
B enim çocukluğumda 
zerimde çok etki yapmi 
olan .yayımlardan hj) 

Çocuklar» Mahs„B Gazel« 2  

çocuk gazetesi olmuştu. Ru 3  

zete haftada bir kere c ,L-a5l
h3fia b u " o c u f e  

zetesinm üzerine kapanır * ¡ ,7  
lerce doya doya okurduk. ‘

Acıbadem'deki.* i • . evimizin kî
taptığında bu satırları 
ken gözüm kitap 
birine ilişti.

.vazaı
laflarında] 

Bu rafın üzerin 
de bir yığın kitap vardı. Kalk 
tim, rafa yaklaştım. Elimi u 
zattım. Hepsini kucaklayıp ya 
zı masamın üzerine koydum 
işte size üç beş tanesinin adı 
ru okuyorum: «Eski Türk r u' 
maşlarından Örnekler, «anıt 
Musameresi, Güneşlerin Şar}-', 
lan , Türk I-Ialk Türküleri v  'Halk Türküleri, jç0 
ro Konseri, Kültür, ve Sanal 
programı. Çocuk Kitapları, Aı 
dolu Kilimlerinden Örnekler)*' 
Bunları okur okumaz bir t ğ û  

tim kurumu düşündüm. De
mek. Türk çocuğunu k ü ltü rle r  
t  rme işine başlamışlar dedim 
O aralık gözüm yazı masannr 
üzeriııde duran bir broşüre j]j5 
ti. Kapağının üzerinde (Yaı> 
ve Kredi Bankası) diye yazı 
yordu. Meğer bütün bu yaym." 
ları bu banka yapmış.

B anka deyince, insanın ak 
İma para gçlir. Benim ak 
lıma da kültür gelir, Bu-

i  öyle Olmasının nedeni var
Günün birinde eski Milli Eei 
tim Bakam Haşan Ali Yüce] 
bir makalesinde beııim öğret
menlik mesleğine girmemin se 
bebı Baltacıoğlu'nun Talim ve 
terbiyede İnkılâp adlı eseridir 
dem şti. İstanbul Üniversitesin, 
de öğrencim olan rahmetli bir 
gun Ulus Meydanında bana rast 
gelince de şu sözleri söylemişi 
¡ î / ' ? en §imdi İs Bankasının 
Kultur_ müşavirliğini yapıyo - 
nun. İlk işlerimden bit- sizin 
Talim ve Terbiyede İnkılâp ad

BANKALAR YALNIZ PARA, HESAP EVLERİ DEĞİLDİR. YURDUN KÜLTÜRCE KAL
KINMASINDA BANKALARIN DA YAPACAĞI HİZMETLER VARDIR. KÜLTÜR YAYIMLA
RI BU HİZMETLERİN BAŞINDA GELİR. İLK İŞ, BU HİZMETİN BİR MESLEK BORCU OL
DUĞUNU ANLAMAK. İKİNCİ İŞ, BU HİZMETİ YAPMAKTIR. BANKALAR BU HİZME
Tİ YAPARAK KÜLTÜR BORÇLARINI ÖDEMİŞ OLURLAR.

B A N K A L A R I N
•  ® •  • «  • •  » •  •

KULTURCULUÜU

ACI k a t i b i m i z
Merhum Mustafa'nın oğlu, 

eşi Berlia Civan, çocukları 
Cengiz Civan, pat05i Tuncay, 
Eatih Civan. Ömer Civan'ın' 
bahası. Tevfik Tuncay'ın ka
yınpederi.

A L İ .  C İ V A N

h  eserinizin üçüncü baskısını 
yap tırm ak  olacaktır.»

O gün kafamda kültür fikri 
He banka fikri birleşmişti. Gü 
nün b'rinde de İş Bankası ge
nel direktörü Ahmet Dallı ile 
görüşüyoruz. Elinde bir gazete 
pa,rçast tutuyordu. Şunları söy

Ben de bir ay çalıştım. Reklâm 
psikolojisi, reklâm estetiği üze 
rinde durdum. Psikologları, ban 
kaçılan ilgilendirecek yirmi 
dört sayfalık bir rapor hazır
ladım. Bankaya gönderdim. Bu 
raporda reklâmcılık işindeki sa 
karlıklar gösteriliyor, tutulacak

ş

Yazan: Ismayil Hakkı BALTACİÛCÜJ

jedi: «Sizin Reklâm ve ilim 
başlıklı yazınız. Reklâm işin
deki bilginizden nasıl istifade 
edeb’liriz?» dedi. Kendisine sor 
dum: «Size nasıl yardım ede 
bilirim’’» dedim. «Reklâm nasıl 
vapthr, bunu bize bir raporla
bildirmerrzi rica ediyoruz» dedi

doğru yolun ne olduğu anlatı
lıyor. Aklın varsa param bi - 
z;m bankaya yatır tarzındaki 
radyo reklâmlarının dinliyicile 
ri üzerinde aşağılık duygusu 
yaratmaktan, onları kızdırmak 
tan başka bir işe yaramadığını 
anlatmak istiyordum

imdi düşünüyorum, Yapı 
ve Kredi Bankasının ba 
şarı surları nelerdir? Birin 

cisi, değer sahibi insanları tam 
mak, Bankanın kültür işlerini 
yöneten Vedat Nedim Tör'ü yal 
nız yazar, fikir adamı olarak 
değil, bir zaman Ankara Rad
yosunun altın devrini açan in 
san olarak da tanırım. Şimdi 
yirmi yaşına basan o güzel. Do
ğan Kardeş adlı çocuk dergisi 
de onun eseridir. Ancak, Ve - 
dat Nedim Tör’iin değer sahibi 
olması yetme/., onu tanıyan, ona 
değer veren bir Taşkent'in bu 
Ilınması da şartdır. Konu ban
kacılık konusudur ama, mem
leket idare eden bütün insanla 
rın inanması gerekli olan bü
yük gerçek şudur: Adamını 
bulmak, işin başına getirmek.

