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M. N E R M

B ugün tstaııbula girişimizin 
I boşyüzüncü yıldönümiin 
kutluyoruz. Hür yurtta ba 
ram sevinci var. Gözlerimi 

bejyüz yıllık bir zaman yığınının 
ötelerine çeviriyor ve büyük tarih 

„ olayını değerlendirmeye çalısıyo- 
ru,;. İçimizde heyecanlar uyanıyor 
ve Türk kahramanları, gözümüzün 
Önünden, kutsnl birer gölge rlbl 
geçiyor. Biz, tArlh boyunca, geniş 
ülkeler frthrtnıişizdlr, çok daha 
büyük zaferler knzanmışızdır. Fa
kat bunlardan hiçbirinin yıldönü
münü kııtlnmnk hatırımızdan bile 
geçmiyor. Istnhulıın brşyüzüncü 
yıldönümü üzerinde niçin bu ka- j 
dar duruyoruz?

Kskl İstanbul, bugünkü geniş 
İstanbulin) çok ufak bir parçanı, 
dır. Demetrlııs Cydones 1378 de 
yazıyor: "Şehir surlarının öteleri 
TUrklertn otoritesi altındadır.** Bu 
sözün ne kudur doğru olduğunu 
Bl/ans İmparatoru .Iran V İle Ge- 
nova arasında İmzalanan askeri 
anıtlaşmadan da anlayabiliriz. Jean 
V., bu andlaşmaya göre. Sultan 
Murada karşı hiçbir düşmanca 
harekete glrlım lyeceflne söz ver
mektedir (İSJM). Eski istanbulini 
sınırlarını surlar kadar bize anla
tan bir sey yoktur. Asıl dâva, fet
hedilen »ehrin büyüklüğü ve kü
çüklüğü detil, zaman ölçüsünde, 
çok kudretil bir kale oluyudur. 
BİZ. hu kaleyi, son İki dünya har
binin l.legs'tne, Maglnot'stına ben
zetebiliriz- llrmrk oluyor ki. Türk 
milleti, aynı zamanda, teknik üs- 
tünlıitünün bayramını da yapm ak.1 
tadır.

fstanhnl fethinin büyük mânası, 
tekrar dirilişimizle, İmparatorluğu 
yeniden kuruşumuzla ve yaşayış 
İrademizi bir daha gOsterlylmlzle 
de çek yakından İlgilidir. Vtldınm 
Nsm M In, Ank arada, Timur ordu
suna yenllmeeiyte, fSemanh impa
ratorluğunun n e  korkunç hır çöküş

İstanbul’un Fatihi İkinci Sultan Mehmet İstanbul’un kurtarıcısı Ebedi Şef Atatürk

r İ K İ  F A T İ H
Bugün yalnıs Türkler tçi" değü, bütün dünya Içtn büyük 

Mr günün betyüsüncü yıldönümünü yaşıyoruz.
BIzoaz imparatorluğunun Dumanlı imparatorluğu Haline 

inkılâbına tesadüf eden gün farl/lln Ortaçağına da son vermiş, 
Yeni Zamanlar açılmıştır.

Amerikanın keşfi ile beraber dünyanın iki mühim lııkltıs- 
•inden birini teşkil eden fetih, aynı zamanda Ortodoks d»emini 
Hainliklerin ceherutundan kurtarmış, o tan.ana kadar dünya
nın pek ae yerinde görülmüş —bunu hiç bir yerde görülmemiş 
dememek içim söylüyorun— bir dini müşamaha, bir idari adalet 
devresi de başlamıştır.

t'Lanbul. S ı> A İM tnrMi, <:rr.tn dr:v*fr?*ı a r t a l ı  .Mi Fatih

birini ve kurtarıcısını hatırlamamak kabil mit
Büyük Fatih, Oamanlılann dayanılmaş yükseliş devrelerin

de tarihI va*1/e»iHi pek a : kumandana nasip olan bit dirayet 
ve asimle yaparak *'Bl muzaffer Daima" umnmm kazandı. 
Konra... yıllar geçti, OsmanlI İmparatorluğu kaçınılmaz âkıbe- 
Bnln neticesi istanbulu kaybetti, fakat Türkler bu kadere bo
yun eğmediler.

Mustafa Kemal, bütün dünyayı mağlûp etmiş bir manru- 
meye karşı sıfırdım hareket ederek bir ikinci fethi bıelere mü
yesser etti.

Bugün Fatihin türbesinde onun m M u sın  şahsiyeti huşumu-
da-, .vzcd fi husû *le eâilt r a La»-,-l... «--i*-

Fetih yıldönümü bugün
büyük törenle kutlanıyor
Ulubatlı Hasan’ın şehit düştüğü yerde başlıyacak olan sabahki 
tören Fatih’in türbesi önünde sona erecek, 101 pare top atılacak
îstanbulun 500 üncü fetih yıldö- 

nümü bugün kutlanacaktır. Bu 
münasebetle tertip  edilen ku tla
ma töreni saat 10 da Topkapı ile 
Maltepe arasında Ulubatlı H aşa
nın bayrak diktiği ve şehit düş- 
füğü yerde başlayacaktır.

Vali ve Belediye Reisi, merasimi 
bir hitabe ile açacaktır. Merasimin 
başladığı, atılacak 101 pare top
la ilân edilecektir. Fetih şehitleri 
İÇİn ihtiram  vakfesinden sonra 
«urlara rekzedilmiş olan kitabeye 
çelenk konacaktır.

Merasimde Büyük Millet Mecli
si adına bir heyet, askeri ve mül
ki erkân, civar vilâyetlerden ge
lecek heyetler, korkonsuler ve yer
il ve yabancı basın temsilcileri ha. 
zır bulunacaklardır. Merasime şeh 
rimizde bulunan milletvekilleri de 
davet edilmiştir.

Askeri ve sivil alay, surlar di-

şındaki töreni müteakip Fatih 
meydanına gelecektir. Fatih mey
danındaki törene saat 13 de baş
lanacaktır. Buradaki törene aske
ri birlikler, okullar. Mehter takımı 
iştirak edecektir.

Töreni müteakip askeri birlik
ler ve okullar Fatih  türbesini se- 
lamlıyacaklardır.

İstanbul radyosu fetih m ünase
betiyle hazırladığı özel programa 
saat 12-45 de Valinin bir konuş
ması ile başlayacaktır.

öğrendiğimize göre, Rum Pat- 
rtği Athcnagoras. Vali ve Beledi, 
ye Reisiyle Üniversite Rektörü 
tarafından yapılan davete İcabet 
edeceğini bildirmiştir.

Fetih Derneği tarafından 6 Ha- 
zlran cum rtesj gecesi Dolmahahce 
sarayında verilecek suareyi sayın 
Cum hurbaşkanımız himayelerine 
almışlardır.

' N

Yeni İstanbul
500 üncü yıl 

sayısı - 8 sahife
•  2 n cld e :

Fatih Devri ve Tababeti- 
rniz.Prof hr. Süheyl Ün-
ver.

•  8 ü n cü d e :
Camilerimiz, Fatih Ca
mii: Ogıın.

•  5 incide :
BeşyUzüncü Fetih yılmı 
kutlama hazırlıkları: Tah
sin ös  — "Fatih’* Piyesi 
hakkında: Kazım Kurşun
lu.
0 ncıdft:
Fatih ve t«»anbu!*un Fet
hi: Hakkı Helen — Fatih 
latanbulu aldıktan sonra 
neler yaptı: Vâsim Yücelt. 

8 incide;
Mezar taşlarının aflyledlft 
hakikat: F-unl Ayannğlu 
— Fatih Devrinde Türk 
Donanmam: Terfi* fnci.



Killin ıı/i, JLIII ınmıa
atla ta rak  ilerlenmek ve tstanbul 
gibi bir kaleyi fethedecek ölçüler
de kudret kazanmak, tarihimizin, 
hiç şüphesiz, büyük bir olayıdır. 
Biz, ne zaman çöker ve dağılır gi 
hi olmuşsak, o zaman, irademizin 
lıârikalarını göstermişizdir.

Tarih, güreşen milletin hikâye
sidir. F akat bizim tarihçilerimiz, 
çok kere, niçin güreştiğimizi, ira 
demizin hangi kaynaklardan geldi, 
ğini kavrayam am ışlardır. Onların 
bize seyrettiriılkleri tablolar yanlış 
olduğu kadar tüyler ürperticidir. 
Istanbıılun elimize geçmesiyle ta 
m am lanan Türk _ Bizans savaşla
rını da boş ve yersiz yorum lardan 
kurtarm ak  lâzımdır. Çok yayılmış 
bir ta rih  anlayışına göre, Bizans, 
ahlâksızlık tesiriyle, İçinden kok
muş ve çökecek bir durum a düş
m üştür. Bu fikri savunanların, 
Türk  zaferin] ne kadar küçülttük
lerini söylemeye bile lüzum görmü. 
yoruz. Çürümüş ve kokmuş bir 
devletin toprakların ı ele geçirmek 
kadar kolay b ir şey düşünülemez 
Halbuki öyle mi olm uştur? O za
m ana değin görülmemiş topların 
dökülmesi, Türk  filosunun kara 
yolu İle Halic’e geçirilmesi bu tu 
haf İddianın temelsizliğinl apaçık 
gösterm ektedir.

Osmanlı İm paratorluğunun kııd. 
re t üstünlüğünü İlkönce ordu teş
kilâtında ve güdümünde aram ak 
doğrudur. Bizim ordumuz, kuruluş 
bakımından, az çok zamanımızın 
mili! ordularını andırır. Böyle bir 
ordunun çarpışm a gücü kiralık as 
ker yığınlarının şüpheli disipliniy
le, hiçbir zaman, bir tutulam az 
İlk  fetih zam anlarında kat kat 
üstün kuvvetlere karşı kazanılan 
zaferler kahram anlıkla olduğu ka. 
d a r teşkilâtçılıkla da İlgilidir. Bi
zim ordumuz, çok kuvvetli b ir ih- 
timnle göre, az çok dpğlşmeler ya- 
pılnrak. Büyük İskender ordusu 
tipinde kurulm uştur. Ordunun ilk 
tcmeltaşını atan lar, Türk gelecek
lerini gerçekçi bir hayat anlayı- 
IJİyle gören, ne yaptığını bilen ve 
yarım yam alak işlerden hoşlanmı- 
yan insanlardır,

Bizans, dünya ölçüsünde bir 
devletti ve yerini dünya ölçüsünde 
bir savaş teşkilâtı yaratan genç 
bir devlete bıraktı. F akat her teş
kilât, kahram anını buldu mu, en 
son verimiyle İşler. Mehmet II de 
bunlardan biridir ve, onun İçin, 
İs ta n b u l  deyince, hatırım ıza İlkön
ce gelen gene Odıır.

Konesansın aaeıa munarriKi oıau.
tatanbulun böyle mes’ut bir yıldönümünde, onum kara gün-

V .
kaldırıyoruz.

ıvı*. ıv# l/ç-

J
Sovyetler Almanya'dan  
çıkmak niyetinde değili

—i I ■ .

Yeni bir yüksek komiserliğin kurulması müttefik makamlarında 
ve Bonn’da büyük hayretle karşılandı

Taç giyııie töreni İçin haz»U uau Londra U-ti» s» otrit,,ı..v .uu«v '»ıH 
Amerikalı film artis ti Sllvia Shelley *le konuşuyor

NATO Akdem» Kuv»etler| i n i  =  
Başkom utanı A m iral FechU ler , n

H E R  H A F T A  B İ R  
A L T I N  S A A T

YENİ ISTANBUL’ıın dikkatli okuyucuları için te r
tip ettiğ i “Her H afta  bir altın  sa a t” m üsabakam ız büyük 
bir alâka ile karşılanm ıştır. 1 H azirandan itibaren 8 sahi 
fe çıkacak olan YENİ İSTANBUL bu m üsabaka İle oku
yucularının hem dikkatini kontrol edecek, hem de bun
ların en şanslısın» her hafta  bir altın  saa t verecektir. 
Bakınız, nasıl:

1 H azirandan itibaren gazetemizin 2, 8, 4, 5, 6, ve 7 
nef snhlfelerlnde herglln bir sn tır veya bir kelime ters 
basılacaktır. Her okuyucum uz hu ters yazıların hangi 
sü tun larda olduğunu üçüncü *nhlf»de neşredeceğimiz ku
ponun boş hnnelerine yazacak ve Pazartesiden Pazara 
kadar 7 günlük seri tam am  olunca bunların hepsini bir
likte bir zarfın içine koyarak gazetem ize gönderecektir 
Her h afta  başka bir seri üzerinden m üsabakam ı/ devam 
edecektir.

7 günlük kıi|K>nların gönderilmesi için müddet 15 gün 
olarak teshil olunm uştur, 1 H azirandan 7 Hazirana kadat 
devam edecek serinin kahııl tarihi 21 Hazirandır. Bıı t a 
rihten sonra tasnif yapılacak ve k ıır’a neticesi I Tcnıııııı» 
tarihli nüsham ızda Hân olıınacnktır. neva mİ ı oiarnk her 
serinin k ıır’ası m üteakip hafta larda çekilecektir.

Tecrübe m ahiyetinde olmak Üzere bugünden İtibaren 
üçüncü sahlfem lrdr bir sa tır  ter» konulm uştur Sansınız, 
dan evvel dikkatinizi kontrol ediniz ve unutm ayı
nız kİ h ay a tta  m uvaffak olmanın **lr »<rrı dn dikkatli ol 
m aktır.

Bonn, 28 (YÎRS) — Semeno- 
vun Alm anyada yeni Kurulan Sov 
yet Yüksek Komiserliğine tayini, 
başkentteki m üttefik çevrelerinde 
hayretle karşılanmıştır.

Yayınlanan resmî tebliğde "A* 
m erikan, İngiliz ve Fransız tem 
silcileriyle münasebetler idame 
edileceği” yolundaki cümle nak- 
kmda, m üttefik  çevrelerinde, bu 
münasebetlerin şimdiye kadar 
daima mümkün olduğu fakat bu 
hususta reddin her zaman Sov
yetler tarafından geldiği belirtil
mektedir.

Umumiyetle iyi haber alan çev
relerde, Başbakan Adenauerin 
Amerikan Yüksek Komiseri He 
yaptığı konuşmada muhatabına 
tek ra r Dörtlü Kontrol sistemine 
dönmenin, Alman halkı ve Eîükû- 
meti tarafından kabul edllemıye- 
cefirint beliri hildfHlmektedir.

Komünist askeri taşıyan 
İngiliz gemilerini

Washington, 28 (AA.) — Ame
rika âyan meclisi tahkikat komis
yonu 1951 ve 1952 yıllarında ko
münist Çin sahillerinde komünist 
birlikleri taşımış olan iki îngiüz 
gemisinin ve gemilerin tnglllz sa
hiplerinin İsimlerini açıklamıştır.

Valiler 
arasında 
değişiklik

A nkara, 28 (Hususî m uhabiri
mizden) — Valiler arasında y a
pılm akta olan değişikliklere de
vam edilmektedir. Bugün yayın
lanan resm î tebliğde bazı Valile
rin tâyin ve nakilleri yapılm ıştır. 
Bunlardan General Hadi Üçer 
K ars; Niyazi Akı K astam onu; 
E sat Kaya Ayman Muğla; m er
kez Valisi G afur Poylu M anisa: 
Şevket Ozaaalp Bolu; Tâki GUr- 
kök Niğde; tstanbul Belediyesi 
Teftiş Kurulu başkanı Rüştü Ül
ken Çorum Valiliklerine tâyin e- 
dilmişlerdir.

Bunlardan, Tokat Valisi Bekir 
Sıtkı Aksan da Merkez Valiliğine 
alınm ıştır.

Topkapı dışında bugün sa a t 10 da  fetih  yıldönümü m erasim i için 
diktirilm iş olan o tağ

D. P. Meclis Grupu Umumî 
heyeti fevkalâde içtimai 

yapılamadı
A nkara, 28 (H ugus) m uhabiri

mizden) — D.P. Meclis Grupu 
tdare Heyeti ile Genel İdare Ku
rulu dün yaptıkları müşterek top
lantıdan sonra haksız iktisap  e- 
dilen C.H.P. m allan  üzerinde 
görüşm elerde bulunulmak üzere 
D.P. Meclis Grupu Umum) He
yeti bugün fevkalâde içtim aa da
vet edilmişti. Ekseriyet ouiun- 
madığmdan bu toplantı yapıla
m am ıştır.

SABRI OELEBİOöLUNUN 
DÜN İFADESİ ALINDI
Nihaî karar Çanakkalede verilecek

Naboland şücpj dâvasının 18 
Mayıs tarihinde Çanakkalede ya
pılan İkinci duruşmasında Dum- 
lupınar denızaltım»* sUvarUl Sab- 
rl Çelebioğlu hakkında da tahk i
kat açılm asına karar verildiğini 
bildirmiştik.

Bu cümle len olniak üzere Ça
nakkale Sorgu Hâkimliği Kad,köy 
Sorgu Hâkimliğine bir yazı yaza
rak Çelebloğluitin ifadesinin isti
nabe sureflvle alınmasını İstem iş
tir. Bunun ile tine Kadıköy Sorgu 
Hâkimliği dün »*bah Çriebloğlu- 
nu mnhkcm«*>> cribetml* */« ifa
desini alm iftt- fclr ■*** kadar 
süren bu ıfa<l»nln metni Çanak
kale Rorgiı Hâkimliğine gönderi
lecektir.

Çelebloğlu hakkında nihai ka
rar Çanakkalede verilecek ve 
Dumlupınar süvarisi, m uhtem e
len dâvanın üçüncü erişeninde ha- 
zır bulunmak üzere vnkmd.ı Ca- 
nakkaleye davet edilecektir.

Diğer ta ra ftan  6 Haziran günü 
hâdise mahallinde yapılanan ka
rarlaştırılan  temsili ve tatbiki 
keşif hazırlıklarının heniU bitirile
mediği öğrenilm iştir. Malûm oldu
ğu üzere. Keşifte Naboland tipi 
bir geminin bulunması istenm işti 
Halbuki bu tip gemi hâlâ temin 
edilememiştir. A lâkalılar, esasen 
böyle bir kezfin lUzmnaıır. oldu
ğunu. harekâtın  harita Üzerinden 
takibinin dana isabetli olacağını 
ifade etm ektedirler.

T ü r k  - İngi l i z  t i c a r î  
münasebetleri ayarlanıyor
Bakanlar Kurulunun dün yaptığı mühim 

toplantıda bu mevzu üzerinde duruldu
A nkara, 28 (Hususî m uhabiri

mizden) — Bakanlar Kurulu bu
gün iki toplantı vapm ıştır. Bu 
toplantılarda ticarî ve ekonomik 
meselelerle dış ticaret muvazene
sinin görüşüldüğü tahmin edil
mektedir. Bu arada İngiliz-Türk 
ticarî münasebetlerinin de görü
şüldüğü ve bazı kara rla r alındığı

Niğdede şiddetli 
yağmurlar

Niğde, 28 (Hususî muhabirimiz 
telgrafla bildiriyor) — öğleyin 
başlayan «iadetli yağm urlat hâ
lâ yağm akt ıdır. Hükümet önünü, 
çarşı ve caddeleri su lar tamam en 
kaplam ıştır. Taşan şehij ırm a
ğı e tra fı ve zaten akan ev erin 
bir çoğunu korkutm aktadır Halk 
içerlere kapanm ıştır.

öğrenilm iştir. Ayrıca İngiliz BU 
yükelçisinin Maliye Bakanı H a
şan Polatkpnia görüştüğü de ha
ber alınm ıştır.

Devlet Bakanlığı Uhdesinde k a l
mak üzere Enver (Türelinin yen  
ne Fethi Çelikbaşın getirilmesi, 
yarın Londrayn gidecek olan Ad
nan Menderesin Türk - İngiliz ti
carî m ünasebetlerin) görüşeceği 
hakkında dolaşan «marelerf de 
tpvid etm ektedir.

Yeni İstanbul
1 H a z ir a n d a n  İ t ib a re n  

H e r  ifiin S «uılıife lü ltıvo ı

» • v ı ı ı v i i  U H I i n g « |

Genel Müdürü 
istifa etti

A nkara, 28 (Hususî m uhabiri
mizden) — Merkez Bankası Ge
nel Müdürü Osman Nuri Güven 
sıhhatine binaen bu vazifesinden 
istifa etm iş ve istifası kabul e- 
dilmiştir. Bu vazifeye Z iraat Ban
kası Genel M üdürü M ithat GU1- 
genin tâyin edileceği söylenmek
tedir.

Pazartesi günü 

başlıyoruz :

Ölüme
giden

uçaklar
Türkiyede neşir hakkını 

Keystone Ajansından satın 
aldığımız hu eser havacılık 
tarihinin en büyük faciala
rım heyecanlı bir üslûp 
içinde canlandırmaktadır.

Pek yakında :

Windsor

hatıraları
D A tL Y  EXPRES8 İle bir- 

|  Hfete neşrine bavlıyacağımız 
bu eserde eski tngiliz Kralı 

■’ babasının ne dedesinin taç 
i  giym e törenlerini en yakın  

müşahit sıfaUyle anlatm ak- 
i  tadır. •

!rn»iMn>iMfnıuımıııiHnıııı»!inınwıııııııııınıııiıııııımHiıııı̂ MiMiHnıınnıuua
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f  İLİM TARİHİMİZ VE FETİH

Fatih devri ve
tababetim iz

Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER

F ATİH Sultan Mehmet 
zam anındaki tababe ti
miz O rtazam anın Çark 
ve Müslüman klâsikleri 

üzerine dayanan Selçuk he
kimliğinin tem adisidir S uyuk
lar ve OsmanlIlarda, tıbba e- 
hemmiy-it veren, tıbbi b itap
ların teksirine ve yazılm asına 
çalışan hekim ler mühim bir ye
kûna varır, her mUh'm şu .irde 
hastahar.eler ve içtim ai m ua
venet müesseseleri vücuda ge
tirm işlerdir ve bunların tam  
teşekküllü kadrolarında he
kimler, cerrah lar ve göz m üte
hassısları, eczacı m akam ına ve 
hekime yardım cı olura* çalı
şan larla  birlikte yer alm ışlar
dır. 1217 de S ivasta bilinci 
KeykâYu.ı hastalıanesinln eli
mizde mevcut olan vakfivesl 
bize bunu gösteriyor.

Selçuk hastahanelcrinin yan
larında, başta Kayaerıdekl ol
mak üzme, (sene 1205) tıpkı 
Sivasta oıduğu gibi, birer tıp 
mektebi, vardı, tnlebe an ıü l o- 
larnk vazife görüyordu.

Yıldırım Sultan Beyazıt >299 
da Bursada Uludağ eteklerinde 
bir haatahnno yaptırm ıştır. î* 
kinci Sultan M urad da Edirne* 
de hüküm ran olduğu senelerde 
cüzam lılar için bir lepıözeri 
kurm uştu.

F atih  Sultan Mehmet 1458 
t« Istanbulu aldıktan sonra 
memleketin ve cjvar MUaîunıan 
ülkelerin Alimleri latanbula, 
lavctlo veyahut davetsiz gel

mişler. buraya fethi m üteakip 
ilmi bir hüviyet bahsetm işler
dir. Bu arada Şark v«* Oh. pten 
devrin meşhur hekimleri a<* gel 
mlş ve getirilm iştir. S u K n n  
gelen hektm KutbÜddin F a ti
hin Hekirabaşısı olduğu glM 
Garpt#n gelen Musevi Yakup 
da mühim bir mevki aahlbi ol
muş, ha” .A paşalıkla d e f te rd a r  
lığa k a d ir  vtıkaelıniıtlr.

mış, ellerde dolaşmış. N ihayet 
Yâsincizade M ehmet Ali ismin
de bir za t kendisini tedavi eden 
bir F ransız hekimine bandan 
bir asır önce hediye etmiş, o da 
Kralına vermiş. Şimdi, Paris- 
te Milli Kütüphanede, Türkçe 
yazm a eserler arasındadır. 
Resimleri P aristen  Hocamız 
Prof. Dr. Adnan Adıvar ta ra 
fından gönderilmiş,- E nstitil- 
müzce bastırılm ıştır. Müellif 
hattiyle c.iğcr bir nüshası da 
îstanbuida Ali Em irl Efendi 
Kütüphanesi Müzesinde bulu
nuyor. XVI ncı asırda yazılmış 
ve resim lenm iş diğer bir nüs
ha da Tıp Tarihi EnstitÜrr.Uz- 
dedir. Bu kitap  F atih  devlinde 
memleketimizin cerrahlık cari- 
hini yaşatan  çok mühim oir e- 
serdir.

F a tih  Sultan Mehmet 1470 
te îstanbu ida kendi ismi.vıs a- 
nılan sem tte vücuda getirdiği 
on altı kollejli muazzam kUHİ- 
yeye (Üniversite) bir de oüyük 
hastahane yaptırm ıştır.

H astanane vakfiyesinde çok 
dikkate değer hüküm ler vardır. 
Meselâ memleketimizde verli, 
m uktedir ve ş a r tla n  haiz bir 
hekim bulunam azsa (Mln eyyl 
ta lfetün) diye her hangi bir 
din ve mezhebe tâbi bir yaban
cı hekimin de alınabileceğini 
kaydetm ekle büyük ve m üs
tesna bir olgunluk gösterilm iş
tir.

Diğer hekimlerle birlikte. Fa
tih. Sarayında, Alimlerle o du
tu  gibi, akademik toplantılar 
yapardı. Aetmnomi, geomet
ri. aritmetik glbt müspet ilim
lere h ev ell otan Fatılı bu 
lelenre'm  tıp koluna ve eeki 
gark tın ktaetfcterine htloeeea 
«lâka a net ermiştir. Bu m lep-

...............

Bu Üniversite m üstakil va
kıflarla İdare edilm iştir. T a
mamen otonom ve !Alkt|e. Bi
dayette  hiç b ir ta ra ftan  bir 
m üdahale olm am ıştır.

F atih  ayrıca bir tıp m edre
sesi yap tırm ağa lüzum görme
m iştir. Çünkü hekim olacaklar 
nasıl olsa medresede tahsil 
görmek m ecburiyetinde .diler 
Danlşmend olunca, yani ’htı- 
eaa yolunan gidecek kadar de
recede »ilkseline* tıbbı »htlyar 
edecekse. D arüşşlfayn devam | 
edlvor ve orada asistan  cîarak  
daim! kalacak lar bâlAhantalnde 
(kam et ediyorlardı.

Itaa tahana kadrosunda h i
yerarşi ile te rfi edebilen mev
cut hekimler, cerrah lar, gös 
m ü lehaısıa lan  re  r rsa n lık la  
meşgul nlanlar vardır. Hasta-
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f Şehir köşesi :

A R İ F E
DÜN akşam , bugün beş- f 

yüzüncü fe tih  yıldönü-1 
m ünün kutlanm asına  j 
başlanacak olan Topka- j 

pı dışına, hazırlıklara bir göz î 
a tm a k için g ittim . H ayret! i 
K im seler yoktu. Yalnız Fati- j 
hin torunlarından dört Mch- \ 
m et, otağ getirm işler, kur- ] 
m akla  meşguldüler. Yan ta -1 
rafta , hemen her merasimde l 
göre göre ezberlediğim iz o f 
m eşhur tribün, üzerinde ik i l  
m ikrofon, İstanbul kadar m e t-1 
rük duruyordu. F akat bugün \ 
nasıl bir söz tufanını ııaklcde- ! 
ceğini bilirmiş gibi, ne de olsa f 
mağrur, batan güneşin son j 
huzmelerini aksettiriyordu.

B ir kdğıt helvacı, Otağın et- f 
rafına dizilmiş, hayran çocuk- j 
lan  cclb için en yanık sesiyle i 
malını methediyordu. İk i “dar j 
gelirli”, ü rkek ellerle Otağın j 
kumaşlarına dokunuyorlar, bir | 
birlerine “ne m al!” der gibi \ 
başlarını sallıyorlardı.

Topkapıstna bir m uazzam  ] 
bayrak asılıyordu. Kapıyı ka- ) 
pattığı için otomobiller sıra  j 
olmuş, korne çalıyorlardı. A- \ 
caba hangi dekoratör bu işi j 
tanzim  ediyor diye m erakla  
yaklaştım . B aktım , iki bekçi, 
bir merdiveni dayamışlar, bay
rağı asmağa uğraşıyorlardı. 
Merdiven kısa, sur yü ksek  ol
duğundan bir hayli uğraştılar. 
F akat onlar için mesai saati 
m m 'cut olmadığından, m uva f
fa k  oldular. Bugün, bu bekçi 
- dekoratörlerin fetih  mesaile
rini hepimiz gör^lp takdir ede
ceğiz, ve m ağrur m ikrofondan  
nutuklar dinliyecrğlz. Sonra 
da... Fatih camii kapısını, ram i 
kapılanın papurluklar kâ fi de
recede çirkinleştirm iyorm uş  
gibi, bu fetih  yıldönümünde 
panauır yerine çeHrcn tribün
lere kum lara  ğıt.

Evet... Der ka%n Kayser An- 
kebut...

D. P. tl Kongresi dün sona erdi

reyi

D.P. il kongresine dün sabah 
saa t 10,30 öa devam edildi. Gün
demin son maddesinin m üzakere
sine geçen delegeler, mahalli 
ihtiyaç ve dileklerini kongreye 
bildirdiler. Neclâ Binogradef adm 
daki delege şoförler mevzuuna te
masla önüne gelene ehliyet ve
rildiğini, gedik usulü yüzünden 
şoförlerin büyük bir kısmının mu
taza rrır  bir durum da olduklarını 
açıkladı ve Senihi Yürütenden şo
för dertleri hakkında ne gibi ted
birler alındığını sordu.

Kongre, Senihi Yürütene de 
söz verdi. Şoför milletvekili, sekiz 
senedir bu dâvanın içinde oldu
ğunu söyliyerek gedik usulünün 
kaldırılm ası için teşebbüse geçe
ceğini söylîdi ve hazırlanan tra 
fik kanununun şoförlerin dertleri
ni ortadan kaldıracak m ahiyette 
bulunduğunu bildirdi.

Dileklerin devamında delegeler, 
verdikleri Mazı tak rirle rin  oya ko
nulmadığını söyliyerek başnunlık 
divanını tarafg irlik le  itham  e tti
ler. Bundan sonra, başkanlık di
vanı, tak rirle ri okum ağa başladı, 
İlk tak rir, Daimi Komisyon Üye
lerinden Misbah U rasla aıûkalı 
idi. Bu takrirde, Urasın partiden 
hiziplik y ara ttığ ı iddia edilerek 
il haysiyet divanının verdiği ih 
raç kararın ın  Genel Merkezce ta s 
diki için kongre kara rı istenm ekte 
idi. Bu takdirde. U rasın partide 
hizipçilik y ara ttığ ı iddia edilerek 
bir üye hakkında şiddetli ilham 
larda bulundu ve derhal İhı acını 
istedi. Diğer bir delege de. kararın  
bütün hizipçilere teşmili gerek
tiğini ifade etti. Neticede A’eşçi 
delegeler Misbah Urasın ihracı i- 
çin Genel Merkeze, kongrc k a ra rı
nın bildirilmesini kabul ettiler.

Takrirden sonra N eşet Şener, 
adında bir delege söz alıp hayat 
pahalılığı üzerinde durdu. Dele
ge, 1950 de yapılan valtlerin ba
şında hayatın  ucuzlatılm ası gel
diğini h a tır la ta rak  önleyici ted

birler bulunam adığını ifade etti.
Ayni sayıda rey aldıkları anla 

şılan Orhan Fersoy ile Mes’u t Se
len arasında çekilen k u r’ayı bi
rincisi kazandı. Bu sırada konuş
m alar devam ediyordu. Fakat, 
A nkaradan gelen Genel İdare Ku
rulu üyesi Â tıf Benderiioğlu ile 
Üzeyir Avunduk daha fazla kal
m ayarak salondan ayrıldılar.

