TAKV~M-~~VEKAY~ 'DE ERMEN~ LERLE ILGILI HABERLER*
(1908-1915)
- D~Z~N

—

MEHMET SEYITDANLIO~LU **
A— GIRI~~
XIX. yüzy~ l~ n ikinci yar~s~~ Osmanl~~ imparatorlu~u için içte ve d~~ta
yeni sorunlar~ n do~du~u bir dönem olmu~tur. Bilindi~i gibi Frans~z ~ htilâli'nin ortaya att~~~~milliyetçilik ak~ m~~ imparatorlu~un parçalanmas~ nda rol
oynayan en önemli faktörlerden birisi olmu~, 1829'da Yunanl~ lar~ n ba~~ms~zl~ klar~ n~~ almalanyla ba~layan süreç di~er Hristiyan az~nl~ klara da yay~larak onlar~ n birer birer imparatorluktan kopmalanyla sonuçlanm~~t~ r. Milliyetçilik ak~m~ ndan etkilenen az~ nl~ klar aras~ nda Ermeni toplumu da bulunmaktayd~ . Ermeniler ve Türkler Osmanl~~ imparatorlu~u bünyesinde
ba~lang~çtan beri bar~~~ve dostluk içerisinde ya~am~~lard~ r. Fatih Sultan
Mehmet 1453'de Istanbul'u ald~ ktan sonra, Bursa'daki Ermeni Piskoposunu Istanbul'a getirterek ona "Patrik" ünvan~ n~~ vermi~, bu tarihten sonra
Ermeni toplumunun, hukuk, e~itim ve sosyal i~ leri patriklik taraf~ ndan
görülmeye ba~lanm~~t~ . Ermeni ve Türk toplumlar~, di~er Hristiyan az~nl~klara oranla birbirleriyle yak~n ili~kiler kurarak kayna~m~~ lard~. Ermeniler
pek çok önemli resmi devlet görevlerinde de bulunmu~lard~ '.
Belirtti~imiz gibi, Ermeniler aras~ nda milliyetçilik ak~ m~ n~n etkileri
XIX. yüzy~l ortalar~ ndan itibaren görülmeye ba~lam~~t~. "Tanzimat Ferman~"n~n (1839) imparatorlu~un gayrimüslim tebaas~ na verdi~i haklar,
"Islahat Ferman~ " (1856) ile geni~letilmi~, Ermeniler bu yeni haldardan en
* Bu dizinin gerçekle~ mesi s~ ras~ ndaki, destek ve yard~ mlar~~ için say~n Prof. Dr. ~erafettin Turan'a te~ekkür ederim.
** Hacettepe Üniversitesi, Tarih Bölümü Ara~t~rma Görevlisi.
' Ercüment Kuran, "Tanzimat Türkler ve Ermeniler"D~~~ Politika, 4, (Ekim, 1983) ss.
25-29. Bahaeddin Yediy~ld~z, "XVI— XIX. yüzy~ llarda Ermenilerin Türk Toplumu içerisindeki yeri", Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ile ili~kileri Sempozyumu (3-12 Ekim 19l13),
ss. 141-147. Yusuf Oguzoglu, "XVII. Yüzy~ lda Türklerin Ermeni Toplumu ile Ili~kileri hakk~nda Baz~~ Bilgiler",ayn~~ eser, ss. 265-270. Yücel Özkaya, "Ar~iv Belgelerine Göre XVIII ve
XIX. Yüzy~llarda Osmanl~~Imparatorlugunda Ermenilerin Durumü"ayn~~ eser, ss. 149-158.
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geni~~ölçüde yararlanan toplumlardan birisi olmu~tur. Bu durum bütün
Tanzimat dönemi boyunca (1839-1876) böyle devam etmi~tir. Bunun bir
sorun haline geli~i 187o'li y~ llar~ n sonlar~ na do~ru olmu~tur.
1877-78 Osmanl~-Rus Sava~~~sonunda Imzalanan Ayastafanos Andla~mas~ n~ n (5 Mart 1878) 2 16. maddesinde, Do~u Anadoluda Ermenilerin
ya~ad~~~~bölgelerde ~slahat yap~ lmas~~ öngörülüyordu. Bu andla~may~~ yenileyen Berlin Andla~mas~ 'n~ n (13 Temmuz 1878) 3 61. maddesinde ise bu
~slahat~ n Avrupa devletlerince gözetilmesi ve denetlenmesi kabul edilmi ~ti.
Bu andla~ malardan sonra Ermeni sorunu uluslararas~~ platformda ilgi
görmü~~büyük Avrupa Devletleri aras~ ndaki rekabette birbirlerine ve Osmanl~~ Devleti'ne kar~~~kulland~ klar~~ bir koz olmu~tur'.
Ermeniler Berlin Andla~mas~ 'n~ n kendilerine sa~lad~~~~bu haklarla yetinmediler, kurduklar~~ H~ nçak, Ta~ naksutyun gibi komitelerle tedhi~~ve
terör hareketlerine ba~lad~ lar'. Bu komiteler teröre giri~erek Müslüman
halk~~ k~~ k~ rtacaklar, buna tahammül edemeyen Müslüman halk Ermenilere kar~~ l~ k verince de Avrupa devletleri müdahale edecek ve böylece Avrupadan sa~lad~ klar~~ yard~ mla bir Ermeni devleti kuracaklard~ 6. Ermeni
örgütleri bu amaçla Erzurum, ~stanbul, Sasun, Zeytun, Van ve bu dizinin
ana konusunu olu~ turan Adana'da (Nisan 1909) ve Anadolu'nun pek çok
bölgesinde isyan hareketlerine giri~mi~lerdir 7.
I. Dünya Sava~~ 'nda ise Do~ u Anadolu'nun bir çok yerinde isyanlar
ç~ kararak Rus ordusu ile i~ birli~i yapan Ermeniler Osmanl~~ ordusuna
kar~~~sabotaj hareketlerinde bulundular. Bu durum kar~~s~ nda ~ ttihad ve
Terakki yönetimi birtak~ m önlemler almak zorunda kald~ . Sava~~ n kazan~labilmesi için Ermenilerin zarars~ z bir duruma getirilmesi kararla~t~ r~ ld~ .
Andla~man~ n tam metni için bkz. Nihat Erim,Devietleraras~~ Hukuku ve Siyas~~ Tarih
Metinim, c. I, Ankara, 1953, s. 387 — 4.0 .
Erim,a.g.e., 403— 424. Andla~man~ n Ermenilerle ilgili yönü için ayr~ca blcz. Esat
Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, 2. bas., ~stanbul, 1987, s. 199 vd.
Uras,a.g.e., Kuran,a.g.m. s. 27. Bayram Kodaman, "Ermeni Meselesinin Do~u~u Sebepleri", Trirk Ku/turu, say~~ 219, y~l XIX (Mart—Nisan 1981) ss. 240-249.
Kamuran Gürün,Ermem Dosyas~, Ankara, 1983, S. 128 vd. Uras,a.g.e., 421-470. Ermenilerce kurulan gizli ve aç~ k komitelerin say~s~~ daha fazlad~ r. Biz burada en önemlilerini
belirtmekle yetindik.
Gürün, a.g.e., S. 134-136.
Cemal Pasa,Hattralar, Istanbul, 1977, s. 426. Uras,a.g.e., s. 553. Mehmed Asaf,1909
Adana Ermeni Olaylar~~ve Antianm, Ankara, 1982, Salahi Sonyel, "~ngiliz Belgelerine Göre
Adana'da Vuku Bulan Türk-Ermeni Olaylar~",Beil~ten, LI/2o1 (Aral~ k, 1987) ss. 1240-1290.
7
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~stanbul Hükümeti onlar~ n Do~u Anadolu'dan ç~kar~larak ~rak ve Suriye
içlerine yerle~tirilmelerini (Tehcir) bir önlem olarak almay~~ öngördü 8. Ermenilerin nakli s~ ras~ nda çe~itli nedenlerden ölümler ve birtak~ m istenmeyen olaylar meydana gelmi~tir. Ancak, bunu bugün Ermenilerce ileri
sürüldü~ü gibi bir "soyk~ r~ m" olarak kabul etmek haks~z oldu~u kadar bilimsel gerçeklere uymayan yanl~~~bir hüküm olur.
Kurtulu~~Sava~~ nda Kafkas Ermenileri ile yap~ lan G~i~nr~i Andla~mas~~ ve
Moskova Andla~masz ile Türkiye'nin Kuzey-Do~u s~ n~ rlar~ n~ n kesinle~mesi,
Sevr'de Do~u illerine getirilmek istenen statü, Ermeni sorununun bir süre
daha sürdü~ünü göstermektedir. Ancak, Lozan Konferans~~ (1923) ile sorun
Türkiye aç~s~ ndan son bulmu~tur'.
Yapm~~~oldu~umuz bu dizin çal~~mas~, konu üzerinde çal~~mak isteyen ara~t~ rmac~ lara kolayl~ k sa~lamak amac~ n~~ gitmektedir. Ancak, Takvim-i Vekayi'nin 1938-15 y~ llar~~ aras~ ndaki Ermenilerle ilgili haberlerin dizinine geçmeden önce, XIX. yüzy~ l Osmanl~~ tarihi ile u~ra~an bilim
adamlar~~ için vazgeçilemez bir kaynak olan Takvim-i Vekayi Gazetesi'ni
k~saca tan~ tmak ve bilgi vermek, gazetenin kaynak olarak de~erinin anla~~ lmas~~ ve yap~ lan bu çal~~man~ n de~erlendirilebilmesi bak~ m~ ndan yerinde
olacakt~ r.
B — Takvim-i Vekayi Gazetesi( ~~ 83 - ~~ 922)
1 Kas~ m 183 ~~ 'de ilk say~s~~ ç~ kan Takvim-i Vekayi, ilk Türkçe gazetemiz olmas~ n~ n yan~s~ ra Osmanl~~ Devletinin resmi gazetesi olarak yay~nlanm~~t~ r ~ ')- Ondan resmi devlet görü~ünü ve devletin olaylara bak~~~aç~s~ n~~ izlemek mümkündür. Resmi gazete olmas~~ dolay~s~yla Takvim-i Vekayi'de
devletin herhangi bir sorun hakk~ nda güttü~ü politika ve devlet adamlar~n~ n dü~ünceleri bulunabilece~i gibi, yürürlü~e konan yasa ve yönetmelikler,resmi atama ve görevden almalar, hükümet kararlar~~ ve bildirileri, devlet ve yönetimi ilgilendiren çe~itli konularda önemli iç ve d~~~olaylar yer
almaktad~ r". Bütün bunlar Takvim-i Vekayi'nin bir tarih belgesi olarak
ne kadar önemli oldu~unu göstermektedir.
Gürün,a.g.e., s. 211 vd.
~smet Parmaks~zo~lu,Ermeni Komitelerinin ihtilal Hareketleri Besledikleri Emeller, Ankara,
1981, s. 546.
I° Gazete ile ilgili olarak aynnt~ll bilgi edinebilmek için ~u eserlere bak~lmal~d~ r. Orhan Kolo~lu, Takvim-i Vekayi Tiirk Bas~n~nda 150 n ~, 1831-1981, Ankara, tarihsiz, Nesimi Yaz~c~, Takvim-i Vekayi, Belgeler, Ankara, 1983. Mehmet Seyitdanl~o~lu, Takvim-i Vekayi 19081918, Ankara, 1985, (A.Ü. DTCF, Tarih Bölümü, yay~ nlanmam~~~yüksek lisans tezi).
Seyitdanhoglu,a.g.~., s. 7-8.
9

