
Bundan ellibeş yıi ÖIlc
İngiltere'deyim. Lond 
ra'y, geziyorum. Bütün 

İ n g i l i z  evlerinin Sar 
maşıkla kaplı olduğunu RV 
düm: İngiliz sarmaşığ, den? 
leıı, solmak nedir bilmeyJ; 
sarmaşıklar! Benim en  ̂ u 
sevdiğim sarmaşık da bu s°̂  
maşıktıı" işte. Bir kere tutu 
da evi sardı mi, artık öl'meî 
nedir, solmak nedir bilip * 

Bundan on beş yıl önCe 
n k a r a ’da R n h n » lin m „..ı,Ankara’da Bahçelievler’dc ye

leşince ilk işim, İstanbulVu 
Sarıyer’de Çırçır suyu a
da kayaların arasında ken r 
kendine yetişen bu sarmas!S 
lardan koparıp Ankara’y a - 
türmek oldu. Tuttu, siiref  ̂
altmış, yetmiş santim kad^’ 
yükseldikten sonra ar
Tekrar sürdü, tekrar düsf'i 
Anladım ki çam ağaçlannı''' 
akasyaların pek güzel yet{n’ 
ligi, maydanozların bir "m ? 
reye kadar yükseldiği 'yC[5 ' 
İngiliz sarmaşığının hiç ])f ,C 
1 anmadığı bir şev var." 
nedir, bilmiyordum. Bal U 
meraklılarına da sordum ^  
lar da bilmiyordular. ’ °rı

Günün birinde İstanbul’ 
dayım. AnadolUhiSar • 
nda mimar Arif h?  

met Hol tay’ı ziyarete gitmi’ 
tim. Villânın bulunduğu v?" 
maçı tırmanıyordum. ıç;),rl 
ya yaklaşınca, bir İngili2 - 
m aşığın ııı çatıya kadar* bü** 
tün evi kapladığını gördüm" 
şaşa kaldım. İçeri girer 
mez sayın dostuma ilk 
ziim şu oldu:

— Tebrik ederim. Bu

gır-
so

ne

F£eı* güllün bîrinde Türkiye kalkınacaksa, lâfla değil, bilgi İle kalkınacaktır. «Lâf- ş 
t l L r cemisi yürümez» derler. Lâfla hükümet gemisi yürür mü, lâfla demokrasi ge- |  

.„uHir mü? Lâfla eğitim olur mu, lâfla Türkiye kalkınır mı? Bu ülke kalkınmak % 
Z  e değerlerini tanımak zorundadır. Demokrasi hükümetinin ilk işi, değerlerin \ 

yerine geçmek değil, değerleri iş başına getirmektir.

Bilgisiz politikadan 
birşey beklemeyin

umdik başarı böyle!
Holtay1 dikkatle yüzüme 

bakıyordu. Sözüme devam

Kapın”1 önündeki sar- 
bahsediyorum. Nemasıktan —  .

adar gür! Bütün evv sarmış. 
Hayran oldum. Kaç yaşında 
var bu sarmaşık?

_  İki yaşında 
Ben bu sözü işitince şaşa 

kalelim. Holtay ruh durumu-

Ben bu olayı öğrenince, 
Montes Gurien’niin bir 
sözünü hatırladım. «Fi 

kirler ancak, normal ve do
ğal çevrelerinde var olabi
lirler.» Sarmaşıklar da öyle! 
Sarmaşıkların normal çevre
leri o güneşli, sıcak toprak
lar değil, gölgeli, nemli top
raklar, kaya aralan, taş alt
ları! Ankara'ya döner dön
mez, sarmaşıkların altına taş
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mu anladı. Olanı biteni şöy
le anlattı. „

__ Bu sarmaşık dikileli uç, 
bcs yıl var. Ancak, büyümek 
nedir bilmedi! Evin önü ba- 
vır Kışın çamur oluyor, aya 
ğmuz kayıyor. Önceki yıl yo- 
p, Arnavut kaldırımı döşe
dik. Sarmaşığın kökleri taş
ların altında kalınca birden 
bire büyümeğe başladı, bü> 
tiin evi saıdı...

döşedim, gövdelerini de ört 
tüm, onlar da büyüdüler 

Sarmaşık olayından sonra 
asıl konuya giriyorum. Bu 
memlekette bir demokrasi 
dâvası var. Kalkınmak, isti
yoruz. İstiyoruz ama, bir tür 
lü kalkınamıyoruz! Neden a- 
caba? Kalkınma nasıl olur, 
bilmiyoruz da ondan mı? Bu 
na İliç şüphe yok. Kalkına
mıyoruz. Çünkü kalkınmanın

nasıl olacağını bilmiyoruz. 
Eğer bilmiş olsaydık, şimdi
ye kadar çoktan kalkınmış 
olurduk.

