol, 

Araştırıp bulmuş tam dört ana kol 

Dördünün hedefi şaşmaz, doğru yol. 

Niçin böyle dağılırsın, nasipsiz. 

Beni hor görme sen, cahilim diye. 

Kırma ümidimi, girdim vadiye. 

Güler yüzün, tatlı dilin hediye. 

Söyle, fcfmln davulusun, nasipsiz? 

Gayretin davetse, dinsizlere git. 

Peşin hükümleri bir kenara It, 

Cahil isen Öğren, ânken eğit. 

Sayılırsın, sevilirsin, nasipsiz... 

İŞ işten geçmeden vazgeç gururu. 

İnsaflı ol herkesin var onuru, 

Sabrın tahammülün var bir sınırı 

Sayıfıpta dövülürsün, nasipsiz... 

Şüpheyle bakarım bana her yerde, 

Ben hikmet ararım hayırda, ştrde. 

fUb'bım bağışlarsa beni Mahşerde, 

Utancından bayılırsın, nasipsiz. 

Kimisinde Hak lözürü yollarım, 

Kimisine açıhyor kollarım. 

Bazısına boş elimi sallarını, 

Jeton düşer, ayılırsın, nasipsiz.., 

Bchber ftesulullah, hayat ondadır. 

Asıl kında değil; ruhta, candadır. 

Kıble kaybolmadı, belli yöndedir. 

• c, bez yana kıvrılırsın nasipsiz... 

SEUMOÖIU 
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Sosyal-Kültürel ve Ekonomik yanleriyû^ 
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t< Kasaba, köy vk Mp/DtI 
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j Kozluca Köyü 7) | 
* Temmuz ayında otluk olan vulaffar uı tu 
t ların haşatına geçilir Arna ha.ı î * “î.Ur Vc Bctirilır. Arpa î 
i anuta ,ck«r HWay.« ba„ar. £ ! 
i devam emektedir. K 1k"“"' da arada ! 

| X Siamr. ”*• ~ araç”olarak j 
I I 
. mahsul ise pazarda satılmaktadır. Iazla ! 

i .. , h; )ul VC ,ckîm a>'ları 1,n**m son ayıdır. Bahçelerdeki ta,ül * 
! domatC3lcr vc yoncalar temizlenir. Elmalar Sn' • 
; ı.ıIkının tn çok çalıştığı güz mevsimidir Bu İflcr kadin erkek ve 1 

i imece olarak kan** halde yapılmaktadır. Okul çamdaki j 

! . ,a,,t>c yardım olarak hayvanları otlatmaya yardımcı olurlar ' 

î oLTlrakr^' yTTğ,ndan han<:nİn >'akacak i^iyacı o Um İ 
o lun, traktör vc merkeplerle getirilmektedir. Hayvanların kısın1 

ahırlarda kaldığı için g,i2 mevsiminde yiyecek ihtiyaç, olan ot vc 

arpast yetmeyen bu mevsimde haz.rüklanm görmeye başlar. Kıs- i 
ın ev kadınları ev kadınları cv İşini yaptıktan sonra cl işleri ki- ! 
.m dokuma ile genç kızlar ise nişan cehizi Hc meşgul olurlar. * 

Erkekler ise hayvanlarla yakaçakla uğraşırlar. Geri kalan zaman î 

Ianm ise kahvede veya köy meydanında eş dost sohbet ederek J 
geçirmektedirler, 

TİCARET 

Köy halkı ürettiği mahsulü Ladik vc Taşova pazarlarına İ 
satmaktadır. Bunların en önemlileri elma yağ. yoğurt, yumurta, ! 
canlı hayvan, tülün, şeker pancarı ve fasulyedir. Köy halkı dışur ! 
dan un, temel gıda maddeleri sebze ve giyecek alır 

EL SANATLARI VE ENDÜSTRİ 

Köyde iki tane atelye bir tane un değirmeni vardır. Ayrıca 
usta olarak sıvacı, duvarcı ve demirci bulunur. 