İki oturum  arasında Cumhuri
yet Abidesine çelenk koyan dele
geler, 's a a t  15 te toplanarak bil
hassa Şehir Meclisi üyelerinin 
faydalı olmadığından, hastaha- 
nelerde h as ta la ra  fena muamele 
edildiğinden, şoförlerin fazia ce
zalar altında ezildiğinden, hizip
çilikten, Orm an Kanununun çıka
rılmadığından, D. P. nin bu ba
kımdan harekete geçmesini te
menni etm işlerdir.

Bakırköy delegesi Ahmet Can- 
sızoğlu da şun lan  söyledi:

’îda re  heyeti seçimleri b ittik 
ten sonra kongreye rağbet de a- 
zalıyor. Bu, bizim en büyük has
talığım ızdır.

Hizipçilik belimizi büküyor. 
Çalışamaz, konuşam az hale gel
dik. Reylerimizi bile rah a t raha t 
kullanam ıyoruz. Dün idare heyeti 
seçimleri yapılırken Bakırköy il
çe Başkam  H aşan K angal benim 
rey puslamı elimlen alıp . y ırt
tı onun yerine kendi listesbü a t
tı- Çünkü buraya delege olarak 
gelen H aşan Kangal, Necmi A teş
çidir. Bn partide a rtık  durulmaz. 
İstifa ediyor ve salonu terkcdlyo- 
rum."

Dedi ve uzaklaştı. Bundan son
ra İstanbul mebusları sıraslyle 
söz a larak  dilek ve ihtiyaçlar üze
rinde konuştular. D.P. 11 kongresi 
g°*î vakit sona erdi.

Yeni İdare heyeti arasında va
zife taksimi şu şekilde yapılmış
tır: Birinci başkan Necini Ateş. 
İkinci başkan H ayrl Gönen. Yaz
man üye Snmlm YUcedere ve mu
hasip (iye H ayrl Erdoğdu.

BAHAR VE ÇİÇEK
BAYRAMI YARIN

BAVLIYACAK
1953 B ahar ve Çiçek bayramı 

yarın saat 14 de Gülhane parkında 
açılacaktır.

M üsabakaya İştirak edecek çi
çek arabaları saat 14.30 da Ata 
türk  âbidesi önüne gelecek ve 
bandonun çaldığı İstiklâl m arşın
dan sonra âbideye Belediye adına 
bir çelenk konacaktır. Bu merasi 
mi m üteakip çiçek alayı, başta 
Şehir bandosu olduğu halde İstik
lâl caddesi, Tepebaşı, A tatürk 
köprüsü ve Bulvarı, Beyazıt ve Di- 
vanyolunu takiben Gülhane parkı, 
na gelecektir.

Merasime saat 16 da başlanacak 
Vali ve Belediye Reisi, B ahar ve 
Çiçek bayram ının m ânasını belir
ten bir konuşma yapacaktır.

Du yıl B ahar ve Çiçek bayra 
mı geceli gündüzlü 30 gün devam 
edecektir. Bu m üddet zarfında 
halkın istifadesi için gereken h a 
zırlıklar tam am lanm ıştır.

Çonakkaledeki müessif
hâdisenin tahkikatı

Deniz raporu 
alınması için

BİR »STANBULLU

— Utl '

Yarınki program
İstanbul Belediyesi tarafından 

hasırlanan Çiçek bayram ı OUlha. 
no parkında açılacaktır.

An'anevt usul Üşerim* tertip  edi
len ve her sene aynı ta rih te  te .

açılan dâva
Çanakkalenin N ara  burnu Ön

lerinde vukubulan m üessif hâdise 
dolayısiyle bir deniz raporu alın
ması için Nnbolanılın bağlı oldu
ğu Svernska Şirketinin avukatı Lft 
zoraki tarafından  açılan dâvaya 
dün 3. T icaret Mahkemesinde 
başlanm ıştır. Esasın Deniz T ica
ret Kanunu mucibince böyle bir 
dâva açm ak Icnbetınektedir..

Dünkü duruşm ada Nabolnnd şi
lebinin ikinci kaptanı Karlson, 
gözcü Petterson, üçüncü m akinist 
Koch ve tay fa  Franaon İle M.S.B. 
adına İki hazine avukatı ve Uç 
m üdahil avukat hazır bulunm uş
lardır. İsveçli denizcilerin te rcü 
manlığım gene 'Veman yapm ıştır.

İkinci kap tan  Karlaon ta ra fın 
dan hazırlanm ış olan raporda; 
vak’a  gecesi saat 2 12 de İskele
den tahm inen 1 inil mesafede h a 
fif yeşil ve hafif acık renkte İki 
-..... -

Dün açılan F a tih  büstü ve lıazır bulunanlar

Fatih Medresesi talebe
yurdundaki büst açddı
F atih  medresesinde, Sultan 

Mehmedln büstü, dün kalabalık 
bir öğrenic ve halk kitlesinin h a 
zır buluduğu, İstanbul Vali ve 
Belediye Reisi F. Kerim Gökayın 
da katıldığı bir törenle açılmıştır.

Bu münasebetle, F atih  Talebe 
Yurdundan Tufan Mcnteş bir ko
nuşma yaparak F atih  büstünü aç- 
makla, gençlik olarnk ifade edil
mek İHtenen büyük mânayı belirt
miş, müteakiben söz alan Vali F. 
K. Gökay şunları söylemiştir: 

Bahtiyardır o F atih  ki, haya
tındaki mühim rolii m uvatfnklyet- 
le tamam ladı ve tarih te  yeni bir 
çığır açtı..

Bnhtiyardır o Büyük H üküm dar 
ki eserleri önünde bütün medeni 
cihan onun hâtırasını yâdediyor 
ve nihayet Fatih  bahtiyardır, çün. 
kü onun açtığı ilim yolunda genç
ler “mütevazl** olarak vasıflandır
dıkları kıymetli bir eaerl hize ve
riyorlar. Kadir bilen çocuklara 
teşekkür ederim.**

F. K. Gökay bundan aonra F a 
tihin büstünü açmıştır. Heykel şu 
sa tırları taşıyan kaide Üstünda 
yükselm ektedir: "lstanbulun Fa- 
tlhl llmü İrfanın hAmla! If. flul- 
tan  Mehmet Han.**

Vali, törenden ayrılırken 1000 
________________ _______ —______ __

Mili! Eğitim  Vekâleti, İstanbul 
Belediyesi, Fetih Derneği, İstan 
bul Üniversitesi tarafından  50 ya 
yakın eser neşrolunm uştur. 
Karatan gelen 
sınır toprağı

Dün öğleden sonra K aratan ge
len bir heyet vilâyette Vali ve 
Belediye Reisini ziyaret ederek, 
İstanbul fethinin 500 üncü yıldö
nümünde Fatihin türbesine konul
mak üzere getirdikleri sınır top
rağını verm işlerdir.
Gelen Büyük Millet 
Meclisi heyeti

İstanbul fethinin 500 üncü yıl 
dönümü merasiminde bulunmak ü . 
zere 13 kişilik Büyük Millet Mee. 
lisl heyeti dün saat 17 da A nkara
dan şehrimize gelm iştir. Heyet, 
H aydarpaşa garında Vali Muavini 
Fuad Alper tarafından karşılan
mıştır. Heyet saat 18.80 da vilâ
yette Valiyi ziyaret etm iştir.
50 yıllık kalem 
erbabı Jübilesi

Türk Basın Derneği, lstanbulun 
500 Üncü fstlh yıldönümü m üna- 
aebettyla Öaal bir program hasırla , 
mıtşır. Bu program a göre 80 Ma
yıs günü İstanbul üniversitesi Fen 
Fakültesinde hasın hayatına atı-
1..I«>.m.» fta ı ~ ı — ı—



’ ijL ju r ı.y j vcLiıı.
Bu arada tslâm  hekim vü filo
zofu îbni S inâ’nm kiler bilhassa 
büyük bir mevki alır. Hususî 
kütüphanesi için tezhip edilip 
ciltlenmemiş bu eserlerle Fatih  
Hazretleri çok alâkadar olmuş 
onları okum uştur.

Fatihin îstanbulda bulunan 
hekimlere itim adı derece dere
ce idi ve onlara itibar ederdi. 
Devri hekimlerinden Ahi Çe
lebi mesane ta ş lan  üzerine 
m üstakil bir eser yazm .ş ve 
Hekim A ıtuncu-Zâde yeni bir 
mesane sondası imal etmekle 
meşhur olm uştur. A m asyada 
14 sene D arüşşifanm  hcKİm- 
ligrini ve cerrahlığını yapan Şe- 
refeddin Sabuncu-oğlu, lübül- 
Kasım Zeharavî’nin “E tta s r if” 
eserinin cerrahiye ait son üç 
babını dilimize mealen çevirip 
şahsî müşahedelerini ve asım da 
olmayıp bizzat yaptığı resim 
leri ilâve ile “Cerrahiyc-tül- 
Haniye" diye kıym etli bir ki
tap vücuda getirm iş ve ounu 
F atih  H azretlerine takdim  için 
îstanbula Relmişti. F ak a t her 
nedense bu çok değerli heki
mimizi "Bizim mevklimize 
mâni olur" korktısiyie hare
ket eden m eslektaşları ııuzu- 
ra sokm am ışlar. O da eserini 
btrakm ış ve melûlen Am nsyaya 
dönm üştür. Bu eser kendi el 
yazısiyledir ve 2 tanedir. Biri
si Fatih in  hususi kütüphanesi
ne konmuş, ve kendisine in ti
kal edince, oğlu İkinci Sultan 
Beyazıt tarafından  m ühüıîen- 
m iştir. İşte bu nüsha bilm ediği
miz bir ta rih te  saraydan çık-

sinden yemek alırlardı. H asta- 
hanelere y a tan la ra  ayrı biı aş 
çı tarafından hekimlerin tavsi 
ye edecekleri perhiz yem enleri 
pişirilirdi. H astaların  ilâçları 
temin edildiği ğibi m üracaat e 
denler de ayak tan  poliklinikte 
muayene ve tedavi edilirlerdi 

Bu D arüşşifanm  muadili 
bir de keza vasi bir T âthane 
Ziyafethane ve M isafirhane ve 
altında da çok geniş bir Ker 
vansaray yaptırılm ıştı. Misa
firler ve yolları yürüyerek îs 
tanbula yorgun -ve bitghı ge
lenler, üç gün üç gece burada 
tâbü tüvan kazanm ak için ka 
lir, dinlenir, yer ve içer ve a t
ları da varsa  bakılırdı. F ak ir 
ve zengin ayırdedilmezdi. Bu 
suretle bu muazzam  üniver
site İçtimaî m uavenet ta rih i
mizde mühim bir yer kazan
m aktadır.

F a tih  devrinde hekim ler re 
fah içinde ve bol gündelik ala
rak  çalışm ışlardır. A ralarında 
İlmî eserler verenler de vardır.

H ulâsa F atih  devri her veç
hile yeni ham lelerle dolıı örnek 
bir varlık tır. îstaııbuluıı ebe- 
diyyen biz hakikî vârislerine 
kalm asının ne kadar İsabetli 
olduğunu bütün bu ham leler ve 
vâkıalar gösterm ektedir. Biz 
îstanbulu  yalnız bir ta ra ftan  
değil her cepheden mükemmel 
olarak kurm ağa gayre t etm i
şiz. B ilhassa tıbbimizin bura
da tem ellerini esaslı atmışız.
O kadar ki, bugüne kadar İ s 
tanbul 60 tan  fazla hastş  hane
ye sahip olm uştur.

rine merasimle başlanacaktır.
Üniversite programı devam ede 

çektir.
Şehrin m uhtelif mahallerinde 

kurulacak oparlörlerle merasim 
yayınlanacaktır.

Millî ve mahallî oyun ekipleri 
Taksim Belediye ve Tepebaşı ga
zinosunda program larına devam 
edeceklerdir.

Şehir Komedi Tiyatrosunda, es
ki âdet ve teamüllere göre kâr-ı 
kadîm orta oyunu temsilleri başla, 
yacak ve 30 H azirana kadar de
vam edecektir.

Vitrin m üsabakalarına devam 
edilecektir.

Y E N İ İS T A N B U L

Sahibi: VENİ İSTANBUL  
Neşriyat Limited Şirketi Müdürü 

Salih /.eki AKDAMAR

fa z ı İşlerini fiilen İdare 
eden Mesul Müdür :
Muzaffer SOYSAL

N eşredilmiyen ymılar 
iade edilmez.

Î E N İ  İ S T A N B U L  
Abone Türkiye için seneliği 32 
altı aylığı 17 ile aylığı 9 liradır 
Hariç memleketler iki mislidir.

İLAN TARİFESİ
Hân Haytasında icra. tapu, mah
keme, noter ve bilumum ticari 
u.'.nlnrın santim etresi Z.fi liradır 

Basıldığı yer:
Venı İstanbul Matbaacılık 
Limited Şirketi Matbaası

Bütün Şark memleketlerin
de el işi ön safta gelmekte
dir. Çinden bavlıyarak, Hindis
tan, Buhara, İran ve Türkiye- 
de büyük bir halıcılık sanatı 
vardır. Bunun en mühim se
beplerinden biri eskiden evde 
oturmak ve ev döşemek kültü
rüne büyük bir ehemmiyet ve
rilmesi ve bilhassa camileri
mizin halılar ile döşenmesi
dir.

tuttuğunu gör-

Tertemiz ve pak bir halde 
camiye giren müslümanm sec
de ettiği yerin temiz ve yu
muşak olması düşünülmüş ve 
camiler en güzel halılar ile 
örtülmüştü. Bilhassa memle
ketimizde 16 ncı asırdan 18 
inci asra kadar el işlerinde in
ce bir sanat ruhu mevcut ol
duğundan camilerimiz için 
yaptırılmış bulunan halılar bü
tün dünyanın takdirini kaza
nacak kadar güzeldi.

Ne yazık ki zamanlı* kültür 
ve temizlik mefhumu zail ol
du ve her biri büyük bir sa
nat eseri olan • halılar parça
lanmaya başladı. Bununla âa 
iktifa edilmeyerek bu halıların 
büyük bir kısmı camilerden 
çalınıp Avrupa ve Amerikaya 
gönderilmiştir; bu memleket
lerdeki zenginlerin bu gün şa
tolarında ve müzelerde bizden 
çalınmış olan halıların en bü

yük bir yer 
mekteyiz.

Daha bundan elli, altmış se
ne evveline kadar hocc* kıya- 
fet\ne giren adamlar Anadolu 
ve Rumelini dolaşıyor cami
lerin imam ve müezzinlerine 
müracaat ederek halıların es
ki olduğunu, yerine yenisini 
vereceğini, üstüne de para ö- 
deyeceğhıi bildiriyorlardı.

Kültürlü olmayan, halı kıy
metini bilmeyen imam veya 
müezzin efendi hiç bir kıy
meti bulunmayan yeni halıya 
seviniyor, cebine girecek bu 
para da sevincini ayrıca arttı
rıyordu. Meşrutiyetten sonra 
bu acı halin önüne geçebilmek 
için şurada, burada kalmış 
tek, tük eski halılarımız top
lanarak bir evkaf müzesi ya
pılmıştır.

Biz bu hali de şükranla yad 
ediyoruz. Fakat bugün bizde 
eVan antika olmasa bile iyi 
halıların yapılması imkânı var
dır. Eski desenlerden alınmak 
suretiyle camilerimizi güzel 
halılarla döşemek hizmetini ev
kaf idaresi yapacak olursa 
hem pek çoğu birer sanat e- 
seri bulunun camilerimizi da
ha iyi Süslemiş ve hem de bu 
memlekette söner gibi görünen 
halıcılığımızı canlandırmış o- 
lacaktır.

y e n î  İ s t a n b u l

ournu ıenerının etrafım  dolaşmak 
için sancağa dönüldüğü, bilahare 
kazanın vuku bulduğu zikredil
m ekte ve netice olarak yanlış ro 
ta  takip  eden denizaltının bu fecî 
hâdiseye sebep olduğu iddia edil
mekte idi.

Duruşm ada söz alan müdahil a- 
vukatlar deniz raporunun hâdise
den iki ay gibi uzun bir müddet 
sonra verilmiş olmasını tenkid e t
mişler ve seyir jurnalinin ilgili 
m akam lara geç verilmesini bir sa 
mimiyetsizlik eseri o larak vasıf
landırarak  Naboland şilebinin bü
tün m ürettebatının şah it olarak 
dinlenmesini ve seyir jurnalinin 
kurşun kalemle yazılan kısmının 
mahkemeye ibrazını istemişlerdir.

M üteakiben şahitlerin  dinlen
mesine geçilmiş, müdahil avukat 
lar kendilerinden bazı tekn ik  hu
suslarda m alûm at alm ışlardır.

Duruşm a başka bir güne b ira 
kılm ıştır.

çocuKiara dağıtılm asını alâkadar
lara söylemiştir.

500 üncü fetih yıldönümü m ü
nasebetiyle Amerikan Büyükelçisi 
McGhee de şehrimize gelecektir.
50 yo yakın 
eser neşredildi

Fetih yıldönümü münasebetiyle

Vekili Rıfkı Salim Burçak, dün 
şehrimize gelmiştir.

Pazartesi günü de Cağaloğlu 
öğrenci lokalinde jübilesi yapılan 
m uharrirlerin  basılan eserlerini 
teşhir maksadiyle bir sergi açıla
caktır.

R U M E L İ H İ S A R I N I N  M A K E T İ

m e n 1 9  * 3 atnml

RAMA- M A Y IS MAYIS
ZAN

1 6 2 9 1 6
1S72 CUMA 1SB9

VARİT VASATI EZANİ

Güneş 4.33 9.02
Ö£le 12.11 4.40
ikindi 16.10 8.38
Akşam 19.32 12.00
Yatsı 21.28 1.57J im sak 2.20 6.49

İstanbul Arkeoloji Müzesi, Istanbulun 500 üncü fetih yıldönü
mü münasebetiyle Fatihin yüksek hatırasını tebcilen R u m e U M ^  
nın eski halini gösterir alçıdan bir maketini hazırlamıştır. Bu ma-

E v L  K r ?  UVar, ŞCî İ N“  AkbU,Ut 1,0 me"a‘ arkadaşlarından Eyiıp Küçüksczgin tarafından yapılmıştır. B.ı maket bugün Fatih
m îk«t a îC§hİr edi,me*° I s ın a c a k t ır .  Yukarkl resimde, yapılanmaketi görüyorsunuz. '  v
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— Onu bilen yok işte! îşin tuhaf 
tarafı da o zaten. İhtiyar Bili Sicilya- 
da, hanımların hiç biri de bir şey duy
mamış! Bir esrar, çatlamak işten de
ğil! Ama beni bilirsin, allem ettim, kal- 
İcm ettim, bazı ipuçları yalcalıyabildim.

Cicim’in kara gözü birden oynadı:
— Ne ipuçları?
Madame Peloux:
— Genç bir adammış, diye fısılda

dı. Ama uygunsuz bir delikanlı... Fakat 
yakışklı olmasına yakışıklı...

En aşağılık ihtimali seçerek, uydu
ruyordu. Cicim omuzlarını silkti:

— Çok yakışıklı ha? Zavallı I>a, 
Patron’un mektebinde yetişmiş, bilekle
ri kıl dolu, elleri terüyen bir pehlivana 
çatmış olacak... Aman yatmağa gidiyo
rum. bu hikâye uykumu getirdi.

Terliklerini sürterek, odacına dön
dü. Evin uzun koridorlarını, geniş sofa
larını keşfeder gibiydi. Çıkıntılı bir do
laba çarpıp, şaştı:

01

— Burada bir dolap bulunduğunu 
hatırlıyorsam, Arap olayım... Ama, 
evet, şimdi hatırladım... Bu herif kim
dir? Kim olabilir?

Siyah bir çerçeve içinde bir ölü hâ
tırası gibi duran büyük bir fotoğrafın 
önünde durmuş, soruyordu Cicim fo
toğrafın yanıbaşmdaki renkli çiniyi de 
hatırlamadı.

Yirmi seneden beri aynı evde otu
ran Madame Peloux kollekriyon mera
kının ve acayip zevkinin bir araya ge
tirdiği hırtı pırtıları yerli yerinde mu
hafaza etmekteydi. Resme ve bilhassa 
ileri ressamlara meyli olan ihtiyar 
Lili “Evin aklını oynatmış bir karınca
nın yuvasına benziyor” derdi.

Madame Peloux buna:
— Herşeyi yerli yerinde bırakmalı, 

diye cevap verirdi. Filizi renkte - Lâa’- 
nın tâbiriyle hastane renginde - bir ko- 
ridonın badanası dökülmeğe başladı 
mı, Madame Peloux onu gene yeşile bo
yatır, bir koltuğun mor kadifesi eski
yince, titizlikle gene o renkte bir kadife 
arardı.

Cicim kapısı açık bir yıkanma oda
sının ÖnSnde durdu. Kırm’zı mermer
den bir lavabo masanın içine inisyal ta
şıyan beyaz küvetler yerleştirilmiş, üs
tünde de zambak biçiminde incilerle iş-
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lenmiş aplikler duruyordu. Cicim çere 
yanda imiş gibi omuzlarım kulaklarına 
kadar kaldırarak:

— Aman Allah, ne çirkin şeyler! 
diye hayıflandı.

Acele adımlarla uzaklaştı. Yürüdü
ğü koridorun ucundaki pencere küçük, 
kırmızı san camlarla süslüydü.

— Bir bu eksikti, diye düşündü.
Sola döndü ve bir kapıyı - eski be

kâr odasının kapısını - telâşlı bir hare
ketle, vurmadan açtı.

Edmee’nin kahvaltısını bitirdiği ya
taktan hafif bir çığlık yükseldi. Cicim 
kapıyı kapadı ve yatağa yaklaşmadan 
karısını seyretti. Gülümsiyerek:

— Bonjur, dedi. Beni gördüğüne 
şaşırmış gibisin!

Karın akisleri genç kadını munta
zam mavi bir ışıkla aydınlatmaktaydı. 
Açık kahverengi kıvırcık saçları dökül
müş, düşük, güzel omuzlannı tam ört
müyordu. Geceliği gibi pembe beyaz ya
nakları, yorgunluktan solmuş pembe 
dudakları ile taze, bitmemiş ve bir az 
da hayalî bir tabloya benziyordu.

— Gel, selâmlaşalım, Fred, diye ıs
rar etti.

Cicim kanamın yanına oturarak, 
onu kucakladı. Edm£e yavaşça ardaya 
kayarak, Cıclm’i de beraberinde sürük*
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ledL Cicim yorgunluğun çirkinleştirme- 
dıgı bu genç, taptaze yaratığı yakından 
görmek için dilmeklerinin üzerine kal- 
kındı. Yuvarlak, kusursuz bir çizgi ile çi- 
zılmiş göz kapaklarına bir de yanakla
rının gümüş gibi parlak temiz tatlılığı
na hayran görünüyordu. Birdenbire: 

Kaç yaşındasın ? diye sordu.
ar>Hd n6e- Se, gV !e kaPatt1^  gözlerini açtı. Cicim fındık rengi gözlerini, gül
menin meydana koyduğu küçük, dört 
Köşe dişlerini seyretti.
, Yaşım mı? Dur bakayım... Evet 
beş Ocakta on dokuz yaşında olacağım. 
u günü unutma sakın...

Cicim kolunu birdenbire çekti genç 
fathn da çözülen bir atkı gibi yatağın 

dibine kaydı.
. " Cn dokuz! inanılır şey değil! Be- 

s i? ? yİrmİ bG5İ geçti&imi biliyor mu-
- -  Evet, biliyorum, Fred...
Gece masasının üstünde duran bir 

el aynası alarak baktı:
— Yirmi beş yaş!

^irmi beş yaş ve aşınmaz gibi görü
nen beyaz mermerden bir yüz. Yirmi 
beş yaşındaydı, fakat gözlerinin ucun
da ve altında, gözün antik heykellere 
oenziyen hatlarını hafifçe belirten ve 
sadece ışık altında görünen iki çizgi
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yarık* *nCe> bir elin çizdiği iki

Aynayi yerine koyarak, Edmâe’ye:

garip! dedi daha *enssin- ne
bunu hiç de garip bulmuyo-

Genç kadın bu sözü ima dolu, kes
kin bir sesle söylemişti. Cicim üstünde 
durmadı. Ciddiyetle:

77. Gözlerimin neden güzel olduğu
nu biliyor musun? diye sordu.

— Hayır, dedi Edmee. Beİki onlan 
sevdiğim için.

Cicim omuzlarını silkerek:
Şiiri bırak, dedi. Gözüm bir dil 

balığına benzer de ondan.
— Neye benzer?
— Dil balığına.
Yanma oturup, izah etti:
— Bak, burnumun yanındaki şu 

Çizgi dil balığının başıdır. Sonra yuka
rıya doğru balığın sırtı gelir, altındaki 
dümdüz çizgi kamıdır. Gözün şakakla
ra doğru uzanan ucu da balığın kuyru
ğudur.

— Ya?
— Evet. Gözüm kum bülığı biçimin

de, yani yukarısı ve aşağısı aynı şekil
de açık olsaydı, aptal bir halim olurdu.

(Devamı r«rl
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Bayar, enirde NATO 
karargâhını ziyaret etti

İzmir, 28 (A.A.) — Dün gece
yi Çeşme’de geçiren Reisicumhu
runum Celâl B ayar bugün saat 
16 da beraberlerindeki zevatla 
birlikte şehrimize avdet etmişler 
v< Kızılçullu’daki NATO kara r
gahını ziyaret etm işlerdir.

NATO teşkilâtının çalışması 
h ık ın d a  General Wyman ta ra 
lıdan  verilen izahatı dikkatle ta-

Cum hurbaşkanı Celâl Bayar Seferihisardaki Kore Değiştirm e birliklerini te ftiş  ederken

Kore'de iade edilen 12 
esirim iz İzmir'e geldi

lerle konuştuğunu, bunlar ara sın 
da bir çok kom ü nist düşm anı bu
lunduğunu söy lem ek te  ve şöyle  
dem ekted ir: “B unlar aç .kalm am ak  
için  m ecburen kom ü nistlere  güler  
yüz gösterm ekted irler. İlk fırsa tta  
tü fek lerin in  nam lusunu kızıllara  
çev irecek lerin i Dek çoğunun ağ 
zından işittim .

Gemiden alınarak  doğruca as
kerî hastaneye getirilen yaralılar 
burada Cum hurbaşkanı Celâl Da
yar tarafından  ziyaret edilmişler
dir. Gazilerimiz Cum hurbaşkanına 
hatıraların ı an lattık tan  sonra, 
şöyle dem işlerdir: Biz onların 
yaptıkları bütün fenalıkların in tf ' 
kamını almak üzere yeniden cep- 

iTiirk Teğmeni varalı olnrak esir hoye yerleştirilm elerimizi istedim, 
korlerimizin anlattık larına göre düşm üştür. K ızıllar bunu nedense, F akat kom utanlarım ız müsaade 
Koredeki esir knm nlarında hnlen General zannettiler ve kendisine j etmediler. Başka bir gazide "Has- 
iadesi iktiza eden 219 Türk esiri bu hususu itiraf es irm ek  için çe- retimlz sîzlerdiniz, dzleri gördük 
daha vardır. Şimdiye kadar yalnız İşitil zorlam alarda bulundular. Bu j İmaretimizi giderdik” demiştir. 
15 kişi iade olunmuş, bunlardnn ! arada tırnak ların ı da söktüler. Yaralı kahram anlarım ız tedavileri 
UçÜ Tokyodakl nastaneye yatırıl- biter bitmez evlerine kavuşacak-
dıkları için ancak 1? sİ bugün | Yurda dönen esirlerden Çavuş | lnrdır. 
yurda gelmişlerdir. Fsirlerlm iz ko- Halil İbrahim  öğrendiği Çince ve 
mUnlstlerln elinde »'aldıkları 29 ay İngilizcenin yardım lyle KuZe

' Koreli birçok genç kız ve erkek

İzmir, 28 (Hususî m uhabirim iz
den) — Bugün Blacford adlı A- 
m erikan gemisi ile 35 Kore gazisi 
limanımıza dönmüş bulunuyor. 
Sabahın erken saatlerinde vatanı
na kavuşan hasta  ve yaralı kah
ram anlarım ız İzm irliler ta rafın 
dan çok sıcak bir şekilde karşı
landılar. Bu defaki kafilede ko
m ünistler tarafından  iade edilen 12 
yaralı esirimizin de bulunuşu bir 
hususiyet teşkil ediyordu. Bütün 
gaziler vatana kavuştukları anda 
son derece heyecanlıydılar. Bu a ra 
da iade edilmiş olan esir askerle
rimizin etrafların ı derhal saran 
kalabalık topluluklara esaret ha
yatlarının tafsilâtına dair cevap
lar yetiştirm ek için âdeta nefes 
bile alam az hale getirildiler. As-

diklerinl, kendilerine sadece Mı
sır kırması, pirinç ve süpürge to
hum undan ibaret yem ekler veril
diğini anlatm aktadırlar. Kom ünist
ler bütün esirleri, hasta  veya ya
ralı olsunlar olmasınlar, çalışm a
ya icbar etmişlordir. îk i ay içinde 
bu sıkı rejimin yalnız Amerikalı 
esirler arasında *»nbep olduğu ö- 
Uim m iktarı 16000 ü bulmuştur. 
Komünistler esirlerimiz arasına 
gayet güzel Türkçe konuşan sö
züm ona tercüm anlar gönderm iş
ler ve bunlar vasıtaslyle komünist 
propagandası telkinine çalışmış
lardır. Esirlere işkence yapılıp ya
pılmadığı hakkındaki bu suale 
bir askerim iz şu cevabı verm iştir: 
Şimdi ismini hatırlıyam ndığım  bir

esir

Aatürkün Hemşiresi 
hastaneye yattı

ia tü rk ’ün hemşiresi Makbule 
AUan, geçirdiği rahatsızlık sebe- 
biy. Cerrahpaşa birinci Cerrahî 
klirğhe yatırılm ıştır.

Mktule A tadan'ı Üniversite 
Rekiri Ord. Prof. Dr. K âzı^ Js- 
mailGi>kan bizzat tedavi etmek
tedir.

Yajnur, Alaşehirde 
dı/ahribat yaptı

Alaş'r, 28 (AA.) — Dün i]çe. 
mizde 30 da şiddetli bir firtma 
ile fın< büyüklüğünde ve s a ğ n ^  
halindağan dolu ilçe ve köylcr_ 
de bü: tah ribat yapmıştır.

Bire evleri su basmıştır. 2a . 
rarın  olduğu bilinmemektedir.

Büoktor intihara 
/  aşebbüs etti

şA’ Îzn28 (Hususî muhabirimiz, 
men) Şehrimizin tanınm ış dahi- 
llye »hassıslarından Dr. Sahip 
KaşıVlu 24 adet uyku hapı 
yu ta rn tihara  teşebbüs etmiş 
ve a&asta bir halde hastaha. 
neyc ırılm ıştır.