— Peki ama, nasıl olur? 
Bu kadar söz söylendi, bu 
kadar yazı yazıldı, bu kadar 
proje yapıldı. Bütün bunlar 
kalkınma karanlığım aydın
latamadılar mı?

Söz, kitap, rapor, açık o- 
turum, kapalı oturum!.. Be
nim bildiğim şu: Sözden sö
ze fark var. Söz var, gerçek
le hiçbir ilintisi yoktur. Bu
na «lâf» deriz. Söz var, ger
çekle hiçbir ilintisi olmamak 
la birlikte, yine de güzeldir, 
ruha işleyicidir, buna «edebi
yat» deriz. Söz vardır, «lâf» 
değildir. Güzel de değildir, a- 
ıııa, gerçekle ilintisi vardır. 
Bu söze göre davrandınız 
mı, gerçek âlemi yerinden 
oynar. Buna da «bilim» der
ler. Biz Türkler lâfa değil, 
bilime muhtacız. Kalkınacak 
isek lâfla değil, kalkınmak i- 
le kalkınacağız!.

İ K T İ S A T

Özel sektörün "Zeytinyağı,, politikası
Türkiye Odalar Birliği, zeytinyağı ve nebati yağlar millî politikası konusun

da görüşünü açıklamıştır. Buna göre, uygulanması istenen esaslar şu şekilde H-
7,etlennıektedir: »Orman sahalarındaki Delice zeytinlikleri ehil müstahsile malet- 
nıck. Tarım Bakanlığınca yapılan fidan tevziatını ve aşılama faaliyetini arttır- 
„Tak, Zeytinliklerde verimi arttırmak üzere gübreleme, ilâçlama ve bakım işle
rini ziraat tekpiğine uygun surette yanmak, gübre vc ilâç İhtiyacını yeterli ve 
ucıız surette karşılamak, Zeytinyağı istihsal metodlarını geliştirmek, yağ ran

dımanım arttırmak üzere yeni tesisler kurulmasını.
KALAY SATIŞLARI AZALDI

Hindistan ile Pakistan arasındaki harbin hı
zını kaybetmiş olması, dünyadaki kalay satış
la r ın ın  azalmasına sebep olmuştur, ilgililerin 
verd ik le ri  bilgiye göre, satıdı merkezlerde bu 
ınevzüdaki Hatlar hafif  de olsa bir düşüş kay
detmiş bulunmaktadır. Şehrimizde kâfi miktar
da ¿tok bulunması yüzünden fiyatlar biraz ge
rilemiştir. Külçe kalay 6450 ve çubuk kalay 
da 6500 kuruştan atıcı bulmaktadır.

İki buçuk milyon dolarlık 
maden yatırımı

Yabancı sermaye kanununa istinaden maden 
sanayiinde yatırjm yapmak üzere yabancı fir
malar faaliyete geçmiş bulunmaktadır. İlk plân
da bazı yabancı firmaların, bilhassa Ege Böl
gesinde geniş şvkilde yatırımlarda bulunacak
ları ilgililerce belirtilmektedir. Bu yatırımların 
istihsalin arttırılmasına matuf olduğunu ilgi-

mevcut tesisleri modernizo etmeyi, kredi ve vergi 
kolaylık vc muafiyetleri ile teşvik etmek, İcabında 
gümrük resmi muafiyet veya tenzilâtı sağlamak, Stok 
tutmaya imkân verecek depolama ve terminal tesis
leri kurulması için müstahsile, tüccara ve kooperatif
lere düşiik faizli, uzun vadeli kredi kolaylıkları sağ
lamak, Dış piyasa flatları ve maliyet unsurları nazarı 
itibara alınarak Odalar Birliği, Ticaret Bakanlığı, 
Tarım Bakanlığı, Tariş ve Ziraat Odaları Birliği tem
silcilerinden mürekkep bir heyet tarafından t.esbit e- 
dilecek barem Hatları ile tanzim mübayaalarının sezon 
sonuna kadar tariş tarafından devam edilmek, bu su
retle Hatların barem Hatlarının »sağısına düşmiyece- 
ği hususunda müstahsile emniyet vermek, bu bakım
dan tariş’in ortak olmayan müstahsilden miibayaada 
bulunulabilmesini sağlamak ve tarls'l buna göre teçhiz 
etmek, bu mübayaalardan tevellüt edecek zararları 
Sıırplüs maddelerinden karşılamak ve ihracatta vergi 
ladesinden dc ihracatçılara imkân sağlamak. Nebati 
yağ açığım kapatmak üzere Ayçiçeği gibi yağlı to
humlar İstihsalini artmeaya kadar zeytinyağı fiatlu-
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