
Görele
Malmiidiirlüğünden

Görelenin Hendekbaşı ma
hallesinde askerlik şubesinden 
boşalan hâzineye ait bir adet 
zemin katı taş İki katı ahşap 
üç katlı bina enkazı kapalı 
zarf usulü ile satışa çıkarıl, 
mıştır. Muhammen bedeli 
30.000 lira olup geçici temina
tı 2250 liradır. Satış 12.7.1965 
Pazartesi günü saat 11 de Gö
rele Malmüdürlüğü odasında 
komisyon huzurunda yapıla
caktır. 2490 sayılı kanuna gö. 
re hazırlanan teklif mektup
ları ihale saatinden bir saat 
evvel komisyon başkanlığına 
verilecektir. Satışa ait şartna 
meyi talipler her gün mesai 
saatleri içinde Maliye daire
sinde görebilirler. Taşradan 
olan taliplilere 50 kuruşluk 
posta pulu mukabili dairece 
adreslerine gönderilir.

(BASIN: 10433 — 5195)

İST. Asliye 3. cü 
Hukuk Hâkimliğinden

ZAYİ — Pasomu kaybettim. Hü
kümsüzdür.

İbrahim BAYRAKTAR®AŞI 
Yeni Kolej 

(Tercüman — 5220)

"  odun olsa sürüne sürüne ellft kazanır, derler. Kaldı k! insan! Seksen yıllık yaşayımım, bunnn 
en aşağı, altmış yılını düşünceye, bilime, sanata veren bir insan elbet bir takım kanılar, İ- 
nançlar elde etmiş olacaktır. Hele yetmiş yaşından sonra, durum büsbütün başka oluyor. Neden 
böyle oluyor, diyeceksiniz. İşin tabiatından olacak. Beş yaşında bir çocuk dünya çapında bir virtüz 
oluyor da otuz, kırk yaşındaki sosyolog, psikolog, estetikçi, pedagog şaheserini kolay kolay vere
miyor? İnsan düşünce yaşayımının gençliğine, ancak, altmış yaşından sonra girebiliyor. Olgun de
nilebilecek eserlerini de ancak, yetmişinden sonra verebiliyor...

Kalkınma ağacının 
kökleri nerededir?

H ükümet adamları! Bu 
satırları sîzleri için yazı- 
yorum. Nede olsa, bun

ların bir düşünce varlığı ta
şıdıklarım sanıyorum. Çünltü 
artık seksen yaşma bastım. 
Ben Türkiye’nin teknik ala
nındaki ilerlemelerinin tersi, 
ne olarak, kültür buhranı, mil. 
liyet buhranı, geçirmekte ol
duğuna inanıyorum. Türkiye'
de milliyet yani din, dil, sa
nat buhranı vardır. Bu buhra
nı önlemedikçe Türkiye’nin 
kalkınabileceğine inanmıyo
rum. Nasıl ki Batı milletleri 
de milliyetlerine kavuşmadık- 
ça kalkınamamışlardır. Siz 
hükümet adamları bu günkü 
Türkiye'nin demokrasi ne( 
cumhuriyet ile kalkınabilecek 
ğine inanıyorsunuz, değil mi?

964/708Movses varisi Parseh Dlyaroğlu 
tarafından davalı İst. Muhakemat 
Müdürlüğü aleyhine açılan tescil 
davasında:

Beyazıt, Dayahatun mahallesi 
Uzunçarşı sokağı, ada 267, kapı 27’ 
parsel 77 sayılı dükkânın dâvacı 
tarafından tescili talep edilmekte 
olduğundan mezkûr gayrimenkul 
üzerinde hakkı iddiasında bulunan 
lar varsa yukardaki dosya numa
rası ile kanun hükümleri dairesine
d* mahkememize müracaatları * 
nci defa ilân oluriur. '

(B A S IN : 10684 —  5217)

Şimdi Batı kalkınma tarihine 
bir göz atalım.

