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Doğudan veya Batıdan gelecek bir sömürücü-
lüğe müşterek düşmanlık ancak bir anlaşma-
dır. Halbuki bizim bir kaynaşmaya ihtiyacı-
mız var; o da MUliyetçiliktir.

H er kafadan blr başka sesin çıktığı bir curcuna
toplum halindeyiz. Atatürkçülüğü her sivri

iddianın bayrağı olarak her kalabalığın önünde
dalgalanıyor görmek, gerçek Atatürkçüleri üziiyor.

Mllllyetçilik de böyle: İşi-gücü herhangi bir
büyük devletin düşmanlığından ibaret görünen de
milliyetçi oldnğnnu söylüyor; isi-gücü eski değer-
Ierin üzerine titremek ve sade şanlı gecmişle öğün-
•nekten ibaret olan da milliyetçiyim diyor. Sade
ekonomik faktörlene saplanıp kalan da, ırk ütop-
yasına baş koymus görünen de «Asıl ben milliyet-
çiyim» diye tepinip dunıyor.

Sn, bu alanda çok bulandı. Artık durulma sı-
ran. Milliyetçiliğimizin, birkaç yönden çekiştirilir-
ken birden yere bırakılıvereeek bir eski değer gibi
ortada kalmaması gerek.

Çünkii, şu bu akıma, gu bu sinsi güce müşte-
rek düşmanlık, hararetli de olsa, dinamik de olsa,
bir eyreti anlaşmadır; halbuki biz bir kaynaşmaya
yine şiddetle muhtaciz. Bu kaynaşma, milliyetçi-
llktlr.

Kuva'yı MUHye ruhu
izi tstiklâl Savasunızda «Kuva'yı Milliye Ru-
hu« kaynaştrrdı, costurdu ve kurtardı.

Henüz ümmetçilikten, rejiyonalizmden bile taro
kurtulamadığimız mevdanda. Bizim için milliyetçl-
lik, geride kalmrş degil, bugün de hattâ ileride bek-
leyen bir kurtarıcı, bir ileri. bir isabetli •merhale»
dir.

Bizim Içln kurtancı yürütücü hız ve şevk verieJ
milllyetçilik, Atatürk milliyetçiliğidir; bu besbel-
li: tnsaniyetçi ve medeniyetçl mllliyetçilik. Türk
milletinl bugünün dünya şartları içinde şerefli ve
huzurlu ayakta tutacak. hetn kamı tok hem alnı
açık tutacak ve yaşatacak bir milliyetçilik.

Fransıı inkitâbından sıçrayrp Balkan milletle-
rinin uyanışı ite bizim de sezişlerimiz ve töreleri-
mlzden bilincimize (şuurumuza) işleyen milliyetçilik,

Türkçülük halinde bellrdi; bir takım zikzaklardan,
bir takım kompromllerden sonra, Ataturkçülük ha-
linde kesinleşir ve çağdaş bir değer olarak yerleşir

gibi oldu.

«Gibi oldu» diyorum: çünkü, çekiştire çekiştire,
kısa kırpa. bu knrtulaş ilkemizi kuşa benzetmek ve
kendine yontmak tsteyenler rok. Bu bocalamalar,
bu teviller ve tavizler devrinde imdadımıza yetişe-
cek, en iyi, en yetkili, eserlerden biri «Milliyet
dnygusunun sosyolojik esaslan» kitabıdır. Bu mü-
kemmel eseri kaleme alan Sadrl Maksudi Arsal
sadece bir nazariyeci bihrln değildir; milliyetçüiği
lliklerine islemis; nice milletler ve hele Türk top-

