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Gemlikte 
sıtma mücadeleai 

ilimizin ııtmalı tanınan 

ilçelerinden biri de Gemlik'ti. 
Çoktanberl mücadele bö1geal 
dııında kalmıı olan bu ilçe
miz bir kaç zamandanberi 
teıktlita dahil edllmlt ve 
mftcadele doktorlarından NI· 
yazı Gemlik mıntakaıı müca· 
dele doktorlutuna tayin olun• 
muıtur. Doktor Niyazi dört 
memurla bu ilçemizde f aall· 
yete ıeçmlıtır. 

Gemlikte Halkevl 
binası 

Gemlik 10 ( Ôzel ) llçe· 
mizde bir Halkevl binaıı yap· 
tınlacaknr. Binanın planları 
hazarlanmıya baılamııtır. 

Sovyet Sporcuları 
yolda 

Elli futbolcu; ıGreıçt, te· 
nitçl ve eakrimclden miirek · 
kep bir ıpor heyeti bu atın 
Tilrklyeye hareket etmlttlr. 
Yanlarında beden terbiyeıl 
yükMk kurul baıkanı B. 
Mantıev bulunmaktadır. ken 
clllerlDI lıtaıyonda Moıkova· 
nın ıpor kuramları ileri ıe· 
lenlerl ve ıazetecller ulur· 
lamıılardır. 

Sovyetler ve harp 
Moakovadakl Arııuluıal ___ .. • ~ aıı.aa1u•" arıeıe 

birlikleri 101yeteliDe mtıracaat 
ederek artık harp baıl.-.dıfl 
için IKllerlD mildahale etme· 
lerl ıaraıı geldlfinl ve Şarki 
Afrlkadakl bir harbin ıenel 
savata çeYrllmeıtne mani ol· 
maları llzım geldiğini diledık 
lerfnl bildlrmlıttr. 

Hauptmanın 
İdam meselesi 

Londra 10 Ltndbergin oğ. 

lunun katli ile itham edll•p 
Neu Jeraeyde idama mahkum 
ecltlen Hauptmanın idam ka· 
rarını tem1iz mahkemesi O· 

n• ylanmııtır. 

.. 

Almanyaya yu- ihraç 
mallarımız murta ihraca-

tımız 

lıtanbul 9 ( Ozel ) 

Son günlerde tatbik edilen 
yeni uıuller ve fenni amba
laj aayeıinde yumurtalanmız 
Alman plyaıalarında dlier 
milletlerin yumurtalariyle 
müdhlt ıurette rekabet etmek· 
tedir. Türk yumurtalarından 
bltha11a mutazarrır olan Bul
ıarlardır. Bu vaziyet karı11ın· 
da Bulgarlar Türk yumurta· 
lannın kıymetini A\man plya· 
salarında düıürmek ve kendi 
yumurtalarının r•kipıtz kal· 
maaı için bazı tedbirler al· 
mıılardır. Bulgarlar 11nırların
dan ıeçen Türk yumurtalarını 
lilzumıuz olarak 11nırda günler· 
ce bekletmektedirler. Bu ıe· 
beple yumurtalarımızAlmaoya· 
ya bozulmuı olarak varmakta 
ve Bulgarların yumurtaları da 
ıakabetten kuftulmaktadır. Bu 
vazl1etten haberdar edilen 
ticaret oda11 bu huıuıta bazı 
tedbirler almııtar. Bundan 
sonra Türk yumurta lan ıark 
ıtmendifuleriyle deflJ, Köı· 
lence larlktle Avrupaya gön· 
derilecektlr. 

CEMAL YENER 

aır deniz kazası 
Gemlik 10 (Özel) Dün 

gece İıtanbula giden bir mo
tor Kapaklı önünde demirli 
bulunan bir balak.çı sandalına 
çarkarak ıandalı altına almıt 
ve bu balıkçı aandahnda bu. 
lunan iki kltfden biri bolul. 
muı dlğerl kurtulmugtur. Ge· 
ce karanhiında deniz üıtün. 
de olan bu kaza etrafında 
tahkikata batlanmııhr. 

Gemlikte 
Atatürk heykeli 

Gemlik 1 O ( Özel ) İlçe· 
mlzde Uray taraftndan Ata. 

