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Çakırcalı

ÇAKIRCALI TÜRKÜSÜ
Çakırcalı Mebmed Efe
ğında dillerde dolaşan bir
dı. Zeynel Besim: (ÇAKICI
eserinde bu türküyü şöyle

+

Efe'nin muavini

için sağlı
türkü var
EFE) adli
nakleder:

i

->

Kara Ali

Ödemiş kavakları
tellidir yaprakları
bana da Çakıcı derler
yâr fidan boylum
yakarım konakları.

Ödemiş
mültezimi oluyor

Atma da M em et vurursun
sonra da pişman olursun
bana da Çakıcı derler
yâr fidan boylum
her yanım fişenk dolu

"RESMÎ HAYDUTLUK
BAŞLIYOR „ -------

Çakıcı da dağdan İniyor
Kaymakçı'ya giriyor
bana da Çakıcı derler
yâr fidan boylum
Hatçeye gönül veriyor (*)

H

Fransız Başkonsolosuna göre ancak iki ayda
i):tiriieinlecek işler Çakırcalı'nın tehditleri
sonucu iki saat ip de tamamlanmıştır..

(*) İzm ir’de, Çakırcalı Mehmet E fe’nln k a n i
1arının çoğu daha sağ iken nazırlanm ış
ve 1934’de İzmir Ticaret M atbaasında ba
sılm ış olan (ÇAKICI EFE) adlı bn eser,
de Hatçe’nln, Hacı Eşklya’ıtm kızı ve
Çakırcalı’nın k an ların d an biri olduğa belirtiUr.

Bu olaydan birkaç gün ön
devletin gelirini götürü ola rafı şimdiye kadar gelirinin
rak üstüne alıp toplayan kim yüzde onunu ödemekteydi. ce de aynı konakta bir başka
Bundan sonra bu gelirin yüz olay cereyan eder.
selerdi.
UNDAN önceki telg
de kırkını ödeyeceğini çok iyi
Çakırcalı, silâhlı 19 arkada
Haziran
ayının
ilk
yarısın
raflarımda Çakırcalı
anlamaktadır!»
şı ile Kaymakamın makamını
da,
ödemiş
mutasarrıflığının
ile çetesinin bize, bir
Paul Blanc şunları da ilâve işgal eder ve ondan, kendile
birinden daha çok hayret ve mülteziminin kim olacağını
ri ile ilgili ve uzun zamandır
rici sürprizler hazırladığım tesbit için konakta toplanılır. eder:
sürüncemede bırakılmış bir
yazmıştım. Fakat itiraf ede O sırada Çakırcalı Mehmet
«Vilâyette resmî haydutlu takım muamelelerin sür’atle
Efe’nin
muavini
Kara
Ali,
rim kİ şu son günlerde cere
ğun başlamakta olduğu anla tamamlanmasını ister. Baş
yan eden olayı hiç bir zaman yanında avanesi olduğu hal şılmaktadır. Çünkü, mecburi konsolosa göre; «Osmanlı kır
de
konağa
girer
ve
açık
art
tahmin vp_. tahayyül edemez
tırmaya iştirak edeceğini bil ikâmet yerini izinsiz terket- tasiyeciliği» gözönünde tutu
dim.»
dirir. Konakta bulunan eşraf miş ve bu sebeple de tevkif lursa Çakırcalı’nın sür’atle
Fransız Başkonsolosu Paul tan hiç biri, bu korkunç hay- edilmesi gereken bir hayduda bitirilmesini istediği işler için
Blanc’m 19 haziran tarihli dudla rekabete girişmek iste devletin gelirini toplama gö en az iki ay lâzımdır. Fakat
telgrafında bu şekilde bah mez ve tümü çekilip gider. revi resmen verilmektedir. eşkiyamn tehdidi altında mu
settiği olay ödemiş mutasar Böylece Kara Ali ödemiş mu Muavini Kara Ali, Osmanlı tasarrıflık memurları sefer
rıflık konağında cereyan eder. tasarrıflığının mültezimi ilân vergi memuru olduğuna gö ber olur ve çeteyi ilgilendi
re çetenin reisi Çakırcalı’ya ren bütün işler iki saat için
edilir.
O devrelerde, devletin geli
da bir gün vilâyetin kasası de bitirilir. İstediğini elde et
Başkonsolos der ki:
rini toplama işi açık arttır
teslim edilirse buna hayret tikten sonra Çakırcalı ile çe
maya çıkarılırdı. Mültezimler,
«ödemiş mutasarrıflığı eş etmemek gerekecektir.»
tesi konağı boşaltır.
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SATILIK YÜN TARAKLARI
Çok iyi vaziyette DUESÖERG
marka yün tarakları satılacaktır.

BOSSON

Müracaat: BAHARİYE Mensucat Fabrikası,

özel fiyatları

"jjLdres: Bahariye Caddesi No. 20 - 24 Eyüp
Tel: 2 3 9 3 80

1 HAZİRAN -15 HAZİRAN 1973

MilUyet - 8778

Aşağıdaki çeşitlerim iz ANKARA PAZARI m ağazalarında
şimdi daha ucuz satılm aktadır

BAĞ-KUR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ELİF MAKARNA
PORTALİN ŞURUP
ROYAL REÇELLERİ
KARPER PEYNİRLERİ
LUX SABUNU
SHELTOX AERESOL
PE REJA KOLONYA

Raketi
2.15 TL.
Şişesi
8.50 TL.
Kavanoz 7.45 TL
Kutusu
4.45 TL.
2.95 TL.
Adedi
Adedi
17.25 TL.
B.Şışe
15.75 TL.

ŞİŞLİ M AĞAZASI Şiş» Meydanı Tel. 4 0 7 9 4 7 -4 7 35 !8

YÜKSEK DERECELİ MEMUR ALINACAKTIR

TAKSİM M AĞA ZASI Taksim Meydanı Tel: 44 44 7 4 -4 4 3273
NİŞANTAŞI M AĞAZASI Nişantaşı Meydanı Tel: 4 0 8! 33 - 40 26 41

1 — Kurumumuzda açık bulunan 2. derecedeki
TEFTİŞ KURUDU BAŞKANI,
HUKUK MÜŞAVİRİ,
GENEL SEKRETER,
SİGORTALILAR DAİRESİ BAŞKANI,
TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANI,
KARŞILIKLAR DAİRESİ BAŞKANI.

R

8771

İskenderun Demir (elik Fabrikaları
Müessesesi Müdürlüğünden
AMDAl AI CANM&I

O

F İ L O

Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Unvanlı kadrolara atama yapılacaktır.
2 — Bu kadrolara atanacaklara)
a) 657 Sayılı Kanunun. 2 sayılı kanun hükmünde
ki kararnamenin 1. maddesiyle değiştirilen 68. mad
desine göre, 13.12.1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun
4. maddesine tabi kuramlarda en az 15 yıl çalışmış ve
yüksek öğrenim görmüş olması,
b) Talip oldukları görevleri başarabilecek yetenek
ve tecrübeye sahip olması şarttır.
3 — İsteklilerin Kurumdan alacakları veya posta
ile isteyecekleri başvurma formlarım doldurup
en
geç 15 haziran 1973 tarihine kadar Kuruma yollama
ları (Evvelce bu görevler için başvurmuş olanların
da yeni formları doldurmaları) gerekmektedir.
4 — Başvurma adresi: «BAĞ-KUR Genel Müdür
lüğü — Ankaraadır.
(Basın 15529)
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ELEMAN ARIYOR

Silâhlı 19 arkada
şı
ile Ödemiş
Kaymakamlığını
basan Çakırcalı,
kendileri ile ilgili
ve uzun zaman
dır sürüncemede
bırakılmış mua.
melelerin hemen
tamamlanmasını
ister.

Ertesi gün Çakırcalı, Abdülhamid’in iradesi okundu
ğundan bu yana ilk kanlı ola
yı yaratır. Kırcaova köyüne
gider ve orada husumet bes
lediği üç köylüyü fecî şekilde
hırpalar. Bunlardan biri ölür.
Köyden ayrılmadan önce Çakırcalı tehditler savurur ve
kendisini ihbar edecek olan
ları da öldüreceğini söyler.
Çakırcalı ile çetesi oradan
ayrıldıktan sonra jandarma
gelir ve tahkikata başlar. Öldürü’en adamın karışma kaatili tanıyıp tanımadığı soru
lur. Kadın şu cevabı verir:
«— Benimle alay etmeyin.
Siz de benim gibi kaati’in kim
olduğunu çok ’iyi biliyorsu
nuz. Siz de benim gibi bili
yorsunuz ki o adı söylediğim
takdirde ben ve akrabalarım
da öldürülür. Bunun için de
sorunuza cevap vermeyece
ğim. Bana ne isterseniz ya
pın.»
Jandarma, olayın tahkikatı
na devam etmez, bırakır.
Çakırcalı, haziranın 's o n
günlerinde yeniden Milas’a
döner. Oraya giderken de Aydm’da iki gtin kahr.
Fransız diplomatı 3 temmuz’da Dışişleri Bakanına
yolladığı bir telgrafta Aydın’da cereyan eden bir olayı şu
şekilde nakleder:
«Çakırcalı, Aydın’a geldiği
günün akşamı dört arkadaşı
ile birlikte Belediye Parkına
gider. O sırada parkta muta
sarrıf, yabancı devletlerin
konsolosluk ajanları ve me
murlar halk türküleri ve şar
kıları dinlemektedirler. Çakırcalı ve avanesi parkın öteucuna giderek yerleşir. Çete
reisi garsonu çağırır ve:
— Söyle çalgıcılara bu tara
fa gelip çalsınlar, der.
Kendisine, çalgıcıların, mu
tasarrıfın, yabancıların ve eş
rafın önünden kaldırılamaya
cağı anlatılır ve o tarafa yak
laşarak çalgıcıları dinleyebile
ceği söylenir.
Çakırcalı sinirlenir ve der
kİ:
— Bulunduğum yerde emir
veren yalnız benimdir. Git
söyle hemen gelsinler!
Çakırcalı’nın emrini ve hid
detini duyan çalgıcılar, muta
sarrıfı ve yabancı devlet tem
silcilerini bırakarak çetenin
bulunduğu .köşeye gider ve
orada çalmaya başlar.»
Olayı anlattıktan sonra baş
konsolos İlâve eder:
«Kim der kİ bu olaylar, çok
sayıda askerin bulunduğu ve
vilâyetin ikinci büyük şeh
rinde cereyan ediyor?»

1 — OKSİJEN VE ELEKTRİK
KAYNAKÇILARI,
2 — EHLİYETLİ ELEKTRİKÇİ,
3 — ALÜMİNYUM ve SAÇ
POLiSAJCILARI,
4 — ENJEKSİYON PRESCiLER:1,
5 — ALÜMİNYUM PRES DÖKÜM
İŞÇİLERİ,
6 — BAYAN İŞÇİLER,
7 — BOBİNAJCİLAR,
8 — EKSANTRİK ve HİDROLİK PRESCi
ve TAMİRCİLERİ
aranmaktadır.
H
Taliplerin, Mecidiyeköy 2. Taşocağı Sokak
No. 26 - 28’deki Fabrikamız Personel Müdür
Birkaç gün sonra başkon
lüğüne müracaatları rica olunur.
solos, vilâyette eşkiya sayısı

RUMELİ İSYANI

Mnr.ajDns: 1535 - 8796

nın kabarmakta olduğunu,
yeni yeni çetelerin ortaya çık
tığını bildirir ve endişelerini
anlatır.
Buna sebep bir bakıma Ru

meli’de başlamış olan ihti'âl
hareketidir. 3 temmuz’da İttlhad Terakki Cemiyeti men
suplarından Resneli kolağası
Niyazi bey yanma 200 asker
alarak dağa çıkar, isyan bay
rağım çeker ve Abdiilhamid’den Kanunuesasi’yi tekrar
yürürlüğe koymasını ister.
Dört gün sonra, bu isyanı
bastırmakla padişahın görev
lendirdiği ferik Amavud Şem
si Paşa cemiyet üyesi bir fe
dai tarafından Manastır’da
asker ortasında katledilir.
Abdiilhamid, Rumeli isyanı
nı bastırmak için 9 temmuz’
da yayınladığı irade ile İz
mir, Ankara, Yozgat bölgele
rinde seferberlik ilân eder,
ihtiyatlar silâh altına çağrı
lır.
Fransız Başkonsolosu 17
temmuz tarihli telgrafında,
Aydın vilâyetinde 16 taburun
silâh altına çağrıldığım, bu
haberin geniş endişe yarattı
ğını bildirir. Tam mahsul za
manıdır. 12 bin köylü tarlala
rı, mahsulü yüzüstü bırak
mak zorunda kalacaktır. Baş
konsolosa göre tüccar'ar da
endişelidir. Onlar ise bu yüz
den işçi yevmiyelerinin arta
cağını ve dolayısiyle o malın
da fiyatının fırlayacağını dü-r
şünmektedirler.
İsyan olayları birbirini iz
ler, İzmir ile çevreden topla
nan asker, birikmiş maaş1arı
ödenmedikçe gemilere bin
meyeceklerini, Rumeli’ye git
meyeceklerini bi'dirirler. Bu
arada İzmir’de asker, Defterdar’m makamını basar. Def
terdar güçlükle Vilâyet Ko
nağına kaçıp sığınır. Valinin
saraya çektiği telgraf üzeri
ne, Zirat Bankası’ndan beş
bin lira alınması ve askere
dağıtılması İçin emir gelir.
Aydın vilâyetinde birden eş
kiya sayısının kabarmasına
sebep bu olaylardır. Vilâyet
içerilerine gönderilen trenle
rin günlerdir garlarda bekle
diği de duyulur. Asker topla
makta zorluk çekilir. Silâh
altına çağrılanların bir kısmı
dağa çekilir, çetelere iltihak
eder.
Abdülhamid istibdadını yı
kacak olan 23 temmuz 1908
ihtilâlinden bir hafta önce
Fransız Başkonsolosu Çakırcalı ile ilgili olarak gönderdi
ği bir telgrafta da şu olayı
anlatır:
«Son zamanlarda faaliyete
geçmiş olan Kel Ahmed’in
çetesi Aydın şehrine yaran
saat mesafede bulunan bir
çiftliği basmış ve eşrafdan
Morali İbrahim beyin oğlu
Cemal beyi dağa kaldırmış
tır. Kel Ahmed kurtuluş ak
çesi olarak İbrahim beyden
3.000 lira İstemiş, ailesi ile bu
rakkam etrafında pazarlık
yapmayı da reddetmiştir.
Bunun üzerine İbrahim bev
Çakırcalı ile yakın irtibatı
bulunduğu bilinen Torhalı’ı
Haşan’a giderek bu kadar pa
rası olmadığını anlatmış ve
Çakırcalı’nın müdahalesinin
temini İçin ricalarda bulun
muştur. Çakırcalı da Kel Ahmed’e haber salmış ve kurtu
luş akçesi olarak bin liraya
razı olmasını İstemiştir. Ça
kırcalı’yı kızdırmaktan kor
kan Kel Ahmed bu teklifi
kabul etmiştir. Bin lira gön
dirildiğinden Cemal bey aile
sine iade edilmiştir.»
Bu tarihten itibaren hemen
altı ay Çakırcalı Mehmet E
fe’den bahsedilmez.
Başkonsolos Paul Blanc, an
cak 1909 yılının ilk genlerin
den itibaren tekrar bu eşkiyanın serüvenlerini yazmaya
koyulacaktır.
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İkinci
Meşrutiyet
Cûkırcdlı Mehmet Efe
ilân edilir
edilmez
İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri harekete geçiyor
AbditUuupid
devrinde yaptıkları
korkunç servetin
bir kısmını
hazîneye vererek
bayatlarını
kurtaranlardan biri
de Harbiye Nâzın
Rıza Paşa’dır

ESKİ VA
AVI
BAŞLIYOR

E0
4 CI S%f) Y»11™
temmu
I I I i l H zunda Rumeli’de
İ t i U I I başlayan ihtilâli
bastıramayacağını
anlayan
Abdulhamld, Kanunuesasi’nin
yeniden yürürlüğe konmasını,
Meclis’in tekrar toplanmasını
istemeye istemeye kabul eder.
İhtilâl hareketini yöneten
İttihat ve Terakki Cemiyeti
üyeleri, yıllardır Abdülhamid’
in etrafında kümelenmiş ve
onun himayesinde «resmî eş
kıyalık» yapmış olanları, hal
kın geniş yardımı ile. tasfi
yeye girişir. İstanbul gazete
leri 8 ağustostan itibaren,
bunların neler çaldıklarını,
nasıl zengin olduklarını yaz
maya başlarlar ve bütün bu
servetin geri alınmasını ister
ler.
Abdulhamld’in Harbiye Na
zırı (Serasker) Riza Paşa, Se
limiye kışlasına hapse ■'ildik
ten hemen sonra bir bankada
bulunan 110.000 altm liradan
100.000’ini Hazine’ye bıraktığığınc bildirir. TANİN gazete
si 13 ağustosta, sabık Harbi-

Miileti yıllarca soymuş «resmî eşkıyalar»ın İstanbul'da ya
kalanmakta olduğu günlerde, Paul Blanc, Paris'e gönderdiği
telgrafta, «Hükümet memurlarına güvenemediği için silâh
larını teslim etmeyen Çakırcalı, bunları Cemiyet üyelerine
vermeyi kabul etti. Bir süre artık ondan bahsedilmeyeceğini
sanıyorum» der...
ye Nazırımın bu yüz bin altın
dan gayri yüz bin liralık da
arazi ve binayı devlete iade
ettiğini yazar. Hemen sonra
gazeteler, Riza Paşanın, as
keri çalıştırarak Çamlıca’da
yaptırmaış olduğu ucu bucu
olmayan malikaneyi «askerî
hastahane» haline getirilmek
üzere orduya «hediye» ettiği
ni bildirirler.
TANİN gazetesi, Abdulhamid’in -bir başka nazırının,

M

Zeki Paşanın, «işe yaramaz»
diye Vakıflardan 4340 lira ödeyerek aldığa ve hakikatte
değeri 150.000 altın lira olan
han ve çiftlikleri Hâzineye
«bağışladığım» yazar.
Avrupa bankalarına büyük
servet kaçırmış olan ve sa
rayda Abdulhamid’in en ya
kını bulunan Arap İzzet (Pa
şa) ise ihtilâlden hemen son
ra satın aldığı İngiliz ban
dıralı bir gemi ile firara mu

vaffak olur. İtalya’dan geçer
ken verdiği ilk beyanatta da
padişahın tavsiyesi üzerine
kaçtığını anlatır. Bu şekilde
büyük servet edinmiş Abdtılhamid’in bir başka itimad adamı Selim Melhame ise İtal
yan sefirinin yardımı ile ka
çar.
Milleti yıllarca soymuş olan bu büyük eşkıyaların İs
tanbul’da yakalanmakta oldu
ğu günlerde Fransız Başkon-
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YAYINLARI

AŞK ve SERÜVEN DİZİSİ

DEBORAH

COLETTE DAVENAT

İS BASINDA

356 sayfa • Selofan kaplı • 5 renk li kuşe göm lekli • Lüks c iltli • 25 TL.
Genel Dağıtım :
Milliyet Dağıtım Basın Sarayı Cağaloğlu-lstanbul

TORINO 29 eylül- 8 ekim 1973

Mehmet Nuri Sabuncu

23. ULUSLARARASI

S U N Î SENTETİK ELYAF VE TEKSTİL S A N A Y İİ VE
TİCARET A . S. DE ÇALIŞTIRILMAK Ü ZE R E

H er ¡f i^in
tliftfier * hırd avat« avadatv
l»k takım lar . büro ve işletme makmaları . ısıtma
v# Havalandırma cihazları . elektrik ma kınalan atom enerjisi • inşaat ve şantiye maktnalan _ dağcı
lık malzemesi sergisi {Kış yol bakım araçları „ ski
tesisleri . telesiyejler) - 2 net sanayi elektroniği
sergisi.

~«M«V

w**,*»

^ .*.**«*,

Uluslararası kongreler, konferanslar ve maki«a sanayiinde teşkditlanma konusunda, sanayi
elektroniği, demiryolu nakliyatı, teleferikle taşım a,
kış yol bakımı ve dağ bölgelerinde şehircilik ve mimarî hakkında seminerler.
*
„». «fr

m,M.WW, M

*M***
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İM
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Bilgi için, Corso Massimo d'azeglio, 15. i 0 26
Terine, İtalya . Telefon.- 65 69 • Telgraf Toexpo Teleks 21493 Toexpo, adresine başvuruhnasr rica

Elem an alın acak tır
j f c M AK İN A MÜHENDİSLERİ : Alm anca veya İn gilizce
****
bilen ve montaj tecrübe
si otan.

#

#

Makina ve boru montajı,
izolasyon , havalandır ma kanalları im alı konu
larında te crü b eli.

T E K N İS Y E N LE R

BORUCULAR
“

¡Jfc BORU K A Y N A K Ç IL A R I

: Çok ir i teknik re sim bi len, konusunda tecrü b eli.
: E lektrik, Oksijen ve A r gon boru kaynakçıları.

SOĞUK D EM İRCİLER
M AKİNA RESSAM LARI

İSTANBUL KÜÇÜKYALIDA DENİZ
MANZARALI SATILIK ARSALAR
Mevzii imar plânlı, iskân sahasında şehir suyu ve
elektriği bulunan arsalar satılıktır. Tediyede kolaylık
yapılır. Alâkalıların iş günü ve iş saatlerinde 49 83 47
telefona müracaatları.

dfe M AKİNA M O N TA JC ILA R I : Çok İyi teknik re sim b i^
^
^konusunda te c rü b eli.
İş y e ri A D A N A 1ya 18 Kro. m esafededir.
Ücret liyakate g ö re v e rile c e k tir.
Müracaatların aşağıdaki adreste MAK, Y .
ÇE TİN B İLG İÇ’ e yapılm ası ric a olunur.