Soo

MEHMET SEY~TDANLIO~LU

Takvim-i Vekayi Gazetesi, 183~ 'de yay~ n~ na ba~land~~~nda haftal~k
olarak ç~kar~ lm~~~ancak, bu muntazam bir ~ekilde yap~ lamam~~t~ r. Gazete,
1878 y~l~na kadar 2119 say~~ ç~ kt~ktan sonra bir dizgi hatas~n~n neden oldu~u yanl~~l~ k sebebiyle kapat~lm~~t~ r. 12 y~ l sonra yeniden yay~ nlanmas~ na
karar verilmi~~ve 1891'de yeniden ç~kar~ lmaya ba~lanm~~t~ r. 26 Mart
1891-3 May~s 1892 tarihleri aras~ nda 283 say~~ ç~ kar~ lm~~~ve ikinci kez yine
bir dizgi hatas~~ sonucu kapat~ lm~~t~r. Gazetenin üçüncü kere yay~ n hayat~na ba~lay~~~~28 Eylük 1908'de, II. Me~rutiyet'in ilân~ ndan sonra olmu~tur.
Gazete bu tarihten sonra günlük olarak yay~ nlanmaya ba~lanm~~t~ r. Yay~ n~~
bundan önceki dönemlerin aksine tam bir düzen içinde devam etmi~, hiç
bir aksama olmam~~t~ r. Takvim-i Vekayi, 4 Kas~ m 1922'de ~stanbul
hükümeti ortadan kalk~ ncaya kadar 4608 say~~ yay~nlanarak sona ermi~tir.
Bu arada Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi 7 Ekim 1920'de
Ceride-i Resmiye ad~yla bir resmi gazete ç~karm~~ , bu iki resmi gazete
1922'ye kadar ~ stanbul ve Ankara hükümetlerinin gazeteleri olarak ayr~~
ayr~~ yay~nlanm~~lard~ r. 4 Kas~ m 1922'de Takvim-i Vekayi yerini tamamen
Ceride-i Resmiye'ye b~ rakm~~t~r. Bu isim ile 763 say~~ yay~nland~ktan sonra
2.1.1928'de Hakk~~ Tar~ k Us'un teklifiyle Resmi Gazete ad~n~~ alarak
günümüze kadar ya~ayagelmi~ tir'.
Bu dizin Osmanl~~ Devleti'nin resmi gazetesi olan Takvim-i Vekayi'de
1938-1915 y~ llar~~ aras~nda ç~ km~~~olan Ermenilerle ilgili haberlerin taranmas~yla olu~mu~tur. Kapsad~~~~y~ llar itibariyle özellikle 1909 Adana olaylar~ n~~ içerisine almaktad~ r. Dizinde yaln~zca haberin ba~l~~~, konusu ve hangi tarihli gazetede yay~ nlanm~~~oldu~u verilmekte yetinilmemi~, haberin içeri~i hakk~ nda bilgi verebilecek ~ekilde de k~sa bir özeti verilmi~tir. Kimi
zaman ise önemi göz göz önünde bulundurularak daha geni~~bir özet yap~ ld~~~~gibi, bazen de metnin tamam~~ aynen al~ nm~~t~r. (Bkz. no. 98). Belirtilmesi gereken bir di~er husus ise, bu dizine sadece meydana gelen
olaylar~n de~il, az say~ da da olsa Ermenilerle ilgili günlük ve s~radan haberlerin de al~nm~~~olmas~d~r. izin, ni~an ve madalya ba~l~~~~alt~ nda toplanan haberlerin kimi bu türdendir. Bunun yan~ s~ ra, dizinde her habere bir
ba~l~ k verilmi~, haberler ele ald~~~~konular bak~m~ndan ayr~larak iller ve
konular olmak üzere (Adana Olaylar~ , Anadolu, Amasya, atama, görevden
alma ve istifa haberleri gibi) alfabetik olarak s~ ralanm~~t~ r. Her il ya da
konu ba~l~~~~alt~ndaki haberler yine her habere bir ba~l~ k verilerek kronolojik olarak s~ralanm~~t~ r.
12
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Haberin künyesi; gazetenin kaç~ nç~~ yay~ n y~ l~ nda oldu~u, say~s~ , günü,
Rumi tarih, Hicri tarih, sayfa ve haberin yer ald~~~~sütun olmak üzere (1.
sene, aded 233, Pazar, 23 May~s 1325-17 Cemaziyelevvel 1327, sayfa t,
sütun t gibi) mümkün oldu~u kadar ayr~ nt~ l~~ bir ~ekilde verilmi~tir. Bunun yan~s~ra, "Dizindeki Konular" ve k~saltmalar k~sm~~ ara~t~rmadan yararlanmay~~ kolayla~t~rmak üzere dizinin sonuna konulmu~tur.
I. KONU D~Z~ N~~
ADANA OLAYLARI
~~ — HAM~ D~YE'DE B~ R ERMEN~'N~ N ÖLDÜRÜLMESI
Adana'n~ n Hamidiye köyünde bir Ermeni'nin öldürülmesine dair,
Adana'dan yollanarak Pozantiyon Gazete'sinde ç~ kan bir haber üzerine yap~ lan inceleme sonucu suçlunun adalete teslim edildi~ini bildirir haber.
I. Se., ad. 103, Çar~amba, 14 Kanunsani 1324-4 Muharrem 1327.
2 -