Behçet Kemal ÇAGLAR
luluklaruıı yutmak ve hazmetmek lçin korkunç bir
niyyet ve kuvvetle hareket edip duran Rus emper-
yalizmine karşı yıllarca israrlı ve imanlı bayrak
açmış, bu uğurda ömrünün yansını harcamış bir in-
sandır. Türklere de insanca, hür mutlu bir yaşama
hakkı tanryacağmı ilân edip te sonradan onlan sii-
rüleştinneye yönelen Bolşeviklere karşı Rusyadaki
Türklerin son cesur sesi Sadri Maksudi Arsal ol-
nıuştur. Rusyada konuşamaz olunca, sesi Finlandi-
yadan ve sonra da Fransadan geldl. Sorbon üniver-
sitesinde Türk tarihi derslerini çok ilgi gören kon-
feranslar halinde sürdürürken Ankaraya çağınldı.
1924 de Ankarada -Türk tarlbine bir bakış» adını
verdiği, uzun, etraflı ve yetkili konferansı, ışık
tutucu ve yol gösteriei oldu. Bu konferans, Türk
ulusundaki sönmeyen sırlı güeü blr bilgin tarafsiz-
lığı ve dikkati ile ortaya çıkanyordu. Sonradan
«Milliyetçiliğin sosyolojik esaslan» kitabmda bu iz-
lenimlerinl daha esaslı islemekle kalmadı; bütün
milletlerin milliyetçi görüs ve inanışla nasıl ayakta
kalablldiklerinl, bu kutsal ve gerçek duyguyu nasıl
yaratıp benimseyeceklerini de iyice belirtmiş oldu.
Komünizm ve emperyalizmin ağzına düşmemek, on-
lar tarafından somürülmekten ve yutulmaktan ozak
kalabilmek için, milUyetçiligbı nasıl tek ve devamlı
uyanıklık, savunma ve korunma çaresi olduğunu,
bütün dünyaya. yalnrr bilgisini defcil, denemesini de
katarak anlatmak istiyordu. Bu istekledir ki ese-
rini çok iyi bildlği Fransızcaya yeniden yazarcastna
çevirmeye son yıllannı harcadı. Ve yorgnn halini
kayçı ile izleyen hayat arkadaşma son cümleleri te-
mize çekerken şöyle söyledl:

— Çok şükiir bitti. Söylemek Istediklerimi söy-
ledim. Bu, benim bütün hür kalmak isteyen mll-
letlere ve Türklük âlemfne vasivethndir...

Sonuc

G eleceğe umutla ve inaııla bakabilmemiz, gün-
lük dldlsmeler ve hunırsuzluklar, hatta im-

kânsızlıklar Içinde bile yılmadan büyük hedefe doğ-
ru birleşebiimemiz için, Türk tarihinin bütün se-
reflerine ve ibretlerine eğilip sarılan bir Türklük
şuurunun yeniden fıskırması sarttır. Kuva-yı Mil-
liye ruhu ve Atatürk milliyetçiüği böyle bir fıs-
kırışın eseridir.

Atatürk milliyetçiliğini, sâdece yarı somürge ol-
maktan bir kurtuluş bamlesi gibi görmek, ber seyi
sadece ekonomiye bağlayan dar ve kısa bir sosyalist
görüştür ki bundan sıyrtlmamız gerektiği gibi yalnu
geçmişle övünüp arunmak ta koyduğumuz yerde
otlaraaktır; bundan bir an önce kurtulmak ta öteki
kadar lüzumludur.

Tartışmayı. dozu ve kararı ehline bırakmış ol-
mak için; böyle tam yetkili ve halis milliyetçi eser-
lere eğilelim. Büyük, esaslı, belli değerleri, günlük
tevillerle yalan-yanlış anlatıp yutturmayı bıraka-
lım.
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Amerikan - Türk Dış
Ticaret Bankası A. Ş.

tdare Medisi Başkanlığmdan
»

Bankamız Hissedarları yılhk âdi Hey'eti Umumiyesı, aşağıdaki
gündemı gdrüşraek üzere 2Î Mart 1967 pazartesi günü saat 10 da Ban-
kamızın Istanbulda, Harbiyedeki iş merkezinde toplanacaktır.

Umumi Heyete istırak edecek olan nâma muharrer muvakkat il-
mühaber sahıbi hassedarlarm mezkûr tarihten en az bir hafta evvel sa-
hibi bulunduklan hisse senetlerinin raiktar ve numaralarını muhtevi
bir cetveli Bankamıza ibraz ile gırış karti almalannı rica ederiz.