Dom bu teşebbüste hangi 
seboF.reket ettiği tahkik olun
m akt

müddctlnco ekmek yüzü görme-

Bir askerî 
uçağımız düştü
İzmit. 28 ( ! tunun! muhabirimin-

den) —- Kocaelide bir uçak kana-
at olmu »tur. Adapatarında bulu*
nın  topıçu birliğine alt H-121 nu.
maralı ve topçu »ubayı ü»t eğ m en
Kenan
A »W eri 1tçağmııa dtin aaat 12.90 de

Miras yüzünden öz 
oğlunu öldüren bab

İzmit, 28 (Hususî muhabirimiz 
den) — Şehre bağlı Sipahiler kö 
yünde çok korkunç bir cinayet İş* , .
lenmlş. bir adam m lraa yüzünden" 
öa oğlunu Öldürmüştür. Hâdlae şu. 
dur: Adı geçen köyde Bekir Gül. 
sarı İsimli bir şahıs ölen karının-,, 
dan kalan m irası taksim  yüzündı

kip ederek karargâh ın  tesislerini, 
bu arada m uharebe ve harekât 
m erkezlerini gezen Reisicum hur 
Celâl B ayar saa t 17 ye kadar k a 
rargâh  merkezinde meşgul olduk
tan  sonra General W yman ta ra 
fından şereflerine verilen kokteyl 
de hazır bulunm uşlardır.

Cum hurreisimiz m üteakiben NA 
NO karargâhın ın  Generallerine 
ve erkânına hitap ederek dem iş
lerdir ki:

“Çok m uhterem  m isafirler ve 
m aksat arkadaşlarım ız, burada 
ifa ettiğiniz vazife ile yalnız 
memleketinize değil bütün beşe
riyet gayelerine hizmet etm iş olu
yorsunuz. Bu yolda sîzlere m uvaf
fakiyetler tem enni ederim. Sizleri 
burada selâm lam akla büyük bah
tiyarlık  duyduğumu ayrıca ifade 
eder ve sözlerime *or veririm .” 

Daha sonra Millî Savunm a Ve
kili Seyfi K urtbek de karargâh ın  
Türk, Yunan ve A m erikalı sııbay 
larına hitap  ederek ezcümle de
m iştir ki:

“General Wyman, m uhterem  a r 
kadaşlarım , NATO karargâhında 
Çalışan subayların  hatırlarında 
tu tm aları lâzım gelen bir nok ta
ya işare t etm ek istiyorum .

Bugün yer yüzünde iki devlet 
m üstesna hiçbir milletin m üdafaa 
kaynakları modern harbin talep 
ettiği kuvveti m eydana getirm eye 
kâfi değildir. Yeni harp  v asıta la
rı pahalı ve o kadar büyüktür ki 
bunları bir m 1llefin tek  başına 
m eydana getirm esi im kânsızdır 
İşte bundan dolayı bugünkü h arp 
te m illetlerin askerî kuvvetlerini 
birbirine katm aları lâzımdır.

NATO kara rgâh ı bu yuğrıılm a 
nın bir misalidir. Şimdi burada 
Türk, Yunan ve Amerikalı yok, 
sadece NATO karargâh ı vardır.

Size bu mühim vazifenizde ba
şa rıla r tem enni »derim " demiş ve 
toplantı sam im î bir hava içinde 
sona erm iştir.
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unlu m r tr«*sv»crl tam irden

Korede Komünistler 
savaşı

Dulles’ın

beyanatı
A tina, 28 (A.A.) — Bu 

sabah T rablusa hareket e t
meden önce gazetecilere be
y a n a tta  bulunan A m erika 
Dışişleri Vekili Foster Dul- 
les ezcümle şunları söyle
m iştir:

“Yunan Başvekili Papa- 
gos ve Dışişleri Vekili Ste- 
fanopııiosla nıiihlm görüş 
melerde bulunduk. Bugüne 
kadar olmadık derecede bir 
anlaşm ağa vâsıl olduk.

Asya ve ortadoğuya yap
tığım  seyahat, A m erika ile 
bu m em leketler arasındaki 
karşılık .ı anlayışı belirtm ek 
bakınım dan son derece fay
dalı ve semereli o lacak tır.” 
F oster DuIIes T rab lusta

Trablus, 28 (A.A.) — A- 
m erlka Dışişleri Vekili Fos- 
te r  Dıılles bugün uçakla A- 
tlnndaıı buraya gelm iştir.

11 saat burada kalacak o- 
lan Dışişleri Vekili, bu gece 
Asor adalnrı tarik iy le İVa- 
shlngtnna hnreket edecektir

“ AMERİKA 
TEK BAŞINA 
KALAM AZ!”

W ashington, 28 < A A.) — Cum- 
lıurreisi Eisenho\ver dün geceki 
beyanatında harp esirlerinin zor
la yu rtla rına  iade edilmiyecekle- 
rini, ne de herhangi bir şekilde 
“tehdit ve baskıya m aruz kalmı- 
yacaklarım ” belirtm iştir.

îy i m alûm at alan çevreler plâ
nın başka cephelerinden de bah
setm ektedirler. Buna göre:

1 — Yeni plânda, gönül rizası 
ile yu rtla rına  dönmek istemiyen 
harp esirlerinin akıbetlerinin m ü
tarekeden sonra kurulacak siyasi 
bir konferansta te tk ik  edilmesi 
um um iyet itibariyle kabul olun
m aktadır.

2 — Yeni plânda m üttefiklerin 
13 M ayısta kızıllara m ahutların ı

bildirdikleri tekliflerdeki “ta ra f 
sız beş millet komisyonu harp  e- 
sirleri meselesinde kararla rın ı it
tifak la verm elidirler” maddesi 
kald ırılm akta ve ou şa rt “komis
yon kararla rın ı ekseriyetle verm e
lidir” şeklinde düzeltilm ektedir. 
Komünist Çinliler 
savaş i şiddetlendirdi

Tokyo, 28 (A.A.) — Bu sabah 
kom ünistler m erkez cephesinin 
doğusunda Güney K-,re ileri k a ra 
kollarına karşı ş id lc tli bir ta a r 
ruza geçm işlerdir.

Sayaşın merkezini teşkil eden 
bölgede 5 Güney Kore ileri k a 
rakolu bulunm aktadır. K om ünist
lerin taarru zu  havan topu ateşi 
tarafından  desteklenm ektedir.

Türkiyede 
korna yasağı

New-York, 28 (A.A.) — “Daily 
Sun” gazetesinin bir makalesinde, 
korna yasağı hakkında şöyle de
nilm ektedir:

"A m erika Türkiyeden bazı şey
ler hususun .a örnek alabilir. Me
selâ îstanbu lda otomobillerin kor
na çalm ası yasak edilm iştir. Bir 
şoför bu yusnğı unutacak ouırsa, 
bizim param ızla 7 dolarlık bir ce
zaya çarp tırılm ak tad ır. Bu habe
ri, geçenlerde Am erikayı ziyarete 
gelmiş bulunan İstanbul Belediye 
Reisi Fahreddin Kerim Gökayln 
konuşan bir arkadaşım ız verm iş
tir. K orna b dk l lüzumlu bir şey
dir. Bununla beraber, korna yusn- 
ğı da şoförleri daha dikkatli dav
ranm ağa sevketm esl dolayıslylo 
vesait kazaların ın  azalm asını İn
taç etm esi bakım ından faydalı bir 
şey olsa ge^ek."

Kraliçe Elizabeth 
7000 kişilik bir 

gardenparti verdi
I/ondra, 78 (ANKA) — Bugün! 

Öğleden aon,-n Kraliçe E llzareth

Alem infilâkı havayı
değiştiriyor

Meksiko 28 (A.A.) — B urada
ki rasa thane meteoroloiislJerl, 
Nevadada tenerrllr eden atom  tec 
rübelerinin Mckslkoda harare t de
ğişikliğine sebep olabileceğini söy 
İçmişlerdir.

M ütehassıslar bunun İlmen 
mümkün olduğunu ileri aürerek 
Meksikoda atom  infilâkları yüzün
den bir sıcak dalgasının hilalim 
sürdüğünü bildirm işlerdir.

Taft’ın teklifi üçüncü 
dünya harbine doğru 

bir adımdır
Nc\v-York, 28 (A.A.) — Ayan- 

dan Cumhuriyetçi lider Robert 
Tnft’ın dün ynyılannn beyanatın
da ileri sürdüğü “Am erikanın Ko- 
re m üzakerelerinde Birleşmiş Mil
letlerden ayrı olarak gülüşmeni” 
fikri karşınında tepkiler devam 
etm ektedir.

“Birleşik Am erikanın kom ünlat. 
lerle yalnız bir yarı» yapmanın- 
danna Birleşmiş Milletleri* bera
ber m ütareke m üzakerelerine de-



K ifatm  ^ “ et̂ ı e ö ld ü rm ü ş tü r ]
ayırmak m üteakip kaçmışsa ■ ^
K at» vaV ayt ^  y a k a îa - g g ğ g
da k ısa  bir muddc d ilxnlşti r | g Q
-„ ,* k  cezaevine ? 0 *

yere ininceye
olmuştur. hazadan

p no t Kenan t,c a n  yaralanm ak
bir mucize o . Uçağın
suretiyle kuJ ' ^  bir â rıza vukua k cezaevine zarfın
mf  u i "  a  sebebiyet ver- L undan b « « a  5 d,ss? - teyded,,mi9

Bir genç kezzap U. m m h ***» 
irerek intihar etti 1 *««*■  . r !  — -.idsi

V u 28 (Hususî muhabi- 
Diyarbakır. M ^  16.30 da

rimizden) *"■ B ünden İT ya-

; : : r â r % e n ,  kezzap * * *  su

(^m eriK U " --------  . . . .  medresesi tam irden »oura »Dünyada tek bir nur aevıeuu
B a n k a s ı  ö z e l  te m s i l e  * ^ ^ a radenlz ^  Kur§ camiin bugüıyalmz yaşam asına im kân yoktur.
Mnlive Bakanı Haşan W *®  tam im dcn evvel * aii camlln kub-|yor. Maam ve aym zan 0nun için Cum huriyetçi Senatör

Y . a ÖrÜ$tÜ medresesini birl tir. H er ne kadar sütuna durumu rganla n  b ir aı T aftın  görüşlerini tasvip cime
P °* a , k ® m usus! muhabiri- lâyıkiyle belirterek _ M berinln iki P»Pay® ^ anlaşılıy°r da bar^ kâranc bir surette m< meUteyim. Birleşik Am erika dtln-

Ankara, 28 ; m erikan mil-f®fl lıyamadıfemdan *lr ® I m üstenit bulunf  mabedin daha ve sanatk rijlnalitef her hangi bir kumunda
mizden) -  Buf un ^  temsilcisiW l t edemedi. H üküm ettenim ^ ^  ^  âlimler m&bedin^ olduğunda ^  başına hareket etmek ta-
ietlerarası bankası -u-„canl temin _ s„+«vnrdu. Haib | an&u kanaatin  ..««»o+Aİ şikârdır. . . .  ür> seni rinfriidir.

vvasnıngr/jn, ~
jmerika Cum hurreisi Bisenhower; 
İFransadaki m evcut Kabine buh
ranı dolayısiyle Berm uda toplan
tısı tarihinde bir gecikme husule 
gelmesinin muhtem el olduğunu 
söylemiştir.

H afta lık  basın toplantısında ko
nuşan Başkan Eisenhovver ezcüm
le şunları söylem iştir:

"D ünyada tek bir hür devletin

şında bir 8enQ ^ ^ i r .  Bir kasap
tefiyle > » f M * £ £ .d İ. • - «
çırağı olan ^  klZ1 kendı-
üvey annesinin . ak Mardin
sine alm am asına kızara^rkta bir
kapısındaki um intihar et
bankın üzerine otur p

mistir.

Mr. LHtinS , ctmi5, bu b an k a -1 halk ın  nıadd V r u b h a r a  göre, an m ihrap « -I  İ5
polatkanı zljr‘ . ^ . 70 açacağı kredi-L janlak  gayesiyle __1 Mimar Ahmet , ...rmietlr-1beriP°'am e m ,e k e t^ c  acacağ-
C  S e r in d e  göri * * 0 ^

Zı

t  , b'u tarih i m abet «0 «M
L„„k halkın ; „ rduru l-| la ra  göre, m ihrap “ 'L  1. v ak ıfla r  eliyle ta m u
K a k  gayesiyle , Mimar Ahmet Halife, vermi3tir. ben  VakıU siro(Jiye kadar

-H r £ —"■ te j“ >s£—

ün
kısm ında

I yalnız başına hareket etmek ta- 
eb savvurunda değildir.

Dünyanın ciğer ta ra fla rında  da 
dostlara ihtiyacı vard ır.”

v-ı-ı F ak a t bu
oldu, oluyor havas.

500 F î T W  T IID Ö H 'J M ®  
d o u t i s i u  M  h iz m e t

/ordu. yetleri vardır
“““ kalem isleridir. Son
d bu süslemelerin

Başkan Fâsenhovver dünyanın 
bugünkü durum u karşısında ko- 
m ünist Çinin Birleşmiş Milletlere 

zı kabul edilmemesi gerektiğini soy-
kö lemiş ve dem iştir ki:

“F akat, Çin Birleşmiş Milletlere

Fatih Hâtıra Altınları

İstanbul
arda dh

deki bütün Şube

m enfaatine m ahdut
Kutlama Derneği f — ,' lsUnbul- 

miktarda basılan Fatih na t eda ılb d au ıo  —
vc Ajanslarımızdan

edilebilir.

O rtada durm .yan J  1 u , t l« l  L  /ad .rvan  avlusu <lcg’4  isabet odm  P kUn4e olıi ü olduSu ta kdirde, Amerikanın
,  senelerdi, ’  b ir te- kİ cam in ^  pencerelerin veya İnsan i  apllroıgt. J  teşk l!âta  malt m üzaheretini

ü reden  başlanılacağında memljU . *  n e f i s ^  a »  ^ y r t l e r  Wr , cy smesi aiM blr tedblr son dere-
sddttt vardı. I " 4 ” * ' * '  „ ,arak  durm aktadır. püan  t e » *  F a k a t ce aSlr olur.„

. ı.if cezri bir h arı mozayıı «ano mevcut-1 dlgmı . kaleh --------
Nihayet B a ş b a k a n ^  ^  Va- Dâhilde de cümlc kaPt- bir hak ikat v^ SaevkBİzdir!l

1 ol tu ttu . BU ^  lüğüne F atih i tu r . ÇaTnlın b raber ayaktadır. 1 cldden ka a genelerdc
aflar Umum Hud ^  ver. 191 kitabesiyle b hllbaBBa da önümüzdeki etüd

ve kulliyesl id »  gon yapılan te tk ik  üze- baŞa ele alınması Ç
F atih  zam anı mı ve ese- lm aktad ır. .

• F allb  Cemil. L n d e  otüdler V U F ^ n  Yüksek P F a tlh  M I ^ S L  «
1 "  r  Vfttlh su ltan  ri basllma^ krcm H akkı Ayverdl. l ,erl yarınk i >
Bilindiği v ^ T s e n e l e r l n  M ü b e . ,  - e d « m e d l ,n ,  y a p t*  deceğlr. _ _

itohm et H  bu camii camiin mvr ^  d8küm anlarla ,| -------

Bir Yunan filosu 
tzmire geleesk

Ankara, 28 (A-A.) — 
vunma Vekâleti temsil

Millî Sa- 
hürosun-vuuuıa. ’ v-"* —---

—_____ dan aldığımız m alûm ata göre, ha-
oi ««Addln Yusuf İfif  kuvvetler komodoru Albay 
Stnaneddin ^  ______  „ ,,mQTir1aB1nda ve Niki

kor

Fatihin En Güzel Portresi
tarafın*

. ,  . ^__11« ressam  MV.......
Sultan  Mehır

renkll Portre8 ' n ' " llvl„ a„.. .

81 m bc ve A İanslarım adan  satın  alın

F a tih  S ultan  * « * 3 ^
dan yapılnııa* »  ^ rnt r , sinin M ünih'te

bulunan renk» rolktarda^ yaP‘"_<

Lîehmet H  v,Arabcr bu catnilıcorn1 bazı doküman 1 «««ddln Yusuf 1 fjf kuvvetler komodoru
L  külllyesl ile »oreb ^  , A-\rolovelerle, yerlndelı oynamadığım (1)k ^ lkil, * Zepposup kum andasında v
yaptırm ıştır' • T lirk  m im ari luI ,2eıcdcn evvel yapüm ’ Idollah- lıancaM c n,„brlbl |le m uhtelif muhrı
ük tir (D . Bu ca . .  tu t - 1 ’ , yi ar İtaları »e teflbit et l «eri * ltYlpsC\t nftml vct ve bir de denizaltı gem

»“•: s i - -  “  “
m Z i l e  yıkıldığından Ü‘ yaP1^ nU belirtm iştir. Bu BU‘ , L ı y a n  nefis eB' limanınıde bir zelzelede yı „ manında ki olduğunu m im ari melerini taşı>m -----------
ÇÜ„CÜ su ltan  Mustafa sem an ^  Camii, Türk

1,67-1771 eenclerindo “ ^ " 1  . « i m u d e ^ ^ l K - -------
tecdiden ihya e — --------

arasında
edecektir

tzm ir

n a z i l  l "3- 1 ve ı I /  —ı #
Bermuda, 28 (A.A.) — Dışişle-I 

ri Vekâletine mensup bir memu
run bildirdiğine göre, önümüzdeki 
H aziran ayı içinde Başvekil Sır 
Winston Churchill uçakla B er
m udaya giderek Başkan Fisenho- 
wer ve F ransız Başvekili ile goıu. 
şecektir.

B onham cartcr  adındaki bu e- 
mur, bu ileri gelen  devlet adam- 
la n  top lantısın ın  15 H azirandan  
önce yap ılm ıyacağın ı fakat k a t ı  
tarih i bild irecek durum da da bu
lunm adığın ı söylem iştir .

Almanyada bir Amerikan 
çavuşunun Amerikaya 

dönmek için başvurduğu 
çare

S tu ttgart, 28 (A.A.) -  Bir Ame
rikan mahkemesi, bir Amerikan 
assubayının sol elinin parm akla 
nn ı balta ile kesmeyi kabul eden 
bir Alman tebaasını sekiz ay hap
se mahkûm etmiştir- Amerika ı 
çavuş parm aklarını Koreye gön
derilmemek ve Amerikaya avdet 
edebilmek için kestirm ek istem iş
tir. Bu çavuş hemen hemen ir 
senedenberi bu genç Almana par 
inaklarını kesmesi için yalvarm ış
sa da Alman bunu reddetm iştir 
Delikanlı çavuşu Heilbronr» da 
Alman doktoruna götürmüş, fakat 
doktor da bu işe tabiatiyle muva-
fakat etm em iştir.

Nihayet çavuşun yalvarm aların, 
dan bıkan Alman, bir orm ana gi
derek “cerrahî amcliyeyı icm 
etm iştir. F ak at bu arada bu - 
sini takip  eden diğer bir Ameri. 
Unlı bunları ihbar etm iştir Halen 
hastahanede bulunan Amerika ı 
çavuş daha sonra bir askeri malı- 
krmo tarafından varm lnaektır.

de
Ha»*®

Resimli Hayalın İstanbul 
İlâvesi

Cinsi

İlçesi
Mahallesi

dolayısivle 
Fetih ^ ümbMirlat t ı* ı« *

Resimli ^ a t 
tanınmış *nu- 

KüzelF etih  yuuv..—  t t |4 ,mız en .........^

meC?leTlm l*ln yaz ılan  ve 1MRn^ bbz baskılı 
dört renk» ve_ * * *

t)sküclw
Selimiye

299
Askeri iskele depoAskch ««Um
ve m ü ş te m ilâ t__

Maliye

29Î
A rsa ve ev

resimleriyle K K , *meCmua »e beran^  
le lanbol edeb lllr.l-ü -

berabee bütün

YAPI »e KREDİ BANKftSI
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S A M A T Y A  A J A N S I

a n KAKA :
7.30 Açılış, Pr°S ra™ K 3 _  '7 45 

nvarl _  7.35 Kur’anı Kerim <• » 
Haberler -  8.00 İstanbul_ Sirküleri 
/ p ı \ _  8.28 H ava raporu —
S e t  müzilılerl (P l.) -  6 »»,
nrntrramı — 9-05 Marşlar (P1-) 
o i v  Konuşm a -  9-30 K öçekseler  
", Pl ) _  ıo.OO İstanbul hakkında §ür- 
ePrM_  10.15 HatVf melodiler (P l.) -  
10 45 Konuşma -  11.00 Yurttan ses
ler uorosu -  11-30 Film  melodileri 
(P l.)  _  12.00 - 13.30 Asker saati -
12.00 M em leketten  se lam  
M em lekete se lam  -  12̂ 30 Sarkıl ^
13.00 M. S. ayarı ye habeıler • 
Oneret potpurileri (P l.) — 13-30 Ug 
le^Gazetest — 18.46 Uvertürler tP U  
-  14.00 H ava raporu, akşam  pıo- 
gramı ve kapanış.

16.58 Açılış. program ve M Ş 
avarı -  17.00 Konuşma — 17-1& ts  
tanbul sarınlar. -  17 46 tnceser. -  
18 15 Köyün saati (Yurttan setler  
iştirakiyle) -  19.00 M. S. ayarı ve 
haberler -  19.15 Tarihten bir yap
rak -  19.30 Mehter müziği (P l.) — 
19.40 İzahlı Fatih devri m usikisi -  
20.15 Radyo G azetesi — 20.30 1 em- 
gu _  2130 Fatih'in edebi şahsiyeti 
ve Fatih 'ten şiirler -  21.45 Saz eter
leri -  22.00 K onuşm a: B. M- M. 
saati -  22.15 Şarkılar — 22.4o M. b. 
ayarı ve haberler — 23.00 Program  
ve kapanış.

İSTANBUL :
12.45 Program lar — 12.50 Açış Ord. 

Prol Ur. Fahreddin Kerim Gökay, 
İstanbul Vali ve Belediye Kemi -  
13.00 Haberler — 13.15 Istanhulun  
m uhasarası ve feth i — 13.35 Kahra
manlık ve Serhad türküleri -  14.15 
Genç şairlerden Fetih destanları 
14 30 Istanhuldan şarkılar — Io-üu 
Asker Fatih -  16.15 Orta Avrupada 
Türk sesinin izleri — 15.45 k a tib in  
donanm ası -  16.00 tatanbuldan şar
kılar -  16.30 D evlet adamı Fatih —  

16.45 Fetihten önceki Türk musikirl 
-• 17 15 Fetih yıldönümünde İstanbul 
öğrencileri -  17.30 Üniversite Rânl- 
8i Fatih -  17.45 Eski pehlivan ha
vaları -  18.00 Fatih çevresindeki
Türk büyükleri — 18.15 Radyo kü
me fasıl heyeti -  19.00 Haberler -  
19.15 Batı musikinde Türk tesirleri 

20.00 Fatih gününden röportajlar
— 20.15 Radyo Gazetesi -  20.30 l<ı- 
sn şehir haberleri — 20.35 İstanbul 
halk m usikisinden örnekler — 21-0  
tstanbul terbiyesi — 21.30 Radyo 
T hntrosu  -  22.15 İstanbul m usiki
sinden saz eserleri -  22.45 Haberler
— 23 00 Program lar — 23.0.ı b u tla 
nın törenlerinden akisler — 23 15 En a 
tantaneler (îstnııbuldnn İntihalar)
— 23.30 İstanbul için bestelenm iş 
müzik — 24.00 Kapanış.

Bugünden İtibaren

Sayın Müşterilerinin 

hizmetine amadedir.

t/, M t ıı :
14.58 Açılış ve program — 15 00 

Zeybekler geçiyor — 15-15 Mialk 
(Pl , _  15.30 tstanbbul şarkıları 
türküler -  16.00 Türkçe tangolar 
(Pl > 16.16 Radyo yurt türküleri ko
rosu -  16.15 Serbest saat -  16 50 
İncesaz (lsfehan fasit) — 17.15 baft- 
lanın takımından oyun havaları — 
İH 00 tstanbulun 500 tlncü Fetih yıl
dönümü münasebetiyle konuşma — 
18 10 Dan» müziği (Pl.) — 18.30 R»d- 
vo KlAalk Türk mûsikisi — 19 00 
Haberler — 19.15 Blr radyofonik pi
yes (tstanbulun fethi) — 20.00 Blr 

jdoktor konusuvor — 20.15 P.advo 
Gazetesi — 20 30 Dsn» ve ea* mü- 
zifti (Pl.) — 20 50 tstanbul şiirleri 

I — 2100 Şarkılar — 2130 Borsa ha
berleri, program va kapanış.



Muylunun—m rnm nr—Tîzrzıye mev
kiinde bir tepeye düşm üştür. Ağa
ca çarparak  önce kanatla rı ve d a
ha sonra da pervanesi kırılan uçak 
yere ininceye kadar parça parça 
olmuştur.

P ilot Kenan tşcan bu kazadan 
bir mucize olarak yaralanm ak 
suretiyle kurtulabilm iştir. Uçağın 
makinelerinde âni bir arıza vukua 
çelmesi bu kazaya sebebiyet ver
miştir.

Bir genç kezzap 
intihar ettiiçerek

D iyarbakır, 28 (Hususi m uhabi
rimizden) — Bugün saat 16.30 da 
şehrımzide aşk yüzünden 17 ya
şında bir genç kezzap içmek su
retiyle in tihar etm iştir. Bir kasap 
çırağı olan Kemal adlı genç 
üvey annesinin sevdiği kızı kendi
sine alm am asına kızarak Mardin 
kapısındaki umumî parkta bir 
bankın üzerine oturup in tihar e t
miştir.

miş ve hâdise mahalleli ile yatış- 
tırılm ıştı.

Bu sabaha karşı eline b ir kasa 
tu ra  geçiren Bekir, yatağında uyu 
m akta olan 24 yaşlarındaki oğl 
R ifatın başını gövdesinden ikiy 
ayırm ak suretiyle öldürm üştür 
Katil vak’ayı m üteakip kaçmışs 
da k ısa bir müddet sonra yakala 
narak  cezaevine gönderilmiştir. 
Bundan başka son 24 saat zarfın
da Kocaelide 7 yaralam a, 5 de 
kız kaçırm a vak’ası kaydedilmiş 
tir.

Amerikan Milletlerarası 
Bankası özel temsilcisi 
Maliye Bakanı Haşan 

Polatkan’la görüştü
Ankara, 28 (Hususî m uhabiri

mizden) — Bugün Amerikan m il
letlerarası bankası özel temsilcisi 
Mr. L ifting Maliye Bakanı Haşan 
Polatkanı ziyaret etmiş, bu banka

* £'senhower, Komünist Çin 
, %  b e ş m iş  Milletlere 

Amerika’nın bu 
yardım otmiyeceğini 

bildirdi

.uuııııuu mi' ijui'uünpani

i .

yesin! lâyıkiyle belirterek bir 
ıhit toplıyamadığından bir ge 

temin edemedi. H üküm etten 
ıddî yardım istiyordu. Halbuki

roıautBuı j ....... -  - -  rnek halkın maddî yardımını
nın memleketimize açacağı k r e d i - „ n 
ler üzerinde görüşmüştür.

medresesini tam im den evvel

............  ....... M — Mg
Fatih Karadeniz çifte Kurşunlu medresesi tamirden sonra

s w ashington, 28 (A.A.) — a - 
Imerika Cumhurreisi EisenhoWer; 
^Fransadaki mevcut Kabine buh
ranı dolayısiyie Bermuda toplan
tısı tarihinde bir gecikme husule 
gelmesinin muhtemel olduğunu 
söylemiştir.

H aftalık  basın toplantısında ko-İCnn D n n !.__ T~ı fnuşan Başkan Eisenhovver ezelim-

500. FETİH YILDÖNÜMÜ 
DOLflYISÎLE ÜÇ HİZMET

Fatih Hâtıra Altınları
İstanbul K utlam a Derneği m enfaatine m ahdut 
m ik tarda basılan F a tih  natıra  altın ları Istan  bul
daki bütün Şube ve A janslarım ızdan tedarik  

edilebilir.

Fatihin En Güzel Portresi
F atih  Sultan Mehmedin ressam  Bellini ta ra fın 
dan yapılmış, aslı L ondrıda National Ga.lery- 
de bulunan renkli portresinin M ünih’te »a.-üş- 
şafak» m enfaatine m ahdut m ik tarda yap tırttı
ğım ız baskısı, yaldız çerçeve İçinde bütün Şu

be ve A janslarım ızdan sa tın  alınabilir.

Resimli Hayatın İstanbul 
İlâvesi

F etih  yıldönümü dolayısiyie Resimli H ayat 
m ecm uasına hazırlattığ ım ız en tanınm ış m u
harrirlerim izin  yazıları ve îatanbulun on güzel 
resim leriyle dört renkli ve yaldız baskılı 

İstanbul İlâvesini m ecm ua İle beraber bütün 
bayilerden tedarik  edebilirsiniz.

YAPI ve KREDİ BANKASI

lamak gayesiyle kurdurul- 
utşu. M aamafih böyle ehemmi- 
tli bir mevzuu Hüküm etin de 
nimsemesi ve ele alması ge- 
•kti. F ak at bu da anlatılmadı, 
ıttâ  oldu, oluyor havası y ara tı
yordu.

O rtada durmıyan yalnız aylar 
3 senelerdi, geçip gidiyordu, işe 
ereden başlanılacağında b ir te- 
îddüt vardı.

Nihayet Başbakanlık cezrî bir 
ol tuttu . Bu m akam a bağlı Va
lflar Umum Müdürlüğüne Fatih  
îamii ve külliyesi için emir ver-

1 — F atih  Camii.

Bilindiği veçhile F atih  Sultan 
dehmet II  (1462-1470) senelerin
le külliyesi ile beraber bu camii 
yaptırmıştır. Mimarı Slnan-ı A. 
tik tir (D . Bu cami Türk mim arî 
tarihinde önemli bir mevki tu t
m aktadır. Ne çare kİ 1765 senesin
de bir zelzelede yıkıldığından Ü- 
çüncU Sultan M ustafa zamanında 
1767-1771 senelerinde Mimar Ah 
met Halife tecdiden İhya etmiş.

tir. H er ne kadar ilk camiin kub
besinin iki pilpayeye ve iki sütuna 
m üstenit bulunduğu anlaşılıyor 
ise de bazı âlimler mâbedin daha 
ufak olduğu kanaatindedirler. On. 
la ra  göre, camie şimdiki vüs’atı 
Mimar Ahmet Halife, m ihrap cU 
hetinden genişleterek vermiştir. 
H attâ  bu yüzden mihrabin yerin
de bulunan F atih  Türbesinin ile 
riye nakledildiği ve Fatihin nâşı 
nın m ihrap altında kaldığı riva 
yetleri vardır.

F ak a t bugün gözle görülüyor 
ki camiin şadırvan avlusu değiş
memiştir. Haricinde pencerelerin 
üstünde Ali Elsukînin nefîs yazı- 
la n  mozayik olarak durm aktadır. 
Dâhilde de iki çini pano mevcut
tur. Camiin azametli cümle kapı- 
sı kitabesiyle beraber ayaktadır 
Son yapılan tetkikler, bilhassa 
F atih  zam anı mimrî eserleri üze 
rinde etüdlcr yapmış olan ve ese
ri basılm akta bulunan Yüksek 
Mühendis Ekrem  H akkı Ayvcrdi 
camiin tevsi edilmediğini yaptığı 
rölövelerle, bazı dokümanlarla, 
türbenin yerinden oynamadığını 
da, zelzeleden evvel yapılmış olan 
su yolu haritaları ile tesbit etm ek
tedir. Maamafih türbenin yanında 
yapılan kazıda çıkan temel de es 
ki olduğunu belirtm iştir. Bu 
retle F atih  Camii, Türk mimarî 
tarihinde bir devrim noktası olu

le şunları söylem iştir:

yor. M aamafih camiin bugttj yal “ “ " / a ş a n , a s Ü t o k t u r  
durumu da klasik ve ayni zau Qnun ,ç,n Cum huriyetçi s euat8 r 
da bardan organlar, bir a, T aft.n  görüşlerini tasvip c tn  "
ve sanatkarane b ir surette m< m ekteyim  B h | “  "
dilmiş olduğundan orijinalite, yanm  her

şikârdır. . . . »  • yalmz başına hareket etmek ta-
Işte bu tarih î mabet uç sen savvurunda değildir 

beri V akıflar eliyle tam ir —
mekte olup, şimdiye kadar 
bin lira sarfedilm iştlr. Zı 
mefhumuna sığdırılamamış 
bazı iğler vardır ki, bilhassa 
miin kubbelerine kadar sira?

