
(Zübeyde Hanım) 

Bin üç yüz kırk sene-i hicriyesi Rebiülevveli’nin yirmi yedinci Pazartesi gününe 

müsâdif bin üç yüz otuz yedi sene-i mâliyesi Teşrinisanisi’nin yirmi sekizinci günü 

Darüşşafaka'da Ankara Hükûmeti Büyük Millet Meclisi Reisi ve Anadolu Kuvâ-yı Milliye 

Başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin valideleri Zübeyde ve halaları Emine 

Hanımlarla Cemiyet-i Tedrisiye-i İslâmiye Müdürü Cemil ve Darüşşafaka Müdürü Ali Kâmî 

ve Hâriciye Nezâreti Selanik Şehbenderhânesi me’mûrlarından Cemâl Beyler hazır oldukları 

halde mûmâ-ileyhâ Zübeyde Hanımefendi her sene Ramazan-ı şerifde Kadir Gecesi’nde 

Darüşşafaka talebesi tarafından hatm-i Kur’ân-ı şerif icrâsıyla ecr ve mesûbâtı evvelâ 

Peygamberimiz Efendimiz Hazretlerinin mübârek rûh-ı sa‘âdetlerine sâniyen Ehl-i Beyt-i 

risâlet-penâhî ve enbiyâ-yı ‘izâm ve çâr-yâr-i güzîn ve evliyâ-yı vâsılîn hazerâtıyla bi’l-cümle 

mü’mimîn ü mü’minât ve şühedâ-yı muvahhidîn ervâh-ı tayyibelerine ve ezcümle mûmâ-

ileyhâ Zübeyde Hanımefendi’nin pederleri Feyzullah Efendi ve valideleri Âişe Hanım ve 

zevc-i evvelleri Ali ve zevc-i mu’ahharları Râgıb ve birâderleri Hüseyin Efendilerle teyzeleri 

Fâtıma, büyük valideleri Emetullâh, anneanneleri Emine Kadın, vâlideleri Âişe, görümceleri 

Hatîce, Kerîme ‘İsmet ve Nâciye; kerîme-i maʻneviyyeleri Râbi‘a Hanımlarla sagîr 

mahdumları Ömer ve Ahmed’in rûhlarına ithâf olunmak şartıyla hasbeten-lillâh yirmi bin 

kuruş evrâk-ı nakdiyeyi malından bi’t-tefrîk teberruʻ ve meblağ-ı mezbûr Cemiyet-i 

Tedrisiye-i İslâmiye İdaresi ma‘rifetiyle usulü dâ’iresinde temin olunarak hâsıl olacak 

gallesinden talebeye bir defa mevsim meyvelerinden biri tevzîʻ edilmek hususâtı 

kararlaştırılarak işbu vakfın tevliyetini Darüşşafaka’da her kim müdür bulunursa der-‘uhde 

eylemesini beyân ve sâlifü'z-zikr yirmi bin kuruş evrâk-ı nakdiyeyi Cemiyet-i Tedrisiye-i 

İslâmiye’nin bir kıt‘a makbuzu mukâbilinde tamamen i‘tâ eyledikleri ve el-yevm Darüşşafaka 

Müdürü bulunan Ali Kâmî Bey dahi şart-ı mezkûr vechle tevliyet-i mezkûreyi kabul eylemiş 

olmasıyla cereyân-ı hâl Cemiyet-i Tedrisiye-i İslâmiye ve Darüşşafaka vakıf defterlerine 

‘aynen sebt ü kayd ve bi’r-rızâ imza olunduğunu mübeyyin işbu ilmuhaber mûmâ-ileyhâ 

Zübeyde Hanımefendi Hazretlerine i‘tâ olundu. 

Fi 27 Rebiülevvel 1340 ve fî 28 Teşrînisânî 1337 

 

Darüşşafaka Müdürü 

[Mühür: Ali Kâmî] 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Vâlideleri 

[Mühür: Zübeyde] 

  

  

Şuhûdü'l-hâl: 

Hariciye Nezareti Selanik 

Başşehbenderhânesi Memurlarından 

Cemâl 

 

Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye Müdürü  

[İmza: Cemil] 

 

     

   


