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Pek muhterem hanımefendi,
Senelerce sırf Vatan ve millet, bilhassa aziz vatanın istik
balini müemmen sevgili yavrularının taalî ve tekemmülü uğrunda haki
katen gönüllü bir asker gibi vakfı nefs ederek derin rikkat ve hassa
siyetle, vatan cüda bir halde vaki' bunca meşakkatli, ayni zamanda
şefkatli mesainizin manevî mükâfatına nailiyetiniz, sizin kadar mem
leketi sevenleri de dilsîr ve dilşad eylemiştir.
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Bu cihetle, en derin tebriklerimi/sihhati afiyetle büyük bir
gayenin temadisi saadetine kavuşmanız dileklerimi arzetmekle bahtiya
rım.
Komitenizin asıl ve İnsanî hislerle mütehassıs zevatdan
teşekkül etmesi de, ayrıca takdire şayandır.
Bu, sizin ailevi asaletinizin tenmiye ettiği mefkureli faa
liyetinizin türk kadınlığını gıpta ettirecek şerefli bir başarısı
telâkki olunur.
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Büyük Millet Meclisinin Başkanmın da mes'ut kuruluş-¿ÜnlCtttyfe'
gönderdikleri

samimi temenniyatı ise, bu muvaffakiyetinizin

hüsnü suretle lâyik olduğu derecede,tetevvücüne bir delildir. 0 güzel
eserin yakın bir zamanda güzel İstanbul'umuzda bir abidei şefkat mües
s e s l i olarak semalara yükselmesini görmekle, sevineceğimiz tabiidir.
Kızım Ayla hakkında, vaki' teveccühkâr samimi haberlerinize
arzı şükran ederim. Hakikaten daima takdir buyurduğunuz üzere sevgili
yegâne annesinin senelerce devainedegelen vatan cüda fedakârlıkları
ile, gurbet ellerde o da bir asker gibi çalışmasına ve yardım etmesine
inzimam eden biricik kızım Ayl a ' n m da fıtrî istidadına inzimam eden
her şeyden mahrum gayretli çalışmaları muvaffakiyetlerini yalnız başı
ma evlâd ve aile hasreti ile puyan olan bir babaya duyurmanız ayrıca
beni mütehassıs ve müteşekkir etmiştir.
Bu anda, hasret dolu bir gönülden kopup gelen iştiyak benim
de o mes'ut ve millî bir günde bulunmaklığımı emrediyorsa da,vazifedar
olduğum vaziyet, buna imkân vermek talihini göstermemesi dolayisiyle
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müteessirim.
En büyük tesellim, yavrumuza her bir hususda müşfik bir
muin olan anneciğinin yanında olması ve istikbâlin âlemşümul mu
vaffakiyetlerini beraberce görmek ve işitmek ümidiyle yine müsterih
ve mes'ut bulunmaktayım.
Yakında, Amerika'ya teşrif edecek Reisicumhurumuzla
Başvekilimiz birer manevî vatan babası olarak yavrumun elinde Türk
sancağı ile huzurlarında birleşik Amerika'nın hür ve Demokrat in
sanları arasındaki muvaffakiyetini görerek millî gururumuzu uyandır
ması elbet de bizim için ayrı bir saadetdir.

N ot î
Ahmet Emin Beyfendi ile mülâki oldum. Refikasının teyzeleri
Besime hanımefendiye sormuşlar, hiç bir mufassal mektubunuz ve
Ayla'nın konseri hakkında programınız gelmediğini bildirdiler.
A y l a ' n m evvelki üç konserleri havadisini Sinan Beyden ve refika
sından almışlar ve gazetelerini de yazmışlar. Bu d e f a ise kaydet
mekle tekrar bir havadis vermiş oldular. Bir nüshasını dün Ayla'ya
gönderdim,lütfettiğiniz malûmatın aynen bir hülâsasıdır. Her zaman
olduğu gibi refikamın yalnızlığından ve meşguliyetinden veremediği
güzel havadisleri sizden (Aymakla ve yakında diğer resmî ziyafet
havadislerini de işitmekle bahtiyarlığım tezayüd edecektir. Derin
hürmetlerimle. Sizi yakında müesseseniz başında görmekle sevineceğim
ayrıca maruzdur.
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