MÜH,

İlâncılık 2446 - 8628
M EHMET NURİ SABUNCU
Suıı’ i Sentetik Elvııf vc T ek stil
Sanayii ve T ic a re t A. Ş.
P .K 176
T e l : 23 2:1

Yarımca ve Bozüyük Seramik Fabrikalarında
görevlendirilmek üzere

A I) A N A

KİM YA M AKÍNA ELEKTRİK
Yüksek Mühendis veya Mühendisleri
ARANMAKTADIR
ADAYLARIN,
• Azami 30 yaşında bulunmaları,
• Askerlik görevini yapmış olmaları gerekmektedir.
ELEM ANLARA,
• Personel Kanununa göre ücret,
• Yan ödeme,
• Lojman
verilir.
aki adrese kısa biyografileriyle

solosu Paul Blanc 18 ağustos
Çakırcalı ile oğlu Said Paşa
tarihi ile Paris’e şu kısa tel
arasmda işbirliği bulunduğu
grafı yollar:
iddia edilmiş olan eski Aydın
Valisi Kamil Paşa o sırada ye
«Son affı-şahaneden beri,
hükümet memurlarına itima
niden sadrazamlığa getiril
dı olmadığını söyleyerek si miş bulunmaktadır. Hükü
met, grevlerin yaratUği karı
lâhlarını teslim etmeye, yanaş
şıklığı önlemek ister ve 10
mamış olan Çakırcalı, İttihat
ve Terakki Cemiyeti’nin üye
ekimde bu konu ile ilgili ilk
kanunu hazırlayarak ilân elerine bunları vermeye razı
oldu. Bir zaman için artık
der, grevleri yasaklar.
Çakırcalı’dan bahsedilmeyece
Abdülhamid'i dize getirmiş
ğini sanıyorum.»
olan îttihad ve Terakki Ce
miyeti’nin büyük bir kuvvet
Bu olay 15 ağustosta ödeolduğunu sananlar, 23 tem
miş’de cereyan eder. İttihat
ve Terakki Cemiyetl’nin öde
muzdan sonra geçen Uç ay
içinde olup bitenlere bakarak
miş şubesi İzmir merkezine
bu cemiyetin ilk anda sanıl
yolladığı bir telgrafda şun
ları bildirir:
dığa gibi kuvvetli olmadığım
anlarlar, tik günlerde cemi
«Eşkıya şartsız teslim ol
yetin etrafa saldığı korku sü
muştur.»
ratle dağılır.
Çakırcalı Mehmet Efe ile
birlikte silâhlan terkeden
avenesinin şunlar olduğu da
bildirilir: Hacı Mustafa hoca,
Hüseyin oğlu Mehmet, Recep,
Musa, Mehmed, Çakırcalınm
kör bekçisi, Kır Ali, Eskici
Mustafa.
Ayrıca Kara Ali, Kel Ahmet
ve Hoca Mehmed çetelerinin
de silâhlaısm bıraktıkları du
Bunun bir neticesi de bil
yurulur.
Telgrafta: «Böylece bölge hassa Aydın vilâyetinde yeni
den eşkıyalığın çoğalması omizde eşkıyalık tamamiyle
lur.
sönmüştür» denir.
Fransız Başkonsolosu 29 eYalmz İttihat ve Terakki
Cemiyeti’nin Ödemiş, şubesi kim 1908'de yolladığı telgraf
der ki:
nin bu telgrafında gizli tut da«Kanunuesasl’nln
ilâm ile
tuğu bir husus vardır. İzmir’ aldan
sonra vilâyette çetele
deki Fransız Başkonsoloslu rin çoğu
dağılmıştı. Bu hari
ğunun 1909 yılma ait raporla kulade netice,
İttihat Terakki
rında da belirtildiği gibi Ça-, "Komitesine
duyulan
kırcatı Mehmet Efe ile Ko korkudan ilerikarşı
geliyordu.
Fa
mite mensuplan arasında bir kat o zamandan beri Komi
anlaşma yapılır ve Çakırcalı, tenin sanıldığı kadar kuvvetli
ödemiş’de bulunduğu köye olmadığı görüldü. Zaaf hare
jandarma kuvveti gönderilme
Komiteye, otoritesinin
yeceğine dair kati teminatı ketleri
kısmını kaybettirdi.
aldıktan sonradır ki silâhla mühim
aylık bir sükûnetten son
rım teslim eder. Fakat bu, Üç
çeteler yeniden faaliyete
eşkıyanın hiç bir silâhı kal ra
başladı. Son zamanlarda yeni
madığı anlamına da gelmez.
çetenin birden teşekkül
Gene bir süre Çakırcalı yedi
edip harekete geçtiği öğrenil
Mehmed Efe’den bahsedil
miştir.»
mez.
Başkonsolos bilhassa Kör
Ali adında bir eşkıya tarafın
dan kurulmuş olan çeteden
şikâyet eder, bunun büyük
vahşetle cinayetler işlediğini
anlatır.
İhtilâlden sonra Vali Faik
bey hemen azledilmiş ve İs
tanbul’un
Belediye Reisi
Çakırcalı sftkin köyünde otururken İstanbul’da ve yur Rauf Paşa İzmir’e vali olarak
gönderilmişti.
dun daha bir çok yerlerinde
YENİ GAZETE 2 aralıkta
olduğu gibi Aydın vilâyetinde
şu haberi verir:
de ilk grevler patlak verir,
«İzmir Valisi Rauf Paşa
kanşıklıklar başlar. Yıllardır
hükümete başvurarak kendi
devam etmekte olan ve son
sine acele kuvvet gönderilme
iki yıl içinde çok şiddetlenen
sini istemiştir. Vali, vilâyetin
İktisadî bunalım, uzun bir is
sahillerini de kontrol altında
tibdat devresinin sonunda
bulundurmak için bir topçebirden gelen hürriyet havası
ker şevkini de Bahriye Neza
içinde patlamalara sebep oreti’nden istemiştir, ödemiş’
lur.
de çok ciddî olaylar patlak
Gazeteler 11 ağustostan iti
vermiştir. Vilâyette bir kaç
baren Osmanlı İmparatorlubin eşkıyanın kollarını salla
ğu’ndaki bu ilk grevlere dair
haberleri geniş şekilde ver yarak dolaştıkları, ber tarafı
soydukları bildirilmektedir.
meye başlarlar. 10 • 15 kuruş
Asayişsizlik bir felâket halini
yevmiye alan İzmir rıhtım iş
almıştır.»
çisi işi bırakır, gemiler ora
28 aralıkta da, İzmir Valisi
da boşaltma yapamaymca İs
tarafından istenen kuvvetle
tanbul’a gider ve orada da
rin süratle şevki için Harbiye
grevle karşılaşır. İstanbul’da
Nezaretine ve ayrıca Bahriye
önce tranvay, sonra PaşabahNezaretine kati emirler verüçe Cam Fabrikası ve Cibali
miş olduğu öğrenilir.
Tütün Fabrikası işçileri de
II. Meşrutiyet devrinin ilk
greve gider. Ağustosun ikinci
parlâmentosu 17 aralıkta açı
yarısında İzmir nhtım işçisi
lır. Orada 12 ocak 1909’da
38 kuruş yevmiyeye razı olur,
yapılan toplantıda konuşan
çalışma şartlan da düzeltildi
Aydın milletvekillerinden Şeğinden grevi durdurur.
kip bey, vilâyette eşkiyalığm
Bu arada İstanbul’da ilk
korkunç şekilde yayıldığım,
defa kadın işçilerin grevi pat hiç bir kimsenin hayatından
lar. Yeniköy. Boyacıköy ve tsve malından emin olmadığı
tlnye taraflarındaki tlilbendci
m söyler. Meşrutiyetten önce
işçi kadınlar çalışmakta İsrar
bu eşkiyalığm, eski rejimin
eden kadın işçilere de saldı
zayıflığından ileri geldiğinin
nrlar. Polis müdahale eder.
söylendiğini hatırlatır ve:
Grevler, demiryollarını da
«Simdi bu eşkıyalık, eski
sarar. İngiliz sermayeli Aydın
sine nazaran çok daha fazla
hattı ile Fransız sermayeli
yaygın hale gelmiştir.»
Kasaba hattında bu grevler
der ve Vali Rauf Paşanın
kanlı olaylara sebep olur.
derhal azlini ister.
Grevcilerle asker çarpışır.
1909 yılının ilk günlerinde,
Fransız
Başkonsolosluğu
Selânik’ten de İzmir’e kuv
18 ağustos tarihli bir rapo
vet sevkedilmeye başlanır.
runda, İttihat ve Terakki Ce
miyeti liderlerinden Enver
beyin (Paşa) İzmir’e geldiği
-YARIN
ni, grevcilere ateş açan as
kerl kınadığını ve ateş emri
KARA ALi'nin
ni veren subayı da azlederek
TUTUKLANM
ASI
bunun üniformasını
asker
önünde çıkardığını yazar.

(ETELER YENİDEN

Bugün dünyada en çok satan kitaplar arasında yer
a la n ... Çıktığından çok kısa bir süre sonra , ayn
zamanda sekiz dile çevrilerek satış rekorlarını
altüst eden kitap...Son derece güzel, ihtiraslı ,
a k ıllı, kibirli bir kız olan Deborah binbir entrika
içersinde en tehlikeli görevleri yerine getirirken ,
unutulmayacak aşk serüvenleri yaşamaktan da geri
kalm ıyor... I . Elizabeth devrinin esrarlı şatoları,
kahraman şövalyeleri ve yaşamak için öldürmek zo
runda kalan soylular.. .
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Selanik

Fran sız D ış iğleri B a k a n lığ ı arşivin d ek i belgelerle

Çûkırcûlı Mehmet Efe

Valisi

ÖMER SAMİ COŞAR

"Eşkiyalığı

Tahkik Komisyonu Başkanlıgı„m kabul etmiyor
it

Journal de
Salonique'e
red nedenlerini
açıklayan Danış Bey,

EŞKIYALIĞIN
TEK
NEDENİ
SEFALETTİR 99

eşkiyalığın kökünün kazınması için
şunları öneriyordu: Karayolları,

demiryolları, köy yolları yapılsın;

toprağın daha verimli işlenmesi ve ulaşım
vasıtaları sağlansın; okullar açılsın...
E®
IA A A

yi1«1“ 1 başında eş
öylesine
,,V /
yayılmıştır İd, Os
manlI Mebusan Meclisi’nde,
bu konuyu yerinde inceleyip
ne gibi tedbirler alınma* lâ
zım geleceğini tesbit için özel
bir komisyonun teşkiline ka
rar verilir. Bir taraftan İz
mir'e Rumeli’den devamlı as
ker gönderilirken diğer taraf
tan da Aydın vilâyetine, duru
ma bakim olabilecek kudret
li bir vali aranır.
Eşkiyalığı Tahkik Komisyo
nu Başkanlığı'na getirilmek
istenen Selânik valisi Daniş
bey bu teklifi reddeder. Red
sebeplerini de (Journal de SaIonique) adlı gazeteye verdiği
uzun bir demeçte açıklar. Da
niş beyin savunduğu görüş şu
dur:
«Bu durumun tek nedeni,
halkın içinde bulunduğu se
falettir. Bu sefaletin sebepleri
ise çeşitlidir. Yol olmaması,
ulaşım vasıtalarının bulunma
ması, toprağın verimli şekil

İVİfV

1909 yılında Aydın vilâyetine tâyin edilen, fakat görev batında yat.
rıız 24 gün kaldıktan sonra İstifa eden Kâzım Paşa..

1 Jandarmanın, affı şahaneye sahip Kara Ali'ye kelepçe vuraralk İzmir hapishanesine sevkedilmesi ve çetesinin bazı elemanlarının tevkif edilmesi üzerine Çakırcalı Efe tekrar
dağa çıkıyor.
de işlenememesi, eski usulle
re hâlâ başvurulması!
«Münbit bölgeler vardır fa
kat ulaşım imkânsızlığından
mallarım İhraç edemez. Ço
rak bölgeler vardır, bular da
aynı nedenle ihtiyaç duyduğu
m allan getirtemcz.
«Bunun için önce yollar ya
pılması, toprağın daha verim
li şekilde işlenmesi sağlanma
lı ve hepsinden önemlisi okul
lar açılmalıdır.
«Hastalığın teşhisi malûm
olduğuna göre büyük masraf-

Türk malı

(G ED O R E)
el aletleri
beş kıtada
•Kalitelidir • Dayanıklıdır
•G ed o re Vanadium çeliğinden
imal edilmiştir
Avrupadan
sonra Amerika'ya da
ihraç edilmekte olan GEDO RE
el aletleri, Türkiye'de
ALTAŞ tarafından
imal edilmektedir

lara sebep olacak komisyon
lar kurularak Anadolu'ya gön
derilmeye lüzum yoktur. Bu
komisyon İçin sarfedilecek
para dahi halkın sefaletini bi
raz hafifletmeye yardımcı ola
bilir.
«Eşkiyalık üzerinde durula
rak, komisyonun asayişsizlik
bölgelerine giderek konuyu ye
rinde incelemesi ve çareler
araması isteniyor. Tekrar tek
rar söylüyorum ki Anadolu’da
yalnız sefalet vardır. Yalnız
sefalet! Ve bu sefalet her şeye
gebedir, eşktyalığa, hırsızlığa,
ırza tecavüzlere, isyanlara. Kı
saçası memleketimizi mahve
den bütün kötülüklere.
«Karayolları, demiryolları,
köy yolları yapılırsa; topra
ğın daha verimli şekilde iş
lenmesi ve ulaşım vasıtaları
temin olunursa, okullar açı
lırsa o zaman eşkiyalığın kay
bolduğu görülecektir.»
İstanbul gazeteleri. Aydın
vilâyetinde Kospınar yakınla
rında eşkıya ile bir jandarma
livası (tugay) arasında saat
lerce süren bir çarpışma sereyan ettiğini 13 ocakta bildi
rirler. Köylülerin İhbarı üze
rine tugayın Ödemiş’den eks
pres trenle gönderildiğini ve
bu çarpışmada bölgenin ünlü
eşkiyalarmdan Osman Kulalioğlu. Hacı Yusuf oğlu Aziz,
Kara Mehmet oğlu Mustafa
ve SaçmaUoğlu Halil’in yaralı
olarak teslim olduklarını ya
zarlar.
Birkaç gün sonra da. mer
kezi Selanik’te bülunan III.
Ordu’dan iki taburun dalra İz
m ir’e gönderildiği ve bunların
da eşkıya ile çarpışmalara ka
tıiacaklan açıklanır. Gazete
ler, Mebusan Meclisi'nde ce
reyan eden tartışmalardan
sonra binlerce eşkiyanın ser
best dolaştığı Aydın vilâyeti
ne yeni kuvvetler gönderilme
sinin hükümetçe kararlaştırıl
dığını da eklerler

vi verildiği yazılır.
İstanbul gazeteleri bir kaç
gün sonra da( Aydın vilâye
tinde eşkiya çeteleri ile mü
cadelenin tesirini göstermeye
başladığını, Tire, Nazilli, Öde
miş taraflarında en ünlü eşkiyalardan onikisinin daha ya
kalandığını bildirirler.
O sıralardadır ki. Çakırcalı’nm sağ kolu olan ve aff-ı
şahane’ye Çakırcalı ile be
raber sahip bulunduğundan
serbest dolaşan Kara Ali, kö
yü olan Çaylı yakınlarında
jandarma müfrezesine rastlar.
Durumu bilinmesine rağmen
kelepçe vurularak İzmir ha
pishanesine sevkedilir.
Fransız Başkonsolosu 21
ocak tarihli telgrafında Dış
işleri Bakanına şunları bil
dirir:
«Anadolu’nun efsane haline
gelmiş, kahraman durumuna
girmiş eşkiyası Çakırcalı ye
niden sahneye çıktı ve yanına
aldığı 14 arkadaşı İle birlikte
Ödemiş taraflarında dağa çe
kildi.
«Çakırcalı, muavinlerinden
Kara Ali ile çetesinin daha
başka elemanlarının tevkif
edilmiş olmalarından memnu
niyetsizlik duymuş, endişelen
meye başlamıştır. Köyünden
ayrılmasına sebep bunlar ol
muştur.»
Çakırcah’nın da dağa çıktı
ğı duyulduktan bir zaman

sonra İzmir Valisi Rauf pa
şanın bu görevden alındığı ve
Mısır Fevkalade Komiserliği’
ne tayin edildiği açıklanır. 21
şubat’tan itibaren İzmir’e vali
aranır. (Moniteur Oriental)
gazetesi bu göreve Galip be
yin getirildiğini 5 m artta ya
zar ve yeni valinin 12 martta
da göreve başladığını hattâ
vilâyete saadet ve huzur ge
tireceğine dair beyanatta bu
lunduğunu bildirir. Aynı gün
lerde Tanin gazetesi ise, İz
ntir’e gittiği bildirilen Galip
beyin bu görevde katmak is
temediğini yazar ve sadraza
mın, Avlonyalı Ferid paşanın
konağına bizzat giderek Aydın
valiliğini kabul etmesi için ri
cada bulunduğunu kaydeder.
Birkaç yıl önce, Aydın vilâ
yetinde asayişi temin edemi
yor, eşkiyaları dağıtamıyor di
yerek Kâmil paşayı azlettir
miş olan o devrin sadrazamı,
İzmir’e vali olarak gitmemek
için elinden geleni yapar ve
teklifi kabul için de bir şart
Ueri sürer! Aydın Valivekilliğini, aynı zamanda ayan üyesi
(senatör) ilân edildiği taktir
de kabul edeceğini söyler. Fe
rid paşa çok iyi bilmektedir
ki, yürürlüğe konan Kanunu
esasi’ye göre buna imkân yok
tur. Buna rağmen hükümet
şartı kabul eder ve Ferid pa
şanın Aydın Valivekilliğine ta
ym edildiği 20 m artta ilân

KARA ALI
HAPSEDİLİYOR
Selanik’ten 25 ocakta, 739 ki
şilik bir taburun daha vapur
la İzmir’e gönderildiği bildi
rilir. III. Ordunun en müm
taz subaylarından biri olarak
gösterilen albay Sadık beye
gün sonra da, Aydın vilâye-
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olunur. Mebusan Meclisi’nde
bu tâyinle ilgili lehde ve aleyh
te çok konuşmalar olur.
Sonunda Ferid paşa İzmir’e
gider!

ABDÜLHAMİD
TAHTTAN
İNDİRİLİYOR
Fakat bu arada İstanbul’da
irtica ayaklanır ve 13 nisanda
(31 mart) «Şeriat isteriz» ava
zeleri ile ortalığı karıştırır.
Bu yılın 13 şubatında, oğlu
Said paşanın İstanbul’da gi
riştiği bazı hâdiseler sebebiy
le devrilmiş olan Kâmil pa
şanın yerini alan Hüseyin
Hilmi paşa sadrazamlıktan
ayrılır ve yerini Tevfik paşa
ya terkeder. İstanbul bir bu
çuk hafta kadar anarşi için
de kalır. Anadolu’da da yer
yer irtica ayaklanır ve sonun
da Hareket Ordusu’nun 23 ni
sanda İstanbul’a girmesi ile
durum nisbeten yatışır. Örfi
idare ilân edilir. 27 nisanda
Abdulhamid halledilir yerine
Mehmed Reşad Efendi padi
şah olur.
Avlonyalı Ferid paşa 1 ma
yısa kadar Aydın Valivekilidir
ve bu tarihten sonra da 6
ağustosa kadar İçişleri Bakanı’dır. Çakırcalı Mehmet
Efe’nin yakalanmasından, eşkiyanın tasfiye edilmesinden
doğruca kendisi mesuldür.
Fakat Çakırcalı yakalanamaz.
O sıralarda Fransa'nın İz
mir Başkonsolosluğunda deği
şiklik olur. Paul Blano terfi
ettirilir ve Lâtin Amerika’da
yeni bir göreve gider. Yeni
Başkonsolos Henry Dallemagne 9 ağustos tarihli ilk telg
rafında Aydın vilâyetinde
umumi duruma dair bilgi ve
rirken der ki:
«Çakırcalı'dan haber yok
tur. Eşkiya, Ödemiş tarafla
rında sakin br hayat sürmek
tedir ve her hangi bir vukual
da işlememiştir.»
Avlonyalı Ferid paşanın ay
rılmasından ve İçişleri Baka
nı olmasından sonra Aydın
valiliğine Kâzım paşa getiri
lir. İstanbul gazeteleri 14 ma
yıs nüshasında yeni valinin
İzmir'e hareket ettiğini yazar
lar. Valinin esas görevi vilâ
yeti eşkiyadan temizlemektir.
Fakat aynı gazeteler 24 gün
sonra verdikleri bir haberde
Kâzım paşanın da bu görev
den istifa ederek ayrıldığını
duyuyorlar. Bir ay kadar İz
mir'de askerî vali olarak gö
rev gören İsmail paşa da eş
kıyayı dağıtmaya muvaffak
olamaz.
Bunun üzerine i. Ordu Ku
mandan Vekilliğinden aynlan
Mahmud Muhtar bey (paşa)
Aydın valiliğine 26 ağustosta
gönderilir.
Yeni valinin İzmir’e gelişin
den hemen sonra da Çakırcalı
ilk vukuatını işler ve eşkiyaUga yeniden başlar.
Fransız Başkonsolosu 14 Ci
ltlide Dışişleri Bakanı Pic
hon'c bu haberi verirken şun
lan anlatır:
«Mahmud Muhtar paşa İz
mir'e geldikten sonra demeçb-r verdi. Vilâyette eşkıyalığın
kökünü kurutacağını, şiddetli
tedbirlere başvuracağını açık
ladı Bu sözlerini muhtemel
dir ki marul eşkiya Çakırcalı da duydu. Bu demeçlerin
bir neticesi de Çakırcalı’nın
cüretini arttırmak oldu. 9
ağustos tarihli telgrafımda da
bildirdiğim gibi ödemiş tara
lında. Kaııunuesasi’nin ilânın
dan beri, sakin yaşamakta
olan eşkiya. valinin, bu söz
leri ile bilhassa kendisini he
def tuttuğunu zannetti ve kati
olarak dağa çıktı.»
«iler zaman verdiği sözün
esiri kalmış olan Çakırcalı,
hükümetin verdiği sözü tut
madığı kanaatine vardı ve in
tikam almaya karar verdi.»