Bılânço, Kâr ve Zarar Hesabı ile Idare Meclisı ve Murakıp rapor-
larınm toplantı tarıhinden 15 gun önce Bankamız Merkezinde Sayın
Hissedarlarımızın tetkikine ve toplantı tarihinden itibaren bir sene
müddetle de emirleıine âmâde bulundurulacağuu bîldiririz.

GÜNDEM:
1 — Idare Meclisi ve Murakıp raporlannın okunması
2 — 1966 yılı bilânço. kâr ve zarar hesabının tetkiki, tdare Meclisi

âzâlarının ve murakıplarm ıbrası
3 — Kânn tevzi şeklinin tesbıti
4 — Müddeti dolan Idare Meclisi âzâlan yerine yenilerinin seçilmesi
5 — Murakıplarm seçilmesi ve ucretlerinın tesbiti.

(Moran: 390) — 1766

Dış ticaretle iştigal eden tanınmış bir müessese en geç 15 Mart 1967
tarüunde ışe başlamak üzere mustakıl çaüşmaya yeterli

NDHASEBECI
aramaktadır. tlgılıierin tahsil derecesi ve referanslanm bildiren hal
tercıimelen, fotoğraiları, bonservisleri ve bürut ucret talepleriyle
birlıkte

P. K. 572, Istanbul
adresine «Muhasebeci» rümuzu ile müracaatları rica olunur. Erkek
taliplerin askerlik hizmetlerinl yapmış olmaJan şarttır.

Yeni Ajans: 1339 — 1764

Fabrikalarımızda
Istihdam edilmek üzere

1 — MAKİNA ATELYESİ ŞEFt (Makina Mühendisi veya Tekmlt-
eri).

2 — TEKNİK RfSSAM - MAKİNA KONSTRÜKTÖRÜ.
3 — Muhtelif ımalât bolümlerınde ışletme şefliği yapabilecek vasıf-

ta MAKİNA TEKNtKERLERİ.
Talipiılerin, askerlik yapmış olmalan ve asgari 3 senelik ijlet-
me tecrübesine sahip olmalan gereklidır. Şahsen veya yazılı mü-
racaatlar gizli tutulacaktır.
Tatmın edicı ücret ve ilerleme imkânlan vardır

Müracaat: Detel Demir Sanayi Ltd. Şti.
Kâğıthane Cendere Caddesi No: 55 - Tel • 48 36 63

(Cumhurlyet: 1788)

Uzunköprü Malmüdürlüğünden
1 — Uzunköprü kazasının £^ki köy yakıninda bulunan

2 nci dünya harbi sırasında bombayla tahrip edilen köp-
rünün demirleri kapalı zarf usulü ile shtılacaktır.

2 - Arürma ihalesı 6/3/1967 tanhıne tesadüi eden
pazartesi günü saat 15 de Malmüdürlüğünde teşkil edUen
Dıale Komısyonunca yapılacaktır.

3 — Köprüde 230 ton profil demir olduğu tahrain edil-
raiştir, muhammea bedel 172.5(10 liradır Muvakkat teminat
muhammen bedelin % 7,5 dur kat! teminat is« ihale bede-
Unin % 15 dir.

4 - TekJif mektuplan 6/3/1967 tarihine tesadüi eden
pazartesi günü saat 14 de kadar Komisyona verilmesi lâ-
zimda- Postadaki vâki gecikmeler kabul edilmez.

5 — Vasaf ve şartlan gösterir şartname her gün Mal-
müdürlüğünde görülebilir.

6 — Isteklilerin muayyen ffün ve saatte Komisyonda
bazır bulunmaian ilân olunur.

(Bann: 10852) — 1788

ZAMLI
kalkınma

Sayın Ecvet Güresin'in yayınla-
Tian «Zamlı kalkmrnaıt başlıklı
makalesini dükatle okudum.