Kadınlar, çuhlulık denen tezgahlarla iç çamişırı ve çarşaf j 
dokurlar. Yünden cicim vc heybe dokunur. î 

SON • 
***-*"^#^*******»*^*»*“*^'*»***» **•>***«*•«•*, 

ELEMAN ARANIYOR 
Lüzumlu Telefonlar 

İşyerimizde çalıştırılmak üzere Kaymakamlık 1 
Endüstri Meslek Lisesi Torı?a-tes- * Savcılık 3 

viye Bölümü mezunu eleman aran- Emniyet 38 
maktadır. Jandarma 37 

Müracaat: Sağlık Ocağı 18 

İtfaiye 0 
IIA-ME-KA Belediye 6 

İmalât vc Ticaret Sanayii Müftülük 29 
MEHMET KARA (HACI USTA) TEK 213 

(S 1 IS—TAŞOVA Vergi Dairesi 306 
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n „BU Ilarclt^t» Tanzımat’ılan hilınrcn 
V görülürse de, sahneye çıkışı, Cumhuriyet’- 
» in ilânında önce Yunan Savaşı yıllarında 

İNCELEME—ARAŞTIRMA 

Türk Dil i’n in 

Tarihi Gelişimi 

öszgUl özdeni 11 
tÜRtCCî ÛCflEÎMtNİ 

-57- 

S 

i 
MİLLÎ KDEBtYAT DEVRİ TüflKÇESİ 

‘ Mehmet Hmin Yurdakul un «Türkçe Şiirler» 

hrrckc,i '^c haşlatmak uygun olur. 11. Meş 
y rut ivedin tlrmımn^rtn i* t. n _ rûtıyct ın ılflmnından sonra her fikir, hür- V 

5 HHHHH 
cyvclcrini j, ■n 

| serbest bir yemin bulup, harekâta geçin* 
\ cc nıcnılekct sathında Türkçü fikirler yer 
t yer dernek olarak, dergi olarak v.b. gibi 

N bakımlardan yeşermeye ve in ev ve İtrini 
S ve ermeye başladı 

w 1909 yılında «Türk Derneği» tarafın* 
fl dan toplanan Necip Asım, Ahincd, İspartalı 
\ Hakkı, Vclcd^Çclebi v.b* gibi ediplerin» İs- 
\ tanbuldu kurdukları derneğin aynı ismini 
ç alan «Türk Derneği» dergisini neşrederek 
S bir «beyannâme» ile görüşlerini bildirdi. 

Bunlar sade OsmanlIca taraftarları olup, 
\ Fecr i Aticilere karşı idiler* 
S Türk Derneğinin İstanbul'da faaliyete 
ft geçmesinden bîr iki yıl sonra, Selanik*- 
^ de 1911 de «Genç kalemler hareketi gö 
\ rülmcyc başlar. 

I \ Feyzullah Sacit tarafından çıkarılan 
S «Genç Kalemler dergisinin ikinci cildinin 

ilk sayısında, imza yerinde bîr (?)işarcti n 

^ bulunan fakat Ömer Seyfettin taralından ^ 
\ yazıldığı bilinen «Veııi Lisan» makalesiyle \ 
^ başlar- Genç Ömer Seyfettin'in, Ziya Gö- Ji 

•♦***—* • *» • m * m v 
**• «l*49ı«* *,*. * 1*41 

B«!s«rîa 

(sınan (}iiıt (ttjrftn 

BâBIÂLt 

«Mistik Şilin diye anıldığı devir 
«Ağ.n;* dergisini çıkardığa «Tohum» 

adlı ilk tiyatro eserini yazdığı ve 

LdanTa bağlılığının ilk belirtilerini 

güatermcğe başladığı devirdir. Bu 

Islâm’a yöneliş, birçoklarınca züp¬ 

pelik, ve orijinal görünme Özenlisi 

diye yon unlanmış, Burhan Belge, 

Necip Fazıl'a «İfllAm komürmüt, 

Falili Rıfkı «Islâm faşisti», Yakııp 

Kadri de «NYo Müzûlmam sıfat! t- 
rını yak ıştırmışlar dır. 

«Mî>lik Şairlik* devresinde bir d** 
N. hazıra «İstiklâl Marşı> yazması 

teklif edilir. Çünkü; o yıllarda A* 
kirin islik Lal Marşı beğenilmiyor* 

yeni bir İstiklal marşı yazdırılmak 

isteniyordu.- Yazana 10 bin lira 

mükafat verilecek ve şiir B*\L Moc- 

lisi’nre kanunla kabul edilecekti. 