KARISIKLIK IDDIAS~~
Adana'da Ermeni'lerle tulumbac~ lar aras~nda ç~ kan çat~~ma ve Sis'te
Ermeni'lerin üzerine silah at~ ld~~~~yolunda Pozantiyon Gazetesi' nde
ç~ kan haber üzerine durum D.N.'nce Adana'ya sorulmu~~ve gazeteye yaz~~ yazan ki~inin, sab~ kal~~ i~siz güçsüz biri oldu~u, Sis'te ise adi
nitelikli bir olay oldu~u ve adliyeye verildi~i, Sis'te tart~~ma nedeniyle taraflar~ n Vilâyete ve Murahhasl~~a giderek önemli bir ~ey olmad~~~ n~~ söyledikleri, gazetelerde bu gibi haberlerin özel bir amaçla
yaz~ld~~~ n~~ bildirir haber.
I. se., ad. 119, Per~embe, 29 Kanunsani 1324 - 19 Muharrem ~~317.

3 — ERMENILERIN ÖLDÜRÜLMESI
Adana, Haçin Ermeni Murahhasas~~ taraf~ ndan Pozantiyon Gazete'sine gönderilen yaz~~ üzerine, Ermenilerin katillerinin yakaland~~~n~~ bildirir haber.
I. se., ad. 18o, Sal~ , 3 ~~ Mart 1325-22 Rebiülevvel ~~327
4 — OLAYLAR
Harbiye Nezareti'nce 5 Nisan 325 tarihiyle yay~ nlanan ve Adana'da
meydana gelen olaylar~ n önlendi~ini bildiren 5. ordu ve Adana
Belleten C. LV, 51
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Jandarma Kumandanl~~~'ndan yollanan haber. I. se., ad. 186, Pazartesi, 6 Nisan 1325-28 Rebiülevvel 1327
5 — TÜFEKLERIN ÇALINMASI
Adana V'den D.N.e 18 Nisan 325 tarihiyle gönderilen ve kozan
sanca~~nda sülffinetin 24 saattir sa~land~~~, olaylar s~ras~nda Haçin
Ermeni'leri taraf~ ndan Redif askerleri ve Jandarmalardan çal~nan 14
tüfe~in Ermeni Murahhasas~~ taraf~ndan teslim edildi~i, Cebel-i Bereket'e ba~l~~ Dörtyol, Mersin ve Adana'da 24 saattir hiçbir olay olmad~~~ n~~ bildirir haber.
I. se., ad 199, Pazartesi, 20 Nisan 1325-13 Rebiülah~r 1327, S. 2-st.
6 — DI~~MÜDAHALE
Adana V.'den D.N.e 18 Nisan 325 tarihiyle gönderilen ve Mersin'e
gelen Italyan, ~ ngiliz, Frans~z ve Alman z~rhl~~ kumandanlar~n~n
Adana'ya giderek orada asayi~in sa~land~~~n~~ gördükleri ve yöneticileri kutlad~ ktan sonra tekrar Mersin'e döndüklerini bildirir haber.
I. se., ad.199, Pazartesi, 20 Nisan 1325-13 Rebiülahir 1327, s. 2-st.
7 — TE~EKKÜR
Adana V.'den 19 Nisan 325 tarihiyle gönderilen ve olaylar s~ras~ nda
Karaisal~~ ve çevresinden gelen 1 20 Ermeni'nin korunduklar~~ için,
Ermeniler ad~ na Sarkis ve arkada~lar~~ imzas~yla yollanan ve olaylar
s~ ras~nda kendilerini koruyan Karaisal~~ Kaymakam~~ ~zzet Bey'e te~ekkürlerini bildirir haber.
I.se., ad. 200, Sal~, 2 1 Nisan 1325-14 Rebiülahir 1327, s. I-st. 2
8 — HAÇIN-CIZVIT OKULUNUN YAKILMASI
Haçin'e gönderilen taburun halk taraf~ndan kasabaya sokulmad~~~,
merkez liva, Kars ve Haçin'de asayi~in sürdü~ü, Mersin, Karaisal~,
Hamidiye ve Karata~~nahiyelerinde de asayi~in 24 saattir sürdü~ü
yaln~zca, korunmas~na ra~men Cizvitlerin okulunun gece k~smen
yak~ld~~~~suçlular hakk~nda ara~t~ rma yap~ld~~~n~~ bildirir haber.
I. se., ad. 200, sal~, 2 I Nisan 1325-14 Rebiülahir 1327, s. I-st.3
9 — GÜVENLI~IN SA~LANMAS'
Adana'dan 20 Nisan 325 tarihiyle yollanan ve yörede hiçbir kan~~kl~ k olmad~~~ n~~ ancak Ermeni ve Müslümanlar aras~ndaki so~uklu~u
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azaltmak için taraflar~ n e~raf ve sözü geçen büyüklerine gerekli uyar~ lar~ n yap~ ld~~~, cami ve ibadet yerlerinden ö~ütler verilerek huzur
ve güvenli~in sürekli olmas~ na çal~~~ ld~~~ n~~ bildiren telgraf.
I. se., ad. 201; Çar~amba, 22 Nisan 1325-15 Rebiülahir 1327, s.
I-st.I
o — YANGIN
Cebel-i Bereket Sanca~~'na ba~l~~ Dörtyol ve çevresinde 24 saattir
hiçbir olay ç~ kmad~~~n~ , ~eyhli Manast~r~'mn korunmas~ n~ n bir
müfreze asker ile güçlendirilece~ini, bir gece önce Bâb-~~ Tarsus mahallesinde Avadikyan'~ n evinin yand~~~ n~, çevreye yay~ lmadan yang~n~ n bast~ r~ld~~~ n~, yörede ba~ka bir olay ç~ kmad~~~n~~ bildiren, D.N'e
Adana V.'den 20 Nisan 1325 tarihiyle gönderilen telgraf.
I. se., ad. 201, Çar~amba, 22 Nisan 325-Rebiülahir 1327; S. I-st. 2
ii — KAYSER~'DEN TABUR GÖNDERILMESI
Kayseri Mutasarr~fl~~~ 'ndan gönderilen ve her tarafa yay~ lm~~~olan
kar~~~ kl~ klarda al~ nan önlemler sayesinde hiçbir olay -ç~ kmad~~~ n~,
üstelik Adana'ya yollanmak üzere toplanm~~~olan taburlann da
gönderildi~ini bildiren haber. (Bkz.no 18o).
I. se., ad. 202, Per~embe, 23 Nisan 1325-16 Rebiülahir 1327, S.
2-st. I
12 — MECL~S-~~MEB'OSAN

