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★  ★
Koredeki Türk topçusu 
cephede düşmana ateş e- 
derken “ Yeııi İstanbul,, ob

jektifi karşısında Kızıllar dün Kore’de
İstanbul Efendisi

ve
İstanbul Hanımı

Tugayımıza saldırdı
Hoblb Edib . TÖREHAN

1600 kadar askerin yaptığı hücum Tugayın mukabil taarruzu ile püskürtüldü
B ÜTt'.V İstanbulluların kal

binde hu güzel !ip| tekrar 
yaratmak için büyük bir ar- 
xu vardır, tstanbulun Tan- 

■t ma 11 an sonra âdeta babadan o- 
ftıla kaJmak suretiyle mütevazı 
bir memur aile ve emaf tipi vardı.

Bundan daha evveline gidecek 
olursak vaziyetin hiç de hayali
mizde yaşatmak İstediğimiz gibi 
olmadığını görürüz.

l'enlçerller mukaddesat namına 
hiç htr Kİ" tanımıyor, evlere tera 
«Us edhor «e sokaklarda kadın 
kaçırt>orlardt.

(tu n la rd a n  sinen v* e v le rin *  k a 
p a n an  In a a n la rta  hrp«| ıs t ır a p  « r  
k o rk u  Içtade  141. V e a iç e rt le r la  U • 
( M ı  «e t a o / lm a t la  hu h a lle r*  nl-

Seul, 29 (A.A.) — Vegas vc 
Elko mevkilerinde bulunan Türk 
birlikleri 1000 kadar komünist 
Çinlinin yaptığı taarruzu defet
mek üzere harekete geçmişlerdir. 
Türk Tugayı Komutanı, komü
nistlerin kuvvetlerinin büyük kıs
mını TÜrklere tevcih etmiş olduk
larını söylemiştir. C'arson kara

kolunu geri almak için taarruz c- 
den Amerikalılar komünistleri 
püskürt müşir rdir. 12000 komü-1 
nist Çinli askerin giriştiği bu ta
arruz komünistlerin altı 
beri yaptıkları en büyük 
kettir.

( TaftUdt üçüncü sahifrmizde- 
dir.)

aydan
hare*

Türk - Bulgar hududunda
feci bir infilâk hâdisesiSırpsındığında patlayan mayın, 7 kişilik bir resmî heyetimizin üyelerinden 2 kişiyi yaraladı, 5 kişinin bu sabahın erken saatlerine kadar hayatlarından haber yoktur

KARS’DA 30 BİN
VARİL BENZİN
• - _! .  A

İNFİLAK ETTİ
Yangının dehşeti karşı
sında ha lk  korku içinde 
şehri ferketmeğe başlad

Kars, 29 (ANKA) — I)ün 
ucce yağan şiddetli yağmur
lardan şehir tamamen sel 
tehlikesine mâruz. kaldığı 
bir sırada İstasyon civarın
daki petrol ambarına bir 
.yıldırım isabet etmiş ve am
barda mevcut bulunan 30 
bin varil gaz ve benzin İn
filâk etmiştir. Patlama ne
ticesinde halk büyük gürül
tülerle uyanmış, İstasyon ve 
civarı tamamen yangın ye
rine dönmüştür. İtfaiye va
ka mahalline gelerek yan
gını söndürmeye çalışmışsa 
da muvaffak olamamıştır. 
Karsın 20 ye yakın mahal
lesi dıırulışmıyaeak kadar 
tehlikeli olduğundan halk 
şehri tamamen terkrtmek 
üzere rlvardaki ya*lalara 
müteveccihen ayrılmıştır. 
Alev «e dumanlar cl««r 
köylerden görüldüğü tein 
köylüler "Kars yanıyor” di
ye yola çıkmışlar ve civar 
İlçeleri haberdar etmişlerdir. 

Halkın hâlâ şehri terket-

Edirne 
mizden) 
nahiyesi 
lc kulesi

29 (Hususî muhabiri- 
— Edirnenin Sırpsındığı 
bölgesinde ve Paşamahal- 
civarında Bulgar toprak

larında 28 Mayıs Perşembe günü 
Ahıköylülere ait bir öküzün bir 
mayına çarparak yaralandığı öğ
renilmesi üzerine bugün saat 15

tç başta Sırpsındığı nahiye müdü
rü ve Vilâyet Jandarma Bölük 
Kumandanı bulunduğu halde 7 ki
şiden mürekkep oir grupun vaka

yerinde yaptıkları İnceleme sıra
sında İkinci bir mayın patlamış 
ve nahiye müdürü, Jandarma bö
lük kumandanı, Alııköy muhtarı 
ve bir sivil şahısla iki askerimiz 
mayın tarlası İçinde kalmışlardır. 
Bunlardan bir askerimizle bir Jan
darma eri yaralı elarak Edlrneye 
getirilmiş İse de mayın tarlasın
da kalan diğer zevatın sağlık du
rumları öğrenilememlş ve mayın
larla dolu olan bu bölgeye ne Bul- 
garlar, ne do bizim askerlerimiz 
saat 22 ye kadar girememişlerdir. 
Bu saatte Bulgar uzmanlarının 
sahayı tcmzllemekle meşgul olduk
ları öğrenilmiş ve ancak temizlik 
bittikten sonra mayın tarlasında 
kalanların durumları öğrenilecek
tir. Bununla beraber bu İşin gecs 
yapılabilmesi şüpheli addedilmek
tedir. Faaliyete varın sabah saat 
8 de tekrar başlanılacağı öğrenil
miştir.

Fatih'in Türbesinde İhtiraın dımisiı japnn Yeniçeriler

500 üncü yıl kutlama
ö re n le ri___in (Î7am ci7__ o U u

İ Ç İ N D E K İ L E R :
•  2 nelde :

Tarih Boyunca İstanbul'
un derdi, Kaçak Et: Afu- 
ta  f fer  B ek man.

•  4 Unrilde :
Hitleıin Sofrsbaçı Sohbet
leri.

•  5 İncide :
500. Fetih Yılını Ktıtlama 
Hazırlıktan — Röportaj 
Müsabakası.

İspanyaya 200 bin 
İ A B J u u y b i u a i u t a u a



bir taraftan korku (levanı etmiş 
diğer cihetten* de Yeniçerilik ve 
zorbalık zihniyeti ortadan kalka- 
ınamıştı. '

Bundan otuz, kırk sene evveline 
kadar kadınlar erkeklerinin refa
katinde sokağa çıkabilirdi. Şimdi 
biitiin şartların değişmiş olduğu
nu Kürüyoruz. Dünyanın en iyi bir 
İdare sistemi olan Cumhuriyet î- 
daresine malikiz. Kanunlarımızın 
hemen hepsi medeni memleketler 
kanunlarından aynen alınmıştır. 
Buna rağmen biz elân İstanbul 
efendi ve İstanbul hanımını düşü
nüyoruz!

Bundan maksadımız nazik ve 
birbirlerinin hukukuna riayet e- 
den insanlara malik olmak ise bu
nu her şeyden ziyade kanunların 
İyi tatbik edilmesinde, lüzumu ha
linde daha şiddetli hükümler ve
rilmesinde ve bilhassa kültürün 
artmasında buluyoruz.

Biz eğer şiddetli kanunlarla 
mütecavizleri cezalandırmaz, kül
tür İle İnsanlara Hakka riayet e- 
saslarım aşılamıyacak olursak İs
tanbul efendi veya İstanbul hanı
mını çok bekliyecek ve gözlerimiz 
yokla kalacaktır.

Bugünkü demokrat Türkiycde 
İstediğimiz şey evlerinden çıkama
yan, sokaklarda dolaşamayan ka
dınlarla, onlara tecavüzde bulunan 
İnsanların azalması ve belki hiç 
kalmamasıdır.

Bunu elde ettiğimiz zaman asıl 
İstediğimiz İstanbul efendi ve ha
nımının tipi belirecek ve İstanbulin 
birlikte bütün memleket rahat, 
huzur ve yeni bir devre kavuşmuş 
olacaktır.

Yeni İstanbul 
okuyarak arsa 

ve ev sahibi 
olabilirsiniz!

Gazetemiz, Akbank ile yap
tığı husus 1 bir anh*pna ile 
okuyucularına çok yeni ve ca- 
zlb imkanlar temin etmiştir. 
Üç ay ve daha ziyade gcuete- 
yr abone olanlar veyahut bu 
müddete alt kupon ibraz eden
ler lehine Akltankta hesabı 
açı/mvşra-sma ikramiyeye İşti
rak etmek, alfun ve ev ikra
miyelerinden istifade etmek 
imkanını »ağlamıştır.

Her okuyucuya gazeteyi ta
kip ettiği aya göre Bankı» ik
ramiye hesab numaram verile
cektir. Şu kadar ki kendisine 
ikramiye isabet eden okuyıcu- 
mus ikramiye çıktığı güne 
kadar gazeteyi takıp eylediği
ni kupon veya abonesiyle tev
sik mecburiyetindedir.

inektedir. Zarar ve ziyanın 
500.000 lira olduğu tahmin 
edilmektedir.
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Resimde 2 Haziranda taç giyme merasimi yapılacak olun 
Kraliçe Ellzabeth Parlâmentoya giderken görülüyor. •

YENİ İSTANBUL’UN 
YENİL İKLERİ

• TENİ İSTANBUL, okuyucularının bir giin bile eksil
meyen samimi alâkalarına güvenerek önümüzdeki
I Haziran 1953 Pazartesi sabahından itibaren 8 Sahlfe 
olarak çıkmağa başlayacak ve nesir programını birçok 
yeniliklerle takviye edecektir.

• HER HAFTA BİR ALTIN SAAT müsabakamızın ku
ponları da 1 Haziran Pnzartesl gününden itibaren ga
zetemizde intişara haşlayacak ve bu suretle her lıafta 
bir okuyucumuz kıymetli bir altın saat kazanacaktır.

• "ÖLÜME GİDEN UÇAKLAR” — Türkiycde nesir hak
kını KKVSTONK Ajansından satın aldığımız hu eser 
her biri baslıbasına heyecanlı bir hikâye teşkil eden
II Havacılık faciasının fevkalAde sürükleyici bir Üs

lûpla kaleme alınmış destanıdır. Pazartesi günü yeni 
tefrikamıza başlayacağız.

• ‘ ‘ YENİ İSTANBUL” 1 Hazirandan itibaren dünyanın 
en çok satan gazetesi DAİLY K.\PRESS İle birlikte 
\Yindsor DUkü’nün Hntıraiurı^nı nesre bnslıynrnktır. 
Hu yazı serisinde eski Irglllz Kralı, babasının ve bü
yükbabasının taç giyme törenlerine ait hatıralarını şa
hane bir dekor ve üslûp İçinde anlatmaktadır.

• Her zamanki çeşitli münderecatına, salAhlyetli kalem
ler tnrnfındnn j azılan makalelerine İlâveten YENİ 
İSTANBUL, Ayşe Nurun Tunus. Fas ve Cezayir Mek
tuplarını, Oktay Dltriaroftlu’nıın Paris, Roma ve Liz
bon mektuplarını, lleklr NAsır’ın Mısır, Hikmet Salın’- 
İn Yugoslavya röportajlarını ve "Tarsus" vapuru İle 
bugün jnl» çıkan NerlA Şeyhlimin Yunanistan, İtalya, 
Frnnsa, İngiltere ve İspanya İntihalarını hol resimlerle 
sütunlarında neşredecektir.

• SENENİN EN BÜYÜK EDEBİ HADİSESİ: Biıtün 
yukarıda ısıdıtıım ı yeniliklere İlAveten YENİ ISTAN
DI'I. t Temmuzdan İtibaren En Büyük Romancımız 
HALİDE EDI D ADI VAK’ın "Döner Ayna" isimli ese
rini tefrikaya başlamakla Ttlrk Edebiyatının müstesna 
bir sahlfesinl okuyucularına aksettirmiş olacaktır.

• 8 Sahife ve HAvell olarak İntişar ederek olan YENİ 
İSTANBUL, 1 Hazirandan İtibaren 13 Kuruş fiyatla 
satılacaktır.

Köylü Partisine 
giren mebuslar
Ankara, 29 (Hususî muhabiri, 

mizden) — Türkiye Köylü Par. 
tisi Genel Başkanlığı bugün ya. 
ymladığı bir tebliğ ile Demokrat 
Partiden partinin şahsî menfaat- 
lerine alet etmek ve parti içinde 
şahsiyatla uğraşmak iddialariyle 
D. P. den çıkarılan Çankırı Me
busları Kâzım Arar ile Kemal A. 
takurt’un partilerine alındıklarını 
bildirmiştir.

Polis halktan bazı kimseleri yüz numaraya hapsetti, seyircilere palaska ile hücum edildi, tören yerinde rezalet çıktı

Poster Dulles 
VVashington’da

Washington, 29 (YİRS) — Dış 
işleri Bakanı John Foster Dulles 
mahallî saatle 16.28 de, 12 Orta 
ve Yakındoğu memleketlerine 
yapmış olduğu üç haftalık seya
hatten dönmüştür.

500 üncü fetih yıldönümü mü
nasebetiyle yapılan dünkü töre
nin hiç bir İstanbulluyu tatmin 
ettiğine ihtimal veremiyoruz. Ha
zırlıkları senelerden beri yapılan 
merasim binlerce kişinin hayreti 
ve teessürü önünde nihayete er
di. Bize, her yıl kutladığımız 
muhtelif bayramlardaki intibaı 
bile veremediler. Halbuki sayısız 
ecnebî gazeteci, İstanbulun 500 
üncü fetih yıldönümünü takip et
mek üzere şehrimize bilhassa 
gelmişlerdi ve hepsi de dün Fa

tih Camii avlusundaki kalabalık 
arasında bulunuyordu.

Burada, polisin ve jandarma
nın ne kadar müşkül durumlara 
düştüğünü anlatmak kabil değil
dir. Sayıları kalabalığa nazaran... 
çok az olan polis, en ufak ve ba
sit tertibatı almaktan âciz bir 
halde boş yere çırpındı durdu. Ve 
neticede durumu düzeltmek ge
rekince halktan bazı kimseleri 
yüz numaraya hapsetti, seyirci
lere palaska ile saldırdı.

Ayrıca Fatihin türbesine gir-

Başbakan taç giyme 
törenine gidiyorAdnan Menderes ve Fuat Köprülü dün Ankaradan uçakla şehrimize geldiler

mek isteyen bir gazete fotoğraf
çısına da, içerde basın mensupla
rı bulunmasına rağmen polis 
müdürlerinden biri tarafından 
şunlar söylenmiştir:

"Gazeteciler giremez. Git kime 
şikâyet edersen et” .

Sanki 500 üncü fetih yıldönü
münün kutlanacağı evvelden bi- 
linmiyormuş ve son günlerde âni 
bir program hazırlanmış hissini 
duyduk. Bu durum karşısında sa
lahiyetli şahıslarının sayısız vaad- 
lerde bulunduklarım derin bir te
essürle hatırladık.

Bütün İstanbul dünkü törende 
duyduğu lıâyal sukûtunu-imkân 
olsa- 500 yıl unutamıyacaktır.

(Şehrimizdeki diğer me
rasimlere ait haberleri
miz ikinci sahifededir.)

Dün saat 16,55 te, Başvekil Ad
nan Menderes uçakla Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. Başvekil, Ye
şilköy hava alanında Vali ve Be
lediye Reisi, milletvekilleri, Baş
vekâlet Müsteşarı, generaller ve 
Marmara Komutanı, Merkez Ko
mutanı, Emniyet Müdürü, parti 
mensupları ve halk tarafından 
karşılanmıştır.

Ayrıca, dün sabahki ekspıesle 
Dışişleri Vekili Fuat Köprülü de 
Ankaradan şehrimize gelmiştir.

Başvekil Adnan Menderes, şeh
rimizden İngiltere Kraliçesi II. E- 
lizabeth’in 2 Haziranda yapılacak 
taç giyme töreninde memleketi
mizi temsil etmek üzere Londra- 
ya gidecektir.

Başbakan Yeşilköy hava alanında karşılanırken

Kabine toplantısı
Türk Ingiliz ticarî münasebetlerinin 

inkişaf ihtimalleri üzerinde duruldu
AnkRra, 29 (Hususi muhabiri

mizden) — Bakanlar • Kurulu bu 
sabah, Başbakan Adnan Mcndc- 

, resin riyasetinde saat on otuzdan 
j on üçe kadar devam eden bir top- 
1 lantı yapmıştır. Bu toplântıda Baş- 
[ hakan Adnan Menderesin Londra 
seyahati münasebetiyle memleket 
meseleleri ve bilhassa yeniden ’. İr 

I gelişme kaydeden Türk-lr.giUx ti

carî münasebetlerinin gözden geçi
rildiği anlaşılmaktadır. Başbakan, 
Londra seyahatinde İngiltere ile 
memleketimiz arasındaki ticaret 
münasebatına ait görüşmelerde 
bulunacaktır. Bu toplantıda Ba
kanlar Kurulu bazı kararlar al
mıştır. Kabine .toplantısından son
ra Başbakan Adnan Menderes sa
at on beş yirmide uçakla tstanbu- 

1 la hareket etmiştir.

Başbakanca 
E. H. Üstiindağ 
vekâlet edecek
Ankara, 29 (Hususi muhabiri 

mizden) — Başbakan Adnan Men 
deres’ln Londra seyahati miina 
sobetilo, Başbakana Sağlık ve Sos 
yal Yardım Bakanı Ekrem Hay 
ri Üstündağ, Dış işleri Bakanı Fû 
at Köprülü 11c İçişleri Bakanı Et 
hem Menderes vekâlet edecekler 
dir.

Mecliste fetih şehitleri 
için ihtiram sükûtu

Ankara, 29 (Hususi Muhabiri
mizden) — Bugün Mecliste Reşat 
Şemsettin 8lrer’in teklifi üzerine 
İstanbulun Fethinde şehit dü
şenlerin ruhunu tazim İçin beş 
dakika ihtiram duruşunda bulu
nulmuştur.

Ankara, 29 (Hususî muhabiri
mizden) — İspanya ile memle
ketimiz arasında bir ticaret an
laşması imzalanacağı ve İspan
yanın ildyüz bin ton buğday sa
tılacağına dair haberi daha evvel 
bildirmiştim. Bugün, İspanya 
heyetiyle memleketimiz arasında 
bu anlaşma imza edilmiş, ve İs
panya heyeti memleketlerine dön
müşlerdir. Yakında bu anlaşma-

HER HAFTA
*
►

: BİR ALTIN SAAT 
I! MÜSABAKAMIZ...
D
D YEN İ İSTANBUL 1 Hozi- 
Ĵ ran’dan itibaren Dikkatli oku- 
ıı yucularmdan her hafta birine 
11 gayet kıymetli bir altın saat 
1} hediye edecektir.

FATİH’İN KILICI!.



Y E N Î  İ S T A N B U L 80 Mayıs 1858 [500. Yıldönümü Dolayısiyle:
Tarih boyunca Istanbulun derdi:
K A C A K  E TMuzaffer BEKMAN

M
Tendik Bakteriyoloji Enstitüsü 

Sabık Mütehassıs Müdürü

EVZUU izah etmek için I tarihlerde yine kesimlerin
evelâ kaçak etin tarifi
ni yapmak lâzımdır. 