■YARIN:'
BİR YANLIŞLIK
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Fransız Duş işleri B a k a n lığ ı arşivin deki belgelerle
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Cıkrcdlı Mehmet Efe

m

Bölgede eşkıya cirit atarken, Vali
bayram için İstanbul'a gidiyordu

CD0

«Durumun ciddiyetini kav
rayan Mahmud Muhtar Paşa
ne gibi tedbirler alınması ge
rektiği hususunda sual soran
ve örfi İdarenin ilanını ken
dişine tavsiye eden İTTİHAT
adlı gazetenin
muhabirine,
kendisinin de bu fikirde ol
duğunu fakat İçişleri Bakanı
nın tereddüd etmekte oldu
ğunu söyler.
«Söylendiğine göre vali ör
fi idare ilân edilmediği tak
dirde istifasını vereceğini bil
dirmiştir.»
Başkonsolos Henry Dalleımagne 5 ekimde, Çakırcalı
çetesinin yeni bir baskınını
Paris’e bildirmeye vakit bula
maz, ani ölür. Pierre Carlier
adında bir Fransız, konsolos
luğu vekaletten idareye baş
lar ve ilk telgrafını da 6
ekimde İstanbul’da sefarete
gönderir ve Çakırcalı’nm Ay
din yakınında Çiftekahveler’de Barutçu admda bir rama
ait fabrikayı nasıl yaktığuu
ahlatır.
Çakırcalı önce fabrika sa
hibine haber salar ve 1.000
lira ile bin kurşun gönder
mesini ister. Barutçu parayı
da kurşunu da vermeyeceğini
bildirir. Çakırcalı ile çetesi
geceleyin fabrikayı basar ve
yakar. Çakırcalı yangın yerin
den sonuna kadar ayrılmaz ve
ateşi söndürmek isteyen olur
sa onu öldüreceğini de bildi
rir.
Konsolos vekili, Barutçu’ya ne olduğunu söylemez fa
kat zararın 35.000 lira civa
rında tahmin edildiğini yazar.
Aynı telgrafta bir başka
olayı da şöyle anlatır:
«Evvelki gün Çakırcalı Ti
re’de köylülerden yiyecek ıs|ler, Hükümetimi 'kendilerini
cezalandırmasından korktuk
larını söyleyen köylüler yar
dım edemiyeceklerinl ekler
ler. Daha sözlerini tamamla
maya imkân bulmadan Çakır
calı’mn bir emri ile çete ateş
eder ve 12 kişiyi öldürür.»
Zeynel Besim’in
«Çakıcı
Efe» eserinde, yakılan fabri
kamn çok büyük olduğundan,
kereste, zeytinyağı, pamuk,
un gibi maddelerle çalıştığın
ğından bahsedilir.

YLÜL ortalannda Fransız Başkonsolosu Henry Dallemagne, Dışişleri Bakanına yolladığı telgrafta, Çakırcalı’nm tekrar eşkiyalığa başlamasına bir yanlış
lığın sebep olduğunu bildirir.
Uzun zamandır sakin duran Çakırcalı Mehmed Efe'nin
1909 ağustosunda Aydın V alisi tay ta edito» M ataaat M uhtar Pa»a.
yeniden sebep olduğu bu ilk kanlı olay, Başkonsolosun ve
daha sonra Konsolos Muavini Dollot’un verdikleri bil
gilere göre şöyle
cereyan
eder:
Aydın vilâyetinde eşkiya ta
kibi ile görevlendirilmiş Os
manlI subaylarından biri de
albay Rüstem beydir. Çakırealı, babasının katili olan boşBu, özel yetkili askerî mahkeme, Çakırİçişleri Bakanı, Vali Mahmud Muhtar
nak çavuşu öldürdüğü baskın
da Rüstem beyin, o zamanlar
calı'ya ve çetesine yardım eden köylü
Paşa'nın bölgede sıkıyönetim isteğine
teğmen olan küçük kardeşi
Hüseyin'i de vurmuştur. Bun
leri de mahkûm edecektir. Böylece eşyanaşmaz fakat Ödemiş'e özel yetkili
dan bir süre önce Rüstem
kiyanın halk ile ilişkisi kesilmek istenir.
bey Ödemiş havalisinde dola
bir askerî mahkeme gönderilmesi ka
şırken Çakırcalı Mehmed
Efe’ye haber yollar ve elinde
rarlaştırılır.
silah bulunduğunu duyduğu
sınıl a Komite ile Çakırcalı
nu söyler. Bu silâhları Öde
arasında yapılmış olan anlaş
miş Kaymakamlığına derhal
ma, onun ödemiş’de bulundu
teslim etmesini ister ve:
ğu yere jandarma müfrezele
— Bundan böyle diğer bü
rinin yaklaştınlmasma müsa
tün vatandaş gibi silah taşı
ade etmemekteydi.»
madan yaşayacaksın, der
Henry Dallemagne der ki:
Artık bir «Emekli» gibi ya
Yaparsın,
bu
sefer
de
hükümet
ya
Birinci Cihan Savaşı arifesinde İz
«Bu yeni olay İzmir’de çok
şamakta olan Çakırcalı, Rüs
kanda.. Sen yataksın.
gel bakalım,
mir’de İttihat ve Terakki’nın kâtibi
kötü tesir yaptı. Eşkiya tas
tem beye haber salar, hükü
dayak üstüne dayak Bu iki başlı be
mesulü bulunan Celâl (Bayar) «Ben
fiyesi hususunda kati sözler
metle olan andlaşmasım ha
lâdan kurtulmanın yolunu aradım,
de Yazdım» adlı eserinin altıncı cildin
sarfetmiş olan Vali Mahmud
tırlatır ve şunları söyler:
buldum
Efeye:
«Allahın
emrini
yerine
de, Çakırcalı Mehmed Efe'nin yatak
Muhtar paşanın da prestiji
— Eğer albay kendinde o
getirmek
lâzım,
Hicaz’a
gideceğim»
larından Hacı Mehmed Ağa’mn Tire’
bundan zarar görecektir.»
kadar cesaret görüyorsa ken
dedim.
Ses
çıkarmadı.
Hükümet
zaten
deki evinde kaldığını, ağanın kendi de
Başkonsolos, 17 eylülde yol
disi gelip silahlarımı alsın!
birşey
diyemezdi.
Böylelikle
bir
za
yimiyle «Rahmetli Büyük Efe»nin (Çaladığı
telgrafta Çakırcalı ve
Rüstem bey bu meydan oku
man için tehlikeden uzaklaştım.»
kırcalı’nm) kahramanlığım saymaya
çetesini yakalamak için 200
mayı kabul etmez.
Celâl Bayar aynı eserinde, «yatak
başladığım anlatnr ve şunları yazar:
asker, iki top ve 30 arnavud
lar» ile ilgili su hikâyeyi de nakleder
Bu albay, eylül başlarında,
«Haeı Mehmet Ağaya göre Efe aşı
gönüllü gönderildiğini bildi
«Bir
şakinin
muhakemesi
olurken
bir ermeniye ait çiftliği işlet
rı zenginlerden, halkı soyan faizciler
rir.
zoraki
yataklık
edenlerden
birisine
mekte olan Çakırveli adında
den para alır, hayır yapar, fukaraya
İzmir gazetelerinde de hü
hakim sormuş:
zengini dağa kaldıran ve ken
yardım edermiş. Boşa sıkı çekmez
kümetin bir ilanı çıkar. Ça
— Eşkiyaya yemek vermişsin, bu
disinden kurtuluş akçesi is
(kurşun atmaz) her attığını vurur, en
kırcalı Mehmed Efe’yi diri
nun yasak olduğunu bilmiyor muy
teyen Tekelioğlu’nun peşine
sıkı baskınlarda «narasından» Osmanveya ölü getirene bin altın
dun?
düşer. Takip sırasında yan
U titrer, kendisine yol verirmiş.
hra mükafat vaadedilir. Mu
— Hakim efendi, ben yatak deği
lışlıkla Çakırcalı Mehmed
Hasılı, İnsan üstü bir adam!»
avini Tekelioğlu için bu rakUm.
Ama
dediğini
yaptım.
Sen
o
ka
Efe’nin köyünün bulunduğu
Celâl bey Hacıoğlu’na sorar:
kam 200 liradır.
dar kabadayı isen, gel, dağ başında
taraflara gelir. Nöbetçileri va
— Büyük efe ile münasebetinizin
Başkonsolos rakkamlann
benim çadırda otur da bu heriflerin
sıtasiyle bir jandarma müfre
derecesi nedir?
çok cazip olduğunu belirtir
dediğim yapma
O zaman göreyim
zesinin yaklaşmakta olduğun
Hacıoğlu anlatır:
ve der ki:
seni, başına neler gelir?
dan haberdar edilen Çakırca— Bu yüzden başıma çok şeyler
«Fakat Çakırcâh’ya çok bağ
Bu
cevap
üzerine
de
hakimden
lı hemen pusuya girer. Müf
geldi. ETe emir verir: Şunu yap, bunu
h
olan ödemiş halkının onu.
beı-aet
kararı
almış.»
rezeyi sıkıştırır, Çakırveli ola
yap... yapma, ölüm. Hiç şakası yok..
gönderilen 200 askerden kur
yı ile kendisinin hiç bir ilgi
tarmak için elden geleni ya
si bulunmadığım bildirir ve
pacağı da muhakkaktır.»
teslim olmalarım ister.
Başkonsolos, İzmir’de eski nakleder:
Rüstem bey teklifi redde yi yakalar, öldürür. Esir al
«Çakırcalı kuşkulanıp pusu
der; ve şiddetli bir çarpışma mayı reddeder ve sağ kalan biı jandarma binbaşısı olan ya girmekte haklı idi. Çün
başlar. Beş süvari askeri ile jandarmaları ödemiş Kayma Şakir beyin, konsolosluk ter kü, bundan bir kaç ay önce
üç jandarma ölür. Çakırcalı kamlığına göndererek, gelip cümanına bu kotıu ile ilgili
Bir kaç gün sonra yollanan,
»larak şunları anlattığını da Kanunuesasi’nin kabulü sıraMehmed Efe'nin, Rüstem be- cesedleri kaldırmalarını ister.
telgrafta ise Çakırcalıyı takip
etmekte olan 200 asker ve iki
toplu kuvvete bu defa 200 ar
navud ve elli Çerkeş gönüllü
daha yollandığı yazılır.
Başkonsolos 22 eylül tarihli
bu telgrafından şunları da
anlatır:
«Bu kadar büyük kuvvet
tarafından takip
edilmekte
olan Çakırcalının imha edil
diğine veya ele geçirildiğine
dair bir haberin her an ga
zetelerde çıkması beklenirken
bu sabah gazetelerde görülen
bir haber herkesi hayretler
içinde bıraktı.»
Bu haber, çok meşhur hay
dudun Aydın civarında ErbeyDersanemiz, bütün öğrencilerin kurslara katılmasını sağlamak gaye
11 kasabasında başarmaya mu
vatlak olduğu yeni bir baskı
siyle. 15 HAZİRANDAN İTİBAREN HERGÜN yeniden bavlıyan Kurslar
nım bildirir.
tertiplemiştir. Böylece her öğrenci imtihanı hangi tarihte biterse bitsin
Çakırcalı Efe yirmi kişilik
kurslara katılabilecek ve bütün konuları noksansız olarak görebilecektir.
çetesi ile gece ona doğra Erbeyli’ye girer. Hemen telgraf
Bu Kuralarda, her konuyu takiben TEST UYGULAMALARI yapılmakta ve
teberini kestirir. Aradığı ka
matbu testler öğrencilere PARASIZ olarak dağıtılmaktadır.
sabanın zenginlerinden Yörük
San Hüseyin ile Hacı İbra
him efendinin oğlu Mehmet
112 saatlik bu Kursların toplu halde ÜCRETİ 5 0 0 LİRADIR
efendidir. Bunlarla birlikte
Belediye Başkatibi Osman Hü
Taşra öğrencileri, derse başlama gününü belirtmek ve ücretini de
şeyin ile Erbeyli istasyon şe
Posta Havalesiyle göndermek soretiyle arzu ettikleri Şubemizde ka
fini de götürür. Yalnız kasa
badan uzaklaşırken istasyon
yıt yaptırabilirler. Kaydı yapılan öğrenciye Kursa G iriş Kartı gönderilir.
şefini serbest bırakır.
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İKİ BAŞLI BELA YA DA «YATAKLAR»

BEKLENMEYEN HABER

SON DEVRE

ÜNİVERSİTEYE
HAZIRLIK

________K U R S L A R I _______

NOT. Kız ve Erkek öğrencilerimize yemekli ve yemeksiz YURT sağlanmıştır.
Kayıtlar her ÜÇ şubemizde de yapılmaktadır.

BÜYÜK DERSANE
KIZILA/ Merkez
YENİŞEHİR Şube
CEBECİ
Şube

: İnkılap Sokak No 17 Tel. 25 5 6 2 5
: Mithatpaşa Cad. Sonu Tel. I7 8 6 3 6 -180955
: Dörtyol Tel. 194243-194344

PRATİSYEN VE MÜTEHASSIS
HEKİM AtINACAKTIR
EREĞLİ KÖMÜRLERİ İSLETMESİ
MÜESSESESİHDEN
Sağlık Teşkilâtımız Armutçuk ve Merkez
Hastahanesinde çalıştırılmak üzere Asabiye,
Dahiliye, Hariciye, K.B.B., Bakteriyoloji ve Ha
yati Kimya Mütehassısları ile istihsal Bölgele
rimiz dispanserlerinde çalıştırılmak üzere pra
tisyen hekim alınacaktır
Kendilerine 657 ve 1327 sayılı kanunla
rın malî hükümlerine göre maaş ve 7/6044 sa
yılı kararname gereğince mütehassıs hekimle
re 1400.— lira ve pratisyen hekimlere 1100.—
lira yan ödeme, ayrıca yakımlık kömür verile
cek ve boş bulunması halinde lojman tahsis
edilecektir.
(Basın 16598) - 8943

ANKARA

Teknik Eleman Alınacaktır
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Van Şube bi
nası inşaatında sözleşmeli kontrol mühendisi olarak ça
lıştırılmak üzere bir Y. Müh. Mimar veya Y. Mimar ile
İdare Merkezi İnşaat Müdürlüğünde çalıştırılmak üze
re tecrübeli bir İnşaat Yüksek Mühendisi alınacaktır.
Aşağıdaki şartlan haiz isteklilerin dilekçelerine 1
adet fotoğraf ve bugüne kadar yapmış olduğu mesleki
faaliyetlerini havi listeyi ekleyerek «Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası İdare Merkezi» adresine baş vur
ma Lan rica olunur.
1 — Askerliğini yapmış olmak
2 — En az 3 sene şantiye tecrübesi bulunmak
(Kontrol Mühendisi için)
3 — Devlet memuru olmağa kanuni bir engeli bu
lunmamak.
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İdare M erked
ANKARA
(Basın 16572) - 8945

"AYDIN’ İN GERÇEK
HAKİMİ"
Fransız konsolos vekili bu
olaylardan sonra İzmir gaze
telerinin hükümet ve ordu
aleyhindeki yazılarının sert
leştiğini, subay ve askerin gö
revlerini lâyikiyle yapmadık
lannı yazdıklarını bildirir.
Ekim ortalannda Mahmud
Muhtar Paşa İstanbul’a gider
ve hükümetten örfi idare ila
nını ister. Çakırcalı Mehmet
Efe ile çetesini başka türlü
ele geçirmenin imkânı olma
dığını anlatır. İçişleri Bakam
Talat bey (paşa) buna yanaş
maz fakat Ödemiş’e bir özel
yetkili askeri mahkeme gön
derilmesi kararlaştınlır. Bu
askeri mahkeme, Çakırcalı’ya
ve çetesine yardım eden köy
¡Lüleri de mahkiim ¡edecek
tir. Böylece eşkiyanın haık
ile ilişkisi kesilmek istenir.
Çakırcalı’dan: «Aydın vila
yetinin inkar kabul etmez bir
şekilde hakiki hakimi» diye
bahseden İstanbulun «KA
LEM» adlı mizah mecmuası
28 ekim tarihli nüshasında
şunlan yazar:
«Çakırcalı serbest dolaşı
yor. Hanımlarımızdan biri,
Çakırcalı’yı takip İşleri ile
meşgul olacağı yerde bayra
mı geçirmeye İstanbul’a gel
miş olan vali Mahmud Muh
tar paşaya bunun nedenini
sormuş ve şu cevabı almıştır:
— Hanımefendi, Çakırcalı
da bizim gibi bayram işleriy
le meşgul. Sonra görürüz!»

YARIN
BAYINDIR SAVAŞI

ıs n s a

Bu olayı anlatan başkonso
los der ki:
«Söylendiğine göre San Yö
rük Efe için 8 fla 10.000 lira
ve Mehmet Efendi için de 2
ila 3.000 lira kurtuluş akçesi
istenmektedir..»
Fransız diplomatı bu olayın
ne şekilde neticelendiğine da
ir daha sonra bilgi vermez.
Yalnız Zeynel Besim «ÇakırcaEfe» adlı eserinde Yörük Efe
nin 4.000 ve Mehmet efendi
nin de 200 lira
verdikten
sonra serbest bırakıldığını ya
zar. Çakırcalı Mehmet Efe’
nin, memur olan Osman efen
diyi ise hiç para almadan ka
sabaya geri gönderdiğini de
ekler.

BASIN VALİYE

ANDRİ

ÇATIYOR
Bu olay üzerine İzmir gaze
.elerinde vali Mahmud Muhtar
paşa aleyhinde yayınlar olur.
Başkonsolos, vali olarak geldi
ğinde gazetelerden, eşkiya ile
mücadelesinde kendisine des
tek olmalarım istediğini, bası
mn da bu desteğini esirge
mediğini hatırlatır ve der ki:
«Şimdi ise gazeteler valinin
aleyhine döndü. MÜLHAKAT
adlı gazete valiye çatıyor ve
eşkiya Ue ilgili olaylar hak
kında resmi makamların ga
zetecilere haber vermelerini
yasakladığım yazıyor. Gazete
nin bu makalesindeki iddia
ları Erbeyli olayı teyid ede
cek mahiyettedir. Çünkü vi
layet baskını gizli tutmak İçin
çaba sarfetmektedir.

HACETTEPE
REKTÖRL

Üniversitemiz Fen Fakültes
yoloji, Mühendislik Fakülte
ya Fakültesinin Kimya, Ev
Beslenme ve Diyetetik, E\
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
perşembe günü yapüacak
Sınava katılmak isteye
sek Okul sekreterliklerind
racaat formlarıyla aynı 3
tedlr.
Duyurulur.

ÇakırcsOı'mn Aydın
havalisine hâkini
olduğu 15 yıl
İdinde iki padişah
görülür. Biri
AbdüUuunld, öteki
(resimde görülen)
Mehmet Reşat’tır.

varıldığını anlatırlar. Köy
kahvehanesinde de fincan?, sol
eliyle ağzma götürdüğünü
söylerler.
İstanbul gazeteleri 4 kasımda verdikleri bir haberde. Çakırcalı ile avanesinden yaralı
bir eşkıyanın kaçmasına yardım eden Minioğiu Ahmed admdaki köylünün yakalandığım, Aydın’da toplantı halin
de bulunan askeri mahkemeye gönderildiğini ve idama
mahkûm edilmesinin de mu
hakkak olduğunu yazarlar

| Fransız D ış işleri B a k a n lığ ı arşivin deki belgelerle

ülkenin dört bir yanından gelen
askerî birlikler Aydm’da toplanıyor

BOŞA
GİDEN
ÇABALAR...

AYDINDA TOPLANAN
BİRLİKLER

A fâ ıa çevresinde ÇakırcalTyı takiple görerlt b ir askeri mftfrrxenis

subayları...

00
ZMİR Valisi Mahmut
Muhtar bey 27 ekim
çarşamba akşamı geç
vakit İçişleri Bakanlığına a
cele şu telgrafı gönderir:
«Salıyı çarşambaya bağla
yan gece ödemiş yakınların
da Çakırcalı çetesi ile askeri
birliklere katılmış olan gö
nüllü Arnavut kuvveti arasın
da şiddetli bir çarpışma oldu.
Beş saat devam eden çarpış
mada Amavudiardan biri öl
dü, dördü de yaralandı. Eşkı
ya Çakırcalı ise vurularak
devrildi. Çakırcalımn avanesinden üçü de yaralandı ise
de, bunlar karanlıktan fayda
lanarak kaçmayı başardılar.
Çarpışmada Arnavudlar fev
kalâde bir cesaret gösterdi
ler.»
İçişleri Bakanlığa haberi he
men gazetecilere duyurur.
28 ekim günü çıkan gazete
ler bu telgrafı vererek Çatarcah Mehmet Efe’nin nihayet
ele geçirildiğini bildirirler.
İstanbul’da fransız dili ile
yayınlanan MONİTEUR ORİENTAL adlı gazete, Çakırcalı’
dan «Modem Fradiavolo» di
ye bahseder ve bu eşkıyanın
yaptıklarının, benzerlerinin
bütün maceralarını gölgede
bıraktığım yazar. Bu gazete,
yabancı bir gazete muhabiri
nin bir kaç gün önce Çakır
ca!". için yolladığı telgrafta
ondan şöyle bahsettiğini de
kaydeder:
«Çakırcalı, hiç bir tehlike
önünde gerilemeyen bir cürrete sahiptir. Peşinde dolaşan
jandarma ve askerle alay edcn, bir türlü ele geç inleme
yen bu eşkıya bütün kadınla
rın hayalinde yaşar. Söylendi
ğine göre çok yakışıklı bir
delikanlıdır. Bütün köylüler
onunla birliktir. Çünkü Çakırcalı köylüleri, vergi tahsildarlannm tazyiklerine karşı
korur. Hattâ icabında vergi
borçlannı ödeyebilmeleri için
de onlara para verir. Yalnız
dağların değil fakat ovaların
da kralı odur.»
Gazeteler, bu çarpışmadan
önce son bir olayın da Tire’
de cereyan ettiğinden bahse
derler ve şunu anlatırlar :
«Çakırcalı Tire eşrafından
iki kişiyi ve aynca iki köylüyü de dağa kaldırır. İlk iki
sinden kurtuluş akçesi ola
rak üçer bin lira ister. Köy
lüler için de 200’er lira gön
derilmesini bildirir. Bu ara
da jandarma baştandan ha
berdar edilir ve Çatarcalı’mn
peşine kuvvet gönderilir.
Jandarma birliği pusuya dü
şer ve çarpışmada bir tabur
kumandanı ile 12 asker kay
beder.
«Rehinelerin kurtuluş akçe
leri geldiğinde Çakırcalı Meh
met Efe, Tire 11 eşrafm üçer
bin lirasını abr fakat köylü
lerden para almayı reddeder
ve «mücadelem fakir insanlar
la değildir» der.»