Meclis-i Meb'usan'da Adana olaylanyla ilgili olarak yap~ lan
görü~meler.
I. se., ad. 202, Per~embe, 23 Nisan 1325-16 Rebiülah~ r 1327, s.
3- ~~4
3 — GÜVENLI~IN SA~LANMAS!
Adana'n~ n ~çel k~y~ lar~ nda bir köy muhtar~~ ve bir di~er ki~i taraf~ ndan Silifke'nin Çaya~z~~ yöresinde bir vapurun yan~nda iki gemi oldu~u halde k~y~ya Ermeni'leri ç~ kard~~~ n~~ söylemeleri üzerine, k~y~~
halk~ n~ n heyecana kap~ld~~~, ancak al~ nan ivedi önlemlerle
Müslüman ve H~ ristiyan halk~ n can ve mal güvenli~inin sa~lanm~~~
oldu~u, Hükümet Kona~~~önüne toplanm~~~olan halk~ n gösterisi s~ras~ nda, Silifke Cezaevi'nden kaçan tehlikeli tutuklular~n yakalanmas~ na çal~~~ ld~~~~bildirilmi~tir. Bu gibi söylentileri yayanlar hakk~nda soru~turma aç~ld~~~n~, ~imdilik içerde güvenli~in sa~land~~~n~~ ve
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son 24 saattir Kozan, Mersin ve Adana'da olay meydana gelmedi~ini bildiren ve Adana V.'den gönderilen telgraf.
I. se., ad. 203, Cuma, 24 Nisan 1325-17 Rebiülahir 1327, S. I-st. 2.
— GÜVENLI~IN SA~LANMASI
Adana V.'den D.N.'e gönderilen ve il merkezi, Mersin sanca~~, Hamidiye ve Karaisal~~ kazalar~ nda, Karata~~ve Misis nahiyelerinde son
24 saattir olay ç~ kmad~~~ n~~ bildirir telgraf.
I. se., ad. 203, Cuma, 24 Nisan 1325-17 Rebiülahir 1327, s. I-st.3
15 — MECLIS-1 MEB'ÜSAN

Meclis-i Meb'üsâr~ 'da Adana olaylar~yla ilgili olarak yap~ lan
görü~melerin devam~.
I. se., ad. 203, Cuma, 24 Nisan 1325-17 Rebiülahir 1327, s. 3-13
16 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den D.N.e 23 Nisan 325 tarihiyle gönderilen ve Cebel-i
Bereket sanca~~ nda güvenli~in sa~land~~~ , çevredeki köylerden
Dörtyol'a gelen Ermeni ailelerin, Müslümanlardan bo~alt~ lan evlere
veya köylerine gönderilerek yerle~tirildi~i, son 24 saattir Kozan,
Mersin, Karaisal~ , Karata~, Misis ve merkez de huzur ve güvenli~in
sürdü~ünü bildirir telgraf.
I. se., ad, 206, Pazartesi, 27 Nisan 1325-20 Rebiülahir 1327, s. 2-st.
17 — AILELERIN YERLE~TIRILMESI
Adana V.'den D.N.'e 25 Nisan 325 tarihiyle gönderilen ve Sis'e yollanan Haçin'li ailelerin (1600 ki~i) asker ve jandarma korumas~~ alt~ nda memleketleri olan Haçin kazas~ na götürüldüklerini bildirir telgraf.
I. se., ad. 206, Pazartesi, 27 Nisan 1325-20 Rebiülahir 1327, s. 2-st.
2
I 8 — SILAH TOPLANMASI
Adana V.'den D.N.'e 26 Nisan 325 tarihiyle gönderilen, din ve
mezhep ayr~ m~~ gözetmeksizin silah toplanmas~ na birkaç koldan ba~land~~~~ve bunun daha birkaç gün sürece~ini bildirir telgraf.
I. se., ad. 207, Sal~, 28 Nisan 1325-21 Rebiülah~ r 1327, s. I-st. 2.
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I — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den D.N.e 26 Nisan 325 tarihiyle gönderilen ve 24 saattir
merkez ve çevresinde güven ve huzurun sürdü~ünü bildirir telgraf.
I. se., ad. 207, Sal~ , 28 Nisan 1325-21 Rebiülah~ r 1327, s. I-st.2
20 — DI~~MÜDAHALE

Adana V.'den D.N.e 27 Nisan 325 tarihiyle gönderilen ve ~ngiltere'nin Akdeniz Filosu kumandan~~ ve subaylar~n~ n Adana olay~~ s~ ras~ nda zor durumda kalanlara yard~ m ve yaral~lar~ n bak~m~~ konular~ nda bilgi istedikleri ve kendilerine 13 gündür güvenli~in sa~land~~~ n~, yard~ mlar~ n sürekli yap~ ld~~~~ve yaral~lar~ n bak~ mlar~ n~n sa~land~~~ n~ n bildirilmesi üzerine, te~ekkürlerini bildirerek, ertesi gün
Marmaris'teki filoya kat~ lmak üzere Mersin sular~ ndan aynlacaklann~~ bildirir telgraf.
I. se., ad. 208, Çar~ amba, 29 Nisan 1325-22 Rebiülahir 1327, s.
I-st.I
21 — GÜVENLI~IN SÜRMESI

27 Nisan 325 tarihiyle yollanan ve Adana'da son
Adana'dan
24 saattir güven ve huzurun sürdü~ünü bildirir telgraf.
I. se., ad. 208, Çar~amba, 29 Nisan 1325-22 Rebiülahir 1327, s.
I-st.2
22 — GÜVENLI~IN SÜRMESI

Adana V.'den D.N.e 29 Nisan 325 tarihiyle gönderilen ve son 24
saattir merkez ve çevrede güvenlik ve huzurun sürdü~ünü bildirir
telgraf.
I. se., ad. 210, CLIITIa, I May~s 1325-24 Rebiülahir 1327, S. I-st. 2
23 — HAÇINLI AILELERININ YERLE~TIRILMESI

