İn saf!...
1914 senesinde Maarif N azın
olan Şükrü Bey eğilim alanında
bu memlekete büyük hizmetler et
miş bir adamdı; Balkan bozgunu
nun devlet bünyesinde açtığı bü
yük yaralara,
Avrupada Birinci
Dünya Savaşının başlaması üzeri
ne yaptığımız seferberliğin icabcttirdiği ağır masraflara rağmen bir
senede yüz kadar lise ve «öksüz
yurdu» meydana getirdi; binlerce
fakir ve yetim Türk çocuğunu bu
yuvalara yerleştirdi; ben de o ço
cuklar arasındaydım ve devlet ta
rafından himaye edilmeseydim bel
ki daha fazla okuyamıyacaktım.
Şükrü Bey «İttihat ve Terakki
Partisi» nin ileri gelenlerindendi,
1926 da Atatürkü öldürmeğe te
şebbüs edenlerin suç ortağı olmak
la itham edilerek İstiklâl mahke
mesi kararile ipe çekildi.
1919 başlarında Adana lisesi or
ta kısmında bulunuyordum, Fransızlar şehri işgal ettiler ve bizi
bir hayvan vagonuna doldurarak
Torosların kuzeyine sürdüler, Kon
yada trenden indirildik; halbuki İs
tanbula gelecektik.
Hürriyet ve İtilâf Partisine men
sup olan Konya valisi Cemal B»ye başvurduk, bize şu garip ceva
bı verdi:
— Sizi Adanaya kimler göndcrdilerse İstanbula da onlar gönder
sinler!
—- Biz İttihatçıların değil, Türk
milletinin çocuklarıyız!
Dedikse de fayda vermedi.
Çaresiz kalınca kırk kadar ço
cuk darmadağın olduk, biz Eskişehire kadar yaya gittik, belediye
Bilecike gönderdi, Bilecik beledi
yesi de Izmite kadar yo) parası ver
di, İstanbula kadar olan mesafe
yi aşmak imkânını İzmit beledi}1'
si lütfetti.
Evvelki gün Kütahya Mestle!
hastabanesi verem servisinde yat.
bir hastadan mektup aldım; diyo
ki:
«Yirmi sene devlet hizmetinde
bolundum, vereme tutuldum ve bu
yüzden emekliye ayrıldım. Yurdu
muzun türlü illerinde tedavi gör
düm; son olarak Afyon Memle
ket bastabanesinde yattım. Hasta
ların çoğu fakirdir. Usule göre
bu hastalar taburcu edilince o şeh
rin belediyesi en yakm 11 merke
zine kadar yol masrafını verir..
Her nedense Afyon belediye reisi
müracaatlara: «Paramız yok!» di
yor. Halbuki belediye tüzüğü me
selâ 1953 bütçesinde tahsisat yok
sa 1954 ten münakale suretile yar
dım yapılmasını âmirdir! Çoğnnnn
arkasında paltosu ve ceketi bile
bulunmayan hastalar bu yüzden
perişan bir halde kalıyorlar.»
Hâdiseler doğru ise esefle kar
şılanacak mahiyettedir. Vaktile
memleketin birçok yerleri işgal al
tında iken bile belediyelerin ço
ğu böyle yardımları esirgemezdi,
şimdi ise çok şükür ne işgal var,
ne de bnbran... Memleket daha
zengin ve barış içindedir. Afyonun
hamiyetli ve fedakâr haikmı tem
sil eden belediye reisinin şefkatli
olması icabetmez mi? Hele 1919
daki dar görüşlü, insafsız Konya
valisi gibi hareket etmesi ihtimali
ni havsalam almıyor.
Ne ohıyornz? Paramız ve raha
tımız arttıkça insafımız azalıyor
m u?

Kadircan KAFL1
B alıkesir — H ayri T anyeri:
İran ve H indistan arasında «Tu
ran» İsimli bir yayla vard ır: T uran
kelim esi T ürkçüler tarafın d an bü
y ü k T ürk ülkesinin adı olarak k a
bul edilm iştir.
«Turanlstan» diye
b ir devlet veya m em leket yoktur:
T uran b ir m illet ism i olm adığından
T uranlstan tâbiri yanlıştır. İlk oku lların beşinci sınıfında okutulan
coğrafya kitabına böyle b ir keli m enin girm esi şaşılacak şeydir. Ya
zık kİ okul kitaplarım ızda pek çok
yanlışlara tesadüf ediyoruz, dem ek
kİ «Milli Eğitim Vekâleti Talim ve
T erbiye Dairesi» 1yi çalışm ıyor.
Denizli — Kâzım Zeytünlü:
İkinci, üçüncü, dördüncü Halife
nin tarih leri gazetem izde üç sene
önce neşredildi.
tek ra rın a lüzum
yok tu r. Sizin eski okuyucularım ız
dan olmadığınız anlaşılıyor.
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