1977

2010 - 2011

Ray KLINGINSMITH (UR Bşk.)
Tarih: 26.10.2010

Ahmet KARA (2420.Böl.Guv.)

Toplantı No: 1663

Bülten No: 1289

Güray ERTEM (12.Grup.Guv.Yrd.)
Kuruluş: Mart !977

Charter : Mart 1980

ÜYELERE DUYURUDUR

BAŞKANIN MEKTUBU

MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM;
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı organizasyonumuza tam 46 kişi ile katılıyoruz.Gerçekten çok iyi bir rakam.500
tane de Türk Bayrağı hazırlandı.Sizlerin de katılımıyla çok renkli geçeceğine inanıyorum.
Tüm dostlarımıza teşekkürler.
Almanya-Lörrach gezimiz için şu anda 30 arkadaşımıza bilet temin edildi.6 arkadaşımız daha yer konusu
halledildikten sonra gezimize katılabilecek.Bununla ilgili çalışmamız devam ediyor.Gelişmeleri sizlere
ileteceğiz.Bu arada vize konusunda ihtiyacı olan arkadaşlar hafta sonuna kadar evraklarını eksiksiz olarak bana
iletirseler,bir an önce vizelerimizi de tamamlayalım.Bunun haricinde şu anda önemli bir problemimiz yok.
Sevgili dostumuz Oktay ALEMDAR’ın annesi bir rahatsızlık sonucu EKOL Hastanesinde tedavi
görüyor.Kendisine acil şifalar diliyoruz.Yine Okyar YAYALAR dostumuz üçüncü defa dede olmanın mutluluğunu
yaşadı.Kendilerini tebrik ediyoruz ve torunlarıyla birlikte uzun ömürler diliyoruz.
Sağlıklı ve mutlu yarınlar dileğimle..

Güzel günler geçirmenizi dilerim….

Serhad CEYLAN
Spor Toto Basketbol liginde mücadele eden Edirnemizin takımı EDİRNE OLİN GENÇLİK
basketbol takımının kombine biletleri satışa sunulmuştur.Kulüp olarak kombine biletler almış
olup isteyenler için dağıtım yapılacaktır.Kombine bilet almak isteyenler Emre ALP dostumuza
bildirebilirler.

_________________________________________________________________________________
MİSAFİRİMİZ

:

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Galip EVİNAY
Emekli Subay
İlker ERBİL
Emekli Başbakan Danışmanı
Haşim ÖZGÜVENÇ
Emekli Çevre Müdürü
Muzaffer MEMİŞ – Oktay ALEMDAR

Cengiz BENAKMAN Misafiri
Faruk ETKER Misafiri
Cengiz BENAKMAN Misafiri

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:

Bülent EGELİ – Hasan ALTUNTAŞ – Reşat AYAN

DEVAM DURUMU

:

81.82

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

Okyar YAYALAR’ın Oğlu Tolga’nın 2 yaşındaki kızından sonra oğlu Sinan YAYALAR dünyaya

geldi.Böylelikle Okyar abimiz 3. Kez dede oldu.Çünkü Kızı Neşve’ninde 3 yaşında Bernat Can Carreras isimli bir oğlu var.Neşve kısmet olursa Aralık
sonunda ikinci erkek çocuğunu dünyaya getirecek.Okyar Abimiz ise 4. Kez dede olacak.Tekrar tekrar

KUTLARIZ……..

Önümüzdeki hafta toplantımız: 02.Kasım.2010 Salı Saat 20.00 de Rotary Evinde .
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EDİRNE