Son günlerde ihraç malla· 
r1mızm orta Avrupa ve ce· 
nubi Almanyaya ıönderilmeıl 
için hükumetimiz Romanya 
bükumetlle yaptılı anlaıma 
sonucunda badem, ceviz, tü· 
tiin, yOo, yaı meyve ve ıeb· 
ze, yumarta ve saire ıtbl bir 
çok Orüolerlmf zi Köıtence 

yo\ile, Trlyeıteden daha ça
buk ve daha ucuz bir Qcret• 
le nakillerini inançlamıtllr. 
Triyeate yollle onbet günde 
Almanyaya glden ürünlerimiz 
Köıtence yolile beı giinde 
ıldecektlr. Ayni zamanda 
Triyeatede oldufu gibi Köı
tencede de ayrıca bf r muta· 
va11ıta Hlzum yoktur. Roman· 
ya Seyri sefaln idaresi vapur· 
dan malların vagonlarına 
naklini de yapacatından Trl 
yeıteye nazaran Kcbtence 
yolu her cihetle tercih olu. 
nur. 

Pusu kuranlar 
ele geçti 

Enrellci gün Bursa ile 
Gemlik arasındaki Şlikraniye 
köyGnden Aı.lz oilu Haaan, 
kardaıı Hilıeyln ve damatları 
Muıtaf a adında ilç ıabıı mer· 
,u avarıada k ...... l.n pa
ıuya Ahmet oğlu Hasanla 
kardaıı Hüseyni düıllrerek 
attıkları bir kaç el ıilihla 

bunlardan HGıeynl yaralamıı· 
lardır. Hadiseye el koyan 
jandarma komutanımız ffayri 
yaptığı incelemelerde hadise
nin uki bir geçimılzltkten 

ileri g'!ldiğfoi teıblt etmlt ve 
kaçmak lıteyen f alileri ılllh· 
lartle birlikte yakalatarak 
adliyeye teılf m etmlt yaralı 
Haıan da hastaneye gönde· 
tllmlıtlr. 

lilrk heykeli dılıllecekUr. Hey. 
keli Güzel Sao'atlar Akade· 
mlılnde Hadi y,Jpacaktır. 

rR--,----s U_K_U_T ____ ı· =~,· 
1 oman 1 A. Turpt 

.. . ...... ..ı ............ ______ L_..J 
yatımın bir hGlaıaaı .• 

Fakat; ne yazık ki Nihal; 

NGzbet'i pek yakında kaybe
decefim., Gitmeılne ıektz ınn 
kaldı •• Ah bu sayılı ınaler .• 
Bu sekiz ıOn bana o kadar 

O ana kadar klmıenln aı· 
kıyla çarpmamıı olan kalbin
de bir ilkbahar ıllnetl ııbı 
dofmuıum.. Beni çıl11nca ıev 
mit• Zira; ben bir aık mabu. 
du lmfıtm, o da; aadık bir 
lbitmff ·· Ben kalbinin ınnetl 
lmltlm, o da; bu ıün~ıtn e 
hemmlyetsiz, kGçilk Ye ıönOk 
bir ae1yareıiymif .. Ben dOnya 
da eıl bulunmıyan, her dakika 
pereıtlte, aevtlmiye layık tuh, 
fakat çapkın bir ıevıili imi· 
tim, o ela; bu aevıilınln sadık 
bir bendeıl, ayaklan diltinde 
ıGrlaen bir eıtrl lmlf .• Filan 
filan.. Ne iltifatlar Nıhalclilm 

_.. dtJfatlar •• Ne tuhaf focak .• 

Akpmıa alaca karanbla 
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boiazın yalçın kayalara Qze. 

rinde korkunç ve mOpbem 
ıölgeler tılerken kalktık • Er· 
teal 1Gn6 tekrar ıelmek Gze• 
re ıözleıtlk .. 

Bu gCln yine ayni yerde, 
ayni biı ve ayni emelle baı 

baıa kalacaiız . 

1 
1 

Oh, o kadar meı'udum ki ı 
Nihal.. Bu sevinç •e heyecan 
la sabahı zor yaphm.. Saat 
beı.. Herkeı, hatta NOzhet 
bile uyuyor .• ihtimal ıen de •. 

