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ilçemiz Kapal Cezaevi’nde

Moral Günii düzenlendi
limiz Kapal Ce*

znevi'ndo tutuklu ve

hükümlü teru ile katl-d bir elence pro*
ram düzenlendi.

lçemiz Yflrmuk
ilkokulu Örencileri»

öretmen Havali Eren

denetiminde müzik u-
leni ve «Yum* Yol* i

dîmtj piyesi sahneledi-

ler.

Geçtiimiz yl 7

Haziranda ilçemiz pa

zarndaki fiyatlar

Icipit edip 'Pazarc ~

ilk tarihe karyor»
bal aknda bir ya*

z hazrlamtk.

lçemiz pazarn-
da yaptmz aratr-
mada bu ylk fiyat*

farn geçen yla oran-

la çok daha ucuz ol-

duunu müah ad e et-

tik. Geçtiimiz yl bu*

günlerde 250 liraya sa-

tlan domates bu yl
100 liraya satlrken,

geçen yl 200 lira olan

patetes, bu yl 100

liraya dütü.

Yine geçen yl ki-

losu 250 Ura) a »atlan
fasulye 100 liraya, 150

liraya »atlan kiraz,

bu yl 75 liraya dütü.

Geçen yla orunla
ivri biber vc dolma

Dün yaplm mo-
ra! gününde örencile-

rin yan nura tutuklu ve

hükümlüler du halk o-

yun l-n oynadlar» solo

olarak üirkt Vfl ark-
lar söyleyerek elence

programna renk kat*

Ular

imdiye kadar ilk

defa tertip edilen e-
lence programnda itço-

biberin 250 Hra olan

fiyat bu sene biç de-

imedi. Patlcan ise

geçen yl 330. bu yl
250 liraya, kabak ge-

çen 150 lira bu yl 75

liraya satlyor,

150 liraya satlan
karpuz fiyatlarnda

deiiklik olmad.

miz Cumhuriyet Savc-
s Sela hallin Eli la da

hazr bulundu.

Program, tutuklu

ve hükümlülere moral

varinek, kültür ve ei-
timlerine katk J-i ni-
I untnak amacyla du
nüdendi

.

Moral günü» tutuk-

lu ve hükümlülerce se*

vinçle karland*

Küçük esnaf zor

durumda

zmir Elhisccilcr

Dernei Bakam Meh-
met Deer, katma de-

er vergisinin götürü
vergiye übii olan es

naft güç duruma dü-
ürdüünü belirterek

<K.D,V verip, K.D.V
alamayan 200 esnaf-

mz dükkânlarn ka

patrnuk durumunda
kalmtr» dedi.

AKAM : 20.09

YATSI : 21.56

IMSAK ; 03.01

Tokat-Turhal arasnda demiryo a

Tokat merkez ilçe

ile Turhal ilçe »I ara-

lnda 48 kilometrelik

demiryolu hatt ku-
ruluyor. Demiryolu
hattnn kurulmas i*

çn çalmalara ba
(anld örenildi,

Turhal Belediye

Bakan Mehmet K-
lçln verdii bilgiye

göre i'oka Sigara

Fabrikasnda üretilen

sigaralarn yurt çine
datm için demir*
yolu tercih edildiin-

den fabrikann tam
kapa sile ile üretime
geçene kadar Tokat

Sebze fiyatlar geçen yla

oranla daha ucuz

Soanlarda salgn

hastalk var
Bu yl, geçtiimiz

yllara güre» büyük çap-

Ij »aart ekimi oldu* BU
lmfi gibi geçen vl
soann kilonu Loptan

U5 limy i k otar satl*

nut, Bu nedenle soan
ekimi, gotiimiz yla
or»u! * t

60*80 arasn -

ila lur artla yapld.

Sm günlerde ya-
larn fazla olmas, nb-
bi rutubetin fazlal ve

ani hava deiimleri,

soanda midüyü has-

taligunm yaygnla «tr*

di, Creticiler büyük u-
tn 1

1

1 ektikleri skann
telef olmam için ilaç-

lamaya Önem veriyor.