Adana V.'den D.N.'e I May~ s 325 tarihiyle gönderilen ve Kars kazas~ nda bulunup memleketlerine geri dönmek isteyen Haçinlilerden
700 kadar~n~n Haçin'e gönderildi~ini bildirir haber.
I. se., ad. 212, Pazar, 3 May~s ~~325-26 Rebiülahir 1327, S. I-st.2
24 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den I May~s 325 tarihiyle gönderilen ve yörede huzur ve
güvenli~in sürdü~ünü bildirir telgraf.
I. se., ad. 212, Pazar, 3 May~s 1325-26 Rebiülahir 1327, s. I-st.2
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25 — MÜSLÜMAN VE HIR~ST~ YAN HALKIN BARISTIRILMASI
Miralay Mehmet Ali Bey taraf~ ndan Hariciye Nezâretine gönderilen
ve çevre köylerden gelen halk~ n Haçin belediye binas~~ önünde topland~~~, birbirleriyle öpü~türülerek bar~~t~ r~ ld~~~~ve kilise de toplanan
3000 kadar Ermeni vatanda~~ m~za da vatanda~lar~n birbirleriyle bar~~malar~~ ve eski olaylar~~ unutmalar~~ ö~ütlendi~i, din adamlar~ nca
konu~malar yap~ ld~~~~ve halk~n memnun da~~ld~~~, yörede güvenli~in sürdü~ünü bildirir telgraf.
I. se., ad. 21 2, Pazar, 3 May~s 1325-26 Rebiülahir 1327, s. 2-st.I
26 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den Ba~bakanl~k'a 2 May~s 325 tarihiyle gönderilen ve
Adana ile ona ba~l~~ yerlerde son 24 saattir huzur ve güvenli~in
sürdü~ünü bildirir telgraf.
I. se., ad. 213, Pazartesi, 4 May~s 1325-28 Rebiülahir 1327, s. I-st. I
27 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den D.N'e 3 May~ s 325 tarihiyle gönderilen ve Hassa kazas~ ndaki gayrimüslim halk~n, çiftlik tarla ve yazl~ klarma rahatça
gidip gelebildi~ini haberinin Cebel-i Bereket Mutasarrafl~g~ 'ndan bildirildi~i ve Adana ile ilçelerinde 24 saattir güvenli~in sürdü~ünü
bildirir haber.
I. se., ad. 213, Pazartesi, 4 May~s ~~ 325-28 Rebiülahir 1327, S. I. St.2
28 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den D. N.'e 3 May~s 325 tarihiyle gönderilen ve Hassa
kazas~ nda ya~am~ n normale döndü~ü, 24 saattir merkez ve çevresinde huzur ve güvenli~in sürdü~ünü bildirir haber.
I. se., ad. 214 Sal~ , 5 May~s 1325.28 Rebiülahir 1327, S. I-St.2
29 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den D.N.e 4 May~s 325 tarihiyle gönderilen ve Adana ile
çevresinde huzur ve güvenli~in sürdü~ünü, günlük ya~am~ n normale dönme~e ba~lad~~~ n~~ bildirir telgraf.
I. se., ad. 215, Çar~amba, 6 May~s 1325-29 Rebiülahir 1327, s. I-st.
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30 — TUTUKLAMALAR
Adana V.'den D.N'e 8 May~s 325 tarihiyle gönderilen ve olaylar
nedeniyle yaln~z Adana'da 130 müslim, 95 gayrimüslim ki~inin
tutuklu oldu~unu bildirir haber.
I. se., ad 219, Pazar, ~ o May~ s 1325-3 Cemaziyelevvel 1327, s. I-st.I
3 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den D.N.'e 8 May~ s 325 tarihiyle gönderilen ve Adana ile
ilçelerinde güvenli~in sürdü~ü, olaylar s~ ras~ nda yerlerinden ayr~ lmak zorunda kalan ailelerin köylerine yolland~~~ , giderek normal
ya~ama dönüldü~ünü bildirir haber.
I.se., ad 219, Pazar, to May~ s 1325-3 Cemaziyelevvel 1327, s. I-st. I
32 — TUTUKLAMALAR
Adana V.'den D.N.e 8 May~s 325 tarihiyle gönderilen ve olaylar s~ ras~ nda tutuklanan 127 Müslüman ve 92 H~ ristiyan hakk~ ndaki soru~turman~ n sürdü~ünü bildirir haber.
I. se., ad. 220, Pazartesi, ii May~s 1325-4 Cemaziyelevvel 1327, s.
I-st. I
33 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den gönderilen ve son 24 saattir merkez ve çevresinde
güven ve huzurun sürdü~ünü bildirir haber.
I. se., ad. 220, Pazartesi, ~~ ~~ May~s 1325-4 Cemaziyelevvel 1327, s.
;-st. I
34 — HAÇ~ N'DE HIR~ST~YAN KADINLARA SALDIRI ~ DD~ASI
Haçin'de H~ ristiyan kad~ nlara sald~ r~ ld~~~~konusunda Pozantiyon
Gazetesi'nde ç~ kan haberin gerçek d~~~~ oldu~u ve yörede güvenli~in
sürdü~ünü bildirir haber.
I. se., ad. 220, Pazartesi, ~~ ~~ May~ s 1325-4 Cemaziyelevvel 1327, s.
I-st.I
35 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den D.N.e to May~s 325 tarihiyle gönderilen ve yörede
güvenli~in sürdü~ünü bildirir telgraf.
I. se., ad. 22 1, Sal~, 1 2 May~s ~~ 325-5 Cemaziyelevvel 1327, s. I-st.I
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36 — TUTUKLAMALAR
Adana V.'den D.N.e to May~s 325 tarihiyle gönderilen ve olaylar
nedeniyle Adana'da bugüne de~in 155 müslim, 99 gayrimüslimin
tutukland~~~, Haçin'de ise h~ rs~zl~ k ve adam öldürme suçlar~ ndan 23
gayrimüslim, 22 müslim tutuklu bulundu~unu ve suçlular~ n izlendi~ini bildirir haber.
I.se., ad. 221, Sal~ , 12 May~s 1325-5 Cemaziyelevvel 1327, s. I-st.I
37 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den D.N.e 4 May~s 325 tarihiyle gönderilen ve yörede
güvenlik ve huzurun sürdü~ünü bildirir haber.
I. se., ad. 222, Çar~amba, 13 May~s 1325-6 Cemaziyelevvel 1327-s.
I-st.I
38 — TUTUKLAMALAR
Adana V.'den D.N.e 11 May~ s 325 tarihiyle gönderilen ve olaylar
nedeniyle merkez ve merkeze ba~l~~ ilçelerde 198 müslim, 133 gayrimüslim toplam 33 ~~ ki~inin tutuklu bulundu~unu bildirir haber.
I. se., ad.
I-st. 2

222,

Çar~amba, 13 May~s 1325-6 Cemaziyelevvel 1327, s.

39 — SILAH TOPLANMASI
Adana V.'den D.N.e 1 o May~ s 325 tarihiyle gönderilen ve olaylar
s~ ras~ nda al~ konan mal ve e~yalar~ n sahiplerine da
~~t~ ld~~~~ve silah
toplama i~ leminin sürdü~ünü bildirir haber.
I. se., ad. 224, Cuma, 15 May~ s 1325-8 Cemaziyelevvel 1327, s. I-st.

2.

4o — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den D.N'e 12 May~s 325 tarihiyle gönderilen ve Adana
ve ilçelerinde güvenlik ve huzurun sürdü~ü, halk~ n gündelik ya~ama ba~lad~~~ , yönetim olarak olay~ n izlerinin silinmesi için çal~~~ ld~~~ n~~ bildirir haber.
I. se., ad. 227, Pazartesi, 17 May~s 1325-1 ~~ Cemaziyelevvel 1327,
s.I-st.3
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41 — TUTUKLAMALAR
Adana V.'den D.N'e 20 May~s 325 tarihiyle gönderilen ve olaylardan dolay~~ merkez vilayet hapishanelerinde 204 müslim, ~~ o8 Gayrimüslim toplam 312.Kozan'da 27 Müslüman, 2 Gayrimüslim toplam 29. Haçin'de 50 gayrimüslim, Kars'da II müslim, I gayrimüslim toplam 12. Feke'de I Müslüman, Mersin'de 36 müslim, 9
gayrimüslim toplam 45. Tarsus'ta 133 Müslüman, 4 gayrimüslim
toplam 137. Karaisal~'da 15 tutuklu ve Toplam tutuklu say~s~~ 174
gayrimüslim, 420 müslim oldu~unu bildirir haber.
I. se., ad. 321, Cuma,
15-St. 2
42 —

22 May~s 1325-15

Cemaziyelevvel 1327, s.

GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V'den D.N.'e 20 May~ s 325 tarihiyle göndrilen ve yörede
güvenli~in sürdü~ünü bildirir haber.
I. se., ad. 231, Cuma, 22 May~ s 1325-15 Cemaziyelevvel 1327