Yataktan fırladım. Ortalık 
yeni aydınlanıyor .. Pençeredea 
dolan serin rllzıAr, tatla ne
vaziılerle çehremi yalarken; 
Hna bu ntırları karalayorum .• 
itte Nihal.. Oabeı ıGDIGk ha· 

yakın ıellyor ki... Adeta sekiz 
aaat ıtbi.. Ne yapacafım, on. 
ıuz naııl yaıayacalım bilmem. 
Lakin mecburiyet •• Naçar ay
rılacağız. Vlka terblılnden 
ıonra lzmh'e ıltmlyecek, doi 
ru Luraya gelecek ama; olıun .• 
Terhtılne daha yedi ay var • 
DnıCloGyorumda içime f enahk 
geliyor.. Bu çocuia öyle alıı· 
tam, öyle bailandım ki •. Adeta 
ruhum, kalbim, ha1atım ıtbı •• 

O da öyle .• O da ayni tekilde 
ateıU ve heyecanlı.. Hatta o 
kadar ki; babeıının kederini 

bile pek çabuk unuttu •• Baııu 
sana yazmadım.. Amucam on 
beı ıln Yvel ıizlere ömQr 

NılaaL. Hem 611• feci bir 61Gm 

on Dakika 
rYYTTYTT"T~~~~TYVYYYVYT~ 

İtalyanlar umumi 
Taarruza geçtiler 
l&tanbul 10 ( Telefonla gece ıaat 3) de: 

Londradan alman en ıon haberlere ıöre ltalyan orduıu 
bir kaç günlilk tevekkufu müteakip bugün öileden ıonra 
ıtmal cepheıinden umumi bir taarruza ıeçmlttir. 

Devam etmekte olan bu taanuz netlcealne dair seç 
•akte kadar baıka bir haber abnamamaıtar. 

Çanakkale boğazı 
hakkında bir takrir 
lıtanbul lO (Telefonla ıece Hal 1 de)- Ankaradan~ bddt

rilcllllne ıöre buıGn Kamutayda! Af1on ıay)a91 Kereateclyan, 
Kamutay batkanlıla yerdlli bir takrirde anıuluaal durumun 
çok nazik oldulu bu ıırada Çanakkale bot.ızının durumu 
hakkında hii\ı.umetten izahat lıtetDlttlr. Yarın dıt tılerl bakanı 
vekili buna dair Kamulaya izahat verecektir. 

İtalyanlar mesul 
Uluslar sosyetesinde 

Zecri tedbirlerin tatbikına 
karar verildi 

Türkiye tedbirlere iftlrak ediyor 
lıtanbul 10 (Telef<?nla ıece aaat 2 de) - Uluılar ıoıyeteıl 

busün yaplllı toplantıda ltalyanların hareketlerinden meıul 
olduklarını kabul etmlt ve zecri tedbtrleıln tatblkma karar 
vermtıtlr. Bu tedbirlerin tatblkına A•uıturya Macarlıtaa barıç 
olmak nzere bütiln devletler itllrak etmektedirler. Ttırld1enln 
de zecri tedbirlerin tatbikıoa ltUrak etUll btldlrtlmektecllr. 

Aımanlar li.ahir ekseriyet kazandı 
lıtanbul 10 (Telefonla)- Memel ıeçlml neticeleri elan llaG 

edllmfıtir. Memel mecltılndeld 65 reyden 54 Almanlann ve 
ancak 9 unu Lttvanların kaaandıla anlaplmııtır. LltYaalarıo 
böyle kabir bir maflublyete uframalan Berllnde bl1lk .... 
•inçle kartdanmııtır. 