Hastalk olarak. ><>*

kf sinei va kok ne-

motodu yaygn durum-

da. Soan sinei ve mi*

ddyosünün ilaçla teda-

visinin mümkün olabi-

lecei Örenildi, Genci-

de ilaçlann; koruyucu
ve tedavi edici olmak
üzere iki ekilde yapl-

maktadr, Soanlarnda
ta^i lk olmayan üre™

hatt kurulacak

Turhal arasnda 48

kilometrelik bir de

miryolu hatt çin ça-

lmalara baland.
Motorlu trenlerinde

çalaca demiryolu
hattnda yolcu vc di-

er yük tamacl
da yaplabilecek.

Lieilerindt, koruyucu u-

larak ilaçlama yapma*
hm gerekiyor. Soanla-

rnda hastalk olan

relicikrin» kendi bildik-

leri gibi ilaçlama yap-

mayp, en yâkm Tarm
tekilatm a bavurarak,

hastalk ve haereyi
teshil ettirip, buna gü-

re tavsiye edilen ilaç-

lan kullanmalar isten-

d.

Selden kalan l
ve pislikler

temizleniyor

Geçtiimiz günler-

de ar yaan yamur*
d in *oura gelen telin

çekilmesi ile oltan l
vc pisliin temizlenme-

sine davan ediliyor.

Belediye ekipleri

nailde v« sokaklarn te-

mizliini salamak i-

Çin tali) günleri de ça-

lyor.

ddiay kaybetti

/ Dün gece 9 adet

ambaba tatlsn 3 sa-

at çerisinde yerim di-

ye Zeki Kop Uc Idda-

ya giren Mehmet To-

run 5. çatly bilire *

meden ddiadan vaz

geçti.

ddia neden] le or

taya konan 5 paket
Mu)bora sigaranm Zt-

kl kop kazand.
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(tBc^ vakit namaz kapnzn önünden a

! kp giden ve insann hergün i v-ndc be de
! fa ykand bol sulu bir nîhir gibidir.»

HADS ERF
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Azrail Kapy çalmadan
•Durmu TURGUT*

Hele bir 5060; yadmz gelelimde o zaman 0-

bür dünyay dütmumye ba] rz.

Bu günümüzde pek çok kimiden gittiimiz bir

sözdür, Ut düünecek i insanlar hesabm yaptklar
yadlara erimeden önce dünyann tadn diledikleri

gibi çkarma gayreti içindedirler. Yaptklar plun en

az altm sene yaama kiraziyesi üstüne kuruludur.

Buna göre normal ol trak elli yana girince ötek i bii

tün kötü alkanlklarndm ve fiillerin len syrl«cak
namaza balayp oruç tutacak, hacca gidecek. Ksa-
cas esasl bir tövbe yapp bütün günahlarndan U
temizlenerek tertemiz bir kul halinde yeniden haya-

ta doacaktr.

Ama ne var ki bu planl.tr çou zaman tutmaz

Hiç beklenmedik bir anda andzn geliveren ölüm bü-

tün hesaplan alt üst eder ve Unum hiçbir hazrl
olmad bir anda suni melekleriyle kar karya b*
rakr. Ü acda duyulun pimanln faydac yoktur.

Artk i iten geçmitir. Söyleimi bir vaziyette dün-
yay tarkttnit Allah göstermesin m kötü ve acna*
cak bir haldir,

te buna dikkt çekmek içindir ki Cenab-k
Tekdsür suresinde insanlar ikaz ederken öyle buyu-
rur.