TRAKYACA SÖZLÜK

erkes iyi ürensin.sonra afallamayasınız be yaaa....
Kızan (i): Çocuk, genç manasında...
Talika (i): Tamamen ahşaptan yapılma at arabası...
Pırkalamak (e): Kurcalamak, dürtmek...
Safi (i): saf, arı...
(i): isim (e): eylem
BİKERETTE: bir işi tek seferde yapmak,
PILİK: bir yarışmayı aynı anda bitirmek. veya aynı miktarda iş yapmak.
Maacır: Muhacir
Aydamak: sürmek (araba-bisiklet)
AYKIRLAMAK = BİR İSTİKAMETE YÖNELMEK, YÖNELTMEK.
PEÇKA = ERYERDE KUZİNE DİYE BİLİNEN DÖKME DEMİRDEN YAPILMIŞ SOBA - OCAK - FIRIN
NİTELİKLERİ TAŞIYAN KENDİ ZAMANININ TEKNOLOCİ ARİKASI. GÜNÜMÜZDE -ALL İN ONE- DEYE
TABİR EDİLEN KOMPLİKE AYGITLARIN, GEÇMİŞ DÖNEMLERDE PEÇKADAN FEYZALINARAK
ÜRETİLDİKLERİ SANILMAKTADIR.
KUFA = KOVA
ARETLİK = AHİRETLİK
tevekel:saf,salak(sakil)
pate:misket
şam şeytanı:cin fikirli
SPITMAK:fırlatmak,atmak,fıydırmak
ÇAVA:yabancı insan
RASPİSKA:adı bilinmeyen herhangi bir nesneye verilen isim
MUK:susmak,eylemsizlik
eyyyy : bir seslenme biçimi (tehditi ifade eder)
kadam : kardes
aga : abi
purnik : meyane =)
pangallık : çayır, çimen, meralık
mari; mara : bir hitab
gündöndü : ayçiçek
ampir : salak, sersem
Şaşor : Şaşkın, sakar
mokar : allaaan öküüzzzü :öküz yani
eeeeh kızana gene dikizz : ey çocuk herseydende haberin var seni senii
kapçık ağızlı : ağzında bakla ıslanmayan, çat çat herşeyi söyleyiveren
epten aykırı gidersiin : çok entelsin
yaparim seni kirmizi sekiz : doverim seni bi benzeride eyyy kirrim seni kızan
su singili : uzun boylu :)
langır langır : boş boş, alık alık
kendiliksiz : aklı başında olmıyan
kotirik : çardak çatısı ornek : kotirikleri alçak olmus onun beyaa
tırıldama : kafamı şişirme
te/ti orda = işte orada
kaptır burdan = bu yoldan devam et
bızıklamak = kurcalamak, karıştırmak
akıttı pale=korktu lavuk manasında
gideymişsin/geleymişsin: gidicekmişsin/gelicekmişsin (trakya geniş zaman)
inge:yenge örn::fatme inge
ayda bakalım:arabayı sür demek
annadın mı
tarlaya kabak eve pomak sokmacan be gülüm
apolye(hoparlör) : te bu apolyelerden kafam şişti

nabüsünüz:napıyorsunuz
üşüüüzz biz:üşüyoruz biz
yok bo olummm :kız çocuğa da erkek çocuğada aynısı denir
mıstakil:çok uygun,güzel
aayırr ba abacım: hayır ablacım
te burda beyaa nere baküsün
bıyyy:şaşırma ünlemi
doldur be aganın:daha bira isterken kullanılır
kaç öte be eyyy:park yeri isterken
çok kaçüyü mü bu araba be aganın:bu araba saatte kaç km hız yapıyo
te bu tarlaların epsi benim:mal varlığı beyanında
domatiz:domates
iç üzmiyelim birbirimizi at kulağına bağlayalım bu işi:pazarlık yaparken
sefte:ilk
Bıldır : Bir önceki sene. Örn: Bıldır maasülat (mahsul -ürün-)
İLİSTRE: KEVGİR
İLMON:LİMON
ABU:HALA
KAÇIM KAÇIM:TELAŞLI
FASLE:FASULYE
CİLİ:MİSKET
OKLELE: UÇURTMA
PAYSINMAK:KENDİNE PAY AYIRMAK
ap diye yutçak bok diye sıççak : karı kocadan biri çok zayıf, diğeri çok iri kıyımsa
Ayat (h yok) : Hayat
Ava: Havva isminin göresel telaffuzu.
Atçe: Hatice
Sabii: Sübyan çocuk.
Aade: Haydi (Hayde)
Bölgede, diğer aklımıza gelmeyen, tüm 'H' ile başlıyan kelimeler deformedir.
Vesselamvessepet : Efendime söyleyeyim yada kısacası, özetle.
MOTOR: Trakyada traktör anlamında kullanılır, başka yerlerde olduğu gibi motosiklet değil.
BU KIZAN ÇOK FENA MOTOR AYDUYÜ BE!: çocuk çok tehlikeli ve hızlı traktör kullanıyor.
amsalak herif.. salagın. en ustun luk hali..
somagına kodumu yamulursun.. somak : çene
V.Reşat AYAN’ın katkısı ile