Kasaplık hayvanlar, şehir 
ve kasabalardh gelişi giizel 
semtlerde kesildikleri takdir
de akacak kan ve iç organla
rından çıkacak maddelerin 
fena koku hâsıl etmesine ve 
karasineklerin çoğalmasına 
sebep olur. Bu haller i»e, o 
semtin kavasını bozar. Umu
mî sıhhati ihlâl eder. Bu se
bepten kasaplık hayvanlar, 
izah olunan mahzurları önle
mek için, muayyen yerlerde 
kestirilir. Bu yerlere mez
baha denir. Buralarda hay
vanlar kesimden evvel mua
yene olunur. Kesimden son
ra da etleri ve iç organları 
muayene edilerek, insanlara 
bulaşıcı, bakteriyel ve para- 
ziter hastalıklarla malili o* 
lanları varsa onlar hahamda 
ilmin icapları yapılır. Bu u* 
mumî hizmetlerin karşılığı 
olmak üzere de belediyelerce 
mezbaha ücreti alınır. Ge
rek mezbaha ücretini öde
meksizin, gerekse muayene 
ettirmeksizin «atışa çıkarılan 
etlere bugünkü anlamiyle ka
çak et denilir.

Mezbaha dışında havvan 
kesmek, muayene ettirmek
sizin et satmak, bilhassa Is- 
tanbulda asırlar boyunca ölü 
lenememiş olan bir hareket
tir.

Fatih Sultan Mehmet, îs- 
tanbulu fethettikten sonra 
dükkânlarda, mahalle arala
rında «ı£ır ve korunların 
boğazlandığını, bu suretie de 
şehir sakinlerinin sınhati 
muhtel olduğunu nnlamıştı. 
Bu İşi salim bir yola sokma
yı düşünmüştü. Yedikulede 
deniz kenarında otuz Uç mez
baha yaptırmıştı. Numara- 
tatmıştı. Bunlardan on do
kuzunu koyun, mütebakisini 
»ıfır keaimin# tVırtmıştı. 

Şehrin muhtelif arantktHn*

muayyen yerlerde yapılması
nı temin rnaksadiyle bazı ka
rarların alındığını görüyoruz. 
Bunlardan, Takvimi V.ıkayi 
gazetesinin 1255 yıl 179 nu
maralı nüshasında yayınlan
mış olan, bir iradenin, Istan- 
bulda tavuk satışı yapan dük
kânlarda kesimin men’ı ile 
tavukçu dükkânlarının Li- 
moniskelesinde bu işe tahsis 
olunan mahalle kaldırılarak, 
kesimlerin orada yapılması 
lüzumunun, ihtisap nazırına 
tebliğ edildiğine dairdir.

Günümiıze biraz daha yak
laştıkça 1859 tarihli “ Dersa- 
adet İdarei Belediye Nizam
namesi” nde hasta ve zayıf 
hayvan erlerinin satılmama
sına ve münasip mahallerde 
mezbahalar inşası ile şehir 
içinde hayvan kesilmesinin 
menüne dair hükümler görü
yoruz.

Dr. Operatör Cemil To 
puzlu'nun şehreminliğinin 
(1912) ilk devrelerine kadar 
faaliyetine devam eden Top
hane mezbahalarının perişan 
ve müstekreh halini bilenler 
ve hatırlıyanlar pek çoktur. 
Sayın Prof. Cemil Topuzlu
nun Istanbulda fennî mezba
ha inşası ile hususî salhane
lerin kapattırılması lüzumu
na dair “Cemiyeti Umumıyei 
Belediyece bir kararı âcil” 
ittihazı için hazırladığı lapor 
üzerinden yıllar geçtikten 
sonra nihıyet bugünkü Ka
raağaç Mezbahası yapılmış
tır. Geniş teşkilâtiyle faali
yette bulunan mezbahanın 
l>ek yakanlarında semtleri 
malûm yerlerde halen yine 
mezbaha harici kesim yapıl
dığını ve mütecasirlerinin 
zaman zaman yaslandıkla
rını gazetelerde okuyoruz 

Bunlardan başka. Köy 
Kanunu hükümlerinden fay* 
dalanmak suretiyle Kâğıtha
ne. AlibevkÖyleri ile Kyüp

Ş E H İ R  h a b e r l e r i
J

Şehir köşesi :

Söziin kudreti
D

ÜN, sevimli F.K.G.-77 
yi mikrofonlardan dinli- 
yenler gerek Topkapıda, 
gerek Fatihte muazzam 

f bir program tatbik edildiği 
I vehmine kapıldılar.
1 Vehim ve hayal, hakikat 

ve realiteden daha kuvvetli o- 
luyor. Bunu, Ordinaryüs Pro
fesör Doktor Fcıhreddin Kerim 
nutuklariyle bir kere daha is
pat etti, böylece de mesleğini 
kendisini yetiştiren şehrin hiz
metine cidden koymuş bulun- \ 
duğnnu fiilen gösterdi.

" İmamın dediklerini yap, 
yaptıklarına vyma:, diye bir 
söz vardır. Bu atalar sözünü, 
cevval Vali ve Belediye Reisi
miz için şu ş.?klo sokabiliriz: 
“ Falırcddin Kerimin söyledik
lerini hayal et, yapmadıkları
nı görme!.,,

Fakat insan denilen bu meç
hul, tuhaf mahlûk! Aldanmak 
ve mûcize ihtiyacına mukave
met edemiyor, yukarıya savur
duğum hikemiyata hep işler o- 
lup bittikten sonra varıyor, yi
ne de, içimizde sonsuz iyi ni
yetler yüzünden — ve biraz da 
nahvet — gözlerimize rağmen 
aldanmış olmayı kabul etmi
yoruz ve sözün l'cazt da üst 
tarafını tamamlıyor.

Dün, fetih yıldönümü müna
sebetiyle....  Fakat bütün bun
lar neye yarar, yüksek politi
kacılara, Bizavstan fazla Bi
zans taraftarlarına rağmen, 
halk, o şaşmaz selim hissi ile 
her hususta hükmünü veren 
halk mukaddes hdtıralnnni ve 
büyüklerini istediği gibi ydd- 
etti, ve o hdrika mizah kudre
tiyle, kendisine çekilen palav
ralara, sûr dışından şöyle mu
kabele etti: “ Çadırımın üstü
ne, şıp dedi damladı!,,

BİR İSTANBULLU

500. Fetih yıldönümü için! FETİH BAYRAMININ 
dün yapılan merasimler BUGÜNKÜ PROGRAMKoreden kahramanlarımız telgraf gönderdi Kıbrıs Türklerinin anavatana bağlılığı
Istanbulun fethinin ve İstanbul 

Üniversitesinin Kuruluşunun 50» 
üncü yıldönümü münasebetiyle, 
bugün saat 15 de, Fon Fakültesi 
salonunda bir tören yapılmıştır.

Törende Türkiye Büyük Millet

öğretmenler ve öğrenciler hazır 
bulunmuşlardır.
Koreden gönderilen 
telgraf

İstanbul fethinin 500 üncü fetih 
yılı münasebetiyle Kore Türk Si-

Meclisi heyeti, Millî Eğitim Vekili 1 lâhlı Kuvvetlerinden Vali ve Be-

Adliye «Polis
KamntpM* cinayeti 
faili yakalandı.

Rıfkı Salim Burmak, İstanbul ve 
Ankara Üniversiteleri Rektörleri, 
Patrik Athonagoras, Hahambaşı, 
Üniversite öğretim üyeleri ve seç
kin bir dâvetli kütlesi hazır bulun
muştur.

Şehir Bandosunun çaldığı istik
lâl Marşının hep bir ağızdan söy- 
nilmeainden sonra Milli Eğitim 
Vekili Rıfkı Salim Burçak, kürsü
ye gelerek fetih hakkında bir ko
nuşma yapmıştır. Milli Eğitim Vo- 
kilinln konuşmasından sonra Rek
tör ve birkaç profesör de konuş
malarda bulunmuşlardır.

Merasime Üniversite Talebe Bir
liği adına, Enver Aydının, genç
liğin hissiyatını belirten heyecan
lı bir konuşması ile son verilmiş
tir.

Bu merasimden sonra dâvetHler 
hep birlikte, Şehzahedaşında Ku
yucu Muratpaşa medresesinde ha
zırlanan "Fatih devrine ait resim 
ve fotoğraf sergisi,, ni, Profesör- 
lerevindeki, Fatih devri yazma ki
tapları. ve merkez binasındaki Tıp 
Enstitüsünde hazırlanan Fatih 
devri İlim ve sanatına alt vesika
lar sergisini ziyaret etmişlerdir, 
çinili Köşk Müzesinde açılan * 
müze

1472 yılında Fatih tarafından 
yaptırılmış olan Çinili Köşk Miize- 
slndo dün Fatihin kitapları, kılıç
ları, kaftanları, minyatürleri ve 
fermanlarından müteşekkil bir 
müze açılmıştır.
Sağlık Okulundaki 
kutlama töreni

Sağlık Memurları Okulunda bü
tün öğretmen ve öğrencilerin İşti
rakiyle Istanbulun 500 üncü fetih 
yılı İçin yapılan toplantıda oku) 
müdürü bugünün önemini belirten 
bir konuşma He t.ireni açmış, mü
teakiben tarih Öğretmeni tarafın
dan fethin cereyan şekli etraflıca 
anlatılmış vo iki öğrenci Türk 
kahramanlığı ve fethe ait «lirler 
okumuşlardır.
Lise, orta ve İlkokullardaki 
merasim

Dün ayrıca şehrimiz İlk ve or
ta okullarlyle liselerinde 500 üncü 
yıldönümü münasebetiyle toplantı
lar yapılmış ve öğretmenler İstan
bul un fethi ve T'atlh devri mev
zuunda öğrencilere konferanslar 
vermişler ve bu münasebetle ya

lcdiye Başkanlığına aşağıdaki tel 
graf gelmiştir:

"Vali ve Belediye Reisi, İstan
bul.

Güzel yurdumuzun şirin şehri 
Istanbulun fethinin 500 üncü yıl
dönümünü Kore Türk Silâhlı Kuv
vetleri mensupları adına kutlar, 
saygılarımı sunarım.,,

Koro Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Komutanı : Tuğgeneral Sırrı 
Acar

Yüksek Ekonomi re Ticaret 
Okulundaki tören

İstanbul Yüksek Ekonomi ve 
Ticaret Okulunda fetih yıldönümü 
dolayısiyle yapılan törende dâvet- 
111er ve 1000 den fazla talebe bu
lunmuştur. Törene istiklâl Marşı 
İle başlanmış, kürsüye gelen Okul 
Müdürü Prof. Nihat Sayarın fetih 
yıldönümünün ehemmiyetini belir
ten bir açılış söylevinden sonra 
İsmail Hablb Sevük tarafından İs
tanbul fethinin yedi cepheden c- 
hemmiyoti mevzulu bir konferans 
verilmiştir.
Fener alayları

Gündüz yapılan merasimlerden 
başka gece de denizde ve karada 
fener alayları tertip edilmiştir.

Bu sabah, askeri okullar tara
fından tertiplenen jimnastik bay
ramı Mlthatpaşa stadında saat 
10,30 da açılacaktır.

İstanbul Belediye Konservatua
rı orkestra Vc korosu Taksim Be
lediye Gazinosunda konserini ve
recektir.

öğleden sonra ayni stadda fut
bol ve atletizm müsabakalarına 
başlanacaktır.

Şehrin muhtelif yerlerine konu
lacak oparldrlerle yapılan mera
simler yayınlanacaktır. Vitrin mü
sabakalarına devam edilecektir.

«n Bundan bir hafta kadar evvel Vınlanan earrlerl tevil etmişlerdir. 
.»II l Itırındaki k o r l e r d e  Yte ^İBayram  Koçanlk adlı birini K a .1 Kibri» Türklerinin<i<* ve nuhallclerind»} oulu , „

« . . .  L .. 41ı , « .  .,— ı^ . . , ı .  1 lüon u n au u  S a rıverd i (Cfmi »ımpaşada Kulaksız mezarlığı d .  *"■ v*‘ *n» batiılığı
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Yeni tâyinler
Ankara, 29 (Hususî muhabiri

mizden) — Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası Umum Müdür 
muavinliğine adı geçen bankanın 
Umum! Kâtibi Emir Şengcl, ve 
Tarım Baltanı Ziraat İşleri Umum 
Müdürü Necati Tungay'ın da Top
rak ve İskân işleri Genel Müdür
lüğüne tayin edilmişlerdir. Her i- 
kişine alt tayin keyfiyeti de 
Yüksek Taadlka iktiran otmlf ve 
bugün Resmî Gazetede yayınlan
mıştır.

Basın kartları Ağustos 
başına kadar yürürlükte 

kalacak
Ankara, 29 (Hususî muhabiri

mizden) — Basın kartı yönetmen-

İstanbul Belediyesi tarafından 
hazırlanan Çiçek Bayramı bugün 
çiçek arabalarının saat 14 te Tak
simden hareketiyle, Atatürk Köp
rüsü, Bulvar, Aksaray, Beyazıt ve 
Divanyolunu takiben GUlhanepar* 
kına gelmelerini müteakip saat 16 
da İstanbul Vali ve Belediye Baş
kanı tarafından açılacaktır. Dün 
de bildirdiğimiz üzere, bu bayram 
bir ay devam edecektir.

Ayrıca bugün Spor ve Sergi 
Sarayının bulunduğu yerdeal iki 
numaralı parkta İstanbul şenlik
leri yapılacak ve ananevi usul U- 
zere tertip edilen fetih güı eşleri 
başlayacaktır.

Üniversite Fen Fakültesinde sa
at 15 te fethe dair konferanslara 
devam edilecektir.

. Rumellhisarında Şair Nigftr İlk 
okulunun açılı? töreni 11,30 da ya
pılacaktır.

Saat 15 te Beyazıt Çocuk kü
tüphanesinde Türkiye okullar ara
sı resim sergisi açılacaktır.

Ankara Devlet Tiyatrosu tara
fından temsil edilmekte olan Fa- 
tim piyesinin temsiline saat 15 ve 
21,15 te devam olunacaktır.

Mili! ve mahallî oyun ekipleri 
Taksim ve Tepebayı gazinolarında 
programlarına devam edecekler
dir.

Şehir Komedi Tiyatrosunda 30 
Hazirana kadar devam edecek o-

lifti değişeceğinden hâlen basın ; lan orta oyunu temsillerine bajla- 
mensuplarının ellerinde buıuiıan ■ nacaktır.
ba«ın kartlarının 16.1953 ten Milli ve mahalli oyun ekipleri 
16.1953 tarihine kadar İki ay I Kadıköy Süreyya Sinema Bançest 
müddetle uzatılablldtğl bildirilmek jve Suadlye Plâj gaslnosıınd* pro- 
tedlr. gramlarına devam edecektir.

Bugün matbuat âleminde 50 yılını dolduranlardan
Hamdullah Suphi Tannüver Adnan Adıvar

Matbuat âleminde 50 yılını 
dolduran yazarlar jübilesi
BegyUzüncU fetih yıldönümünün 

maalesef muvaffak olmamış töre
ni arasında, kendi başına ve tfahsî 
teşebbüsle oir varlık halino gel
miş bulunanlar» da var. Bunlardan 
birisi, belki de en başta geleni 
Hakkı Tarık Us'un tertiplediği, 
kültür ve san^t hayatımızla ya
kından alfticadar bir merasimdir. 
Bu da, matbuat âleminde bundan 
elli yıl evval ilk yazılarını neşre
dip hâlen hayatta bulunan muhar
rirler adına tertip edilen Jübile
dir.

Bugün saat 15,30 da Üniversite 
Fen Fakültesi konferans salonun
da Milli Eğitim Bakanının bir 
nutku ile açılacak merasim, bu 
vadide Hakkı Tarık Us’ıın Hazır
ladığı jübilelerin UçüncüsUdılr. En 
sonuncusu 1.348 senesi Ekim ayın
da yapılmıştı ve iki yüz Kadar 
— belki de fazla — ‘'ellilik'’ mu
harrir anılmıştı. Son beş sene zar
fında, İçlerinden bir haylisini Kay
bettiğimiz bu muharrirlerde:» son
ra, şimdi, sıra onların “küçükle
rine" gelmiş bulunuyor ve bugün 
kendilerine karşı hürmet vc tak
dirlerimizi bildirmek vesilesini el
de edeceğiz.

Bu Jübilenin bir hususiyeti de, 
on yaşında bir muharririn takdim 
edilmesi olacaktır. Bir kız çocu
ğu olan muharrir, yedi yaşında 1- 
ken mektepte temsil edilmek üze
re piyesler yazmış, kabul ettirmiş 
ve oynattırmıştır. Neşe On irsim 
da, elli sene sonra yani, 2000 se
nesinde, jübilesinin yapılmasını te
menni ederiz.

Asıl garibi, bugün elli senelik 
matbuat hayatı tea’lt edilecek 
muharrirlerden Çerlf Remzi Re* 
yent'ln ds bit tercüme “ Okuma 
Kitabı" olan İlk eserini yedi ya
şında vermiş bulunmasıdır. Bu 
İtibarla, gerek kendisine, gerek 
küçük Neşey# “Hârika çocuk ’ dİ

yanına da rakam İle kaç yaşında 
eser verdiklerini yazdık, Öylece o- 
kumanızı rica ederiz, — fa.

Musahlpzade Celâl, piyes mu
harriri 1868 (35) — Konyalı A- 
tıf Tüzüner, 1869 (34) — Emekli 
Öğretmen Memişoğlu Süleyman 
Sırrı Tokay, 1874 (22) — Meşru
tiyet mücahitlerinden Tevflk Nev- 
zadın kardeşi doktor NevzRt Re
fik, 1875 (19) — Baytar! Yayınlar 
sahibi Cafer Fahri Dikmen, 1876 
(24) — Haşan Cemil Çambel, 
1877 (21) — Genç Kalemler mu
harrirlerindim Talât Kayaalp 1878 
(21) — Esat Serezli, 1878 (25) — 
Erzurumlu Nazml ören, 1878 (21)
— Profesör Ethem Menemencioğ- 
lu 1878 (20) — Asaf Muammer 
KUtayiş 1879 (20) — Eski Bahri
ye zabitlerinden Muhiddln Alnyl- 
ğit 1879 (24) — Tercümanı Ha
kikat muharrirlerinden Mccdi Çe
te 1879 (18) — Selftnlkte çıkan 
Asır muharrirlerinden hâlen Hür
riyet gazetesi idare müdürü Fah
ri Rcflg 1870 (18)*— Eski Malû
mat muharrirlerinden Esat Sezai 
RUnhüllük 3880 (19) — Son ese
ri “ Döner Dünya” gazetemizde 
tefrika edilmeğe başlanacak olan 
Halide Edil) - Adıvar 1882 (15) — 
Adnan Adıvar 1882 (15) — Ka
zan Türklerinden Abdullah Battal 
Taymaa 1882 (21) — Besim A- 
talay 1882 (20) — Muatafa Na
mık Çankt 1883 (19) — Emekli 
zabit Mehmet Rnaim Özgen 1883 
(20) — Kızan Türklerinden Za- 
kir Kadri Oğan. 1883 ( 21) — Sad
rı Aydoğdıı, 1883 (11) — H a r 
rullah Taceddln Yalun 1883 (20)
— Vakit gazetesi başmuharriri 
Aaım Us 1884 (18) — Ziya Sikir 
1884 (15) — Yahya Kemal Be- 
vatlı 1884 (17) — Manastırlı Ba* 
haeddln 1884 . (17) — Besulzads 
Mehmet Emin, 1884 (19) — Mu-

jvaffak Menemencioğlu, 1884 ( 20)
— Reşit Saffet Atablnen 1884
( 17\ —  N a z ım  P n m v . 1884
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Her kasabın hayvanlarının 
kesileceği mezbahaları da 
tesbit ettirmişti. Bu yerler
den senevi tahsil olunan yir
mi bin akçeyi Büyükayasof- 
yaya vakfetmişti. O tarih
lerde kasap dükkânları da 
tapuya kasap dükkânı olarak 
tescil edildiği, kayıtlardan 
anlaşılmaktadır.

Zamanına göre çok güzel 
olan bu organizasyonun ve 
nizamın tedricen bozulduğu,

ve etlerinin de taze veya 
müstahzar şekilde İstanbul 
piyasasına sürüldüğü malûm
dur.