1 — Lüther İncil’i halk dili
ne çevirir.

2 — İncil dili edebiyata te
sir eder, millî edebiyat 
doğar.

S — Millî edebiyat politika
ya tesir eder, millî dev
let doğar.

4 — Millî devlet millî eko
nomiyi yaratır.

5 — E k o n o m i  endüst
riyi meydana getirir.

S — Endüstri, Hürriyet ve 
şahsiyet kültürünü ya
ratır.

biata karşı gidilmez deriz, 
kalkınma olayı da bir tabiat 
olayı değil midir? Neden ona 
karşı gidiyorsunuz?

Sözün kısası, kalkınma tek
nikle, politika ile değil, kül
türle, milliyet ile başlıyor. 
Milliyet denilince şu üç şey 
düşünülüyor: Din, dil, sanat. 
Milleti kalkındıran da, sonun
da demokrasiye, cumhuriyete 
ulaştıran da bu üç yaratıcı 
kuvvettir.

Simdi siz bana şöyle bir 
soru sorabilirsiniz: «Kal 
kmmanın başlangıcı 0- 

larak din, dil, sanata bu kadar
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7 — Hürriyet ve şahsiyet 
kültürü demokrasi ve cumhu
riyeti var eder.

Demek oluyor ki milletçe kal 
kınmanın yaratıcısı demokra
si, cumhuriyet, endüstri de
ğil, milli birlik, millî bütün
lüktür.

Görüyorsunuz işte demok
rasi olsun, cumhuriyet olsun, 
kalkınma ağacının kökü de
ğil meyvasıdır. Öyle ise, kal
kınma ağacını neden tersine 
baş aşağı dikmiye çalışıyo
ruz? Hem de böyle dikmekte 
neden direnip duruyoruz? Ta

önem vermenizin sebebi ne
dir?» İşte söylüyorum: Din, 
dil, sanat dediğimiz varlıklar, 
Emil Durkheim, Ziya Gökalp 
gibi, büyük sosyologların san
dıkları gibi, sosyâl kurum 

(İNSTİTUTÎON SOCİALE) 
niteliği taşımazlar. Bunlar sos
yâl kurum olmadan önce bi
rer sosyâl kuvvet, (FORCE 
SOCİALE) niteliği taşırlar. Bu 
kuvvetler, maddenin ısısı, e- 
lektriği ışığı gibi, kurucu, ya
ratıcı kuvvetlerdir. Bunlarsız 
toplum olmaz. Etnografyala
rın en ilkel toplum olarak 
gösterdikleri Avusturalyanın

iki klanlı totemci toplumlarm- 
da devlet, hukuk, ekonomi, 
bilgi gibi sosyâl kurumlar 
yokken, din, dil, sanat deni
len yaratıcı kuvvetler vardır. 
Kurumlarm var olması nüfu
sun artmasından, sosyâl yo
ğunluğun, iş bölümünün mey
dana gelmesinden, toplumun 
toprağa yerleşmesinden sonra 
olabilmiştir. Toplumların tari
hinde, yaratılma, kalkınma gi
bi düşme, alçalma da ilk önce 
bu kuvvetlerle olur.

Bukadar da değil, din, dU, 
sanat, bu üç kuvvet kendi ka
buklarına çekilmiş varlıklar 
değildirler. Bunlar son derece 
yayılıcı, kaplayıcı, içe kadar 
işleyici kuvvetlerdir. Din de
yince hatıra yalnız inançlar, 
törenler gelir, o kadar! Din 
duygusunun insan düşünüşün
de, insan duyuşunda, insan iş- 
leyişide, insan çevresinde gir
mediği, sinmediği neresi var
dır?

