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Evli Kz kardeini kaçran
ahs pazar yerinde vurdu
Bugün saat 9.00 s-

ralarnda. evli kzkardei*
ni kaçran ahs, sebze
pazarnda yüzlerce kii
önünde iki kurunla vu-
rarak öldürdü.

Bundan bir süre ön-
ce Tekke nahiyesi halkn-
dan Ramazan Kurt (30)
Tasna köyünden Kaya
Ylmaz'n evli bulunan k-
zn kendiside evli olma-

sna ramen kaçrmtr.
Buna ar derecede

kzan Kaya Ylmaz'n 13
yandaki olu Alien Yl
maz ablasn kaçran Ra-

mazan Kurt'u pazar ye-

rinde görünce tabanca

ile iki el ate etmek su-

retiyle öldürmütür
Olaya müteakip kaç-

maya çalan küçük katil

olay yerinin biraz uzan-
da yakalanm ve karako-

la götürülerek adalete tes-

lim edilmitir.

Kz Kaçrd 1

Yayladibi T lalama/
köyü halkndan Ömer özay

(18), ayn köy halkndan
N. ö. (17) isimli kz ka-

çrmtr.
hbar üzerine jandar-

ma olaya cl koymu-j, sa-

nklarn aranmasna balan-

mtr.

Kötü yolda olan ablasn

öldürdü

Geçen çaramba günü

akam ilçemizde i'er.en

bir cinayette Ekrem Gün-

düz isimli genç kötü yol

da olan ablas Dürdane

Bayndr', evinde annesi

nin de yanlarnda olduu

(iültpnar’tla kaçak

Ha^hu$ tarlas

yakaland

lçemize bal Gokp-

nar (Horuru) köyü halkn-

dan Samettin Genç. Ka-

dir Yldz. Niyazi imek
vo Durmu Gündüz isimli

ahslarn kaçak haha
ekimi yaptklar jandar-

maca tesbit edilmesi üze-

rine hahalar jandarma-

ca imha edilmi ve sank-

lar hakknda tahkikata

balanmtr.

bir srada tabanca ile vu-

rarak öldürmütür

Ablasn öldüren sa-

nk. verdii ifadesinde,

evli ve dört çocuk anne-

si olmasna ramen ya-

banc erkeklerle düüp
kalkmaktan, defalarca ikaz

etmemize ramen vaz-

geçmeyen ablam hizi in-

san içine çkamaz dur
ma ootirmist». Müslüman -

Türk'ün dünya görüüno

tamamen zt olan bu tik-

sindirici tutumundan bü-

tün ikazlarmza ramen

vazgeçmemesi bende
ruh bunalmlarna sobob

oldu. Böyle bunalm

geçirdiim bir anda onu

öldürdüm.

Sank Ekrem Gündüz

ilk sorgusundan sonra

tutuklanarak cozaovino

konmutur.

Almanya'da Bulunan Belediye
Bakan Bursal bir Buldozer
bir Kamyon ve bir taksiyle

dönüyor
Baki <n —

Almanya'dan bildiriyor.

Bir süre önce Alman-
ya'ya gelen Taova Bele-

diye Bakan Süleyman
3ursah. burada bulunan

Taoval isçi hemehrile-

rini ayr avn ziyaret etti.

Belediye Basknn arala-

rnda görmekten memnun
luk duyan Taoval sçiler

birleserek aralarnda top-

ladklar paralarla Taova
B*Iediyasine hem kanal

açan, hem yol düzelten

ve hemde doldurucu va- .

zifesi yapan bir dozer,

blrdamper'i Fo rd kamyon

ve bir de makam arabas
taksi almay baardlar.

Süleyman Bursal en
ksa zamanda alnan bu
araçlarla beraber Türki-

ye’ye uurlanacaktr.

Bu nedenle Taova-
mzn daha nice hizmet-

lere kavuacan ümit

eder. Sayn Bursal'ya ba-

sanlar dileriz.

15 Arkada adna
Baki en.

Not: Yardm kampan-
yasna katmanlarn isimle-

rini yardm nvktar ile önu
müzdeki sayda yaynla-

yacaz.

BUHRANLARIN SERER
Çdkhiut jmücoCCH

Türk milletinin içindo yaayan kii eer kon-

diini samimi olarak Türk hissediyorsa ve bu ke-

mekeliin. isizliin .yabanc devlotlore köleliin

son bulmasn isliyorsa, nemelazmclktan. «bana

na dokunmyan ylan bin yaasnt,«gomisini kur-

taran kaptn » anlayndan kurtulmaldr .
Çünki

milletin ka'kmmaîi fo-din rofah düzeyine ulama-

s demektir.
, . . .