Hakikatte ve ilmi icaplar 
bakımından biribirinden fark
sız olan bu yerlerde kesilip 
istihlâke arzedilen etlerin 
kâffesi bngünkü mevzuat 
karşısında kaçak etler cüm- 
lesindendir.

İzahattan anlaşıldığı gibi 
kasaplık hayvanların muay-

« e  sâdır olan hattı' yerlerde . kestirilip sıhhî
hümayun ve mevzuatı kadı 
meye mugayir” Edirnekapı, 
Kumkapı. Samatya, Balat, 
Fener ve Eyüp senitlerinde 
ve Istanbulun mahalleleri ile 
çarşısı aralarında salhane
ler ihdas ve hattâ dükkân
larda dahi hayvan boğazlan
dığı için muhdes salhanelerin 
cümlesinin şeddi ile bu ha
reketlerin men’i ve kasaplık 
hayvan kesiminin Yedikule 
mezbahalarında yaptırılması 
“ Usûlü kadîm üzre amel o- 
lunması babında,, II. Sultan 
Ahmet tarafından, İstanbul 
kadısına, sekbanbaşısına, ih- 
tisap ağasına, koyun emini
ne, Ayasofya mütevellisine, 
kasaplar kethüdasına ferman 
buyurulmuş olmasından an
laşılıyor.

Zamanımıza daha yakın

muayenelerinin yapılması ı 
çin zaman zaman ve sık sık 
hükümler konulmuş olmasına 
rağmen bu hükümlere aykırı 
olarak gelişigüzel yerlerde 
hayvan boğazlayıp etlerinin 
istihlâke verilmesi cüretkâr
lığı jçin bir sebep aramak lü
zumu hâsıl oluyor. Bu lüzum 
üzerinde duran eski kasaplar 
cemiyeti reisi Nuri Menemen- 
ci “ Istanbulun et dâvasının 
iç yüzü” başlığı ile Akşam 
gazetesinde neşrettiği seri 
yazılarında gerek kaçak et, 
gerekse et fiyatının yüksek
liği sebeplerini çok etrafiı ve 
vâkıfane bir surette bulmuş 
ve tahlil etmiştir. Bu sebep
lerden en mühimmini noksan 
bırakmıştır. Onu da ben iiâve 
edeyim. “Kellim kellim lâ 
yenfa.”

kalanmıgtır.
Fazlı verdiği ifadede cinayeti 

kendisinin işlediğini itiraf etmiş
tir.

Pantalonundaıı 3000 lirası 
çalındı.

Aslen îzmirde olup bir milddet- 
tenberi şehrimizde bir otelde ka
lan Emin Sapcı evvelki g:ün poli
se müracaat ederek yattığı odada 
asılı bulunan pantalonunun cebin
deki 3000 liranın meçhul bir şahıs 
tarafından çalındığını bildirmiştir.

Hâdise hakmda tahkikata baş
lanmıştır.
Makasla ağır bir 
yaralama.

Galatada Gündoğdu otelinde mİ. 
safir bulunan Salih Kandemir ile 
Maksut adlı iki gemici evvelki 
akşam sebebi henüz anlaşılamı- 
yan bir meseleden dolayı kavga 
etmeye başlamışlar, Maksut Sa
lih! makasla ağır surette yarala
mıştır.

Yaralı Liman hastanesine kal
dırılmış, hâdiseyi müteakip kaçan 
sanığın aranmasına başlanmıştır.
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RAMA- MAYIS MAYIS
KAN

17 3 0 17

1 8 7 2 Cumartesi 1 8 6 9

V A K İ! V A SA TI EK A N 1

Güneş 4.32 8.59
ö*Ie 12.11 4.36
ikindi 16.11 8.37
Akşam 19.33 12.00
Yatsı 21.30 1.58
ImsAk 2.18 6.45

etmiştir. Çelengin Türkiye' Milli 
Gençlik Komitesi tarafından Fa
tihin Türbesine konulmasını isti- 
yen Kıbrıs Türklerinin mektupla
rında:

“Ana vatanımıza, Türk büyükle
rine, millî ve askerî bayramlarımı
za verdiğimiz ehemmiyet ve bağ
lılığımızı göstermek maksadiyle 
Fatihin Türbesine tarafımızdan 
bir çelenk konulmasına karar ve
rildi,, denilmektedir.

Türkiye Millî Gençlik Komitesi 
adına hazırlattırılan bir başka çe- 
lenkle beraber Kıbrıslılarm çelen- 
gi komite mensupları tarafından, 
temsilî otağı hümayundan kafileyi 
takiben getirilerek Fnt.ih’n Türbe
sine Türk gençliği adına konul
muştur.
Saint Benoit Lisesinde 
yapılan ınüsanıero

Fetih haftası münasebetiyle dün 
Fransız Saint Benoit Erkek Lise
sinde de bir müsamere tertip edil
miş bulunuyordu. Bu müsamerede 
"Fatihin Çocukluğu,, adlı manzum 
ve müzikal eser temsil edilmiştir. 
Musevi Karma 
Lisesindeki tören

Istanbulun fethinin beşyüzüncü 
yıldönümü münasebetiyle dün 
Beyoğlu Musevi Karma Lisesinde 
bir tören tertip edilmiştir.

Törende, günün mâna ve ehem
miyetini belirten konuşmalar ya
pılmış, şiirler okunmuş, okul ko
rosu tarafından şarkılar söylen
miştir. Töreni müteakip misafir
lere, talebelerin hazırlamış olduğu 
Fatih ve Istanbulun Fethi mev- 
zuundaki karakalem ve sulu boya 
resimlerden mürekkep sergi gez- 
dirilmiştir.
Gelenbevl Ortaokulunda 
fetih yıldönümü

Türk Istanbulun 500 üncü fetih 
yıldönümü münasebetiyle Gelen- 
İbevî Ortaokulu tarafından tertip 
edilen merasim sabah ve öğleden 
sonra olmak üzere vapılmıştır. Tö
rende dâvetliler. öğrenci velileri.
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E Z A N
En büyük ibadetimiz olan 

namaz için Mulıammed üm
metini camiye davet eden en 
güzel şey ezandır.

Biz zaten dinimizin icabatı 
olduğundan lıcr dine hürmet 
ederiz, aralarında mukayese 
yaymak bize düşmez. Buna 
rağmen şunu söyliyclim ki 
ezanımızın insanlara ferahlık 
veren bir güzelliği vardır.

Hatta eğer çok güzel bir 
sesle okunmuş olursa insanı 
vecde getirir.

Ezanın en büyük bir mezi
yeti de yalnız Muhamnıed üm
metini camiye davet değil, 
onlara salâh ve hayır dile
mektir.

Bunun bizim ana dilimiz i- 
le olması kadar güzel bir şey 
yoktur. Bilhassa yeni nesil 
şimdi Arapça kelimeleri bil
mediklerinden Arapça okunan 
ezanı hiç anlıyamamaktadır- 
lar.

Ne yazık ki yeni iktidar iş

başına geldiği vakit sanki 
mühim bir iş kalmamış gibi 
ilk çıkarılan kanunlardan bi
ri ezanın Arapça okunmasına 
dairdi.

Biz geçenlerde Ankara şeh
rinin asıl ortasında Hacı Bay
ram Camii minaresinin dört 
köşesine yüksek ses verici â- 
letlcr konduğunu gördük. Eza
nı artık müezzin efendi aşağı
dan okuyacak ve yukardan, 
bu madeni borulardan ezan 
her tarafı çın, çın çınlatacak 
imiş.

En garibimize giden şeyler
den bir de bu âletin üzerinde 
bir firma reklâmının yazılmış 
olmavdır.

Mukaddesata riayeti herkes 
bir vazife bilir. Onun için bu 
işin nasıl olduğunu bir türlü 
anlıyamadtk. Bizi ilgili ma
kamlar aydınlatırsa çok mem
nun olacağız.

' YENİ İSTANBUL

Bugün jübilesi yapılacak mu
harrirlerin sayılan elliye yaklaşı
yor. Aralarında, hiç de "sili sene
lik muharrir" denilemiyecek ka
dar genç, sinde ve tüvanâ olanlar 
çoktur. Meselâ bir İzzet Melih, bir 
Âbidin Daver, bir Hamdullah Sup
hi, bir Hâilde Edib gibi.

Jübilede, genç “ ellilik” muhar
rirleri, kendilerinden bu sanada 
daha eski olanların takdim edece
ği söyleniyor. Bu arada, ‘ Eski 
Sadrâzamlar” isimli uzun tetkik 
eserinin son sayısını da neşie mu
vaffak olan îbnülemin Mahmud 
Kemal’in söz alacağı bildiriliyor. 
Daha eski, demekle burada sadece 
kıdemden bahsetmek istedik, va- 
kaa, kadîm, kıdemi üzere terko- 
lunur derlerse de, üstad’ın en genç 
muharrirlere taş çıkartacak me
ziyetleri olduğu herkesin malû
mudur.

Hoş, bu sahada, yani, kıdemine 
rağmen genç kalmış olmakta ken
disi yalnız değildir. Bu jübileye 
söz söylemeğe davet edilmiş daha 
kıdemlilerden burada adını söy
lemek istediğimiz —çünkü yaşının 
seksene yaklaştığım bildireceğiz— 
bir genç muharrir:

— Geçen sefer (yani 1948 de) 
de geldim, beni bir sürü bunakla 
beraber oturttular, benim onların 
arasında işim ne?

Diye itiraz etmiştir.
Bugün jübilesi yapılacak mu

harrirleri yaş tarihleri sıra3i ile 
aşağıda bildiriyoruz, isimleri ya
nma, doğdukları seneyi ve onun

(17) — Mehmet Âsaf Eorsacı 
1884 (15) — Mithat Cemal Kun- 
tay, 1885 (10) — Hamdullah Sup
hi Tanrıöver, 1885 (19) — Haşan 
Vasfi Menteş, 1886 (17) — âka 
Gündüz, 1886 (15) — Abidtn Da
ver, 1886 (16) — izzet Melih Dev
rim 1887 ( l i )  — Ali Canip Yön
tem, 1887 (16) — Mehmet Raif 
Oğan 1887 (34) — Doktor Ali Sü
ha Delilbaşı 1887 (14) — Eski 
valilerden Abdullah Feyzi IUrel,
1887 (17) — Ragıp Nureddln Ege,
1888 (16) — İzmirli muharrir 
Bezmi Nusret, Kaygusuz, 3890 
(14) ve Şerif Remzi Reyent 1891 
(7).

YE N İ İSTANBUL

Sahibi: TENİ İSTANBUL 
Neşriyat Limited Şirketi Müdürü: 

Salih Keki AKDAMAB

Yazı İşlerini fiilen İdare 
eden Mesul Müdür t
Muzaffer SOYSAL

Neşredilmiyen yazılar 
iade edilmez.

Y E N İ  İ S T A N B U L  
Abone Türkiye İçin seneliği 82- 
altı aylığı 17 üo aylığı 9 liradır. 
Hariç memleketler iki mislidir.

İLAN TARİFESİ 
lifin sayfasında İcra, tapu, mah
keme. noter ve bilumum ticari 
iAninnn santimetresi 2.6 liradır.

Basıldığı yeri 
Yeni İstanbul Matbaacılık 
Limited Şirketi Matbaası
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işte! Sen ki lise mezunusun, bunu bil
miyor muydun?

— Hayır, itiraf ederim.
Edmee ne diyeceğini bilmiyerek 

sustu. Kocası lüzumsuz oir heyecanla, 
ipsiz sapsız bir şekilde konuşmuştu.

“ öyle anlar var ki, bir vahşiye, cen
gelden çıkmış bir adama benziyor. Fa
kat ne bitkileri biliyor, ne de hayvanla
rı, bazan da insanları bile bilmez gibi
dir...” diye düşünüyordu.

Yanı başında oturan Cicim bir kolu 
ile onu omuzundan tutuyordu. Boş eliy
le de boynundaki kolyenin çok güzel, 
tam yuvarlak ve muntazam küçük in
cilerini okşuyordu. Edmre Cieım’in 
fazlasiyle kullandığı parfümü sıcak 
odada bir gül koklar gibi başı dönerek 
kokluyordu.

__Fred, gel uyuyalım.. Yorgunuz...
dedi.

Cicim duymamış gibiydi, inci kol
yeye inatçı, korkulu bir bakışla bakı
yordu.
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— Fred...
Cicim ürktü, kalktı, deli gibi pija

masını çıkardı ve kendini çırılçıplak 
yatağa atarak, başını köprücük kemiği
nin henüz çıktığı genç omuza dayadı. 
Edmee bütün vücudu ile itaat ediyor, 
belini çukurlaştırıyor, kolunu açıyordu. 
Cicim gözlerini kapayıp, haıeketsiz dur
du. Genç kadın Cicim’in yükü altında 
zor nefes aldığı halde, ihtimamla uya
nık kalarak, kocasının uyuduğunu sa
nıyordu. Fakat biraz sonra Cicim uyu
yan bir adamın şuursuzca nomurdan* 
masına benzer bir sesle, çarşafa sarına
rak, yatağın öbür ucuna döndü.

Edmee:
“ Hep böyle yapar’,, diye düşündü. 

★
Edmâe kış boyunca her sabah dört 

pencereli, dört köşeli bu odada uyandı. 
Kötü havalar Henri-Martin caddesinde
ki yeni evlerinin bitmesine engel olmak
taydı. Siyah mermerden bir banyo oda
sı, bir Çin salonu, alt katta bir yüzme 
havuzu ve bir jimnastik salonu istiyen 
Cicim’in bu cstiİeri hazırlıkları daha da 
geciktirmişti. Mimarın itirazlarına Ci
cim: “ Vız gelir. Parayı veren düdüğü 
çalar. Fiyatına bakmıyorum ki„ diye 
cevap veriyordu. Fakat ikide biı “ Pe- 
loux oğluna kazık atılmaz,, diyerek, bir
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faturayı son kuruşuna kadar tetkik 
ediyordu. Toptancı fiyatlarını, çimento 
ve renkli mermer tozu nevilerini bek
lenmedik bir vukufla ve müteahhitleri 
şaşırtan bir rakam hafızasiyle münaka
şa etmekteydi. Genç karısına pek az 
danıştığı halde, onun Önünde otoritesini 
belirtmeye, bazan da kendi kararsızlı
ğını kısa emirlerle maskelemeğe çalışı
yordu. Edmee kocasının doğuştan renk 
zevki olduğunu, fakat şekil güzelliği ile 
stil hususiyetlerini hiçe saydığını anla
mıştı.

Cicim bazan:
— Amma da uzun ediyorsun sen... 

Şey... Edmee! diyor. Fümuaı için bir 
karar mı vereceksin? işte sana bir tek
lif: Duvarları maviye boyarsın, şöyle 
çiğ bir maviye. Halı ise mor olur, du
varların mavisine küfreden bir mor. 
Ondan sonra da içine hiç korkmadan 
siyah ve yaldızlı eşyalar, biblolar ko
yarsın.

— Evet, hakkın var, Fred. Arna bü
tün bu güzel renkler fazla göz alıcı ol- 
mıyacak mı? Zarif, aydın, iç açıcı şey
ler de lâzım, meselâ beyaz Dir vazo, bir 
heykel...

Cicim:
— Hayır, diye sözünü k*rti. Beyaz 

vazo, heykel benim çıplak halim olacak.
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Odada çırılçıplak dolaştığım zamanlar 
için kabak kırmızısı bir yastık, bir eş
ya, ne bileyim ben, bir şey bulundur
malı.

Evlerinin şüpheli bir saray, Cicim
in güzelliğine bir mâbet haline getiril
mesini Edmee isyanla karşılıyorsa da, 
bu fikir şehvet duygularım okşuyor, 
Cicimün estilerine karşı gelmiyerek, 
meselâ Marie-Laure’un verdiği küçük, 
ama çok kıymetli, beyaz bir eşyayı koy
mak için kendisine bir “ köşecık,, ayrıl
masını yalvarıyordu.

Çok genç, fakat iyice talim görmüş 
bir iradeyi gizliyen bu yumuşaklığı sa
yesinde kaynanasının evinde kaldığı 
dört ay boyunca, soğukkanlılığına, ne
şesine, diplomatça becerikliliğine karşı 
kurulan pusuların, tuzakların hepsini 
boşa çıkarabildi. Bu kadar uysal bir 
av karşısında hedefini şaşıran Charlotte 
Peloux oklarını boşa harcıyor, ısırma
ya muvaffak olamıyordu.

Cicim ikide bir ona taş atarak:
— Soğukkanlı olun, Madama Pe- 

loux, diyordu. Sizi şimdiden dizginle
mezsem gelecek kış yiyecek kimseniz 
kalmaz..

Edm6e kocasına korku ile şükranın 
birbirine karıştığı bakışlarla bakıyor, 
aldırış etmemeğe ve hele Madame Pe-
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loux’ya bakmamaya gayret ediyordu.
Bir akşam, masada Charlotte isim

leri şaşırır gibi oldu, ve krizantem dolu 
vazonun üstünden Edmee’ye üç defa 
Lea diye hitap etti. Cicim şeytanî kaş
larını çatarak:

— Madame Peloux, hafızanız zayıf
lıyor sanırım, dedi. Bir yalnızlık tedavi
si size iyi gelir mi acaba?

Bunun üzerine Charlotte Peloux 
tam bir hafta sustu, fakat Edm6e ko
casına: “ Benim için mi ona k-zdm? Be- 
ni mi, yoksa benden evvelki o kadını mı 
müdafaa ediyorsun?,, diye sormaya ce
saret edemedi.

Çocukluğu, genç kızlığı ona sabırlı, 
sessiz, ümitli olmayı, mahpusluğun si
lâh ve ustalıklarını kolaylıkla kullanma
yı öğretmişti. Güzel Marie-Laure kızı
nı hiç azarlamaz, sadece cezalandırmak
la yetinirdi. Edm6e annesinin ağzından 
sert bir lâkırdı duymadığı gibi, tatlı bir 
söz de duymamıştı, önce vnlnız büyü
müş, sonra yatılı mektebe gitmişti. Ta
til aylarında eve döndü mü. gene yal
nız kalır, süslü bir odaya tek başına 
kapatılırdı. Daha sonraları güzel anne 
kızında başka bir güzelliğin, mütevazı, 
çekingen ve o nispette dokunaklı bir gü
zelliğin ilk belirtilerini görünce, onu ev
lendirmek, rastgele birine vermekle 
tehdit etti., t "*  «ui«a<xi)
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Ceza Kanununda yapılacak
değişiklik Mecliste görüşüldü

Ankara, 29 (Hususî muhabiri
mizden) — Bugün, Türk Ceza 
Kanununun tâdiline dair olan 
kanunun müzakeresine geçildi. 
Kâmil Boran (C.H.P.): Kanunu 
tümü üzerinde söz alarak birin
ci maddesinden son maddesine 
kadar tâdile muhtaç olan ve 597 
maddeden müteşekkil bulunan 
kanunun hiç değilse en çok ihlâl 
edilen hükümlerini Hükümetin 
tesbit etmesini, halbuki tasarı
nın tek maddesine dahi Hüküme
tin el sürmediğini söyledikten 
sonra (tcra Vekilleri Heyetine

ve âzalarından biri aleyhine sıfat 
ve hizmetlerinden dolayı işlenen 
suçlardan takibat yapılması şi
kâyete tâbi değildir). Maddesini 
ele alarak bu hususta Savcıların 
dâva açmalarını ve bu dâvaların 
şikâyete bağlı olarak açılmasını 
istedi. Dünyanın hiç bir yerinde 
ve hiç bir rejiminde bu derece 
tarafgirane düşüncelerle Hükü 
met erkânının şahısları için isti- 
şari kanunlar çıkartmağa teşeb
büs edildiği görülmemiştir, dedi. 
Sözlerine devam eden hatip, bu 
işin Savcılara bırakılmasını,

500 üncü Fetih y ıldönüm üne lây ık  o lm ayan

DÜNKÜ TÖRENDE HAYAL 
SUKUTUNA UĞRADIK

Hikmet SAİM

mahkemelerimizin işlerini çoğal
tacağım kaydederek ayrıca, bu 
madde altında Hükümet erkânı
nın eski devirlerde ulûhiyet iddia 
eden hükümdarlar gibi delinmez 
bir zırha bürünmelerinin doğru 
olmadığını bilhassa Türk matbu
atının bu sahadaki meşru 
vazifelerini sekteye uğratmak 
gibi bir zihniyet taşıdığını ifade 
etti.