İ

YANLIŞ HABER
Gazeteler bundan sonra,
Çakırcalı çetesi ile bir çar
pışma daha cereyan ettiğini,
bundan da eşkıyanın kaçma
ya muvaffak olduğunu fakat
bu son çarpışmadan Çakırcalı’mn sağ çıkamadığım da
yazarlar.
İçişleri Bakan: Talât bey
(Paşa) 28 ekün günü Çakır
cali olayı ile bizzat meşgul
olur ve ünlü eşkıyanın akı
beti hakkında yeni bilgi is
ter. Fakat bu defa İzmir Va
lisi Mahmud Muhtar (Paşa)
bir gün önce verilen haberin
doğru olmadığını, Amavud
gönüllülerinin Çakırcalı Meh
met Efe’yi ele geçirdiklerine
dair haberin yanlışlıkla ve
rildiğini anlatır. Valiye göre.
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, GAZETECİLERE, YARALI OLAN ÇAKİRCALKNIN YAKALANMASININ SAAT MESELESİ OLDUĞUNU AÇIKLARKEN;
ÇAKIRCALI, PEŞİNDEKİ BÜYÜK KUVVETİ DAĞITIP BAŞKA NOKTALA
RA GÖNDERMEK İÇİN DEĞİŞİK YERLERDE ACELE BASKINLARA GİRİ
ŞİYOR.

Çakırcalı Efe göğsünden ya
ralanmış fakat kaçmayn ba
şarmıştır.
İzmir’den 28 ekimde İçiş
leri Bakanlığına gönderilen
oradan da gazetelere verilen
telgraf şöyledir:
«Çatarcalı’nın yakalandığına
dair dün gönderilen telgraf
doğru değildir. Cereyan eden
çarpışmadan sonra Çakırcalı’
nın ele geçirildiği zannedil
miş fakat eşkıya kaçmaya
muvaffak olmuştur. Çakırcalı
Mehmet Efe’yi kaçırmış d a n
köylüler yakalanmıştır. Bun
lar sorgulan sırasında, Çatar
ca lı Efe’nin göğsünden yara
aldığını, avanestnden birinin
de kalçasına kurşun isabet
ettiğini söylemişlerdir.
«Sekiz askeri birlik Çakır
calı’nın peşindedir. Kısa za
man içinde ele geçirileceği
zannedilmektedir.»
(MONİTEUR ORİENTAL)
adlı gazete şunu ilâve eder :
«Dün İçişleri Bakanlığında
bize söylendiğine göre, Çatarcalı’nm ele geçirilmesi saat
meselesidir.»
YENİ GAZETE ise, Çafeırcalı ile kızanlarından biri ya
rak halde kaçarken, onlan
kuşatan kuvvetin bir ölü ve
dört yaralı verdiğini yazar.

BAYINDIR SAVASI
İstanbul ve İzmir gazeteleleri 30 ekim nüshalarında
«Bayındır savaşı» hakkında
yeni bilgiler yayınlarlar. Çar
pışmanın cereyan ettiği nok
tanın Bayındır’a S ve Öde
miş’e de 7 saat mesafede bu
lunduğunu, bu sebeple de
çarpışmanın başlaması üzeri
ne ora kaymakamlam ile Ti
re’den istenen takviyelerin
zamanında
yetişemediğini,
bunun için de Çakırcalı’mn
kaçmayı başardığını yazarlar.
İzm ir’de yayınlanan AHENK gazetesi, Çakırcalı çe
tesinin bu çarpışmada iki
ölü verdiğini, bunlardan biri
nin de Çakırcalı’nm sağ kolu
Hacı Mustafa olduğunu ya
zar fakat bu haber teyid edilmez.
Gazeteler çarpışmanın çok
şiddetli olduğunu, ¡bütün ci
var köylerden saatlerce silâh
seslerinin duyulduğunu anla
tırlar.
Gönüllü Amavud birliğinde
olup yaralanan dört kişi İz
m ir’e getirilir ve hastaiıanede tedavilerine başlanır. Vali
Mahmud Muhtar (Paşa) gidip
bunlam ziyaret eder, her bi
rine onar lira mükafat dağı
tır. Fakat gazeteler, dört Arnavudun sırtlarında yaralar
bulunduğunu tesbit ederler,
Arnavudlar İse : «Sarp bir
yamaçtan dikine aşağı iner
ken kurşunların sırtlarına İsa
bet etmiş olduğu» iddiasını
ileri sürerler.
Bir gazete, Çakırcalı’yı ha
yatında ilk defa yaralamayı
başarmış olan Amavud gö
nüllülerinin reisi Hoca Mehmed’in hayat hikâyesinden
bahseder, şunları anlatır :
«Hoca Mehmed, bir zaman
lar kendi hesabına çalışan bir
eşkıya idi. Çakırcalı bunun
kardeşini öldürmüş, evini
yakmış, bunun üzerine de
Hoca Mehmed intikam alma
ya yemin etmişti, önce affı
nı temin eden eşkıya Jandar
ma Okuluna girmiş, bir yıl

KARAALİ'NİNİDAMI
Çakımdı’nın yaralanması ile neticelenen savaşa
yerli kaynaklarda «Cevizalam müsademesi» de de
nir.
Efe’nin yaralanmasından sonradır ki hükümet,
Çakırcalı’mn muavinlerinden Kara Ali ile kızanla
rından birini daha, muhakemelerini süratle netice
lendirip, ödemiş’de asar.
Çatarcalı Metanet Efe’nin, yaralı olduğundan
Kara Ali’yi kurtaramadığı anlatılır.
sonra da

Aydın

vilâyetİnde

Çatarcalı’nm peşine düşmüş
tü.»

BASKIN... BASKIN
İçişleri Bakanlığı gazeteci
lere. Çakırcah’nın yakalanma
sının saat meselesi olduğunu
söylerken bu defa çetenin
Çamlıca köyüne baskın yap

tığı, evleri yaktığı duyulur.
Bir İstan/bul gazetesi: «Bu
son olay, Çatarca'.ı’nm iddia
edildiği gibi yaralı olmadığım
göstermektedir» der ve yeni
den askeri kuvvetlerin bu
bölgeye gönderildiğini bildi
rir.
Hakikatte Çakırcalı Mehmed Efe yaralıdır. Onun izi
ni kaybettirmek ve peşindeki
büyük kuvveti dağıtıp başka

noktalara göndertmek içindir
ki çetesi, Bayındır çarpışma
sından sonra değişik değişik
yerlerde acele baskınlara gi
rişir.
Çamlıcah Hüseyin bir baş
ka çetenin reisidir ve Çatar
ca!:'nın can düşmanıdır. Çakırcalı çetesi önce onun kö
yünü basar, akrabalarını öl
dürür, üç evi de ateşe verir.
Ertesi günü bir başka nokta
da, gene Çakırcalı’nın can
düşmanlarından Halil oğlu
İsmail Molla’mn evi basılır,
karısı öldürülür. Çete bura
dan Kışla’ya geçer orada bir
başka çete reisi Kamalı Mus
tafa’nın kanısını vurur. Kış
la’dan çete Gerell'ye gelir.
Kirli tmam’m karısını öldü
rür.
Çamlıcahlar ise köye Çatarcalı Mehmed Efe’nin ¡bizzat
geldiğini, köylüyü sorguva
çekerken tüfeğini sol eliyle
tuttuğunun ve sağ kolunun
hiç kıpırdamadığının farkına

Kasım ayının ilk haftasın
da Aydın’a durmadan kuvvet
sevkedilir. Gazetelerde şu ha
berlere rastlanır :
• Merkezi Şam’da bulu
nan V. Ordunun ikinci alayı
nın birinci ve üçüncü tabur
ları, Çakırcalı çetesi ile çar
pışan kuvveti takviye için tzm ir’e sevkedilmiştir. (1 kasun).
• Merkezi İstanbul’da bu
lunan I. Ordu’nun ita taburu
Çatarcalı’ya karşı dövüşmek
üzere İzmir’e gönderilmiştir.
(4 kasım).
Bütün bu kuvvetin Aydın
vilâyetine yığılmasına rağmen
Çakırcalı İle çetesinin yaka
lanmasına imkân olmadığı
belirtilir. MONİTEUR ORÎENTAL adlı gazete şöyle
der :
«Askerî birlikler eşkıyayı
gündüz takip edip gece isti
rahat ediyor. Eşkıya ise gün
düz saklanıp gece faaliyet
gösteriyor. Bu vaziyette Çatarcalı ile çetesinin yakalan
masına imkân yoktur.»
Fransa'nın İzmir Konsolos
Vekili Plerre Cariler 15 ka
sımda Paris’e yolladığı tel
grafta, Amavud mirliva Salt
Paşanın yeniden bölgeye ge
lerek takip kuvvetlerinin ba
şına geçtiğini fakat «Haya
tından ciddî şekilde endişe
ettiğini» bildirir, şu tafsilatı
verir:
«Eşkiya üzerindeki basta
devam ediyor fakat maruf
Çakırcalı hâlâ tutulamadı. tstanbuldan, Çakırcalı peşinde
ki kuvveti takviye için bir ta
bur geldi. Fakat üç hafta ön
ce cereyan etmiş olan kanlı
çarpışmadan beri eşkıyanın
izi kaybedilmiştir. Nerede ol
duğunu kimse bilmemektedir.
Fakat çok sayıda köylü tev
kif edilmiştir. Bunlar az ve
ya çok Çakırcalı ile irtibatı
olduğu iddia edilerek askeri
mahkemeye sevkedilmiştir.»
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Devlet, ÇAKIRCAU’nm Ödemiş’teki
mallarına
Eşkıyayı takip Kuvvetleri Kuman,
dam Mirliva Arnavud Said Paşa,
ei koyuyor
1910 yılının ocak ayı sonlarında
görevinden istifa eder. Gerekçe
ve iki
olarak da «Tam yetiştirdiği takip
kuvvetlerinin başına geçeceği sı
karısını
rada işlerine karışılması ve sonuç
almasına engel olunması»nı göshapsediyor
terir...

ÇLakırca]ı ’mn
»vaoes İnden,
kendisini takip
edenler tararından
ölü olarak ele
geçirilen ünlü
eşkiya Deli
Ahmet'in cesedi.
Cesedin sağ
tarafındaki oğlu,
solondaki ise
babasıdır.

ÇEMBER DARALIYOR
AKIRCAJLI ile çetesini yakalayamadı
ğından dolayı 1907 yılının ilk günlerinde
Aydın Valiliğinden azledilerek Rodos
Adasına sürgün edilmek istenen Kâmil Paşa,
emekli sadrâzam olarak 1909 kışım İzmir’de
geçirir. Onun valiliği esnasında Çakırcali
Mehmet Efe’yi, İzmir Vilâyet Konağındaki
«Kara Çete» sebebiyle yakalayamadığını muvaf
fak olamamasının esas sebebinin de Kâmil
Paşa’mn oğlu Sait Paşa’nın Çakırcalı’yı hazır
tıklarından gizlice haberdar etmesi olduğunu
söyleyen Mirliva Arnavut Said Paşa da, 1909
kışında Aydın vilâyetindedir. Görevi gene, Ça
kırcalı ile çetesini yok etmektir!
Fransa’nın İzmir Başkonsolosluğunu ted
vire memur Pierre Carlier, 9 aralıkta Dışiş
leri Bakanlığına gönderdiği telgrafta, Çakırcalı çetesinden bir çoklarının yakalandıktanm fakat Çakırcalı’nm hâlâ serbest dolaştığım
bildirir.
Takip Kuvvetleri Kumandam Mirliva
Said Paşa’ya göre, gazeteler Çakırcalı’ya dair
devamlı şekilde haberler yaratmaktadırlar.
Bir gün orada, bir gün burada olduğunu ya
zarak takip kuvvetleri kumandanlığını yanılt
maktadırlar. Ona göre Çakırcalı’yı yakalaya
mamasının sebeplerinden biri de bu vavın,
lardır.
Pierre Carlier, Sait Paşa’ lı bir şiir yayınlar. Çakırcalı
mn gazetelere sansür koymak ile İlgili bölümleri şöyledir:
istediğini ve bunlardan, Ça
Bunların en meşhuru
kırcalı ile ilgili haberleri ve
Çakırcalıdır
rirken daha dikkatli olmaları Sadrâzam Hilmi Paşa’dan da
nı istediğini yazar.
meşhurdur.
1909 yılının son günlerinde Köprüler, yollar yaptırmıştır
Çakırcalı Mehmet Efe, İstan Kısaca: Hükümetin
bul’un mizah gazetelerinin
yaptıramadıklarını...
konusu halindedir.
Bütün İzmir vilâyeti ona
KAI.KM dergisi, 19 kasım
hayrandır
tarihli nüshasının Fransızca Ona Monthyon mükâfatının
kısmında, «Haydutlar» başlıkverileceği umuluyor

c

rafına kuvvetlerin gönderildi
ğini bildirir. Aynı gazete er
tesi günü, adı geçen köyde
Çâkırcalı’ya rastlanamadığım
yazmakla yetinir.
1910 yılının ilk günlerinde
gazeteler, Çakırcalı’nın kâh
şu köyde, kâh bu köyde gö
rüldüğünü yazmaya devam
ederler.
Mirliva Arnavut Sait Paşa
ocak ayının son günlerinde
eşkiyayı takip kumandanlığın,
dan istifa eder. Abdülhamit’in
istibdad idaresi altında Çakırcalı’yı yakalayamamış olan
Sait Paşa bu defa II. Meşrutiyet’in getirdiği yeni idare
şekli içinde de neticeye vara
maz.
önceleri, Kâmil Paşa’mn
oğlu Sait’in Çakırcalı’ya gizlT
yardımları sebebiyle bu eşkı
yayı yakalayamamış olduğunu
söyleyen takip kuvvetleri ku
mandanı bu defa da kabahati
Dell Ahmet'in cesedini seyre ederi Aydmlılar...
gazetelerde bulur. Sait Paşa,
10 şubat’ta İzmir'de yayınla,
Düşünün: Kızlara çeyiz temin
mana kadar Baba Tahir, ga nan KÖYLÜ gazetesinin bir
ediyor... zetelerini âlet ederek, şantajı muhabirine, takip kuvvetleri
ile servet sahibi olmuştu.
kumandanlığından neden isti
Baba Tahir’in, bol rüşvet fa ettiğini anlatırken der ki:
dağıtmadan Trablusgarp’ten
«Çakırcalı’yı yakalayamadı
kaçmasına imkân yoktu!
Çakırcalı'nın ölüm haberini ğım için istifamı verdiğim
Bu mizah dergisi 25 kasım İçişleri Bakanlığına bir türlü doğru değildir. Fakat bana
tarihli nüshasında ise bir tek veremeyen Aydın Valisi Mah çıkarılan güçlüklerden dolayı
eşkıyanın peşinde üç bin as mut Muhtar bey, 27 aralık’ta istifa ettim. Bu şartlar dahi
ker bulunduğunu hatırlatır. bir başka eşkıyayı yakaladı linde, devletin bana vermekte
Offenbach’m büe, operetinde ğını bildirir. Bu da Kiriioğlu’ olduğu maaşı almaya devam
ki meşhur haydut k^hramım- dur! Adı sanı bilinmeyen bir etmeme vicdanım razı olmadı.
«Aydın vilâyetinde tatbik
eşkıyadır.
u n peşine bu kadar asker
olunan usullerle eşkiyayı ya
sevkettirmeği akimdan geçir
kalamak imkânsızdı. Hükü
memiş olduğunu yazar (1).
met, önceden istediğim yetki
O günlerde halkın gazete
leri bana vermedi. İzmir’e
lerde aradığı t e k isim Çakırgeldiğimde takip edilecek yo
calı’dır. Bu da gazeteleri bu
lu tesbit ettim. Benden önce
konüda duydukları hertürlü
eşkiya takibinde başvurulan
haberi yayınlamaya sevkecler.
usuller hem noksan ve hem
Kasım sonlarında İstanbul ga
de çok karışıktı. Hakikati is
zeteleri şu hikâyeyi yazarlar:
Mirliva Arnavut Sait Paşa terseniz, ben bu süre içinde
«Geçenlerde Çakırcalı bir
ve kuvvetleri Çakırcalı’nın izi eşkıya takibinde de bulunma
eşrafın kızının, diğer bir eş ni boş yere ararlar. Tercü dım. Çünkü takip kuvvetleri
rafın oğlu ile evlenmesi ge manı Hakikat gazetesi, 6 bu gibi işlere göre yetiştiril
rektiği hususunda karara va ocak 1910 tarihli nüshasında, medikçe buna İmkân yoktu.
rır. Gençler bunu istemeleri nihayet eşkiyanın izinin bu
ne rağmen, aileleri itiraz lunduğunu, Çakırcalı’nın sak
«Üç ay süre ile takip kuv
eder. Çakırcalı, ziyadesiyle iti landığı tesbit olunan köy et- vetlerini yetiştirdim ve tam
raz eden kız tarafını iknaya
bir neticeye varacağım sırada
çalışır, muvaffak olamaz, si
yaratılan güçlükler beni dur
Bülvin ve Turhan
nirlenir ve bir kama darbesi
durdu. Yalan haberlerle bü
UYSAL
ile gelinliğe namzet kızın me
tün gayretlerim kösteklendi.
oğullan.
melerini keser, annesini öldü
Çakırcatt şurada görüldü, Ça
A li’nin
rür ve çekilir!»
kır cali şuralardan geçip gitti
doğumunu dost ve akragibi haberler yaydılar. Bütün
Raynıond Recouly adında
balanna müjdelerler.
bu haberler sonra yalanlanı
bir Fransız İzmir’den Çakır9.6.1973
Amiral Bristol
yordu. Bu meselede mlibim
calı Mehmet Efe ile ilgili ola
Hastahanesi
olan taraf, yetiştirdiğim takip
rak yolladığı bir mektup da,
Milliyet - 9070
kuvvetlerinin tam başına ge
29 kasım tarihli MONÎTEUR
çeceğim sırada işlerime müORİENTAL gazetesinde ya
yınlanır.
Bu Fransız şunları yazar:
TÜRK TİPİ
«Şu günlerde İzmir’in kah
ramanı, bütün konuşmaların
MACAR SALAMI
mevzuu bütün bölgeyi istediği
şekilde haraca kesen meşhur
haydut Çakırcah’dır. Düşünün
KAYSERİLİ
ki, onu yakalayabilmek için
koca bir taburla iki veya üç
top gönderildi. Bir eşkıya için
ne büyük şeref!
KARDEŞLERİN
«Gün geçmiyor ki, Çakırcalı’nın yeni bir macerası diller
de dolaşmasın. Jandarma, or.
du ona karşı acz içindedir.
Çünkü vilâyet halkı onunla
beraberdir. Çünkü, fakirlerin,
yoksulların savunucusu ola
rak görülmektedir. Bölgede
halktan gördüğü büyük sem
pati ve ayrıca keskin nişancı
lığı onu her türlü sürprize
karşı koruyor.
«ÇakırcaU’nın şöhreti zirve
ye varırken, yeni Türk rejimi
nin ortaya çıkması (II. Meş
rutiyet) hakikaten bu rejim
adına bir talihsizliktir. Çünkü
Çakırcalı’nın bir türlü yakala
namaması ve eezalandınlımııı.
ması, idari teşkilâtın ne dere
ce bozuk olduğunu gösteri
yor. Bütün bir vilâyetin kuv
vetlerini işleyemez hale getir
T a ş r a sip a rişle ri için
mek için tek bir kişi yetiyor.
t e l g : N A M L I S U C U K - İ S t a n b u l - t i f : İL 1J 3 1
Jandarma teşkilâtı hiç bir işe
yaramaz haldedir. Hükümet
İlâncılık 2548 - 9065
de bunun farkına vardığın
dan, teşkilâtı baştan başa dü
zeltmek için Makedonya’dan
Arrupalı subaylar getirtti.»
Bütün devlet kuvvetlerinin
Çakırcalı Mehmet Efe’nin pe
şinde oldukları günlerde İs
tanbul gazeteleri şu haberi
verirler:
«İhtilâli müteakip Trablusgarp’e sürgün edilmiş olan
Fakültemizin muhtelif kürsülerinde münhal bulu
Tahir bey oradan İtalya'ya
nan asistanlık kadroları için 26 Haziran 1973 sah günü
kaçmıştır.»
yapılacak sınavın müracaat tarihi ile imtihan günü aşa
Baba Tahir, MALÛMAT ve
ğıdaki tarihlere ertelenmiştir.
SERVET gazeteleri ile Abdttl.
Münhal bulunan asistanlık kadroları için isteklilerin
hamit devrinde âlenen soygun
Memurin Kanununun 4. maddesinde yazılı bulunan
şartları haiz olmaları ve gerekli belgeleri eklemeleri lâ
yapmış olan eşkiya gazeteci
zımdır.
lerdendir. İhtilâlden önce bu
Yabancı dil ve bilim imtihanı 7 Temmuz 1973 Cu
gazete sahibinin, saraydaki
martesi günü ilgili kürsülerde yapılacaktır.
nüfuzundan faydalanarak AbMüracaat 6 Temmuz 1973 Cuma günü saat 12.00 ye
dülhamit adına yabancılara
kadardır.
sahte nişan dağıttığı, karşılı
ğında çok para topladığı tes
(Basın 17154) - 9076
bit olunmuştur. Abdülhamit,
bu olay üzerine onu yakalat
mak zorunda kalmıştı. O za-

Ü{ BİN ASKER

(AKIRCALININ İZİ

MIUİ

PİYANGO
19 Haziranda yüzlerce bilet sahibi
ni zengin edecektir.

19 HAZİRANDA
Bir milyonı^ yüzbinlert onbinieri ka
zananlar yine bilet alanlar olacaktır
Bir biletle talih kapınızı daima
açık tutunuz.