43 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den D.N'e 22 May~s 325 tarihiyle gönderilen ve Adana
ve ilçelerinde güvenlik ve huzurun sürdü~ünü bildirir haber.
I. se., ad. 233, Pazar, 23 May~s 1325-17 Cemaziyelevvel 1327, s.
I-st. I
44 — TUTUKLAMALAR
Adana V.'den D.N.'e 21 May~s 325 tarihiyle gönderilen ve olaylarla
ilgili olarak merkez ve ilçelerde 445 müslim, 117 gayrimüslim tutuklu bulundu~unu bildirir telgraf.
I.se., ad. 233, Pazar, 23 May~s 1325-17 Cemaziyelevvel 1327, s. 3st.I
45 — DÜZELTME YAZISI
Adana Valisi Mustafa Zihni taraf~ ndan D.N.'e gönderilen 7 May~s
325 tarihli yaz~ da, Adana'dan gönderilerek "Osmanisher Lloyd" gazetesi'nde yay~ nlanan bir mektupta, olaylar s~ras~nda evleri yak~lan
Ermeni'lerin kad~n ve k~zlar~n~ n Türk haremlerinde tutsak olduklar~, babas~z kalan çocuklar ve kad~nlar~ n yaral~~ olarak uzun bir yolculukla getirilerek peri~an bir halde evlerine yerle~tirildikleri yaz~l-
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m~~t~ r. Ayr~ ca, olaylar s~ ras~ nda canlar~ n~~ kurtarmak için Adana Pamuk Fabrikas~ na s~~~ nmak isteyen Ermeni Zakür ve anas~ n~ n asker
taraf~ ndan oraya sokulmad~~~ , Adana'ya gelen iki taburun olaylar
durduktan sonra ya~ma yapt~ klar~~ biçiminde yay~ nlanan yaz~~ üzerine, sözkonusu tutum ve davran~~lar incelenmi~tir. Ermeni çocuk ve
kad~ nlar~ n getirildikleri gün kendilerini almaya gelen velilerinin orada bulundu~u, kendilerine kötü davran~ ld~~~~veya namuslar~ na sald~ r~ l~ p, sald~ r~ lmad~~~~soruldu~unda, "onlar~~ kendi evlerinde koruyan Müslümanlar~ n bir ana baba gibi davrand~ klar~ n~~ ve namuslar~na bir sald~ r~~ olmad~~~ n~ " söyledikleri anla~~lm~~t~ r. Yaln~z, Adana'ya ba~l~~ bir Hristiyan köyünde bir Ermeni k~z~ n Halil ad~ nda biri taraf~ ndan namusuna sald~ r~ ld~~~ n~~ söylemesi üzerine suçlu tutuklanarak Divan-~~ Harb'e yollanm~~t~ r. Askerlerin ise Ermeni'leri korumak amac~yla canlar~ n~~ bile vermekten çekinmediklerini, cins ve
mezhep ayr~ m~~ gözetmeksizin herkese e~it davrand~ klar~n~, gazetenin
yay~ n~ n~~ üzüntüyle gördüklerini, böyle yay~ nlar~n kötü dü~üncelerle
yaz~ ld~~~ n~ , yay~ n~~ yapanlar hakk~nda bütün askerler taraf~ ndan dava aç~ lmas~~ istendi~i ve gönderilen bir düzeltme yaz~s~ n~ n yay~ nlanmas~ n~ n istendi~ini bildirir haber.(Ayr.48'e bkz.)
I. se., ad. 233, Pazar, 23 May~ s 1325-17 Cemaziyelevvel 1327, s. 13st.I
46 — DÜZELTME YAZISI
1 o. Alay, 3. Tabur Binba~~~Ahmet Tevfik Bin Mustafa, Kola~as~,
Katip, Yüzba~~~Yusuf, Mülaz~ m-~~ evvel Ahmet Arif vd. imzalanyla
D.N.'e Takvim-i Vekayi'de yay~ nlanmak üzere 4 May~s 325 tarihiyle gönderilmi~~düzeltme yaz~s~.
I. se., ad. 233, Pazar, 23 May~ s 1325-17 Cemaziyelevvel 1327, s. 14st.i.
47 — DÜZELTME YAZISI
Adana Vilayeti Merkez Zab~ ta Memurlu~u, Binba~~~Ahmet R~ fat
imzas~yla Tavim-i Vekayi'de yay~ nlanmak üzere gönderilmi~~olan
düzeltme yaz~s~.
I. se., ad. 244., Pazar, 23 May~ s 1325-17 Cernaziyelevvel 1327, S. 15st.I.
48 — KARAKOLLAR KURULMASI
Merkez Serkomseri ~akir taraf~ ndan D.N.'e gönderilen, Ermeni Zikin- ve anas~ n~n korunmu~~oldu~unu, namusuna sald~ r~da bulunul-
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mil§ olan ve suçlunun Divân-~~ Harb'e verildi~i bir Ermeni k~z~n~ n
davas~ ndan ba~ka dava olmad~~~ n~, önemli noktalara karakollar kuruldu~unu, ba~~ve bahçeler aras~ nda devriyeler gezdirildi~ini bildirir haber.
I. se., ad. 233, Pazar, 23 May~s 1325-17 Cemaziyelevvel 1327, s. 5st. 3
49 — YARALILARIN BAKIMI
Adana'daki yaral~~ ve hastalar~n bak~ m~~ için gönderilmi~~bulunan
sa~l~ k ekibinin, kendilerinin orada kalmalar~n~~ gerektirecek bir ~ey
olmad~~~n~~ bildirrneleri üzerine Meclis-i S~ hhiyye'ce dönmelerine
karar verildi~ini bildirir haber.
~ . se., ad. 233, Pazar, 23 May~s 1325-17 Cemaziyelevvel 1327, s. 15st.3.
5o — GÜVENL~G~N SÜRMESI
Adana V.'den D.N.'e 22 May~s 325 tarihiyle gönderilen ve Adana
ile ilçelerinde güvenlik ve huzurun sürdü~ünü bildirir telgraf.
~ . se., ad. 234, Pazartesi, 25 May~s 1325-18 Cemaziyelevvel 1327, s.
7-st. I
51 — TE~EKKÜR
Adana V.'den D.N.'e 23 May~s 325 tarihiyle gönderilen ve Ekbez'de bulunan Karaman Taburu'nun subay ve erlerinden
gördükleri iyi davran~~~ve güvenli~in en iyi biçimde sa~lanm~~~olmas~~ dolay~s~yla "Lazarelyet Manast~r~ n ba~kan~~ ve "~iminli Manast~ r~ n ba~kan~n~ n imzalanyla gönderilmi~~olan te~ekkür telgraf~.
~ . se., ad. 235, Sal~ , 26 May~s 1325-19 Cemaziyelevvel 1327, s. 14st. 2
52 — DI~~MÜDAHALE
Adana V.'den D.N.'e 25 May~s 325 tarihiyle gönderilen ve Tanin
Gazetesi'nce Manzürne-i Elkâr Gazetesi'nden çevrilerek yay~ nlanm~~~
olan, Frans~z z~rhl~s~n~ n kumandan~~ yan~nda elli kadar subay ve erle birlikte Istanbul'dan giden Divân-~~ Harb'e ba~vurarak soru~turmalar s~ ras~ nda kendisinin de bulunmak için izin istedi~ini bildiren
yaz~ n~ n gerçek olmad~~~n~~ bu yaz~n~ n düzeltilmesi gerekti~ini ve Istanbul gazetelerinin Adana Olaylar~~ konusunda Kamuoyu'nu olumsuz etkileyecek yaz~ lar yazmamas~ n~~ isteyen haber.
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~~ se., ad. 235, Sal~ , 26 May~ s 1325-19 Cemaziyelevvel 1327, S. 14st. 2
53 — D~ VAN-I HARB'~ N TEHDIT ED~ LMES~~
Adana V.'den D.N.'e 25 May~s 325 tarihiyle gönderilen ve "Osmanisher Lloyd Gazetesi"nin Adana Divân-~~ Harbini tehdit amac~yla
yazd~~~~yaz~ n~ n Tanin Gazetesi'nde yay~ nland~~~~ve Divân-~~ Harb'in
tehdit edildi~i haberinin gerçek d~~~~ oldu~u ve bu haberi yazan ki~i
hakk~ nda dava aç~lmas~ n~~ isteyen telgraf.
1. se., ad. 235, Sal~, 26 May~s 1325-19 Cemaziyelevvel 1327, s. 4St. 3
54 — ALINAN ÖNLEMLER
Adana V.'den D.N.'e 21 May~s 325 tarihiyle gönderilen ve yörede
huzur ve güvenli~in sürdü~ü, bunun için gerekli önlemlerin al~ nd~~,
ancak bu s~ ralarda hasat zaman~~ olmas~~ nedeniyle baz~~ ki~ilerin
olay ç~ karabilece~i dü~ünülerek etkili önlemler almak üzere merkez
ve ilçelere bir bildiri yay~ nlanarak, herhangi bir sald~ r~ya cesaret
edildi~i takdirde cezaland~ r~ laca~~~ve ~imdiden gerekli önlemlerin
al~ nd~~~ n~~ bildirir haber.
~ . se., ad. 235, Sal~ , 26 May~s 1325-19 Cemaziyelevvel 1327, S. 14st. 3
55 — YARDIM (Borç ertelemesi)
Adana Olaylar~~ nedeniyle ticaretin durmu~~olmas~~ ve tüccarm borçlar~ n~~ ödeyemez durumda olmas~~ nedeniyle bu gibilerinin borçlar~n~ n ertelenmesi, ayr~ca Halep Vilayetinin baz~~ yörelerinde de olaylar ç~ kmas~~ nedeniyle, bu önlemin buray~~ da kapsamas~~ ve bu karar~n yaln~zca bu iki vilayeti kapsamas~~ ko~uluyla, Meclis-i
Meb'üsân'ca kabul edilerek, Padi~ah'ca da onand~~~ n~~ bildirir haber
ve karamamenin kopyas~.
~ . se., ad. 238, Cuma, 29 May~s 1325-22 Cemaziyelevvel 1327, s.
1-st. 1
56 — S~LAHLARIN TOPLANMASI
Adana V.'den D.N.'e 27 May~s 325 tarihiyle gönderilen ve "~ttihad
Gazetesi"nde, Pozantiyon Gazetesi'nden çevrilerek yay~ nlanm~~~olan,
Adana'da Fellahlar~ n evleri aranarak silah topland~~~~ve bunlar~n
görevlilere "Siz Ermeni'leri kesmek için bize Martini tüfenkleri tevzi
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ettiniz. Biz bunlar~~ iade etmeyiz, çünkü size itimad~ m~ z yoktur.
~imdi de Ermeniler vas~ tas~yla bizi kesti~irsiniz" biçiminde konu~tuklar~~ konusunda bir yaz~~ yay~ nlanm~~t~ r. Bunun bütünüyle gerçek
d~~~~ oldu~u, memurlara çok iyi davran~ larak böyle sözler söylenmedi~i, bu yaz~ n~ n kin ve nefret duygular~)/la yaz~ lm~~~oldu~u ve bu
nedenle yazar~ n~ n mahkemeye verilmesi gerekti~ini bildirir telgraf.
I. se., ad. 238, Cuma., 29 May~s 1325, 22 Cemaziyelevvel 1327, S. I-st.2
57 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den D.N.'e 30 May~s 325 tarihiyle gönderilen ve yörede
huzur ve güvenli~in sürdü~ünü bildirir haber. I. se., ad. 241, Pazartesi, ~~ Haziran 1325-25 Cemaziyelevvel 1325, S.
58 — TUTUKLAMALAR
Adana V.'den D.N.'e 30 May~ s 325 tarihiyle gönderilen ve olaylar
nedeniyle merkez vilayet hapishanelerinde 293 müslim, 78 gayrimüslim, Kozan ve Mersin sancaklar~ nda 119 müslim, 45 gayrimüslim, toplam 536 tutuklu bulundu~unu bildirir haber.
1. se., ad. 24.1 Pazartesi, I Haziran 1325-25 Cemaziyelevvel 1327, S. 1-st.r
59 — ÇALINMI~~HAYVANLAR
Adana V.'den D.N.'e 21 May~s 325 tarihiyle gönderilen ve çal~ nm~~~
olan hayvanlardan bu güne de~ in özel komisyona gelen 4157 hayvan~ n sahiplerine geri verildi~ini, elde bulunan e~yalar~ n da sahiplerine da~~t~lmakta oldu~unu, Hamidiye'de toplanan +4.75 e~yadan
2395'i, Karaisal~'da toplanan 508 e~yadan 48'i, Karata~'ta da 114
çe~it e~yan~ n tümünün sahiplerine geri verildi~ini bildirir haber.
I. se., ad. 242, Sal~ , 2 Haziran 1325-26 Cemaziyelevvel 1327, s. 1-st.3.
6o — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den D.N.'e 4 Haziran 325 tarihiyle gönderilen ve Adana
ve ilçelerinde güvenli~in sürdü~ünü bildirir haber.
~ . se., ad. 247, Sal~ , 7 Haziran 1325-2 Cemaziyelahir 1327, S. I5-St.l.
61 — MÜSLÜMAN-ERMEN~~ÇATISMASI ~DD~ASI
Adana'da Müslümanlar ve Ermeni'ler aras~ nda yeniden kavgalar
ba~lad~~~~konusunda Izmir'deki Rumca gazetelerin yapt~~~~yay~ nlar~ n gerçek d~~~~ oldu~unu, Dörtyol'da Ba~çavu~~Ruhi olay~ ndan ba~ka bir olay olmad~~~ n~~ bildirir telgraf.
1. se., ad. 247, Pazar, 7 Haziran 1325-2 Cemaziyelahir 1327, S. 15-st. ~~