Eer bir millet kalknmamsa, bir fert rofah için

do yayor olsa dahi or geç o da tcrkoitii kiilerin

veviyosine düecektir. Kondisi kurtulsa dahi nosli

ayn çukurun dibinde çürüyüp gidoccktir.

Bu nodonlo deil isizliin, hor türlü mosolo*

nin çözümü için ilk art nomolazmcln, kalk-

masdr. No zaman bu durum ortadan kalkarsa

no zaman insan midosine bir lokma indirirkon go-

ridc bu lokmay yutamyanlarnda varln natrlar

sa ito o zaman kalknma yolunun on uzun mosa-

fe.n
k d^rnoydnUirda nutuk atmakla mutlak

ki olmayacaktr. ki yüzlülükle, oy için memlekete

hizmot yapmakla, hiç bir zaman hiçbir mesafeyi

kn terlemeyiz. Çünkü bu hzmotlorn hops jjornur

do hzmottir. Aslnda mamlckotl batmakian va

kendi kendm/ aldatmak • i dtflldif
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Toprak datm:

Toprak datmndan beklenen sosyo ekono-

]

m»k faydalarn gerçeklenebilmesi, bu gibi tehlkcle

rln müessir tedbir lerle önlenmesini gerektirir. Ak-

l halde toprak datm, bir nevi verimsiz toprak»

larm datm halini alabilecei gibi, tarm üru

ve gelirin de önemli ölçüde dümesi sontcjou

dourur. Buna engel olmak çm. Anayasamzn 52.

maddesinde, devlete, topran kaybolmasn önle-

yici tedbirler alma görevini yüklemitir.

Toprak insan likisinde nsan unsur ur a

önem vermek gerekir. Topra, tnmla uraanlar

ekip biçmelidirler Topra< sahibi olmula b rlik<\

çiftlik yapmayanlardan, bedeli karlnda bu top

raklar alnmal, çiftçilere datlmal ir. Eîi çeit

kimseler buün topran kirac vc yarcya ver-

mekte, kendileri ehirlerde oturmaktadr. Kirac

veya yarc verimli letmecilik yapamad için de

tarm Oriinlarl artma göstermemektedir.

(Devam edecek)

Kongre lan
Partimizin 1976 yl olaan kongresi 7

Austos 1976 günü yaplacaktr.

Ayn gün partimiz Gençlik tekilat top-

lants Parti lokalinde yaplacaktr. Sayn de-

legelerimize duyurulur.

Bakan

Av. Nail Eren

Gündem; I- Açl, sayg duruu 2- Ba
kanlk divan seçimi, 3» Faaliyet ve muhasebe

raporunun okunmas, 4- Tenkitler, faaliyet ve

muhoaeb# raporunun bras, 5- Yönetim kuru-

lunun ibras. 4- Yeni yöneticilerin seçimi 7-

DtUkler, temenniler ve siyasi konumalar 8 Se

çie sonuçlarnn açklanmas ve kapan.
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üphe yok
Yeni bir güne? dodu
Batmayacak bir daha.

Yolumuz karanla

Girmeyecek bir daha.

Her öcümüz alna

Brakmayn yarna

Çkan silâh yerine

Girmeyek bir daha.

Gülsem bakt Türklüü

Edeceiz toy düün
Milletimiz karagün

Görmeyecek bir daha

Vereceiz el elo

O gün bir gelsin hole

Yaktmz meale

Sönmeyecek bir daha

Yemin ettik Kur’an a

Kavumadan Turan'a

Koç. yiitler bu yana

Dönmeyecek bir daha

Açlsn hudutlarm

Katlsn özyurtlarm

Dirilmi Bozkurtlarm

Ölmeyecek bir daha

nanmm üphe yok

Allah bir Muhammed hak

Yükselttiimiz bayrak

Inmeyedok bir daha...

Nafiz KARAKOÇ

Dünya alemi
Bak bu günde oldu akam
Güne yeniden doacak
Bu dünya böyle kurulmu
Böyle gidecek böyle sürecek

Elbet bu kavga bir gün bitecek

Hakl bir yana haksz bir yana ayrlacak
Maherdon sonra
Bir dünya yeniden balayacak..

Nebi Ergin

Arpaderesi köyü

Selde mi?

Aylk kaça ? Sorarlar akl güdük sende m?
Kim utlerse sos voren dilli düdük sendo mi?
Türk düman olanlar «isevudir bilirdik

Yokta «Musoviamisin yoksa hödük sende m?
H. Cengiz ALPAY