uMaî ve evlaüarmzla böbürlenmeniz sizi öyle*

leine oyalad ki bu meguliyetiniz siz ölüp de kab-
rinize dofnolünuncaya kadar devam etti. Bundan sa-

knn. And ûUun ki siz o alsvlunmi atei (c hmnen)
mutlaka göreceksiniz d*

Allah'a ve ahirete iman olup ila Kupann be-

yanlan karsnda birazck olsun kalb kulan uça -

bilen bir kimsenin b iddetli ikazlar karsnda ür-

perme rnes j mümkün deildir. Onun içindir k alem-
lerin rabbi olan A lah ‘m tekrar tekrar beyan buy ur-

duu uSûknn) saknn! saknn t" ikazlarm kalbinde

zerre kadar iman butumm bir insann ruhunun de-
rinliklerinde hissedip hayatn ona göre Ayarlamas
ebedi hayattaki gelecein selameti bakmndan mut*
lak bir zarurettir.

Kiinin bütün Ömrü boyuncu kendisini kabrinde

yuuht brakp gidecek olanlarla megul olup öyalana*
•1 no d'Tüce akl kârdr? Ölümün m* zurnan gelecei

belli deildir. His iplnmm zamanda gelse dahi nsan
ömrünün yalnzca belli bir ksmndarj deil Lamamn
dun suale çekilecektir. (Sonu Gelecek Sayda)

TEKERRÜR
i

It.boj birikirin k hrp böyle olun -kz,
Rflzg&r bir tubT olur, LÛT KAVM '.»nnr biti.
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Sohbet:

Ramazan Ay ve Ornç

*Yunus ATASOV*
fince 12 ayn sultan Ramazan y'n hepiniz*) ve tüm

tslâm alemine hayrl olmasn Cuiüb- Allah'tan niyaz ederim.
Oruç 3 Amitle binasnn üzerimle yükseldii be ana te-

mtdd*?n biri ve önem srasna göre namazdan sonra kincisidir.

Bu ayd oruç tutmay Cennb- Allah mlere farz klntr, U-

ruç malum olau vakitte, yani imsak tan güne bntmeaya ka-
dar olan müddette yemek ve içmekten saknmasyla beraber

kalpta hiçbir kötü düünce ve fenaln bulunmamal, bütün

ezann (Cenab Haklar yasak ettii eylerden korun maildir. O
rucun hakikati, arzular terk etmektir.

Uamazan- erif aynda yaplan, nafile n mm, sadaka ve

bütün nafile ibadetler* verilen sevap baka aylarda yaplan

farz ibadetler gibidir, Bu ayd t oruç tutann, bir oruçluya if-

tar verenin günahlar afführ. 1 1 oruçlunun sevab daim 1 nrl ir

hiç azalmaz.

Bu ayn fazh t i çok yücedir. Kuran Kerim bu ayda

inmitir. Allah Tenli dünyada yaplan ibadetlerin hepsinin se-

vap derecelini belirlemitir. Orucun sevabn ise belrh-mem*

o yanlz benim Hiükâfatlandncaun ibadettir büyütmütür.

Görüyoruz ki oruç tutmann sevab ne kadar çoktur.

Peygamber (S.A.V.) efendimiz buyuruyor ki;
11 Allah u

Teahi size lir ayda oruç tutmay farz klmtr. Bu ayda gök*

yüzünün kaplar açlr, Cehennem kaplar kapanr. Gmub*
Hakkn rahmetinden kovulmu olan eytanlar balanr, na-

narak ve kymetinin uuruna ererek gündüzleri oruç tutan

geceleri teravih namaz klarak ibadetle geçiren kii dünyaya gel*

d ii ilk gün gibi günahlarnn hepsinden syrlr", buyurmutur.

Oruç tutmann salk açsndan da çok büyük faydalar

vardr. Yln her gününde aldmz besinleri sindirmek için

orgun lininz büyük çaba sarfeder, Ancak oruçlu olduumuz zu

man dinlenme frsat bulun Meselâ karacierimiz ömrü buyunca

yalnz oruç srasnda heba almaktadr Yaklak alt saattik bir

dinlenmu ans oruç Mirasnda vardr. Böyloco oruç 'La karaci-

er hem sindirimi" ilgili hücrelerini dinlendirir, h»un da bu tira-

da savunma - 1 ini ve kan hücre yapm komihrindikl gflrtVnl

daln düzenli ve sakin bir ortamda yapar. Dier yandan ön Jirîru

.sistemi ve bedenmo ilgili faydalan dolam ve k m shlemine et-

kisi, .sinir aHtemi va ruhsal yap üzerine etki a oldukça puttur

Bütün bml n Tp ou güzel biçimde ortaya çkarmtr.
Bu konuda Peygamber efendimiz iler eyin zekili vardr

Vücudun zekat da oruçtur. Oruç sihrin yansdr, b yurmu t ur.