TOPUM İKRAMİYE:

9 MİLYON 28 BİN LİRA
BÜYÜK İKRAMİYE:

1 MİLYON LİRA
(Basın 16798 > - 9053

TÜRKİYE EMLAK
KREDİ BANKASINDAN
DUYURULMUŞTUR
Bankamızın İstanbul Vatan Cad
desinde inşa ettirmiş olduğu
dairelerin satışı dolayısıyle pe
şinat kabulüne başlanmıştır.
Satışlarımız, tamamı peşin veya
%25'i peşin, kalanı 20 yılda
ödenmek üzere kredili olarak
yapılacaktır.
Peşin kabulünde İstanbul Vatan
Caddesi Şubemiz görevlendiril
miştir.
Bilgi için bütün Şubelerimiz em.
rinizdedir.
(Basın 16115) -

dahale edilmesi ve netice elde
etmeme mani olunmasıdır.»
Bu defa eski Zaptiye Nâzın
Ali Paşa’mn Arnavut Sait Pa.
şa’mn yerine Çakırcalı’yı im
ha kuvvetlerinin başına geti
rildiği bildirilir. Gazeteler bu
haberi 15 şubatta verirler.
Bu arada devlet, Çakırcah’nın ödem iş’de ne laftılar mal
ve mülkü varsa bunlara, el
koyar. 16 şubatta İzmir gaze
teleri, Çakırcalı Mehmet Efe’ye alt hayvanların ödemiş’de
haraç mezad satıldığım ve bu
satıştan elde edilen 62 liranın
Sanat Okuluna verildiğini ya
zarlar.
Çakırcalı’nın ilk karısı R a
ziye ve İkinci karısı Fatma
da yakalanarak hapsedilir.
Bunlar bir süre sonra ser
best bırakılır.
İzmir gazeteleri, Çakırcalı
Mehmet Efe’ye yardım eden
lerin, onu sakladıkları iddia
olunan kimselerin tevkiflerini
ve muhakeme
edilmekte
olduklarım bildirirler. Gaze
teler 22 şubat tarihli nüsha.
1arın da, Turgutlu (Kasaba)
yakınlarındaki Çetedere kö
yünden Dell Ahıhet ile Sarı
Ahmet’in de, Çakırcalı’ya çok
zaman yardım etmekten ve
önün firarım sağlamaktan sa
nık olarak yakalanıp muha
kemeye sevkedildiklerini ya
zarlar. Bu İki köylü duruşma
ları sonunda üçer yıl ağır
hapse mahkûm edilirler.
Böylece Çakırcalı Mehmet
Efe etrafındaki çenber iyice
daralır.
(1) Jacques Offenbach’ın «Haydud
lar» adlı operetindeki sevimli
hayduddan bahsediyor.

YARINTekelToğlu'nun
öldürülmesi
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B Uzun bir süre odalıkta görünmediğinden hakkında
çeşitli söylentiler çıkarılan Çakırcalı hayatının en
büyük baskınlni hazırlıyor

EFE, DEVLETE
MİSİLLEME
SİYASAL
YAPIYOR
CİNAYET
O günlerde OsmanlI
İmparatorlu"
ğu’nun
merkezinde.
Aydın dağlanndakinden değişik bir eşkiyalık vardır.
1910 yılının 9/10 ha
ziran gecesi İstanbul’
da, muhalif gazeteci
lerden SEDAYI MİL
LET yazan Ahmet Ha
mim köprü üzerinde
tabanca ile katledilir.
îktidan elinde bu
lunduran İTTİ HAD ve
TERAKKİ bu siyasal
cinayeti kendi adam
larının işlediği yolun
daki iddialan redde
der. Kaatil yakalan
maz.

İmparatorluğun posta arabasını soyan
Çakırcalı, jandarmalarla «Devletin ö d e
miş'teki mallarına el koymasına karşılık
kendisinin de bu parayı saklayacağı»
haberini gönderiyor.

mekte olan ve zaman zaman
yakalanmasının bir an mese
lesi olduğu bildirilen meşhur
eşkiya Çakırcalı önceki gün
Muğla civarında devletin pos
rüıll nüshasında Mehmed Çakırcalı hakkında hiçbir ma ta arabasını soydu.
«Eşkiya, posta arabasına
Efe’nin üç aydan beri Kıbrıs lûmata sahip değildir, bu se
Adasında yaşamakta olduğu beple de TASVlRtEFKAR ga muhafızlık eden Jandarmayı
nu yazar ve Çakırcalı’nın, as zetesinin haberi ne teyid, ne dağıttı. Söylentilere göre üç
Jandarmayı da öldürdü. Ça
kerî kuvvetler tarafından çok tekzip edilir.
Halbuki o sırada Çakırcalı kı rcalı'mn posta arabasından
sıkıştırılınca Milas’a indiğini,
oradan da bir Rum yelkenlisi Mehmed Efe, hayatının en aldığı para 6.000 Uradır
ile Kıbrıs Adasına firar etti büyük baskınlarından birini (136.000 frank).
«Bu baskından sonra Çahazırlamakla meşguldür.
ğin' bildirir.
Fransa'nın İzmir Başkonso kırcalı’nın, Menderes nehri fle
MONİTEUR
ORtENTAL
adlı gazete ise, bu haberin losluğundan 14 mayıs 1910 ta Gediz çayı arasında bulunan
yayınlanması üzerine İçişleri rihi ile Dışişleri Bakanlığına ve yüz kilometre genlşUğinde (dan dağlık bölgeye çekil
Bakanlığına başvurduklarını aşağıdaki telgraf gönderilir:
ediliyor. Askeri
«Aylardan beri dört tabur diği
fakat hiçbir bilgi alamadıkla
rım yazar. Resmi makamlar, asker tarafından takip edfi- kuvvetler, hiçbir yolu bulun-

om
AKIRCALI
Mehmed
Efe'nln yakalanmak Uze
re olduğundan 1910 yılı
nın" şubat ayı ortalarında ye
niden bahsedilir. Böyle bir
tahminin o sırada yapılması
na sebep, Çakırcalı’mn mua
vinlerinden
Tekelloğlu’nun
Umurbaba Kule köyünde Jan
darma ve asker tarafından sı
kıştırılıp öldürülmesi olur.
İstanbul gazeteleri, Tekelioğlu Mehmed’in, bölgenin en
azılı eşkıyalarından olduğunu
yazarak şunları anlatırlar:
«Son defaid çarpışmalarda
Çakırcalı yaralandığı zaman,
askerle Jandarmayı yanıltmak,
yaralının tedavi edilmekte
olduğu yerden uzaklaştırmak
için değişik yerlerde peşi pe
şi sıra baskınlar yapan Tekelioğlu Mehmed ve avenesi ol
muştur. O sıralarda TekeUoğlu birkaç gün İçinde yirmi ki
şiyi öldürmüş, on evi de yak
mıştır. Böylece Çakırcalı yara
sını tedavi etmek imkânım
bulmuştur.»
Tekelioğlu Mehmed’in ölü
mü ile sonuçlanan çarpışma
sırasında iki eşkiyanın da vu
rularak ele geçirildiği fakat
diğer iki eşkiyanın karanlık
tan faydalanarak kaçtıkları da
bildirilir.
Gazeteler, Tekelioğlu'nun
ölüsü veya dirisi için vâdedil
miş olan 200 liranın Maliye
tarafından ödenmesi gerekti
ğini, aksi halde Çakırcalı için
vâdedilmiş olan 1.000 liranın
verileceğine kimsenin inancı
kalmayacağını da yazarlar.
Birkaç gün sonra İçişleri
Bakanlığı, Tekelioğlu Mehmed’i vuranların 200 lirayı
aralarında
paylaştıklarım
açıklar.
Aradan aylar geçer, tabur
tabur asker Çakırcalı Meh
med Efe’nin nerede bulundu
ğunu tesbit edemez.
İstanbul’un mizah dergisi
«KALEM» in, «Çakırcalı onun
ia alay ediyor» dediği Mira
lay Said Paşanın istifasından
sonra Aydın vilâyetinde Takip
Kuvvetleri
Kumandanlığına
getirilmiş olan eski Zaptiye
Nâzın Ali Paşa’nın gayretleri
de neticesiz kalır.
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TÜRKİYE KONSERLERİ
İZM İR
14 HAZİRAN SA A T20.30 ALSANCAK STADI
BİLETLER:
Milliyet Bürosu ( Büyük Efes Oteli karşısı Ekspres Gazetesi üstü )
Sevinç Pastanesi: ( Alsancak )
ANKARA

16 HAZİRAN - SAAT 16.30 ARI SİNEMASI
16 HAZİRAN - SAAT 21.00 ARI SİNEMASI
BİLETLER: Arı Sineması gişelerinde

17 HAZİRAN SAAT 16.30 FİTAŞ SİNEMASI
Çakırcalı’run uzun bir süre
hiçbir baskın yapmamış ol
ması yeni bazı söylentilerin
dolaşmasına yol açar.
İstanbul gazetelerinden Tasviriefkâr gazetesi 4 mayıs ta-

mayan bu bölgeyi aylardır
netice alamadan kuşatmakta
dırlar.»
Fransız Konsolos muavinle
rinden Dollot bir yıl sonra
hazırladığı uzun bir raporda
bu bastondan şöyle bahseder:
«Çakırcalı en büyük baskın
larından birini 12 mayısta ya
par. İmparatorluk posta ara
basım Muğla İle Aydın ara
sında durdurur. Arabanın
muhafızı olan jandarmalar
dan hiç birini öldürmez ve
bunların her birine birer me
cidiye İkramiye verir. Onla
ra, devletin Ödemiş’teki bü
tün malına el koyduğunu ve
buna karşılık kendisinin de
bu parayı saklayacağım söy
ler, bu sözlerini kumandanla
rına İletmelerini ister.»
«Çakıcı Efe» adlı eserinde
Zeynel Besim, baskından
sonra Çakırcalı Mehmed Efe’
nin bu parayı Kanncahdağ’da
bir yere gömdüğünü, bir sü
re sonra, avenesinden olup
yaralı olarak jandarma eline
düşen Abdi’nin malûmat ver
mesi üzerine de askeri kuv
vetlerin bu parayı ele geçir
diklerini yazar.
Fransız vesikalarında buna
dair hiçbir bilgi yoktur.
31 Mart olaylarından son
ra İstanbul’da yerleşmiş olan
Örfi İdare, bunca asker ta
rafından takip edildiği sırada
ÇakırcaU’nm böyle büyük bir
soygunu başarmış olduğunun
halka duyurulmasını istemee.
O günlerin gazetelerinde Muğ
la Olayına dair hiçbir habe
re rastlanmaz.

YARILAN ÇEMBER

İSTANBUL

SÖYLENTİLER

(Çok sayıda asker
gönderilmesine rağ
men Çakırcalı'nuı
bir tlirMl ele geçiBiçmediği günlerde
çizilen bu karika
tür,
İstanbul 'da
çıkan mizah
derglai
KALEM’in 9
aralık 1909 tarih.
11 nüshasında «Ay
dın
dağlarında»
başlığı altında ya
yınlanmıştır).
— Keneni gülle,
kollan «elik, ayak
lan demir, karnı
cephane, ağzı top,
gözleri yangın, ne
dir bil bakalım
onbaşı?
— Nah sana gu
guk. beni Çakırcalıvı bilmez m i sa
nıyorsun be?

HAZİRAN SAAT 2 L 00 FİTAŞ SİNEMASI
BİLETLER: Fitaş Sineması gişelerinde

SATILMAKTADIR

Fransız Konsolos Muavini
Dollot, bu olayın büyük heye
can yarattığım yazar ve şun
ları bildirir:
«7 haziranda, iki yüz köylü
tarafından takviye edilmiş bir
askeri blriik, Alaşehir’e yirmi
kilometre mesafede Çakırcalı
Ve çetesi İle temasa girer.
Çarpışma üç saat devam eder.
Çakırcalı ile çetesi hiçbir ka
yıp vermeden çemberden sıy
rılır ve kaybolur. Kuşatma
kuvveti İse yedi kişi kaybe
der.
«Aydın Valisi
Mahmud
Muhtar Paşa bölgeye giderek
Çakırcah’ya karşı askeri ha
rekâtın başına geçer, idareyi
d e alır. Birkaç gün sonra
ödemiş yatanlarında, hükü
met tarafından silâhlandırıl
mış köylülerin takviye ettiği
200 asker ve Jandarma ile Çakırcalı çetesi arasında hakikî
bir savaş cereyan eder. Çar
pışmalar bütün gün sürer.
İzmir’e gelen ilk haberler Ça
kırcalı'mn tamamlyle kuşatıl
mış ve yakalanmasının artık
bir an meselesi olduğuna bil
dirir.
ra k s t 14 hasıran’da gelen
haber ise şöyledir:
«Çakırcalı, kendisini saran
çemberi yarıp kaçmıştır.»
İstanbul gazeteleri bu çar
pışmalardan haberdar değil
dir. Bunlara dair hiçbir ha
bere rastlanmaz. Fakat bu
gazeteler Çakırcalı ile çetesi
nin Aydın Vilâyetinden ayrıl
dığım, Hüdavendlgâr (Bursa)
vilâyetine geçmeye hazırlan
dığım yazarlar!

EFSANELEŞEN HAYDUT
ÇO CU K KİTAPLARI
um um '«

çocuk
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MONİTEUR ORIENTAL ad-,
lı gazete; «Çakırcalı» başlıklı
vb İS f. l (m*nlı htr fıkrasın-

da bu haberi ele alır ve özet
le der ki:
«Her an yakalanmak üzere
olan ve hiçbir zaman yakala
namayan, dağların kralı ve
Aydın vilâyetini haraca bağ
lamış
bulunan
Çakırcalı,
memleket görmek istemiş!
Aydın vilâyetini bırakarak Hfldâvendlgâr vilâyetine geçmiş.
Bursa’daki askeri kuvvetler
Çakırcalı üzerine yürümeye
hazı rlanırmış!
«Böylesine efsaneleşmiş bir
haydudu yakalayabilmek için
ne kadar tedbir alınırsa azdır.
Başvurulan geniş askeri ted
birler sebebiyle resmi ma
kamlar övülmeye lâyıktır. Fa
kat bu kadar kuvvetin hare
kete geçirilmesinin neye yara
dığım da sormak hakkımız
dır. Çünkü AU Paşa’mn ve
ondan önce de Kara Said Pa
şanın emrindeki kuvvetlerle
Çakırcalı'yı yakalamak bir
yana — halk onun yakalan
masının imkânsız olduğunu
anlatır — çetesi bile İmha
edilememiştir.
«Çakırcalı’ya karşı aylardan
ve aylardan beri bir çok pi
yade taburu İle süvari bölük
leri seferber edilmiş, bunlar
her ırktan, Amavud, Çerkeş,
Türkmen gönüllü birlikleri
He takviye edilmiş iken Ça
kı rc alı hâlâ pürsıhhattlr!
«Halbuki hükümet sözcüsü
gazetelerin yazdıklarına,. res
mi tebliğlere bakılacak olarsa
Çakı rcalı’mn bu kadar deh
şet verici bir kuvvet olmama
sı gerek. Çünkü avenesinin
onikl kişi bile olmadığı, bun
ların âdi katiller bulunduğu
bildiriliyor.
«Bu vaziyette neden onan
hemen yakalanıp adalete tes
lim edilmediğine htyret edi
yoruz.»
Gazete, hemen her hafta
İzmir gazetelerinin, Çakırcalı’nın yakalanmasının an me
selesi olduğunu yazdıklarını
fakat aradan aylar geçmiş ol
masına rağmen eşkıyanın hâ
lâ hem askeri ve hem de si
vil makamlara meydan oku
maya devam ettiğini yazar ve
der ki:
«Son gelen haberlerde Çatarcalı’nın 11 kişilik çetesi He
Menemen civarında olduğu
bldlrfllyordn. Ondan: «Çanta
da keklik» şeklinde bahsedi
liyordu. Yakalanması da saat
meselesi İdi. Şimdi ise Mene
men’den kuş bakışı doksan
kilometre mesafede olan Hüdâvendlgâr vilâyetine girmek
te olduğu haber veriliyor.
Peki, bu bir düzüne haydu
du kuşatmakta olan taburlar,
bölükler ne yaptı?
Neye İnanmak gerekir?
Acaba Çakırcalı’mn çetesi
söylendiğinden daha mı kala
balık? Çarpışmalarda askeri
kuvvetin verdiği kayıplara
bakılacak olursa İm muhte
meldir. Çünkü yalnız 11 kişi
lik bir çete, askeri bu kadar
kayba uğratamaz.
Yoksa Çakırcalı peşinde ol
duğu bildirilen büyük kuvvet
ler yalnız kâğıt üzerinde mi
dir ve aslında kifayetsiz mi
dir?
Çakı rcalı’mn maceralarının
hikâyelerini duydukça insan
neye İnanacağım şaşırıyor.»
1910 kışında Çakırcalı ve çe
teslnden hiçbir haber çıkmaz,
söylentiler devam eder.

---- YARIN :
AYDIN'A VALİ
BULUNAMIYOR
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Çakırcalı Mehmet Efe

Ç akırcalı'nın korkusundan

Ölü, iki de yaralı verdi ve
bunlardan biri yakalandı. İş
te bu gibi müsademeler şıklaş
tırılmalı bu adam rahat bıra
kılmamalı.»
«Köylüler de hükümetin işi
ciddî tuttuğunu ve her taraf
ta hükümet otoritesinin tecel
li ettiğini görerek hükümete
güvenirler ve Çakırcalı’ya yar
dımdan yavaş yavaş vazgeçer
ler. Zamanla kendisinden kor
kuları kalmaz. Ezici askerî
kuvvet sağlanması için de mü
teaddid takip müfrezeleri ha
zırlanmalı, bu müfrezelerden
bir kısmı faaliyet halinde İken
diğer kısmı İstirahat etmeli,
yani takip hiç bir zaman bı
rakılmamalı, arkası kesilmemeli.»
Ali paşa, dağlarda yörük
çadırlarının, Çakırcalı’mn ma
hirane bir surette yararlan
dığı «damlarsın kaldırılması
gerektiğini, takip kuvvetleri
ne nakil vasıtaları teinin edil
mesinin şart olduğunu söyler,
hükümetle temasları husu
sunda da şunu kaydeder:
«Harbiye ve Dahiliye na
zırları pek müsait davranı
yorlar. Zannederim ki, bu ha
kikatleri kabulde geçilemez
l'akip Kuvvetleri Komutam ve eski Zaptiye Nâzın Ali
ler ve gerekil tedbirler alı
nınca da yakında Aydın vila
yeti hem Çakırcalıdan hem
de her türlü şekavetten kur
tulur.»
SERVETİFÜNIJN dergisi
nin: «İki yıldan beri ortaya
çıkan önemli mesele» diye
rek bahsettiği Çakırcah, işin
deırr kudretinden fayda görü de Ali paşa’ya bezginlik ge
yorlar. Binaenaleyh ona yar lir. İstanbul gazeteleri 26 ocak
dım ederler,
tarihinde Ali paşanın istifa
Çakırcalı çetesindekller hep ettiğini bildirirler.
si köylerden kız alarak akra
balıklar peyda etmişler.
Çakırcah takip ettiği poli
tika gereğince köylülerin her
birine iyilikler etmiş, paralar
Çakırcalı Mehmed Efe’den
vermiş, etrafında sağlam bir
aylarca hiç bir ses çıkmaz.
muhabbet ağı kurmuştur.
Bu sessizlik çok uzadığından
Çakırcalı’nın yaşadığı, gelip
onun öldüğüne dahi inanılır.
geçtiği on kadar kaza vardır
Bu arada Ödemiş’de teşkil
ki, buraları onun için emniyet
edilmiş olan askeri mahke
mıntıkası addolunur.
Bu
me onu İdama mahkûm eder.
adamdan çıkan olmayanlar Karar, Çakırcah’nın giyabında kendisinden korktuktan
da alınmıştır.
için susarlar ve kendisine yar
Fransız Konsolos Muavini
dım etmeseler bile hükümetin
Dollot bu karar hakkında şun
hareketlerini kolaylaştırmaya
lan yazar:
yanaşmazlar.»
«Çakırcalı’yı ele geçireme
Gazeteci, Çakırcalı’yı yakala
yenler onu giyaben idama
yabilmek için hükümetin ne
mahkûm ettiler. Dâvaya öde
yapması gerektiğini sorar, Ali
miş askeri mahkemesinde ba
Paşa da şu cevabı verir:
kıldı. Çakırcalı ile çetesinin
«Çakırcak’yı ustalıkla, hile
235 sivil ile 22 askeri öldür
ile,
casuslukla
tutmak
imkân
düğü bildirildi. Topladığı
yardım ediyor diye hapseden
sızdır. Onun vücudunu kaldır
kurtuluş akçelerinin tutan
mak için mutlaka askeri ezici
ise 23 bin liraya yükselir (yalerl Çakı rcalı’mn vücudundan kuvvet lâzımdır. Çakırcalı için
n m milyon fransız frangın
faydalanıyorlar. Tüccar, ma sevk olunan takip müfrezeleri
dan fazla)»
denciler, yol müteahhidleri ve bir yıldır üç defa çatıştılar.
1911 yılının mayısına kadar
bilhassa çiftlik sahipleri Ça- Son çatışmada çetenin yansı
Çakırcak’dan haber alınmaz.
kırcalı çetesinin himayesin- mahvoldu. Çakırcah çetesi ild
Fakat etrafındaki çenber de
daralır. İhbarlar çoğalır. O
sırada cereyan eden bir olay
Çakırcalı’nın ölmemiş olduğu
nu, hâlâ o bölgede dolaştığı
nı gösterir.
İzmir’deki Fransız Başkon
solosluğundan 4 mayısta Dış
işleri Bakanına yollanan tel
grafta şu bilgi verilir:
«Bundan -birkaç gün önce
Ödemiş civannda cereyan
eden bir çarpışmada ÇatarcaEdirne’de kurulmakta bulunan büyük bir sı
lı çetesinden Sinan Mehmed
nai işletmede idare meclisine karşı sorumlu
öldürüldü. Çakırcah, arkada
şının intikamını hemen aldı.
FABRİKA MÜDÜRÜ
«Kuşatılmış ve yakalanmak
A R A N M A K TA D IR
üzere» olduğu bildirilen eş
kiya, ödemiş yakınında Göre
Ücret tatminkârdır.
li köyünü bir süre askeri iş,
gal altına aldı. Kendisine iha
HAİZ OLMASI GEREKEN VASIFLAR
net ettiklerini ve çetesinin
1) Makina veya Kimya Yüksek Mühendisi ve
yeri hakkında askere bilgi
ya Mühendisi olmak
verdiklerini sandığı sekiz ki
2) Modern iş idaresi konusunda bilgi ve tec
şiyi öldürdü ve evlerini de
yaktı. Sonra, hiç rahatsız edil
rübe sahibi olmak
meden yeniden dağa çıkarak
3) ü st seviyede idari sorumluluk taşıyan bir
kayboldu. Gazeteler, Valinin
mevkide en az 3 yıl tecrübesi bulunmak
Ödemiş’e giderek olayla biz
4) iyi derecede Almanca veya İngilizce bilmek
zat ilgilendiğini, orduya. Cakırcalı’nın ricat hatlarının
5) 35/50 yaşları arasında bulunmak
kesilmesi hususunda emirleı
İsteklilerin özgeçmişlerini öğrenim ve tec
verildiğini yazıyorlar.»
rübe durumlarını anlatan el yazılı mektup
Bu defa da takibe çıkan iki
tabur sonuç alamaz ve elleri
larını bir fotoğrafları ile birlikte P.K. 428
boş döner.
Sirkeci adresine göndermeleri rica olunur.^
---- YARIN : ----M ü ra c a a tla r g izli tu tu la c a k tır.
CA KIRCALI'nır
EN ZORLU KIŞ I

AYDIN' A, HİÇ
KİMSE
VALİ
OLMAK İSTEMİYOR

Çâkırcaiı'dan
uzun
bir süre ses çıkma
ması
üzerine, çok
kimse, onun yakala
nıp
öldürüldüğüne
inanmaya başlar. Bir
zaman kendisinden
haber alınmaz. Bu
sıralarda
meydana
gelen bir olay, Çakırcalı'nın hayatta ol.
duğunu, hâlâ o böl
gede dolaştığını or
taya koyar.