Fatih Sultan Mehmet îstanbulu 
zaptedişl sırasında, dün halkımı
zın 500 üncü fetih yıldönümünü 
seyrederken çektiği eziyeti belki 
hissetmemiştir. Dün, gerek dâ- 
vetll, gerekse dâvetsiz, töreni tam 
mânasiyla takip edebilen herkes 
bir Fatih sayılabilir doğrusu.

29 Mayıs 1953 şüphesi/ büyük 
bir gündü. Fakat biz onu manle- 
sef en normal bayram günlerimi
zin seviyesine yükseltmeğe bile mu 
vaffak olamadık. 500 yıllık hâtıra, 
gurur ve ümidimizi, hnngl cüretle 
basit bir hâdise şeklinde tecelli et. 
tirdiler. Dün her bakımdan hayal 
sukutuna uğradık. Beklediğine 
kavuşamamaktan doğan bir hayal 
sukutu. Halbuki beklediğimizde 
de bir fevkalâdelik yoktu.
YUz numaralara hapis.

Fatihte yapılan tören İçin da
ğıtılan dâvetlye sayısı bin İle İki 
bin arasındaymış. Halbuki Fatih 
camii avlusunda beş bina yakın 
kalabalık vardı. Aciz bir polis, a- 
cemi bir Jandarma kordonu geri 
sinde bulunan binlerce kişi bu kor. 
donu kolaylıkla defalarca yardı, 
geçti. Gerek polisin, gerekse Jan
darmanın adedi günün önemine 
göre pek asdı, Va her hareketten 
belli oluyordu kİ, şimdiye kadar 
teabıt edilmemiş bir program çer
çevesi içinde hareket edilmektey
di Eğer, e vvelden kararlaştırılmış 
bir hareket tartı vardiya* ve ge- 

-  dun «d.

oradaki yüznumaraya hapsetti. 
Bazı polisler halka palaskalarla 
saldırdılar. îşte bütün bu haki
katler, sayısız ihmallerin yürekleh 
acısı neticeleridir.

Dün halk, kendine gösterilen 
dar yerlere haklı olarak siğamı- 
yordu. Zaten buna imkân mı var
dı ki? 500 üncü fetih yıldönümün
de insan kendi içine bile sığamı
yor vo bütün gururuyla taşmak 
istiyor etrafa.

Geçit resminin yapılacağı saha
ya ik| yüze yakın fotoğrafçı dol
muştu. Gelen ecnebiler şehrimiz- 
de bu kndar çok gazete fotoğraf
çısı görmekle hayrete düşmüşler
dir. Biz daha çok şaştık, çünkü 
biliyoruz kİ bu fotoğrafçıların 1- 
çlnde ancak yirmi tanesi gazeteci
dir.

Geçit resmi de bizi hayal suku- 
tuna uğratı. Eski zaman kıyafet
leriyle önümüzden geçen Mehmet
çikler şüphesiz kİ

Kâmil Boran, hiç olmazsa çı
karılacak bu maddeye Hüküme
tin engel olması temennisinde bu
lundu. Millet Partisi adına ko
nuşan Arif Hikmet Pamukoğlu 
da sözlerine Adnan Menderesin 
tek parti devrinden arta kalan 
Ceza Kanunundaki bütün müey
yidelerin ortadan kaldırılacağını 
bildiren vaadiyle başladı.

Ceza Kanunundaki şahsî şikâ
yete bağlı suçların savcılar tara
fından dâva açılmamasını isteyen 
maddelerini tenkid etti. Mecliste 
ekseriyet olmadığından, vakit 
gecikmiş bulunduğundan görüş
meler Pazartesiye bırakıldı.

Koreden Izmire gelen yaralı kafi leşini Celâl Bayar Askerî Hastaha- 
nede ziyaret ederken

K o r e ’ d e  y e n i  
k a y  ı p l a r ı m ı z

Ankara, (29 .A.A.) — Millî Sa
vunma vekâleti temsil bürosun 
dan bildirilmiştir:

Kore savaş birliğimizin ka
yıpları şunlardır:

Şehit bir Çavuş, iki Onbaşı, se 
kiz er yaralı 6 çavuş, 22 er.

Tur izm Kanunu i le  
i lgi l i  kanun tasarısı
Ankara, 29 (Hususi muhabiri- Gümrük ve Tekel Bakanı Emin

mizden) — B.M.M. Bugün saat 
15 te Fikri Apaydının başkanlı
ğında toplanmıştır. Turizmi Teş
vik Kanunun yürürlüğe girmesi 
üzerine Turizm Belgesi alınıp 
turistik müesseseleri gümrük res
minden muaf tutulmaları ve Mu
amele vergisine girmemeleri bak- 
kındaki Gümrük Resmi Kanunu
nun bir maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı 
öncelik ve ivecilikle müzakere 
edildi. Bu hususta birçok Millet
vekilleri söz aldılar.

Ferit Melen C.H.P., ithal edi- 
çok mükomcl-l |ecek olan bu mallardan bir kıs-

<ııı- r. Fakat onları, 500 üncü yıl- minin memleketimizde imal edıl- 
dönümüne lâylk bir asker! geçit <j|gjn|( onlardan da yerli sanayii 

1 resmi takip etmedi. Blzlere İnci-1 teşvik yönünden Muamele vergi - 
| lerl göstermekle böyle büyük bir Hinln kaldırılması gerektiğini i- 
f günün mesuliyetini üzerlerinden |fr , gürdü. Ziya Termen ve All
attıklarını »annnlar aldanıyorlar. Kemal Varınca, Gümrük

i Yanımda bulunan bir ecnebi şpro. | muafiyetine giren bu malların »t- 
tecl törenin »onunda şöyle söyledi: halinde bazı aulstlmaller olabile- 

"Amerlkadan buraya aadece bun ccğinl ve takaaçıtığın kaçakçılığa 
I tart seyretmek İçin mİ geldim? yol açacağını, bu noktaların na> 
i500 Uncu fetih yıldönümü biz-'zan İtibara alınmasını söylediler.

hlldiraj

Kalafat, ithal edilecek olan bu 
malların memleketimizde imal e- 
dilmediklerini ve beş altı kaiom. 
den ibaret bulunduğunu, kalori
fer tesisatı, lavabo, çamaşır ma
kinesi gibi maddelere inhisar et
tiğini, bunların İthal müsaadesi
nin #de Bakanlar Kurulu kararı 
ile yapılacağını, bu İtibarla zuten 
bir maddeden İbaret bulunan ka
nunun kabul edilmesini teklif et
ti. Uzun tartışmalardan Sonra 
kanun açık oya kondu. 259 Mil
letvekili oya iştirak edişti. 
Bunlardan 248 i kabul, onu red 
ve biri de müstenkif oy vemuicr.

Şehitler: P. Çavuş Hüseyin Ça
kır, (18151), Shh. Onb. Selâhattin 
Altıncıoğlu (19187), P. Onb. Os
man Dinç (19391), Piyade er Fah
rettin Topçu, (18883), İsmail Ka
rayılan (19299) cuma Gün (19672) 
Kâzım Üvez (19142) Hüseyin Atik 
(19036), istihkâm er Rasim Kum
anya (15542), Kemal Uyajıer
(15552), Shh. er Musa Özcan 

Yaralılar: Topçu çavuş Musta
fa Keskin (20331), P. Çavuş Se
yit Ahmet 0zey (183444), Ahmet 
Filiz (19429), İbrahim Eriş (18558) 
Ramazan Ramazan (18221), Ali 
Çoban (17774), İstihkâm er Arif 
Biligin (15535), Piyade er Mus
tafa öznur (18160), İbrahim
Kınoğlu (19038) Abdülkerim Yoz
gatlI (14984), Şakir Atlamaz
(16323), Hayrettin Durmuş, (18459) 
1. Haki Nohutçu (18452), Ali Ka- 
raca (18326), Mehmet Kabasakal
(16028), İsmail Aykut (19294), Zi- 
ya Demir (19296), İbrahim Baran 
(19762), Ali Yılmaz (19295), Re
cep Aykut (19300), Hakkı Parlak 
(18324), Yusuf Emen (19058), 
Bayram Oflaz (19130), Osman 
Yıldız (19116), Yusuf Hardal 
(18562), Bahri Çam (18349), Ah- 
met Cinkılıa (18354), Ahmet Yıl- 
diz (18328).

Em eklilik  Kanunu
M i m

anayasaya aykırı mı ?

KORE’DE TÜRK MEVZİLERİNE 
KIZILLARIN YAPTIĞI

Seul, 29 (A.A.) — Vegas ve
Elko mevkilerinde bulunan Türk 
birlikleri, 1000 kadar komünist 
Çinli tarafından yapdan taarruz
ları tardetmek üzere şiddetli sa
vaşa devam etmektedirler.

Vegas’ın birkaç yüz metre Do
ğusunda müttefik kuvvetler mu
kabil taarruza geçmiş bulunmak
tadırlar.

Neşredilen bir tebliğde dün ge
ce Türk ve İngiliz cephesine ta
arruz eden komünist kuvvetlerin 
13000 kişiden müteşekkil olduğu 
bildirilmektedir.

Türk Tugayı Komutanı Gene
ral Sırrı Acar, komünistlerin 2 
tümenden müteşekkil kuvvetinin 
en mühim kısmının Türk Tuga
yına tevcih edilmiş olduğunu bil
dirmiştir.

Tokyo, 29 (A.A.) — Komü
nistlerin dün gece aldıkları Car- 
son ileri karakolunu ele geçirmek 
için taarruza geçen Amerikalıla
rı komünistler geri püskürtmüş- 
lerdir.

Nehru - Necip
görüşmesi

Kahire, 29 (A.A.) — Tnç giy
me töreninde bulunmak üzere 
Londraya gitmekte olan Hindis
tan Başvekili Nehru, dün gfece 
Kahireye gelmiştir.

Nehru, nava alanında Başvekil 
General Necip tarafından Karşı
lanmış ve iki devlet adamı bek
leme odasında hususi bir görüşme 
yapmışlardır.

Bir Hind hava subayı, iki devlet 
adamının daha uzun görüşmesine 
fırsat vermek İçin uçağın geç kal
kacağını söylemiştir.

Nehru Londrada
Londra, 29 (A.A.) — Hindistan 

Başvekili Pandlt Nehru bu gün 
uçakla buraya gelmiştir. Hava 
alanında gazetecilere verdiği be
yanatta, taç giyme merasiminde 
hazır bulunmak üzere geldiğini 
söylemiş re sorulan muhtelif su- 
allere cevap vererek demiştir kİ:

"Gerek Korede ve g-*re:t oaşka 
cephelerde Milha kavuşulacağın
dan ümltv.ırım. Nitekim »on za
manlarda fhtmmlyetll gcl'şıneler 
kaydedilmiştir.”

Türk - Yunan * Yugoslav 
Dişilleri Vekilleri ve__

United Press muhabirinin bil
dirdiğine göre, komünistler Ve
gas ve Elko ileri karakollarını ele 
geçirmek için tekrar hücum et
mişlerdir.

Komünistlerin kısmen işgal et
tiği Elko’da göğüs göğüse savaş
lar olmaktadır.

TUrkler, bu sabah Carson’u 
tekrar almaya çalışmışlardır. 
Türk birliği ile 'rtibatı sağlıyan 
Albay Leland Codwin, durumu 
nazik olarak vasıflandırmıştır.

United Press muhabirinin cep
heden bildirdiğine göre, ağır müt-

Tito, Peyk 
Devletleri 

. kurtaracak
NeW-York, 29 (A.A.) — LV- 

Ieşmiş Milletler teşkilâtiyle hiçbir 
alâkası olmayan "Birleşmiş Mil
letler Dünyası" mecmuasında P. 
A.G. imzası ile çıkan bir yazıda, 
Mareşal Tito, şimdi Doğu Avru- 
pada Sovyet peyklerini kurtar
maya hazırlanmaktadır, denil
mektedir.

Makeleııin haşiyesinde, kendisi
ni merkezi Avrupada Nazi aleyh
tarı Mukavemet teşkilâtı lideri, 
Milletlerarası gazeteci ve hara
retli bir komünist aleyhtarı diye 
takdim eden yazı sahibi, şöyle 
devam etmektedir:

"Sovyet peyk devletlerinin kur
tarılması, artık Yugoslavyada 
resmi politika sayılmaktadır.

Mareşal Tito, buraları kurtar
mak ve elden geldiği kndar da 
Yugoslavyanın tasavvur ve tn- 
hayylll ettiği şekilde diğer Doğu 
Avrupa Peyk gölge devletler 
kurmak arzusundadır. Mareşal 
Tito, Sovyet Rusynnın Avrupada 
esareti atlında bulundurduğu ye
di memleketten beşinden gelen 
kurtuluş komitelerini Yugoslav 
topraklarında yerleşmeğe teşvik 
etmiştir.

İsveç gemileri 
faaliyette

Bir Ihvin; şllrpl, bir Arjantin 
«mtml «romlMİn» i f r a t ı  Relin i

tefik topçu ateşi karşısında ko
münistler geri çekilmeye başla
mıştır.
Korede gelişen yeni Çin 
taarruzu

Tokyo, 29 (A .A ) — 12.000 ko
münist Çinli askeri, 36 saat sü
ren şiddetli muharebelerden son
ra Korede merkez Batı cephe
sinde altı müttefik mevziini zap- 
tetmişlerdir. Bugün takriben 200 
kilometrelik cephede şafak söker
ken 6 ay zarfındaki en büyük ta
arruzlarına hâlâ devam etmekte
dirler.

Çarşamba gecesi, 6500 kızıl as
kerin giriştiği Çin taarruzu, Per
şembe gecesi Batı cephesine ya
yılmış ve burada 6000 komünist, 
Seul’e giden “ kısa yolları,, müda
faa eden Türk ve tnglliz kıtaları
na saldırmıştır.

Muharebe hattının merkezinde 
Kumhvva’nın Kuzeydoğusunda ce
reyan eden göğüs göğüse kanlı 
savaşlarda beş Güney Kore kara
kolu kızılların eline düşmüştür.

Avusturya Barış 
Andlaşması 

hakkında Malik’ in 
mektubu

Paris, 29 (A.A.) — Tns.v Ajansı, 
Avusturya Barış Andlaşmamnm 
müzakeresi İçin 27 Mayı» olarak 
tesbit edilen Dört Dışişleri Vekil 
Yardımcılarının toplantısına dair 
İngiltere Büyükelçisi Jaeob Ma
likin tebliğini ve batıkların bu 
tebliğe vordikleri cevabı htıt.rlat- 
tıktan sonra, Jaeob Malikin 28 
Mayısta, Vekil Yardımcıları kon
feransına yeni bir mektup gönder
diğini bildirerek şu hususlara dik
kati çektiğini söylemektedir:

Dört Vekil Yardımcıları konfe
ransı dört devletin temsil edildiği 
devamlı bir teşkilât değildir. Ve
kil yardımcılarının toplantıya ça
ğırılması dahi Dışişleri Vekilleri 
Kurulunun yetkisi dahilindedir kİ 
Konsey bu >enl toplantı için hiçbir 
talimat vermiş değildir. Bu yüz
den, Avusturya Barış Andlucma* 
sının akdinin sadece bu teşkilâta 
bağlı olduğu yolundaki İddianız a- 
aılıızdtr. ______ _

Kraliçe V.llfabcth'ln Kocası

Philipin’ Aşk



duğu gibi hareket etmeğe mec
bur kaldıysa yazık onlara.

Geriden gelen devamlı tazyik 
yüzünden polis kordonunu geç
meğe mecbur kalanları polis zorla

natırdık. Siz neden böyle hareket 
etm ediniz?,,

Ben Amerikalı meslekdaşımın 
sualini cevaplandramadım. Mesul 
şahıslar konuşma sırası sîzindir.
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Feci bir otobüs - 
kamyon çarpışması
Ankara, 29 (ANKA) — Bugün 

saat 10 sıralarında îst.anbula ha
reket eden bir yolcu otobüsü 13 
üncü kilometrede bir kamyonla 
çarpışmıştır. Şiddetli sadmeden 
mütevellit takla atan otobüs i- 
çinde bulunan 15 e yakın yolcu a- 
ğır surette yaralanmış, İki kişi öl
müştür.

{BOiupa BABJnq uuba ojezn. jjbui 
-unınq apjepaaıpeznuı op ;;9uırjq 
-rıq Biîuuuııv uıU{ioAoq
■bob JUnj, ıqapujfıısjaj ununuz 
«UM  {5pî nnjÇnq ispıtsma; ^anj.

TBT

Ankara, 29 (Hususî muhabiri
mizden) — Bütçe Komisyonu bu
gün Subay ve memurların emek
lilik durumlarına ait kanun ta
sarısını Meclis gündemine alın
mak üzere başkanlığa göndermiş
tir. Hatırlarda olduğu üzere e- 
meklilik müddeti bu tasarıda 25 
yıl tesbit edilmişti. Tasarıya şerh 
koyan C.H.P. Milletvekilleri bu 
kanunun Anayasaya aykırı öldü

rme tesir edeceğini şerh suretiyle 
bildirmişlerdir.

Mau - Mau’ lar 
yeniliyor

Nairobi, 29 (A.A.) — Hükümet 
memurlarının söylediklerine göre, 
Kenyada Mau-Mau’lara karşı gi
rişilen harpte, Hükümet galip 

ğunu ve memurların ahlâkı üze- duruma geçmiştir.

Erkânıharbiye Reisleri 
arasındaki toplantılar

Atina, 29 (A.A.) — Ankarada 
imzalanan Üçlü pakt gereğince 
Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya 
Dışişleri Vekilleri arasında fikir 
teatisi zımmında yapılacak top
lantı Temmuz ayı başında veya 
sonunda Atinada cereyan edecek
tir.

Türkiye-Yunanistan ve Yugos
lavya Erkânıharbiycyi Umumiye 
Reisleri arasındaki toplantı Hazi
ranın ilk 15 günü içinde Atinada
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3J3iaaqBit ubuiib UB ĵBav; aa^ıa
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Beyoğluspor Klübüyle Yugoslav
ya Şark Eyaletleri karması na
mı altında Spor ve Sergi Sara
yında saat 21 de yapmışlardır. 
Yugoslavlar bu maçı 15 - 12, 15-0 
ve 15-11 olmak üzere üç sette 
kazandılar .

Çok güzel voleybol oynayan 
Yugoslavlar maçı takip eden ga
yet küçük bir seyirci kütlesi ta
rafından alkışlanmışlardır.

cü kaptanı ‘jldiirdii
Buenos Aires, 29 (A.A.) — İs

veç şilebi Vengalind dün gece ya
rısından biraz sonra Punta İndio 
Kanalında Arjantin petrol gemisi 
San Jorge’a şiddetle bindirmiş- 
tir.

Petrol gemisinin üçüncü süva
risi Walton çarpmanın şiddetin
den suya düşmüş ve boğulmuş
tur.

Eisenhower ile 
Taft’ ın arası açık 

değil
New-York, 29 (A.A.) — Tica

ret Vekili Sinclair Weeks, dün ge
ce verdiği beyanatta, Eisenhower 
ile Senatör Taft’ın aralarının açık 
olduğuna dair haberlerin c’ddiye 
alınması icap ettiğini söylemiştir.