Konumuza yine Peygamber efendimizin brhadlcri lU

|t)«Vifn Sahile I •!«)



Sayfa: 3 Yeni TAOVA Perembe 6/6/193S

Taova Alçakbel Köyü Cami Yaptrma, onarma ve ihtiyaçlarm

Karlama Dernei
MADDE: 1* Dorncgm Adi ve Merkezi:
1

-

Taova Ak*kbol Köyü Camii Yaptm*. Onarma ve htiyaçlarm Karlama
DornefciMlr,

r * v 9

2-

Merkezi Taova Hçoa Aîçakbel K&yü'dllr*

3-

Saddco TftiavA ilçeni Alçakboi Köyünde raal/et götenr,

4-

ubesi yoktur.

MADDE: 2- Dernein amac vt çabm* biçimleri:
1 -Taova ilçesi Alçakbel k&yünda bir Camii yaptrmak, onarmak, ilavelerini

yapmak yan teolaler kurmak, ihtiyaçlarn karlamak, üyeler arasnda sosyal, kili-
tu;ol faaliyetleri &eitrmok, kimseam çocuklarn tahsillerinde maddi katklarda
bulunmak E ibi faaliyetleri gelitirmek.

JÇahma biçimleri: LKcJydo camii arsas almak 2 . Arsa ürerinde camii ina*
etmek 8.Et rafndk i duvarlar yapmak 4X*mitnln minaresini yapmak 5. Camii avlu*
susa çeme yapmak 6.adrvann yapmak 7.Camü onarmak ve ihtiyaçlarn kar*

6 Camimin yan tesislerini yapmak 9 t Yan tesislerinde Kur'aa Kursu açmak
10-voy^ bulunaa fakir ailelerin çocuklarnn okumasnda maddi katklarda bulun-
mak II.Üyeler arasnda «meyal, kültürel çalmalar yapmak 12.Yasalar a ve türügûn
elverdii ekilde faaliyetleri gelitirmek.

MADDE: 3- Dernein
LHesgül Münel

S Abdurrahman Cemk

3.

Mustafa Kaplan

4,

Ahmet Demir
5 brahim irin
6.Dursun Demirci
7 Ha a an Karaaaç

Kurucular
Mehmot Taova- 1330 T.C. Çiftçi Alçaltbel Köyü
Süleyman 4 1932 e € 4 e

Mahmut % 1038 * e e e
Haan * 1923 m. C a c

Süleyman a 193? m « «t m
Ali * 1936 e t € *

Yusuf * 1932 € € < 4

MADDE: 4- Dertsek üyelii: [.Asil üye 2 Fahri tiye

A»l üye (Sorncgm kurucular yo müracaatla Yönetim Kurulu karar le kaini
edilenlerdir. Genel kurulda seçme yo seçilme hakkna haizdir.

Kahr tty* dernein sempatizandr. Genel kurulda aeçmo ve seçilme hakkna
hala deildir.

MADDE: 5-ÜyeUk aidat: l.Dern*o çiri» ücreti olarak 1000.- Tl. alnr. 2 Yl-
lk normal olarak 1000.- T!, ödojir.