Dünyanın ciğer taraflarınca da 
dostlara ihtiyacı vardır."

Başkan Eisenhower dünyanın 
bugünkü durumu karşısında ko

mim ........ .......... .............  - -  ■ mDnist Çinin Birleşmiş Milletlere
den kalem işleridir. Son zı kabul edilmemesi gerektiğini soy- 
la rda bu süslemelerin kö lerniş ve dem iştir ki:
isabet eden parçalarının b: 
veya insan başı şeklinde old 
dan şikâyetler de yapılmıştı 
pılan tetk ik ler böyle bir şey 
dığmı gösteriyor. F akat 
bir hak ikat varsa bu kalch 
cidden kaba ve zevksizdir, 
da önümüzdeki senelerde 
başa ele alınm ası İçin etüd 
pılm aktadır.

Fatih külliyelindeki değ 
lerl yarınki yazımızda tel 
deceğlz.

“Fakat, Çin Birleşmiş Milletlere 
üj e olduğu takdirde, Amerikanın 
bu teşkilâta mali müzaheretini 
kesmesi gibi bir tedbir son dere
ce ağır olur.”

Bir Yunan filosu 
Izmire geleesk

Millî Sa- 
bürosun

Ankara, 28 (A.A.) —
vunn?a Vekâleti temsil mırosun-

! — ,  . dan aId'£ımız m alûm ata göre ha(1) Slnaneüüln Yusuf I flf kuvvet]cr UomodontS ‘ h '
dullah-UI Atlkillmlnıar. »Zcppoaun kum anda.,nda ve
«eri Talih N lw "“ “  nmhrlbl İle muhtelif muhrip, kor- 
„„ Kumrulumeselt n»m lvel ve b|r d<! den|ja](l
r „ l camii h as ırc ın d a  m * müte5okklI hlr Yunan filo,,, « 6 
M orar la „ . Failli devrini Haziran t>rlh]or, „ d , 
melerini taşıyan nefla «'Ilm am nı zlv(,rH .deeek ilr 
dlr. ---------

H A Y D A R P A Ş A  R I H T I M  SAH
İstanbul Limanlar

ile taç giyme törenlerini açmıştır 
Gardenpartive 7000 kişi iştirak et 
miştir. Hâlen Londrada. bulunan 
Kanada, Yeni Zelânda, Avustral
ya, Seylân Başbakanları İle bütün 
kordiplomatik “Gardenpartide ha 
zır bulunmuştur.

Bermuda Konferansının 
hazırlıkları yapılıyor

Bermuda, 28 (A.A.) — Dışişle
ri Vekâletine mensup bir memu
run bildirdiğine göre, önümüzdeki 
Haziran ayı içinde Başvekil Sir 
Winston Churchill uçakla Ber
mudaya giderek Başkan Eisenho- 
wer ve Fransız Başvekili ile görü
şecektir.

Bonhamcarter adındaki bu me
mur, bu ileri gelen devlet adam
ları toplantısının 15 Hazirandan 
önce yapılmıyacağını fakat kat’ı 
tarihi bildirecek durumda da bu
lunmadığını söylemiştir.

Almanyada bir Amerikan 
çavuşunun Amerikaya 

dönmek için başvurduğu 
çare

Stuttgart, 28 (A.A.) — Bir Ame
rikan mahkemesi, bir Amerikan 
assubayının sol elinin parmakla
rını balta ile kesmeyi kabul eden 
bir Alman tebaasını sekiz ay hap
se mahkûm etmiştir. Amerikalı 
çavuş parmaklarım Koroyu gön
derilmemek ve Amerikaya avdet 
edebilmek için kestirmek istemiş
tir. Bu çavuş hemen hemen bir 
senedenberi bu genç Almana par- 
maklarım kesmesi için yalvarmış, 
sa da Alman bunu reddetmiştir. 
Delikanlı çavuşu Hellbronn’da bir 
Alman doktoruna götürmüş, fakat 
doktor da bu işe tabiatiyle muva
fakat etmemiştir.

Nihayet çavuşun yalvarmaların, 
dan bıkan Alman, bir ormana gi- 
derek "cerrahî ameliyeyı" icra 
etmiştir. Fakat bu arada hu iki
sini takip eden diğer bir Ameri- 
kah bunları ihbar etmiştir Hâlen 
hastahanede bulunan Amerikalı 
çavuş daha sonra bir askeri malı- 
keme tarafındım vnrrninnrktır.

11 ■ 1 uı a—uıuı,—uıı ıeg-
miş Milletler Korede hep beraber 
çalıştı. Bence bundan sonra da 
böyle devam edecektir.

Esasen R uslar Çinlilerin sulh 
yapmasını istememektedirler, ben 
komünist Çinle sulh yapılabilece
ğini sanmıyorum.

AA KAKA ;
7.30 Açılış, program ve M. S. 

ayarı — 7.35 Kur’anı Kerim — 7.45«.ou x\u ı «.m iverim  — Y.4D
Haberler — 8.00 İstanbul türküleri 
(Fİ.) — 8.28 Hava raporu — 8.30' - w —w
Balet müzikleri (Pl.) — 9.00 Günün 
programı — 9.05 Marşlar (Pl.) _9 15 Konııamn r» Oft m* < ■----  Konuşma — 9.30 Köçekçeler
(Fİ.) 10.00 İstanbul hakkında şiir
ler — 10.15 Hafif melodiler (Pl.) _
10.45 Konuşma — 11.00 Yurttan ses
ler korosu — 11.30 Film melodileri
(Fİ.) 12.00 - 13.30 Asker saati _
12.00 Memleketten selâm —------------— -  12.15
Memlekete selâm -  12.30 Şarkılar 
13.00 M. S. ayarı ve haberler — 13.15 
Operet potpurileri (Pl.) — 33.30 öğ 
le Gazetesi — 13.45 Uvertürler (Pl.) 
-  14.00 Hava raporu, akşam prö-ırrumı d ogramı ve kapanış.

16.58 Açılış, program ve M. S. 
ayarı — 17.00 Konuşma — 17.15 İs-İn nkul e- .. I _. 1 _ _ . _ •*'---  ...vv -- lt.lû
tanbul şarkıları -  17.45 İncesaz — 
I8.I0 Köyün saati (Yurttan setler
u-î!la^lyle) ~  19 00 M- s - ayarı ve 

r 19.15 Tarihten bir yap- 
10.30 Mehter müziği (Pl.) _
I» İlli L'n t i U J__ i .. . .

, .. ıv.vv ıvı. ü. ayarı
haberler -  19.15 Tarihten bir v, 
rak — 19.30 Mnhtnr ,r>ı ,ımızı^ı (r'J.) _
19.40 izahlı Fatih devri musikisi _
20.15 Radyo Gazetesi — 20.30 Tem
sil 21 30 Fatih'in edebi şalısıvetl 
ve Fatihj.cn şiirler — 21.45 Saz eter
leri — 22.00-----  Konuşma: B. M. M.
saati — 22.15 Şarkılar — 22.45 M. S. 
ayarı ve haberler — 23.00 Program 
ve kapanış.

İlçesi Mahallesi P a fta
No:

Ada
No:

Parsel
No:

Cinsi Sal EMNİYET SANDIĞI

İSTANBUL : ,
12.45 Programlar -  12.50 Açış Ord. 

i rol. Dr. Fahreddln Kerim GÖkay.
Vah ve Belediye Reis, _  

13.(0 Haberler -  13.15 Istanbulun 
muhasarası ve fethi -  13.35 Kahra
manlık ve Scrhad türküleri -  14 15 
Genç şairlerden Fetih destanları -  
M.30 Istanbuldan şarkılar — J5 00 
Asker Fatih -  16.15 Orta Avrupa'da 

ü.k sesinin izleri -  15.45 Fatih in 
donanması -  10.00 Istanbuldan ,ar-
10 pr w , î ! ;30 Dcvlet »üamı Fatih — 
18 ,5 , . e“ h*®n ü,u’ckl Türk musikisi 
-1 7 .1 5  Fetih yıldönümünde İstanbul 
öğrencileri -  17.30 Üniversite Uânl- 
sı I-atıh — 17.45 Eski pehlivan ha-
Türun „İ? ,0<Î Fatlh çevresindeki T lük büyükleri -  18.15 Rndvo kll-

heyet* ~  ™00 Haberler -  
-  2ononl‘ , T S‘kln,le TUrl< (esirleri 

•"m i* ;a İh KÜnUnd#n röportajlar Hadyo Onıettnl — *0 30 Kı-
hn.behlr Îîa.b<?rler‘ ~  20.35 İstanbul halk musikisinden Örnekler — 21 20 
İstanbul terbiyesi _ 21 m

Ü sküdar Selimiye 5 299 1 Askerî İskele depo 
ve m üştem ilâtı Sellrr|_

M ff ft 297 7 A rsa  ve ev Maliye I
S A M A T Y A  A J A N S I

Y ukanda yasıl» K .yrl m enkullerin  H aydarpaşa n n u m  m oa-u  v  T T T ;—  ljed,
k a ra r  verilmiş ve takd irî kıym et kom isyonunca Ic.vmetlert takd ir edilerek istim lâk

Gerek h a rita  v« gerek te ta p u  kay ıtlarına gdru latlm lâk haric i kaldığı anlaşılan y 
k ,v n S  takdiri « ıretly te letlm lâk edilmesi Genel Meclis Daimî Kom lsyonununun 20.3.95- 

C v T ^ l i  m  r a ,  eden bulunm adığından bedelleri ^ J - i ,  o an

e*k Ve 120% tarih i: l-tlm lâk k ara r nnmealnln fık ra l m ahtuaarlha t r \  fil.an \ r ■ 
dolayısiyie H asm enln dûC. r  o laca» , s a ra r  v .  alyahm  U atnlnl m r *  menkul aahlplertn .

Bugünden İtibaren

Sayın Müşterilerinin 

hizmetine amadedir.

Tivn. ,prb‘.vc«l -  21.30 Rndvo

"îr" ererleri -  22 1.1 ttahorler
-  2.J 00 I rngrnmlnr -  23.ai Kutla-... . • • ■■•mtır — Ks.rn ı.'ı.,
mn törenlerinden akisler -  23 15 Fns
,"n« » n l tr <lM,,nb«ld*n İntibaları I'-111111,11.. -........ . İçin bestelenmişmüılk -  24.00 Kupmuş. *

İZM İli t

15 00
ı*i ) — 15 30 İatanbhul 
türküler -  l«.Oo Türkç» 
G İ) 10.15 Rntiyo yurt ıt

14 58 Açıiış ve progrnm — H_ 
/avbekier g ^ |y or _  IıV,a Ml#)"
İPİ.) -  15.30 İatanbhul şarkıları

tangolar
rn... . . . .  ı  -Urkülerl ko-U 10.45 Şerbeat saat — 10 50
tnceaas (îs/ehan faal,, _  ,7.15
Î Z  °>un davalar, 110 00 Îatanbulun B00 UnrU Fetih vıl- 

dönümo münaseltetlvle k o n u sa  l  
18 10 Dans mllRlfci (p|.) _  ,H;u) H . 
ye K! <lk Ttlrk mtlriklal -  İ
. .  ri 7  "I V " lr lû.

" t w ı  -  n o o  nir ı*>K»nr knmtuıvnr » 1 5
-  » m  Dans”■İti «p| , M

«I MA M
V# r«s

î» 80 latanhul
mtt<

■ lir I
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Halk ancak kuvvetle el
de edilebilir. Hiç bir şey 
beni, îngilizlerin ada
yı, umulmadık hâdiselere 
karşı müdafaa etmekten 
başka bir iş yapmalıklarını 
düşünmekten alıkoyamaz. 
Eğer Muhafazacılar ordu
yu kaybederlerse. Mosley- 
nin dokuz bin taraftariyle 
anlaşma yapmalıdırlar. Bu 
vaziyette onların Crom- 
wcll gibi bir adama ihtiyaç 
lan vardır. Fakat ber ışı 
eline alabilecek bir kimse 
bulunmadığı takdirde ıhtı 
lâl her şeyi silip süpürür. 

KUVVETE DAİR 
HuıVlann ve Macarların 

Orta Avrupada birbirleriy-
le kaynaşmalarından biz 
Almanlar mes’ulüz.

îngilizler dalıa yeni yem 
kuvvetlenmeye başlarlar
ken biz büyük bir impara
torluk kurmuştuk.

Eğer biz, Allaha, ekmek 
ve şarapla mı, yoksa sa
dece ekmekle mı tapacağı
mızı düşünürken birbirimi
zi yemek aptallığında bu- 
lunmasaydık Ingiltere kı
tadaki kuvvet muvazene
sinden bahsedecek cesarete 
gahip olamazdı.

Birinci Dünya Harbi In
giltere İçin pyrrhic bir za
fer »ayılır.

ImparatorluKİannı oe 
vam ettirebilmeleri için 
yanlarında büyük bir kuv
vetin bulunması lâzım kı 
bu kuvvet de Almanyadan 
başkası değildir.

★  ★  ★
Yeni iktisadi teşkilâtımız 

sayesinde Avnıpanm «iv»’ 
net merkezi gittikçe yükse
liyor İngiltere de Hollan-
dinin IkıN-tln* uSnysc»k-

-il- . . — ı .l\ yıl -/!H'

HÂTIRALARA DAİR
Bu harbin sonunun In- 

giltereyle samimî bir dost 
luğun başlangıcı olacağına 
inanıyorum. Fakat evvela 
hesaplarını görmelıyız.Çun- 
kü bir İngiliz sadece ken
disini ilk defa mağlup e 
dene ehemmiyet verir.

1918 in hâtırasını unut 
mamız gerekiyor.

Şimdi de biraz not def 
terlerini karıştıralım:

Romayı da, Parisi de 
gördüm. Fakat, zafer abi
desi müstesna, Parıste Ko 
liseum, San Arıgelo Şato
su, yahut St. Peters aya
rında bir bina vok. Pansm  
binalarında insana tunaı 
gelen bir hava var. Ya do 
muz gözünü andıran pen
cereler veyahut da geniş 
damlar evleri tahammül e- 
dilmez bir ^ekle sokuyor. 
Eğer Romadaki Panthcon 
la Paristeki Pnntheon ara
sında bir mukayese yapar
sam... Aman Yarabbi 
risteki ne kadar kötü nşa 
edilmiş... Hele o heykeller. 
Pariste gördüklerimin hep
sini unuttum, halbuki Ro- 
rnndakiler hâlâ gözümün 
önünden gitmiyor.

İstanbul Limanından 
yapılan ihracat

Birleşik Amerikaya tütün, 
hurda demir gönderildi

Dün limanımızdan 607 bin 972 lira 
değerinde mal ihraç edllmi^!J*‘ 
İhraç edilen m allar arasında bil
hassa İç fındık, ham afyon, yap
rak  tütün, hurda demir varc ı • 
Birleşik Amerika Hükûm iten n 
geçen sene memleketimizden 86.o 
milyon liralık tü tün  aldığı anlaşıl
m aktadır.

Bu rakam Türklyenln geçen se
ne yaptığı ütün İhracatının hemen 
hemen yarısı kadardır. Amerika 
devletinin bu sene bizden daha 
fazla tütün mübayaa etmesini bek. 
lemek yerinde olacaktır.

Yurdumuzda b a y ı n d ı r l ı k l a r s a  a k f c a  to!)la(h
rn n ■ H A  I  .4  !! Rangon, 28 (AA.) -  Bugün res. Hususî muhabirimiz E. efe Aldisio bildiriyor

ma I 1 İH  1 M  Q  fl Ç  I  P  t  I  men öğrenildiğine göre, Birleşik ______________________________ __ jve f a b r i k a j s l c r i
1953 yılında, inşaat şirketleri, müteahhitler işin 

geniş ölçüde hareketli işler vardır.
. \  \ ._. Bavındır-1 lira sarfcdilmiştir.

Ankara, 28 (A.A.) -V . 1952 senCsinde Bd
1,1c Vekâletinden malu-l 8“ »aide .
m ata  Eörc, 1952 senesinde Bolu

Kayseride işçiler arasında 
bir banka kuruldu

Kayseri, 28 (Hususi) -  İSÇİ te
şekküllerinin ve bilhassa sendika 
ların finanse edecekleri t « i  Kredi 
Bankasının hazırlıklar. > l« l«n e 't . 
tedlr. Müteşebbis heyet bu husus- 
ta Türklyedekl bütün sendika ve 
federasyonlarla İcabeden temasla- 
„  yapmış ve muvafakat cevabı al- 
mistir. Bugünlerde bir hc* c‘  
karaya giderek bankanın statüsü- 
nü Vekiller Heyetine 
Banka İsçilerin her nev 
İhtiyaçlarım „„
hassa İşçi evleri meselenen 
realist bir seklide 
Bankanın İsmi "ÎSÇİ Tvr

mcibfct feuiıtj , ,
vilâyetinde yapılan bayındırlık iş 
leri şunlardır:

1 —  tl yollan:
9 kilometre yol tesviye edilmiş, 

167 kilometre yol tam ir edilmiş,
12 kilometre yol stabilize edilmiş
tir, 62 metre uzunluğunda 60 adet
ahşap köprü yapılmış. 43 »det 91 
m etre uzunluğunda köprü tam ir 
edilmiş, 27 metreküp istinat duva
rı yapılmıştır. Bu iŞler içln 261 bil? 
279 lira  sarfedilmiştlr *

2 — Köy yolları:
178 kilometre yol t esviye, *22

kilometre yol stabilize edilmiştir. 
60 adct 62 m etre uzunluğunda 
menfez ve köprü yapılmıştır. Bu 
içler İÇİP 161 bin 622 lira sarfedil- 
miştir.

g __ Köy içme sUİarl >
Sene içinde 131 köye su getiril- 

mis, bu İS IÇln 411 bin lira sa r. 
fedilmiştir -

4 __ Bina İnşaatı:
Sene içinde iki bina yapılmış 

ve 2 bina da 1953 senesinde b it
mek üzere inşaatına devam olun
maktadır- Bu i ,  için 100 bin 1*0

vilâyetinde bayındırlık  işleri 
94Ö bin 71 lira sarfedilmiştlr.

■fa
Ankara, 28 (D.H.A.) — ÎJr 

Bankası Edirne belediyesinin şi
rin su tesisleri için talep etiğpO 
bin liralık kredi talebini kfbuld- 
mistlr. Ayrıca Em lâk Kıen f n* 
kası ile de varılan bir an i9r*ya 
göre banka belediye ile lüştrek 
oinrak Edirnede 40 dükkn ypa- 
caktir.

★
D i|er ta ra ftan  Vakıâ£ imum 

Müdürlüğü de Erzuıumd etel, iş 
hanı yaptırm ak için Pr<cr h a
zırlamıştır. Vakıflar diğer
şehirlerimizde de otel, anları, 
mft&azalar yaptırm ak K prog
ramlar hazırlanmıştır*

★ ,
Çanakkale, 28 (A.A-) Me

buslarımızdan Kenan cman- 
lar Vali ve şehrimiz carla
rının iştirakiyle bir topUyapıl. 
öhîtır. lA . ,

BU toplantıda v i r t t e  bir 
çimento fabrikası kurui ka-

Rangon, 28 (A.A.) — Bugün res 
men öğrenildiğine göre, Birleşik 
Amerika Hüküm eti Birmanyaya 
yapm akta olduğu 12 milyon dolar
lık teknik yardım ı kesmiştir.

Buna da sebep, Birmanyanın, 
Milliyetçi Çin k ıt’alarının Birman. 
ya hududunu m üteaddit kereler 
ihlâl etmiş olması dolayıslyle Bir- 

3cl manyanın 30 Haziran tarihli Ame. 
rika .  Birm anya anlaşmasını fes
hetmiş olmasıdır.

K o k  k ö m ü r ü  i h r a ç
e d e b i le c e k  m iy iz ?

un oaşarıi»

ve u c a re t -
de bu fabrikaya “ *• -
lamak meksedlyle b ildiler 29999 
baelırmıs ve köylere t.tml, 
tir. . ,

liu sirkülerin savKıta!llı1’ t ,‘
rak

P

PAPAZLARA DAİR

Harpten sonra, papaz ol
ma kaidelerini elimden gel
diği kadar güçleştireceğim. 
Sadece yirmi dört yaşını 
germiş, askerlik ve işçilik 
vazifelerini tamamlamış 
kimseler din! bir meslek 
yerebilecekler. Eğer o yaş
t ı  her hangi b»r kimse ken
dini dine vermeye hazırsa 
onu Allahın da yardımiyle 
ücrbrst bırakmalı 

Şimdi, bir vakitler, parti

İlg ili çevreler, P 
doğru 1

- oaşaruar
yine F a tih  Sultan Menmede 
nasiboldu. 1481 yılma kadar 
devam eden hüküm darlığı es*

I nasınıla devletin sınırlarım ta
bii hudutlara ulaştırmak İçin 
uğraştı. Balkanlarda Tunaya 

Paris, 28 (D.H.A.) — NATO .Anadoluda Fırnta kadar geniş
l i  .'ketlerinden birçoğu bu sene j cmeyi gaye bildi. Bu sınırlar 

büvük m ikyasta ma- ahllinde devletler veya bey- 
Türkiyeden büyUK n y RrzU#un. j Iklerle bir plân gereğince sa
den kömürü İthal hükümetl ı n«1»- Neticeyi temine muvaf-
dadır. Bu hususta Türk Ink oWuftu R,bl bu hudutlar di-
nesdlnde lAzımgflen •ondA3,*r.„ *  ında ülkeler de fethetti.

1 . . . _ ısirUlvenln komurpılmakUdır. tadttat netice- Plânım gerçekleştirmek için
^«İ.rtnrts ytiktp da. ' nadolu.lııkl laf endi yar Rey-
■Inde bu »<ne geçen y» M1 ı
h* fasla kömür Istlhanl e e * 
çektir. Fransa hükümeti «eçen >ıl|

Roma,
icasso’nun Roma modern 
sanat sarayında açtığı sergi 
m eşhur İtalyan ressam ve 
sanat münekkidi Giorgio de 

Chirico’ya rağmen senenin en m ü
him sanat hâdisesi oldu. Filhakika 
Chirico, ‘Giornalc d’Ita lia”da neşret 
tiği bir makalede m uasır sanata 
hücum etmekte ve hele îta lyada 
züppelik yüzünden zevkin ve es
tetiğin m ahvına sebep olanlara 
çatm aktadır.

F ak at hâdiseyi bizatihi m ütalâa 
etmek, zamanımızın sanat ifade
leri ve bilhassa Ficasso hakkında 
verilen şahsî hükümleri nazarı iti
bara alm am ak lâzımdır. Rom ada
ki sergi Îtalyada bu cins sergile
rin birincisi ve belki de en mühim 
midir. Picasso’nun iki yüz kadar 
(resim, heykel ve çini) eserini İh
tiva etmek itibariyle üstadı lıiç ta . 
nınıamış cephelerden do göster
mektedir.

A nlattıklarına göre Picasso bir 
kaç senedenberi en az m uvaffak 
olan veyahut en az beğendiği eser
lerini satm akta ötekilerini, yani 
hususî bir sanat kıymeti gördükle
rini evinde muhafaza etm ekte imiş. 

-- - İşte sergide teşhir edilen parçalar 
o  . v liay ^ ie  Dir öu hususî koleksiyondan seçilmiş

• U t0Pf kurul ka- Q  ̂ ^K lyeti hususi İdareye 0jup 102Q jle 9̂53 seneleri arasın-
çimento f“brlkasl Uz “ ‘ s »r«u"  kaza.ındakl kaplıca- dR getlrllmiçlerıllr.
rarlastırılm u ve il ' ^  nm kadınlar k iram d a  yeniden Bu >anall |yl bllrnlj-enlcr eaer-

, V ‘rT  n ıser  taraftnnayl , 5° at a î’k ekSl" mcJ’0 lcrl güçlükle takdir edebilirler.
C ^*5 f . odası kaza Mderin Ç1 &n 0115 Ir* Ziyaretçiler Plcaeeo’nun resimleri

2 -  Yapılacak İsin kesit bedeli v« heykelleri karsısında m ütered. 
lira olup geçici tem inatı dit ve Çaskm bir hal alıyorlar. 

2250 liradır. Sanattan behresiz veya zevk iti
bariyle pek geri olm akla İtham 

sağlaj işti- ^ — İhale 8 Haziran 953 pazar- edilmek korkuslyle açıktan açığa
, , , tcsblt İlkten saat 15 de Î1 Daimi En- fikirlerini söylemek cosaretlnl gös-

rn u te . cümcnlnde yapılaayctır. * * —
şaTrîgrinden Ali Şlr Neval, F a- j i W
tih trriraiin dlvc şiirlerini He- s

K I S A
H A B E R L E R

B eyru tta  altın  fiyatları
A Beyrut, 28 (D.H.A.) — Bey- 

t’u tta  serbest piyasada bugün
dü altın  fiyatları şunlardır: 
Reşadiye 31.12.5, Türk Ticaret 
altım  27.87.5, Dolar (Eanknot) 
3.47.75, Napolyon 29.67 5, İn 
giliz altını 36.12.5 Lübnan li
rasıdır.

Yozgat 
İli Daimî 

Komisyonundan:
1 — Mülkjyetl hususi

t

İtalya Mektubu

Picasso^nun sergisi
"W • •  • • " i f  1  kA Tf 1  1

yuaııciiuueil **** ----
tih görsün diye şiirlerini He- 
r a t ’tan  Istanbula gönderm iştir. 
F atih in  şiire karşı a lâkası faz
la idi. Türkçe ve F arsça  şi'rle r 
yazm ıştır. Bunun içindir ki 
bilginlere karşı gösterdiği nür- 
bietl şairlerden de esirgem e
m iştir. S arayında toplanm ış o- 
lan bilginleri blrblrlerlyle mü- 
hakaşa e ttirm ek ten  büyük 
*evk duymuş, dolayıslyle ilme 
hizm et etm iştir.

ls tanbu lda F a tih  Camiî ya
nında kurduğu m edreseler de 
Hine yaptığ ı hizm etlerin oaşın* 
da gelir. B urada zam anın en

lstanbıılun İlk Patriği 
CirnndltiH Senlarlus

ılı günü sabahleyin

I (eremiyorlar.
îhirleo, İtalyanların  “züppeliği” 
tenkld etmekle belki büsbütün 

ksız değildir. Çünkü îtnlyada 
x:nsso, Mntlsse, Câzanne gibilerin 
Inatı nnlaşılıyor, takdir ediliyor, 
villyor denemez.
Bütün bunlara rağmen Picasso- 
m sanatındaki isabetli hatlar, 
,harct, muvazene, tenasüp, ren* 
1 intihabındaki zevk, muhayyi. 
İn zenginliği gibi unsurları kü- 

macmek kabil değildir.

Mayıs bu sergide renk ahengi sahasın
da emsalsiz bir üstad olduğunu 
bir daha gösterm ektedir.

H attâ  m ünakaşa mevzuu olma
ğa değer bazı eserlerde dahi, sa
natını anlam ıyanların bile hassasi. 
yetini tahrik  eden bir ifade ve 
telkin kudretine sahiptir. Meselâ, 
önünde durmadan geçemlyeceğl- 
miz şu İki tabloya bakalım . B iri
ne: tşden, azaptan, endişeden, fe
dakârlıktan mahvolmuş bir kadın 
çocuklarının yanında çalışıyor”, 
ötekine de “mesut ve acı h â tıra la r 
dolu mazisini düşünerek çalışan 
kadın” isimlerini verebiliriz.

F ak at sakın ha! İfade itibariyle 
o kadar zengin iki eserin tefsirin 
de çok yanılmış oluruz. Çünkü 
bunlardan biri sadece "çocukları
nın yanında resim yapan kadın”, 
ötekisi de - yine sadece . “resim 
yapan kadın” dır... Tabii, bizi ya
nılm ağa sevkeden âmil, tefsirde 
gösterdiğimiz iyi niyettir. Demek 
ki anlam ağa çalışmamak lâzım, 
yalnız ressamın renklerine, m uhay. 
yilesine hayran olmak kâfi...

Ziyaretçilerin, m ünekkidlerln 
ve am atörlerin hususî dikkatini 
çelmen diğer bir şey dc iki muaz- 
zam tablo oldu. Bunlar aşağı yu
karı 100 karo m etre eb’ndındadır. 
Modern sanatkârlardan  hiçbirinin 
erişemediği bu boyda vücuda ge
tirilen bu eser F ransada Vallauris 
kilisesini tezyin edecek olup h a r
bi ve barışı temsil eylemektedir. 
1952 de başlanm ış ve bu sene ta 
mamlanmıştır.

îk l ay açık kalaeak olan sergi* 
Avrupa ve Amerika Müze Mü
dürleri İle kollekslyon m eraklıları 
tarafından da ziyaret edilecektir.

Beyoğlu
4 üncü Sulh Hukuk 

Hâkimliğinden
058/118 V.

Akıl hastası Mnrl Hanen He kü- 
çük Rebokn Dezl Hnnen'e Beyoğlu 
İmam sokak 28 No. da oturan Du
du Hanen'ln vasi tayin edildiği 

Picasso İlân olunur. (7820)



fında üniversitelerdeki si
yasî iktisat iskemlelerim 
tamamen ortadan kalclıı-
malıyız* ___ ______ _

bir dostumu hatırladım.
(Devamı var)

1 -  « a  merkezi ^  S "

^ k T ^ r de " r u n , , n  satm almama* Kapak —

usûW2 ü r r r
^ . f S j S r ^ a .  H atay B a y m a k

Müdürlüğüne teslim  edilecektir. v
••otûr'iiriiö'i üzere boruların beher3 __ Keşif cedvellerinde gos ^  Bu hesaba göre

m etresine 4 lira  50 kuruş tekd ir ed ‘ ^  lira  50 ku-
(69125) m etre borunun m uhammen

4 _  Geçici tem inat (16192) h ra  o0 k u ıu ş^  t  12 de
5 _  ihalesi 13 H aziran 953 Perşem be g-lnü 

Vilâyet Daimî Encümeninde yapılacal *
i « o  v .  eksiltm e şartnam eleri ile keB „ işe alt sözleşme ve e k s i l i  i ^  MUdUr.

hararetlendi
İzm ir 28 (Hususî m uhabirim iz

den) — Borsadaki pam uk satış- 
t ı  bugün birden bire barare tlem  
di. Dün 233.5 kuruştan  kapana 
satışlar bugün 236 kuruşa kadar 
fiyat buldu. A lâkalılar Fransaı v 
ttn iv ıv a  yeni bazı satış İm kanla

234, 20 ton 235 ve 5 ton 236 ku 
ruştan  muamele yapıldı.

m

>*>£

durgun

k M M Ü r ‘
lüğünde görülebilir. . sU

. . .  ,c1prl teknik öneminde iyi bir sU
7 _  Taliplerin bu gibi '5 '« ‘ lle birlikte ihale sa-

re tte  başardığını ispata y a ra  • CTVeı Vilayet m aka-
atinden en az " ta til g ü n l^  hariç  Ç ehliyet vesikası

ibraz etm e,er, şa rttır .
alm aları o müteakip

8 -  Ta,İP,erin » 8 0  ^  banka kredi
rhaddeleri gereğince geçici ^  vealkaları He birlikte tek-

lif1 m ektuplarım  iha le — "S.'SS5 m ”k a « ‘nde tesüm  etm e,er, iazımd.r,

. ııan ücretleri, delilliye, mukavele ve sa ir
9 "  GflaT m “ eahWt ta ran n d an  ödenecektir, 

tün  m asraflar m üteah, _ . (7579)

İzm ir, 28 (Hususî muhabirim iz
den) -  Üzüm piyasası durgun 
gitm ektedir. Buna rağm en fiya t
la r tutunm uş görünüyor. Yapılan 
satış yekûnu 117 çuvalı buldu ve 
kapanışta 7 num ara 56, 8 num a
ra  57, 9 num ara 58, 10 num ara 72 
kuruş olarak te s bit edildi.