(Syf. 248) 

Teklif N. Fazıla edilin Fakat 

O; «İsmarlama ve âdi kalıplardan 

dökiütılü işleri sevmediği* için ka¬ 

imi etmez. Fakat B, Belge ve Fa¬ 

tih Rıfkı o kadar zorlarlar ki so¬ 

nunda kabul eder ve sonradan dtıi 

yük Doğu Marşı* olarak ita Un şiiri 

yazar. 
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{Geçeri »ayıdan dâvam) • 

«Sabık Şair* olarak anılmaya 
başlandığı yıl tOVTlür. Yâni 39 ya- \ 

şmda iken.» Bu devinle. «Giriştiği i 
İslâmî mücadele yüzünden şiiri ve * 
sanalı ihmal ettiği» sanılır. 

Sanatı ihmal ettiği iddiasına N. 

l azd şöyle cevap veriyor «»«herşev* 
de ön ederlerini hu sabık şair çığı* 

gırmda ve «lâlıikşair* devrinin bir- 

buçuk ciltbk verimini bu devre i- 

vmde 80 cilde utaşhnnıştur.ı{Syt2fö ! 
I 

t Büyük Doğu» dcrglüm çıkar* ! 

maya bu devredo başlar \\ Fıızıl. * 

Bu devrede de bir çok isim çıkıyor 

karşımıza. «Allah'a inanıyor iiuhu- 

ntız?«. şorusana inkâr cevabı vemı 
Zekeriya Sortd ve karısı, Fatih Hıf- 

kı. Sırlat Si mavi, Hüseyin Cahit, \ 

Sadrı Ertem, «güya medenim er i i 

çekilen Necmettin Sudak» H. Ziva İ 

î şnkhgil, II. Hahmt Gürpınar ve * 

İL Nuri Gün tekin (Syf. 27 i) hım- * 

ya görüşü ve aksiyon zekâsından î 

nasipsiz* Adnan Menderes. {Syf,A 12) ; 

Eski Türkçü ve yeni I d ânın, her î 

şeyîıı üstünda de mayası lerlomiz ; 

(Davamı Yarın) I 
f 

** 4 

5 knlp’in, vc Ali Canlb Beylerin çıkardıkları 
V «Yeni Mecmuan tarafından toplanan gru- 
\ bun gayesi, dilde tasfiycciliğinyerine istan- 

k bul ağzını. Türkiye yazı dili için esas o- 
r larak almaktı* 

> Memleketin çok buhranlı devri olan 

Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve 

' Kurtuluş Savaşları sırasında ııTürk Yurdu» 
«Türk Sözün ve «Halka Doğru» dergileri 

ı' etrafında toplanan ü.ııer Seyfettin, Yusuf 
^ Akçuraoğlu, Ahmet Ağaoğtu, Mehmet Bmin 

\ Yurdakul, Celal Sahir, Hamdullah Suphi 

\ Alı Cânİp, Ali Ulvi, Fuad Köprülü, Yakup 
0 Kadri, Memdub Şevket lisen dal v.b. gibi 
f şahsiyetlerin faaliyetleri neticesinde, dilde 
\ «Halka Dujiru» yoluna hızla girilerek dili- 

S iniz en iyi şekilde sadeleştirilerek hürriyeti* 
P ne kavuşturulmuştur. 

|j (Devamı var) 
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Hazırlayan : ATMACA 
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SOLDAN S AÛ A 

1- Cinlilerde ıbdeıt alrruk *çfcn 
yapılmif yer 2- Yapıt—Kötünün zıd¬ 
dı 3- Aday 4- Bir kadın İsmi—'Vü¬ 
cutta olufifl sıyrık S- Bir ortaöğre¬ 