MADDE: 6- üyelik haklar: l.Hiç bir kimse torla dernee üye edilemez. 8.0-
yeler e^it haklara sahiptir. 3. üyeler arasnda dil. dm, rk. renk, mezhep, aile ve
tüm» gibi snf ayrl yapamaz ve bunlarla ilgili hükümler konamaz, uygulana-
maz. 4.Cyelor istifa hakkna eahiptrler. j.AziI üyeler göne! kurula katlamad
takdirde bir bafka asil üye tarafndan temsil edilir, d Asl üyelerden birinin birden
fazla üyeyi genel kurulda temeli edemez

MADDE: 7- üyeliin sona ermesi: 1. istifas ile 2-ÖIümü halinde 3.Bir baka
ile veya ilçeye zfinmas halinde 4.Yönetim kurulu karar le ihrac halr.de.

MADDE: 8- Üyelerin genel kurula çarlmas: l.Yönetlm kurulu toplanarak,
toplantnn yaptlmasndan 20 gün önce toplantnn günü, saati, yeri ve gündemi
belirleyerek karar deflerine karar u‘:r. S-Yönetim kurulu karardan sonra toplantnn
yeri. günü, saati ve gündemini bir gazetede ilin eder. .Toplanya katlacaklarn
lis:osinide ekler. 4 Gazete ilini ve isim listesi ile birlikte bir yaz le Mülki Amire
toplantnn yaplmasndan 15 gün öneo yaz ile bildirir.

MADDE O- Dernein organlar : I- Genel kml. 8- Yönetim Kurulu. 3- De-
aoüomc kurulu

Gonfll kurul, normal olarak 2 ylda bir Mart ay içeriiml* Yasann 21
maddesi goregincu çarlarak toplanr.

Yasann ilgili hükmü gereince, gerektiinde her raman olaanüstü olarak
«in uuro tiyle toplanr* Gonol kurul asil üyelerin bir araya gelmesiyle mey-
dan gelir, Genel kurulu idare etmek üzere l bakan ve £ katip üyonin açk oyla
aday gösterilmek suretiyle «oçiral yaplr vo divan teekkülünden sonra gündou
gorogi toplant yaplr. Toplantnn nisab yasann 83ncü maddesinde belirtilen e-
kildo yaplr.

Oenel kurulda kararlar açk oy taenlfl ile 3/8 çounlukla alnr. Yönetim
kurulu asil üyelerden olmak üzere aday gösterilerek B Asil 5 yedek üyonin gonel
kurulca gidi oyla seçimi yaplr. Tasnifini divAn yapar. Denetlome kurulu asl üyeler-
den aday gösterilmek Üzer* 3 Asil 3 Todek üyenin genel kurulca açk oyla leçiml
yaplr,

MADDE: 10- Genel kurulun görev ve yetkileri: l.Genel kurulda gündem gere-i konular gürüjerek 3/2 çounluk sistemi ile açk oyla karara balar. 2.Organlar
seçer. 3. Bütçeyi kabul veya deitirerek kabul eder. 4 Yönetim kuruluna yetki ve-
rir. 6. Dernek tüzüündeki doijiklil yapar, O.Yan tesislerin yapm için yönutm
kuruluna yetki verir. 7.Yasada belirtilen çekilde tüzük dorultusunda yaplacak s-
lor için yutki verir.

(Davam 3.. 4. do )

[ Hui.khInIz "]

|

Irgat

Afi deilim ben

Bakasnn srtndan geçinmiyorum

Benim yüksek apartmanlarm yok

Dam yamurdan kn
Kerpiçten evim var.

Doktor bilmem ben

Birkaç hocann yazd muska
Hastalannca yi eder bent

ÜtülÖ giysiler bilmem

Birden bir yelek giyerim

Spreyler, kokular tanmm
Terdir, topraktr kokum
Ben rgatm, tarlada çapa yapn
Gündelie giden rgatm
Anadolu yatar barmda
Emek vardr aklmda

Haksza kazancm yok

Beni rgat edenlere

Kinim nefretim vardr

Ben rgat dodum
Eöyîemi öleceim

Elbet birgtin bende güleceim,

iErtujrul AKSAL

Düünceler

nsanlar Alahtn emrini tutsalar

KurWn yolunda kirde* olsalar

Yüce Peygambere kulak verseler

Herkes birbirini sevse diyorum.