*"'* 
Bu intihap netlcealnden dola,. büylk ılyaıi hldleeler çık· 

ma11 beklenmektedir. 

ltalyanlar 12 adada 
tahkimat yapıyor 

ltalyanlar on lkı adayı ıon ıünlerde pek b61Gk bir faali· 
yelle tahkim etmektedirler. Patnoı ada11nda bilylk bir radyo 
iltaıyoou kurmuılar. Kallmnoı ada11nı da gayet alır toplarla 
teçhiz etmtı\erdlr. Bu adada bundan batka bir de ta11are U
manı tnıa edllmJıttr. Stampalya, Kaatelerlyos, P1ermos ada• 
larına da ıayet kuvyetll toplar yerleıtlrllmtıtlr. 

le ki; ıorma •. Hayata gözleri· 
nl açtıfı ıtlndenberl anne tef 
katinden mahrum 1aıı1an 

Nazbet; feleğin bu ıoo darbe 
11le onbeı gün evvel de baba· 
ıını kaybetU.. Zavallı amuca· 
cılım.. Bu da ayrı bir dert, 
ayn bir hiklye .. 

GörClyorsun Ja Nihal; böy 
le oldufli halde ikimiz de bu 
feci ufulOn ye'lılnl pek çabuk 
unuttuk.. Ah bu aık.. Nelere 
kadir delil.. lnaana bir an 
içinde her ıeJl olduiu gibi, 
anne ve baba ıevıiıloi de u· 
nutturuyor .. Sonra biz, insan
lar ne tabafız Nihal.. On bet 
ıGn evvel kaybettlflmlz azls 
bir yucut için mltem tutma· 
mız, ıöz yaıı dökmemiz il· 
zım ıelirken, bll'•kiı bu hlı· 
lerden uzak kahror, llmrlerl· 
mlzi kavuran ıe•ıt ateılyle 

yanıyoruz.. Of, hu ıln 7ln• 
fe7ltaofiutum tuttu dettlmı ? .. 

Ne luzumu Yar bu kelimelerin 
timdi ? . Ukalllık.. Ölenle öle 
cek, ölen için llblhaye ıls 

16zyaıı d6kecek deldlzra •• 
Allah rahmet •Jleain.. Atkı• 

enıln denizinde m•'ut •• 
bahtiyar JGHrken, mltem ve 
ye'iıln bunaltan lıtlraplan a• 
raıında JUY&rlaamak akala?. 
Ne manaıız hareket .• Ama bu 
ıözlerlmden dolayı bana kalp 
lla cltyeceklermlt.. V ar1ın cle
ılnler •. Zaten demiyorlar mır· 
dı?. Aldırma •• Hem..,., ca· 
nım bu benim ellmdeml?. A· 
mucamı unutmamak, matemi· 
nl her dakika uklamak lıte
.. m bile; biraz 10Dra o el& 
ıazterle karpla1111aı, battla 
her ıeyl anutacalk delllmlJ• 
dim?. O halde bwalarl dlfb• 
mek bile ıaçma •• 

Her ne lae; ıelehm ...... 
Şadandan hiç baıh1etmt1or 
tan •• 

-Bım.11-
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Son fransızca dersim !. .. 
Ben ki henüz güçlükle ya 

ıı yazabiliyordum. Demek 
artık lisammı hiç bir zaman 
ôirenemtyeceğlm. Pek az bil· 
dlğhnle kalmam lazım gell~ 
Yordu. Şimdi kut yuvaları pe· 
tinde koımak veya Saar üze
rinde kaymak için mektttpten 
lıaçmakla kaçırılmış dersleri, 
kaybedılmiı zamanlart ne ka
dar istiyordum. Da ha biraz 
önce pek can sıkıcı, tıış · nma· 
sını pek ağır bulduğum kitap 
ları, gramerim, mukaddes ta
rihim timdi bana a)· rılmaeı 
Pek güç olacak es~i dostlar 
Ribl görünüyorlardı. Bu M. 
Hamel için de böyleydi. Gi· 
deceği, ve bir daha onu gô· 
rernlyeceğim fikri bana ceza. 
lara ve cetvel darbelerini u• 
nutturuyordu. 