Vekil, beyanatına şöyle devam 
etmiştir:

“Kongre Cumhurbaşkaniyte be
raberdir. Gazetelerin yazdıkları
na rağmen Taft, Eisenhowerl des
teklemektedir.

Bazı görüş farklarına rağmen 
Washingtonda gördüğüm en iyi 
idareye şahit olmaktayız."

Vekil, Taft’ın mütareke müza
kerelerinde Birleşik Amerikanın 
yalnız harekete geçmesi hususun
daki tavsiyesinin muvaffakiyet- 
sizliğe uğradığını sözlerine ilâve 
etmiştir.

Maceraları
İngiltere Kraliçesinin taç giy

me töreni münasebetiyle Yeni Ga, 
zete dünyanın her tarafında bü
yük akisler yaratan bu çok güzel 
esere

2 H azlran ’dan
itibaren başlıyor.

R Ü Y A  T A H L İ L L E R İ

13 Haziran 1953 ten itibaren YENt GAZETE okuyucularının 
gönderecekleri rüyaları mütehassıs bir psikologa tahlil ettirerek 
neşredecektir.

Rüya ile geleceği görmek kabil fakat onu anlamak da lâzım .. 
Her rüya, her gece görülen rüya aynı kıymette değildir...
13 Haziranı bekleyiniz.
Tafsilât YENİ GAZETE’de.
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Taksim kapalı tramvay durağı karşısında Ardan Apnrtma* 
nınjn 3 No. h dairesindeki muayenehanesinde hastalarım pa
zar gününden maada her gün saat 14 İle 18 arasınla, kabule 

başlamıştır. Telefon: 87574.

AA İVAHA
7.28 Açılış ve program — 7.o0 M.

S. A yarı — 7.31 Polkalar ipi.) — 
M5 Haberler — 8.00 Şarkılar - Tür
küler (.pl.) —- 8.28 H ava rapoıu —* 
8.30 Çeşidli hafif müzik (pl.) — 
a.00 nünün programı ve kapanış.

12.00 - 13.30 Asker saati: — 12.00 
Memleketten selâm — 12.15 Mem
lekete selâm — 12.30 Askerin istedi
ği havalar — 13.00 M. S. Ayarı ve 
haberler — 13.15 Şarkılar — 13.30 
Ogle gazetesi — 13.45 Şarkılar —
14.00 Ogle konseri (pl.) — 14.30 
Film yıldızlarından melodiler (pl.)
— 14.55 Kayıp mektupları — 15.00 
Hava raporu, toplu tatil programı 
ve kapanış.

16.58 Açılış ve program — 17.00 
M. S. Ayarı ve çocuk saati —
18.15 İncesazdan çifte fasıl — 19.00
M. S. A yan  ve haberler — 19.15
Tarihten bir yaprak — 19.20 Tür
küler — 19.45 Radyo ile İngilizce
20.00 Müzik (pl.) — 20.15 Radyo 
gazetesi — 20.30 Şarkılar — 21.00 
Konuşma — 21.15 H afta sonu pro
gramı — 22.45 M. S. Ayarı ve ha
berler — 23.00 Dans müziği (pl.)
— 23.30 Program  vo kapanış. 

İSTAN BU L
12.57 Açılış vo program — 13.00 

Haberler — 13.15 Dans müziği (pl.)
— 13.30 Şarkılar — 14.00 Opera ve
operetlerden fanteziler (pl.) —
14.30 Saz eserleri — 14.50 Dans or
kestraları geçidi (pl.) — 15.15 Şar
kılar — 15.30 Haftanın programı
— 15.45 Cemal özgen  topluluğu —
16.15 Şarkılar — 16.40 Türküler —
17.00 Karışık hafif müzik (pl.) — 
17.20 Hakkı Derman fasıl heyeti —
18.00 Cumartesi konseri (pl.) — 
18.25 Kayıp mektupları — 18.30 Ha
fif keman melodileri — 18.45 Meh
met Akter ve kuartetinden caz mü
ziği — 19.00 Haberler — 19.15 Şar
kılar — 19.30 Şehirde bu hafta —
19.45 Şarkılar — 20.15 Radyo gaze
tesi — 20.30 Kısa şehir haberleri — 
20.35 Dinleyici sesiyle istekler (H a
fif Batı müziği). — 21.20 Şnrkılar
— 22.00 Üniversite postası — 22.10 
Eski ve yeni operetlerden (pl.) —
22.30 Beyaz perdeden müzik (pl.)
(Çeşidli film melodileri) — 22.45
Haberler — 23.00 Kam biyo - Borsa 
ve programlar — 23.07 H afif şarkı
lar, dans ve caz müziği (pl.) —
24.00 Kapanış.

İZM İR
11.58 Açılış vo program — 15.00 

Şarkılar — 15.30 Rem le Manu or
kestrasından caz parçaları (pl.) —
15.45 Senfonik eserler (pl.) — 16.00 
Küçük dinleyicilerle haşhaşa — ‘
16 30 Hafta sonu konseri (pl.) —
17.00 Radyo yurd Türküleri koronu
— 17.30 Şııaceddln Tanverllden S 
tnneo (pl.) — 17.40 Konuşma —
17 50 Dans müzlftl ve dans şarkıları 
(pl.) — 18.20 Radyo erkekler fesli
— 19.00 Haberler — 19.15 Beğendi* 
Mnlz klâsikler (nl.1 — 19 30 A*«- 
türk saati — 19 45 Şarkılar — ?o jş  
Radvo var,efesi — 20 30 Dlnlevt«*»rı|n 
«asil (Rafı ve Türk mııslklsh — 
**1 30 Müzikli bir hlkft'-e -  oo 
»'»ana müsttt (pl.) — 22 15 t**«*«-M 
Restekârlardan seçmeler — T> â0 
Borsa haberleri, program ve kapa- 
ruç.

t  n  a n  v x s ı  j x  a a
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H. R. Trevor-Roper
ÇEVİREN :

Azize ERTEN
(Telif hakkı Ingiltere'de Daily 

E x press, Türkiye'de Yeni 
îstanbuVa aittir.)

TAHSİLE DAİR
Ailede her şeyin bir tek 

çocuğa verilip diğerlerine 
hiç bir şeyin bira kılmama
sına katiyen taraftar deği
lim.

Çocuğunu hakikaten se
ven bir baba ona iyi bir mi
ras bırakmaya ve iyi bir 
tahsil gördürmeye çalışır.

Bence iyi oir tahsil şun
lardan ibarettir:

a) Çocuğa, iyiyle kötüyü 
ayırdettirebilecok sağlam 
bir karakter aşılamak.

b) Lüzumlu bilgileri öğ
retmek.

Ayrıca, çok paralı olan 
bir baba çocuğuna imkân 
nispetinde az para vermeli.

Çocuğunu iyi yetiştirmek 
istiyen bir baba tabiatı hiç 
aklından çıkarmamalıdır. 
Tabiat ana, aslâ lüzumsuz 
yere çocuklarına muhab
bet göstermez.

★  ★  ★
Bugünlerde iki sınıf 

halk arasından casus yeti
şiyor : “ Yüksek” donen 
sınıf ve Proletaryalardan. 
Orta suııf mensuplan, 
böyle tehlikeli mncerala- 
ra kendilerini sokmaya
cak kadar zekidirler.

Casusluğu ortadan kal
dırabilmenin tek çaresi, ca
sus olmak isteyenlere, ya* 
kalanadıklan takdirde ha- 
yatlannı kaybedeceklerini 
anlatmaktır.

DİEPPE’İ HATIRLIYOR 
MUSUNUZ?

Benim fikrimce, Dieppe 
baskınının en mühim neti
cesi bize kendimizi müda
faa edebilecek kudrette ol
duğumuzu göstermesidir. 
Asıl, tehlikenin hâlâ orta
dan kalkmadığını, faıtat 
bizim bunu karşılıyabile- 
ceğimizi anladık ki, bu çok 
mühim...

Zannederim ki, tarihin 
hiçbir devrinde, sırf mo
dern silâhlarının reklâmı
nı yapmak için denizler a- 
şan bir millete rastlanma
mıştır.

ÇİRKİNLİĞE DAİR
Berlinin nesi çirkindir ? 

Herhangi bir kimse Ber- 
line girdiği zaman dünya
nın en güzel yerine geldiği
ni hissetmelidir. Tek raki
bimiz Romayı bir an evvel 
yenmeliyiz, lnşaallah pek 
yakında Berlin öyle bir ha
le gelecek ki, St. Peters ve 
meydanı bizimkinin yanın
da oyuncak gibi kalacak.

★  ★  ★
1939 da Çeklere bir ülti

matom verdim : Ya ertesi 
sabah altıya kadar teklif
lerimi kabul edecekler ve
yahut da Alman tayyare
leri Prag şehrinin nıtmı 
üstüne getirecekti.

(Devamı toır)

---------- Erzincan İlinden-----------
1 Kapalı zarf usullyls şksiltmayc konulan İŞ, Tercan 

firesinde yaptırılarak ersatvi vı karakol inşaatıdır. Kaftf b f
49592 AS Uradır.

2 _  Rkailtma 9 4 953 Salı günü atat 14 da Bayındırlık 
Müdürlüğü odasında toplanan Ihala kom!*yonunda yapıla
caktır.

1 — î.'.blllrr Ihala aUnUndrn tfctU «ünleri harlı; S gün

Gıda Maddeleri Nizamnamesi bir mesele oldu

Bugün Ticaret Odasında 
bir toplantı yapılıyorToplantıda nizamnamenin tatbik 
edilm ediği, tatbik kabiliyeti olmadığı bahis mevzuu olacak

“ Evler, bağlar, bahçeler 
ve değirmenler sahiplerine 

v e r i l e c e k t i r ”Şehirdeki nüfusun dağılmaması için dellâllar böyle bağırıyordu, burada bahsedilen değirmenler nasıl değirmenlerdi ?

Zo n g u ld ak  kömür  
havzasında gelişmeler

Kömür istihsalâtında 
artış var

Zonguldak, (29 A,A.) — Kömür 
istihsalinde esaslı bir artış elde 
edilmektedir. 25 Mayıs vaziyetin, 
ne göre, 1 milyon 198 bin 265 ton 
satılık kömür elde edilmesi gere
kirken isletme 181 bin 801 ton faz. 
lasiyle 1 milyon 379 bin 766 ton 
kömür istihsal etmiştir.

Kömür işletmesi için hayatî e- 
hemmiyeti haiz olan Değirmen 
ağzı Suyu mukavelesi Kozlu be
lediyesi ile kömür işletmesi ara
sında imzalanmıştır. İşletmenin 
bütün sosyal ve teknik tesisle
ri ve Kozlu halkının ihtiyacı bu 
sudan sağlanacaktır. İşletme, su. 
yun ihalesini 3 milyon 555 bin li
raya bir Türk firmasiyle yap
mıştır. Ayrıca, 600 bin liralık 
Hidro ve tasfiye tesisatı işletme, 
ce yaptırılarak Kozlu belediyesine 
devredilecektir. Bu sudan da
varlar da faydalanacaktır.

Piyasalarımızla 
kahve buhranı

Şehrimiz piyasasında olduğu 
kadar Anadolu piyasalarından ge
len haberlere göre memleketimiz, 
de bir kahve buhranının baş gös
termesi mümkündür. Anadolu ve 
Trakya şehrimizden mütemadiyen 
kahve istemektedir. Bu vaziyet 
karcısında bilhassa kahve İthalât
çıları y e n i  Ekonomi ve Ti
caret Vekili Fethi Çelikbaşa mil- 
racnat ederek gümrüklerde bulu, 
nan kahvelerin çıkarılması İçin 
izin istemişler. Bilhassa Bayram 
arifesinde kahve İstihlâkinin çok 
artacağı nazarı itibara alınarak 
buna kati bir lüzum görülmektedir.

Pamuk piyasası 
çok canlı

İzmir, 29 (Hususi Muhabirimiz- 
den) Pamuktaki alâkalı durum 
gittikçe artmaktadır. Bu gün bil
hassa 2 nel vo 3 çillere karşı alft. 
kanın arttığı görülüyordu. Birinci 
piyasası da sntıcıntn yüksek flat Is 
etnıcsl yüzünden bir müddet hare
ketsiz kaldı. Fakat neticede alı. 
cılar*snt»cının İstediği flatı verme, 
ys mecbur oldulsr ve 238 kuruştan 
bir miktar muamele kaydedildi.

üzüm piyasası 
sakin

tzmlr, 29 (Hususi Muhabirimiz.A   - A— - - — a— --A ■

Gıda maddeleri nizamnamesinin 
bazı hükümlerinin tatbik kabiliye
ti hakkında, şikâyetler devam et
mektedir. Türkiye Ticaret Odaları 
Birliği, bellibaşlı Ticaret Odala
rının fikrini alarak bu mevzu ü- 
zerinde yapılan tetkikleri, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Vekâletine bil
direcektir.

İstanbul, İzmir Ticaret Odala
rı da, gıda maddeleri nizamname
si hakkında ilgili müessese sahip
lerini bir toplantıya davet etmiş
tir. Toplantı bugün öğleden 3onra 
Ticaret Odası salonunda yapıla
caktır. Şehrimizde bulunan mil
letvekilleri de, bu toplantıda ha
zır bulunacaktır.

Ticaret Odası toplantıya gıda 
sanayii He alâkadar mllessese sa
hipleri, helva, glikoz imalâtçıları, 
yağ, konserve fabrikaları temsil
cileri iştirak edecektir. Gıda mad- 
delorl nizamnamesinden şikâyet e- 
den grupun başında helvacılar bu
lunmaktadır. Helva imalâtçıları, 
helva imalinde bir nispet dahilin
de, glikoz ilâvesinin zaruri oldu
ğunu İddia etmektedirler. Bu jddl- 
aların, bugünkü toplantıda bahis 
mevzuu olacağı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan alınan haberlere 
göre sade yağ İstihsal edilen böl-

E M N İ Y E TTASARRUF

gelerde, idare âmirlerinin gıda 
maddeleri nizamnamesinin tatbi- 
kına ehemmiyet vermedikleri an
laşılmaktadır. Bu hususta bize i- 
zahat veren bir yağ taciri diyor 
ki:

— Eğer Trabzon bölgesindeki 
kasabalarda, gıda maddeleri ni
zamnamesinin tatbikıııa daha zi
yade ehemmiyet verilseydi, şehri
mize daha refîs yağlar gelecekti, 
Güney bölgesi yağlarına gelince, 
bunların çoğunun karışık olduğu
nu İddia edebiliriz, Kayseriden, 
güney bölgesindeki yağ bölgeleri
ne tenekelerle kemik vağı gönde
rilmesinden şüphe edebiliriz. Aca
ba bu kemik yağları nerelerde 
kullanılıyor, sade yağlara mı ka
rıştırılıyor? Bunu tahkik etmek 
bizim vazifemiz değildir.

Bonn, 29 (A. A.) — Batı Alman, 
ya iktisadi haberler nanemin bu. 
gün bildirdiğine göre, Nuto'daki

S A N D I Ğ IHESAPLARI

Aydında büyük bir 
sütçülük sanayii 

kuruluyor
Aydın, 29 (D. H. A.) Şehrimiz

de kurulmuş olan inekçilik ve süt_ 
gülük Kooperatifi, Yabancı ser
maye tarafından büyük bir alâka 
toplamaktadır.

Bazı Dânimarka ve Hollanda 
firmaları kooperatife iştirakle, 
Aydın da Türkiyenin en büyük 
inekçilik ve sütçülük sanayiini 
vücuda getirmek istemektedirler. 
Bu müracaatlar alâkalılarca tet
kik olunmaktadır.

Diğer taraftan kooperatife A- 
merikan sermayesi temin etmek 
imkânları da belirtmiştir. Bir kaç 
Amerikan Sütçülük ve İnekçilik 
sermayedar ve mütehassıslarından 
bir gurubun bu günlerde Aydın’a 
gelmesi beklenmektedir.

İlçe ve köylerin 
ihtiyaçları tesbit 

ediliyor
Acıpayan, (29. A.A.) — Denizli 

Valisi Fethi Tansuk ilçemiz mer
kezindeki teftişlerinde köy muh- 
tarlariylc bir toplantı yapmış 
köylerin su yol ve hayvan hasta
lıkları üzerinde alınması gereken 
tedbirleri görüşmüş vo müteakiben 
daireleri gezerek ihtiyaçları tes
bit etmiştir.

Türk temsilcisi büyük elçi Fntln 
Zorlunun reisliğindeki Türk tlca. 
ret heyetinin Batı Almanya hü- 
hûmetl ile müzakerelerde bulun
mak üzere ynnn buraya gelmesi 
beklenmektedir.

Müzakereler, bu yılın 1 Hazlra. 
nından, önümüzdeki yılın 30 Ha- 
ziramnn kadar olan devredeki ye. 
n! mal listelerinin tâyini etrafında 
Cereyan edecektir.

30 Haziranda sona erecek ytmdl. 
ki anlaşma, taraflardan hiç hlrlal 

| tarafından feshedilmediği İçin oto. 
matlk surette uzatılacaktır.

Batı Almanya İktisadi haber- 
ler aansı, şimdilik Türkiye . batı 
Almanya ticaretinin Türkiye aley.

Istanbulun zaptından sonra, şe
hirdeki nüfusun dağılmaması için 
fermanlar çıkarıldığı, hattâ del- 
lâlların günlerce bağırarak “Her
kesin evlerine, bağlarına, bahçele
rine, değirmenlerine sahip olaca
ğını halka ilân ettiklerini tarihî 
kayıtlardan öğreniyoruz.

Bilindiği gibi fermanlar çıkma
sı, bu fermanlardaki hükümlerin 
dellâllarla halka ilân ediliş şe
killeriyle, zamanımızın gazetele
rinin yaptığı hizmetler ifa edil
mekteydi. Bu ilânlarda “Bağlar, 
bahçeler, evler, değirmenler” de
nildiğine göre, şehrin bünyesi hak 
kında bir fikir edinmek kabii ol
maktadır. Ortaçağ şehirlerinin 
bağlar, baneeler arasında olduğu 
malûmdur. Zira şehirlerde nüfus 
kesafeti arttıkça, bahsettiğimiz 
bu bağlar, bahçeler, daha ziyade 
kıymet arzetmiş, buralarda, bil- 
yük ve küçük binaların yapıldığı 
görülmüştür. Yakın zamanlara 
kadar, İstanbul içinde etraf: ge
niş duvarlarla çevrili bahçeler, 
konaklar, evler bulunmakta İdi, 
bağlara gelince; lstanbuldan ge- 

Içen seyyahların tarif ettiklerine 
I göre, îstanbulun dört bir tarafın
da bağlar vardı, şimdiki Beyoğlu 
semti, Pera bağları diye meşhur 
bir yerdi, Kanunî Sultan Süley
man zamanında, bir cenaze ala
yından dönen bir sefir rûznâme- 
slnde, FerikÖyden, Galataya ka
dar gelirken, bağlar ve bahçeler 
arasından geçtiğini kaydetmekte
dir. Yalnız yol üzerinde (Taksim 
Meydanı civarında olacak) Ylrltl 
Beyin bir şatosu olduğunu rûznâ- 
meslne yazmaktadır. Demek olu
yor kİ, Galata kulesinden İtibaren 
bugün meskûn olan mahaller, Pe
ra bağlan ve bahçeler İçinde yer
lerden İbaretti.

İstanbul semtinden, Oalatadan 
ayrılmak İsteyenlerin, svıetlne, 
bağlarına, değirmenlerine malik 
olacaktan hakkında verilen temi
nat ağasında “ değirmenler" de bu
lunmaktadır. Acaba bağ, bahçe 
gibi mülk sahipleri birer de
ğirmen» mİ malik bulunuyordu T 
Bunu izah edelim:

Değirmen denildiği zaman, ta- 
—

bir değirmene sahip olabileceğine 
hayret ederiz.