10

E ML E K E T

KAMBİYO ve

Postada olan gecikm eler kabul edilmez

Sümerbank Malatya Pamuklu 
Sanayii Müessesosinden.

Muhtelif Tâli hâsılat ve 
Murdfl Eşya Satılacak

1 -  A şağıda cins ve Ma-
zlran 953 tarih ine ra8 tlaya"  L * nunda pazarlıkla sa tılacak tır, 
la tyada nıüeaaesemiz 8‘ncma ^ J ^ U n b u İ .  A nkara ve Kayseri-

2 — P azarlık  şartnam em iz müesaeaemlz ticare t ser
dek. Süm erbank S atış J l l r .  n k
V’*l";,1" L P M»Uan b"er gUn m ü.»M «m l»  am bannda « • " » • *

...... - -  «w > yp'p y”pp'™“’t,tt

Miktarı

1 sterling ...
100 Dolar ......
100 Fr. Frangı 
100 İsviçre Fr. 
100 Belçika Fr. 
100 İsveç Kr. ..
100 Florin .....
100 Liret 
100 Drahmi 
100 Frscoudos

es h a m  ortadan kaldırdı. K ara-
KapıuBeyliğlni çok zay ıflattı.Açılım

7.6-1 
280 50 

3 .6ü  
54.06 

• 8.80 
M.12.50 
73.68.40 

0.14.60 
0.01 >7* 
0 73 1-0

%5 1933 Ergani ......................
7,5 1038 lkramiyeli ........... .
%5 Milli Müdafaa ..........
75  1941 Demiryolu ..........**
e; 5 1941 Demiryolu ........v
7 5  1951 İstikrazı ..................
%4 1/2 1949 lkramiyeli ......
7 6  1941 Demiryolu ..........VI
7 6  Kalkınma .......................-J
7 6  Kalkınma ...................
7,6 Kalkınma ..................... “ î
7-6 1918 İstikrazı ......... .
7  6 1918 İstikrazı ...............**
7 6  1919 İstikrazı .................. *

1 «t7 1043 Slvas-Erzurum ...I
77  1934 ”  ” lI ‘ VII
77  1941 Demiryolu ...........•*
77  1941 Demiryolu ........
7 7  1011 Demiryolu ...........■**
77  MIHI Müdafaa ..........  J
77  Milli Müdafaa .......... •»*
77  MIHI Müdafaa .........D*
7 7  MIHI M üdafaa ..........1 l_

Şirket Tahvilleri

LpaiUC.y AifeAAll
7 ^ on Rum Beyliğini yene- 

280.50Dpraklarım Osmanlı ül- 
o.m* ekledi. K ostantinin kar- 

«4.0^ D im itriyüs ve Tom as’ın 
Morayı a la rak  oraları 

3 ö8 4ilrk  vilâyeti haline soktu. 
0 iV.8r-an, A rnavutluk, Bosna 
, 01.s7t idaresine girdiler. E flâk 
s» 73 ıtf'-îgemenliğini kabul etti, 

fethedilerek O sm aunlar 
ü4.vtnde bir hanlık haline ge- 
25 ol Venedikliler Osmanlı- 
i7 v r rPİ vermeye m ecbur e- 

İ20 7f- Ü alya güneyinde ka- 
H5.5mtholundu, ve yeni kale- 
l io .- ’uldu. İlerde du ta ra fla ra  
:20.-eak seferler için dayan- 
120.7s'k t a iarı elde edildi. İtal- 
^ • " k a r ş ı  girişilen bu hare- 
r o  3 en, Do#u R °m a îm para- 
l5l * nu idaresi a ltına  alan 
joo!-ı Batı Roma lm para- 
?1.4( topraklarım  da ele ge- 
22.— istediği neticesi çıkarı- 
26.60

Sultan M ehmet 1481 
«e’ajVfcni bir sefere giderken 
26.15ı Gebzede öldll. lz tan- 
26.42etlıildi. F atih  Camii 
26 fl?Ki türbeye gömüldü.

şahsiyeti:

Cinsi

Kg.

77 T.C. Ziraat Bankası I 
77 T.C. Ziraat Bankanı II 
75 T.C. Ziraat Bankası III 
Anadolu Demiryolu % «6
A b anin  D.Y. Mümes. Benet

Muhtelif pumuk döküntüsü 
üstüpü

Bunglpik döküntüsü 
M uhtelif pam uklu pa*V*

Şirket Hisse Senetleri

16 kalem  hurda efV**

T.C. Merke» Bankaaı (H-8.) 
Türkiye îş Banka*»
Türk Ticaret Bankası .......
Aralan Çimento

------ IH uvjj su, ı.ırvıiciı» v u
28.85 RCniz omuzlu Jdl YU- 

kırmızı renkli, kaş- 
ıİ 6 80 - 8a<:ı s»kal1 siyahtı. 
v/0.2»®® uzun, aşağıya doğ- 
— •—*;tı. Cesareti, zekası ve 
! yüzünde okunurdu, lş- 

-zlm  sahibiydi. Yapaca-> JUllia nniuw»J «»• *
750.-en ince ta ra fla r ın ı ka- 
39.7^nUr. sonrs bu sahada 
6 ^ğı plânı yılm adan tut- 

Tehlikeli anlarda 
“ildiğim  m uhafaza e t

ler yalnız din bilimlerini öğ
renmekle kalm azlar, müspet 
ilimlerle de uğraşırlardı. F a tih  
medreseleri dediğimiz bu ilim 
müessesesinin yanıbaşm da bir 
şifahane ku rarak  tıbbın geliş
mesine çalışm ıştır.

F a tih  Sultan Mehmet, ilk 
çağda Yunan bilginleri ta ra 
fından yazılan eserlere karşı 
da alâka gösterm iştir, istan- 
bulun fethinden sonra Y unan
ca bilen Bizans bilginlerinden 
istifade etmiş, bazı eski Yu- 
nan eserlerini tercüm e e ttir 
m iştir. Onun ilk çağ eserlerine 
karşı bu alâkası Avrupalı bil
ginlerin dikkatini çekmiş, yaz
dıkları veya tercüm e ettik leri 
esei’leri, kendi m em leketleri
nin büyükleri dururken F atihe 
ithaf etm ek suretiyle ondan 
himaye ve teşvik aram ışlardır.

F a tih  Sultan M ehmet bu de
virde îta lyada başlayan Röne
sans hareketiyle de ilgilenm iş
tir. Venedikten ge tir ttiğ i “Bel
lini” adlı ressam a kendi portre
sini ve bu arada bir çok ı esim
ler yap tırtm ıştır. Doğuda re 
sim yaptırm anın günah sayıl
dığı bir zam anda onun bu h a
reketi devrinin üstüne çıkan i- 
leri bir düşünüşün neticesidir.

F a tih  zap te ttiğ i İstanbul 
şehrini b ir ilim merkezi haline 
getirm ekle beraber onun im a
rına da hizm et etm iştir. Adiy
le anılan F a tih  Camii (2) ve 
bugün F atih  Müzesi o larak 
kullanılan Çinili Köşk onun 
emriyle yapılm ıştır. Kendisin
den sonra Osmanlı padişahları
nın oturdukları Topkapı sa ra 
yının yapılm asına onun zam a
nında başlanm ıştır. Osmanlı 
Türklerinin eline geçtikten 
sonra hu şehir, her tavafında 
yapılan ölmez eserlerle çehre
sini değiştirmiş, en güzel şe
hirlerden biri haline gelm iştir. 
Bu im ar hareketleri BizanslI
lardan kalan su rları çok aşa
rak  Boğazda, M arm arada ve 
Anadolu kıyılarında tesirini 
gösterm iştir. Bugün İstanbul 
bir mlly°nu aşan nüfusiyle 
Türklerin gözbebeği, kültür
merkezlerinden biridir.

F atih  zam anına gelinciye k a 
dar Osmanlı Devleti ve padi
şahları ûŞ^et devrinden *aima 
âdetlere az Ç°k bağlı kalm ış
lardı. F atih  Sultan Mehmet 
saray  geleneklerinin yerleşme
sinde, oadişah otoritesinin kuv- 
vfitlenmeslndc âmil olm uştur. 
Çıkarmış olduğu kanunlarla 
devlet Teşkilâtının esasım kur
muş, bllvük devlet m em ulları
nın te şrifa ttak i yerini ve değe
rini tâyin etm iştir.

Fatih Sultan Mehmet, mille
timizin büyük tarihi içinde ye
tişmiş olan azim. zekâ, uyanık
lık ve bil*1 vasıflariyie mümtaz 
ve değerli bir evlâdıdır.

(1) Felek: Kayıkların ve 
küçük gemilerin üstünden kay
dırılarak çekildiği sağlam a- 
ğaçtan yapılmış kızaktır.

(2) Fatihin yaptırd ığ ı cami 
b ir zelzelede yıkılmış, daha 
sonra yerine bugünkü cami 
yaptırılm ıştır.

TTTPKrrrrro geçmiş u
nuyordu. Ordu şehre girince 
kak larda m uharebeye devam 
lundu. Ş e h i r  sokaklarınc 
bu muharebe esnasında impı 
to r fevkalâde bir vatanseveri 
a t üstünde yalınkılıç olarak 
nefer gibi döğiiştü. H ayat 
son dakikalarında her ta ra fı 
içindeydi. Büyük bir ümitsiz] 
dövüşen im parator (Şehir alı 
ben lıâlâ yaşıyorum. Benim 1 
mı alacak bir H ıristiyan 
m u?) diye bağırıyordu. Tan
sım da yüzünden bir kılıç ds 
si aldı. A rkasından da diğer 
y ara  a larak  öldürüldü. İmpa 
da tıpkı m üdafaa ettiğ i d 
merkezi gibi tarih in  sahifel 
gömüldü. *

BizanslIlardan büyük bir 
mı kiliselere dolmuştu. Yalnı 
yasofyada 20 bin İçişi vardı. . 
sofyanın kapıları içerden k

M iktar Cinsi

9 adet 3 hasır koltuk, 6 m aroken sandalye
2 ” 1 Gülistan, 1 lâcivert taban  halısı
1 ” 2 num ara köm ür sobası

36 „ 1 pikap 35 plâk ile beraber 
(Ev eşyası)
3 „ 1 o rta  masası, iki küçük sehpa
2 „ 1 yemek m asası ve 1 örtüsü
2 „ Somya
1 „ Portm anto
2 „ 1 o rta  ve 1 küçük mengene
2 „ teneke gres yağı
2 düzine an ah ta r takım ı
2 adet balyoz
3 sandık blok yağ 

Tahm inen 400 kilo hurda dem ir
9 adet boş varil “biri yarıya kadar m akine yağı ile,,
2 „ E ta jer 
1 „ Bacaklı portm anto
4 „ Sandalye

Muamele Vergi dairesine olan vergi borcundan dolayı 
Tahsili Em val Kanunu hüküm leri dairesinde haciz olunan cins 
ve m ik tarları yazılı ev eşyası 5-6-1953 Cuma günü saa t 14,30 
da Anadoluhisarı Topîarönü mahallesi, Riyaziyeci sokak 4 
No. da ve diğer eşya ve malzemeler 6-6-1953 Cum artesi günü 
saa t 10 da N işantaşı Valikonağı caddesi 135 No. da “îpekfilm  
Stüdyosu dahilinde,, peşin p ara  ve açık a rttırm a  suretiyle sa
tılacağından, taliplerin yazılı gün ve saatte  satış mahallinde 

lızır bulunm aları ilân olunur. (7768)

Bizaıısm son hüküm darı 
11 inci K ostantin  Palcologc

sfanhul Kabataş Erkek Lisesi 
rttırma ve Eksiltme Komisyonu 

Başkanlığından:
tılm ıştı. Çok g arip tir  ki şehir
kaklarında kanlı dövüşler o K abataş Lisesi pansiyon binasının 238874 lira 53 'kuruş 
ken A yasofyada toplanan t f e§if bedelli onarım ve tâdil işi kapalı zarf usûliyle 16-6-1953 
ile M etropolitler arasında te şr3ah SünU saa t 15 00 de ° r taköyde K abataş ui.sesi Müdürlük 
ta  dair sandalye m ünazaaları »dasmda eksiltm esi yapılacaktır. İstek liler tem inat makbuzu, 
pılıyordu. Tam am en üm itsiz 953 yıh Ticaret Odası vesikası ve eksiltm e gününden (Tatil 
lan İstanbul halkından bir kı.<Unleri hariÇ) £ Un evvel Vilftyet m akam ından alacakları 
da deniz yoliyle kaçm ak için hliyet ve diğer kanuni vesikaları İle birlikte teklif mektup- 
ursuzca lim anlara doğru koşuırlnı ihtiva eden kapalı zarflarını eksiltm e saaHnden bir saat 
yorlardı. Eski devrin muharebe® m akbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermclcıi. 
rinde zaptolunan di varda aski°atada olacak gecikmeler kabul edilmez. Bu işe dair muka- 
yağm a için m üsaade olunur®!®- eksiltm e, Bayındırlık işleri, genel, hususî ve fenni şart- 
İstanbııl fatihlerine de üç ?ameleri, proje, keşif hulftsasiyle buna a it diğer evrak her 
yağm a için izin verildi. Yağma® K abataş Lisesinde parasız görülebilir, tik  tem inatı 13193 
nasında şehre girm ek istemi:™  73 ku ruştu r. (7272)
F atih  nasılsa 29 Mayıs g ü n ü ___________________________________________________________—
a t 14 de beyaz b»r a t ü stü ................................................. .................................................—■—  —
Topkapıdan şehre girmeye ks“ 
verdi. Doğruca Ayasofyaya 
ti. Maiyetinde bulunanlardan 
rine mimbere çıkıp ezan oku-

İstanbul Belediyesi Hânları
B,nı em retti Ve hirlncl Mfta m g ||ön Ü  T a p U  SİCİİ ftillhai?ZİlğttldaU l
maz kıldı. A sker Ayasofyaya 
rerek  içerdeki cşynyı paylaştalı mahallesi eski: Orta, ye- 
Halkm  elindeki silâhlar topl* Çorbacı başı sokak eski 2 M. 
Ayasofyadan ayrılırken Fatihi 4 kapı 827 ada, 2 parsel sa
zansın başvekili ve büyük am arsanın sicilinde Eminönü 
N otaras’ı çağırdı: (Ban-. ı mahkemesinin 18 Mayıs 331 
ri teslim  etmediğinize iyi ctthli yazısı ile Mihal veledi 
Görüyorsunuz ki Önünüzde ,-akonıın Yordan veledi Kostan. 
şehir harabesi ile üseradan b^imnıetlnde olan nlacoğındnn 
bir şey yok. Bunlar hep sizin yı bedeli fazlasına şâmil olmak 
kavem ctinlzin ne'lcestdlr) deı® Yordanın ferağından H ara.

F atih , imp«™ f°r n a ra ttı. £>o nam ına 16 Mayıs 331 tarih  
rüldüğünü söylediler. Cesedi 37 haczi umumi No. ile haciz 
lundu. Teşhis edildikten s*j mevcuttur, 
b ir müddet teşh ir edildi ve ibra lflâa K anununun m u. 
ra to rla ra  lâyık b ir tötenle tat maddesinin 4 UnrU bendi 
nolundu. Ihince haczin terkini istenmiş

ı la tanbulda Osmanlı şehzaikla dosyasının yenilenmediği

ve mahzende bulunmadığı alâkalı 
İcra m em urlarından bildirilmiş vo 
adliye yangınında yandığı anlaşıl
mıştır.

Bu haczin terkinine itiraz eden
lerin 4 Eylül 928 tarihinden evvel 
vazedildiğine göre 4 Eylül 932 ta 
rihine kadar tak ip  edilip edilme
diğinin ve yenileme kanunu muci
bince yenilendiği hakkında belge
leri ile birlikte itiraz edenlerin bir 
ay içinde muhafızlığımıza m üra
caat etmeleri veya mahkemeden 
bir k ara r getirilmediği takdirde 
haczin terk in  edileceği ilân olu
nur. (7827)
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Tarihimizin en mutlu gününde :

500 iincii Fetih Yılını kutlama hazııtıklan 
nasıl başladı ve nasıl nihayete erdi ?

D ÜNYA olaylarının en-önem
lilerinden biri olan Istan- 
bulun fethinin 500 Üncü yı. 
lınm yaklaştığını ve bu 

mesut günün lâyık blr şekilde 
kutlanması için hazırlıklar yapıl
ması lüzumuna dair tahminen 15 
sene evvel değerli İmzalarla bazı 
gazetelerde yazılar erkti.

Bundan sonra ilk teşebbüsü ele 
alan Türk Tarih Kurumudur. Ku
rum 1943 seneleri İptidalarında 
Hikmet Bayurun başkanlığında, 
İstanbul Fethini Kutlama Kuru
lunu teşkil etti Bu kurul da, fetih 
mevzuunun siklet merkezi Istan- 
bulda olduğunu düşünerek şehri- 
mizde tâli bir komite kurdu. Ku- 
rulun gayesi, bu büyük hâdisenin 
ehemmiyetini ve tesirlerini çeşitli 
konularda belirtmekti. Bunun için 
de Fatih devrine ait yerli ve ya
bancı kaynaklara dayanarak eser, 
ler hazırlanması, tercümeler yap. 
tırılması, geniş ölçüde malzeme 
toplanması merkezinde İdi. Bu 
mevzular için kimlerden İstifade 
edilebileceği de ele alımıs ve me. 
*a| programının ana hatları çizil
mişti.

îste bu sırada Mili! Eğitim Ve. 
kâleti. kendisini birinci derecede 
vazifeli görerek, fetih yıh konu- 
sunun ela alınması için bir proje 
hasırlanmasını bir heyete havale 
etti. Tabii bu programda nesri, 
yattan başka, basta Fatih devri 
anıttan olmak üzere mühim mİ. 
meri eserlerin tamiri. Fatih ve 
askeri müaelerinln kurulması, îe. 
tanbul Edebiyat Fakültesinde Fa. 
tlb kürsüsünün ihdası gibi CMİtl! 
maddeler bulunuyordu. Blr taraf
tan da derhal monografilerin ne|. 
rina haslanması isteniyordu.

Bu meaalden haberdar olan ta- 
tanbul Valisi ve Belediye Başkanı, 
Mrşek aabep ve t sel rl erte cidden 
kalkınmaya muhtaç blr hai4e o.

lahsin ÖZ
—~

(T tfkap ı Sarayı M üzesi 
eski M üdürü)

V ;>r vNY*': * rv -■Yy.' :■ '■>.
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Fatih Karadeniz Ayat Kurşunlu medresesinde blr köşe 
tamirden evvel

w -' l̂îi.yiji.sssnııı —  --  « a .  .
Fatih Karadeniz Ayat Kurşunili n>e<lreaesindeıı bir koşu 

tamirden sonra

Fatih Karndcnlr. (.’lftekurşuıdıı medreseleri tamirden evvel

^ I B l  I—
Fatih Kurudcnlz Çifte Kıırşuıılı, ırır.l rezeleri tamirden s ı ,u ra

Fatih”  Piyesi
Nâzım KURŞUNLU

(Devlet Tiyatrosunun şehrimizde 
tem sil edeceği “Ft*lih” piyesi 

m üellifi)

Şehrim ize, Bcşyüzüncü t1 Fetih  Yıldönüm üne iştirak için 2/f5 
kişilik  büyük bir kadro ile gelmiş bulunan A nkara  D evlet T iya t
rosu bu akşam , “F atih” piyesi ile temsillerine başlıyor.

D evlet T iyatrosu, Şehir T iya trosu  Dram sahnesinde vereceği 
bu piyesten maada, Taksim  Belediye Gazinosunda, Türk B estekâ
rı Adnan Saygun’un Yunus Em re oratoryosunu da R iyaseti cum 
hur O rkestrasiyle verecektir.

tstanbulda ilk  defa olarak verilecek eserini, Adnan Baygun  
bizzat idare etm ektedir.

Y ine Adnan Baygun’un “Kerem ” operasını da, bu vesile ile 
görm ek ve dinlem ek isterdik. L âkin , şehrim izde Bcşyüzüncü Fetih  
Yılı için bitirilm ek üzere başlanmış olan Opera binası m aalesef 
yapılamadığı için, 120 kişilik  bir orkestraya ihtiyaç hisseden ilk  
T ürk operasını verm ek im kân ı hâsıl olamamıştır, çünkü İstanbul 
böyle bir sahneden m ahrum dur. Buna m ukabil, D evlet Tiyatrosu, 
Konsolos ve Tosça operalarını getirm işlerdir, böylece k ıym etli 
sanatkârlarım ızı dinlem ek zevk in i elde edebileceğiz.

İstanbul adına, D evlet Tiyatrosuna teşekkürlerim izi bildirir
ken, Fatih  Piyesinin M uharriri N azım  Kurşunlu’nun eseri hak- 
kındakl yazısını D evlet T iyatrosu aylık Sanat Dergisinin Özel 
Fetih Sayısından naklen sütunlarım ıza alıyoruz :

FETHİN beşyüzüncü yılı g i
bi, müstesna bir yıldönümü 
vesilesiyle, günün mânasını 
belirten, blr tiyatro eseri 

için çalışmaya haşlamak kararı
nı, İlk defa bundan Uç yıl önce 
vermiştim.

Şüphesiz kİ kendi kendime ver
miş olduğum bu karar, o tarih
te, henüz İçten gelen kuvvetli bir 
arzudan hız almakta ve başka 
hiç bir ümide dayanmamaktaydı. 
Tiyatro yazan olarak sahne tec
rübem, bugünkünden de azdı ve 
ilk defa tarihe malolmuş bir ko
nuyu işlemeğe karar vermiş bu
lunuyordum: hem de “Fatih ve 
İstanbulun fethi,, gibi, yüzyılla- 
nn ötesinden, çağlan kııcaklıyan, 
tarihe hükmeden muazzam blr 
hâdiseyi ve onun büyük yaratıcı
sını...

Teşebbüs, itiraf etmek lâzımdır 
ki, cüret istiyordu; ciddi bir gay
ret ve emek istiyordu; fakat şe
killenmemiş arzuyu dalgalandıran 
fırsat da pek cazipti.

îşte  1950 yılında Fatih piyesi 
için çalışmaya, bu değişik nıh hft- 
letl içinde başladım.

Fakat bu İşin, başlangıçta um
duğumdan çok daha çetin oldu
ğunu anlamakta gecikmedim, ö n 
ce, muteber, eski yeril metinlerin, 
müphem, vuzuhtan uzak, riva
yetlerle dolu, çeşitli tefsirlere 
yol açan ve açmış olan tarih an
layışı karşısında irkildim. Bunla
rın yanı sıra, Francla Dukan gibi, 
fetih hâdisesine şahit olmuş Bl. 
zanalı tarihçilerden, bugünün ada. 
mı olan Fchlumherger’c kadar gelip
geçmiş ve bu konuya el atmış o- 
tan yabancı müelliflerin, Küçük

yer yer isyanımı haykırmaktan 
kendimi alamadım.

Ben Fatih piyesinde, bu gerçe
ği bir kere daha, yakından ve 
kuvvetle görüp anladım. Bu da 
şöyle oldu: Her şeyin bitmiş oldu
ğuna inandığım sırada, temsile 
değer eser bulanuyan yeni heye
tin, onu yeniden gözden geçirme
ğe karar verdiğini öğrendim. U- 
fukta bir yıldız göz kırpmıştı; fa 
kat işin doğrusu benim neticeden 
pek Ümidim yoktu; nitekim iş 
tahmin ettiğim gibi çıtkı. Yalnız 
bu defa onun oynanamıyacağına 
karar verenler, bir şeye dikkat 
etmişlerdi: Onlar kitabın yaprak- 
lan  arasında uyuklıyan emeği 
görmüşlerdi.

Ve benden, bu en.eğin sahibin
den, ondan faydalanarak işe ye
niden başlamamı istediler.

F a t i h  piyesine yeniden 
başladım. Ve sonunda, işte bu
gün, yeni şekilde ortaya çıkan vc 
eskisinden farklı olarak, hem E- 
dlrneyl, hem do Blzansı içine n- 
lan, iki cepheli “Fatih,, piyesi, 
bu suretle yazılmış oldu.

Fatihin »ânı ile mütenasip ol- 
mıyan bu mütevazı kitapta, bel
ki taşıdığı ada -ağmen, Fatihin 
pek az görünmüş ve gösterilmiş 
olmasını tenkld edenler çıkabilir. 
Ben, onu daha çok, hükmettiği, 
sevk ve idare eylediği İnsanlar 
ve hâdiseler yardımlyle tanıtma
ya, belirtmeye çalıştım; böyle 
tanınmasında, onun büyüklüğü n 
dına fayda gönlüm. Daha baş
langıçta bunu söylemek isterim.

Bu konuyu işlerken, birbirini 
tutmıysn. hattâ çok defa tezat 
halında bulunan rivayetlerin, ba
ni şaşırttığın», y*r yer şüphe ve
____  Ur lOğUlıÜ I ''Ilı I

Nâzım Kurşunlu

göre, hususi bir eda taşıması İti
bariyle, tercihe değer buldum. Bu 
sebep, 500 yıldan beri döğüm çö- 
zülememiş olan (Osmanlı tarihin
de ilk veziri âzam İdamı) hâdise
sinin, Fatihi ve Vsmdarlıyı kUçUk; 
düşürmiyen tek cevabı gibi gö
rünmektedir. •

Yine bu cümleden olmak üzere, 
imparatorun başvekili Grandük 
Lükas Notaras’ın fetih sırasında 
oynadığı rivayet edilen menfi ro
lü de aynen aklım. Hammer, bu
nu bize tarih! bir gerçek gibi nak
letmektedir; buna karşılık başka 
birçok metinlerde bunun, blr ri
vayet hududunu aşmadığı yazılı
dır. Notaras’m tarih içindeki ger
çek durumu ne olursa olsun, ben 
bu İddiayı, vakanın seyri İçinde, 
yer yer renk ve ışık serpmesi ba
kımından, gerçekmiş gibi kabul 
etmekte mahzur görmedim. Keza 
imparatorun kardeşlerinden Dl- 
mltriyua’u, tarihi realiteye uy- 
günlüğünü düşünmeden, mücade
lenin başından sonuna kadar Bi- 
zanstaymiş gthl gösterdim. Kara- 
nıanoğlunun İmparator ve Bizans 
sarayı ile olan münasebetlerini, 
Şehzade* Orhanın durumunu, iki 
taraf elçilerinin vaka İçindeki 
yerlerini, daha bu ve buna benzer 
müteferrik tarihî olaylarda, ge
rek zaman, gerekse mekân bakı- 
mından, tarihi realiteye yüzde 
yüz bağlı kalmakta, fayda yerine 
zarannUl;haza ettiğim letn, on- 
lan blr tiyatro eserinin yapısının 
gerektirdiği »eklide değiştirdim.

Buna karşılık, Ül«ansın çöküşü
nü t âcil eden o Korkunç herrü- 
merci, ve gene Notaros’ın ağsın
da: ( Ayaaofyada Mr kardinal
şapkası gürmektenaerblr TTlrk
kavuğu görmeyi îerrlh ederim)



bîr' program hazırlıyarak ortaya 
atıldı. Böyle bir günde bilhassa 
Cumhuriyet devrinde şehrin ken
dine lâyık bir çehre almasını kim 
İstemezdi.

Nihayet... tarihinde
Milli Eğitim Bakanlığında müze 
müdürleri, mimarlar ve Belediye 
mümessillerinden mürekkep bir 
danışma komisyonu toplandı.

flOO üncü yıldönümünün 1953 yı
lının 29 Mayısından 29 Kasımına 
kadar 6 ay millî ve milletlerarası 
bir kültür ve sanat bayramı ha
linde kutlanması gayesiyle geniş 
ölçüde bir kanun tasarısı hazır
landı. Bu kanunda müze ve esk

o im n sr rmıumuaıı m? m um..
tşem  eserini anlam ak ve başka
larına an latm ak bahsinde, ne de
rece haksız, insafsız ve garazkâr 
olabileceklerini görmek, bana ız- 
tırap  verdi. B ir ta rih î hâdiseyi, 
devrinin şa rtla rı içinde, ibretle ve 
tam  b ir ilim adam ına yakışan ta 
rafsızlıkla m ülâhaza ve m ütalâa 
edebilmek vasıf ve hasletlerinden 
m ahrum  bulunan bu sözde ta rih 
çilerin ardı sıra, S tephan Zweig 
ve benzerleri sana t adam larının 
da, bu mevzuda, ötekilerden geri 
kalm am ak is te r gibi, gösterm iş 
oldukları, garip, o anlaşılm az ta 
assup, bu ıztırabım ı büsbütün 
arttırd ı. Büyük insanlık tarihinin, 
röper noktalarından biri olan bu 
muazzam hâdiseyi ve onun hay
ran  olm aya değer yapıcısını, bu 
derece k ısır b ir zaviyeden gör
meğe, küçümsemeğe ve akıllarınca 
lekelemeğe yeltenm eleri, insanlı-, 
ğm geleceği adına, kalbimi keder 
ve ümitsizlikle doldurdu. A rtık 
yapacak hareketi, söyliyecek sö
zü kalm am ış b ir ak tö r gibi, ta r i
hî rolünü tam am lam ış, sanatkâr 
bir tarihçi olan J. W eber’in söy
lediği gibi: "... Yaldızlı bir m e
deniyetin bezginlik veren yor 
gun hareketsizliği içinde, b ir g a 
ye için ölmeye kudretsiz, her şey
den bıkmış, usanmış, âciz, k o r
kak. faydasız ve liyakatsiz, bozuk 
ahlâklı Bizans..) ı b ir m ağrur gi
bi gösterm ek ve tutulduğu sıtm a 
içinde, İnsanları Allah adına, h a 
fif a teşte yakan bir dünya o rta 
sında, sanki yüzyıllar ötesinden 
ses verir gibi konuşan, medenî â- 
lemin hesapsız kan, gözyaşı ve a- 
teş pahasına, elde edebildiği şe
yi; inanm ak, düşünmek ve düşün
düğünü söylemek ve tapm ak h ü r
riyetini, üç asır önce, Onbeşınci 
Yüzyılda insanlığa bağışlamış o- 
lam, bu gadrin müsebbibi kaba 
istilâ kuvvetlerinin başbuğu gibi
göstermek hususundaki gayretle
ri, beni nefretle titre tti. Onlara 
hak ettik leri cevabın verilmesi,

I daha çok tarihçiye düşen bir va 
zife olduğunu anladığım  halde,

landı. Bu kanunda muza ye e» t K urşunlu medresesini tam im den evvel
eserler mevzuu İçin 20 milyon 11- F atlh  K arasttm rU k Çifte luır5U
r L m u 5tu .F a t,h _ C a n m v e m e d . ^  A„ , lk aym da  haz,r- zavesln. W

lanan programın bölümleri:

S S Î  "  *mcdre8C81 tamlrdCn 8°n ra

reseleri, Topkapı Sarayı, Çinil 
Köşk, Yedikule, Rumeli ve Ana- 
doluhisarı gibi birçok mühim a- 
n ıtlar başta gelmekte idi.