Makalenin her kelimesine yürek-
ten katılmamak mümkün değil.
Ancak Sayın Güresin'e baa kişi-
sel göruşlerlmizl eklemek isteriz.
Şoyle ki:

Verginin inikası
Vasıtah vergiler vergiye vasıta

olan maddelerl istıhlâk edenlere
ve istihlâkleri nisbetinde inikâs e-
der (yansır). Sayın Maliye Bakanı
«Zamlarla arttırılan vasıtalı verci-
lerin halka intikalini (intikalle
her halde inikâsı kastedlyor) önle-
mek için tedbirler aiınacağını» a-
çıkladı. Zarurî ihtiyaç maddeleri-
nin fiyatlarına yapüan zamlann
halka inikâsmı önlemek İçin Sa-
yın Bakanın ne gibi tedbirler dü-
şündüğtLıü açıklamadığı için bilmi
yoruz. Fakat biraz maliye bilen her
insan bilir kl bu konuda iki ted-
bir düşünülebilir

•Halka bu ihtiyaç maddelerinin
istihlâkinl yasaklamak. Bu müm-
kün olmıyan bir tedbirdir. Zira
hiç kimse halkı tuzsuz yemek ye-
meye, kilometrelerce yolu vasıta-
ya binmeksizin yürümeye, çıplak
gezmeye, gaz lâmbası inıiianınınn»
ya, yan aç gezmeye zorlıyamaz.
Kaldı ki bu mümkün olsa vasıtalı
vergilere yapüan zam bütçeye ?e-
reken geliri sağbyamıyacaktır. Fa-
kat öyle görünüyor ki Bakan bu
konuda hiç bir tedbir almasa da
dar gelirli vatandaşlar geçim sıkın
tısı içerisinde zaten kendillğinden
—alış güçleri olmadığı için— bu
zarurî tüketim maddelerinin istih-
lâkinde kısıntı yapacak ve Sayın
Güresin'in beUrttiği rantabl çalış-
ma ve sağUk dunımlannın bozul-
ması tehlikesi belirecektir. Zam-
larla elde edilen gelir de böylece
kendi kendisini /ok edecektir.

• tkinci ve akla uygun tedbir
halkın alış kudretini arttırmakla
olur ki o da milli gelirin âdil m-
kısamı ve milli gelirin Vo 4,5 unu
alan «alt dilim» le % 57 sini alan
«üst dilim» arasındaki bu farkı
kaldınlmasa bile çok azaltmakla

mümkündür. Pakat bu da köklü
ekonomik reformlar isöyen bir
iştir ve de hukumetln «zcngini da-
ha zengin, fakirl daha fakir yap-
ma» politıkasına uygon duşmez
Kaldı ki hukümet ıstese bile uy
gulamaya çalıştığı kapitalist dev-
let ekonomısinin prensipleri milli
gelirin âdll inkısamına (dağılımı-
na) elvermez. Bu suretle de Ba-
kanın açıklaması maliye bilenler
için gülünç, halkımız iqin de ü-
mit olmakta devam eder.

Tedbirler

B izce hükümetin bütçe açığını
kapatmak için alacağı tedbir
vasıtaiı vergilerin arttırılması

gibi köklü olmıyan tedbirler ye-
rine devleti krrtasiyecilikten kur-
tarmak ve böylece cari giderleri
kısmak, avrıca milvonlan sarfede-
rek kurdurduğu e beslediği man-
tar teşekküller sistemine gitme-
mek; varlık beyannamelerini kal-
dırmak, yerine bunları âdilâne uy-
gnlamak, tasarruf bonolarını ıs-
lâh etmek ve vergi adaleti sağla-
mak bütçe açığını kapatma yönün-
de daha rasyonel tedbirler olurdu,
Ne var ki hükümet böyle köklü
sorunlann halli yoluna gitmekten
şiddetle kacınmaktadır.

Ziraî vergiler
Ziral vergilerin acıklı durumunu

Sayın Güresin'in açıklaması orta-
ya koyuyor. Ne var ki zirai vergi-
lerin adil ö'.çülerle alınması bu
toprak düzeninde ve kapitalist dev
let ekonomısınde mümkün değil-
dir. Zirai vergilerin âdil hale geti-
rilmesi, defalarca anlatıldığı gibi,
kök!U bir toprak reformuyla müm
kündür. Bu da hükümetin politi-
kasına aykındır.

