
Değer, değer tanıyan ülkede değer olur. Değer 

tanımayan ülkede değersizler onların yerini alır

r

Değer tanıyanlar 
ve tanımayanlar

Gençliğimde okumuş®1, 
O eşsiz romancı, ia55 
ruhiyatçı Marcel Prô 1 

ilk eserini vermiş. KefflŞr 
den önceki neslin büyük* 
debiyatçılarmdan biri onuR 
için «Edebiyat göklerinde ve- 
ni bir yıldız doğdu!» dentff 
Marcel Proust kendinden öa- 
çeki nesil tarafından 
böyle karşılanmıştır. Böyle 
olmasaydı Marcel Proust 
doğru olarak tanınmış olabi
lir miydi? Değer tanımıyan 
bir ülkede değer var olafcüır 
mi? Edebivatı Cedide adana-

bilmez, m inareleri cılız ya- 
Pa r- A rap  m inare yapmasını 
bilir. Oysa ki dünyanın en 
büyük m im arlarından sayl
a n »  kübik m imarlığın da en 
büyük düşünürü olarak ta-

ris’teki Notre-Dame de Pa
ris, Roma’daki Saint-Pierre 
kilisesi, İstanbul’daki Süley- 
manive Camisi ile Etyemez 
Mescidini yakından incelemiş 
bir insanım. Hem de bu e-
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nınm ış olan le Corbusier 
Gustave le B on ’un düşündü
ğünün büsbütün tersini dü
şünür. Le Corbusier kendini

___ ________^__ __________ insanlığın mimarlık kaderi
larınm Abdülhak Hâmid’A  üzerine söz söylemiye yetki-
verdikleri ün «Şâiri Azan» 
ünüdür. Onlar bu ünü «M 
vermeselerdi onu bu kadar 
büyük görebilir miydik? 0 
devrin edebiyatçıları Abdül
hak Hâmid'i göklere çıkarır
ken yine o devrin şâirlerin
den Florinalı Nâzım’ı da ye
rin dibine batmyorlardıLPe- 
yami Safa’nın ona verdiği 
«Traşçıbaşı» lâkabı dillerde 
destan olmuştu! Gerçi Flcn- 
nalı Nâzım ruhça'- sapasağ
lam bir insan değildi. Onan 
marazî bir coşkunluğu var
dı. Durmayıp edebiyattan 
söz açar, hep manzume söy
ler gibi konuşurdu! Çevri
sindeki aşağılatıcı tepkiler 
onu delirtmişti. Hiçbir der
ginin basmadığı manzumele
rini gündelik gazetelerin il»

li bulur. Çünkü, der, ben Pa-

serlerin insanlığın övüncesi 
olarak tanır ( +  ) Bu büyük 
sanat adamından daha önce 
Islâm sanatı üzerinde dü
şünmüş olan Migeon ve Sa- 
ladin adlı iki insan da Türk 
sanat eserlerinden söz eder

ken bu eserlerin bütün Is
lâm uluslarının eserlerinden 
üstün olduklarım, AvrupalI 
soydan olmayan, ayn soy
dan yüksek hümanisme e- 
serleri olduklarını yazarlar. 
Asırlar boyunca insanların 
tanımadığı, değersiz yazar
ların da hiç değer vermedik
leri Türk sanatı, son zaman
larda gerçek değer taşıyan 
sanat ve fikir adamları ta
rafından tanıtılmıya başlan
mıştır.

( +  ) Le Corbusier, 
Une Architecture.