Bir zamanlar köyün birine bir adam gelmiş ve tanesi 10$dan maymun alacağını söylemiş.
Köyde çok maymun olduğu için köylüler sevinçle ormana koşup maymunları yakalamaya başlamışlar.
Adam,binlerce maymunu 10$ dan satın alınca ortalıkta maymunlar azalmış,yakalaması zorlaşmış.
Köylüler tam maymun yakalamak tan vazgeçecekken adam tanesine 20$ vereceğini söylemiş.
Tekrar heveslenen köylüler tekrar maymunları yakalamaya başlamışlar.
Bir süre sonra da fiyatı 25$a çıkarmış.Ancak bırak yakalamayı ,maymuna rastlamak bile çok zorlaşmış.
Bunun üzerine adam fiyatı 50$ a çıkardığını,ancak kendisinin işi olduğu için şehre gitmesi gerektiğini,yardımcısının onun
yerine alım yapacağını söylemiş.
O yokken yardımcısı köylülere demiş ki; Şu büyük kafesteki maymunlar var ya ben onların tamamını size tanesi 35$ dan
satayım,siz de adam gelince ona 50$ dan satarsınız.
Köylüler bütün birikimlerini bir araya toplayarak bütün maymunları satın almışlar.
Sonra ne adamı ne de yardımcısını bir daha gören olmamış.
Şimdi borsanın nasıl çalıştığı hakkında biraz bilgi sahibi olmuşsunuzdur.