Refah devleti

B aşbakamn «Refah devleti» be-
yanı Ise bir kelime de^ışikl^i
ile gerçekleşme yolundadır.

Şöyle ki, Başbakan yanlış bir te-
rim kullanmış «Refah sınıfı yara-
tılacak» yerine «Refah devleti»
nden bahsetmiştir. Bu gidış refah
devletini mümkün kümaz fakat
mUreffeh bir azınlık sınıf yarata-
bilir ve yaratıyor. Bu da hüküme-
tin ekonomik anlayışı (zengini da-
ha zengin yapmak yahut her kö-
şede bir milyoner yaratmak gibi)
ile uyuşmakta ve o'örçekleşme yo-
lundadır.

Ekrem TEKİN
A.Ü. Hukuk Fakultesi

Ankara

Emeklilerin durumu

K' ıdemlı ve tecrubeli yazar Sa-
yın Burhan Felek'ın son za-

1 manlarda emekhleri savunan
yazılan sıklasmıştır. Gerçekten
emekliler içinde çeşitli mağdur
kategorıler vardır Lâkın emek-
liler konusunun çok enteresan
bir cephesı vardır kı, toplumu-
muzun, daha doğrusu millttimi-
zin, çağdas medenî ve insanî an-
layıs bakımından şerefini, haysi-
yetini zedeleyıci mahiyettedır,
kanaatımca.

Burhan Felek'm temas etmedi-
ği bu noktaya değir.meyi faydalı
buluyorum. Şövle ki :

Bu durum kasten yaratılmıştır
demeye, insanın dilı vartnıyor a-
ma, böyle bir şüpheye duşuyor
ınsan. Meselenin mahıyetı kısaca
şudur: Turk parasının satınalma
gücünün azalması yuzünden e-
mekli aylıklarına ilk defa 1954 te
yapılmış olan maaş zammında
parlâmentomuz insanî duygu ve
düşüncelerle davranmış ve az
maaşlı emekli dul ve yetımlere,
yüksek maaşlılara nazaran, zam
nispetini daha yuksek tutmustu.
Fakat daha sonra 1959 da bu in-
sanî ve adaletli düsunceyi terket-
miş, tamamen aksme olarak yuk-
sek maaşlılara daha yuksek, az
maaşlılara ise daha düşük ni^pet-
te zam yapmıstı. Esasen 1954 ile
1959 arasında tutulan yol evvel-
ce az maaşlılara tanınan önemsiz
bir imtiyazı (nispet bakımından
tabiî) kaldırmıştı. Çünku aylığa
zam yerine aylık ıkramıye usulu
ikame edildi idi; fark gozetıl-
meksızin herkese bır veva bır-
kaç maaş ıkramıye vermek siste-
mine gidildi. 1959 zam kanunun-
da ise ustalıklı bir yol tutuldu.
Şoyle ki; o tanhe kadar yapıl-
mış olan maas ve ikramıye zam-
ları gerı alınıyor: bunun karsı-
lığında da fark gozetılmeksizın
herkese seyyanen yuzde 100 zam
yapılıyordu. Sistemin ustalıklı
yönü şu: Zahirde küçük büyük
herkes esit ölçüde zam alıvor:
lâkin gerçekte az maaslı emekh,
dul ve yetimlere daha düsük nis-
pette zam yapılıyordu. Zira geri
almada az maaslılardan daha faz-
la alınıvordu Çünkü 1954 te on-

Y E ? A T
Emekli Vali Sedat Aziz Erim-in

zevcesi. Y. Mimar Gazanfer E -
rim. Nihal Tuncah, Leylâ Bilgin
ve Gönul Konur"un anneleri, Zu-
hal Erim. Garanti Bankası Mu-
durlerinden Atıf Tuncalı, avukat
Arif Bilgin ve eczacı Zekl Ko-
tıur'un kayınvaldeleri. Fatma ve
Elif Erim'ln. Ahmet Tuncah'nın,
Zeynep, Niigün ve Nazlı Ko -
nur'un, Galip Bilgin'in büyük
anneleri

AYŞE SIDIKA ERİM
IS Şubat Cumartesi günü vefat
etmlftij. Cenaze namazı 20 Su-
bat 1967 Pazartesi gunu öğle na-
mazından sonra Şişli camimde
kılınacak ve Zinclrhkuyu raezar-
Iıfında toprafa verllecektlr.

