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W aç!
ılanında Türkiye'nin i
tstnln hedefi, dUnya d

toiiyi takip edip üretimi

ı,eıjıliklere açft tııtarak
-bu 

güıılere gelmenin

hıs'arisını aıilanı. Başa-

nOİ girlıl< r,e beraberli-

ğiıı önemıııe değinen
7ekeıiva Acar, ""Bu gün

oro,nosvon alanında
tur[.,ı.hin ıik 5 firması

arar,,İdayz. Türkiye'de

inliufakli 10 bin mat-

baa arasında ise ilk 50

fimra arasındayu" dedi.

Acar Matbaısının üç

a\ ı alında laaliyet gös-

ıerdiğine ışaret eden

/ekenıa Açaı'lr!ııba-
a. derği, kaialog broşür
ıl-ış gibi kağıt üzürende

ı apılacak her türIü işle-
jıı İ bunvemizdeki tesis-

lk S'inde bulunan
evleri ile yanşmak

1erıle gÖrçekleştirilioruz. Yaklaşj< 200

fiıma-de 
-baglantınıız 

mevcut, Türkiye

ı.ııi:i,ııdc bIı itere .Promosyon rek-

lıin alanslanve bayilik sıstemiyle çe-

İİıii liİkelere ihracaİ yapmaktayız, Ul-

keniıı irer ııoktasında bayimiz ınevcut,

İUriir. *n.liıidc kıııasİıelerle ve da-

gıtıcılİrlİ çılışıvoruz." Şekliııde ko-

nuŞtll.
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bağladı. Acar. 'Bız eğer bu işi bışarı-

voısak ııraınizdaki ıııtizam ve dtizün-

İl.n l<.rvnıi lanıı or. Birlik ve beraberlk

bışunyada ge tİnlor' şekliııde koııuş-

tu.
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Reşacliyeli henışelınleıirıe Açar

lrtaOaasİı, gezdiren üretini. pianlania

müdürü Muİtafa Acar'da okuduğu-

muz kıtarılırın tıikettiğiıniz tcfterlcnn

ne şekildİ ıapıltlığıııı hircr bireı gös-

İ.rdi. n'l.t6rc,lıgın zcr bir iş oldugu-

nıi ifade edeıı Acaı "Kalitenıiz iyi,

Yanıığıınız işlerde'i J bir fire pıymız
ur,l rİtnolcliı,e siireklı tılarık aıak

uyduru,voruz" dedi.
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Acar M atbaasındakı kclkteii,'in bir-

ıle krı;iıık saıııtcısı ı,arclı, Tokatlı aşık

nturot Akkai"a sü]iirıliği tiiiiı:iltrle

irenışehnleıiıri çoşturdu,

Zekeriva Acar her geçen gün artan

nerfonnİnslanvla ılünı a'yu açıldık-

ıınnı beliırerek. 5 biıı ınetrekare kı-
nı[ı alanda buluııın tesislenn dalıa

hı buı,t-ıtmeı i düşündükleııni il'ade

cdere(. " İhracaiıa 1ıızlı ıc enıin a-

tımlarla vürüyoruz. ]hracat pauınızı

artınnaka karariıyız. ABD, Tanzan-

va. İsrail. Kazakistaıı. Ozbekıstııı,
Rl,rr.. Ukraı,ıia. İngilterc ıe Hol!ın-
Oa ğlıİ ülkelğre ihracat yııpıvoruz"

dedi.*- 
B,AŞıRININ SIRR.] BiRLiK
Kolktevl'de konıışaıı Acar M atiıa-
",.,. : : ",,-. ", Ij,, l,i,,, İl,,ııı.\,.,.ıl':l:ltr!ı!ıı i,:iırııır iı ıgVur 9

lıasarılİ o1inalarınııı sırrını birlik |"ıe-

rabedik ı,e aile şirtrıeti olıııalıırırıa
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