SUSKUNLUK DEVRESİ

H B
YILININ ağusto
sunda İzmir'e va
li olarak geldiğin
de bütün eşkıyayı temizleye
ceğini ilân etmiş olan Mah
mut Muhtar Paşa, kasımın
ilk haftasında bu görevden
ayrılır. 13 kasım lMO’da ye
ni Bahriye Bakam olarak ye
min edip hükümete dahil o
hır.
Aydın vilâyetine yeniden
vali aranmaya başlanır. TA"
Nİn gazetesi 16 kasım tarih
li nüshasında, eski sadrazam
lardan Hüseyin Hilmi Paşa’
ya bu görevin teklif edildi
ğini yazar. Birkaç gün sonra
da Hilmi Paşanın «sıhhi se
bepler» ileri sürerek İzmir’e
vali olarak gitmeyi kabul et
mediğini bildirir. Bu defa
eski sadrazamlardan Avlan"
yalı Ferit Paşaca tekrar mü
racaat edildiği yazılır. O da
reddeder. Nihayet eski Suri
ye valilerinden olup bir süre
dir emekli bulunan Nâzım
Paşa adında biri bulunur ve
vali olarak İzmir’e gönderi
lir. O günlerde, eşkıya tâkip
kuvvetleri kumandam Ali

M

Çakırcalı’yı gıyaben idama mahkûm eden ve birçok köylüyü de ona
Ödemiş’teki askeri mahkeme.

Paşa da İstanbul’a gelir. Çakırcalı ile çetesini yakalaya
bilmek için çok daha fazla
kuvvete ihtiyacı olduğunu
hükümete bildirir. Ali Paşa,
Celâl Nuri tarafından Fran
sızca yayınlanmakta olan
(JEUNE TURQUtE) adında
ki gazeteye verdiği beyanat
ta der ki:
«Ümitsizliğe düştüm. Vilâ
yette Çakırcalı’ya bir ilâh
nazan ile bakan binleri aşkın
bir kuvvet var. Bu eşkıyayı

tâkip için 720 askere sahibim.
Yalnız bunlar Marmaris’den
Alaşehir’e kadar uzanan böl
gede onar veya yirmişer ki
şilik gruplar halinde dağılmış
bulunmaktadırlar.
Şimdiye
kadar 69 eşkıyayı yakaladık.
Fakat vilâyette eşkıya man
tar gibi çıkıyor.»
Ali Paşa bu beyatmın so
nunda Çakırcalı ve çetesini
yakalayıp yok edebilmek için
elli bin kişilik bir kuvvete ih
tiyaç olduğunu da söyler!

ç m

m
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ELEM AN A LIN A C A K TIR
Fabrikamızın Muhaaabe Servisine

1- Ticaret lisesi veya İktisadı ve Ticari İlim
ler Akademisi mezunu, ticari ve Sınai mu
hasebe kayıt ve usulleri ile ücret tahakku
kuna vakıf muhasebe yardımcısı....
2- Daktiloda seri fatura yazabilen memur...
Alınacaktır.
İsteklilerin asgari bir yıllık tecrübe sahibi
bulunmaları ve askerlikle ilişiği bulunma
maları şarttır.
MÜRACAAT : Şahsen, Beşyol, Halkalı Asfaltı
No. 09 Safraköy (Sencak TUI Fabrikası bitişiği)
Fabrikamıza, meaal saatleri İçersinde.

HALKALI KAYNAK VE ELEKTRİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

HURDA PLASTİK
SATILACAKTIR
1 — İmalâttan çıkmış kanşık vaziyette FVC, antişok
Polistren ABS ve Poliproplen hurda ve artıklan
kapalı zarf ile teklif almak suretiyle satılacak
tır.
2 — Bu parçalar için şartname Fabrikamız Malzeme
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
3 — Teklifler en geç 21 Haziran 1973 tarihinde saat
14.00'e kadar Fabrikamızda
bulunacak şekilde
gönderilecektir. Postada vaki gecikmeler kabül
edilmez.
4 — Teklif zarflarının üzerine açık adresten başka
«Plâstik Hurda Teklifidir» ibaresi yazılacaktır.
Cayırova—Gebze
Yeni Ajans 1992 - 9167

İskenderun Demir Çelik Fabrikaları
Miiessesesi Müdürlüğünden

N YY ve N YA (T) KABLOLAR
SATINALINACAKTIR
Bu işle ilgili şartname ve dosya
1 — İskenderunda Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden
2 — Ankara’da Tunus Caddesi No: 63 KAVAKLIDERE
adresindeki Müessesemiz Dış İlişkiler Müdür
Muavinliği Ticaret Şefliğinden bedelsiz olarak te
min edilebilir.
3 — 26.6.1973 salı günü saat 15.30 da yapılacak olan
ihaleye iştirak etmek isteyenlerin teklif mektupla
rım en geç aynı gün saat 14.30 a kadar İskende
run'da Müessesemiz Muhaberat Servisine tevdi
etmeleri veya göndermeleri gerekir. Postada vaki
olan gecikmeler ile telgrafla belirtilen saatten
sonraki müracaatlar nazan itibare alınmayacak
tır.
4 — Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi
değildir.
İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yap
makta serbesttir.
(Basın Ç - 813 - 17274) 0144

ELE GEÇMİYOR?
Çakırcalı *yı takip kuvvetle
ri kumandam ile SERVETİ
FÜNÛN dergisinin bir muha
biri de, uzun bir röportaj
yapar. Derginin 17 kasım
1910 tarihli nüshasında çıkan
röportajda Ali Paşa der kİ:
«Aydın’da eşkıyayı takibe
memur edildiğim geçen mart
tanbcri bütün vilâyeti, Mar
maris’ten Alaşehir’e kadar a~
dım adım dolaştım. Bir yıl
önce vilâyette Tekelioğlu, Alioğlu Ali, Omoriko vesair gi
bi başlıca çetelerle birkaç da
önemsiz çeteler vardı. Her
yanı sarmış olan bu çeteler
yüzünden gerek köylünün,
gerek tüccarın dağda, kırda
gezmesi pek zor ve çok za
man İmkânsızdı. İşte geçen
yıldanberi sarfolunan gayre
tin semeresi İle şimdi bu çe
telerden eser kalmamıştır,
Alınan esaslı tedbirler
ile
bundan böyle çete teşkil edil
mez zannederim. Yâni bugün
Aydın vilâyetinde Çakırcalı
çetesinden başka haydut yok
tur denilebilir.
«Çakırcalı vesilesiyle bin
türlü bilir bilmez sözler söy
leniyor, yazılıyor. Bunlara
kulak asmayın. Çakırealı’nın
neden tutulmadığım sorarsa
nız bunu da şimdi anlataca
ğım.»
Ali Paşa, önceleri Yuna
nistan’dan da yelkenlilere Ana
dolü’ya eşkiya gelmekte ol
duğunu fakat kıyılarda alman
tedbirler sayesinde bunun da
önlendiğini söyler ve şunları
anlatır:
«Koca Aydın vilâyetini dü
şününüz. Bu vilâyet bir yıl
önce şekavet meydanı idi.
Hâttâ İzmir’in civar köylerin
de bile adam kaldırıldığı olu
yordu. Bugün ferah ferah her
tarafta gezmek, seyahat etmek
kabildir. Başlangıçta hükümet
Çâkırcalı’dan çekinirken bu
gün Çakırcalı hükümetten ka
çıyor. Bugün Çakırcah dışın
da vilâyette eşkiya kalmamış
tır.»
Ali Paşa, emrindeki kuvvet
leri mümkün olduğu kadar
küçültmeye çalışır ve der ki:
«Bir de düşününüz ki, bu
sonuç 600 kişilik eşkiya takip
müfrezesi ile elde edilebilmiş
tir. Bütün bunlar nazan dik
kate alınırsa geçen marttan
beri vilâyette boş oturduk de
nemez.»
Servetifiinun muhabiri bu
nun üzerine:
— O halde Çakırcalı çetesi
ne için tutulamaz?
Sorusunu sorar ve şu ceva
bı alır:
«Bir kerre Çakırcalı 14 se
nedir bu vilâyette bulunuyor.
Her yeri bellemiş, tammış,
köylülerin hepsi He dost ol
muştur. Bir de bu adamın bir
ekonomik önemi vardır. Buna
Şaşmayınız. Evet, bir ehemmi
yet-! iktisadiye! Aşar mültezim

5n )S I KADEMEDE
İDARECİ ARANIYOR

KİRALIK ARSA VE DEPO
Ankara — İstanbul asfaltı üzerinde 20.000 M2
su, elektrik bulunan arsa kiralıktır.
özel talep karşısında, 3.000 M2Tik depo
inşaat edilebilir.

DÛKSAN Döküm Sanayii Ltd. Şti.

DUYURU
ALMANYA’da Dahili
ye, Hariciye, Kadın
Doğum ihtisası yap
mak isteyen DOKTOR
LARIN St. Mathilden
Hospital, 49 Herford
adresine müracaatları.
Stüdyo 7: 586 - 9157

Tel: 15 55 55 — 11 03 03
Poyrazlar 2072 - 9155

Bayan Memur Alınacaktır
ÇOCUKLARA
Başmüdürlüğümüz Şehirlerarası İşletme Müdürlü
ğünde boş 50 adet ve Ueride boşalacak memur kadrola
rının doldurulmasını teminen 22.6.1973 günü saat 14.00’
de yapılacak sınavda kazananlar arasında yeteri kadar
eleman alınacaktır.
Aşağıdaki şartlara haiz olanların sınava girebilme
leri için nüfus cüzdanı, diploma ve bir adet fotoğrafla
birlikte engeç 21.6.1973 günü mesai bitimine kadar Gay
rettepe Yıldız Posta Caddesindeki Personel Servisimize
müracaatları (şahsen) ilân olunur.

K

İlkokulu bitir

İSTA N BUL T ELEFO N BAŞM ÜD ÜRLÜĞÜ
ŞARTLAR
1 — Enaz Ortaokul mezunu olmak,
2 — Herhangi bir tahsil müessesesi ile ilişkisi bulun
mamak,
3 — 18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmamak,
4 — Vücutça gözle görülür bir sakatlığı bulunmamak.
5 — Herhangi bir teşekkülde çalışır veya çalışıp ayni
mış olmamak,
6 — Şahsen müracaat etmeyenlerin dilekçelerine ce
vap verilmeyecektir.
(Basın 16610) - 9165

baş£

ÖZE
588 şayi

Sayfa
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Fransig Dış işleri B akanlığı arşivindeki belgelerle

®p> Cúkircúh
Mehmet Efe
_
•
Devlet eşkiya yardımı ile eşkıyayı temizliyor...
(Bu karikatür,
İstanbul’da çıkan
mizah dergisi
KALEM’in 28
ekim 1909 tarihli
nüshasında
yayınlanmıştır.
Takip müfrezesi
çavuşu: — Çoban,
Çakırcalı'ya
rastgeldin mi?
Çoban: — Bu
tarafa doğru
geçti.
Çavuş: — öyle
ise arkadaşlar
biz de aksi tarafa
gidelim!

ÇAKIRC ALİ'Yİ
VURAN
KİM?
GAZETECİ ZEKİ
BEYİN ÖCÜMÜ

İstanbul şehrinde eş
kıya faaliyeti bu yıl da
görülür. Bir gazeteci
daha katledilir.
1911 yılının 11/12
temmuz gecesi, muha
lif gazetecilerden (EM
RAH) yazan Zeki bey,
sokak ortasında taban
ca İle vurularak öldü
rülür.
TANIN gazetesi, İtti
hat ve Terakki Cemi
yeti'nin bu cinayete
önayak olduğu yolun
daki iddialan reddeder.

@ 0
AKIRCALI Mehmed Efe
için 1911 yılı kışı zor
bir kış olur. Hükümet,
Ma"nyas ve Kocaeli taraflanndan gönüllü Çerkeş toplar,
bunları silâhlandırır ve öde
miş havalisine gönderir. Gö
revleri yalnızca Çakırcalı’y:
Öldürmek olan bu gönüllüler
den süvarilere 800, piyadelere
de 500 kuruş maaş verir. Hal
buki devlet, tüm asayişi sağ
lamakla görevli jandarmasına
maaş olarak yedi mecidiye
(140 kuruş) vermektedir.
Köylülerin Çakırcalı ile
çetesine yardım etmelerine,
yiyecek vermelerine mani ol
mak için ' yapılmakta olan
baskı da şiddetlendirilir. İs
tanbul’da Osmanh Mebusan
Mecllsi’nin kasım ayı içinde
yaptığı bir toplantıda Aydın
Milletvekili Sıdkı bey, Çakırcalı Mehmed Efe’yi takip et
mekte olan kuvvetlerin köy
lüye korkunç şekilde eziyet
ettiklerini anlatır.
Fransız Konsolos Muavini
Dollot bu yılın kışı içinde
Çakırcalı’mn önce Yunan va
tandaşı Kristides’i dağa kal
dırdığım bildirir. Daha bu o
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layın yarattığı heyecan dağıl
madan da Arpaz köyünden
Osman beyle oğlu Mehmet'i
kaçırdığım anlatır.
Kasım ayı ortalarına doğru
Çakırcalı Mehmet Efe, Arpazlı Osman ağaya haber salar,
verdiği bir sözü hatırlatır, elinde, vadesi gelmiş 400 li
ralık bir sened bulunduğunu,
bu işin tasfiye edilmesi lâzım
geldiğini bildirir. Hatırlarda
olduğu gibi 1907 ağustosunda
kendisini yakalayın Çakırca
lı'ya Osman ağa bu senedi ve
rirken ayrıca, vade geldiğin
de bu parayı ödemediği tak
dirde Çakırcalı’mn kendisini
öldürmek hakkım da haiz ola
cağına dair bir kâğıdın altına
da imzasını atmıştı!
Fakat 1911 kasımında, bir
taraftan asker ve jandarma,
diğer taraftan gönüllü Çerkeş
müfrezeleri tarafından sıkış
tırılmış olan Çakırcalı, Os
man ağa ve etrafındaki mu
hafızları için eskisi gibi bü
yük bir tehlike görülmez.
Bunun için de Efenin istediği
parayı yollamazlar. Osman
ağanın Çerkeş muhafızı İs
mail, Çakırcalı’ya söver, onu,
rastladığı an öldüreceğini
söyler.

ARPAZ BASKINI
İzmir’de çıkan KÖYLÜ admdaki gazete, 1911 yılı son
larında Çakırcalı’mn ölümün
den sonra yaptığı yayınlarda
Arpaz baskınına dair şunları
anlatır:
«Çakırcalı sabah onda çete
sini üç koldan Arpaz’a sokar.
Rastladığı bir jandarmanın
silahını almaz fakat Martini’-

[UM ANLAR ALINACAKTIR

-

1. sınıf ELEKTRİK KAYNAKÇILARI

-

1. sınıf OKSİJEN KAYNAKÇILARI

-

1. sınıf TESVİYECİLER

-

İNCE SACCİLAR

-

BORU MONTÖRLERİ

Tecrübeli, askerliğini yapmış isteklilerin
bonservis ve referansları ile birlikte ALiBEYKÖY'de kurulu SUNGURLAR ISI SANAYİİ A.Ş.
FABRİKASI Personel Şefliğine müracaatları
rica olunur.
Milliyet - 9228

M

PARKE DÖŞEME VE CİLA İŞLERİ
YAPTIRILACAKTIR
Şirketimizce, Ataköyde inşa olunan Blok Apartman
ların ahşap parke döşeme ve cilâ işleri kapalı zarfla
teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.
1 — İhaleye iştirâk edebilmek için Şartname uyarın
ca müracaat edilerek yeterlik belgesi alınması şarttır.
2 — Yeterlik Belgesi için son müracaat 20.6.1973 çar
şamba günü saat 17.30’a kadardır.
3 — Teklif verme tarihi yeterlik belgesi alanlara ay
rıca bildirilecektir.
4 — Şirketimiz 2490 sayılı kanuna tâbi olmayıp işi
dilediğine vermekte, veya ihaleyi tümü ile iptale yet
kilidir.

T IM LO
Tei: 49 99 01
(Basın 4088) - 9237

İstiklâl Cad. T. Emlâk Kredi
Bankası İş Hanı No. 181 Kat 6

İki gün süren çatışma sonucu Çakırcalı Efe bir kurşun isabeti
ile devrilir. Ortada bin liralık ödül bulunduğundan Çakırca*
lıyı vuranların sayısı çoğalır. Pekçok kişi Efeyi öldürme şere.
finin kendilerine ait olduğunu iddia ederler.
nin iğnesini ustalıkla çıkarı
verir ve sonra da:
«— Zavallı jandarma yev
miye dört, beş kuruşa çalışı
yor. Silâhım alırsak gadrolur.» der.
Etraftaki köylüler bu söz
leri duyduklarını muhabire
anlatırlar.
Osman ağa, köy kahvesinin
yanında tütüncü Miço’nun
dükkânında bulunur. Dükkân
da üç kişi vardır: Miço, Os
man ağa ve muhafızı Çerkeş
İsmail. Çete ani dükkânı ha
sar. Kimse kıpırdayamaz. Ça
kırcalı gelir. Önce İsmail’e
söver, onu tokatlar. Çete, Os
man ağa, oğlu Mehmet ve
Hacı İsmail’i alarak dağa çe
kilir. Yolda Çakırcalı, Çerkeş
İsmail'in kellesini yatağanı
ite uçurur.
Bundan sonra Çakırcalı.
Osman ağanın oğlu Mehmet’i
köye gönderir ve kurtuluş ak
çesi olarak 3.000 lira ister.»
KÖYLÜ gazetesi, kurtuluş
akçesinden bahsederken:
«Aslı üç bin lira imiş fa
kat şefkatli ve merhametli
Çakırcalı sonradan bu mik
tarı 2500’e indirmiş» der.

alâkalı olarak
Çakırcalı’ya
başvurduğunu, onun da,
«— Osman ağaya benden
selâm götürün, ya Akçay
köprüsünü yaptırsın veya ba
na bin altın yollasın ben
yaptırırım. Sizin yüzünüzden
zengin olan Osman beye ait
tir bu köprüyü yaptırmak»
dediğini yazar.
Aynı eserde, Çakırcalı’nm
dağa kaldırdıktan sonra Os
man ağaya, neden köprüyü
yaptırmadığını
sorduğunu,’
onun da verdiği cevapta, bu
iş için çok para lâzım oldu
ğunu, köprüyü ancak devle
tin yaptırabileceğini söyledi
ğini yazar. Ve şu konuşmayı
da nakleder:
Çakırcalı: — Ne kadar pa
ra ister?
Osman ağa: —2, 3 bin altın
ister.
Çakırcalı: — Şimdi bana
vereceksin ya bu parayı! (2).