Cumhurlyet — 1T91

lara yapılmış olan ilâve daha
yûksekti.

B utun ilgililere soruyorum: El-
lerini vicdanlanna koysunlar
da bu uygulamanın çağdas

medeni ve insani duşunce ile ne
dereceye kadar kabili tehf oldu-
ğu hakkında hukumlerıni versın-
ler. Gerçi geçen sene ihdas edi-
len (taban) sistemiyle en alt ta-
bakada bulunanlara asgarî maaş
usulü tatbik edilmiş ise de, orta-
da kalanlar için gayrıınsani du-
rum tamır edılmemıstır ve sekiz
yıldanberi sıirup gitmektedır.

1. H. ULUĞ

İlk soruşturma

S avın Profesor »arafından
«tlk Sorusturma Kaldınl-
mah mıdır?» başhğı altında

ıncelenen mesele tek vönlü ola
rak ele alınmış, sakıncalı oldu
ğunu iddia edenlere ceza dâvâ
larmın sürüncemede bırakıldı-
ğını ileri sürdükleri atfedılmış-
tir.

Bu konuda sosyal faydayı ön
plânda tutmak adalet mantığı
nın bir icabı ve netıcesıdir. Şoy
leki, eğer İlk Soruştutma âm-
me nizamı bakımından. suç ve
suçlu yönünden faydalı ise mu-
hafaza etmek yerlndedir. Ada-
letin sürate feda tdılmesi dü-
şünülemez. Kaldı kı; tlk Tahki-
kata tâbi olmayıp da sürünce-
mede kalan kamu dâvâlan da
vardır. Tatbikatta bır çok ağır
cezalı dâvâların, doğrudan doğ-
ruya iddıaname ile açılan dâvâ
lardan süratle intaç edıldıği bır
gerçektır.

Sayın yazar muhakeme faalı-
yeti içinde rol alan uç makam-
dan iddıa makamı ıçın «Saniğın
cezalandırılmasını ister» demek
tedır Oysa kı. âmmenın savu-
nucusu olan savcılar, durusma
safahatıne göre BERAET istem-
lerinde de bulunurlar. Buna
ısaret etmektekı gâyemız mues
sesenın tanımında okuyucuyu
yanıltmaya goturmemek ıçm-
dir.

H azırhk tabkikatmı yapan
Savcıların yardımcıları du-
rumunda bulunan zâbıta

makam ve memurlarının • ki
bunlar Emniyet ve Jandarma
teskilâtıdır • adli konuda ye-
terhği halledilmedikçe, ilk tah
kikatı hazırlık tahkikatı ile bır
leştirmenın pürüzlü işlerde mah
kemeleri günlerce ışgâl edece-
ğı meydandadır. Keza, kamu dâ
vası açmağa lüzûm olup olma
dığını tâyın edecek olan Sav-
cıların bugünku muhtelif görev
leri yorucudur. Tek Savcı olan
verlerde ceza evının idaresi, in-
fazlar, nüfus, icra ve noterlik
teftişlen, hazırlık tahkikatını
yonetme ve duruşmalara çıka-
rak gerekli mütalâaları verme
zorunluğu hep bu tek şahsın u-
zerindedır.

Sonuç
O tlk Soruşturmanın islâhı

için ileri sürülen «bir bâkimin
kararının diğerinin tasdikin-
den» kurtnlması kâfi değildir.
C.M.U.K. da yer alan tTtRAZ
mücssesesinin durumu da buna
benzemektedir.

O İlk Soruşturmanın muay-
yen hususlar hariç mutlak gız-
liliği zararlı olmaktadır. Ceza
nın en önemli delili olan saha-
det ve şahıtlik tarafların gıya-
bında cereyan etmekte, son so-
ruşturmada «Evvelki ifademi
tekrar ederim» ile yetinılmekte-
dir. Bilhassa talımatla alınan
beyanlarda maznun ve müdafi-
ının bulunmaması ıhtimalı çok
kuvvetle mevcuttur.