Vers

\------

I
I

İş Bankass ile A k b a n k  sermaye piyasasını açıyor
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»Holding» adı altında halka açık anonim şirketlerin kurulmasını sağlayacak olan 
«Sermaye piyasası kanun tasarısı» hükümet tarafından meclise sevk edilmiştir. İktisadi 
çevrelere göre, bu kanun tasarısının kanunlaşmasından sonra memleketimizde bir «Ser
maye piyasası» meydana gelecek, İş hacmi büyük ölçüde artacağı gibi donmuş paralar 
da iş hayatına aktarılacak ve dolayısıyla gelir vergisi miktarı artacaktır. Holdinglerin 
kuruluş çalışmalarını hazırlayan heyetten alınan bilgiye göre, «Halka açık anonim şir
ketlerin» finansmanı önce tş Bankası He Akbank tarafından karşılanacak, daha sonra 
diğer bankalar da buna katılabilecektir. Hisse senetleri bankalar vası
tası ile vatandaşa intikâl ettirilecektir. Hisse senetlerinin %  51 inden 
fazlası hamiline yazılı olan Halka açık Anonim şirketlerin sermayesi 
en az bir milyon lira ve en az 50 ortağının bulunması gerekmektedir.
Ortaklık Türk Ticaret kanuna göre kurulacaktır. Ortaklıklar serma
yelerinin %  25 ini aşmamak kaydıyla hisse senetlerini oy hakkından 
yoksun, temeddüdc \ veya tasfiye bâkiyesinden imtiyazlı hisse senedi 
olarak çıkarabilecektir. Halka açık anonim şirketler en az ICO bin li
ralık bir kuruluş teminatının bankaya yatırıİması ve sermaye piyasası 
denetleme komisyonunun müsaadesi alındıktan sonra ortaklık hisse se
netleri Esham ve Nukut borsasma kote ettirerek satışa arzedebilecek-

Taban fiat konusu özel 
sektörden soruldu

( - . . .  i ı t ir- Ortaklıklara daha fazla kredi verilebilmesi için bankalar kanımun-
sayraiarina para ile  bastllfc j da gerekli değişiklik yapılmış ve ayrıca, bazı vergi muafiyetleri de
tı. FlorinalCya kanşı vapı ı tanınmıştır.

• Memleketimizde henüz sermaye piyasası teşekkül etmediğinden,
halka açık ortaklıkların hisse senetlerinin satılması için aracı kuruluş
lar teşkilini âmir bulunmaktadır. Yardımcı kuruluşlar en az 10 milyon 
Ura ile kurulacak olan yatırım ortaklıklarıdır. Yatırım ortaklıkları 
kendi sermayelerinin %  5 İnden fazlasını bir tek ortaklığın hisse se
netleri ve tahvillerine yatıramıyacaktır.

lan haksızlıkları düşününe» j 
büyük üzüntü duymamak i  |  
insanın elinde değildir. Bu [ j 
iki olay insanın yetişmesi İ-I
de toplumun- rolünün ne \ 
dar büyük olduğunu göst 
rir.

I

Ticaret Bakanlığı, . bazı müstah
sil kuruluşların tarım ürünlerin - 
de taban fiat4 sistemine gidilmesi 
yolundaki teşebbüsleri üzerindeki 
konuyu ele almış bulunmaktadır. 
Ticaret Bakanlığı, ilk olarak 
memleketimizin belli başlı tica - 
ret ve sanayi odaları ile  ticaret 
borsalarımn taban fiat sistemi 
konusundaki görüşlerini İstemiş
tir. Bakanlık, özel sektörün taban 
fiat sistemi ile ilgili görüşlerini 
öğrendikten sonra, konuyu bir ra
por halinde hükümete intikal et
tirecektir.
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Yakın tarihimizde Muzi 
kah Mehmet Şefik Be] 
diye anılan bir ceİi 

hattatı yetişmiştir. İstanbul'
da eski Harbiye Nezareti 
şimdiki İstanbul Üniversit 
si bahçe kapısı üzerindeki 
celî yazıları onun eseridir, 
Kazasker Mustafa İzzet E- 
fendi ise, Rakımdan sonra 
yetişen en büyük hattatlar
dan biridir. Şefik Bey’in de 
hat hocasıdır. Şefik Bey b ir  
Cuma günü bir celî levhası
nı göstermek, ders almak ü- 
zere hocasının evine gider. 
Kazasker Efendi levhayı dik
katle ^inceledikten sonra şu 
sözleri söyler:

—  Maşallah Şefik Bey! Siz 
artık bizi de geçtiniz...