tim kurume-Elr aydınlatma aracı 6- 

Devamlı 7* TERSİ Bir taraftan olan 

fî- TERSl Allah'rn emirlerine uymak 

Bir harfin okunuju 

YUKARIDAN AŞAĞIYA 

1- Son on yılın en iyi kalecisi— 

Bir çalgı aleti 2* Güvenlik 3- TERSİ 

Allah'ın sıfatlarından blrlşL TERSl Ye¬ 

mek 4- Namus Bir kelime çcpdl 5* 

Bir hitap edatı—Bayağt 6- Vücut I* 

çin gerekli maddeler 7- Dünyanın 

uydusu—TERSİ Bir kürk hayvanı 8- 

Âskerî binalarda ginj kapısı 

GEÇKN BULMACANIN CEVAİU 

Soldan Sağa : 1- Fesleğen 2* İb¬ 

rani 3- LAUS Çok 1- Abbi Si S- Tl 

Rabat 6* Elhin Ukubat Ü- Ut Ta 

Yukardan Ajagıya : 1- Fılatülı 2 

Ebabil 3 SRUB-Hut 4 LASARAK 

5, £n—Anut d Çi£ Ba ?■ Osakı fl- 

Nakit Tv 



Sayfa: 4 
Yeni TAŞOVA 

Şalı 10/7/1984 

İLÇEMİZDEN BCRGÜN KALKAN 

OTOBÜSLER 

AMAS 

Ankara 
« 

İstanbul 

Bursa-Bahkesir 
1/mir 

A TUR 

Gündüz 11.00 

Gece 22.30 

I7.oo 

l7.oo 

16.3o 

StRİN-MÎSTUR 

Samsun 8.13 

Ankara Gündüz 10.00 

« Gece 22.00 
İzmir 17.00 

İstanbul 17. 30 

ERBAA TUR 

Ankara 
<* 

Gündüz 

Gece 

İstanbul 

ll 

Erzincan-Erzurum 

KOYr.Nnofa.r 

Samsun 
ll 

Samsun (J uar seferi) 

Turhal 

10.00 

22.00 
16.30 

17.00 

20.30 

7.30 

9.30 

16.00 

9.oo 

Yeni TAŞOVA 
Günlük Mahalli Siyasî Gazete 

İlân Tâ r i leşi 

Kctml llSnların tek jütunda santim) 300 TL. 

Tapu tesçıl, İcra ve tüzük illnlarinin tek sütun 

da santim) ISO TL. dir. 

Konjre Hanları 4000 TL. 

Doğum ve tefekkür 7SO TL. 

Ziyl lllnları 750 TL. 

A ItONi: TAltil’KSİ 

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

Yurtdıfi 6 aylık 4000 TL. 
« 12 aylık 7500 TL. 

(joadcrilrıı y«uGr yayınlansın veya 
> aymianmasıa :erl iade edilmez. 

Bize göre 
(B ay tarafı s. !. do) 

Voksa gUrülıiiye yaktn ve «/ak çevrcralıdc- 
ki tatM* olaylara kendlmla:! kaptırıp hep köıiînner 

olursak hu} geçinen ve geçinilen Issan olman,,z pek 

nıUmklin olamaz. En iyi çare aı koaufup çok dintî- 

yerek Mbirlı olmaktır. Bekalarının kusurlarını za, 

ruret olmadıkça, «ramamak da İyi geçinmeyi kolay- 
taştırır * 

lin huzurlu toplum, birbirlerine karşı cn- 

çok anlayışlı olan kişilerden meydana gelen top¬ 
lum olu gerek. 

Hoşça kaim 

Mathüfimtzdu 

Çalıştırılmak ü/err 

MÜRLTTİP aranıyor; 

Tel : W-TAŞOVA 

t 

Gazetenizi okuyun 

okutun, abone 

olun. 

OBiLGAZ 
I aşova Bayii günün 24 saatinde hizmetinizde 

Taşova Gıda Pazarı Sayın halkımıza böyle bir hizmeti sun- 
m ak f;ın mutludur. 

Gaz tüplerinden korkmaya gerek kalmadı. MOBİLGAZ >ep 
yeni vc TSE’nc uygun; Piknik, Mutfak ve Sanayi Tüpleri, 

Her türlü Ocak, AUER Ocak, 3’lü Fırınlı Düyük Ocak Şatış- 
ları, bakım ve onarımlart İle hizmetinizdedir. 

«emeri; ANINI»a SERVİ» ya imlik.» 

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 

Kartvizit - Karı adres - Hcrlür Bayram tebliği Başlıklı Zarf 

/t 

Günlük Parekente Satış Fişi — Sipariş Fişi 
Doğıım-Ölüm kâğıtları - Nüfus kâğıt örnekleri 

İkametgâh, Iyihal kâğıdı 

Dernek ve Kooperatif makbuz ve kâğıtları 

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

MATBAAMIZ OTOMATİK. BASKI 

M AK İ X AB ARI YE A EMRİNİZ DEDİR. 

ADRES: Hüscyiııaltuıı Pasajı Kat: I 

TEL .: ,*147 - TAŞOVA 

% 