O Yazarın aksine yalnız sor-
gu hâkimlerînin değil, bütün
adlî personelin iyi olması gere-
kir kanısındayız.

O Bakanlığın Ceza evi inşa
ettiğı ve açtığı yerlerde bır ce-
zaevı Müduru bulunduıması.
Savcılara mutlak stırette motor
lu araç tahsisi ve gardıyanların
sosyal adalet ve insaila bağdaşa
mayan maddî durumlarının su-
ratle islâhı da zincırın halka-
larından bıridır.

Süha Aydın Çoku*raş
Avukat

KANOIRA

Turistik porselen kazığı
Türkiye «türlü-çeşitli» yollardan sömürülmektedlr. Bn «türlü-çe-

şitli» yollan birer birer öğrenmek. ortaya dökmek, önüne geçmek zo-
rundayız. Dolaylı ve dolaysız sömurüUne yollannı yok etmek Için ge-
reken tedbirlerini almıyan bir. az gelişmiş ülkenin kalkınması mümkün
değildir.

Türkiye gibi yoksul bir ülkenin yabancılar ve yabancılara yaman-
mış bir azınlık eliyle sömürülmesine karşı durmak bir milli ödevdlı.
Milletin yarattığı değerleri yabancılarla işbirlikçilerine sağdırmak, gay-
rımillî çevrelerin ve milliyetçi duygulardan nasipsiz çıkarcıların mesle-
ğidir.

Bu kısa başlangıçtan sonra turistik yoldan sömürülme oyunlartna
dikkati çekmek isüyoruz bugün.. Türkiyede turizm sanayiine yatırnn-
lann yöneltilmesi iktidarlarm ortak politikası halindedir. Denizi, gü-

neşi, kumsallanyla ünlü ülkemizin en güzel köşelerinde turizm ya^-
nmlan yapılmaktadır. Bu soy yatınmlara açılan banka kredileri, gös-
terilen kolaylıklar, öncelikler, tahsis edilen dövizler ne oluyor? Kıyı-
Iarımıza el koymak isteyen bir sürü yabancı kumpanya faaliyette.. Bu-
nun yanısıra bir sürü fırsatçı şirket türemiş, büyük turistik projeleri
resmî makamlara sunmuşlar. iş çevirmek istiyorlar. Turizm altın yu-
murtlayan bir tavuk gibi göriilmektedir. anıa yapılaeak yatınm İle
alınacak sonuçlar arasındaki hesaplar nedir? İşte bu sorunun cevabı meç-
hul ve karanlık- Bu karanlık içinde işbilir kişiler memleketl soymak po-
litikasmı kurnazlıkla yürütmektedirler.

Turistik soygunun bir yönü de porselen çanak çömlek ve her çeşit
mutfak eşyası kesiminde göriilmektedir. Eloğlu Turizm ve Tanıtma Ba-
kanlığına başvuruyor:

— Su cennet vatanımızda turizme hizmet için bir otel, elll motel kur-
mak niyetindeyim. Sirketimiz teşekkül ctmiş, bu yolda ilk adunlan
atmıştır. Otel ve motellerimize lüzumlu kapkacak ve porselen taknnlan
için döviz tahsisini rica eder, saygılannıı sunarım.

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı «Turizm ve turistik tesislerin ihtiya-
cmı karşılamak üzere Bakanhk emrine verilen dolârlar» üzerinden tu-
ristik bir döviz tahsisi yapmaktadır.

Açıkgöz ve işbllir kişi tahsisi alır almaz hemen bir lthalâtçıya dev-
retmekte ve milyonlar ve milyonlarca kazık atılmaktadır yoksul halkı-
mıza..

Bu yolda yalnız bir tek turizm şirketine tahsis edilen döviz 131JW0
dolâr. yuvarlak hesap 1.30(1.000 liradır.

Demek ki bu şirket 1 milyon 300 bin liralık porselen tatamı dısar-
dan getirtmek yetkisini almıştır.