Bağdat Caddesi ve Semt isimlerinin Tarihi

,
Bağdat Caddesi: Eski kaynaklarda Bizans’ı Anadolu'ya bağlayan bir yolun varlığından söz edilir. Bu yolun Bağdat Yolu
adini alisi ise IV. Murat’ın Bağdat Seferi’ne bağlanır. Bağdat Caddesi, Osmanlı ordusunun İstanbul’dan sefere çıkarken
izlediği yolun başlangıç noktalarından biridir.
Yüzlerce insanin her gün alışveriş yaptığı Caddebostan Migros’un, 10 yıl önce Maksim Gazinosu olduğunu biliyor
muydunuz?
30 yıl önce Cadde'nin çift yönlü olduğunu, Bostancı’nın açık arazi ve tarlalardan oluştuğunu ve sahil yolunun hiç olmadığını
biliyor muydunuz?
Cadde’nin hızla değişen, yenilenen şehir yapısına karşın Erenköy’de bulunan Galip Pasa Camisi'nin 1918’den beri hiç
değişmediğini biliyor muydunuz?
Atatürk, 1936‘da, yarımada seklinde mesire çayırı olan Fenerbahçe’yi gezmek istemiş. Fenerbahçe şimdilerde köprüyle
geçilen bir ada. Çayırdan da eser yok!
Plaj yolundaki konak, Abdülhamit döneminde askerlerine söylettiği bir marş yüzünden özene bezene yaptığı konağında ev
hapsine giren Ali Paşa’nın konağıymış.
Günümüzde barlar sokağı olarak anılan Caddebostan Sahil yolunda, bir zamanlar sadece Reşit’in plajı ve Dimitri'nin
gazinosu varmış.
1950’lerde koca Fenerbahçe’de sadece Deniz Kuvvetlerimizin istasyonu ve IYK Tesisi varmış. İlkokullar, özel tutulan
tramvaylarla, yarımadaya pikniğe gidermiş.
Bahariye Caddesi girişindeki ‘Sanat Sokağı’ Ali Süavi Sokak’ta bulunan 102 yıllık Ermeni İlköğretim Okulu restore edildi ve
Nazım Hikmet Kültür Merkezi oldu.
Kadıköy’ün kurulusu, Bizans'tan, yani İstanbul’un kurulusundan 17 yıl kadar öncedir. Kuruluş tarihi olarak M.O. 675 yılı
kabul edilir.
Eflatun'un talebelerinden Ksemokrates M.Ö. 4 yılında Kadıköy’de doğmuştur. O dönemde Kadıköy, Boğazları ve Anadolu
yakasını içine alan bir hükümet merkeziydi.
Bizans İmparatoru Justinyanus ve esi Theodora, Kanuni Sultan Süleyman ve onu takip eden padişahlar yazları
Fenerbahçe’deki Şadırvan Köşkü’nde oturmuşlardır.
Suadiye'de Mabeyinci Sadi Bey'in korusu ve köşkü (simdi yok) yanında açılan plaj (1930'larda) buranın kalabalıklaşmasına
katkıda bulunmuştu.
Moda Deniz Kulübü’nün temelleri 1934’te, Celal Bayar’ın isteği ile atılmış. O donemde Moda Koyu’nda bir İngiliz kulübü ve
bu kulübe ait bir kaç tekne varmış.
İstanbul’un ilk plajlarından Moda, Bostancı ve Fenerbahçe plajı ilk açıldığında kadınlar ve erkekler ayrı denize
girebiliyorlarmış.
18. ve 19. Yüzyıl’da nüfusunun çoğunluğunu Ermenilerin ve Rumların oluşturduğu Moda’ya, bu donemin sonunda çoğu
Levanten bazı zenginler yerleşmeye başlamış.
BAHARİYE: Adı, Osmanlı döneminde yeniçeri ve bostancı askerlerine yazlık üniformalarının dağıtıldığı ve Hıdırellez
senliklerinin yapıldığı bölgeden kaynaklanır.
KIZILTOPRAK: Eski dönemde çok geniş bir açıklık ve çayırdır. Toprak yapısı ve renk özelliği nedeni ile 1782’de açılan bir
tuğla atölyesinin ardından bölgede tuğlacılık başlar. Bu yüzden uçun süre Tuğlacıbaşı da denir.
Ayrılık Çeşmesi: Doğuya giden orduların ve her yıl Mekke’ye giden süre alaylarının bu çeşmeden sonra İstanbul’un şehir
sınırlarından ayrılmış sayılır olmalarından gelir.
KALAMIŞ: Eski dönemde aşırı sazlık olan bölgenin Yunanca adi Kalamisia’dir. Zamanla Kalamış adini almıştır.
Çiftehavuzlar: Adini, 1887 yılında Babıali muhafızı Cemal Paşa’nın yaptırdığı meşhur çift havuzlu köşkten alır.
ŞAŞKINBAKKAL: İstanbul’un en ilginç ve sevimli semt adlarından biridir. 19. yüzyılda Mustafa adında birinin Suadiye’ye
doğru gezintiye çıkanlara yolluk malzemeleri satmak amacı ile açtığı kulübeden bozma bakkal dükkanı, “dağ başında
bakkal mi olurmuş” denerek Şaşkınbakkal adini almıştır.
BOSTANCI: İstanbul’un sinir denetleme noktasıdır. Bostancı adi verilen sinir görevlileri bu bölgede durur ve şehre
gelenlerin izin belgelerini denetlerdi.
SUADİYE: 1907 yılında II. Abdülhamid’in maliye naziri Resad Pasa kızı Suat Hanim adına Suadiye Camii’ni yaptırır. Bir yıl
sonra Suadiye mahalle olur.
CADDEBOSTAN: Eski adı Cadı Bostanı’dır. Piyade Feriki Cemal Pasa bostanlı alıp buraya yerleşince cadıların ortadan
kaybolduğuna inanılır.
ERENKÖY: Adi, Orhan Gazi döneminde buraya gelen akıncılar ve savaşçı dervişler döneminden kalmadır. “Eren Baba”nın
Erenköy istasyonu yakınında bir türbesi olduğu bilinir.
YEL DEĞİRMENİ: IV. Murat döneminde sarayın unlarını öğütmesi için İbrahim Ağa’ya çiftlik olarak verilen bölgede yel
değirmenleri kurulur.
İrfan ERETEN’in katkısı ile