Bahsedilen değirmenler, katırla 
çevrilen küçük değirmenlerdir. 
Böyle bir değirmen vasıtaslyle, 
ancak kalabalık bir ailenin ihti
yacı temin edilmekteydi. Bahis 
mevzuu olan asırda, çarşı ve pa
zar şimdiki kadar teko.mmül et
miş değildi, buğday öğütmek, ek
mek yapmak, aile ekonomisinde 
yer alan işlerden, hattâ bunların 
dışında yün bükmek, iplik yap
mak, sonra çorap dokumak gibi 
hizmetler de Ortaçağ ailelerinin 
vazifeleri arasındaydı.

Zamanla ticaretin gelişmesi U- 
zerine, çarşı ve pazar tekâmül et
miş, yalnız aile ihtiyaçları lçtn de
ğil, pazar için istihsal yapmak İm
kânları da hâsıl olmuştur. Bu su
retle yalnız bir aileye buğday ö- 
ğüten değirmen, bu sefer bir ma
halle halkı irin çalışmağa dhşİr- 
mıştır. Ortaçağda su kuvvetinden 
istifade edilemeyen, şehirlerde, 
katırla çevrilen değirmenlerin ya
nında fırınlar da vardı. îstanbulun 
iaşesi hakkında tetkikler yapan
lara göre, asırlarca değirmenlerle, 
fırınlar birbirini tnmnmlaynn mü
esseseler olduğundan bahsedilir.
Bu suretle İstanbul şehrinde yüz
lerce değirmen ve fırın vardı.

Yukarıda da yazdığımız gibi, 
ticaret hayatındaki gelişmeler, 
sermayenin temerküzü hâdisele
ri büyük fırınların teşekkül et
mesine âmil olmuştur. Buharlı 
değirmenlerin İcadından evvel, 
Göksuda, su İle tahrik edilen bü
yük değirmenler vardı. îstanbulun 
İaşesini temin etmek mnksadlyle, 
Tanzimat zamanında bile, îstan
bulun yüksek tepelerinde yelde* 
ğlrmenleri Vurulmuştu. Fnk.it bu
harlı değirmenlerin İradından son
ra, katırla çevrilen, ve sonra su, 
ve yeldeğlrmenlerl tarihe barış
mış, artık her mahallenin değir
meni yerine, bir iki büvük değir
men, şehrin un İhtiyacın» temin 
etmişti,

İşte îstanbulun zaptından sonra 
şehre nüfus celbi İçin, bahsedilen 
değlrmenl*r, katırla çevrilen, Or- .«I
■ I ated  ...ik ■ M f e a a  ı. ı

29 MAYIS KEŞİDESİNDE 

<*öztep«KÎck| apartman HaJrralnl Merkrı şubelinden

Türkiye  -  Almanya 
ticaret münasebetleri
Alman kaynaklarına göre, buğday, pamuk ihracatın
dan dolayı, iki memleket arasında bir tevazün olacak



umiLüJiııım jiiufuuuuliu uu m  uwıaw m  ;iw.uüu
40 bin liralık iş yaptıklarım idare veya denetlediklerini ispata 
yarar belgelerini dilekçelerine bağlıyarak yeterlik belgesi al
maları, 953 yılı Ticaret Odası vesikası ve 3716.45 liralık geçici 
teminat vermeleri lâzımdır.

4 — Bu İşe ait proje keşif vesair evrak her gün tl Bayın
dırlık Müdürlüğünde görülebilir.

5 — İstekliler teklif mektuplarını ve belgelerini ihale günü 
saat 15 e kadar eksiltme komisyon başkanlığına vermeleri lâ
zımdır.

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (7558)

Teke! Genel »«-•«•• 1lüğü SSânlarıSatmalına Komisyonu Başkanlığından :
1 — İzmir şarap fabrikası santral binası inşaatı kapalı zarf 

usûliyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltmesi 19-6-1953 Cuma günü saat 15 de îstanbulda 

Kabataşta Tekel Genel Müdürlüğü Satmalına Komisyonunda ya
pılacaktır.

3 — Muhammen keşif bedeli 333.264 lira 17 kuruş olup mu
vakkat teminatı 17.080 lira 57 kuruştur.

4 — Şartnamesi “Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, hu
susî şartname keşif, birim fiat cetveli, krokiler,, her gün Komis
yonumuzdan ve Ankara, İzmir Tekel Başmüdürlüklerinden 17 lira 
mukabilinde alınabilir.

5 — Talipler eksiltmenin yapılacağı günden en az tatil gün
leri hariç Uç gün evvel şimdiye kadar en az bir kalemde “250.000,, 
liralık bu işe benzer iş yaptığına veya denetlediğine dair iş yaptı
ran dairelerden alınmış vesikayı bir istidaya rapten Tekel Genel 
Müdürlüğü İnşaat Şubesine müracaatla bir ehliyet vesikası alma
ları lâzımdır.

6 — Talipler ihzar edecekleri “mühürlü teklif mektubu, temi
nat makbuzu veya banka teminat mektubu vesaireyi,, havi kapalı 
zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde Komisyonumuza vereceklerdir.

7 — Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. (7721)Satınalma Komisyonu Başkanlığından :
1 — Üsküdar Şemsipaşa Tütün Bakım ve tşlcmeevi İskelesi 

tamiri işi açık eksiltmeye konulmuştur.
2 — Açık eksiltmesi 19-6-1953 Cuma günü saat 10 da Kaba

taşta Tekel Genel Müdürlüğü Satmalına Komisyonunda yapılacak
tır.

3 — Şartnamesi “ mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, hu
sus! şartname, birim fiat cetveli, krokiler,, her gün Komisyonu
muzda görülebilir.

4 -— Muhammen keşif bedeli 9556 lira 84 kuruş olup muvak
kat teminatı 716 lira 76 kuruştur.

5 — Talipler eksiltme yapılacağı günden en az tatil günleri 
hariç üç gün evvel şimdiye kadar en az bir kalemde “ 7500,, lira
lık bu İşe benzer iş yaptığına veya denetlediğine dair iş yaptıran 
dairelerden alınmış vesikayı bir istidaya rapten T*kel Genel Mü
dürlüğü İnşaat Şubesine müracaatla ehliyet vesikası almaları lâ
zımdır.

6 — Talipler muvakkat teminat makbuzlun vesair kanun! ve
İstenen vesikalarla birlikte yukarıda yazılı tarih, gün ve saatte 
Komisyonumuza müracatalan ilân olunur. (7720)

Tekel İstanbul Başmüdürlüğünden :
Malazgirt bölgesindeki Ak Tuzlasında yaptırılacak idare bi

nası ve lojman İnşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedel 27256.27 lira, muvakkat teminat 2044.22 liradır. İs
teklilerin bıı gibi iş yaptıklarına dair mahal!! Bayındırlık Müdür
lüğünden alacaktan en ar bir kalemde 20000 lir ılık İş yaptığına 
dair vesikayı eksiltmenin yapılacağı günden on nz üç gün evvel Te
kel Erminim Başmüdürlüğüne tevdi ederek ehliyet vesikası almnlnn 
lâzımdır Keşif, şartname ve plânı Tekel Erzurum ve Ankara Baş
müdürlükleriyle îstanbulda Tekel Genel Müdürlüğü tnşaat Şube
sinde parası* görülebilir. Eksiltme 17-8-1953 Çarşı ruha günü se*»ı 
lft de Erzurum Tekel Başmüdürlüğümle müteşekkil Komlrynrdı 
yapılacaktır. Teklif mektuptan İhale teatinden otr eaat evveline 
kadar Komisyona verilmiş olacaktır, (7607)

|iıj uuuBiııuu huiiuiici
devam etti ve günlük muamele 
yekûnu hiç denecek kadar az oldu. 
Kaanışta fiyatlar 7 No. 56; 8 No. 
57; 9 No. 58 ve 10 No. 72 kuruş 
olarak tesbit edildi.

yeni hamleler
Ankara, 29 (A. A.) — Pamukçu

luğumuzun üniversal standardlar» 
göre tasnifine esas olmak üzere 
tarım vekâletince hazırlanan pro. 
gramın tatbikine başlanmıştır.

Adana Bölge Ziraî Araştıi’ma 
Enstitüsünde tasnif, lif teknoloisi 
ve çırçır laboratuvarları kurul
maktadır-

Lüzumlu laboratuvar aletlerin
den bir kısmı Amerikadan gelmiş 
bulunmaktadır.

Bu mevzularda ihtisas yapmak 
üzere Amerikaya 6 elemanın gön. 
derilmesine karar verilmiştir. Ay. 
rica çırçır pamuk tasnifi ve stan
dardizasyon mütehassısları getir, 
tilecektir.

Diğer taraftan Adanada çırçır 
ustaları yetiştirilmesi için bir mü. 
essese açılması kararlaştırılmış
tır.

111411 numaralı vadeli hesap sahibi kazanmıştır.

A y r ı c a
10.000 liralık çeşitli para ikramiyelerini kazanan 

talihlilerin adreslerine mektup gönderilmiştir.
s %19 HAZİRAN KEŞİDESİ

uınts uu ayın susıeruıgmı, raKaı
Türkiyenin bilhasa Türk buğday 
ve pamuk rekoltesi müsaid şekilde 
geliştiği takdirde, bu açığı önü. 
müzdeki ‘aylarda kapatmayı um
duğunu yazmaktadır.

Altın fiyatları 
yine yükseliyor
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M E M L E K E T
KAMBİYO ve ESHAM

Açılı** Kapa
1 üterling .......... 7,M 7.Ö*

100 Dolar .............. 280 50 280.51
100 Fr. Frangı ....... 0.80 O.ftl
100 İsviçre Fr........... 84.08 64.0i
100 Delçika Fr.......... 8 «0 6.61
100 İsveç Kr. ........... 54.12.50 p4. 12.51
100 Florin .............. 73.68.40 3.68.41
100 Liret .............. J.14.50 0.44.81
100 Drahmi .......... 0.01 >-?< 1,01.87i
100 Escoudos ...... 9 73 V9 a 73.91

| «Tt5 1933 lirganl ........ 24.21j c,ı 5 1938 İkram İveli 25 51
r .5 Milli Müdafaa .. .........I 25.2,'| 7r5 1911 Demiryolu .. ....... IV i 17.51
%8 1911 Demlrvolu .........V 117.7,'
%5 1931 İstikrazı .... 116.2.'

j %4 1/2 1949 tkrnmiycll ...... 110.-
Çc6 1941 Demiryolu .. ...... VI 121.21
D 6 Kalkınma ............. ........ I i l i . »} fî.fl Kalkınma ............ .........II 121.21
ft6 Knlkınmn ............. ......III 121.21

| 1918 İstikrazı .. .........I 120.51
frC 1918 istikrazı .... ........II 121.21
f : 6 1949 İstikrazı ..... .........I 320.-
•’r? 1913 Slvas-Erzurum ...I 21.41
f^T 1931 •• II-VII 22 .-
8X7 1041 Demlrvolu .........I 26.6(
^ 7  1911 Demlrvolu .. ..... II 25 5(

1 %7 1911 Demlrvolu .. ..... III 26.9(
*47 Milli Müdafaa .. ....... I 26.2.'
m  Milli Müdafaa . ...... II 26.2C
%7 Mitil Müdofna .. ..... III 26.41
r: 7 MIHI Müdnfaa ..... IV 26.6C

Ş irk e t T a h v ille r i
7 t  1 ' Z il.1 t* B ink 1 : 1 28. W

% 7  T C. Ziraat Hanimsi 11 115 M
1̂5 T.C. Ziraat Ilaııknaı III 103.-1

Anadolu Demlr\'olu f i  60 >00.84
Anadolu D.Y, Müm»s. Senet IVO 211

Ş irk e t H isse S e n e tle ri

T.C. Markaı Hankaaı (11.8.) 750.- I
Türklve İş Hankaaı (H)
Türk Ticaret Hankaaı ...... « » I
Ar.ilan
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Şehrimiz piyasasında altın fi
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A ç ı k  A r t t ı r m a  İ l e  
G a y r i m e n k u l  S a t ı ş ıİstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan :

İpotekli olup paraya çevrilmesine karar verilen Beyoğlu, Ka
sımpaşa, Yahyakâhya mahallesi Kasımpaşa Yağhanesi sokağında 
Us numaratajlı 109 pafta, 874 ada, 39 parsel numaralı bahçe i ah- 
•sap evin tamamı 2004 sayılı kanuna göre açık arttırmaya çıkarıl- 
•mistir

GAYRİMENKULÜN EVSAFI: Elektrik tesisatı olup zemin 
kat pencereleri demir parmaklıklı, ön ve arka cephede zemin kat
an itibaren birer şahnişi vardır.

ZEMİN KAT; Sokaktan bir basamakla çıkılan çift, kanatlı 
ahşap kapıdan girilir. Zemini karosiman döşeli, antre ve taşlık 
azerine, antrede kırık gömülü küp, alaturka taşlı belâ, camlı ka
dıdan geçilince zemini bozuk çimento şaplı taşlık üzerine mermer 
.bilezikli sarnıç, merdiven altı kömürlük, arka cephede, zemini çi
mento şaplı maltız ocaklı, kuyusu bahçede bulunan tulumbalı mut
fak, bahçeye çıkılan kapı olup bahçede bir kuyu, üç ayva ağacı 
yardır. Sağ yan cephesi duvarlıdır.

Taşlıktan merdivenle çıkılan yük dolabı olan bakkal tavanlı
"idanın altı bodrum kömürlüğüdür.

BİRİNCİ KAT; Alışap merdivenle çıkılan bir sofa üzerine yı k 
’ jolabı olan üç oda, kapanışı lâvabolu alaturka helâ olup- oda kapı
ları yağlı boyadır. Şifa döşemesi düzlüğünü kaybetmiştir.
U Zemin katta bir kısım bölme duvarları bağdadi sıvası kabar
mış olup evde borçlu oturmaktadır.
1 Y-ÜZ ÖT^ÇÜSÜ: Kadastronun 874 ada, 39 parsel sayılı teshi
line göre 129.00 M2 olup 66.00 M2 İlk binadır.
5 DEĞERİ: Gayrimenkulun bulunduğu yerin şerefine halihazır 
burumuna, alım ve satım piyasasına göre arsa ve binanın tama- 
-Vnına (13050) lira kıymet konmuştur.
I İşbu gayrimenkulun şartnnmcsi 12-6-1953 tarihinden itibaren 
herkese açıktır. Talipler şartnameyi okumuş ve lüzumlu malûmatı 
9İmiş ve bunları kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. Arttırmaya lş- 
;irak edecekler takdir edilen kıymetin % 7,50 nispetinde Pey 
'esi veya millî bir bankanın teminat mektubunu vermekle milkcl- 
eftirler Satış bedeli peşindir. Ancak ihtiyari olarak müşteriye ylr- 

Wm günü geçmemek üzere mehil verilir. Satış bedelinin tediye e- 
Hlmemesinde tera ve İflâs Kanununun 133 Üncü maddesi tatbik

^""Birinci acık arttırma 29-6-1953 tarihine gelen Pazartesi günü 
,aat 11 den 12 ye kadar İstanbul İcra Daireleri Satış tnahal inde 
-anılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul üç defa r,ida edildikten 

—onra takdir edilen kıymetin % 75 ini geçmek şartlyle en çok art
ır a n a  ihale edilir. Böyle bedel elde edilmezse en çok art ıranın 
nSıahbüdÜ hâki kalmak üzere arttırma on gün daha uzatılarak 
1P-7-1953 tarihine gelen Perşembe günü aynı mahalde ve avm sant- 

ikinci açık arttırması yapılacak ve en çok arttırana ihale cı l-
"^çektir. * «
0>İ ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların gayrimenkul
^zerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa ialr olan Iddinla- 
°P\m müsblt evrakları ile on boş gün IHnde dairemize bildirmeleri 
,uKzımdır. Aksi lınlde hakları tapu sicili İle sabit olmadıkça snt’ş 
uuedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Yirmi sen HU tâviz bc- 
ulJeli, ihale pulları, tapu masrafları ve tollâllye r’Vmmu w1 •' erive 
luHttlr Dphn fazla malûmat almak Istlyenlerln dnlronizln 95-/48! 
*lfiıy ,iı dosyasına müracaatları. İşbu gayrimenkulun İlân ve ş ^ p a -  
u0He dairesinde satılacağı Hân olunur.
1B>---------------------- ------------------------------------

Giresun Valiliğinden:

jp e jic te i î

l — Alacura kazası merkezin* 
yaptırılacak ilk okul binası- 

1 üçüncü kısım ikmal İnşaatı 
ık eksiltmeye çıkarılmıştır.

4« . - .

2 — Keşif bedeli 22135.04 Ilın 
ıp muvakkat teminatı 1660.13 
adır.
3 — İhale 18 Haziran 1953 
irşembe günü saat 15.30 da Vi

lâyet Daimi Encümeninde yapı
lacaktır.

4 — Eksiltmeye İştirak için 
teminat makbuzu Ticaret Odıısı 
vesikası ve ehliyet belgesi ibren 
şarttır.

fi — Eu |ş« alt keşif şartname 
ive diğer evrak MUU Eğitim Mü- 
|dürlüğü ve Palmt Encümen ka
demlerinde görülebilir. (7594)

7 Û Ü N Y İ 8 J  J K a A
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TARİHÎMİZİN EN MPTLP GÜNÜNDE:

500. Fetih Yılını kutlama hazırlıkları 
nasıl başladı ve nasıl nihayete erdi?Tahsin ÖZ

. Topkapı Sarayı Müzesi eski Md.

— Dünfcü sayıdan devam -—
2 — FATİH KÜLLİYESt; bir 

âlemdir. Fatih tstanbul fethini 
müteakip bir taraftan şehrin t- 
marını, diğer taraftan da kültür 
işlerini ele almıştır. Hattâ bina 
yaptırmaya vakit beklemeksizin 
Ayasofya ve Pantacrator papaz 
odalarında tedrisata başlanılmış,

yıkılmış, duvarları çatlamış, üze
rini yabani ağaçlar ve otlar bü
rümüş olan bu binalar çeşitli tâ
dil ve tahriflere de uğramıştı. Ge
rekli etüdler yapıldı, keşifler ha
zırlandı. Gayrimenkul ve eski e- 
serler Yüksek Kurulunun tasvi
bine sunuldu. Evvelemirde üzerle
rinin ve harici kısımlarşnşn tami
riyle hayatlarının kurtarılması

Fatih Akdeniz Çifte Kurşunlu medreselerinin tamirine 
başlandığı sırada.

ve zamanının tanınmış âlimleri 
Molla Hllarev ve Molla Zeyrek 
müderris olmuşlardır.

İşte cami yapıldığı sırada mu
azzam ve tam bir külliye meyda
na getirilmiştir. Bu manzumenin 
restltusyonunu gösteren ve yük
sek mühendis Ekrem Hakkı Ay- 
verdl tarafından hazırlanan plâ
nı da müsaadeleriyle neşredlyo- 
ruz. Bunlar:

J — Dârüttallm (ilk mektep)
2 — Kütüphane
3 — Tetümme medreseleri (8

kararlaştığından 800 bin liralık 
bir Ödenekle bu sekiz medrese de
ğerli mimarların takdire lâyık 
mesaileriyle haricen bir mamure
ye döndü. Şimdi içlerinin tamiri 
mevzuu bahistir kİ bu yıl aynı 
miktar bir Ödenekle ancak dört 
medresenin dahili onarılabllecek- 
tir. Gelecek yıl da geri kalanlann 
ele alınacağı tabiidir.

Bıı külliyenln plân ve mimari 
organları yönünden en kıymetli

ca yapılması mukarrerdi. Bu 
mevzua dair Belediye 625 bin li
ralık bir keşif hazırlatmıştı. Bazı 
tereddütlü noktalar olmasına rağ
men mevzuun ehemmiyeti ve tez
liği yönünden Anıtlar Yüksek 
Kurulunca hemen tasdik edildi. 
Ne çare ki yapılması en kolay bir 
temizleme ameliyesine ve en çir
kin bazı binaların olsun kaldırıl
masına bile geçilmedi.