Fransız Konsolos Muavini
Dollofnun yazdığına göre.
Çakırcalı çetesi ile asker, jan
darma ve gönüllü Çerkeş
müfrezeleri arasındaki çar
pışma 16 kasım akşamı saat
4’de başlar, gece yansına ka
dar devam eder. 17 kasım sa
bahı şafakla yeniden başlar.
Fransız diplomatı der ki:
«Çakırcalı bu defa mahvol
duğunu anladı. İntihara te
şebbüs etti. Fakat ölümü bir
düşman kurşunun isabeti İle
oldu!»
O günlerde İzmir’de yayın
lanan gazeteler ise Çakırcalı’nın sonunu değişik şekilde
lı’nm sonucu değişik şekilde
anlatırlar.
Bu şehirde çıkan İTTİHAD
adlı gazetenin verdiği bir ha
ber vardır ki, kuşatıcı kuv
vetin toü defa neticeye ulaş
masında rol oynayan bir di
ğer hususu ortaya koyar. Bu

Fransız Konsolos Muavini
Dollot ise 14 aralık 1911 ta
rihli uzun raporunda Çakırcalı’nın, Osman ağa için kur
tuluş akçesi olarak 3.000 li
ra istediğini ve ayrıca Akçay
üzerindeki bir köprünün ta
mirini de şart koştuğunu ya
zar ve Osman ağaran serve
tinin 20.000 altın lira tahmin
edildiğini de kaydeder.
KÖYLÜ gazetesi, bundan
sonraki gelişmelere dair şu
bilgiyi verir:
Mehmet bey, Çakırcalı Efe
ye götürülecek parayı almak
için Nazilli’ye gelir. Fakat o
sırada hususî tren’e yetişmiş
olan Ahmet Anzavur (i) ku
mandasındaki gönüllü Çerkeş
müfrezesi de
Nazilli’dedir.
Anzavur, Mehmet’i yakalar ve
paranm Çakırcalı’ya gönderil
meyeceğini söyler. Ayrıca Os
man ağanın oğlunu da sıkış
tırarak babası ile Çakırcalı’
nin parayı nerede bekledikle
ri hakkında malûmatı kopa
rır.
Anzavur, Osman ağanın ak
raba ve dostlarından olup da
bu parayı gizlice Çakırcalı
Mehmed Efeye gönderebile
cek kimseleri de göz hapsi
ne alır, paranın gönderilmesi
ni katiyetle meneder.
Para gönderilmediği ve ay
rıca aracı (Mehmet) tarafın
dan eşkiyanın bulunduğu ye
re dair jandarmaya bügi ve
rildiği takdirde Çakırcalı’nın Osman ağayı öldüreceği
Anzavur’a anlatır, önce ağa
nın kurtarılması için üç bin
liranın gönderilmesi istenir.
Fakat Anzavur dinlemez. Os
man
ağanın
öldürülmesi
onun için bir manâ ifade et
memektedir ve ehemmiyet
sizdir. Onun düşündüğü Çakırcalı’yı öldürmek ve vaad
edilen bin lira mükâfatı ala
bilmektir.

SÖZÜNÜN ERİ BİR

gazetenin muhabiri, Çakırcaiı’nrn can düşmanlarından
beş eşkiyanın kuşatıcı kuvve
te sonuna kadar yol göster
diklerini anlatır. Bunlar, Yanıkoğlu Halil İbrahim, Kuru
caovadan Çıplaksoğlu Süley
man, Koca Memet, Bacaksızoğlu Mustafa, Kürd Memetoğlu Arif’dir.
Yamkoğlu Halil İbrahim.
Çakırcalı’nm öldürdüğü bir
başka namlı eşkiya Kamalı
Efe kolundandır ve efesinin
intikamı peşindedir. Diğerle
ri de aynı intikam hırsı için
dedirler. Devlet, eşkiya yardı
mı ile eşkiyayı tasfiye etmek
tedir.
Takip
kollarından birini
kumandam yüzbaşı Şükrü
efendi de daha sonra AHENK
gazetesine bu baskım anlatır
ken, Çakırcalı ile adamlarının
gayet güzel gizleme yaptıkla
rını, kırmızı feslerini yeşillik
lerle örttüklerini, bu sebeple
de zorlukla yerlerinin tesbit
edildiğini söyler.
Çarpışmalar Karacasu’ya
bağlı Çamköy üzerindeki or
manda başlar. İzmir gazete
leri, 17 kasım günü bu tepe
nin bulutlarla kaplı olduğu
nu, göz gözü görmediğini, bu
sebeple kuşatıcı kuvvetin bü
yük güçlükle Çakırcalı çete
sinin bulunduğu yere yakla
şabildiğini yazarlar.
O gün Çakırcalı Mehmet
Efe bir kurşun isabeti ile
devrilir!
Fakat bu kurşunu kimin at
tığı belli değildir.
Fransız konsolosu, Efenin
bir «düşman kurşunu» ile
devrildiğini yazarken, «Çakıcı
Ete» acüı eserinde Zeynel Be
sim, âni sıçramalar sırasında,
efenin kızanlarından birinin
(Sinan!) Çakırcalı’yı oralara
sokulmuş bir jandarma sana
rak ateş ederek vurduğunu
ve böylece ölümüne sebep’
olduğunu yazar. Zeynel Be
sim. Hacı Mustafa’nın «Kızan
efesini öldürmez» diyerek
onu vurduğunu da kaydeder.
Çarpışmalar sırasında te
penin tamamiyle
bulutlar
içinde bulunması ve göz gö
zü görmemesi bu iddiaya kuv
vet verir.
Diğer taraftan sabık Aydın
Valisi Kâmil paşanın oğulla
rından Hilmi Kâmil Bayıır
da, «Çakırcah bir müsademe
esnasında, gece karanlığında
kazaen kendi arkadaşlarından
biri tarafından vurulmuştur»
der.
Takip kolu
kumandanla
nndan olan yüzbaşı Şükrü
efendi ise Efeyi, Çerkeş Şa
ban veya Mustafa çavuşun
vurduğunu anlatır.
Ortada bin liralık bir mü
kâfat da bulunduğundan Ça
kırcalı’yı vuranların sayısı
çoğalır. Takip kolu kuman
danlarından Rüşdü bey de,
diğer bir kolun kumandanı
Anzavur da bu şerefin kendi
lerine ait olduğunu iddia
ederler.
Yalnız zirveye ulaşan kol
lar, Çakırcalı’ya benzer bir
neşede de rastlamazlar!
(1) Anzavur,
İstiklâl
Harbinde
Yunan menfaatlerine
hizmet
etmiş, Kuvayı Milliyeye karşı
silâh kutlanmış ve öldürülmüş

tür.

(2) Akçay köprüsü 1926 '27’de dev
let tarafından yaptırılmıştır.
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PERSONEL ALINACAKTIR
Çakmakkaya ve Damar Madenlerimizle (Göktaş —
Artvin) ilgili işlerde çalıştınlmak üzere:
—ı Açık İşletme proje. Delme - Patlatma ve cevher
kontrol konularında tecrübeli Maden Yüksek Mü
hendis veya Maden Mühendisleri,
— Vardiyeler için Maden Yüksek Mühendisleri veya
Maden Mühendislen,
— İş Makinalanmn bakım ve onaranında tecrübeli
Makine Yüksek Mühendisi ve Makine Mühendisi,
— Personel Şefi ve
— Sanat Okulu Elektrik ve Makine Bölümlerinden me
zun tecrübeli ve tecrübesiz 10 eleman alınacaktır.
Ücretler tatminkâr olup ayrıca işletme zammı ve
lojman verilecektir. İsteklilerin Ziya Gökalp Caddesi
No. 17’de Personel Şefliğine müracaatları rica olunur.
Stüdyo 7: 590 - 9321

PALETLİ YÜKLEYİCİ
VE

VİBRASYONLU SİLİNDİR ARANIYOR
TEL: 17 46 23 — 18 24 58 — ANKARA
Ajans 70: 353

HURDA PLASTİK
SATILACAKTIR
1 — İmalâttan çıkmış karışık vaziyette FVC. antişok
Polistren ABS ve Poliproplen hurda ve artıkları
kapalı zarf ile teklif almak suretiyle satılacak
tır.
2 — Bu parçalar için şartname Fabrikamız Malzeme
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
3 — Teklifler en geç 21 Haziran 1973 tarihinde saat
14.00’e kadar Fabrikamızda
bulunacak şekilde
gönderilecektir. Postada vaki gecikmeler kabul
edilmez.
4 — Teklif zarflarının üzerine açık adresten başka
«Plâstik Hurda Teklifidir» ibaresi yazılacaktır.
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ARPIŞMANIN cereyan
ettiği tepeye ulaşan ta
kip kollan, Çakırcalı
Mehmet Efe’nin çetesinden
bir çoğunun cesetlerine rast
lar. Bu arada, öldürüleceği
çok iyi bilmen Osman ağanın

AMüİhamid devrinde âdet batine gefem Mr «ey de. ünlü e$ldyaların kafasının kesilip halka gösterilmesi
idi. Bunların resimleri de çekilirdi. Belki de Çakırcalı Mehmed Efe bunun İçin vasiyet etmiş ve ölü
münde kafam kesilerek kaybedilmiştir. Yukarıdaki resimde, Rumeli'de öldürülmüş üç eşklyanın kelleleri
ve zaptiyeler görülmektedir.

da cesedi bulunur. Fakat Çakırcalı’mn ölüsüne rastlan
maz. Arama devam eder ve
bir mağarada kellesi ile bi

leklerinden elleri kesilmiş ve
götürülmüş, aynoa göğüs de
risi soyulmuş bir gövde bulu
nur.

m

KARADENİZ BAKIR
İSLETMELERİ A.S.’den
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ÇAKIRCALI'NIN AİLESİ

Manajans 1629 - 9328
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ÇAKIRCALI'NIN
YEN
BİR

İstenen vasıflar:
1 —■Takım bağlama aparat konularıyla talaş kal
dırma suretiyle imalât konusunda fiilen asgari 3 yıl
çalışmış olmak.
2 — Orta veya büyük çapta bir atölyede iş ve
personel yürütmüş olmak.
3 — Makina Yüksek Mühendisi veya Makina Mü
hendisi olmak.
4 — Askerlik hizmetini fiilen bitirmiş olmak.
5 — İngilizce bilmek (Tercih sebebidir).
Görev:
Motor akşamı imâl eden işleme tesislerinde yöne
tici olarak İmalât Müdürüne karşı sorumluluk taşıyıp
işleri yürütmek
>¡
Ücret:
6 ay sonra intibakı yapılmak kaydıyla başlangıç
olarak yan ödemeler hariç, ehliyet ve tecrübesine göre
senede 70.000 — 90.000 TL.
Yukarıda belirtilen şartlan haiz olanlann çok de
taylı olarak yazılı tercüme-i hallerini fotografían ile
birlikte Personel ve İdari İşler Müdürlüğü dikkatine
göndermeleri veya şahsen müracatlan rica olunu*.
Müracaatlar gizli tutulacaktır.
BMC SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Gazi
Bulvan, 4749İzmir

★

★

*

Nazilli' de Valinin emri ile Efe'1njn gövdeli jkj kez ayakla
rından asılarak halka gösteriliyor.

BMC SANAYİ ve TİCARET A Ş.
M AKiNA MÜHENDİSİ ARIYOR
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Çakırcalı Mehmet Efe

Zeyne) Besim «Çakıcı Efe» adlı eserinde Çakırcalı’nın mezarına dair şunları anlatır,
«Nazilli halkı bu şakinin cesedini kendi mezarları
na gömdürmek istemedi. Yukarı Nazilli haricinde Suîuçay yanında Nazilli eşrafından eski Belediye Reisi
Tevfik beyin biraderi Emin beyin fidanlığı civarında,
Nazili! — Ödemiş — Alaşehir şosesine iltihak eden bu
yolun başında açıian çukura gömdüler. Çukurun sağın
da bir palamut, solunda da bir zeytin ağacı vardır.
Hâdiseden onbeş gün sonra Efc’nin ilk karısı R*
ziye hanım gelerek kocasına çimento ve tuğla ile bir
mezar ördürdü. Başına bir taş dikti. Taşın üzerinde:
«Meşhur Çakırca!: Mehmet Efe’nin ruhuna fatiha» ya
zılı idi. Ayak ucuna da bir kara taş dikti. Birkaç sene
evvelisine kadar (bu satırlar 1934’de yazılmıştır) bu
mezar taşları duruyordu. Birkaç sene evvel kırılmış
tır. Fakat mezar hâlâ oradadır.»
Zeynel Besim, bir defasında sıtmalı bir kadının
mezardan çamur alıp, süründüğünü, hastalığının da na
sılsa bundan sonra geçtiğini ve o günlerde mezar et
rafında bir efsane de yayıldığım anlatır.
Bugün mezar da, yeri de kayıptır.
Zeynel Besim, Çakırcah’nın ailesi hakkınad da şu
bilgiyi verir:
Çakırealı’nm üç karısı vardır:
• Meşhur Iraz (Kaziye abla) Bundan Çakırealı’nm
bir erkek evlâdı olmuş fakat Takip Kuvvetleri Kuman
dam Sait Paşa bu çocuğu daha sekzi aylık iken boğ
durmuşum Raziye’den ayrıca iki kızı da vardır.
• Kayaköyiü Hacı Mehmet Ağanın kızı Fatma ha
nım. Bundan da bir kızı dünyaya gelmiştir.
• Ödemiş’in Bayezitler karyesinden Hacı Eşkiya
kerimesi Nadire (Hatçe) hanım. Bundan çocuğu yok
tur.
Zeynel Besim'in araştırmalarını yaptığı 1934 yılla
rında Çakırealı’nm kanlarından ikisi ile çocuklarının
çoğu sağdı.

★

KOC HOLDİNG
A.S.’den bildirilmiştir.
la Holding’imiz

garantisi ile 1970 Haziran ayında
satışa arzedilen Arçelik, Bozkurt Mensucat, Otosan ve Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.’lerine ait tahvillerin 3. yıl faiz kuponları ve itfaya
uğramış tahvil bedellerinin ödenmesine 30.6.1973
Cumartesi günü başlanacaktır.
2. Tahvil ve kupon bedelleri Türkiye İş Bankası’nın
Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Ga
ziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Trab
zon, Yenicami Şubelerince ödenecektir.
3» Kupon bedelleri, özel kişilere, malî mevzuat ica
bı olarak Gelir Vergisi tevkifatı yapılarak, tüzel
kişilere de brüt olarak ödeneceğinden, vergi tevkifatı yapılmasını istemeyen tüzel kişilerin du
rumlarını belirten belgeleriyle 10 Temmuz 1973
tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.
Bu tarihten sonra başvuran tüzel kişilerin kupon
ları vergi tevkifatına tabi olacak ve ödenmiş olan
vergilerin geri alınmasından mesuliyet kabul edil
meyecektir.
4. İstanbul, Beyoğlu 15. Noterliği tarafından
11.6.1973 tarihinde yapılmış olan itfa çekilişinde
kur'a isabet eden numaralar aşağıdaki listelerde
gösterilmiştir. Tahvil sahiplerinin itfa bedellerini
tam olarak alabilmeleri, vadesi gelmemiş kupon
ların tahvil üzerinde bulunmasına bağlıdır.
İtfaya uğrayan tahvillere 1973 Haziran sonundan
itibaren faiz uygulanmayacağı tabiîdir.
Koç Holding ile Arçelik, Bozkurt Mensucat,
Otosan ve Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.leri göstermiş oldukları itimattan ötürü tahvil
sahiplerine şükranlarını sunar.

İtfaya Uğrayan Tahviller
ARÇELİK

BOZKURT

16-25
4 6-60
86-90
111-120
151 - 160
416-425
431 -435
441-445
591-600
766-775
806-815
1001 -1010
1236-1245
1316-1330
1341 - 1350
1366- 1380
1391 -1400
1506- 1515
1596-1600
1661 - 1670
1731 - 1740
1926-1940
1971 -1980
2026 - 2035
2046-2060
2236 - 2245
2441 - 2450
2461 -2470
2476 - 2485

11-20
2 6 -4 0
4 6-55
71-75
86-95
111-120
136-140
186-195
351-355
556-565
716-725
781 -795
846 - 850
916-925
981 -990
1041 -1050
1306- 1310
1461 -1465
1631 -1640

OTOSAN
11-15
21-25
4 6 -6 0
6 6 -7 5
81 - 100
226-235
251-255
261 -265
346-350
406-410
496-500
631 -645
661 -670
721 -730
741 -745
751 -760
766-780
806-815
831-845
851-860
881 -890
951-955
961-965

1121-1130
1151-1160
1171 - 1180
1196- 1205
1221- 1230
1246- 1255
1276-1285
1341 - 1350
1391- 1400
1521 - 1530
1596- 1610
1966-2005
2521 -2530
2586-2595
2891-2900
3171 -3180
3251 -3260
3411 -3415
3891-3905
4086-4095

T. DEMİR
DÖKÜM
11-20

51-55
7 1-80
86-95
141 - 150
156-165
181 -185
301-310
456 - 465
501-510
601-610
616-620
641 - 650
861 - 870
1236-1240
1271 - 1280
1286-1290
1411 - 1420
1561 -1570
1631 - 1635
1661«1665
1691 - 1700

Bu kellesiz gövdenin Çakırcalı Mehmed Efe olduğu
kararına varılır.
Yalnız çarpışmanın sonla
rında, Çakırealı’nm muavin
lerinden Hacı Mustafa ile üç
eşkiyanm daha kendilerini
dereye atarak kaçmayı başar
dıkları da anlaşılır.
Kellesiz ceset dağdan indi
rilir, Arpaz ve Hamidiye köy
lerinde halka gösterilir. Bun
lardan bazıları cesedin, tanı
dıkları Çakırcalı Mehmed
Efe’ye ait olduğunu söyler
ler.
Acele Nazilli’ye gelmiş olan
Vali Nazım Paşa, Çakırcalı
Efe’nin karısı Raziye’yi kö
yünden getirtir ve cesedi ona
gösterir. Bu sahneyi, orada
bulunmuş olan yüzbaşı Şükrü
o günlerde AHENK gazetesi
nin başyazarı Nazmi beye
şöyle anlatır:
«Ceset evvel ödemiş’den ge
tirilmiş olan ailesine gösteril
di. Kadın kocasını şimdiye
kadar bu şekilde görmemişti.
Elleri bileklerinden, başı boy
nundan kesilmiş, elbisesi pej
mürde bir hale gelmiş ., tik
bakışta tanıyamadı. Ayakla
rından siyah mest kundura
yı ve çoraptan çıkardık. Ayak parmaklarından tanıdı ve
— Tecellisi bu kadarmış...
Sözü ile cesedin kocası ol
duğunu söyledi.
Cevizalanı müsademesinde
aldığı iki kurşun yarasının İz
leri. ayağının kaba etleri üs
tünde görünmüştü.
Ödemiş Jandarma Kuman
danı Mehmet efendi de bu ni
şanlardan Çakırcalı’yı tanıdı.
Sonra mest kunduralar giy
dirildi.»

AYAKLARINDAN
ASILAN CESET
Bundan sonra kellesiz ceset,
Aşağı Nazilli’de mahkemenin
kap’sma ayaklarından asılır.
KÖYLÜ gazetesi olanları
şöyle anlatır:
«Elsiz kolları aşağıya sark
tı. Kesilmiş kafası yerinde si
yahlanmaya başlamış kanlı
etler iğrenç bir manzara arzediyordu. Halk seyretti. Pis
bir çaçan arabasına ceset ko
nuldu. Bu manzara daha deh
şetli idi. Hayvanın bulundu
ğu tarafa doğru göğüs ciheti
getirilmişti. Geniş ve kanlı olan göğsü bir çok kadın ve
çocuğu bayıltacak derecede
korkutmuştu.
«Araba Yukarı Nazilli’ye
doğru çekildi. Ahali de yürü
yerek takip ediyordu. İstas
yonda bir müddet duruldu.
Vali paşa, cesedi Kışla Mey
danında kurulan sehpaya ayaklarmdan bir defa daha as
tırdı. Burada resmi alındı.»
Nazilli halkının, mezarları
na Çakırealı’nm gömülmesi
ni istemedikleri ve bu sebep
le de gövdenin, umumiyetle
Rumların oturduğu Yukarı
Nazilli civarında bir tarlaya
gömüldüğü de yazılır.
Fakat halk arasında Çakırcalı’nın sağ olduğuna, jandar
manın onu yakalayamadığına
inananlar çoktur.
Cesedin teşhisi ile ilgili bâ
zı ifadeler de birbirini tutma
maktadır.
Kellesiz gövde, mağaradan
ilk defa çekilip çıkarıldığı za
man Bayındırlı Mehmet efen
dinin. cesedi soyduğu, sırtı
na baktığı ve o zaman:
— Çakırcalı bu!
diye bağırdığı da anlatılır.
Zeynel Besim’in kitabında
naklettiğine göre, Çakırcalı
Mehmet Efe, kırserdan oldu
ğu günlerde ve eşkıya taki
binde iken bir gece Bayındır
lı Mehmet efendi ile aynı
odada kalır, Çamaşır değişti
rirken de Bayındırlı, Çakırcalı’nın sırtında bir ben oldu
ğunu görür ve 17 kasım 1911’de de yıllar sonra bunu hatır
lar ve teşhisi koyar!
Çakırcalı Mehmet Efe’nin
gövdesi Nazilli içinde valinin
emri ile iki defa ayakların
dan asılmış olmasına rağmen
saldığı korku devam etmekte
dir. Buna en güzel misal
KÖYLÜ gazetesinin Nazilli
muhabiri tarafından verilmiş
olan şu haberdir:
«Vali paşa Bozdoğan'a gi-

v

.
^
^

T
Yİ
”
^

Bulaşıcı Hastalık
kitabı alınız...
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i YELİM ki doktor
sunuz, ya da sağlık
memuru veya hem

if
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şire-.
Belki de bunların hiç
biri değilsiniz. Tababetle
hiç ilgisi olmayan bir vatandaşsınız. Ama gerek
duydunuz «Bulaşıcı hasta
lıklar» hakkında bazı şey
ler öğrenmek istediniz.
Sordunuz, soruşturdunuz
ve Sağlık Bakanlığının
böyle bir kitabı olduğunu
öğrendiniz.
Kitabı almanız gerek.
Kitap nasıl alınır?
Satıldığı yer bulunur,
üstündeki fiyata bakılır,
parası verilir, alınır değil
mi? Siz öyle sanın! Ne
alıyorsunuz, bakkaldan pa
tates mi? Kitap almanın
bir yolu, yordamı vardır,
öyle her isteyene Bulaşıcı Hastalık kitabım satar1ar mı? Adı üstünde: Bu1aşıcı Hastalık! Ya bulaşırsa? Zaten kitaplarla ûaşımız dertte, bir de bula
şıcı Allah saklasın..
Şimdi lâfı uzatmadan
—-uzatmadan da olmuyor
ya— bu kitabı nasıl alacağımızı görelim:
BİR: Önce Bakanlık Kitap Satış Bürosuna baş
vuracaksınız. Buradan bir
düekçe örneği alacaksı
nız.
İKİ: Dilekçenizi yazıp
Genel Evrak Müdürlüğüne
imzalatacaksınız.
ÜÇ: Dilekçenizi Kale
me kaydettirip numara
alacaksınız.
DÖRT: Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvuracaksınız.
BEŞ: Buradan Sağlık
İşleri Bulaşıcı Hastalıklar
Dairesine gideceksiniz.
ALTI: Genel Müdürlük
ten kitabın satışında mah-
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decek. Kendilerini götürmesi
için emir buyurduğu arabacı
bu emri hiçe saydı. Çakırcalı’nm bunu sebep göstere
rek ileride kendisini öldüre
ceğinden korktu ve valiyi gö
türmekten sakındı. Bu araba
cıdan daha yüreklisi aranıp
bulundu ve yola çıkıldı.»
Kellesiz, elsiz gövdenin Çakırcalı olduğuna halk kolay
kolay inanamıyordu. Çakırcalı çok zaman, başı sıkıya
kalınca çarpışmada ölen adamlanndan birine kendi el
bisesini giydirir, başım yata
ğanla uçurduktan sonra be
raber alıp götürürdü. Böylece, kendisini takip etmekte
olan müfrezeleri kaç
defa
aldatmıştı. Bütün bunlar ha
tıralarda canlı yaşıyordu.
Fransız Konsolos Muavini
Dollot ise Çakırealı’nm ölü
münü anlatırken der ki:
«Çakırealı’nm cesedi kelle
siz ve kolsuz bulundu. Ayrıca
göğüs derisi de soyulmuştu.
Çakırcalı’yı tanınmaz hale ge
tirmek isteyen ve bu sebeple
bu işi yapan, eşkıya reisinin
en sadık muavini idi. Fakat
köyünden getirilen ilk karısı
Çakırealı’nm cesedini teşhis
etti.
«Kötü niyetli kimseler, Çakırcah’yı bu hale getirenlerin
onun arkadaştan olmadığım,
fakat hükümetin emri ile ta
nınmaz hale sokulduğunu et
rafa yaydılar. Bunu da, hay
dudu öldürene vââd edilmiş
olan bin lirayı vermemek
için yaptığını iddia ettiler.
Şüphesiz bu bir iftiradır.
Esasen
Çakırcalı’yı vuran
kurşunu kimin attığı belli ol
madığından, hazine bu mükâ
fatı vermeyecektir.»
Ve Fransız diplomatı he
men şu cümleyi de ilâve
eder:
«Çakırcalı, halkın sevdiği
adam olarak kalmaktadır.»