Şehrin im arı ve bu meyanda 
m uhtelif devirlere ait eski eser
lerin de tam iri İçin 86 milyon lira 
tahm in edilmişti. A nayollar yapı
lıyor, oteller, tiyatrolar, sergi ve 
ollmpiyad sahaları, hayvanat ve 
nebata t bahçeleri tesisi gibi bi - 
çok hususlar bulunuyordu.

A — Tarihi an ıtların  restoras
yonu 5.925.000

B — İm ar işleri 5.900.000 
C — İlmî araştırm a ve yayınlar

695.000
_. Sanat eserleriyle ilgili is

ler 4.500.000

Ayrıca neşriyat, m erasim  ve 
genlikler de tasarıya dahil idi. u 
proje Başbakanlıkça uygun gö
rülmedi. Belki İkinci Dünya 
H arbinin neticesi ne olacağı meş
kûk bulunduğu bir sırada malı 
bir endişe vârit görülebilir. F a 
k a t senelere taksim  edileceğine 
nazaran durum a göre vaziyeti 
idaresi mümkün olmakla beraber 
tâdili de mümkündü. Bu projenin 
b ir kısmı tahakkuk ettirilm iş ol
saydı, şehir ve memleket nam ına 
mühim bir kazanç o laca jı irfbl 
bugünkü hazin durum a da düşül
memiş olurdu.

E    Kongre ve sergiler 310.000
F    P ropaganda 300.000

gayesini lâyıkiyle belirterek bir 
muhit toplıyamadığından bir ge
lir temin edemedi. Hükümetten 
maddî yardım İstiyordu. Halbuki 
dernek, halkın maddi yardımım 
sağlamak gayesiyle kurduru - 
mutşu. Maamafih böyle ehemmi
yetli bir mevzuu Hükümetin de 
benimsemesi ve ele alması ge
rekti. Fakat bu da anlatılmadı, 
hattâ oldu, oluyor havası yaratı
lıyordu.

G — Merasim ve protokol işle
ri 500.000.

O rtada durmıyan yalnız aylar 
ve senelerdi, geçip gidiyordu, işe
nereden başlanılacağında b ir te 
reddüt vardı.

tir. H er ne kadar ilk camiin kub
besinin iki pilpayeye ve iki sütuna 
m üstenit bulunduğu anlaşılıyor 
ise de bazı âlimler mftbedin daha 
ufak olduğu kanaatindedırler. On 
la ra göre, camie şimdiki vus a ı 
Mimar Ahmet Halife, m ihrap ci
hetinden genişleterek vermiştir. 
H attâ  bu yüzden mihrabin yer n- 
de bulunan F atih  Türbesinin ile
riye nakledildiği ve Fatihin naşı
nın m ihrap altında kaldığı riva
yetleri vardır.

N . kadar garip tir kİ T ürk  T a
rih  Kurumu da. Milli E tilim  Ve- 
k/ılatlnce yapdaca*. kanaatlylo

riyala »İt m naal.lnl durdu - 
m uştu. F akat »cneler akıp geçi 
yordu. N ihayet Tarih Kurumu- 
nun 1948 yılı umumi toplantısı - 
da H üküm etin bu alâkasızlığı
Z „ u u  bahis oldu, mevzuun e- 
hcmmiyetl beU rtila rekB * ,bakan - 
l,fca bildirildi.. Başbakan H aşan 
Bnka İdi. Millî Eğitime verdiği 
cevap menfi ve mucip l,ch*p,cr 1 ** 
cok yersizdi. Bu kutlhma, fethin 
üstün bir kültür ve sanala da- 
yandığı ln»an haklarına va 
serbestisine 500 »ene evvel göste
rilen hürm eti ve geniş t r a n s ı  ( 
belirtecekti. Bu yolda gerekil ee-| 
vaplar verildi, fahat bir netle» a-,
lın»m»dt.

N lhayrt T arih Kurum u B ..k » - 
„ , .hakan  oldu. . .n a lr r t#  U-
"kip ad 'l-n  hu dâvanın, k'**1*0 ~  

m .n ,
p ro aram . b a t i » " » " " "  E '
î , „ m .  bildirdi- V .k t lr i .  h lrU k.m  
,„m  adam larıyla B .k .n h k U ra ra .,

Yekûn, 18 milyon lira  tutuyor 
du, bu da tâdil ile 13 milyon li 
raya indi ve 3 seneye taksim  edi
lerek sarfedilecek idi. Restoras
yon ve im ar işlerinde çok lüzumlu 
ve hayırlı maddeler bulunuyordu.

S anat eserleri bölümüne, Fatih  
heykeli için 3 milyon lira kon
muştu. F akat m üsabaka şartları 
Fatihe lâyık olmasını temin c- 
dicl bir m ahiyette ve pek titiz 
olduğundan tahakkuku belki de 
şüpheli idi. Yine Fatihin hayatı
na vo İstanbul fethine alt bir 
film çevrilmesi İçin de bir milyon 
lira konmuştu. Bunun kifayetsiz
liği düşünülmüş ve yabancı film 
mücssesclcrlyle teşrik i mesai e- 
dilmcsi ve m uvaffak bir eser ya 
pılanuyacağı anlaşılırsa tayyedllc 
çekti Her halde bu İşlerin birço 
ftu kalan zaman çerçevesine sığd, 
nlabllccck bir durum da İdi. H al
buki Milli Eğitim Bakanlığı, ge
rekll ödeneklerin alâkalı Bakan 
lıklar ve İstanbul Belediyesi büt 
‘ elerinden tasarru fla  karşılık te- 
nıln etmelerini teklif ediyor Şüp- 
h .slz  bunun tatbik kablllyetl yok 
tu, itirazlar edildi, fakat Vekâlet 
İddiasında ısrar ediyordu. Delege- 
ler hayal kırıklığına uğradılar, 

i ümitsiz bir halde d ^ ıld ıia r . Bir 
d .  -özü geçen Vekâlet halkın 
yardım ından İstifade 
sere 500 üncü Fetih  Yıl» Kutlama 

I Derneğinin kurulmasın» tava yc 
etti. Böykcs aylar geçti. Bir a- 
raftan  da ssçlmler cHu, Kabine 
değişti. Yani H ükûm st, sllnde hu- 
tunan hüteeda bu lş« dair r 
santim  ttdanek konmamış oldu, 
fu n d an  hiç bir taşebbüs» f l r t -

Nihayet Başbakanlık cezri 
yol tuttu . Bu m akam a bağlı v a 
kıflar Umum Müdürlüğüne Fatih 
Camii ve külliyesl için emir ver
di.

1 — F atih  Camii.

Bilindiği veçhile
Mehmet II (1462-14<0) seneıerıum  "j *ev3ı edilmediğini
Uc külliyesl İle h c ra h e e h h  cahilli c»=  levsl .  ^

F ak a t bugün gözle görülüyor 
kİ camiin şadırvan avlusu değiş
memiştir. Haricinde pencerelerin 
üstünde AH Elsukînin nefis yazı- 
la n  mozayik olarak durm aktadır. 
Dâhilde de iki çini pano mevcut- 
tu r Camiin azametli cümle kapı- 
s, kitabesiyle beraber ayaktadır. 
Son yapılan tetkikler, bilhassa 
F atih  zamanı mimrî eserleri uze 
rinde etüdler yapmış olan ve ese- 

F atih  Sultan ri basılm akta bulunan Yüksek
U 1 erin- M ühcnd i. Ekrem Hakk, Ayvcrtl. sentıeııı* | . yaptığı

yaptırm ıştır. Mimarı Slnan-ı A- 
tik tir (1). Bu cami Türk m im arî 
tarihinde önemli bir mevki tu t
m aktadır. Ne çare kİ 1765 senesin
de bir zelzelede yıkıldığından Ü- 
çüncü Sultan M ustafa zamanında 
1767-1771 senelerinde Mimar Ah-

rölövelcrle, bazı doküman arla, 
türbenin yerinden oynamadığını 
da, zelzeleden evvel yapılmış olan 
bu yolu haritaları ile tesblt etm ek
tedir. Maamafih türbenin yanında 
yapılan kazıda çıkan temel de es- 
kl olduğunu belirtm iştir. Bu su
retle F a tih  Camii, Türk m im arî

yor. M aamafih camiin bugünkü 
durumu da klâsik ve aynı zam an
da bardan organları b ir arada 
ve sanatkârane bir surette mczce 
dilmiş olduğundan orijinalitesi â
şikârdır. .

İşte bu tarih! m âbet uç seneden 
beri V akıflar eliyle tam ir edil
mekte olup, şimdiye kadar 400 
bin lira  sarfedilmiştir. Zaman 
m efhum una sığdırılamamış kalan 
bazı işler vardır ki, bilhassa ca
miin kubbelerine kadar sirayet e- 
den kalem işleridir. Son zam an
larda bu süslemelerin köşelere 
isabet eden parçalarının bir haç 
veya İnsan başı şeklinde olduğun
dan şikâyetler de yapılmıştır. Ya
pılan tetk ik ler böyle bir şey olma
dığım gösteriyor. F ak a t ortada 
bir hak ikat varsa bu kalchı işlen 
cidden kaba ve zevksizdir. Bunun 
da Önümüzdeki senelerde baştan 
başa ele alınm ası için etüdler ya
pılm aktadır.

F a tih  külliyelindeki değişiklik
leri yarınk i yazım ızda te tk ik  e- 
deceğlz.

(1) Sinnneddln Yusuf Bin Ab- 
ılııHah-üI Atlkülmİmar. Kendi e- 
seri F atih  Nlşancası civarında 
ve K um nılum escit nâm i yİ e m a
ru f camii hazîresinde medfundur 
Mezar taşı, F a tih  devrinin süsle
melerini taşıyan nefis eserlerden 
dlr.

m ışüm . Vezin ÎLÜIUI1 çim uaı n n u
lil Paşanın  durum u da bunlardan 
biri ve belki de en büyüğüdür. 
OsmanlI tarihinin kuruluş ve 
yücelişinde, nesiller boyu, birbi
ri ardına, veziri ftzamlar yetiştir
miş olan büyük ve şerefli bir 
T ürk  soyunun, bu talihsiz son 
mümessilinin idamını haklı gös
terecek sebebi, eski ve yeni m e
tinlerde, ız tırap  duyarak, aradım  
durdum. Çandarlının ihaneti ve 
bunun bedeli olarak  im paratorun 
kendisine (içleri altın dolu maht- 
ler..) gönderdiği hakkm daki r i
vayetin hem hazin, hem de gü
lünç b ir iddiadan ibaret olduğuna 
şüphe yoktur.

Belki Çandarlı, görgüsü, devri, 
yaşı ve mizacı itibariyle fazla ih
tiy a tla rd ı. Şahsi değeri ne olur
sa olsun, F a tih  çapında bir (Üs
tün  - in san ) ı anlam ası kabil de- 

1 ğildi. Çocuk denecek yaş ta  çok 
genç ve tecrübesiz bir hüküm da
rın, neticesi itibariyle birtakım  
felâketlere, belki devletin zevali
ne yol açabilecek bir maceraya 
sürüklenm esinden korkm uş ola
bilir. Onun efendisini, bu ifra tla r  
dan korum ak arzu ve endişesiyle 
takınm ış olduğu tavrın  da yanlış 
tevil ve tefsirlere yol açmış olm a
sı çok m üm kündür. Mevcudiyeti 
tabiî bulunan düşm anları da bir 
ta ra ftan  bunu körüklem ekten ge-

o yıkıcı mezhep ayrılığını; im pa
ra to run  asıl ve kendi kuvvetleri 
tarafından terkedillşine karşılık, 
ücretlilerin kum andam  JUstinya- 
ni’nin sonuna kadar yanında k a 
lışını, ve a r tık  her şeyin kaybe
dildiğine inanıldığı o korkunç 
anda, im paratorun, alelâde bir 
BizanslI gibi m üdafilerin arasına 
karışarak , ölünceye kad a r vuruş
m ak kararın ı vermesini, hem  ta 
rihî realiteye uyması, hem de san
ki bütün bu hâdiseler, b ir tiyatro  
dekoru içinde geçiyormuş gibi, 
hususî b ir câzibe taşım ası bakı
mından, sadakatle aksettirm eye 
dikkat ve itina gösterdim.

H ulâsa o larak  şu söylenebilir: 
S anatkâr, daim a değişik ve yeni 
b ir şey getirm ek zorundadır; e- 
ğer realiteye taassupla bağlı ka l
m ak endişesi, diğer bütün endi
şelere hükm ederse, san a t yapm ak 
im kânı o rtadan  kalkar. Bu ta k 
dirde, bilhassa mevzuunu tarih ten  
alan eserlerde aynı konuyu seçen
ler için yani bir şey söylemek, o- 
riinal olmak, vakalara  yeni bir 
ışık serpmek imkân, ve ihtimali 
kalmaz, birbirinin can sıkıcı kopya 
ları hissini veren eserler ortaya çı
kardı. Esasen ta rih  b iraz sanat ve 
ta rih  yapanların  hepsi de b ir ba
kım a biraz san a tk â r değil m idir
le r?  Bu anlayışa göre tarihçi de, 
bu konunun üstüne eğilmiş birri kalm adıkları, aynı derecede nuMMJlu.. --------- -

kuvvetle iddia olunabilir. insan o larak  daha az sanatkâr
Y ahut daha başka, değişik bir deg.lWir>

ihtim al olarak, gizli b ir ih tirasa 
m ağlûp olduğu va beklenmedik 
bir hareketle, Osm anoğulları talı- 
tm i ele geçirmeyi tasarlam ış ola
bilir. Bunu fazla t^a tra l bulanla
ra, tarih in  buna benzer misallerle 
dolu olduğunu hatırlatm ak  yerin
de olur. Kaldı ki zemin böyle bir 
hareket için de son derece m üsa
itti ve Çandnrlıoğullarının Anado
lu Türkleri arasında, padişahınki 
ile boy ölçüşen hir nüfuz ve iti
barı vardı. Tarih, bunu tey it et-

îş te  bu gerçeği çok iyi anlam ış 
olan Bagehot, bunu ne güzel ifa
de etm esini bilm iştir:

‘Tarih, R em brandt’ın b ir g ra 
vürüne benzemelidir; bazı Beçil- 
mlş vakaların  ve en iyi, en m ü
him şahısların üstüne parlak  hir 
ışık dökmeli ve geri kalan  her 
şeyi gölgede ve gözden uzak bı
rakm alıdır.,,

N ot: Nâzını Kurşunlu’nun “ Fa-
barı vardı. Tarih, bunu tey it e - -  jryitim Vckâle

de Minıar ----  .. ---  —----- ' ^
>n İhya etmla. tarihinde b!r davrlm nok ta»  °*" ----------- ------------------ - " . „  fil H U  T C  D I  İ fi I
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•„Topkapıdan Yedikuleye k a 
dar devam eden sağ k an a t mu
h asarasın a  da Anadolu Beyler
beyi İshak  P aşa  İle Vezir Mah
m ut P aşa  kum anda etm ekle i- 
diler.,

Cenevizlilerin bulundukları 
bugünkü G alatanın gerisinde 
Beyogüu sırtla rm da da Zagnos 
P aşa  kum andasında bir m ik tar 
asker bırakıldı. B unlar Cene
vizlilerde H aliçteki düşm an do
nanm asının vaziyetini kontrol 
etm ekle görevlendirildiler.

M uhasaradan evvel Gelibo- 
luda bulunan Osmanlı donan
m asının büyük k i3mı Nisan 
1453 başlarında Baltaoğlu Sü
leym an Bey kum andasında İs 
tanbul önlerine geldi. Donan
m a Yedikuleden Sarayburnuna 
kadar îsbanbulun M arm ara 
ta ra fla rın ı iu ttu . Yalnız Haliç 
önüne gerilm iş bulunan zincir 
dolayısiyle buraya giremedi.
D onanm adan ayrılan  bir kısım 
kuvvetler İstanbu l yakınında
ki adaların  zap tına  m em ur e- 
dildi ve bu işi pek kısa zam an
da başardı. A rtık  İstanbul şeh
ri karadan  ve denizden sarıl
mış, dışariyle ir tib a tı kesilmiş
miş, dışariyle ir tib a tı kesil- 
ti. Bizans bin yıllık sa lta 
natının son günlerini yaşıyor
du. Y üzyıllarca Türlü milletle
rin  zorlu akm larına  karşı koy
muş olan bu İm paratorluğun  
m üdafaa kudreti genç Türk pa
dişahının iradesi ve onun m uh
teşem  ordusunun azmi karşı- 
sında^.vıkılmaya m ahkûm du.

M uhasaranın başlam ası ve
m uharebeler: •

M uhasara 6 N isanda başladı. 
T ürk  top lan  büyük g ü rü ltü 
ler ç ıkararak  patlıyor, Bizans 
surlarını dövüyordu. Gündüz
leri m ütem adiyen devam eden 
top ateşi duvarların  bazı nok
ta larında gedikler açm aya mu
vaffak oluyordu. F a k a t ge
celeyin BizanslIlar, büyük gey- 
re tle r sarfederek açılan ge
dikleri tAmlr ediyorlardı. Bu
nunla beraber m uhasaranın 
ilk günlerinden İtibaren toplar 
Bizans m aneviyatında üm it e- 
dilen y ıp ratm a teslrm l göster
di Bilhassa topların  gürültüsü  
pek uzaklardan İşitiliyor ve 
m üdafllere korku veriyordu.

Hizansa ilk tecrübe hücumu 
mevzii o larak  18 N isan Çar- 
şambn günü yapıldı. Kanlı bir 
mücadeleden sonra kuvvetle
rimi* düşm anın m üdafaa k a 
biliyeti hckkında bir fik ir edln- 
diler.

Bu arada Osmanlı donanm a
sı Haliç afç ındak i zinciri kı
rarak  buraya girmeye t*şebbüa 
etti. F ak at H aliçteki B lsm s ve 
yardım cılarına a lt donanm anın 
karşı koyması yüzünden m u
vaffak olamadı. Vasiyet# canı 
sıkılan Itultan Mehmet dik mah 
rekli bir top dökülmesini «m* 

»ttl Yeni yapılan bu top G a
ita ta ra fla rın a  konularaa H a
çtaki düşm an gem ilerine a*
- ■ r tm rv r  başladı. Hıra nah

vimi Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlattırılan ve “ YENİ İSTANBUL,’•> 
da nesrine hususi surette İzin verilen bu eserin metin kısmını Ankara 

AtatUrk Elsesl Tarih öğretmeni Hakem Belen yazmıştır.

ca yağlandı. îş  G alatadaki Ce
nevizlilerin su rları dışında y a
pılacaktı. Bu yoldaki çalışm a
la r  Cenevizliler ta rafından  se
zildik! takdirde durum  İstanbul 
m üdafilerlne duyurulabilirdi. 
O zam an alınacak karşı tedbir
ler yüzünden teşebbüs aksardı. 
Onun için işin çok gizil yü rü 
tülm esinde m ecburiyet vardı. 
H içbir yabancı gem iyi Türk 
gem ileri arasına  sokm am ak dü
şüncesiyle H aliç’ten Dolma- 
bahçeye kadar boğaz kıyısına 
toplar konuldu. G alata s ır tla 
rına, yüksekçe b ir yere büyük 
toplardan biri yerleştirilerek 
Ceneviz m ahallesi ve Haliç 
tehd it a ltına  alındı.

Bütün hazırlık lar tam am lan
dıktan  sonra bu topun H aliçte
ki düşm an gem ilerine bir gün
de a ttığ ı 150 m erm i iki gemiyi 
batırdı. G alata ufukların ı da 
duman ve baru t kokuîariyle 
doldurdu. H erkese korku ve
ren bu dehşetli günün gecesin
de 70 parçadan ibaret bir Os
manlI filosu, yağlı feleklerin 
üstünden kaydırılarak , H allç’e 
indlriliverdi. Bu hâdise ile İs
tanbul m üdafaasının b a lla n 
dığı son üm it halkası gevşe
meye, Türk dehası neticeye 
kuvvetli bir adım daha a tm aya 
başlam ış oldu.

V aziyetten endişe duyan düş
m an; H aılçtekl donanm asiyle 
Osmanlı donanm asını yakm a
ya kalk tı. Bunun içm büyük 
kadırgalardan  m eydana g e tiri
len b ir filo, gem ilerin etra fına  
bağladıkları yağlı yün ve pa
m uk torbalarly le 28 Nisan ge
cesi Türk  donanm aam a taarruz  
etti. F a k a t T ürk  topçuaunun 1- 
sabetll stışlarly le  büyük ölçü
de hasa ra  uğratıld ı.

Haliç hâkim iyeti böylece 
T ürklerin  eline geçince dubalar 
üzerine konulan küçük toplar 
buradaki duvarlara da ateş e t
meye başladı. A rtık  İstanbul 
her ta ra fta n  döğülüyotdu. Vnzl 
yetten  üm itsizliğe düşen Koa- 
tan tin , F atih  Mehmeda baş
vurm ayı \e  İşi sulh yollvle hal
letm eyi düşündü. Yolladığı el
çiler. İstanbul m uhasarasın
dan vazgeçilecek olura ı  İstenil
diği kad.tr vergi verileceğini, 
hiçbir H ıristiyan Devleti# mü
nasebette bulunulm ıvacağını 
vs tam am en T ürklere bağlı o- 
(arak kalınacağını söylediler. 
Cevap olarak Fatih , İstanbul 
m uhasarasından vazgeç m İye*
ceftn i. er geç şehre hâkim  ola- 
ra f ın ı k a ti bir dUls bellittl.B

ran!, Donanma Kumandanı 
H am za Bey, îsh ak  ve M ahmut 
P aşa la r ve daha ileri gelen bir 
çok devlet erkânı bu toplantı
da hazır bulundular. Vazıyeti 
her haliyle görüştüler. N ihayet 
büyük ve kat! hücum un yapıl
m asına k a ra r  verdiler.

1453 senesinin 28 Mayısım 
29 uncu Sah gününe bavlıyan 
gecenin sabahı. T ürk ler üç dal
ga  halinde 1200 m etre süren 
büyük surların  önünde yerle
rini aldılar. Kılıç, pala, ok ve 
gürzlerle silâhlandırılm ış A- 
nadolu ve Rumeli askerleri bi
rinci ve ikinci dalgayı teşkil 
etti. B izansta çanlar yakın 
tehlike işaretin i halka  haber 
verirken, ilk hareket edenler 
ot yığınları üzerinden hendek
leri geçtiler. BizanslIların şid
detli dayanm alariyle karşılaş
tılar. A rkadan gelen ikinci hü
cum da m uvaffak olamadı.

Üçüncü hücum hemen ardın
dan başladı. Açılan gedikler t ı 
kanm adan, ardı a rası k^sılmi- 
yen dalgalar halinde Türk ta 
arruzu  devam etti. Topkapı ci
varındaki bir gedikten 31k g i
ren kah ram an lar burçlar üze
rinde yalın kılıç boğuşm aya 
başladılar. E ğrikap ı yanında a- 
çılan ikinci gedikten de bir 
grup girerek burçlara tırm an
m aya m uvaffak oldu. A rtık  bo- 
ğuşm a su rla r üzerinde o’uyor- 
du. H er geçen dakika TUtklere 
yeni ba.şnrılar veriyor, su rlar 
ve şehir kendini yeni sahiple
rine terkedlyordu.

K avga çok şiddetli olmuştu, 
ölüm den ancak kaçan lar kur- 
tulabildi. İm para to r K cstantln  
de ölüler arasındaydı. Bizans 
sokakların ı akın akın Türk 
askerleri doldurdu. T ürkler 
mühim yerleri tu ttu la r . Çehre 
sü ratle  hâkim  oldular.

Sultan M ehmet bir çok mil
letlerin. ou aradn kendinden ev
vel gelmiş Osmanlı hüküm dar
larının başaram adığı b ir İşi 
böylece sona erdirdi. Bu su re t
le kendisine ve m ensup oldu
ğu mUlets büyük bir şeref vs 
tarihe İr em salals bir zafer k a 
zandırm ış oldu. Bu muhteşem

Türkleri yerleştirdiler. Şehri 
k ısa zam anda Türkleştirdiler, 
İslâm laştırdılar.

Umumî hücum 29 Mayıs Sa
lı günü yapılacaktı. Bugüne 
kad a r a tış la r  durm adan devam 
etti. Davul ve kös sesleri ııftra- 
la ra  karıştı. Şehir alındığı za
m an kilise ve sa ray lara  doku- 
nulm am ası, m ukaddes eşyralara 
tecavüz edilmemesi emrolundu.

F eth i tak ip  eden günlerde 
F a tih  Sultan M ehmet BizanslI
la r içinde suçluları yakalattı. 
B unlar ârasında GrandüK No- 
ta ra s  da vardı. Bu, İm parator 
K ostantini Türklerle mücade
leye m ütem adiyen teşvik elmiş 
ve İstanbul m üdafaasında mü
him rol oynam ıştı. GrandUk 
hayatın ı ku rta rm ak  için, kötü 
yollarla elde ettiğ i bütün mü
cevherlerini alıp padişahın hu
zuruna geldi:

— Ey büyük hükümdar! 1- 
namnız k i bütün bu servetimi 
sizin için saklam ıştım . Haya
tım ı bağışlam anız ricasiyle bun 
la n  size takdim  ediyorum, de
mesiyle F a tih  bu kadar Çok 
servete m alik olduğu halde ne 
İçin bunu şehrin m üdafaası uğ
runda harcam adığını Notaras- 
tan  sordu. "Demek ki Tanrı 
bunları size nasibetm iş’* ceva
bını alınca, "Bu lûtfundan do  
layı Tanrıya m üteşekkirim  ’ di
yerek düşüncesini açıkladı. Ha
yatım  K urtarm ak için riyakâr
lık yapm aktan kaçınmıyan 
GrandUk N o taras’ı affetmedi*

İstanbul fethiyle OsmanlIlar 
idareleri altına büyük bir 9e' 
hirle birlikte im paratorluk 
toprakların ı da alm ışlardı. O- 
nun için bu ta rih ten  sonra 
Osmanlı Devletine İm parator
luk adı verilm iştir.

İstanbul fethinin Türk tarihi 
bakım ından değeri büyüktür. 
Çünkü bu olayla devlet kuıuluş 
devrini tam am lıyor, genişleme 
ve yükselme devrine giriyor
du. F a tih  ve torunları bu yol
da büyük m uvaffakiyetler sağ
ladılar. Osmanlı Türklerinin 
dünyanın en büyük İm parator
luklarından birini kurmasını 
tem in ettiler.

Bu sahadaki ilk başarılar 
yine F a tih  Sultan Menmede 
nasiboldu. 1481 yılm a kadar 
devam eden hüküm darlığı es* 
nazında devletin sınırlarını ta 
bii hudutlara u laştırm ak İçip 
uğraştı. B alkanlarda Tunaya 
Anadoluda F ırn ta  kadar geniş
lemeyi gaye bildi. Bu sınırlar 
dahilinde devletler veya bey
liklerle bir plân gereğine# sa 
vaştı. Neticeyi temine m uvaf
fak olduğu gibi bu hudutlar dı
şında Ülkeler de fethetti.

Plânını gerçekleştirm ek için 
Anadoludakl lafendlyar Bey-

mesini bilirdi. Bu cihetlerden 
torunları Yavuz Sultan Selim 
ve Kanunî Sultan Süleyman o- 
na benzemişlerdir.

Kum andanlık vasfı İleriydi. 
H arbin o rtaya koyduğu ihtiyaç 
la r  karşısında yeni usul ve ted
birleri pek kolaylıkla bulmuş 
ve ta tb ik  etm iştir. İ ta ly a  ve 
K ırım a karşı girişilen hareket
ler hariç bütün seferlere iştirak  
etti. M uharebelerde kum an
danlığı bizzat yaptı. Ordunun 
en ileri saflarında bulunm ak
tan  kaçınmadı. Gerektiği za
m an silâh kullandı. Y aralandı
ğı da oldu.

Şahsî k ara rla rın  gerçekleş
mesine d ikkat gösterm ekle be
raber mühim meselelerde etra- 
fındakileri dinler ve onların fi
kirlerinden istifade ederdi. Ot- 
lukbeli m uharebesinde mağlûp 
olup Iran a  kaçan Uzun H aşan 
Beyi ordu ile tak ip  etm ek ve 
yakalam ak istem işti. Bu mese
leyi görüşm ek üzere toplanan 
divanda Sadrâzam  M ahmut 
P aşa  takibin fazla emeğe mal 
olacağı ve belki de netice ver- 
miyeceği yolunda b ir fik ir İleri 
sürm üştü. K azandığı büyük 
zaferlerin  verdiği otoriteye 
rağm en F atih , Sadrâzam ın sö
züne uymuş ve fikrinden vaz
geçmişti.

F a tih  Sultan Mehmeöi ço
cukluğunda devrin bilginlerin
den Molla Güranî okuttu . F a 
k a t o gençliğinde de durm adan 
okudu. Ve bilgi hâzinesini ge
nişletti. A rapça, F arsça  ve Yu- 
nancayı iyi bilirdi. H arp  olma
dığı zam anlardaki bo? vakitle
rini bu dillerde yazılm ış eserle
ri okum akla geçirirdi. Hâlen 
Topkapı Sarayında “F a tih  Kü
tüphanesi” adiyle anılan kitap
lık onun bırak tığ ı b ir h â tıra 
dır. Bu kütüphanede doğu ve 
batı bilginlerinin b ir çok kıy
m etli yazm a eserleri m evcut
tu r.

Bilginin değerini çok iyi tak" 
dir eden F atih  Sultan M ehmet 
bilginlere de hürm et gösterm iş
tir. Doğunun bir çok bilginleri 
îs tanbu la  gelmişler, onun il
tifa tın a  ve takdirine kavuş
m uşlardır. Gelemiyenler de 
yazdıkları kıym etli eserleri o- 
na itha f etm işlerdir. Ç ağatay  
Türkçeslyle en güzel eserler 
vermiş olan bu devrin büyük 
şairlerinden Ali Ş lr Neval, F a 
tih görsün diye şiirlerini He- 
r a t’tan  Îstanbula gönderm iştir.
Fatihin şiire karşı a lâkası faz
la İdi. Türkçe ve F arsça  ş i'r le r  
Vaznııştır. Bunun İçindir kİ 
bilginlere karşı gösterdiği nür- 
hietl şairlerden de esirgeme* 
OUştlr. Sarayında toplanm ış o* 
!*n bilginleri blrhlrlerlyle m ü
nakaşa e ttirm ek ten  büyük 
**vk duymuş, dolayısiyle İlme 
hizmet etm iştir.

lstanhu lda F a tih  Camii ya
nında kurduğu m edreseler ds 
Uın« yaptığ ı hizm etlerin oaşın- 
'1* gelir. B urada gam anın en

Istanbulu aldıktan sonra
genç Fatih neler yaptı ?

Nâzım YÜCELT

C OĞRAFÎ mevkii itibariy 
le İktisadî ehemmiyeti, ta 
biî güzelliği, ta rih  boyun
ca değerli m im arî eserle

riyle bugüne kadar yaşıyan in 
sanların  dilinden düşmiyen her 
dilde asırlarca  hakkında çeşit çe
şit k itap lar yazılan İstanbul, t a 
rihiyle devir değiştiren bu m uaz
zam şehir 500 sene evvel bugün 
erken saatlerde büyük T ürk Mil
letinin eline geçmişti.