6 — b â b i  h ü m a y u n  v e
SURU SULTANI, Fatihin saray 
cedinin, tâkızafer şeklindeki ka
nisiyle Suru Sultanının tamir ve 
fuzuli işgallerden kurtarılması 
için Milli Eğitim 250 bin lira ve
recekti. Ne hazindir ki 32 bin li
ra vermiş, bununla Bftbı Hüma
yunun pek basit bir tamiri ya
pılmıştır. Fatih, sarayının bu muh
teşem kapısına bitişik yapılan 
iki gecekondunun kaldırtılması 
İçin bile imkân bulunamamıştır.

7 — ÇtNtLt KÖŞK (Fatih Mü
zesi). Fatihin 1172 senelerinde 
yaptırdığı plân vönünden olduğu 
kadar çini süslemeleri itibariyle 
bir şaheser olan hu bina Maliye 
Vekâletinin verdiği ödeneklerle 
tamir edilmişti. (Fatih Müzesi) 
olarak tanziminin fetih kutlama 
günlerinde müyesser olacağı U- 
midindeyiz.

8 — ASKERİ Mü z e . Fetih yı
lı ile en sıkı münasebeti olan bu 
mevzu, hazırlanan bütün pro
gramlara girmişti. Çünkü Türk 
zaferlerinin üstün bilgi ve sanat 
sayesinde başarıldığım belirtecek 
bu müzenin açılması ne kadar 
hayırlı ve mânalı olurdu. Hiç ol-

adet)
4 — Medarlul Samaniye (8 a- 

det)
A — DArüşşifa
8 — Tabhane
7 — imaret
8 — Kervansaray.
Görülüyor ki genç hükümdar.

o zamanın en mütekâmil Üniver
sitesini kurmuştur. Vakıf şartla
rı tetkik edilirse, cidden AOO ee- 
ne evvel, bu kadsr olgunluk ve 
İhata yalnız hükümdarın değil, 
kudretli bir mut».tin de olduğunu 
gösteriyor Meamefıh hu külliye
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RÖPORTAJ M Ü S A B A K A M I Z D A  
D E R E C E  A L A N  E S E R L E R

Y Ö R Ü K  A H M E TSatlet TfiNMRN
(Müsabaka UçUncüsü)

devam'

Bir gün Ahmedln babası, Yü
rüklerden eskilerinden Killi Ibra- 
hime “A be dayı neden şu kıyıya 
konmadın da bu alanı seçtin,, di
ye sormuştum. '<A be oğul,, de
mişti bana: “ Konduğun yer bi 
kerre üfürdekli bl yer olmalı, i- 
kincisi piyanı köklerinin tam gö
beğine düğmeli. flün ağarırken 
çadırın önünü şöyle bi araladın 
mı gecenin çığı ışıl ışıl ışıldayıp 
yatarken, burnuna buruk buruk 
piyanı kokusu kokmalı!,,

“ Yaşa be dayı” demiştim. “Ca
nının kıymetini bilen bir siz kal
dınız zaten dünyada. Yörüklük 
keyifli şey vesselâm! Çocukların 
üçü beşi hayvanların peşinden gi
derken, bacın bir yandan bazla
manı yoğurur, bir yandan tavada 
karanfilli kahveni tazeler!...’’

Dayı birden içini çokmiş: “ ö y 
le oğul öyle ama” demişti "Yü
rüklüğün de, dünyanın da tadı mı 
kaldı!. Nedir Allahın hikmeti, bir 
lokma ekmek, iki tatlı söz değil 
mi insanoğlunun istediği. Ama o- 
nu bile helâl görmüyor insan in
sana. Herşcyde bi darlaşmadır bl 
telâştır, gidiyo. Bak şü güzelim 
ovanın haline, ne otun ne de hay
vanın eski zevki var. Yerler dar
laştıkça darlaştı, bir vakitler ot- 
lakiye diye tutmağımız yeri, do
laşır dolaşır da biz seçerdik, üs
telik hale göre kafa bile tutardık 
beylere ama şimdi, herif önceden 
vereceği yeri kestiriyor da buğ
daya pamuğa yaramıyan neresi 
varsa oraya sokuyor seni.

üstelik de dünyanın parası ama 
ne halt edersin girmezsin de ne
relere gidersin? Köküne kurt dü- 
şcsice şu pamuğun, zaten düşmüş 
ya pembesi varmış, yeşili varmış, 
karalan da düşer inşallah. Mil
leti bl pamuk derdidir aldı, köylü
sü de beyi de pamuk peşinde. 
Bak be oğul dinin aşkına bak «u 
ovaya insan ayak basmağa kıya
mazken o canavar gibi makineleri 
naat da «aldırıyor tâ göbeğini 
dsUyo d**tyo ciğerini aöküyo be

mek olduğunu uzun uzun anlat
mağa koyuldum. Ama yürüğün 
İÇİ ŞİŞti (D , başlamadı, hafiflcye- 
nuedi bir türlü.

Aradan günler geçti, Gökdur- 
muşlar, Haşan Katırcılar, Cep- 
kenliler, Kırıkiçiden, Sreçinden 
dizin dizin ovaya indiler, birer 
köşeye çadırlarını diktiler. Yaz 
böyle sürüp giderken, Cumbalar
dan bir Cuma Balat yeni bir ha
vadisle kalktı oturdu. Kıllının 
büyük oğlu Ahmet İzmirde as
kerlikteydi ya, Koreye sevkcdili- 
yormuş, dün kâğıt gelmiş elden 
anıa, Ahmet gelmemiş, hemen 
hareket ediyorlarmış. Bu havadis 
beni de şaşırtmıştı; Kıllının bir 
iki hafta evvelki dertli yüzü gö
zümün önüne gelmiş ve o günkü 
hasbihalimizi hatırlamıştım... Çi
ta hayvana üzülüp dururdu, ama 
işte al sana üzüntü vah kıllım 
vah!

Bir yandan kendi kendime böy
le söyleniyor, bir yandan da atı
ma atlamış çadırlara doğru yol
lanıyordum.

Akşam yavaş yavaş denizden 
doğru ovaya iniyor, Samsunun 
tepeleri ai lâle renklerine bürü
nüyordu.

içime tuhaf bir gariplik çök
müştü. Hep Ahmedi düşünüyor
dum. Ahmet Kıllı’dan da daha 
iri yarı, mert ve güler yüzlü bir 
delikanlıydı. Dağlar İçin canını 
verir, ovada yazı zor ederdi. O- 
nu biraz rençberliğe, makineye 
alıştırmak için az mı dil dök
müştüm. Ama o kalın ve dimdik 
boynunu havaya diker de bir tür
lü hı demezdi.

— "İki soluk hayvanımla dağ
larda ölüründe yine emir kulu ol
man” derdi.

Hey gidi koca yörük hey sen 
şimdi Kerelerde ha? Ve biz bu
ralarda, senin dağlarında ovala
rında! içimde utanmağa benzer 
bir his vardı.

Kıllının çadırının Önü kalaba
lıktı, beni tanır tanımaz küçük 
oğlan koştu geldi, hayvanımı al
dı, ağalar da bir bir yerlerinden

Fatih ve Galata İtalyanlarıGiuseppe GflRİNO
İstanbul Edebiyat Fakültesi M ukayeseli  Rom an, Dil ve Edebiyatları  
Öğretim  Görevlisi Bay Giuseppe  Garino, Is tanbulda Tepeba§ındaki  
İ ta lyan  Kültür M erkezinde bu mevzu üzerinde bir konferans  
vermiştir. D ikkate  değer bu tetkiki okuyucularım ıza sunuyoruz :

T ARÎH denilen büyük kita
ba göz atıp da on beşinci 
asır gibi fevkalâde mühim 
bir sahifesi üzerinde du

ranlar, o sahifeyi yazanların hey
betli simasiyle hftdiseuerin aza
meti karşısında hayretlere dü
şerler. On beşinci asrın İki büyvik 
hâdisesi bir taraftan Bizansın 
ufuli, öte taraftan Amerikanın 
keşfidir. Bu iki hâdiseye Röne
sans adı altında tanınan ve insan 
kafasının yenileşmesi gibi muaz
zam olay da katılır. îtalyada do
ğan bu hareket daha sonraları 
bütün Avrupaya dağılacak ve ha
yırlı tesirlerini Istanbula, genç
Türk Padişahı II. Mehmedln sa
rayına kadar yayacaktı.

Fatih Mehmet kadar kudretli 
bir sima tetkik edildiği zaman 
şahsiyetinin hangi cephesini daha 
ziyade belirtmek lâzımgeleceği 
kestirilemez. Bilhassa bir devlet 
adaniı olduğuna göre siyasi ma
hareti ve basireti ayrıca zikredil
meğe değeceği fikrindeyim. Bu
hasletler kendisine bir çok ba
kımdan Rönesans’ın büyük efen
disi, büyük çelebisi vasfını verir
ler. öyle ki, İtalyanların Türk 
padişahlarını anmak için kullan
dıkları ve daha sonraları bütün 
Avruada kabul edilen Tl Gran 
Slgnore (Büyük Çelebi) unvanı 
pek yerinde bir unvandır.

Tarihin bu adamlarının doğuşu 
ve gençliği bir çok efsanelere bo
ğulur- Fakat Fatih bu gibi efsa
nelere muhtaç değil. Çünkü hâ
diselerin hakikati üstündür.

Malûm olduğu üzere Edlrnede 
30 Mart 1432 de doğan Bultan 
Mehmet, II. Muradın 3 cü oğludur. 
İç siyaset İcabı tahttan inip Ma- 
nisaya çekilen babasının yerine 
saltanatı eline aldığı vakit 12 
buçuk yaşında İdi (Aralık 1444 — 
Ocak 1445), İlk alyast işi Vene- 
dikle barış İmzalamak oldu. (8u. 
hat 1446). Aynı »enenin «onbaha. 
rina doğru II, Murad birdenbire, 
oğluna tahttan inmesini emret.

‘ ti ve tekrar terayi saltanat etmek 
üzere Edlrneye gitti.

Bultan Muradı Manisadakt »A- 
kln hayatından ayrılıp iktidarı 
yeniden ele almağa eevkeden »e. 

| hepler ek açık 
; dolaşan 
i Mohmed
tanbulu almağı 

_____________ ___

ret merkezini korumak arzusun
daydı. Galatadaki Cenevizler iki 
tarafı da idare etmekle itham 
olundular. Fakat II. Mehmcd’in 
siyasetinde âmil hakikî sebep bu 
olsaydı şehrin fethinden BOnra 
Cenevezlerc bu hareketlerini pek 
pahalı ödetirdi.

Halbuki aksine, aynı senenin 
Eylül ayında Galata “podesta” sı 
Angelo Zaccaria Lomellino’nun 
hiç bir engelle karşılaşmaksızın 
Cenovaya avdet ettiğini biliyoruz. 
Diğer taraftan — zamanın âdet
leri icabı — Galatamn hukukan 
bitaraf olması bazı şahısların 
mahsurların nezdine gitmelerine 
mâni teşkil etmiyordu.

Askerlik ııoktal nazarından Bl- 
zansın sukutu yeni muhasara 
tekniğinin zaferini temsil eder. 
Bu, topların surlara karşı zaferi, 
dir. Filhakika emrinde tam top 
bataryaları bulunduran tarihin 
ilk hükümdarı Fatihtir. İçtima! 
bakımdan ise Bizansın sukutu, 
şarka yeni yaşayış tarzları geti
ren yeni bir milletin taze enerji, 
si karşısında eski tip bir cemiye
tin sonu demektir. Umumi olarak 
tarihî bakımdan da artık haya
tiyetten mahrum bir bünyenin ufu. 
lünü belirtir. Roma İmparatorlu
ğu fiilen 476 da sona ermişti; 
1453 de ismen sona erdi. II. Meh- 
med bu hâdisede tarihin bir âleti 
olmuştur.

Türk ordularının şehre girdik
leri haberi Galatada duyulunca 
dehşet içinde kalan Cenevizler 
kaçmnğa çalıştılar. Zağanos Pa
şa gelip onları teskine çalışmışsa 
da bir çokları firar etmişti, öyle 
ki, Galata murahhasları, arzı ubu
diyet etmek üzere Fatih'in buzu- 
runa çıktıkları vakit hükümdar, 
Cenevizlerin kendi sözüne itinim! 
etmedikleri için hiddetini izhar 
etti. Padişahın 29 va 30 Mayıs ta- 
rihlcrinde Galata mümessillerini 
kabul etmek istememiş olması 
muhtemeldir. Fakat ricaları üze
rine 1453 senesinin 1 Haziranında 
bunlara bazı imtiyazlar verdi. Ce- 
nevlz Galatası artık mevcut de
ğildi; şimdi, OsmanlI İmparator
luğunun yenj tebaaları I.Atililerin 

Galatamn hayatı 
Bu imtiyazların bahş, 
zikredin fermandan 

göre, Tâlimiydin 
mefhumuna bağlı ntm

Floransalılar mühimce bir grup 
vücude getirdiler. Padişaha Batı 
hâdiseleri hakkında malûmat ve
ren bilhassa onlardır, Aynı za
manda düşmanları Venediklilere 
ağır darbeler indirmek fırsatını 
da kaçırmadılar. Dikkat çekici 
bir Floransalı siması da Benc- 
detto Doi’dir. Bu adam, maalesef 
henüz neşredilmemiş olup yalnız 
bazı sahifelcrl bilinen bir tarih 
bırakmıştır, Bcncdetto Del, II. 
Mehmod’in Batıya karşı duyduğu 
şiddetli alâkadan bahseder ve Pa
dişahla kendisi arasında geçen 
muhavereleri anlatır. Fatih, mu
hataplarına tam bir kelâm ser- 
bestlsi vermek üstünlüğünü gös
terirdi. Hükümdar, bir gün İtalya, 
ya hücum edeceğini Bc-nedetto 
Del’ye söylediği vakit o, bütün 
Italyan Devletleri ittifak edecek
lerinden muvaffak olamıyHcağı 
cevabım verdi. Padişah da şöyle 
mukabele etti: Buna rağmen mu
vaffak ve galip olurum, çünkü 
yekvücut iken kuvvetli olduğu 
halde İtalya bugün dahili ihtilâf
lara öyle bir düşmüş bulunuyor
du ki, kuvvetli bir mukavemet 
gösteremiycceğl muhakkaktı.

Hünkârla Floransalılarm mlîna. 
sebetlcri pek sıkı ve samimi idi; 
çünkü Bosna zafîrt üzerine Fa
tihin Flornnsah Carlo Martelü’nin 
evine gidip tebrik ettiğini görü
yoruz.

Istanbulda şu veya hu suretle 
temayüz eden bütün İtalyanları 
zikretmek mümkün değildir. Bu
nunla beraber, otuz sene müddet
le padişahın itimadına mazhar o- 
lan hekim ve hümanist Mnstro 
Jacopo de Gnetn’yı anmak gere
kir. Harp sırasında Venedikliler 
onu kaznnmaya ve onun vaaıta- 
siyle Fatihi zehirlemeye çalıştı
lar. Venedik arşivlerindeki vesi
kalara göre Jacopo hu işi yapma
yı kabul bile etmişti. Fakat ha
kikatte, daha eorralan Ynkııp 
Paşa açlım alan Mmtro Jacopo, 
efendisinin kendisine gösterdiği 
itimada daima tâyık olmuştur.

Fatihin son zamanlarında bü
yük sanatkârlar zuhur ettiğini 
görüyoruz. Daha az ehemmiyetli 
birçok sanatkâr ve znııaat sahip
le ıiniıı sarayda yaladıkları mu
hakkaktır; fakat Venedik tara
fından gönderilen leasam Gentlla 
Bellin! ila Napoli Kralının gön-

değildir. Garpta başlıyordu.
rivayetler* abra Kuttan edildiğini
<1aha MlçOSt yayında ta.

tasarlamıştı. Bu
! anlaşıldığına 

İst iman”



rica saraçhane ve beylik dükkân
lar yapılmış, elhasıl bu bölge, 
kültürel ve sosyal bir mamure 
halini almıştır. Ne çare kİ bu
gün hamamlardan, dükkânlardan 
eser kalmamıştır. Saraçhanenin 
bakiyyesi son yıllarda yıkılarak 
yerine Belediye binası ve park 
yapıldı! Dftrüşşifanm üzerine çe
şit çeşit evler yapılmış ve son ka
lan bakiyeleri de yokedilmektedir. 
Yine kırk sene evvel ayakta du
ran Kervansaray topraklara gö
müldü, kütüphaneden de eser kal
mamıştır. Şimdi Fatih Camii ya
nında bulunan kütüphane Mah
ûr

m®*»m m mmmmamm -&mm m m m  
Fatih Akdeniz Çifte Kurşunlu medreseleri tamir edilirken.

bir parçası olan Tabhanenin 
mirine başlanamıyor. Çünkü bir 
güreş kulübü, bu nefis binanın 
cümle kapısına paviyonlar yapa
rak örtmüş ve işgal etmiştir. Bu
nun ve camiin dış avlusundaki 
perişan binaların, salaş kahvele
rin kaldırılmasına Yüksek Kurul
ca karar verilmiş olduğu halde 
bilhassa 500 üncü fetih yılına 
hürmeten olsun yerine getirilme
di!.. Bu dış avlunun Belediyece 
yaptırılan yanlış tesviyesi, ve sâl-

Karadeniz Kurşunlu medresesi dershanesi tamirden sonra.

dide ağaçların kestirilmesi de ay
rı bir hikâyettir.

3 — FATİH TÜRBESİ, bu a- 
nıtı ve avlusunu Milli Eğitim ta
mir ettirecek idi. Türbe değerli 
bir mimarımızın himmetiyle ne
fis bir tamir gördü, fakat Eğitim, 
avluyu yüzüstü bırakınca Beledi
ye himmet etti, kabil olan şeyle
ri yaptırmaktadır.

4 — GÜLBAHAR HATUN 
TÜRBESİ, Fatihin sarısı ve İkin
ci Beynzıdın annesi olan bu ha
tunun türbesini de 500 üncü Fetih 
Yılını Kutlama Derneği tamir et
tirdi. Eğer çerçeveleri yeşile bo-

mut I zamanında yaptırılmıştır.
Dârüttalimc gelince; Fatihin 

Istanbulda ilk kurduğu bu mekte
bin plânda gösterildiği veçhile 
duvarları kalmıştı, hattâ bir va
kitler muvakkithane olarak kul
lanılmış idi. îşte bu fetih kutla
ma günleri arefesinde beş, on gün 
zarfında, bir kahveci kaçak ola
rak beton kat ve ahşap çatı ya
pılmak üzere tarihi kalıntıları da 
tahrip ve perişan etti, lstanbul- 
daki alâkadar devlet teşekkülle
rinin bütün kuvvetleriyle Fatihte 
temerküz ettiği bir sırada bu te
cavüze ve tahribe mâni olunama
ması cidden acıklıdır.

Tetümmc medreselerinden Ak
deniz cephesinde bulunan tAH bir 
tedris kndenıesi olan Û1A, Saniye,
Salise ve Rnbıa ismindeki dört 
medreseden bugün eser yoktur.
Bunlnrtn bakiyeleri. Fevzipaşa 
caddesi açıldığı sırada yıkılmıştır.

Karadeniz Tctümme medresele
rinden HAmise, Sndlse ve Sabıa 
medreseleri tâdile uğramış bir 
halde ilkmektep «larak kullanıl
maktadır. Semnniyeden de eser 
kalmamıştır.