Zavallı adam t 
Bu son ders ıerefine güzel 

Pazarlık elMselerini giymioti. 
Şimdi niçin köyün bu ihtiyar. • 
larının salonun sonuna otur· 
rnağa geldiklerini anlıyordum. 
Bu mektebe çolun gelmedik· 
lerlndeo müteeaaif olduklarım 
söyler gıbl görünüyordu. Ayni 
zamanda öğretmenimize kuk 
ıenehk iyi hizmetler inden do 
layı tf'fekkür \'e timdi elden 
giden vatana vazifelerini ifa 
nıakamında idi. 

lsmirrtln çağırıldığını f fitti· 
ğirn ~aman bu düıüncelere 
dalnıııtım. Okuma sırası be
nimdi. Şu mahut partisip ku· 
tullarını yüksek seste, açık ve 
Yanlıısız söylemek için neyimi 
vermezdim. Fakat daha ilk 
kelimede ıaıırdım ve sıramda 
müteessir t baıımı kaldırmağa 
Cesaret etnıekslzin sallandım 
kaldım. M. Hamel'in : 

( Se:ni tekdir etmiyeceğlm 
kCiçük Frantz'ım, dediğini l§i
llyordum. Sen kafi mikdarda 
tecziye edilmit olmalısın. Her 
gün, adam sende vakıt çok, 
Yarın çalııırım, diyordun. Ve 
itte timdi baıa gelen. Ah! Bu, 
bugünün itini yarana bırakmak 
Alsace'ırnızın en büyük bed· 
bahtlsl oldu. Şimdi bu adam· 
ların bize: Nasıl ! Franaız ol
dufunuzu mu iddia ediyorsu
nuz, fakat lisanınızı ne yaz
rnaııoı ne de okumasını bıL 
iniyorsunuz, demeleri hakla
rıdır!... Fakat bütün bunda 
rnücrlm yalnız sen değilsin, 
~avallı Frantz'ım. Tekdirde 
eplmiı.ln birer parça hiaaed 

v..,., Ebeveyniniz sizi malu
~atlı adamlar olarak görme· 
~e öneın vermediler. Sizi tar-
ada çalıthrmayı veya bir ''aç 
~ara dah fazla kazanmanız 
~in ipek f abrika11na gönder. 
eyı tercih ediyorlardı . Be

nlnı de tekdir edilecek hiç bir 
teyırn k n Yo mu ? Size çalııma. 
l ıı. Yerine çoğun bahçemi su· 
-lınadını mı ? Al•bahk avla· 

ma~a gitmek istediğim zaman 
sizi tatil etmekten kendimi 
alıkoyuyormuydum ? 

M. Hamel bir ıeyden di. 
ğerine atlayarak nihayet bfze 
onun dünyanın en güzel, en 
ı:çık, en metin dili olduğunu 

onu daima aramızda muhafa
za etmemiz ve asla unutma· 
mamız laıım geldiğini, çünkü 
bir ulus esir düştüğü zaman 
dılini eyice muhafaza ettiği 

müddetçe mahbesinin anahtar 
larinı elinde tutuyormuı gıbi 

olduğunu söyliyerek fransız 

dilinden bahsa koyuldu. Son 
ra bir gramer aldı ve dersl· 
mlzi okudu. Gayet eyi anla
dığımı görmekle pek müte. 
hayyirdim. Söylediği her şey 

bana pek kolay görünüyordu. 
Şimdiye kadar hiç bir zaman 
dersi eyice dinlemediğimi ve 
hocamında izahatını bu kadar 
büyük büyük bir sabırla ver· 
mediğini sanıyorum. Denebi
lirdi ki zavallı adamceğız git· 
meden önce bize bütün bilgi· 
sini vermek, kafamıza bir 
hamlede sokmak istiyordu. 

Ders bitince yazıya geçil· 
di. M. Hamel o gün için üze 
rinde : Fransa, Alsace, Fransa 
Alsace yazılı olan güzel, yep 
yeni misaller haz1rlamı1tı. 

Bunlar tekmıl sınıfın etrafında 
sıralanmız üzerine asılmış O· 

larak, dalgalanan küçük bay. 
rakçıklara benziyordu. Gör· 
meliydi ! Herkes nasıl çalıf t· 

yordu ve ne kadar sessizdiler. 
Kalemlerin kaatlar üzerindeki 
gıcırtısından başka bir ıey işi 
tilmiyordu. Bir aralık sınıfa 

• kırmızı kan&tlı bir taklm bö. 
cekler glrdıler, fakat kimse, 
hatt12, o da franuzcaymı§ gibi 

bütün kalp ve şuurlarıyla ba· 
tons'larını çizmeğe çalışan kü 
çükler bıle onlara aldırış et
mediler. Mektebin çat111 üze 
rinde gü\•ercinler ötüyordu. 
Onlc.n dinlerken kendi ken· 

dime: 

( Acaba onlarda almanca 
ötmeğe mecbur edilmiyecek· 
lermi ? ) diyordum. 