İstanbul Milâddan önce 658 se
nesinde Vizas tarafından  kuru l
muş, hâlen 2710 senelik bir şehir
dir. Zam an zam an elden ele geç
miş, 10 asırdan fazla BizanslIla
ra  devlet m erkezi olm uştur, İs 
tanbul ta rih  boyunca 29 defa m u
hasara  edilmiştir.

Istanbulu  çepeçevre İhata eden 
büyük su r bugünkü Yedikuleden 
başlıyarak  Sarayburnuna, oradan 
HaHçte A yvansaraym  biraz öte
sindeki V ilaherna Sarayına (Sa
ray  su r içindedir) kadar uzanı
yor, buradan da Güneye dönerek 
Yedikulede nihayet buluyordu. 
Sur, zam anının en kuvvetli bir 
m üdafaa silâhıydı. M uhtelif yer
lerden k ap ılan  mevcuttu. Onbe- 
şinci A sır o rta larında şehrin sâ
kinlerinin ne kadar olduğunu bi
lemiyoruz. M uhasara esnasında 
şehrin m üdafileri — Y abancılar 
dahil — yllz elli bin kişi k ad a r
dı.

İstanbul 53 gün kad a r devamlı 
m uhasaradan sonra 29 Mayıs 1453

Topkapı Sarayından: Bab-Us-selâm (o rta  kapı)

Istanbulıın İlk Patriği 
(irıtaıllıa Scolnrlıı*

Salı günü sabahleyin saa t altı au-
-

rlnden O rhan vardı. Bu şehzade 
O sm anlIlara küskündü. M uhasara 
esnasında BizanslIlarla aynı sa f
ta  dövüştü. Şehir düştükten  son
ra  askerin  a rasına  karışa rak  şeh
re girm ek istediyse de m uvaffak 
olamadı, kendini surdan aşağı a t
m ak suretiyle in tihar etti.

F etih ten  sonra padişah ordu 
efradına tersane bahçesinde Uç 
gün ziyafet verdi. Em vali gana- 
im A yasofyadan ve diğer kilise 
ve m anastırlardan  alınan eşya 
küme küme tersane bahçesine yı
ğıldı ve herkese taksim  olundu. 
K arada gemi çeken azeplcre ( i ş 
vemi Çiftliği) <>>nllen yeri verdi.

A rtık  lstanhulda sükûnet av
det etm iş bulunuyordu. Umumi 
af İlân olundu. F ak a t şehirden 
çok kişi f ira r  etm iş veya ordu 
ta rafından  esir edilmişti. Istan- 
bulun kiliselerinden 42 tanesi ca- 
mlç t ı’ı.ıl olundu, yeri Ksltmlaı

yerlerin tam irine başlandı. Bir 
ta ra fta n  da îstanbu lda Türk nü
fusu yerleştirm ek gayesiyle A- 
nadoluya hüküm ler yollanıp halk 
dâvet olundu. H alk kendi arsu la- 
rlyle Îstanbu la göçmeyince A na
dolu ğehlr ve kasabalarına m e
m uru m ahsus gönderilip bilhassa 
zengin ve sa n a tk â r halkı zorla 
Istanbulu naklettiler. B unlara îs- 
tnnbulda evler verildi. Bu meyan- 
da bazı şehir ve kasabalardan A- 
snyişi ihlâl edenler Îstanbula sü r
gün edilmişti.

1466 senesinde kstlvetle Osm an
lI İdaresine girm iş bulunan Kon
ya ve Inrrndeden , 1470 de Aksa- 
raydan T ürkler îs tan b u la  tehcir 
edilm iştir. Bu auretle Osmanlı 
devletine İlhak edilmiş olan K a
ram an ahalisinin d«v|et aleyhine 
ayaklanm am ası ve avnı asm anda 
tstanbulıın İskânı İsm in edilmiş 
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m anda tepeden gülleler vard ı
ran  bu yeni top bir Bizans 
gemisini parça parça ederek 
su lara gömdü.

M uhasara esnasında Cene
vizli Jan  Longils kum andasın
daki iki gemi 500 askerle îs- 
tanbulun yardım ına geldi. Ga
la ta  Cenevizlilerinin iki yüz
lülüğünden faydalanarak  H a
lice girm eye m uvaffak oldu.

P apa tarafından  silâhlandın- 
larak  yola çıkarılan beş gemi 
de ayni m aksatla  Çanakkale 
Boğazını geçti. N isanın yirm i
sinde M arm araya geidi. Vazi
yeti gören Osmanlı padişahı 
dokuz gemiyle Baltaoğlu Sü
leyman Beyi bu düşm an gem i
leri üzerine gönderdi. Yardı
mın geldiğini gören Bizans 
m üdafilerinin sevinç gösteri
leri arasında M arm arada bir 
deniz savaşı oldu. Neticede, 
m üsait rüzgârdan  faydalanan 
düşman, T ürk  donanm ası a ra 
sından sıy rılarak  Halice g ir
meye m uvaffak oldu. Bu deniz 
savaşını padişah da karadan 
seyrediyordu. B aşarısızuktan  
cam sıkıldı. K avgaya katıl
mak istercesine atın ı denize 
sürdü. Büyük cesaretle m uha
rebeye giren ve kahram anca 
döğüşen Türk  kum andanı Bal
taoğlu Süleyman Bey bu sa 
vaşta  bir gözünü kaybetti. Bu
na rağm en padişahın affını ka
zanam adı, vazifesinden azlo- 
Umdu. Yerine yine deniz ku 
m andanlarından Ham za Bey 
tâyin olundu.

K ara ta rafından  Istanbulun 
büyük toplarla tehdit edilme
sine ve denizden donanm ayla 
sarılm asına rağm en m uvaffa
kiyetin çok emeğe ve msan 
kaybına mal olacağı m uhak
kaktı. 18 N isan taarruzu  mev
zii olm akla beraber bu hakika
ti açıklam ıştı. Ancak surların  
çok zayıf bulunduğu V* düş
man donanm asının barındığı 

-H aliç ele geçtiği takdirde daha 
kesin bir m uvaffakiyet ih tim a
li m evcuttu. Osmanlı padişahı 
neticeyi bu nok taya bağladı
ğından Haliç’l elde etm ek çare
lerini düşünmeye başladı.

Düşman gem ilerinin karşıla
ması ve zincir yüzünden Haliç 
denizden fethedllemivordu. Bo
ğazdak i ve M arm aradaki Os
manlI donanm asını ancnK ka
rad an  'd iriltm ek suretiyle Ha- 
llçe girilebilirdi. Bu da çok zah 
metli ve tehlikeli bir işti. T a 
rih te böyle bir  işde m uvaffak 
olmuş Kir tecrübe yoktu. Mu- 
vaffak ıve ts iz l ik  büsbütün ü- 
m itsizllk doğurabilirdi. U staca 
bir plân bulundu. Bu plânın a- 
kıl ln ra  curgunluk verecek şe
kilde ta tb ik i neticenin kaza
nılm asında m üessir oldu.
Bugünkü Dolmabahçe mevki

inden BevoğluiKİa G alatasaray  
önlerine ve oradan Tepebaşı 
sem tinden K asım paşaya yani 
H allç’e, zincir gerisine varan 
bir yol dUşUntlldü. Çok m ik tar
da insan kullanılm ak suretiyle 
kısıt bir zam anda yo] düzeltil
di. Gemilerin. Üstünden kaya
cağı aağlam a taç la rd an  felek*
1< r M) hızırlıtndı. Bu felekler 
gemilerin kolayca kaym ası I* 
çin İçyağı ve grytinvağı İle bol-

masını, İçindeki halkın perişan
lık tan  kurtu lm asını istiyorsa 
b ir an evvel teslim  olmalıdır, 
dedi. Böyle yaptığı takdirde 
M ora’nın kendisine b ırak ıla
cağı, Kardeşlerine de Direr 
beylik verileceğini söyledi. 
K ostantin  bu teklifi kabul e t
medi. M uhasaraya devam o- 
lundu.

Haliç ta ra flarında m uhare
beler olurken asıl büyük su r
ların  bulunduğu k a ra  ta ıafm - 
da toplanan ateş aralıksız de
vam etm ekteydi. Bu atehlerin 
tesiriyle surların  pek çoğu 
harabedildi. Oldukça mühim 
gedikler açıldı. 7 Mayıs gecesi 
Haliç tarafındaki E ğrikapı İle 
Topkapı arasından 3000 asker
le ikinci bir hücum ile deneme 
yapıldı. Tekerlekli kuleler ve 
merdivenlerle hücum a geçen 
TUrkler, n âra lar ve davul ses
leri arasında burçlara tırm an 
dılar. Bunu umumi hücumun 
takibedeceğini zanneden Bi
zan slIla ra  korku ve dehşet 
verdiler.

Aynı m ahiyette b ir hücum 
da 12 M ayısta yapıldı. Korku 
içinde kalan birçok düşm an as
kerleri surları bırakıp şelıir i- 
çine kaçm aya başladılar. İm 
p ara to r ve m uhafızları kaçan
ları zorla ve ölümle tehdit e- 
derek yerlerine getirebildiler.

A rtık  Bizansm dayanm a gü
cünün eridiği denemelerle an
laşılm ıştı. Büyük ve kati hü
cum için hazırlık lara geçildi. 
D uvarlara tırm anm ak için 2000 
merdiven hazırlandı. Gerektiği 
zam an surların  taşlarım  sök
meye ve tu tunup tırm anm aya 
yarıyacak demir çengeller yap
tırıldı. Hücum kollarının su ile 
dolu hendekleri kolayca geçe
bilmeleri için ot yığınları te 
min edildi.

H azırlıkların kâfi olduğu gö
rülünce can kaybına mânı ol
m ak gibi bir insanlık düşünce
siyle K ostantine son bir teklif 
yapıldı, lsfendlyaroğlu İsmail 
H am za Bey İm parato rla  gö
rüşm eye m em ur edildi. İsmail 
H am za Bey İm para to ra  şehrin 
harabolmıış halini gösterdi. 
Fethin kaçınılm az olduğunu 
söyledi. Beyhude İnsan kaybına 
sebep olduğu takdirde kendisi
nin mesul olacağını hatıılr.ttı. 
Şehir teslim edilirse bütün a- 
lleslyle birlikte İstediği yere 
g itm ekte serbest bırakılacağı
nı, h a ttâ  BizanslIların aileleri 
ve servetleriyle şehirden göç 
etm elerine müsnade nlıınntnğı- 
nı. padişah nam ına bildirdi. îm  
p ara to r bo, teklifi kabul etm e
di.

Bu red cevabı alındıktan son 
ra  ancak kılıç kuvvetiyle şehre 
girilebileceği bir defa daha an 
laşıldı. Yaptığı son teklifiyle 
harp te Ölenlerin canlarını in
sanlık nam ına korum ak iste
yen büyük Türk hüküm darı a r 
tık  bir vicdan raha tına  kavuş
m uştu. Çünkü, kan dökülmesin 
de ıs ra r  eden Kostantlndi.

M altepe sırtlarında kurulan 
TUrk karargâh ında son divan 
toplandı. Sadrâzam  Çenderell 
Halil Paşa, Zagnos T *şa, Ak- 
şemseddin Efendi, Molla GU-

F a tih ’in türbesi

zaferinden ö türü  ona ele ge
çirdiği şehrin “F a tih ”i dediler.

O gün F atih  beyaz a tı üze
rinde, kumandanlarınım vc a s
kerlerinin önünde İstanbul so
kaklarından geçti. Ayasofya 
önüne geldi. Bizansın bu eıı bü
yük kilisesini gezip gördükten 
sonra ikindi nam azını yanın- 

-dakilerle beraber burada Kildi. 
Ve sonra ellerini kald ırarak:

— Ey ulu Tanrım , bu şeh
rin zaptı şerefini kulların a ra 
sında bana nasip ettiğin için 
sana yüz bin kere şükrederim , 
diye Tanrısına dua etti.
Fetih ten  sonra İstanbul ve 
F atih in  diğer haşarıları:

F etih ten  sonra bir iki gün i- 
çinde İstanbul sakin bir hayata 
kavuştu. A skerler sarayl rra  ve 
kiliselere ilişmediler. Bulur hal
kı m allarından bir şey kaybet
mediler. Bu tarihe kadar zap- 
tcdilen hiçbir şehirde halk bu 
kadar m üsam aha görmem işti. 
BizanslIlar bu âdil hüküm darın 
insanlığından istifade ftlile r. 
Fatih in  verdiği b ir ferm anla 
kiliselerinde serbestçe ioadet 
yapm ak hakkını aldılar. O de
virde H ıristiyan m em leketleri
nin tam  bir taassup havası 1- 
çinde başka dinde olanlara k a r
şı tak ip  e ttik leri hınçlı m ua
meleye karşılık  TUrkler bu h a 
reketleriyle asil b ir millet ol
duklarını gösterdiler. T üık ler 
bu m üsam ahayı o kadar Heri 
götürdüler ki İstanbul iak l O r
todoks P atriğ in i te şrifa tta  
m üftülerle eşit tu ttu la r, ü s te 
lik İstanbul halkından İftlyen- 
lertn m allariyle birlikte istedik
leri yere göç etm elerine m üsa
ade ettiler. Gidenlerin verine

liğini o rtadan kaldırdı. K ara
man Beyliğini çok zayıflattı. 
Trabzon Rum Beyliğini yene
rek  toprakların ı Osmanlı ül
kesine ekledi. K ostantinin kar
deşleri D im itriyüs ve Tom as’ın 
elinden M orayı a larak  oraları 
bir TUrk vilâyeti haline soktu. 
S ırbistan, A rnavutluk, Bosna 
TUrk idaresine girdiler. E flâk 
T ürk  egemenliğini kabul etti. 
Kırım fethedilerek O sm annlar 
idaresinde bir hanlık haline ge
tirildi. Venedikliler OsmanlI
la ra vergi vermeye m ecbur e- 
dildiler. İta lya  güneyinde k a
leler fetholundu, ve yeni kale
ler kuruldu. İlerde ou ta ra fla ra  
yapılacak seferler için dayan
m a noktaları elde edildi, lta l-  
yaya karşı girişilen bu hare
ketlerden. Doğu Roma İm para
torluğunu İdaresi altına alan 
Fatih in  Batı Roma İm para
torluğu toprakların ı da ele ge
çirmek istediği neticesi çıkarı
labilir.

F atih  Sultan Mehmet 1481 
yılında v tn i bir sefere giderken 
uğradığı Gebzede öldll. b ta n -  
bula getirildi. F atih  Camii 
yanındaki türbeye gömüldü.

Fatih in  şahsiyeti:
F atih , e r ta  boylu, tıknaz vü

cutlu ve geniz omuzlu jdl Yü
zü beyaz, kırm ızı renkli, kaş
ları eğri, saçı sakalı siyahtı. 
Burnu <nce uzun, aşağ ıya doğ
ru kıvrıktı. Cesareti, zekası ve 
enerjisi yüzünde okunurdu. İş 
lerinde azim sahibiydi. Y apaca
ğı İşleri en ince ta ra fla r ın ı k a
dar düşünür, sonra bu sahada 
hazırladığı plânı yılm adan ta t
bik ederdi. Tehlikeli an larda 
soğukkanlılığını m uhafaza et-

Jer yalnız din bilimlerini öğ
renmekle kalm azlar, müspet 
ilimlerle de uğraşırlardı. F atih  
medreseleri dediğimiz bu ilim 
milessesesinin yanıbaşında bir 
şifahane ku rarak  tıbbın geliş
mesine çalışm ıştır.

Fatih Sultan Mehmet, ilk 
çağda Yunan bilginleri ta ra 
fından yazılan eserlere karşı 
da alâka gösterm iştir, lstan- 
bulun fethinden sonra Y unan
ca bilen. Bizans bilginlerinden 
istifade etmiş, bazı eski Yu
nan eserlerini tercüm e e ttir 
miştir. Onun ilk çağ eserlerine 
karşı bu alâkası A vrupalı bil
ginlerin dikkatini çekmiş, yaz
dıkları veya tercüm e ettik leri 
eserleri, kendi m em leketleri
nin büyükleri dururken F atihe 
ithaf etmek suı-etiyle ondan 
himaye ve teşvik aram ışlardır.

Fatih  Sultan M ehmet bu de
virde ttalyada başlayan Röne
sans hareketiyle de ilgilenm iş
tir. Venedikten ge tir ttiğ i -Bel
lini” adlı ressam a kendi portre
sini ve bu arada b ir çok ı esim
ler yaptırtm ıştır. Doğuda re 
sim yaptırm anın günah sayıl
dığı bir zam anda onun bu h a
reketi devrinin üstüne çıkan i- 
leri bir düşünüşün neticejidir.

Fatih  zap te ttiğ i İstanbul 
şehrini b ir ilim merkezi haline 
getirmekle beraber onun im a
rına da hizmet etm iştir. Adiy
le anılan F a tih  Camii (2) ve 
bugün F atih  Müzesi o larak 
kullanılan Çinili Köşk onun 
emriyle yapılm ıştır. Kendisin
den sonra Osmanlı padişahları
nın oturdukları Topkapı sa ra 
yının yapılm asına onun zam a
nında başlanm ıştır. Osmanlı 
Türklerinin eline geçtikten 
sonra bu şehir, her tarafında 
yapılan ölmez eserlerle çehre
sini değiştirmiş, en güzel şe
hirlerden biri haline gelm iştir. 
Bu im ar hareketleri BizanslI
lardan kalan surları çok aşa
rak  Boğazda, M arm arada ve 
Anadolu kıyılarında tesirini 
gösterm iştir. Bugün İstanbul 
bir milyonu aşan nüfusiyle 
TUrklerin gözbebeği, kü ltü r 
merkezlerinden biridir.

F atih  zam anına gelinciye k a 
dar Osmanlı Devleti ve padi
şahları aş ire t devrinden -wima 
âdetlere az çok bağlı kalm ış
lardı. F atih  Sultan Mehmet 
saray geleneklerinin yerleşme
sinde, nadişnh otoritesinin kuv
vetlenmesinde âmil olm uştur. 
Çıkarmış olduğu kanunlarla 
devlet Teşkilâtının esasım kur
muş, büvük devlet memuı ları- 
mn teşrifa ttak i yerini ve değe
rini tâyin etm iştir.

F atih  Sultan Mehmet, mille
timizin büyük tarih i içinde ye
tişmiş olan azim. zekâ, uyanık
lık ve bilgi vaaıflariyle m üm taz 
ve değerli b ir evlâdıdır.

d )  Felek: K ayıkların ve 
küçük gem ilerin üstünden kay 
dırılarak  çekildiği sağlam  a- 
ğ*Çtan yapılm ış k ızaktır.

(2) F atih in  yaptırdığı cami 
bir zelzelede yıkılmış, daha 
sonra yerine bugünkü cami 
yaptırılm ıştır.

v ıu u  s ııııu je  ou-
kaklarda m uharebeye devam o- 
lundu. Ş e h i r  sokaklarındaki 
bu m uharebe esnasında im para
to r fevkalâde bir vatanseverlikle 
a t üstünde yalınkılıç olarak bir 
nefer gibi döğüştü. H ayatının 
son dakikalarında her ta ra fı kan 
içindeydi. Büyük bir ümitsizlikle 
dövüşen im parator (Şehir alındı, 
ben hâlâ yaşıyorum. Benim başı
mı alacak bir H ıristiyan yok 
mu? )  diye bağırıyordu. Tam bu 
sırada yüzünden bir kılıç darbe
si aldı. A rkasından da diğer bir 
y ara  a larak  öldürüldü, im para to r 
da tıpkı m üdafaa ettiğ i devlet 
merkezi gibi tarih in  sahifelerinc 
gömüldü. •

BizanslIlardan büyük bir k ıs
mı kiliselere dolmuştu. Yalnız A- 
yasofyada 20 bin İçişi vardı. Aya- 
sofyanın kapıları içerden kapa-

Bizansın son hüküm dün 
I I  inci K ostantin  Paleologos

tılmıştı. Çok g arip tir ki şehir so
kaklarında kanlı dövüşler olur
ken A yasofyada toplanan halk 
ile M etropolitler arasında teşrifa
ta  dair sandalye m ünazaaları ya- 

j pılıyordu. Tam am en üm itsiz k a
lan İstanbul halkından bir kısmı 
da deniz yoliyle kaçm ak için şıı- 
ursuzca lim anlara doğru koşuşu- 
yorlardı. Eski devrin mııharebcle- 
ıinde zaptolunan dinarda askere 
yağm a için m üsaade olunurdu. 
İstanbul fatihlerine de üç gün 
yağm a için izin verildi. Yağm a es
nasında şehre girm ek istemiyen 
F atih  nasılsa 29 Mayıs günü sa
a t 14 de beyaz b<r a t üstünde 
Topkapıdan şehre girmeye k ara r 
verdi. Doğruca A yasofyaya g it 
ti. Maiyetinde bulunanlardan bi 

t rine mi m bere çıkıp ezan okuma 
sim em retti. Ve birinci snfta na 
maz kıldı. A sker A yasofyaya gi 
rerek  içerdeki eşyayı pay laştılar 
Halkın elindeki silâhlar toplandı 
Ayasofyadan ayrılırken F atih , Bİ 
zansın başvekili ve büyük am iral 
N o taras’ı çağırdı: (B an'; şeh 
ri tealim etmediğinize iyi ettiniz 
Görüyorsunuz kİ Önünüzde bir 
gehlr harabesi ile üseradan başka 
bir şey yok. B unlar hep sizin m u
kavem etinizin neticesidir) dedi.

Fatih , im paratoru  ara ttı, ö ld ü 
rüldüğünü söylediler. Cesedi bu
lundu. Teşhis edildikten sonra 
bir müddet teşh ir edildi ve İm pa
ra to rla ra  lâyık bir törenle def- 
nolundu.

İatanbulda Osmanlı şchzadcle-

olundu. K açanlardan bir kısm ı ge
ri döndüler, gizlenenler de mey
dana çıktılar.

Istanbulun fethi sırasında İs 
tanbul P atrik liğ i münhal bulu
nuyordu. Bu m akam a Rum mille
tinin isteği üzerine ruhban sını
fından ve P atrik liğe lâyık olan 
Genadiııs Scolarius getirilecekti. 
Bu adam arandı, Edirnede yaşlı 
bir adam nezdinde esir olduğu an 
laşıldı, Istanbula celbolundu, sü r
atle rütbesi a rttırıla rak  P a trik li
ğe kadar yükseltildi. Padişah ta 
rafından gönderilen bir a ta  bin
dirilerek sa raya getirildi. F atih  
im paratorun ftsasım P atriğe  te s
lim ederek: (Seni Rum milletipe 
P a trik  eyledim. Delâleti Rabbani- 
yeye m azhar ol. H er halde maz- 
hari himayem olacaksın. Benden 
evvel eslâfının im paratorlar nez
dinde nail oldukları im tiyaz ve 
m üsaadata m azhar olacaksın) de
di ve eline bir hattı şerif verildi. 
Bugünkü F atih  Camii yerinde bu
lunan havariyon kilisesine (P a t
rikhane oradaydı) izam olundu.

İstanbul Rum ları da diğer Hı
ristiyan tebaa gibi (ca ize= şahsî 
vergi) ye tâbi tutulm uştu. F atih  
20 gün kadar tstanbulda kald ık
tan  s o n r a  karıştıran  (Kar- 
şuduran) Süleyman Beyi Subaşı 
ve H ızır Beyi de kadı nasbederek 
Edirneye döndü. Fetih  esnasında 
yıkılmış olan su rlarla  harap  olan

lu ve Filibeden de Türkler İstan - 
bula nakledilm iştir. Bundan baş
ka fetholunan diğer yerler S ır
bistan, Mora, Bosna, Taşoz, Se- 
mendirek, Midilli, Kefe ahalisin
den olan bazı H ıristiyahlar da 
yine göçtükleri yerlerin âsaylşini 
temin m aksadiyle Istanbula nak
ledilmişti. Bunlardan bir kısmım 
sur haricine yerleştirm işti. N ü
fus kesafeti azalan bu yerlere de 
çeşitli şehirlerden T ürkler gön
derilerek oraları da Türkleştiril- 
mişti.

B ir ta ra ftan  şehrin iskânına 
gay re t eden genç padişah, diğer 
ta ra ftan  da her nerede olursa ol
sun ilim adam larını çeşitli şe
killerde Istanbula dftvet ve is
kân etm işti. Istanbulun yıkılan 
yerleri bir ta ra fta n  tam ir edilir
ken b ir ta ra ftan  da gerek padi
şah, gerek vezirleri şehirde sem t 
sem t cami, medrese, im aret, han, 
ham am, hastahane, bedesten gibi 
eserler yaptırıyorlardı. Fetih ten  
10 sene sonra 1462 de F a tih  Ca
mii inşa edilmişti. Bunun yerin
de H avariyyun Kilisesi ve zam a
nın P atrikhanesi ile Bizans im 
paratorların ın  m ezarları vardı. 
Camiin etra fına  da medreselerini, 
im aret ile hastahaneslnl y ap tır
mıştı. K apalıçarşı ve Bedesten 
su r dışındaki Eyüp Camii de F a 
tih  tarafından  inşa ettirilm iştir.

Bab-ı Hüm ayunun kitabe*!: F u ttek l kitabede Cok aanntkûrane bir 
tarzda karşılıklı olarak bir Ayet yazılıdır. Bunun nltındaki A tanca 
kİ t alırda bu kalenin 1 ullh tarafından  II. H8S — M. 1478 de yap- 

tırıldığı y uu lıd ır.
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Har hususta rakipsiz bir buz dolabına sahip olmanın 

verdiği huzur va amniyata kavuşunuz I

Hakikî FRIGIDAlRE'i tercih eden ve FRIGIDAlRE'den 

memnun kalan 16 MİLYON ailenin tecrübesine itimat 

ediniz.

Oıyı ve içi fevkalâde güzel, işleyişi emin ve arızasız, 

cereyan sarfiyatı en idareli olan hakikî FRIGIDAIRE, 

•ize hakkıyla lâyik buz dolabıdır.
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| DAÎMA YENİLİĞİN BAŞINDA BULUNAN

Şİ MŞEK MAĞAZASI
fevkalâde rağbet veSon PARİS ve MİLÂNO fuarlarında 

m uvaffakiyet kazanm ış
FRANSIZ .  ÇEKOSLOVAK ve İTALYAN

mam ulâtı LÂMBALARIN ZENGİN ÇEŞİTLERÎN I Haziranın 
ilk günlerinde kabul edeceğini sayın m üşterilerine bild 'rir 
GÜZLER İÇİN BEDİİ BİR ZİYAFET teşkil edecek olan bu 
hârikaları takd ir nazariyle seyretm ek için bir kaç gün daha 
sabrediniz.
ŞİMŞEK MAĞAZASI G alata Osmanlı Bankası karşısında

J f 1

BOĞAZİÇİNİN CENNETİ
Bundan yanır, asır mukaddem Boğazın en m aruf sayfiye 

ve eğlence yeri Sarıyer H idayet’in Bağı idi. Şimdi ise burada 
kurulm akta olan M odern ' mahallede taksitle bir villâ sahibi 
olmak elinizdedir. Yalnız a rsa  alm ak istiyenlere arsa  da sa tı
lır. Cum artesi P azar dahil her gün müessese şantiyesine m ü
racaat edilebilir.

Adres: ZÜMRÜT EVLER Sarıyer O rta Çeşme Caddesi

KİRALIK KÖŞK
Erenköy Sahray ı Cedit Camii Ü sküdar yolu 9 num aralı 

(Güzel bahçe içersinde 5 oda, hol, banyo, çift helâ) köşk g a 
yet iyi vaziyette uygun fiyatla iki ayrı daire. Görmek için 
bahçıvana, konuşm ak için 26433 num aralı telefona m üracaat.

HARİKA HEDİYE
Sevdiğini* ve saydığınız 

dostlarınıza verebileceğiniz 
En güzel; En zarif hediye

ÇAKMAK .  TABAKA
ve MÜZİK....

Sigaram*» yakmak İçin çakmağa 
dokununca sevdiğiniz müzik 

ruhunuzu doldurur.

FÎATI

•TRİO” - COMBINATÎON 
T ü rk l»  Umumi A contası 

DÜRÜ8T İŞ TÜRK TİCARET 
Müessese sİ

Galata Balıkpaaan Kardeşim 
Sok. Bereket Han. No; 1H/17

Satış İlânı
İstanbul 

Dördüncü tera 
Memurluğundan:

»51/4028
Mahcuz olup satılm asına karar 

verilen ceman 762 lira kıymetinde 
ve yedi kalemde 11 parça masa, 
dolap, kasa vesair eşya bulundu- 
ğu G alata Rıhtım  caddesi Fazlı 
han 6 No. da 30/5/953 cum artesi 
günü saat 11.30 ile 12.30 birinci 
arttırm ası ve muhammen kıymetin 
% 75 ini bulmadığı takdirde 2 /8 / 
953 sah günU aynı saat ve yerde 
yapılarak en çok arttıran a  b ırak ı
lacağı ve satışın peşin para İle ol. 
duğu ilân olunur. 17839)

Puro Sabun Fabrikasın 
en son imalâtından

Cildinizi temizler, besler 
ve korur.

#  Yüzünüze sihirli bir ca
zibe ve güzellik temin 
eder.

Bol köpüklü > Nefis kokulu

r a ım ıı
Kocaeli - Arifiye Köy Enstitüsü Müdürlüğü:

Tahmin

Cinai

Eritilmiş sadeyağ 
Koyun ati 

’” * ı r •"

Mlktan Ptatı Tutan tik T.
Kilo Kuruş 8. Ura K Ura K.

120000 44 — 52800 sımo —
4000 600 — 24000 —1*00 —

ıoooo 280 — 38000 2100 —
C inaim ■ ■ M »

Eksiltme şekli İle İhale gün 
va aaatl

Kapalı zarf usMtl 1 Haziran 
1953 Pazartesi günü aaal 11 da
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İstanbul 
İkinci İcra

İSTANBUL 
VE ANKARADA

-  T Ü R K İ Y E

KREDİLİ İNŞAAT MÜESSESESÎNDEN
ÇAMLIK BAHÇELİEVLER ARSALARININ

A S F A L T  C İ V A R I
En güzel parselleri Pazar günü satılıyor.

(YARISI PEŞİN YARISI BİR SENE VADE İLE)
Parseller Umumiyetle 300 m2 Olup, Fiyatları m2 sî

4 Liradan 15 Liraya Kadardır.
İstanbul - F lorya arasında 12 nci kilom etrede elektriği, suyu, telefonu, yüzü mütecaviz 

evi, gazinosu, Belediye ve Halk otobüsleri bulunan 1400 parsellik Bahçelievler mevkiinde.
11500 çam, akasya, dişbudak, akça yolağaçlariyle yolları ağaçlandırılm ış ÇAMLIK BAH- 

ÇELÎEYLER ARSALARINDAN 400 den fazlası pek kısa bir zam anda satılm ış ve nu arsa lar 
bugün yüzde elli kıym etlenm iştir. Hâlen m evcut 80-90 parselle yeni ilâve ettiğim iz ön kısım 
daki asfa lt civarı 49 parselin satışı 81 Mayıs pazar günü saa t 9 dan 18 e kadar yapılacaktır.