Dil diyoruz. Dilin bir de 
jestlerle, pozlarla fışkıran şu
uraltı alanı vardır. Dili keli
melerden cümlelerden ibaret 
sanmak kaba bir anlayış olur. 
Milliyeti milliyet yapan o ke
limeler, cümleler değil asıl bu 
şuuraltıdır. Ya sanat? Toplum 
varlığında sanatın, sanat de
ğerlerinin sinmediği nesi, ne 
vardır, Sanat, aptesane mer
merlerinden minare âlemleri
ne kadar, bütün yapılan kap
layan bir kamu gücüdür.

DÜNYASIM  İKTİSAT

Tütün için gerekli tedbirlerin alınması isteniyor
Türkiye Tütüncüler Federasyonu Başkanı Celâl Umur ekici ve İhracatçı İle 

hükümeti İşbirliğine çağırmış «Milli bir tütün politikası yapılmadığı takdirde, tü
tüncülüğümüz çok kritik bir duruma gire çektir. Şu anda bile bu krizin acıları duyul 
maya başlanmıştır.» demiştir. 1964 - 1965 ihracat mevsiminin Eylül’de başlayıp Mayıa 
sonunda bittiğini, 91 milyon 500 bin kilo olan işlenmiş tütünden sadece 63 milyon ki
losunun satıldığını belirten Federasyon Başkanı özetle şunları söylemiştir: «— Sa
tılan bu milcdarın 43 milyon 500 bin kilosunu Amerika, 9 milyon 500 bin kilosunu 
Serbest Avrupa Pnzarı, 8 milyon 500 bin kilosunu anlaşmalı 
memleketler bir milyon 500 bin kilosunu da anlaşmasız 
memleketler almış ve yurdumuza 95 milyon 500 bin dolar döviz gir
miştir. 28 milyon kilo tütün elde kalmıştır. Bunun 15 milyon kilosu 
Tekel’de 13 milyon kilosu da tüccarın elindedir. Müşterek Pazardan 
ümit ettiğimizi alamadık. Mahsulümüz çok olmasına rağmen lcâlite 
düşüktür. Fiyat da geçen seneye nlsbeten azdır. Bu yıl Şark tipi 
tütün yetiştiren Balkan memleketlerinin rekoltesi 510 milyon kilodur, 
îç istihsalde elde edilen tütünün fire hariç 312 milyon kilosu dış pi
yasalara çıkarılması beklenmektedir. Dış piyasa en fazla 250 milyon 
kilo tütün almaktadır. Şu anda 100 milyon kilo açıktadır. Bu durum 
karşısında, bizim 143 milyon kilo tütünümüz İhraç edilmek üzere 

No.mc.1 60 -  70 tnilyon kilo A h ud ad ır. Bu
da gösteriyor kİ, elimizde ihracı İmkânsız küliyetll miktarda tutun 
kalacaktır. Eğer gerekil tedbirler alınmassa tütüncülüğümüzün sonu 
karanlıktır.»

GÜNLÜK OLAYLAR

Eskişehir Basma 
fabrikası açılıyor

3,5 MİLYON LİRALIK DEMİR-ÇUBUK, 
KÜTÜK, BLUM İTHAL EDİLİYOR.

İktisadi komite kararı İle Sovyet blokundan bulum, kütük ve de
mir çubuk ithal ediliyor. İnşaat mevsiminin açılması ve devlet ya
tırımlarının hızlanması karşısında, demir ve çelik konusunda özel-

Esklşehir Basma fabrikası 28 
Haziran Pazartesi günü törenle 
işletmeye açılacaktır. Eskişehir 
Basma Sanayii Anonim Ortaklı
ğı olarak 6 milyon sermaye 11e 
1957 'yıliridâ fnşasma başlanılan 
fabrika 24 milyon lirası inşaata 
ait olmak üzere 90 milyon liraya 
çıkmıştır. Fabrika 22.400 iğlik 
kapasitededir. 660 dokuma tez
gahına sahip bulunan bu iş ye
rinde pazen, divitin, krep, sa - 
ten, basma, pike, perdelik döşe
melik gibi yüksek kaliteli mal
lar imal edilecek, imalât miktarı
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