Zaman zaman gözlerimi 
sayfamın üzerindenkaldırdığım 
vakıt M. Hamei'ı kürsüsünde, 
sanki tekmil küçük mektebini 

nazarında gö türmek istiyor• 
muı gibi, etrafındaki ıeylere 

gozu dalmıt görüyordum ... 
DüıününOz. Kırk senedenberi 
orada, ketf\lında mektebin 
avlusu ve hepsi birbirine len 
zeyen sınıfı ile ayni yerde 
idi. Yalnız sıralar, kürsüler 
temizlenmlı, kullanma ile o
vulmuf, avludaki ceviz ağaç 
lan büyümüıtü. liizzat diktiği 
ıerbetçi otu timdi çatıya ka
dar pençcreleri sarıyordu Bu 
zavalh adam fçin tekmil bu 

ıeyleri bırakmak, yukarikl 
katta aandıkları kapamak ü

zere gidip gelen kız , kardetl· 

Gündelik 

~ rım kredi 
Kooperatifleri 

Knmal ÜNAL 

Tarımda üretimi artıra

cak ve iyileştirecek önemli 
unsmlardan biri kredidir. Bu. 
na üretmenin en el verişli şart· 

larla zamanında kavuşması 

gerektir. Tarım kredilerinin 
en i~ i şeklinin kooperatifler 
olduğunu rejim, iik 
yıllarındn söylemiştir. Koope· 
ratifler, bir kaynaktan kuv\•et 
alarak doğ bilirdi. Bunun 
için cumurlyet, ilk öner, uz.un 
harplerin sarsdığı ziraat ban· 
kasına yeni bir varlık ver· 
mlştir . 

Kurtuluş sn·aş1 içinde ve 

sonral rı yurdun b rçok ) er· 
leriude p rçıı pıı.rça kredi 
tecrübeleri yapıldıktan sonra 

kooperatif esasına yakın olan 
"itbnrl z 'r ai birllklcd., kurul· 
du. 1929 yılında çıkan bir 
kanunla bunlar arsıulusal ko· 
operatif tiplerine iyiçe u ygun 
bir duruma getirildi. Kamutay 
geç~n cuma J 929 kanununu 
değiotiren bir layih'iyı konus
mağa baıladı Bu değifmede, 
yalnız altı yılın tecrübesi veya 
en çok Tarım alanında duyu
lan ekonomik krizin etkisi 
aranmamalıdır. 

Kamalizm, "ana prensip 
saydığı kooperatifçilik• alanın• 
da 60n parti kurultayından 

sonra d ha genft ve ileri 
adımlar atmaktadar. Bü)ük 
partinin Mayıs 935 programı 
öncekilere göre, bu yol da 

yeni istikametler çlzmi• ve 
kredi kooperatiflerinden başka 
«toprak ürünlerinin hakikığ 

değerinden üretmenleı i fay· 
dalandıracak o1an satıf koo· 
peratiflerinin de kurulmasını 

ve çeğaltalmaıı" nı önemli i~ · 

lerden saymıştır. 
Altı yıl önceki kanunla 

k u r u l a o kredi koope· 
ratifleri bu yeni ergeleri sağ· 
lamaktan nomal olarak uzak· 
tı. Bunları, programın kurul· 
masını istediği sa t ı f koopera · 
tifleriyle uygun bir hale .. gew 
tlrmek gerekli. Yeni kredi 
kooperntiflerl kanunu ile es· 
kisi arasındaki ayrılıklara gl· 

rjımeden önce söylemeliyiz 
ki Kamutay günlemecinıle bir 
de satıı kooperatifleri kanunu 
vard ı r. Ziraat bankuıoa. yeni 
ve ileri bir mahiyet veren 

taslcık da bunlarla beraber 
Kamulaya gelmiş 'e kom11yon
larda her ilçü birıbiri nrdı 

sıra konuıulmuflur. Kredi 
kooperatifleri kam:nundan 
sonra öbürlerin:n de bugün
lerde çıkması bekleDeblllı. 