Türkiyede bir dolâr resmî fivatı>la 9 liradır. Türkiyede porselen
takımlarda bir dolârın karşılıği 29 liradır. Yâııi bir dolârlık porselen
ithâl eden bu porseleni yirmi lira farkla satmak imltânına sahlptir. Böy-
lece milyonlarca liralık porselen takım ithâl edenJer bu porselenlerl
satarak açıktan milyonlarca lira kazanmaktadırtar.

Turistik şirketlerin dolaylı ve dolavsız yollardan yabancı kumpan-
yalarla ilişkileri dışandan getirilecek porselen takımlann faturalan
üstünde •türlü-çesitli> oyunlann ovnanmasuıa, döviz kaçakçılığma ra- 1
hatça yol açmakta ve Türkiye böylece turistik porselen ithalâtında |
birkaç yoldan sömürülmektedir.

Hikâyenin yürekler acısi bir başka yönü de unutulmamah:
Bugün Türkiyede yerli porselen sanayii de vardır. Türkiyenin en

büyük fabrikası Porselen Sanayii Anonim Sirketi bir bankanın batması
pahasına kurulmuştur.. Porselen imalâtı memleketin toprağını değer-
lendiren bir sanayi dalıdır. Ne var ki turistik tahsislerle el altmdan
piyasaya milyonlarca liralık porselen sürenler, dovizlerimizi yryip bl-
tirmekle ve dışarı para kaçırmakla kalmıyorlar, millî porselen sana-
yiini de baltalıyorlar.

Dolaylı yollardan iç pazanmızı yabancı mallanna açıyor, böylece
kendi ellerimizle millî ekonomiyi de yıkıyoruz.

Türkiyenin «türlu-çeşıüi- soyulma ve sömürülme yollanndan sa-
dece birisidir bugun anlattığımız..

Turistik yoldan memleketi kazıklıyan, sahtllerimizi kapatan, tu-
ristik dovizleri el altından piyasaya sürüp bir dolârcık döviz tahsisinde
karaborsadan yirmi lira \e yuz bin dolârlık döviz tahsisinde durup
durduğu yerde iki milyon lira vııran komprador, elbette bu soyguna
karşı çıkanları lekelemek istiyecek ve:

— Komünistler geliyorlar, bizi yiyecekler.. diye bağıracaktır.
Oysa -okul ö'ğrencüerinin tahrir ödevlerinde kemünizm propagan-

dası var mı» diye hafiyelik yapacağımıza memleketi somürenlerin ve
yoksul halkm alın terini çalanların peşine duşmeliyiz ki millî görevi-
mizi yerine getirelim.

ACI BİR KAYIP
Merhum Kastamonu Mebusu Ismail Mahlr Efendlnin yegenJ

merhun) Dr Albay Hasan Balcıoğlu ve merhume Cemile Balcıoğlu'-
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RAGIP BAlCIOolU
Hakkın rahmetıne kavuşmuştur. Cenazesi 20 Şubat 1967 Bu
gun oğle namszınT müteakıp Şışli Camii şerifinden alınarak Peri-
koy'deki aıle kabrine defnedilecektir.

Mevlâ Rahmer Eyleye.
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Cumhuriyet — 1789

Fotoğraf ve Sinema Lâborafuarlarına müjde
Film ve kâğıt yıkamalarda zararh çamaşır sodası kullanmayınız.
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TOPTAN SATIŞ YERİ: R-zapaşa jokuşu Miıâs Han 113 İstanbul -

S. UZÎEL. Tel: 22 95 29
ANKARA SATIŞ YERİ: Anafartalar Hanıf Çarşısı No. 4

MURAT YILDIRIM

(llâncıhk: 8S57) — 1779

• ••"

Sayın Doktor ve Eczacılann Dikkatine ••:
grip ve soğuk algınlıklarına karş

Tablet \\l

her türlü öksürüğe karşı

Detigon
Tablet

kiraz tadında şurup ve damla

tekrar piyasaya arzedilmiştir. |||

İmal Yeri :
Birleşik Alman İlâç Fabrikalan T.Ltd.Ştl.

Topkapı / İstanbul

Literatür ve nümune için : :::

u Saadet Hanı Fmdıklı / İstanbul •••