r. İKTİSAT

Karma ekonomi sistemimle Türkiye'nin tecrübesi

I

Ekonomik ve Sosyal Etüdler konferans heyeti J961 yılında kurulmuştur. Ga
yesi. memleketin ekonomik ve sosyal meselelerini açık bir forumda inceleyip ay
ı l ı ğ a  kavuşturmaktır. Bu maksatla dernek, konferanslar ve seminerler tertip e- 
fje r , İlmi araştırmalar yapar ve neşriyatta bulunur. Bu senoki, konferans, derneğin 
dördüncü yıllık konferansıdır. Bu konfç rarısta Karma Ekonomi Sisteminde Türk 
tecrübesi ve dünya yüzeyindeki, diğer tipik tecrübeler vc örnekler, Türk ve yabancı 
uzm»nlarnı iştiraki ile objektif bir açıdan incelenecek, bu suretle yurdumuzun çok 
yenili bir dâvasına ışık tutulacaktır. »Karma Eko ııomide Plânlama ve Gelişme» toplantısı 23 Ağustos’ta 
pelediye Sarayında saat 10 da Ekonomik ve Sosyal Etüdler konferans heyeti idare kurulu başkanı Dr.
jçejat E- Eczacıbaşı tarafından açış konuşmasıyla başlayacaktır. İstanbul valisi Niyazi Akı ve daha sonra 
Başbakan Sııat Hayrl Ürgüplü de birer konuşma yapacaklardır. Konferans öğleden sonra saat 15 de Kil- 
v0s’ta devam edecektir. OECD teşkilâtının kalkınma dairesi başkan vekili Ernest Parsons «Gelişen ekono
milerde kamu sektörünün ve özel sektörün rolü, mil letlerarası tecrübe» mevzunlu bir konuşma yapacaktır. 
Ber konferansçıdan sonra, konuşulan konu hakkında genel tartışma yapılacaktır. 24 Ağustos Salı sabahı 
c*at 09 da «Türkiye’de karma ekonomi, prensipleri ve tatbikatı, tarihçe ve bilgiler» mevzuunu konferans 
l1?yeti üyeleri izah edeceklerdir, öğleden sonra K arm a Ekonomi - Pakistan tecrübesi konusunu Harvavd 
üniversitesi profesörü Gustav Papanek izah edecektir. 25 Ağustos sabahı 9.30 «Karma Ekonomi İtalyan tec
rübesi* konusunu Roma üniversitesi profesörlerinden Giauco Dolla Porta izah edecektir. 26 Ağustos saat 09 
da «Türk Anayasasının iktisadi esasları ve Türkij'c'de siyasi partilerin görüşleri» konusunu İstanbul iinl- 
versitesi Hu. Fakültesi profesörlerinden Vakur Versan izah edecektir. Saat 10.30 da «İktisadî devlet teşekkülle- 
rüıin mahiyeti« konusunu Columbla Üniversitesi profesörlerinden W. Friedmann izah edecektir, öğleden sonra 
«Tür ' ye alkıntna plânının felsefe, uygulanmasında kam u sektörü ile özel sektörün yeri» konusunu Atatürk 
üniversitesi Rektörü Prof. O. Okyar izah edecektir. 27 Ağustos saat 09 da «İskandinav ülkelerindeki karma e- 
1,0110i.d sisteminde kamu sektörü ile özci sektörün rolü»mevzuunu İsveç Lund üniversite Prof. Torsten Gardluııd 

p-fllı enrceKiir. öğleden sonra açık oturum şeklinde «Türkiye’de karma ekonominin doğurduğu iktisat, po- 
e mevzuu tartışılacak ve bu oturuma Bülent Ecevit, Dr. Şahap Kocatopçu, Doçent Müm

taz îsoy 'U. pıofesor Hazım Atıf Kuyucak. profesör Aydın Yalçın katılacaklardır. 28 Ağustos’ta haftanın ö-

\ÜÜl,'.°nS Lara,Îlnd, ^  yapılacaktır. 30 Ağustosta Dr. Eczacıbaşımn konuşmasından sonra «Karma 
î!c ,(» i» rı nı- « -o T  * SGktö>' y a lım la rın ın  finansmanı, milletlerarası tecrübe» İsrail Maliye Bakanlığı 
^ .Ü . .  yatırımlarımn'* «1™ °" ,araflP<,an yapılacaktır. Öğleden sonra «Türkiye’de kattır sektörü ve özel 
Ürerindeki tesirleri knnn'T.Ü'41»1 ‘Çln mevcut imkânlar ve müesseseler mahiyetleri ve ekonomik gelişme 

’ S a t  9,30 Z  ^ a î a v i T v «  ,Apkf r* , Üniversitesi Profesörlerinden Besim üstüne! izah edecektir. 31 Ağus
tos saat da «Sanayici v« İşç, teşekküllerinin devlet plânlamasına katılması, milletlerarası tecrübe»

, konusunu Fransa hükümetinin plânlama komis-
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yonu azasından Philippe Berııard İzah edecektir, 
öğleden sonra «Plânlı karma ekonomide özel 
sektöre rehberlik, Türkiye’de karşılaşılan prob
lemler» konusunu Sanayi Kalkınma Bankasından 
Dr. İbrahim öngiit İzah edecektir. I Eylül’de I 
«Hindistan’ın plânlı ekonomisinde özel s/ktörüu 
.veri» Hindistan Merkez Bankası İd a r e  M e c lis i
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