Yeni kanun Tnr m kredi 
koopcrallflerlni bölgesindeki 
satı§ kooperatiflerine bağl ı yor. 

Satıf kooperatıfleri de çıkat 

merkezlerinde birlıkler Y6 pa· 
rak iç ve dıf piyasalarda ürü· 
nün değeriyle satı§mı sağhya
caktır Z\faal bankası, bu 
kurumları yalnız krediyle 
bf: sliye-.:ek değildir. Banka; 
devletin de yardımiyle, geniş 

bir yetki f çinde bunları kon 

nin ayale seslerini iıitmek ne 
kadRr acı olmalıydı. Zira er
tesi gün hareket etmeğf', mem
leketten ilelebet uzaklaımaAa 
mecburdular. 

Toprak işleri : 

T opralc siyasasının sosyal sonuçları 
Dünyada tekniği ileri ül· 

kelerde, üzerinde tarım yapı· 
lan toprakların büyük veya 
küçük parçalara ayrılmış ol· 
maları, rastgele bir gidi~in 

sonucu olllrak değil. ancak 
ekonomi kanunlarının onun· 
den kaçılmayan, yürüyü~ünün 
fü.t eleme ? sonuçlarıdır. Şu ba· 
kımdan üll<elerde büyük harp· 
ten sonrn yapılmış olan top
rak i~ ve sıyasalan gÖ 7 önü
ne alınırsa sonuçland .!marn 
gönülden istenen toprak aıya. 
sa mızın bf ze uygun ve doğru 
oeklini bulmak kolaylaşır. 

Dünyada toprak bölümü 
havlıca üç temelli noktaycı 

dayanır: 

1) Büyül· erazi 
2) Orta erazi 
3) Küçük erazi 
Yukark\ üç bö~ümden baş· 

ka bir dördüncü parça daha 
vardır ki buna da dağımk 

crazi denir. Yukaraki üç bö· 
lüm, günün modaları değil 

yüz yıllarca önce sıyasal, ~os· 
yal ve ekonomi bilginlerinin 
u~rıı ıtıklan büyük, karııık 
ve ulusal bir ittir. 

Büyük, orta, küçük diye 
bölünen ve at konan erazi 
hakkında çerçevelenmi~ bir 
ölçüde ernzl parçasını bulmak 
bunun hal,kında söz söylemek, 
düşünceleri ona göro yürüt
mek ne de doğru ! 

Çünkü büyük ve küçük 
crnzl, bir memleketin nufusu. 
nun az veya çokluiuna o 
yerin verimli veya verimsiz 

olmu n a ,, mahallin ekonomi 
kurumuna ve iklimin fartla 
rma bağladır. Bununla beraber 
dQnyadn ilerlem:§ memleket
lerden i ngil tere, Fransa, Al· 
manya, ltalya ve benzeri di. 
yarlarda o memleketlerin ö• 

zel şartlarına uygun erazl 
hakkında söylenmft bir çok 
ıözlcr, yazılmış kitaplar, alın· 
mıv ve iş alanına getirilmiş 
rnnuçtar vnrdır. Zaten toprak 
sıyaaası, denildiği zaman en 
ileri memleketin yaptığı top· 
rak sıyıuası, bir ıstampa gibi 

alınıp diğer bir memlekete 
esla uydurulmaz ! İklim değ\· 
şiklikleri gibi toprak sıyasa· 

sında da büyük değiıiklikleri 
vardır. Ancak genel kaideler 
ve nihayet insan zekasınm 
yüz yıllardanberi uğraohğı 

itleri, sonuçları, düıünceleri 

kuvvetl~ndirmek için bu var· 
Jıklardan fn)rdalanmak elbette 
yerinde bir i tir. 

Toprak dava ve sıyasa11, 

dünyanın en büyük itlerinden 
bir iştir. Aslında ulualarm 
egemenlikleri yalnız ve yalnız 
toprak içindir. Ve gene top
rak için olacaktır. Bu bakım· 
dan bu mevzu genel bir ligi 

uyandıracak kadar önemlidir. 