Kin nefret duygusunu atsak gönülden

Yaîvarsak Mevîaya ti derinlerden

bretler alsak dünden bugünden

Herkes gerçekleri görse diyorum.

Büyüü tanyp kuçud sevvek

Herkesin hatrn gönlünü alsak

Gaflet uykusundan artk uyanak
Herkes hakka doru dönse diyorum.

Kitaplar okuyup bilgiyle dolsk
Fakirin yoksulun halini sorsak

öksüzün yetimin karnm doyarsak

Herkesin halin 1 de bitsek diyorum.

Hep birlik içinde yurdumuzu tavuk
Fabrikalar kurup onu yüceltsak

Kur an'n yolunda hap Herksek

Bu vatan urunda Ölek diyorum*

Omn KU

Ak ve Para

Â*k bir tutku

Para ha gelecek

kisi de yoksa banda

Yftfamayi ne gerek.

Etujrul Akbl
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Kim ne kadar vergi

ödedi?
Fikri Tümcr Qakk;*l 55.020.
Ali Aydm Ayakabc 37.323.
BiSck özgen Nakliye bak. 77.145,
Sadi GOmü Kantrjye 318.370
Yusuf Sayan Manifatura 93 760.
Remzi Mejhur Mobilya 52 680.
A*Kerlm Sebat Nakliye 98 703,-
Nazm Küçük Merubatç 96.034.-

H. Hafif Uta Ayakkabn 46.146.-
fsmalî Pulur Nakliye 99 750,-

Mehmet Zer^n Nakliye 33.407.
Yujyf Ylma/ GMS 32.400.-

(Devim Edecek)

;

LAN
Taova Asliye Hukuk Hâkimliinden

Davac Refull özden lr vekili Au. Nail E-
ren tarafndan davallar Hd/io, Taoua Be-
lediye Bakanl uc Karayollar aleyhim* av*
uiî olduu leçil davasnda;

Dauu konusu Taova ilkesi köprüba
mevkiinde dousu; Hakk ue Dursun Kara, bu-
ts; Abbas Ylmaz m- Nu/ru Onul, kuzeyi: yol
m> rmak eddi, güneyi: Tuaua-Erbna kara-
yolu itv çevrili 903 t)2 hk tanmaz ü/l-rinde
hnk ue alakas olunlarm ma lkemerni dîi I9H1 y/>
osas soyl dosyama müracaat oümden ilan
olunur.

Hvliuk Hâkimi 23711

fîlçakbel Köyü Cami Tüzüü
ttattaraft ^ j

Madde ti* Yönelim kurulunun görev ve yetkileri * I) Genel kurulun
çiminden îom 7 gün if-tdc lt Üyeler tnplasur-tk gOrev bölün» d v ;Mr | Jf j, ^ncj>m her türlü leihll etme yetkisi dejtr«ltu«mda çalmalarm yürviiür w
terlerini tutar 4) Gelir ve gider ter ini ffta ve tüptük d^ruliuunda \ x^ r j t /
>clcr genel kurula çarr. 8) Bütçeyi genel kurula hanrUr 7) t\*|i >f |

,u hasrlayarak genel karda aunar. 8) Dernek t Ürününde deiiklik nüvem
**'

lacnk ie Dudam harUr ve gftarl kurula »naar, 9) Genel kurulun çrdl
*,'*

’!
kiler n! kullanr. 10- üyeler arasnda loyal, kültürel, ekonomik tâht«i*

>( ‘

Stlidrir. II- Demek amac do^rtltuumia yaplacak hotulan yer ,ac gen^'

Madde 12- Denetleme kurulu: - Genel kurulun «çiminden %»ntx $geçmemek suretiyle asil üyeler bir«raya gelerek, Yasa ve lüök «l;
sru ] t

*?'