65 m etre yükseklik te rutubetsiz mutedil b ir havası, Yeşilköy, Adalar, Çamlıca semtlerini, 
Denizi gören geniş m anzarası, yakın m esafede bol m iktarda akan Çavuşpaşa memba suyu 
bulunan ÇAMLIK BAHÇELİEVLER mevktt ve güzergâhı bakımından ist.kbalin GÖZTEFE- 
SİDlR. Gün geçtikçe sü ratle  kıym etlenm enle olan Çamlık Barçellevler arsa ları arasından siz 
de m üstakbel yuvanızın yerini seçebilirsiniz. •

31 Mayıs pazar günü Beyazıt Eczacı ve Dişçi Mektebi önünden her saatin  onbeşinci da
kikasında kalkan hususi otobüslerimizle Ücretsiz 15-20 dak 'ka  gibi kısa bir zam anda Çam
lıca gidip arsa ayırm ak arzu edenlerin daha evvelden müesscsemlze m üracaa tla  otobüs 
kartların ı alm alarını rica ederiz.

Her saatin  yarım ında Sirkeci istasyonu önünden Belediye otobüsleri ve saa t 8 - 13 - 16 da 
A ksaray postahanesi Önünden Altınevler otobUslerl kalkm aktadır.

NOT: ParMfllIpriıı kapatılabilmesi için 250 liıu kaparo verilmesi zaruridir.
İstanbul Mnlıımıtpaşa : Kapaiıçarşı kapısı yanında numara (18).

Tel.: 23798 Telgraf: İstanbul - Karakaslı

SELÂHADDİN KARAKAŞLI

P. T. T. İsletme Umum
Müdürlüğünden:

1 — 25.000 adat bobin termik mütaahhlt mam ve hesabına 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır.

2 — Muhammen bedeli 17500 Ura geçici teminatı 1312,50 
lira olup ekailUncsl 26 6.953 Cuma günü saat 15 u** Ankarada 
P T T . Umum Müdürlüğü binasında Fen Dairesi Reisliğinde mü
teşekkil Katmalına Komisyonunda yapılacaktır.

3 — tsteUlerln geçici teminat 
tubuyla kanuni vesikaları hamilen 
misyona müracaat edeceklerdir.

4 — Şartnameler Ankarada P.T.T. işletm e Umum 
Plgü Emlak ve Leva um  MOdUrllifünden latanbulda 
BagmüdürHlfünden bedelaia olarak verilecektir.

makbuzu veya banka mek- 
m eşkûr gün ve aaatte  Ko-

MUdür-
Telefon

Mh O.'i

Soy Adı Tashihi
Eskiden aoyadım özkıran  iken 

bu defa İstanbul asliye 12 nci hu
kuk mahkemesinin esas 953/311 
ve k ara r 953/320 sayılı k ara rı ile 
aoyadım Arman olarak tashih 
edildiği ilân olunur. (7811)

Adres: Devlet K aray olların, 
da boyan ustası Ahmet 
Hamdı Arman

R E S İ M L İ  
Y E N İ  G A Z E T E
Avlık abonesi 178 kuruştur

Y E N İ  İS T A N B U L
REKLÂM BÜROSU 

Telefon: 44756-44757

953/1550
Mahcuz olup paraya çevrilmesi

ne karar verilen bir yazıhane iki 
gözlü ve üzeri camlı 3 adet biri 
dönerli diğerleri sabit maroken 
sandalye kulu rende m arka beş 
lâmbalı yeni radyo ve maden ya
zılı Besmelei Şerif levhasının birin, 
ci açık arttırm ası 29/5/953 T. de 
saat 16 dan 17 ye kadar Beyoğlu 
Tünel Kuledibi Şakulî sokak 24 
sayılı yerde yapılacaktır. İkincisi 
30/5/953 T. de aynı yer ve aynı 
saatte yapılacağından isteklilerin 
mahallinde bulunacak m em uruna 
m üracaatları ilân olunur.

(7809)

Ç A R E P İR r

HENÜZ VAKİT VARKEN 
DİŞLERİNİZİN KIYMETİNİ BİLİNİZ. 

Yomeklordon sonra 
R A D Y O L İ N  ile  

FIRÇALANAN DİŞLERİN 
ÖMRÜ UZAR

İKTİSADİ BÜYÜK tLİP

R A D Y O L İ N !
ISRARLA İSTEYİNİZ

Jftiçam’U

R A D Y O L İN
EN A N T İ S E P T İ K  DİŞ MACUNUDUR V

Toz şeker 80U0 140 11200 840
Vlta yağı 4000 330 — 13200 990 _

Zeytinyağı 4000 230 — 9200 690 _

Pilâvlık pirinç 8000 115 — 9200 — 690 _

Bulgur 4000 60 — 2400 — 130 —

M akarna 5000 85 — 4250 — 318 75 Açık eksiltm e suretiyle. 1 Ha-
Şehriye 1000 70 — 700 — 52 50 ziran 1953 Pazartesi günü saat
Kırmızı mercimek 2000 75 — 150(1 — 112 50 14 te
Yeşil mercimek 2500 80 — 2000 ___ 150 _

irm ik 1000 75 — 750 — 56 25
Salça 1000 80 — '100 — 60 —

Tahin 1000 175 ’— 1750 — 131 25
Tahin helvası 2000 170 — 3400 ___ 255 —

Beyaz peynir 3000 220 — 6600 — 495 —

Kuru İncir 1000 80 800 60
Kuru üzüm 2000 90 — 1800 ___ 135
Beyaz Sabun 3000. 140 — 4200 ___ 315 •** • )

Yeşil sabun 2000 115 — 2300 — 172 50 .

Nohut 2500 80 — 2000 150 -• - v t - r

Kuru fasulye 8000 75 — 6000 _ 450 ___
~ r - " .

Kuru barbunya 2500 60 — 1500 112 50
P ata tes 20000 30 — 6000 — 450 — Açık eksiltm e suretiyle 2 Ha-
Kuru soğan 5000 25 — 1260 — M? 75 ziran 1953 Salı günü saat 9 da
Y um urta (adet) 50000 9 — 4500 — 337 50
Zeytin tanesi 2500 140 — 3500 — 262 50
Süt 1500 45 — 375 — 50 65
Yoğurt 8000 55 — 1400 — 330 ___ 1
Gürgen odunu 200000 3 50 7000 — 525 —

Linyit kömürü 200000 4 — 8000 — 600 _
. ---------  t

Mazot 15000 35 — 5250 — 393 75 -----------

1 — Enstitüm üzün 1953 Akçalı yılı İhtiyacı olan yukarıda cins, m iktar, tahm in fiyatı ve tu 
ta rla rı İle İlk tem inatları vazılı (34) otuz dört kalem yiyecek, yakacak ve akaryakıt, karşılarında
gösterilen eksiltm e usûlleri ile ve her kalemi ay rı ayrı olmak üzere eksiltm eye konmuştur..

%
2 — Eksiltm e Arifiyede Enstitü binasında toplanacak olan Komisyon huzurunda yapılacaktır.

3 —- Kapalı zarf eksiltm esine İştirak edeceklerin, 2490 sayılı kanunun tftrlfine uygun olarak 
hazırlıyacaklan  kapalı zarflarını, eksiltm e saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri lâzımdır.

4 — Açık eksiltm elere İştirak edeceklerin, 1953 yılına ait T icaret Odası belgeleri İle İlk tem i
nat m akbuzlarını hâmil olarak belli gün ve saatlerde Arifıye Köy E nstitüsü binasmaa hazır bu
lunm aları lâzımdır.

5 — Şartnam elerin, her gün iş saatleri dahilinde Adapazarı MalmUdürlüğU ve Ariflye Köy
Enstitüsünde görülebileceği ilân olunur. (6659)

Erzurum Valiliğinden:
No. Yapılacak okulun Tipi

ilçesi köyü
adı adı

1 — Tortum Kisha PL .6
2 — Tortum kale PI.5a
3 -  „ Şekerli P I .6
4 — Hınıs Karaçoban P I .6
5 — P asin ler Kındığı P I .6
6 — K arayazı Avbeza
7 — Şciıkaya Kızılkotik Pl.Ba
8 — ı " Bardtz
9 — Barlk

1 — İlimizin yukarıda ad lan  yazılı köylerinde
laeaktır.

Keşif bedeli m uvakkat ka t‘1
Lira Kr. tem inatı teminatı

Lira Kr. l.lra Kr.

2482ü 25 1861 52 878* 04
26728 92 2004 67 4009 34
25168 25 1910 12 8820 24
25918 25 1946 12 3892 24
24628 25 1847 12 3094 24
14997 94 1124 85 2219 70
27708 92 2078 17 4Uh 34
14258 89 1009 42 2138 84
8850 32 6G4 22 1328 44

hizalarındaki tipte okul binaları yeniden yaptın-

2 — Keşif bedelleriyle, m uvakkat ve k a t’î tem inatları vazıh bulunan bu okulların herhlrodn ayrı 
ayn  eksiltme İhaleleri 17 Haalran 953 çarşam ba günü naat İR de il dulml komtayonunda yapılacaktır.

8 — Keşifler ve bu hususa alt şartnam o vesair evrak her gün mesai aaati içinde MUM Eğitim  
Müdürlüğünde görülebilir.

4 — isteklilerin 8 rün  Önce vilâyet m akam ına m üracaat ederek bu İşi yapacaklarını belirten Ba
yındırlık Müdürlüğünden ve T icaret Odasından belge alm aları m ecburidir.

isteklilerin muayyen .rün ve eaatte tem inatları ve bu te lg ri.r iy le  birlikte 1] daimi komisyonun- 
da bulunm aları ilân olunur.
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V e n e d i k ,  F a t i h ’ i 
zehirlemek mi istemişti?

Bugün ” Asîl bir toprak yığını

İskender Paşanın mezar tuşı

j  STANBULUN fethinin 800 
|  UncU yıldönümü üzerinde ne 
I  kadar durulsa azdır. Bu hAdi- 

ae o kadar geniş ve şümullü- 
dür kİ belki her noktanı bir 
tetkik ve bir yazı mevzuudur.

Bu fethi müblnde nlre Türk 
kahramanı şehit oldu. Bunların 
blnlerrenlnln Tokr.ıaktepeye def
nedildiği malûmdur. l«tc latan- 
bıılıın bıı kahramanlık Abidesi, 
bugün asil bir toprak yığının
dan ibarettir. Belki Fetih Yılı 
Kutlama Derneği buraya bir 
kitabe knyduracaktır.

Fakat tstanbulıın her köşesi 
tarihten bir parçadır İşte Fa
tih İle trlen Niam-ül-ceyş me
zar lan, Fatihin bocalan, o dev
rin sanatkârlara âlimleri, öyle 
Nr kafile kİ Istanbulun ima-

I nrvta pek bUytık himmetleri 
var, ve fakat raman hükmUnU

UncU fetih yılım kutlama vesi
lesiyle fetih devri şahsiyetleri
ne ait mezarlann ihyası da ka
ralaştırılmıştır ki bu en hayırlı 
teşebbüslerden biri olduğu şüp
hesizdir. Cami hazlrelerlnde med 
fun olanların kabirleri Vakıf
lar İdaresince, şehir mezarlık
larında bulunanlar da Belediye
ce onarılacaktı. Bu hususta Fe
tih Yılı Kutlama Derneğinin 
yardım etmesi de mukarrerdi. 
l«te bu müşterek mesai, hayırlı 
neticesini verdi, birçok mezar
lar ve hazlreler ihya edildi.

Fatih devri mezarları geniş 
bir zaviyeden tetkik edilince, 
bu zevatın şehrin İmarında ve 
aoeyal tesisler yapmakta büyük 
himmetleri belirmekte, Fatihin 
ftadrazamı Mahmut Paya, bu- 
glln kendi ismini taşıyan sem t
te, cami, medrese, hamam, ve

olan Tokmak Tepe„ dışında kalan bazı kahramanların mezar taşları
Fazıl AYANOĞLU

Molla GUrani’nin taşı Saraç İshak’ın mezar taşı

mlini yaptırmıştır. Bugün ha
rap olan camii yanındaki me
zarı, ihya edilmiştir.

Yine o devrin en büyük A- 
limlerinden ve Istanbulun ilk 
kadısı ve şehremini Hızır Bey 
Doynuk Şücca Camiinde med- 
fundur. Atik Mimar Sinan, 
yaptırdığı Kumnılumescit ha- 
ztresimle yatıyor. O devrin 
mimarlarından Ayaş Saraçlıa-

nebaşmdadır. Akbiyık Muhid- 
din Efendi, Ahırkapıda Topçu- 
başı Haşan Ağanın kabrine ya
kındır. Sancaktar Hayreddin 
Samatyada, Yazı Hoca Ullce 
Baba Eyüpte, Hoca Hayreddin 
Unkapanmda, San Beyazıt Ve
fada, Daya Hatun Tarakçılar
da, Saman Emini Sinan Uaun- 
çarşı başında medfundur. 18 
Sekbanlar Şehzadebaşmdadır.

Görülüyor kİ bu zevat îstan- 
bulun her tarafına yayılmışlar, 
oralarda hayırlarını tesis et
mişler, bunların yanında da 
bir nigehban olarak ebedi lstl- 
rahate çekilmişlerdir.

Kısaca ve ancak bazılarının 
isimlerini belirttiğimiz zevatın 
mezar taşlan, Türk sanat ba
kımından mühim birer varlık
tır. Bunların şekilleri, süsleme
leri, yazıları, nyn birer âlem 
Fatih devri sanatlanndaki ha
kikati taşımaktadır.

îşte bunu belirtmek gayesiy
le bunlardan birkaç örnek ve
receğiz:

İSKENDER PAŞA: Bu zat 
Fatihin sarayında yetiymiş ve 
sonra vezir olmuştur. Sultan
ahmet civarında hususi türbe
sinde medfundur. Mermerden 
yapılmış olan taşı sade olmak-
1 m K«ra Kur V gtih 4*vrln ln htı.

tih Nlşancasinda bânlsl bulun
duğu Kumrulumesclt mezarlı- 
ğındadır. Fatihin mimarı olup 
1471 (876) tarihinde ölmüştür. 
Mezar taşları o devrin en kıy
metli örneklerindendir. Yazısı, 
fevkalâdedir.

MOLLA GÜRANÎ: Fatih Sul
tan Mehmedin hocası olan Ah
met Şemseddin Ffendi 803 ta
rihinde ölmüş ve Taşkasapta 
yaptırdığı camiin hnrimtne gö
mülmüştür. Bugün mevcut o- 
lan taş yüzdü sene kadar ev. 
vel yenilendiği zannedilmekte
dir.

SARAÇ ÎSHAIC: Ru zat, Be
yazıt - Boğanağa ri\arında tek
kesi hariminde medfundur. Me
zarı ve döşemesi kUfckl kllabe- 
li tayı mermerdir. Baş tayının 
İri m i h r a n l ı  v* lataktiti. tac

“Corriere Della Sera” gazetesi 5 Mayıs tarihli sayı
sında “Büyük Türk ve Doktor” başlıklı bir yazı neş- 
retmiştir. Tercümesini aşağıya naklettiğimiz bu ma
kalede bahis mevzuu olan Jacobo da Gaeta Fatih’in 
Yakup Paşasıdır..

Franz Babinger’in meydana çıkardığı vesikalar 
kadar, Bernard Levvis’in cevabı da dikkate değer.

B ÜYÜK Rus şahsiyetlerini 
zehirlem ek suçu ile itham 
edilen 15 Rus doktorunun 
serbest bırakılm ası, nâhoş 

haberlere alışmış dünya efkârı 
için m esut bir hâdise olmuştur.

Yukarıdaki haber, Istanbulun 
500 üncü fetih yılının arefesinde 
bulunduğumuz şu günlerde bize 
takriben beş asır evvel vuku bul
muş bir hâdiseyi hatırlattı. Hâdi
seye ait vesikaları, Monaco Üni
versitesinin meşhur Profesörü 
Franz Babinger meydana çıkar
mıştır. Kendisi Osmanlı tarihinin 
eşsiz Alimlerinden.

Fatih Sultan Mehmedin gayesi 
tstanbulu zaptetmekti. Fatihin 
bu hareketine ilk ve esaslı olarak 
mâni olmak istiyen Venedik 
Cumhuriyeti, Haçlı Seferi ilân 
etmek istiyen Papa Piııs II nin 
bütün teşebbüsüne rağmen, 15 in
ci Asır Italyasının karakteristiği 
olan iç kavgaları sebebiyle yal
nız kaldığından, arzusuna muvaf
fak olamadı.

1463-1479 arasında devam eden 
Osmanlı-Venedik harbine, Vene
dik diplomasisi, elinde bulunan 
bütün imkânlardan istifade ederek 
nihayet vermek isliyordu. Fatihi, 
silâh veya zehirle ortadan kaldır
maya hazır olan birtakım fedai
ler Venedik hükümetine mürncaat 
ettiler. Fakat bugüne kadar bu 
suikast projelerinin tatbik mev
kiine konulup konulmadığı anla
şılamamıştır. Fakat şimdi Franz 

ı Radinger’in "La Rivlsta de Gll, 
Studi Orlentali" isimli Itnlyanca 
dergide neşrettiği bir vesikada, 
Fatihin çok güvendiği sadık dok- 

! toru aslen İtalyan Ynhudisi Jaco- 
I bo da Gacta'nın bu mevzuda ya
ni Fatihin katli I «• sunda Ve
nediklilerle müzalo.uelerde bulun
duğu zikredilmektedir.

| Fatihin çok yorucu, yıpratıcı 
| ve hissi bir hayat sürmesi, Jacobo 
da Gaeta gibi otoritelerin devam- 

ı lı ihtimam ve tıbbi müdahaleleri- 
I ne ihtiyaç göstermiştir. Fakat 
Türk blyograflarının saydığı dok
torların hiç biri Jacobo da Carta
nın şöhret ve İmtiyaz mevkiine u- 
otıız sene hizmette bulu ?cJi 'vo

gayet çirkin ve nankörce fikirler 
besliyordu.

1456 tarihinden beri Maestro 
Jacobo Venediklilerle iyi münase
bette bulunuyordu. Venedikten 
tababete ait el yazısı ile yazılmış 
eserler alıyordu. Venedikliler de 
kendisine muhtelif vesilelerle he
diyeler gönderiyorlardı. Bunda 
Jacobo’nıın fena bir maksat ve 
harekette bulunduğu söylenemez, 
Zaten Babıâli - Venedik münase
betleri normal, hattâ iyi idi. Ve
nedik - Osmanlı hhibi başlayınca 
Venedikliler iyi niyetlerini Maes
tro vasıtasiyle padişaha bildiri
yorlardı. Buraya kadar Jacobo da 
Gacta’nın fena bir hareketi görül
memiştir. Ancak, 1471 senesinde 
Floransak Lando Degli Albizzi 
tarafından Venediğe getiriler 
Doktor Jacobo da Gacta'nın Fa
tihi katletme teklifi bu tasavvur
ları açığa vurdu. Venedik meclisi 
(Consiglio dei Diocl) 1471 sene
sinde uzun münakaşa ve tartış
madan sonra Maestro’nun teklif
lerini kabul etti. Bu teklife göre 
senelik on bin düka varidatla 
kaçarken Osmanlı İmparatorlu
ğunda bırakacağı mallarının taz
mini ile Venedik Cıımhuriyetinir 
Yahudileri ödemeğe mecbur ettiğ  
vergilerden muaf tutulmasını 
karşılık Jacobo da Gaeta, Fatih 
zehirlemeyi taahhüt ediyordu. Do, 
Maestro, Jacobo’nun koştuğu şart 
lan aynen kabul ettiğine dair sa 
rih mektuplar bırakmıştır. Fatih 
zehirleme tarihi olarak 1472 se 
nesinin Mart-Mayıs ayları tesbl 
ediliyordu. Hakikat şudur kİ, Fa 
tih 1472 senesinin Mart-Mayıs ay 
larında ölmediği gibi, doktorum 
yine eskisi gibi revmekte devan 
etmiş, gerek kendisinden ve ge 
rekse ailesinden lütuf ve ihsanın 
esirgememiştir.

Mnestro Jacobo :1a Gaeta Ru 
Yahudi doktorlarından daha şana 
tı ve aynı zam anla daha bed 
bahttır. Çünkü Maestro Jacob 
suçlu iae ancak kendisinden aon 
ra gelmiş olanların hâtırasınd 
ve insanlık tarihinde bir mahkûr 

! olarak kalacaktır. Manim t



miş, bunların taşlarını, nakış
larını m ahvetm iştir, öyle ki 
birçoklarının yerlerini bile tâ 
yin etm ek mümkün olam am ak
tadır, h a ttâ  ayak ta  kalanların  
da birçoklarının üzerinde de 
tesirini gösterm iştir. İşte 500

vezirlerinden M urat jPaşa Ak- 
sarayda, Rum M ehmet P aşa 
Ü sküdarda, Nişancı Mehmet 
P aşa  K um kapıda muhteşem ca
milerini ve m üştem ilâtını k u r
m uşlardır. Hocası büyük âlim 
Molla Güranî, Ta.şkasapta ca-

susıyetım taşım aKiaaır.
MUSTAFA PASA: İskender 

Paşanın oğlu olup aynı tü rbe
de medfundur. F atih  zamanını 
temsil eden taşların  en güzel
lerinden biridir.

ATİK MİMAR SİNAN: Fa-

kısmı hataı tezyinatla süslen
miş kitabe kenarlarında kum 
saatleri ve yanlarında zembe
rekler vardır. Bu mezar F atih  
zamanının en muhteşem eserle
rinden biridir.

10.90.1110.1110.19111 • UU 11101 UL UU1UU1
sarayda otuz sene hizm ette bu
lunm uştur. Gerek kendi ve gerek 
ailesi her tü rlü  vergiden m uaf tu 
tulmuş, vezirliğe kadar yüksel
miş ve paşa unvanım almıştır. 
Bütün bunlara rağm en mevsuk 
vesikalara göre efendisine karşı

ı.^ıı\aıoııı^ vıoııııo TtUiai\CLU vc 1C1 o
gatle hizm et ettiğine dair ta tm in 
k â r  ve emin bir vesika b ırakm a
mıştır. Bu sır kendisiyle beraber 
m ezara gömülüdür. Tarih buna 
benzer ve bunun gibi daha birçok 
vakaları kalın  bir esrar perdesi 
ile örtm üştür.

w KİNCİ Murat, elde bir donan- 
I  ma olmayışı yüzünden iki defa 
I  karşılaştığı müşkül anların, i- 

kisindç de Foçadaki Cenevizli
lerin donanmsaını kiralam ak gi
bi (1) hem çirkin, hem de tehli
keli bir tedbire başvurm ak zorun
da kalm asına rağmen, temelli bir 
donanm anın mevcudiyetine lüzum 
görmemiştir. Bu bakımdan İkinci 
Mehmet, ta h ta  oturduğu zaman, 
devletin elinde bir deniz kuvveti 
yoktu. Istanbulu zaptetm eye k a 
rarlı olan İkinci Mehmet, bu ga
yesine varm ak üzere, Türkiyenin 
denizde hareketlenm esini zarurî 
görüyordu. İkinci M urat devrin
de, denizlere karşı lâkayt davran
manın devlete ne tehlikeli anlar 
yaşattığını gönmüş olan tecrübeli 
vezirler de, genç ?<adişalıı bu fik
rinde desteklediler. Böylece Ge
libolu ve İzmit Tersaneleri, bir

Fatih Zamanındaki 
Osmanlı Donanması

kâfi görerek yeni gemiler yapmak güçlü kuvvetli yirm i yç parçaya
lüzumunu duymamıştı. İkinci 
Mehmet tah ta  oturduktan sonra 
da, Türk tersanelerindeki faaliye
ti küçümsediği için, bir gayrete

donanm a meydana getirmek üze- j 
ra, faaliyete geçirildiler.

Rltanıta gelince: yegâna düş- 
mant olan Oamanlt Türkiyeelnln | 
temelli bir denli kuvvetine mâlik 
olmak yolunda bir a r tu  l^aleme- 
ytılne bakarak  o da. samanın 
tahribinden geri kalan gemileri |

yükselmişti.
Derya K aptanı B alta oğlu Sü

leyman Bey 12 Nisan 1453 ta rih in 
de 147 parça gemi ile Dolmabah-

on sekiz tanesi bakır ile kapalna- 
rak, devrin en korkunç silâhı o- 
lan Rum ateşine karşı korunm uş
tu. F akat bu tedbir de, bu tekne
leri süratten  düşürerek hantallaş

lüzum görmlyen Biıana, bu suret- 
le lstanbulun m uhasarasını on iki 
parça gemi ile k ara lam ak  mev. 
kilnde kalm ıştır. Ancak, o sırada 
Haliçte bulunan Venedik, Ceneviz, 
lapanya, Sakız İle daha başka j 
bayrak taşıyan gemilerin de k a - ; 
Utmaları İla Bizane donanması,;

çe önlerine demirledi. Bu gemile
rin bir kısmı, devletin elkoyup si
lâhlandırm ış olduğu ticaret tek 
neleri İdi. Geri kalanlar da, te rsa
nelerimizin ancak bir seneye ya
kın bir zamanda ortaya koyabil- 
dikleri, alçak bordalı küçük ve 
hafif teknelerdi. İçlerinden yalnız

tırm ıştı. Yeniden meydana getiri
len Türk donanmasını donatan 
personelin, elbette kİ deniz çen
ginde mümareselerl yoktu. K ısa
ca, Türk donanma*» her bakim
den gençti.

Derya Kaptanı Balta oğlu 8Ü- 
jleyman Bev bu donanma İle: Bo-

Tevfik İNCİ
ğazm İç ve dış taraflarındaki Ka
radeniz Despotluğunun, M arm ara 
yalı boylarındaki M arm ara Des
potluğunun ellerindeki yerleri al
dıktan sonra, 17 Nisan günü H a
liç m aniasına karşı bir teşebbüse 
girişti. BizanslIlar Halicin ağzım, 
zincir ve m anialarla kapattık ları; 
iç ta ra ftan  da bu zinciri büyük 
gemilerle emniyete aldıkları için, 
Bizansı en zayıf yarinden de taz
yik etmek üzere, Haliçi ele geçir
meyi hedef tu tan  Türk gemileri
nin maniayı zorlayışları bir neti
ce vermedi. Bu vaziyet karşısında, 
Türk gemilerinden bir kısmının 
Haliçe geçirilmesine k a ra r verile
rek, 22 Nisan günü gurubdan son
ra  Tophanede karaya çekilen 70 
parça gemi, karadan Kasımpaşa 
koyuna aktarıldı.

Artık Haliç tarafından da, do
nanm anın zorlamaslyle, Bizans 
son nefesini verecekti. Ancak Ga- 
latanın üst tarafında bulunan 
Zağanos P aşa ordusu ile, İstan 
bul surları önündeki Türk ordusu 
arasında bir İrtibat sağlanması 
gerekiyordu. Bu maksadı sağla
mak üzere de, Hasköy tarafından 
karşı sahile doğru bir köprü ku
rulmaya başlandı. Pu köprü bir
birlerine zincirlerle bağlanan bin
lerce varilden meydana getirili
yordu. Varillerin üzerleri de, beş 
kişinin yan yana yürümelerine ve 
en ağır topların nakline İmkân ve
recek şekilde sallarla döşeniyordu.

Haliç cephesindeki surlar, hem 
alçak, hem de zayıf oldukları İçin. 
Türklerin Haliçteki faaliyetleri 
karşısında BizanslIlar telâşa düşe
rek; Haliçe geçirilmiş bulunan 
Türk gemilerini ve yapılm akta o- 
lan köprüyü yakm aya karar ver
diler. Venediklilerin de iştirakiyle 
BizanslIlar; hazırladıkları bir 
plân gereğince, kadırgaların yan 
larında ve gerilerinde yedeğe a- 
lınmış olan, İçleri yanıcı madde

F atih in  Donanmasının karadan  yürlHülcre ; Hailce indirildiğini gösteren temsilî resim

dolu ateş kayıkları ile 22 Nisan 
gecesi sabaha ka^şı sinsi bir hü
cuma geçtiler. F akat Türk deniz
cilerinin uyanık bulunmaları, Bi
zanslIların bu teşebbüslerini tam 
bir hezimete uğra'.tı. Bu sinsi ta 
arruzu yapan Bizans ve Venedik 
denizcileri, ateş kayıklarını ateş
leyip salmayı değil, ancak kaçm a
yı düşünebildiler. Türk denizcileri, 
bu kadırgalardan bazılarını batır
dılar, kaçmaya muvaffak olanları 
da delik deşik bir hale getirdiler. 
Bu arada Türk •-emilerindcn bir 
kısmı demir kald ırarak  diğer Bi 
zans gemilerine yüklendiler. Böy- 
leco iki ta ra f arasında Haliçte, 
sahanın ve gecenin müsaadesi nis
petinde ufak çapta bir deniz ça
tışması oldu.

BizanslIlar, Haliçteki Türk do
nanmasını yakm an üzere aynı te
şebbüsü birkaç kere dnlıa tekrar- 
ladılarsa da hiç bir seferinde mu- 
vaffnk olamadılar. Türk gemileri 
de; büyük hücumda yapılacak ha
rekâtı kolaylaştıracak şekilde Ha
liçe yerleşmek gayretiyle, Bizans 
gemilerini m aniaya doğru sürüp 
sıkıştırm aya çalışıyor ve buna da 
muvaffak oluyorlardı. Böylcce iki 
ta ra f gemileri arasında, Haliçte 
raman zaman çatışma devam edi
yordu.

Nihayet k ara  ve deniz kuvvet

(Aslı Deniz Müzcsindcdlr)

lerimiz 20 Mayıs sabahı büyük ta 
arruza geçtiler. Derya Kaptanı 
Hanıza Bey, dışardaki gemilerle 
Sarayburnu sahiline yüklenerek, 
buraya asker döktü. Haliç cephe
sindeki filonun kumandanı Ya- 
kup Bey de, Haliçte bulunan ge
mileri surların d iline yanaştırdı 
ve gemilerdeki personel de, evvel
den hazırlanm ış uzun merdivenle
ri gemilerden surlara dayıyarak, 
buradan surlara tırm andılar. Bu 
deniz personeli, Blzansın Haliç 
cephesindeki kapı’arından İlk o- 
larak Odunkapısını çökerterek bu 
radan şehre yayıldılar. Derya Kap
tanı Hamza Beyin Sarayburnun 
dan karaya döktüğü deniz perso
neli de, Yahudi mahallesine girdi. 
Artık her ta raftan  yırtlağı sıkılan 
Bizans, can çekişiyordu.

Bu hengâmede yedi Venedik ge
misi Haliçten çıkarak kaçmaya 
m uvaffak oldu. Geri kalan Rlzan 
sa yardım cı gemiler ve Bizans gıy 

mlleri Türk fllosıı tarafından zc>  
tedlldller.

Fetihte Türk donanm ası; hemen 
hemen yeniden meydana gelmiş 
olmasına rağmen, İşin başından 
sonuna kadar her safhasında, h is

sesine düşen vazifeyi parlak bir 
şekilde başarm ıştır. Hele bu sıra^ 
da büyük bir haksızlığa uğramış 
olan Derya Kaptanı Balta oğlu 
Süleyman Bey savaşlarda, ölüme 
meydan okuyan olr cesaretle per
sonele örnek olmuş, gözünden ok 
ile yaralanm asına rağmen bir ce
saret timsali gibi askerlerinin nra- 
smdan ayrılm am ıştır. Bunu bura
da belirtmek, bize düşen bir ka
dirbilirlik borcudur.

(1) 1122 do Yıldırımın oğlıı 
.Mustafa Çelebiye karşı girişliği 
taht kavgasında ve HU do uüyiik 
Varna zaferinin nrofealııdc, bir 
kısmı Akdeniz Boğazını tutmuş, 
lılr kısmı tstnnhula demirlemiş 
hulııııuıı Haçlı donanına karşısın
da, Anadolu ordusunun Avrupa 
yakasına geçirilişinde.

500. Fetih Yılı 
ile ilg ili 

diğer yazılar 
iç sahilemizde
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