Toprak ııyasasının sosyal 
sonuçları adı altandaki bu 
yazımm isteği bilha11a ıudur. 
İklim, ekonomi ve verim ıart· 
larile, ' erazlyi genit olduiu 
halde insanı, isteğinden az 
olan bölgelerimizde yalnız 
göçmen suretlle deiil, yuı t 
içinde erazi azlığından dağıl
mıı ve dağılmakta bulunan 
insl'\nları topr11klara bağlamak 
oraları ulus.al gelir için emin 
kaynaklar haline getirmektir! 

Bir memlekette insanlar 
erazl ve tarım bakımından 

baılıca iki noktadan baıka 
yerlere dağılırlar. 

1 ) Erazinln çok büyük 
parçalara ayrılması yönünden 
o bö'gede arazisiz kalan ulu· 
ıun insanca göçmemelerinden. 

Bunun her memlekette btr 
çok örnekleri vardır. Nitekim; 
İstanbulda Avrupanın diier 
yerlerine göre insan azlığı, bu 
ülkede eraı.inin büyük parça• 
lara ayrılmıt olmasının bir ae• 
bebidir. 1973 tarihinde lrlin· 
da t:razlsinden yüzde kark ıe• 
ki.d beher ayleye iki bin dö. 
nümden artık erazl düımeıln· 
den 744 ve gene iki bin dö. 
nüme yakın 6 bin aileye veril· 
mi fı geri kalan erazinin yüzde 

- Ardı var 
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trol edecek, gerekirse yürüte
cek ve amaca ulaıtıracal<lır. 

Sütün Lu tedbirlerle kredi 
Türk ürününü en ~ üksek de· 
~er verilen pazara kadar gö-
türecektir. Kooperatif nizamı 
ise bu ) üksek değeri yalnız 
üretmen için yararlı kılacak · 

lir. 
Kredi kooperatiflerine gi

r iş ve bunlardan f aydalanış 
yeni kanunla daha kolaylaı · 

mı §lı r. Eskfd<n ortısklan al~· 
cağ• kredi, yazıldıkları hisse · 
ye göre ö lçülürdü. Yeni ka · 
nundan tıonra kredi çiftçinin 
her y ı lki üretim genitliğine 
göre vcrıleceklir:. 

Yent ka r un ortakların aı· 

nınız soravlı olmnlarım kabul 
etmlıtfr. Kamulnyda bu sınır· 
sızlık üzerinde u2uo konuş· 

ma1ar olmuıtur. Baıkelarınm 

tedbiraizliği yüzünden zarara 
uğramak ıhtimali üretmeni 
kooperatiften uzaklaştırmaz 

mı? Bazı memleketlerde sı· 

nırsız Soravlı kooperatifler 

ilerlemiı df'~il midir? .. 
Bütün bunların cevabı ıu 

olabilir: Yeni kanunda üret
men birçok kolaylıklar ve 
yllfkler bulacakhr. Buna kar· 

§thk kendinden istenilen tek 

ıey "kooperatif ahlakına" 
kayılsız bağlılıktır. Çiftçi bu 
bağlılığı }'alnız kendi benli
ğinde duymakla kalmıyacak· 
tır. O , öbür ortakların da top· 
luluğa yarar bir yolda yürü. 
metini yakmdan güdecektir. 
Sınırsız Sora\'; onu her duy. 
gunun üstüne çıkararak yan· 
lıt giden ortaklarm onune 
geçirecek ve do~ru yolu gös
terecektir. 

Yeni kanun; ortaklar ara· 
s nda aykırılıklar doğuran ge· 
niı ıerbestliAi kaldırmıı, Ztra· 
at bankasmın ve devletin ta
rafsız kontrolunu arlırmııtar. 
Bu kontrol, kooperatif lcadro· 
larında yuarlı unsurların ba· 
ıarılı çalıımalarını sağlayacak 
genlıliktedfr. Ortakların bir· 
birine bailalık duygusu ve it 
kadıo!arın n yalnız ehliyet 
ve zekayı fçlne alması; koo
peratiflerin en büyük kuvve
tidir. Kanun, bu iki kuvveti 
koruyacak tedbirler almııtır. 
A ocak bunları bütün memle· 
kete yetf'cek ölçüde yarat· 
mak doğrudan doğruya yurd· 
ıeverlerlo ödevidir. 

Kamil ONAL 