İşbu külllyede yüksek tedris 
kmmını teşkil ed.'n Medaris-I 8e- 
maniyenln İlk üniversitemiz oldu
ğu düşünülerek İClin Eğitim eliy
le restore edil.nesi ve kültürel, 
fonksiyon verilmesi yapılan pro* v f  nmaaaydı. daha iyi bir eser ve- 
gramlann hepsinde yer almıştı irilmiş olurdu.
Hattâ daha İleriye gidilerek Ker-^ 5 — RUMELİ VE ANADOLU- 
vansaraym ve kısmen DArüşşlfa- HİSARLARI, İstanbul fethinin 
nın ayakta kalan kısımlarının hl-l anahtarı olan bu anıtların tamiri 
le orUya çıkarılması düşünülmüş- ve parazit bası olnalartn kaldırıl* 
tü. Ne çare kİ Milli Eğitim bu işi ması için bir buçuk milyon lira 
•le almadı. Yine Başbakanlık bu- tahmin edilmişti. Bunun Milli E- 
bu da Vakıflara verdi. Kubbeleri fitim ve »avunma Bakanlıkların-

ta- mazsa bir salonunun açılamaması 
bir talihsizliktir. Verilen karar
larda askerî mehterin teşkili de 
kabul edilmiş ise de askerlik ile 
bir alâkası olmıyan nöbet mehte
rinin hazırlanması, ne fetih yılı 
ile ne de Askerî Müze mevzuu 
ile alâkalı değildir.

Bir kadirga modelinin hem de 
Fatihte yürütülmesine çalışılma
sı şayanı hayrettir. Gazetelerde 
görüldüğü veçhile bunun, taht 
kayığından süslemeler alınarak 
altın yaldızlarla bezenmiş olduğu
nu öğrenmek de mevzudan ne 
kadar uzaklaşıldığmı, işin kültü
rel ve ciddî tarafı bırakılarak 
yersiz bir gösterişe gidildiğini 
göstermez mi?

Programda daha neler vardı, 
tiyatrolar, fakat başlatılmış ola
nının tamamlanması nasip olma
dı.

Yine programda Fatih ve fetih 
yılı ile ilgili şiir, marş, piyes, opera 
ve saire vardı. Buna mukabil bir 
ortaoyunu ilânı görüyoruz. Rak
kaseler de ortaya çıkacak diyorlar, 
elbette İnanmıyoruz.

Programda Fatih devrinin en 
muhteşem binalarından Mahmut- 
paşa hamamının tamiri ile temiz 
ve örnek bir hamam olarak açıl
ması yazılıydı. Belediye malı o- 
lan bu tarihî eserin üzerindeki a- 
ğaçlar ve otlar bile temizlenme
di.

Fatih Camiine ve Türbesine gi
den yolların yapılmasının son da
kikaya bırakıldığı gözönüne ge
tirilince programsız bir çalışma
nın neticesi tebarüz ediyor.

Yine bir talihsizliktir ki, hazır
lanmış hayli eserden hiç birinin 
basımı da tamamlanamadı.

Koca Fatih harap Bizans şeh
rini gezdikten sonra

Fatih Akdeniz medrt »eleri tamirden sonra.

Bûm nebet misenedi der Tarimı 
Ejrasiab

Perdednri miküned der kaer\ Kay 
err Ankcbui 

Demiş ve baştan başa mamur 
güzel bir Türk şehri yaratmıştı. 
Blzlev, 630 nene sonra yine harap 
ve bakımsız bir çehre ile karşıtı 
na çıkıyoruz. Ne acı Ur olay.

navar. inan ki, içim kandırmıyo 
bakamıyorun o yoncaları altına 
alıp dururken. Dün Kocabaşlar
dan Ahmet Beyle hoş beş edi
yorduk, bey dedim, yedi ceddin şu 
mer’acılıktan ekmek yedi aç mı 
kaldı çıplak mı kaldı, mevsimin
de deşdi mallarını çadırlara salar 
otlakiyesini toplatır oturur keyfi
ne bakardı. Ama bakarın senin
de rahatın yok be bey, bütün gün 
tarladasın makinenin ha orası 
koptu ha burası durdu, şoförlerin 
biri gitti biri geldi diye dertlenip 
durursun. Bi pamuk derdidir sar
dı milleti.”

— “Ne iderse be Yörüğüm” de
di Ahmet Bey ne idersin, toprak 
kanunu var başımızda, tarlanı 
ekmez kendi alın terinle toprağı 
çeviremezsen malından mülkün
den olursun.”

— “ Sahimi Bey” , dedim, “du
yar dururuz ama gerçek midir 
pek bilmezdik, demek böyle ha. 
Demek bizi meramızdan eden 
pamuk mamuk değil asıl bu ka
nunmuş peki bu kanun neye ya
rıyormuş ya?”

— “ Sen onu topraksızlara sor” 
diye benimle eğlendi Ahmet Bey.

Kahveciye iki kahve diye işa
ret ettim, baktım kıllım dertli 
kara gözleri bulanıp durur. So
ğuk kuyu suyunu, kahveleri dik
tik.

— “ Bu gidişle yörüklük gayri 
karın doyurmıyacak” diyordu 
“ama ben hayvanlan satarsam ne 
iş tutarım, çoluk çocuk ni îder” .

Dayıyı uzun uzun teselliye ça
lıştım. Toprak kanununun, toprak 
kalkınmasının millet İçin ne de-

doğruldulaîr el sıkıştık; "nasısın 
be dayı? Eh benen ağrı sen ne 
hal olup yatın” diye bir bir hal 
hatır sorduk. Kahveler geldi. 
Bunlar az konuşur insanlardır, 
nihayet ben duramadım “hayır 
ola dayı” dedim, “bir havadis 
duyduk doğru mu?”

Kıllı gözlerini fincandan kal
dırmadan iki kere başım öne doğ
ru salladı, sonra da uzaklara doğ- 
ru bakarak:

— "Ceddimin ceddi şu dağlar
dan ötesini bilmezlerdi ama, şim
di bizim oğlan denizleri aşar du
rur” dedi. “Hey gidi koca Ahmet 
hey!”

—- “Gâvurlar iyi bakarlarmış 
diyorlar” diye lâfa karıştı Partal. 
Bakmasına öyle bakıyorlarmış a- 
ma, başka ne denir Kıllıya belli 
yüreciği kabarmış, hem de üstü
ne bir ağırlık bir efendilik çök
müş.

Bu havadis çıkalı ovanın en 
büyük derdi Yörük Ahmet oldu. 
Kahvenin radyosu açıldı da şehit
lerin ismi mi okundu, bütün köy 
oracıkta kulak kesilir. Gazeteler
de liste mi çıktı, hemen Ahmedin 
ismi aranır ve her seferinde de 
Allaha şükür der gibi rahat bir 
nefes alınır.

Çarşambaları Kıllı pazara kay
mak yağı mı, çökelek mi (2) ge
tirdi, bakkalı çakkalı dayıyı ter
letmeden, pazarlık etmeden he
men malını alıverir parasını avu
cuna sayar.

(Arkası var)

(1) Cam sıkık.
(2) Bir nevi yafiı çıkmış yo- 

ğurddan yapılan peynir.

Yollar 8 inci Bölge MüdürlüğündenE l â z ı ğ
1 — Fiat haddi lâyık görülmediğinden Malatya - Petürge yo

lunda Şiro Çayı üzerinde inşa ettirilecek köprü yeniden eksiltme
ye çıkarılmıştır.

Keşif bedeli “ 134.652.92,, yüz otuz dört bin altı yüz elli iki lira 
doksan iki kurştur.

2 — Eksiltme 17-6-1953 Çarşamba günü saat 10 da Elâzığda 
Bölge Müdürlüğü binasında Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf 
usûHyİe yapılacaktır.

3 — Eksiltme evrakı: Bölge Sorumlu Saymanlık veznesine ya
tırılacak “altı lira yetmiş Uç„ kuruş bedele ait makbuz karşılığın
da 8 inci Bölge MüdlllUğü Teknik Hesaplar Servisinden alınabilir.

4 — Eksiltmeye girebilmek için,
a — İsteklilerin 1953 yılına ait Ticaret Odası belgeleriyle usû

lü dairesinde “ 7981.30., yedi bin dokuz yüz seksen bir lira otuz 
kuruşluk geçici teminat vermeleri.

b — İsteklilerin (tatil müracaat günleri hariç) eksiltme gü
nünden en az Uç gün önce bir dilekçe He Yollar S inci Bölge Mü
dürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine Karayolları Genel! 
Müdürlüğü giriş şartları hakkındaki yönetmeliğin 4 üncü madde-1 2 
sinin A, B, C fıkralarında yazılı evrakı bağlıyarak bu İş için yeter-1 
lik belgesi almaları.

Not: “ Bu yönetmelik Ankarpda Karayolları Genel Müdürlü
ğünde, taşrada Karayolları Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

5 — isteklilerin eksiltme şartlaşmssının 34 üncü maddesinde 
verilen İzahat çerçevesinde “eksiltme evrakının her parçacına elli
şer kuruşluk damga pulu yapıştırarak, bunları İmzalayıp zarfla
rına koymaları,, hazırlıyacaklan yükleme mektuplarını eksiltme1 
günü saat “dokuza,, kadar makbuz mukabili Komisyon Başkanlığı-: 
na vermeleri lâzımdır.

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet Hân olumır. (7704) |

rivayetlerin sunan ıvıuraa tara- 
fından verilen kararda âmil ol
maları ihtimali belki vardır. Fil
hakika Sultân Murad, Sadrazam 
Halil Paşadan aldığı haberlere 
dayanarak ve oğlunun böyle bir 
işe atlayacağını düşünerek, he
nüz lüzumu kadar hazırlanmadı
ğına inandığı ordunun bu teşeb
büse sevkedilmesine mâni olmak 
istemişti.

Mehmet Çelebi Manisada beş 
sene kaldı. İtalyanlarla ekser pek 
dostane olan münasebetleri o ta
rihte başladı. Hele Ankona’lı hü
manist Ciriaco de Pizzicolli ile de 
dostça münasebet kurmuş olma
sı ihtimali vardır. Osmanlı sarayı 
ile bazı îtalyanlar arasında mev
cut olan münasebetlerin mahiye
tini belirtmek için şu hâdiseyi 
hatırlatmak kâfidir: O tarihten 
bir çok sene evvel Lillo Freducci 
adında bir Italyan, Sultan Mu- 
rad’a karşı şükranını belirtmek 
ve aralarında 24 sene yaşadığı 
Türk milletine karşı heyecan ve 
sevgisini izhar etmek için oğluna 
Osman adım vermişti. Bu âdet 
Freducci ailesinde bugüne kadar 
devam edegelmiştir.

Sultan Mehmed, 1451 de yine 
tahta çıkarak İstanbul’un fethini 
hazırlamak olan eski rüyasını ta
hakkuk ettirmeğe koyuldu. Bu 
hazırlığın ve muhasaranın muh
telif safhaları herkesçe malûm
dur. Devletin iki büyük ricalinin 
aldıkları vazifeyi de biliyoruz: 
Halil Paşa tereddüt içinde ve da
ha ziyade aleyhte idi; Zağnos 
Paşa ose fethin ateşli ve heyecan
lı taraftarı.

6 Şubat 1453 de Istanbulun ab
lukası tamamlanmıştı. Sultan II. 
Mehmed’in Galata halkına ettiği 
muamele, 53 günlük muhasaranın 
muhtelif vukuatı arasında ayrı 
bir yer tutar. Padişahın Cenova 
şehri ile hiç bir ihtilâf çıkmama
sını istediği daha ilk gününden 
bellidir. Galataya hücum edilmi
yor; ahalisine dokunulmuyor. Ce- 
nevlzler, Hailce atılan mermilerin 
başları üstünden geçtiği ve bir 
kaç gemilerini batırdığı için iti
razda bulunmaları üzerine Padi
şah pek anlayışlı davranarak top
larını bahis mevzuu tepeden çe
kiyor.

Şu ciheti belirtmek gerekir ki, 
Sultan Mehmed ilk tedbir olarak 
o küçük Galata şehrini zaptetmiş 
olsaydı bir çok kayıptan kaçınıl
mış olur ve muhasara daha kısa 
sürerdi. Filhakika Haçlılar 1204 
de Istanhulu muhasara ettikleri 
vakit en önce Galata kulesini al- 
dılar. Çünkü bu suretle, şehir 
müdafaasının en zayıf bulunduğu 
Halice serbestça girmiş oluyor
lardı.

II. Sultan Mehmed’ln bu şekil- 
de hareket etmesine sebep hem 
iç, hem dış siyaset* dokunur se
bepler olsa gerek. Fatih’in Cenova 
Cumhuriyeti ile çekişmek İsteme
diği belli idi. Dahilî alyaaet bakı
mından da, müstakbel payMahtın 
•n can alacak noktaaı olan Uca-

He ĞĞrçeVGdi lÇiftdökl MU&âUflâUân ■
fazla olarak Padişah Cenevizlcre 
“Serbestçe yaşamak ve ticaret et
mek, “Devşirme” usulüne tâbi ol
mamak, kendi mahallelerinde ika
mette devam etmek” gibi haklar 
verilmişti. Bnua mukabil Galata 
sakinleri "haraç” ödemekle mü
kelleftiler.

O tarihten itibaren Galata yal
nız Ccnevizlerin değil, Lâtinlerin 
ve hele İtalyanların ikamet et
tikleri yer oldu.

II. Mehmed, fetihten sonra, ha
kikaten büyük bir imparatorluğa 
lâyık bir siyaset takip etti. Bu 
yüksek siyaset Moradan Bosnaya 
kadar, Karamandan Kırıma ka
dar cn geniş fütuhatı gerçekleş
tirmek imkânını verdiği gibi da
hilî sahada da pek muvaffak ol
du, çünkü devlet ve saray çevre
lerinde hâkim kıldığı yeni ruh ve 
zihniyet Rönesans’ın büyük hü
kümdarları saraylarında yaşayan 
ruh ve zihniyeti hatırlatmaktay
dı

Fatih’in açtığı yeni mânevî ha
va, sarayına gelen İtalyanların 
hayli yekûn tutmaları ile sabit
tir. Meselâ Bizanslılar arasında 
bulunan ve esir düşmek korku- 
siyle kaçan Floransalı Jacopo Te- 
daldi Istanbula döndü. 1465 sene
sinde Fatih’in yakın nedim ve 
müşavirleri arasında görülüyordu. 
Islâmiycti kabul eden ■ vo hakla
rında hâlâ pek az malûmata bu- 
hip bulunduğımız ltalyanlardan 
başka, bazıları Padişah sarayın
da olmak üzere îstanbulda yaşa
dıklarını bildiğimiz ehemmiyetli
ce İtalyanların »ayısı on eekizdir. 
Bunların arasında hümanistler, 
«iyasi müşavirler, sanatkârlar 
vardır, îtalyanlar Padişah nez- 
dinde her halde Önemli bir rol oy
nadılar- Zamanın Rum ve Italyan 
tarihçileri Fatih’in Büyük İsken
der, Sezar, Annibal ve daha baş
ka yüksek tarihî simalar etrafın
da konuşmalarada bulunmaktan 
hoşlandığını yazarlar. Padişah, 
bu adamların dünyayı fethetmek 
için nasıl hareket ettiklerini, ne
ler yaptıklarını öğrenmek mera- 
kındaydı. Eski tarih büyükleri 
arasında İslâm edebiyatında yer 
alan yegâne şahıs Büyük İsken
der olduğuna göre Fatih’in bu ma 
lûmatı, yanında yasayan bilgin 
ltalyanlardan aldığı şüphesizdir. 
Bunlar arasında Aııkonalı Ciriaco 
de Pizzicolli İle, ilk Osmanlı ta. 
rlhinl yazan Batılı olan Negro- 
ponte Venediklisi Nlccolo Sagu, 
noino’yu zikretmek lâzımdır. Os
manlI İmparatorluğu ilo Venedik 
1463 ten 1479 a kadar harp ha
lindedirler. Venedikliler Padişah 
sarayından çekiliyor, yerlerine 
Flodansalılar geliyor. Sarayda kn- 
lan yegâne Venedikli Gian Maria 
Angioiello’dur. Bu adanı esir edi
lerek evvelâ Fatih’in oğlu Çehza- 
de Mu «t t fanın hizmetine verilmiş,

| sonra saraya alınmıştı. Kaleme 
j aldığı “Htstorlo Turciıesca,, dev- 
I rin hâdiselerini tetkik bakımından 
j batlıca kaynağı teşkil eder.

uuıuıgı ııuyıteıiMş ı̂ asıaıızu ue
Ferrara Istanbula 1478 den son
ra geliyorlar. Bunlar, pek tanın
mış iki simadır. Costanzo’nun 
1481 de basılan meşhur madalya
sı ile Bellini’nin 1480 de tamam
lanan yine meşhur resmi malûm
dur. Padişahın Topknpıda yaptır
dığı ve 1478 de biten saray için 
Bellini tarafından yapılan resim
ler ve freskler maalesef kaybol
muşlardır. II. Beyazıt’ın bunların 
imha edilmesini emretmiş olması 
muhtemeldir.

Pazzi’ler suikasdinde katledilen 
kardeşi Giuliano’nun katili Oh- 
manii Hükümeti tarafından tes
lim edilmesi üzerine bu harekete 
karşı teşekkür etmek istiyen Lo- 
ernzo di Medici Floransa’da Ber- 
toldo’ya bir madalya bastırmış 
ve Fatihe hediye olarak gönder
mişti. Bu madalya hususî surette 
zikre değer. Üzerindeki yazılarda 
Fatih; Asya, Trabzon ve büyük 
Yunanistan imparatoru olarak a- 
nılmaktadır. Madalyanın padişa
ha gönderilmesi, on günlük mu
hasaradan sonra J180 Ağustosun
da zaptedilen Otranto’ya karşı 
Osmanlı seferine rastlamıştı.

II. Mehmet 3 Mayıs 1481 de öl
dü. Sadık Yakup Paşanın yerine 
muvakkaten bir trınlı hekim ge
tirilmişti. O da uygun bir tedavi 
sağlıyamamış olacaktı. Fatihin 
vefatı Türk Milleti için büyük 
bir kayıp oldu. Barışsever, edebi
yat meraklısı bir kimse olan ha
lefi II. Beyazıt bahasının ne kud
retli şahsiyetine sahipti, ne mâ
nevi kuvvetine. Babasının Batıya 
gösterdiği alâkayı kendisi hiç 
duymadı. Fatihin Batıya karşı a- 
lâkası her şeyden önce siyasî ol
makla beraber aynı zamanda sa
nat ve irfan sahalarına da şâmil
di; ve II. Mehmet Avrupa mem
leketlerini daha iyi tanımak ve 
anlamak hususunda hiç bil şeyi 
ihmal etmedi. Dana uzun yaşasay
dı, modern medeniyetin esası o- 
lân Rönesans dolayıslyle Avrupa- 
ya yeni bir hayat veren harekete 
kendi milletini de katardı.

Bütün insanların dostları ve 
düşmanları olması mukadderdir. 
Hayat ve faaliyet ndamlannda bu 
dıha bârizdir, çünkü kendini gös
terenler, temayüz edenler hn.set
çilerin husumetini celbederler. 
imparatorluklar Kuran veya fet
hedenler İse bu rr'bl hallere büs
bütün maruldurlar, çünkü her 
İmparatorluk bir harpten doğar.

Fatih hem sevgi, hem nefret 
telkin etti. Düşmanları İçinde bi
le onu sevenler, ondan nefret e- 
denler bulundu, '̂aknt hükümleri 
Afâkl olan tarih, hâdiseleri hissi 
bakımdan mütalâa •tmiyen ve 
İnsanların, o h&dludorin hükmü 
altına mı girdikU**dri yahut on
lara hâkim mi olduklarını ö’ çen 
tarih II. Mehmedln vüksek şahsi
yetini tebcil eder v# Osmanlı r ı -  

| (îlşahlnnnın Unvanı olan şu ttnva- 
l nı ona da tevcih eder: “Mehmet 
I Han ibnl Murat Han muzaffer 
1 daima.,,
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