ilemlerin yuruvup yürümedii taunumla yönetim kurulu çalmalarn denet
1er. 2- Raporunu JÖOciîrn kuruluna verir 2- Gcae kurala karn mrumlu

*

4- Raporunu genel kurula sunar.
Wkf '

(Sonu gelecek Sayda)

lân
Taova Asliye Hnknk Hâkimliinden

Ua ikici r«if,u;. ilin Gümulik Koi|ünden
Hüscjln KattboluT *n J:i!i An. Nail Eren inru*
fdau duuallar II ./in-. Tu^oa Holodtjn> Du>*
kimlii ue Karuyullan ak-jliru- <]<, :t> olduu
lesül dauuüim i]u|<jt:m durulma-ulu u ivilen
uru karan gvreico:

Daua konusu Ta;ma tmesi Yellrmk
Mahallesi hudutlun içersinde doû"3i: sa Kim-
bolat, bats: Ahmet Onal. kuzeyi: Demir Kat-

i[ütHM|i: Toooa-Amasya Karayolu Us
Çeurlt taknmaz üzerinde hak uo alakas olan*
Krn malk-m'iuzi Hu SI >at|ll duuu dn—
Hasna müracaat ötmeleri ild olunur.

Hukuk Hakimi .* r/

Sohbet

Uü»urtft t, î4n

Kim Kamaran orucu-

mm fazilvlie inmt*

r^k w karln Al-

luh’tan bekleyerek o-

ruç tutarsa geçmi gU,

Hallar balanr v
Allah v kiminin yfl-

cOn ceptineu aU?n-

Jon yetmi yl lûrecek

bir mesafeye uuklt-

tnr.

lân
Taova Sulh Hukuk Hâkimliinden

Dumclar Hacer Zorlu, Fuy/.ullah Akn,
Ömer Alc tukilleri An. Nail Eren tarafndan
claualttor Hazino ve Taova Öolodlye Btskan-l aleyhine açtklar tescil davasnda;

Dava konusu Taova »îçed Velhrmak
mahallesi ötegeçe nouhiindo dousu. M/tG
fer Sayn* bats: imar yolu, ku/fiji: mar yolu
güneyi: Suat Boktu üe çevrili IHj mi lik ta-

nmaz Üzerinde hck tv alakas olifilunn
mchketmnnr/în î9yj j9 e>as >uyl dana do®*
yasna müracaat ötmeleri ilan olunur*

Hukuk Hâkimi 23714

lân
Taova isliye Hukuk Hakimliinden

Düuûc Taouamn Krklmrnon Köyiüdan
lizet Akn tara fin tla n düuâlkr Hazine un Tn-
ouu Belediye Bakanl ye Kanijoll n yönel
müdürlüü uloylio açm olduu Umcü dâvö-
snda;

I)ûü \c *muu Tuüiî » lkesi Küprühn^ onu-
ki inde dousu; Belediye kavukli, bats; Os-
man Kayalar* ku/eyl; arazi yolu, güneyi: Ta-
ovo*ITLuu Karayolu ile çevrili t»7:?s nü Uk K-mmz üzuriuie hak uo ülukas okjnkrm nl*
kememizin 9Vj. 20H esn s<yl düui düsyusmu
müracaat ütmeleri 110 1 1 olunur

Hukuk Hâkimi 23714

Yeni Taova Matbaas
Hikmetinizde olmaktan kvanç duyar.

Gazete— Dergi — Kitap

Karivi/ - Kariadres - Ifcrlür Havram tebrii Ballkl Zart

Günlük Parekente Sat Fii — Sipari Fii

Doum-ÜIum kâtlar - Nüfus kât Örnekleri

(kametgâl, yilal kâd

Dernek ve Kooperatif makbuz ve kâtlar

.ve Bilumum mdtim evrak tekrenk ve renkli

olarak itina ile yaplr,

MATBAAMIZ OTOMATK HASK
MAKNALAltlYIA KMKtNZDKDU.

ADRES : IIüseynaltun Pasaj Kal I

TEL.: 347 — TAOVA
ü :J

%