Şefik"'Bev büyük üstadının 
bu iltifatı üzerine:

ÜNÜ - GÛNONE ALTIN PİYASAS
K Af .İN 

Atatürk 
Reşat sıra 
Reşat ekstra 
Hamit 
Dallı 
Vahit 
Aziz

BEŞLİLER
: 490.00

' : 14.75.00 
: 1600.00 

looo.oq
900.00
800.00 
790.00

ARMA BEŞLİLER
Ata Arma 1966
Reşat
Hamit
Vahit
Ankara. 1927 
Ankara. 1928

485.00
1375.00
1800.00
1325.00
1065.00
1125.00

ZİYNET tKtB UÇUKLU KLAR
KALIN ÎKIBUÇUKLAR

245.00
735.00
465.00
359.00
340.00

Ata 2.5 lu 1966
Reşat
Hamit
Vahit
Ankara

242.50
66-Î.OO
460.00
425.00
590.00

LİRALAR
ZtYNET LİRALIKLAR

Atatürk
Reşat
Eigazi
Hamit
Aziz
İngiliz erkek 
İngiliz kadın 
(F. R.l Frank 

| Gülden 
1______________________

97.10
154.25
115.00
113.00
101.50
120.00
115.50 
100.00 
104.00

Ata yüzlük 1966 
Reşadiye 
Hamidiye 
Vahit 
Ankara 

KÜLÇE FİYATLARI 
24. â. altın 1 gr. : 14.sO
100 â. gümüş 1 Krg 580.00 
Pllâtih 1 gr. • 68.00

97.50
200.00
175.00
130.00
120.00

v Shell yeni petrol buldu
Shell Diyarbakıhn' 25 kilometre kadar ku

zeyinde yeni bir petrol sahası bulmuştur. Şa- 
haban bir isimli bu kuyudan iyi kalitede ham 
petrol İstihsal edilmektedir.

Yeni çıkarılanla birlikte Shell’in Türkiye- 
deki petrol sahaları 5’e yükselmiş bulunmak
tadır. Diyarbakır bölgesindeki Shell’in diğer 
sahaları Kurkan, Beykan, Kayaköy ve Batı 
KayakÖyüdür. Yeni bulunan petrol sahası, 
Türkiye’nin her tarafında sattığı akaryakıtları 
yüzde yüz Türk ham petrolünden elde etmek
te olan Shell’in bu durumunu devam ettirme
sine yardım edecektir.

T U R İZ M  K O T A SI U Z A T IL D I
Yarın  sona eren Turizm ile ilgili yatırım

kotası müracaat süresi 25 Nisana kadar uza
tılmıştır. Türkiye Odalar Birliği, müracaatla
rın artması için müddetin uzatıldığını bil
dirmektedir.

Turizm kotasına yapılacak olan müracaat
lar 25 Nisandan sonra Türkiye Odalar Birli- 
ğince tetkik edilerek tevzi esasları tesbit e- 
dil^kten sonra dağıtımına »ecilecektir.

Hazırlayan'. Hayrı ENGİN

—  Estağfurullah efendi
miz, diyerek Kazasker Efen- 
di’nin ayaklarına kapanır!.

işin içyüzü şudur: Türk  
yazı sanatçıları çok iyi b i
lirler ki Şefik Bey de, yazı 
üstadı olmakla birlikte, ho
casının kertesine erişeme
miştir. Böyle olunca, Kazas
ker Efendi’nin o sözleri de
ğer tanıma ahlâkını, insan  
yetiştirme isteğinin çok kuv
vetli, hattâ normal üstü b ir  
belirtisidir, işte bizden ön
ceki nesillerin değer tanıma 
ahlâkı bu kerte yüksekti. 
Onlar kıskançlık nedir bil
mezlerdi.

1*  nsan yetiştiricileri için 
çok önemli, başarılm a
sı da oldukça güç b ir  

İş daha var. Gerçek değer
leri, yalancı değerlerden, şar
latanlardan ayırmak! Bu a- 
yırma yapılmazsa değer pi
yasası bozulur. Piyasaya ger 
çek değerler yerine kalp lan  
sürülür. Böyle olunca, ger
çek değerler ortadan kalkar 
gibi olur. Fransız.yazarların
dan Dr. Gustave le Bon can- 
(h uslûbu ile yazılanın bü 
tün dünyada kolayca oku
tan, bütün dünyada ün ka
zanmış olan b ir fikir ada
mıydı. Ancak, onun eserleri
ni yakından inceliyen me- 
tod sahibi bilim adam lan  
çok iyi b ilirler ki le Bon b ir  
çok sezgilerine karşı metod 
sahibi bir bilim adamı de-

H A f  İYELER KRALI
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