EFENİN VASİYETİ
Neden Çakırcalı Mehmet
Efe’nin başı boynundan kesil
miş, elleri kopanlmış ve gö
ğüs derisi yüzülmüştür?
Zeynel Besim 1934 yılında
topladığı hatıralara dayana
rak bu soruyu şöyle cevap
landırır: Çakırcalı Mehmet
Efe vurulunca ve öleceğini
anlayınca. Hacı Mustafa’ya
vasiyet eder. Kafası ile elle
rinin kesilmesini, abraş ol
duğundan ve oradan da tanı
nabileceğinden göğüs derisi
nin de yüzülmesini ister:
«— Bu suretle vurulduğum

if
if
if

if
M

j

H

H

H

if

*
*

İlçemiz Ereğli Yabani
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Böcekler Saldırısına Uğradı

*
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6/6/ 197H tarihinden bu güne kadar
ilçemiz mahalle ve caddelerinden <
lan korku ile geçilmektedir.
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Gündüz görülmeyen geceleri ise eletrik ışıklarına saldırı yapan böcakler hal, kı büyük bir kuşkuya düşürmüştür. TabI mine göre insan bapna 360 bini aşkın
böcek yağmaktadır. Çarptıkları insanlarda
ufak ufak yaralarda belirmektedir. Bu
böyle devam edecek olursa halkın akşam
ları evlerinden ve iş sahalarından dışarı
çıkamıyacakları açıklanmıştır.

if

*
if
if
if

*

Celal B irdane

if
if
[ÖZGÜB EREGLİ Gazetesinden]
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zur yoktur diye yazılı mu
vafakat alacaksınız.
YEDİ: Dilekçenizle be
raber Sağlık Propaganda
sı ve Tıbbî İstatistik Ge
nel Müdürlüğü Genel Hiz
metler Müdürüne başvu
rup Muhasebe Müdürlü
ğüne gerekli işlemin ya
pılması için bir yazı ala
caksınız.
SEKİZ: Elinizdeki yazı
ile Muhasebe Müdürlüğü
ne başvurup Genel Mü
dürlükten gerekli işlemin
yapılması için imzalı bir
*

*

*

*

*

*

*

*

kâğıt alacaksınız.
DOKUZ: Maliye Bakan
lığı Gelirler Saymanlığına
başvurup kitabm bedeli
olan 270 kuruşu yatırıp
makbuz alacaksınız.
ON: Makbuzunuzla Ki
tap Satış Deposuna gidi
niz ve kitabınızı alınız.
Tamam mı?
Kitabı aldıysanız he
men «Uyuz» hastalığını
açıp okuyunuz.
Çünkü bu kadar kırta
siyeden sonra uyuz olma
manız mümkün değildir.
*

*

*

*

*

*

*
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belli olmaz. Çete efeliğini sen soruyu sorar :
ahrsın. Çakırcalı adı da de
— Neden Çakırealı’nm kel
vam eder.» der.
lesini kesip kaçırdılar?
Hacı Mustafa’nın yaralı bir
^unlara göre ana sebep
halde çeteden üç kişi ile bir Çakırealı’nm öldüğünün anla
likte kendilerini dereye atıp şılmaması ve namının baki
kaçtıklarında Çakırcalırun kel kalmasıdır. Ayrıca, Çakırcalı
lesini de, ellerini de götür Mehmet Efe’nin bir vasiyeti
dükleri anlaşılır. Bunlar ne olduğunu ve kellesinin, baba
rede gömülüdür bilinemez!
sının mezarının yanına gö
İzmir’de çıkan İTTİ HAD mülmesini istediğini de anla
adındaki gazetenin muhabiri tırlar.
o günlerde ve olay esnasında,
---- YARIN ”----Çakırcalı’ya karşı taarruza
jandarma ile birlikte katıl
mış olan eşkiyadan Yanık oğ
İstanbul şaşkınlık
lu Halil İbrahim, Çıplakoğlu
içinde
Süleyman, Bacaksızoğlu Mus
tafa ve diğerlerine de aynı

roms
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TEKNİK ELEM AN ARIYOR
Bursa’da kurulu fabrikamızda istihdam edilmek
üzere:
1 MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ VEYA
MAKİNA MÜHENDİSİ:
Fabrikamızın çeşitli atölyelerinde çalıştırılarak ye
tiştirilmek üzere, iş tecrübesi olmayan, otomotiv sa
nayiine ilgi duyan, askerliğini yapmış, genç, tercihan
İtalyanca bilen veya Fransızca, İngilizce dillerinden bi
rine vakıf olan Makina Yüksek Mühendisi veya Maki
na Mühendisi.
2. YÜKSEK TEKNİKER VEYA TEKNİKERLER:
Metod Servisinin Mekanik, Karoseri ve Pres bö
lümlerinde çalıştırılmak üzere askerliğini yapmış genç
Sanat Enstitüsü, Teknisyen Okulu mezunlan veya Yük
sek Teknikerler.
3. TESVİYECİLER
4. TORNACILAR
5. TAKIM BİLEYİCİLER
6. 2. SINIF EHLİYETLİ ELEKTRİKÇİLER
Bakır Servisinde çalıştınlmak üzere, askerliğini
yapmış, genç, Sanat Enstitüsü mezunu veya iş tecrü
besi bulunan Tesviyeciler, Tornacılar, Takım Bileyici
ler, 2. Sınıf Ehliyetli Elektrikçiler aranmaktadır.
Müracaatların aşağıdaki adresimize yapılması rica
olunur.
TOFAŞ
Türk O tom obil Fabrikası Ai>.

Personel Müdürlüğü
BURSA
Telefon : 20750 (7 hat)
Manajans 1636 - 9332

İNŞAAT MÜHENDİSİ ARANIYOR
İzmir’deki şantiyemizde çalıştınlmak üzere şantiye
tecrübesi olan genç bir inşaat mühendisi aranmaktadır.
İsteklilerin biyografileri ve bonservis fotokopileri ile
P.K . 129 Bakanlıklar ANKARA adresine acele m u m c a
atlan rica olunur.
Tüm Reklâm: 66 - 9301

S.SİGORTALILAR
Y U R T D IŞ IN D A V E Y A TÜ R K İY EN İN N E R E S İN D E O LU R S A N IZ O LUN

İS TA N B U LU N G Ö Z B E B E Ğ İ KA D IK Ö Y Ü N M E R K EZ İN D E
M O D ER N Y ILD IZ B L O K Ş E K L İN D E K A LO R İFE R Lİ,
A S A N S Ö R LÜ , S IC A K S U L U , F E V K A L A D E M A N ZA R A LI
H ER T Ü R LÜ K O N FO R A HAİZ M O D ER N KO N U T S A Ğ LIY O R
B R O Ş Ü R V E G E R E K L İ B İLG İ İÇİN
M O R : C U M A R T E S İ PAZAR D AH İL H ER G Ü N ,
ŞANTİYE BUROMUZ: K A D IK Ö Y A C IB A D E M Y O LU S A K IZ A Ğ A C I O T O B Ü S D U R A Ğ I A R K A S I
M E R K EZ : EM İN Ö N Ü , M E R C A N H AV AN CI S O K A K H A V A N CI HAN NO: 701 İS T A N B U L
T E L : 22 85 03 - 22 79 23 - 26 41 67 - 26 51 57 - 26 64 24 - 26 86 13 - 22 38 94
Not: Cum artesi - Pazar m erkez bürom uz kapelıdır.
Z İY A P BA N KA G A R A N T İS İ VERİYO R BANKA GARANTİ MASRAFINI KABUl EDENİ.
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Çeteden
m
arta kalan
6 eşkiyanın
saklandığı
ev ateşe
veriliyor...

Fransız D ış işleri B a k a n lığ ı arşivindeki belgelerle

Cûkırcdlı Mehmet Efe
ÖMER SAMİ COŞAR

ÇAKIRCALI
ÇETESİ
TARİHE
KARIŞIYOR...

Efe'nin ölümünden sonra da eşkiyalık sürüp gitmiş, fakat kralını yitir
miştir. Artık Çakırcalı’dan bahsedi
lirken yalnız adı söylenmez. Efeler
bile ondan söz ederken «Rahmetli
Büyük Efe» derler.

Yakalanmasının bir an me
selesi olduğu ve hattâ yaka
AKIRCALI Mehmet Efe landığı veya öldürüldüğü o
nin ölümüne, destanları, kadar çok zaman bildirilmiş
hikâyeleri ve hattâ şar ve hemen arkasından da Ça
kıları ile yıllarca çalkalanmış Icırcalı’nın sağ salim bulundu
olan koca Aydın vilâyetinin ğu öğrenilmiştir ki, ilk gelen
halkı değil, fakat İstanbul bi haberlere fazla önem verille ilkin inanamaz!
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İNŞAAT DEMİRİ
İHTİYAÇ
SAH
o
Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının almış
olduğu tedbirlere yardımcı olmak üzere

8—10 mm ve daha kalın
İNŞAAT DEMİRLERİ
350 KRS/KG.
FİYATLA SATILACAKTIR
ihtiyaç sahiplerinin demir çekma fabrikalarına
ve Türkiye Öze' Sektör Demir Çelik Federas
yonuna müracaatla ihtiyaçlarını karşılamaları
duyurulur.
Necatibey Caddesi 34/1 — ANKARA
Tel: 17 87 28
Poyrazlar: 21.14

TÜRK HAVA YOLLARINA SINAVLA
«HOSTES ADAYLARI» ALINACAKTIR

Çukırcalı’nın akrabasından Gökçen Efe. O da 16 yıllık zeybektik ha
yatında bir türlü ele geçirilememiştir.

îstanbul gazetelerine ilk haber (OsmanlI Ajansı) tarafın
dan geceleyin yetiştirilir. Bu
h ab er ş öy led ir:

«İzmir. 17 teşrinisani (ka
sım) — Çakırcalı ile hempa
sından bir kaçı, sureti mahsusada takibine memuren
gönderilen müfrezeyi askeri
ye ile bu akşam vukubulan
müsademede maktul düşmüş
lerdir. Kuvvei askeriyeden de
birkaç mecruh ve maktul
vardır. Çakırcalı’nııı naaşı,
son dakikada katline muvaf
fak olduğu Osman beyi kal
dırdığı Arpaz karlyesine naklonundu. Oradan da Vali Pa
şanın bulunduğu Nazilli’ye
götürüldü.»
İstanbul’da 18 kasım saba
hı çıkan gazetelerden bazıla
n bu haberi kısaca kullanır,
bazıları ise hiç koymaz. Öğle
den sonraları çıkan ve Fran
sızca hazırlanan MONİTELR
ORİENTAL adlı gazete, sabah
gazetelerinden
Çakırcalı’ya
ait haberleri derler ve şu baş
lık altında verir:
«Çakırcalı öldü mü?»
Ve der ki:
«Bu sabahki Türkçe gazete
lerde yayınlanan Nazilli mah
reçli bir telgrafta, Çakırcalı’mn son defa ve bu defa kat’î
olarak öldürülmüş olduğu bil
dirilmektedir. Ayrıca şaki
nin kellesinin Nazilli civarın
da bulunduğu da söylenmek
tedir. Fakat henüz hükümete,
İzmir vilâyetinden resmî bir
şekilde Çakırcalı’nın ölümüne
dair bilgi verilmemiştir.»

"HÜKÜMETİN

ARANILAN NİTELİKLER:
t. T.C. uyruklu olmak,
2

B ek â r o lm a k ,

3. En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak,
4 İyi derecede İngilizce, Fransızca veya Almanca
bilmek.
5. Sınav gününde 18 yaşını doldurmuş, 25 yaşından
gün almamış olmak, (Yüksek tahsilliler 27 yaşın
dan gün almamış olmak)
ti. Boyu 1.60 dan az 1.78 den fazla olmamak ve boy
ile kilo arasında aşın derecede fark bulunma
mak.
Bu nitelikleri taşıyan adaylann 2 temmuz 1973 pa
zartesi günü saat J).00 da Gümüşsüyü Caddesi 90 no lu
Dersan Han’daki THY Eğitim Müdürlüğünde yapılacak
sınava katılmak için en geç 30 haziran 1973 cumartesi
günü saat 12.00 ye kadar tahsil belgesi, nüfus cüzdanı
ve 2 adet vesikalık fotoğraf iıe Cumhuriyet Caddesi
199/201 Harbiye — İstanbul adresindeki THY Personel
ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaatları.
(Basın:

9317

BAŞARISI"
Kellesiz cesedin Çakırcalı’ya
ait olup olmadığını araştır
makla meşgul olan İzmir Va
lisi Nazım Paşa ancak 18 ka
sım gecesi İçişleri Bakanlığı
na telgrafım gönderebilir,
15 yıldır vilâyetin âsâyişini
imha etmiş olan bu eşkiya
nın ortadan
kaldırılmasını
«hükümetin
muvaffakiyeti»
olarak gösterir ve şu resmi
bilgiyi verir:
«Sarıkır dağındaki kayalık
larda gizlenen Çakırcalı çete
si ile takip müfrezeleri ara
sında cereyan eden çarpışma
da Çakırcalı ölü olarak elde

edilmiştir. Eşkiyaiık avene
sinden Hacı Mustafa ile diğer
üç şaki yaralı olduğu hal
de gecenin karanlığından is
tifade ile kendilerini dereye
atmak suretiyle kaçmışlarsa
da müfreze tarafından takip
lerine devam olunmaktadır.
«Bu çarpışmalarda bir te
peye mevzilenen kuvvetimiz
açıkta hücum etmek zorun
da kaldıklarından dört şehit
ve beş yaralı verilmiştir.
«Çakırcalı’nın ceseti Hamidiye ve Arpaz köylerinde teş
hir edilerek tanınmış olduğu
gibi Ödemiş’te bulunan karı
sı ile kendisini diğer tanıyan
lar Nazilli’ye getirilerek cesel
kendilerine gösterilmiş ve
hepsi de cesetin Çakırcalı’ya
ait olduğunu beyan ve kabul
etmişlerdir.»
Gazeteler 19 kasım tarihli
nüshalarında 'bu telgrafın al
tına şu haberi de koyarlar:
«Ta-kdirat ve tezekkürat
«Çakırcalı belâsının orta
dan kaldırılması hususunda
geçen büyük himmet ve gay
retlerinden dolayı Çakırcalı’.
yı İmhaya muvaffak olan Av
dın Valisi Nâzım Paşa’ya.
Dahiliye Nezaretinden telgraf
la takdir ve teşekkürler ile
tildi.»
Çakırcalı’nm ölümüne dair
OsmanlI Ajansı'ndan 17 ka
sım akşamı aldığı habere önem vermeyip bunu yayınla
mamış olan gazetelerden SA
BAH, 19 kasım tarihli nüsha
sında bu olaya dair sütun
sütun haber ve yazı verir, okuyucudan özür dilerken de
der ki:
«Bu mesud haberi evvelki
gece sabaha karşı almıştık.
Fakat gazetemiz erkenee bas
kıya verildiğinden ve birçok
sayı da müvezzilere verilmiş
bulunduğundan dünkü sayı
mızda bu haberi vermek im
kânını bulamamıştık.»
SABAH gazetesi hir yazı
smda: «Hükümet kuvvetleri
ni iskambil kâğıtlarından ya
pılmış askerlere benzfctmek
cüretinde dahi bulunmuş olan» Çakırcalı hakkında halk
a -asında değişik sözler dolaş
tığını ve bunlardan birinin de
şu olduğunu kaydeder:
«Çakırcalı isterse İzmir'in
Kışla meydanında bile eşkı
yalık yapar ve kimse kendi
sini bundan menedemez.»

«Rahmetli Büyük Efe» derler.

ÇAKIRCAll"NIH
HALEFİ

SABAH, Çakırcalı için şun
ları da yazar.
«Onbeş senedenberi Aydın
vilâyetini titreten, yakmadık
can, söndürmedik ocak bırak
mayan, kan dökücülüğü ile
dünyaya ün salan bu eşkiya »

1914 yılında, I. Dünya Sa
vaşı öncesinde, umumî sefer
berlik başlarken, eşkıyalığın
ortadan kaldırılması için ye
ni bir teşebbüs olur. Tire
ve Ödemiş bölgesinde jandar
ma yüzbaşısı Edip beyin ku
mandasında seçme kimseler
den bir takip bölüğü teşkil
edilir.
İzmir’de İttihat ve Terak
ki kâtibi mesulu bulunan Ce
Çakırcalı Mehmet Efe'nin lâl bey (Bayar) o devreye ait
kellesi ile ellerini kaçırmış hatıralarını naklederken der
olan Hacı Mustafa ile çete ki:
den artakalan birkaç eşkiya
«Tire eşrafından Mehmet
hemen hemen üc hafta bulu ağa isminde biri, İzmir’e ka
namaz. Fakat takip kolları
dar gelip beni gördü. Gökçen
bunların peşini bırakmaz.
İstanbul gazetelerinde 11 Hüseyin Efe adındaki zeybe
aralık 19U’de çıkan bir ha ğin arkadaşları ile yüze çık
berde Çakırcalı çetesinden mak (kendilerini affettirmek)
istediklerini söyledi. Gökçen,
sağ kalanların da tamamen efsaneleşmiş
meşhur efe. Çaimha edildiği bildirilir. Jan kırcabnın akrabasından nü
darmaya, eşkiyanın Göreli’de fuzlu bir zeybekti. 16 senelik
bir tepe üzerindeki evde sak zeybeklik hayatında hir tür
landığı ihbar edilir. Askerle lü ele geçirilememişti.»
takviye edilen jandarma bina
Celâl bey, Tire’ye giderek
yı kuşatır ve çarpışma baş
Gökçen
efe ile bu meseleyi
lar. Yedi asker ölür. İçerdekikonuştuğunu,
bir süre sonra
leri ele geçirmenin zorluğu da efenin, silâhlarım
muha
karşısında ev ateşe verilir
zafa etmesi müsaadesi ile
Altı eşkiya diri diri yanar.
sağlamca affedilip yüze çık
tığını anlatır (1).
Ve Çakırcalı çetesi tarihe
Gökçen Efe. Çakırcalı’nın
karışır.
halefi addedilir. Ve onun ya
Fransa'nın İzmir’deki Kon nında yıllar boyu bulunmuş
solos Muavini Dollot, 14 a- zeybek kızanlarmdandır.
ralık tarihli raporunda der
Celâl beye göre, İstiklâl
ki:
«Çakırcalı öldüğüne göre Savaşı başlarında Yunan is
eşkiyaiık ortadan kaybolacak tilâsına karşı mücadeleye .atı
lan efelerden Demirci de Gök
mı? Şüphesiz hayır. Fakat eş- çen
efeyi «Rahmetli Büyük
kiyalık kralın kaybetmiş gibi! Efe» nin halefi sayardı (2).
Yeni çetelerin kurulduğuna
Gökçen efe ile kızanları
dair haberler geliyor. Bun
1919 yılı kasımında Anadolu’
lardan biri İzmir şehri kapı
larına kadar sokulup eşraf da Yunan istilâ hareketini
durdurmak isterken ve daha
tan birini dağa kaldırdı.
kuzeyde Ahmed Anzavur ve
avenesi millici kuvvetlere
«Çakırcalı öldü! Şimdi Sa
mi yükseliyor! Çakırcalı ken karşı silâh kullanırken. Kaydi devrinde jandarmalık da makçı’ya giden dar bir bo
yapmıştı. Sami’nin durumu ğazda üstün Yunan kuvvetle
ise tamamiyle bunun tersi. Bu ri önünde şehit düşer.
İstiklâl Savaşı’ndan sonra
yeni eşkiya reisi eski bir po
da Anadolu’da yer yer eşkı
lis müfettişidir.»
Aradan üç yıl geçer. Fran yalığa bir süre daha rastla
sız Konsolosunun raporunda nır. Zamanla azalır ve so
adma rastlanan Sami’den nunda dağların tarihi eşkiyabahsedilmez. Yalnız eşkiya- etliği kaybolur gider.
lık devam etmektedir. Artık (I) — Celal Bayar: Ben di- yaz
Çakırcalı Mehmet Efe’den
dım, Cilt 6.
bahsedilirken yalnızca adı <î) — Aynı eser. etil (~ |. (»
söylenmez. Efeler bile artla
214«)
rmda konuşurken ve ondan
bahsedecekleri zaman:
— SON —
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