814

MEHMET SEY~TDANLIO~LU

62 — YARGILAMALAR
Adana Olaylar~~ nedeniyle suçlu bulunanlardan, Divan-1 - Harb
Mahkemesi taraf~ ndan Sürikyan, Boyac~ yan, Estepan, Sarkis ve Panos isimli ki~iler io'ar y~ l, Ahmet isimli ki~i 5 y~ l, Ali Çavu~~ve ~ brahim isimli ki~ilerin 3'er y~ l süreyle kürek cezas~ na, Onba~~~Adanal~~ Haydar isimli askerin ise askerlikten at~ lmas~na ve ~~ y~ l pranga
cezas~ na çarpt~ r~ lmas~ na karar verildi~ini bildirir haber.
~ . se., ad. 248, Pazartesi, 8 Haziran 1325-3 Cemaziyelahir 1327, S.
31-st.2.
63 — TUTUKLAMALAR
Adana V.'den D.N.'e 8 Haziran 325 tarihiyle gönderilen ve olaylardan dolay~~ Adana Hapishanesi'nde 265 müslim, 58 gayrimüslim
Kozan, Cebel-i Bereket ve Mersin sancaldanyla Karaisal~'da 178
müslim, 64 gayrimüslim toplam 443 müslim, 122 gayrimüslim tutuklu bulundu~unu bildirir haber.
1. se., ad. 250, Çar~amba, ~~ o Haziran 1325-5 Cemaziyelahir 1327,
S. 14 st. 2.
64 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den D.N.'e 9 Haziran 325 tarihiyle gönderilen ve Adana
ve ilçelerinde güvenli~in sürdü~ünü bildirir telgraf.
~ . se., ad. 251, Per~ embe, ii Haziran 1325-6 Cemaziyelahir 1327, s.

65 — TUTUKLAMALAR
Adana V.'den D.N.'e 9 Haziran 325 tarihiyle gönderilen ve Adana
Hapishanesinde 259 müslim, 57 gayrimüslim, Kozan, Cebel-i Bereket, Mersin ve Karaisal~ 'da 169 müslim, 48 gayrimüslim toplam
428 müslim, 105 gayrimüslim tutuklu bulundu~unu bildirir telgraf.
r. se., ad. 251, Per~ embe, ii Haziran 1325-6 Cemaziyelahir 1327, s.
31-st. 1.
66 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den Sadâret'e 13 Haziran 325 tarihiyle gönderilen ve
Adana ve ilçelerinde güvenlik ve huzurun sürdü~ünü bildirir telgraf.
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~ . se., ad. 255, Pazartesi, 15 Haziran 1325-10 Cemaziyelahir 1327,
s. 1-st.2.
67 — TUTUKLAMALAR
Adana V.'den Sadâret'e 15 Haziran 325 tarihiyle gönderilen ve
Adana Hapishane'sinde 246 müslim, 42 gayrimüslim, Kozan, Mersin ve Karaisal~ 'da 94 müslim, 32 gayrimüslim toplam, 340 müslim,
74 gayrimüslim tutuklu bulundu~unu bildirir yaz~.
1. se., ad. 257, Çar~amba, 17 Haziran 1325-12 Cemaziyelahir 1327,
s. 1-st.!.
68 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den D.N.'e 14 Haziran 325 tarihiyle gönderilen ve 24 saattir merkez ve ilçelerde güven ve huzurun sürdü~ünü bildirir haber.
1. se., ad. 257, Çar~amba, 17 Haziran 1325-12 Cemaziyelahir 1327,
S.
69 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den Sadâret'e gönderilen ve Adana ve ilçelerinde güvenlik
ve huzurun sürdü~ünü bildirir telgraf.
1. se., ad. 259, Cuma, 19 Haziran 1325-14 Cemaziyelahir 1327, S.
1-st. 3
70 — TE~EKKÜR
Adana V.'den D.N.'e 18 Haziran 325 tarihiyle gönderilen ve Adana'daki Gayrimüslim vatanda~lar~ n dinsel ba~kanlar~~ taraf~ ndan yollanan ve Müslüman halkla iyi geçindiklerini, dostça ili~kiler içinde
olduklar~ n~, Hükümet'in uygulamalar~ ndan da memnun olduklar~ n~~
belirten haber ve gönderilen telgraflar~ n kopyalar~.
~ . se., ad. 260, Cumartesi, 20 Haziran 1325-15 Cemaziyelahir 1327,
s. 1-st. 1.
71

— GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den D.N.'e 20 Haziran 325 tarihiyle gönderilen ve yörede
huzur ve güvenli~in sürdü~ünü bildirir haber.
~ . se., ad. 263, Sal~ , 23 Haziran 1325-18 Cemaziyelahir 1327, s.
1-st. 3.
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72 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den D.N.'e 23 Haziran 325 tarihiyle gönderilen ve Adana
ve ilçelerinde güvenlik ve huzurun sürdü~ünü bildirir haber.
1. se., ad. 265, Per~ embe, 25 Haziran 1325-20 Cemaziyelahir 1327,
S. 1-st.2.
73 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den Saclareee 27 Haziran 325 tarihiyle gönderilen ve
Adana ve ilçelerinde güvenlik ve huzurun sürdü ~ünü bildirir telgraf.
~ . se., ad. 269, Pazartesi, 29 Haziran 1325-24 Cemaziyelahir 1327,
S. 2-St. I .
74 — YARALILARIN BAKIMI
Adana V.'den D.N.'e gönderilen ve olaylar s~ ras~ nda yaralanarak
hastahanede bak~ m alt~ na al~ nanlar~ n, halen bak~ mda olanlar~ n ve
iyile~enlerin "Vilâyet S~ hhiye Te~kilat~" taraf~ ndan haz~ rlanm~~~listesi. (Liste için bkz. EK I)
se., ad. 277, Sal~ , 7 Temmuz 1325-3 Recep 1327, S. 13 st.3.
75 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den D.N.'e 6 Temmuz 325 tarihiyle gönderilen ve Adana
ve ilçelerinde güven ve huzurun sürdü ~ ünü bildirir haber.
. se., ad. 278, Çar~amba, 8 Tem'-nuz 1325-4 Recep 1327, s. 1-st.
76 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den Sadaret'e gönderilen ve Adana ve ilçelerinde güvenlik
ve huzurun sürdü~ünü bildirir haber.
. se., ad. 279, Per~embe, g Temmuz 1325-5 Recep 1327, s. 2-st.1.
77 — TUTUKLAMALAR
Adana V.'den D.N.'e 14 Temmuz 325 tarihiyle gönderilen ve olaylar nedeniyle merkezde 327 müslim, 28 gayrimüslim, Kozan ve Cebel-i Bereket sancaklarinda 252 müslim, 48 gayrimüslim toplam
579 müslim, 76 gayrimüslim tutuklu bulundu~unu bildirir telgraf.
I. se., ad. 285, Per~embe, I 6 Temmuz ~~ 325-12 Recep 1327, s.
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78 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den D.N.'e 14 Temmuz 325 tarihiyle gönderilen, Adana
ve ilçelerinde güvenlik ve huzurun sürdü~ünü bildirir telgraf.
se., ad. 285, Per~ embe, 16 Temmuz 1325-12 Recep 1327, s. 2
St.l.

79 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den D.N.'e gönderilen ve Adana ile ilçelerinde güvenlik
ve huzurun sürdü~ünü bildirir haber.
~ . se., ad. 288, Pazar, 19 Temmuz 1325-15 Recep 1327, s. 1-st.
8o — TUTUKLAMALAR
Adana V.'den D.N.'e gönderilen ve olaylar nedeniyle merkez vilayette 328 müslim ve 26 gayrimüslim, Kozan ve Cebel-i Bereket sancaklar~ nda 250 müslim, 51 gayrimüslim, toplam 618 müslim, 72
gayrimüslim, tutuklu bulundu~unu bildirir haber.
. se., ad. 288, Pazar, 19 Temmuz 1325-15 Recep 1327, S. 1-st.
81 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den D.N'e 19 Temmuz 325 tarihiyle gönderilen ve Adana ile ilçelerinde güvenlik ve huzurun sürdü~ünü bildirir haber.
1. se., ad. 290, Sal~ , 21 Temmuz 1325-17 Recep 1327, s. 30-St. 2.
82 — TUTUKLAMALAR
Adana V.'den D.N.'e 19 Temmuz 325 tarihiyle gönderilen ve olaylar nedeniyle merkezde 322 müslim, 25 gayrimüslim, Kozan ve Cebel-i Bereket'te 368 müslim, 38 gayrimüslim, toplam 6go müslim,
65 gayrimüslim tutuklu bulundu~unu bildirir telgraf.
se., ad. 290, Sal~ , 21 Temmuz 1325-17 Recep 1327, s. 3o-st.2.
83 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den D.N.'e gönderilen ve Adana ile ilçelerinde güvenlik
ve huzurun sürdü~ünü bildirir haber.
~ . se., ad. 292, Per~embe, 23 Temmuz 1325-19 Recep 1327, s. ~ -st.
84 — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Adana V.'den D.N.'e 25 Temmuz 325 tarihiyle gönderilen ve Adana ile ilçelerinde güvenlik ve huzurun sürdü~ünü bildirir haber.
B~lleten C. LV, 52
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. se., ad. 295, Pazar, 26 Temmuz 1325-22 Recep 1327. S.
85 — TUTUKLAMALAR
Adana V.'den D.N.'e 25 Temmuz 325 tarihiyle gönderilen ve merkezde 335 müslim, 28 gayrimüslim, Kozan ve Cebel-i Bereket'te
348 müslim, 45 Gayrimüslim, toplam 683 müslim, 73 gayrimüslim
tutuklu bulundu~unu bildirir haber.
I. se., ad. 295, Pazar, 26 Temmuz 1325-22 Recep 1327, S.
86 — YARDIM
Adana Olaylar~~ nedeniyle zor durumda kalan tüccarlar için ç~ kar~lacak yasa ile ilgili Meclis-i Meb'ûsan'da yap~lan görü~meleri bildirir gündem
~ . se., ad. 298, Çar~amba, 29 Temmuz 1325-25 Recep 1327, S. 3-st.
87 — YARDIM
Adana Olaylar~~ nedeniyle zor durumda kalan tüccarlar için ç~kanlacak yasa ile ilgili Meclis-i Meb'ûsan'da yap~lan görü~meleri bildirir gündem
~ . se., ad. 299, Per~embe, 30 Temmuz 1325-25 Recep 1327, S. 2-st.
3.
88 — HÜKÜMET'IN ADANA OLAYLARI ~LE ILGILI BILDIRISI:
Adana vak'as~~ hakk~nda icâp eden vilayet ile elviye-i gayr-i
mülhakaya tebli~~ve icab~na göre gazetelerde ilan edilmek üzere kaleme al~nan tahrirat-~~ um~lmiyyenin müsveddesidir:
Adana hadise-i müessifesinin sûret-i vukûu ve zuhûru baz~~
mertebe-i kil ü kal tekevvününe bis olmakda bulundu~u mahsüs
olup bu ise Anas~r-~~ Osmaniyye'nin safvet ve muhallesat dairesinde hüsn-ü mua~erat~na sui tesirden hali kalamayaca~~~melhûz ve
bir vatan evlad~~ olan iki unsur aras~nda uhuvvet-i sahihhe-i Osmaniyye'nin te'sisi her türlü evham ve zünûnun rerine ve bu da hakây~ k-~~ vekaylin bilinmesine mütevakk~f bulunmu~~olmakla beyanat-1
âtiyeye lüzûm görülmü~tür. ~öyle ki:
lclare-i sab~ka= seyyidat-~~ istibdad~~ cari oldu~u zamanlarda
Ermeni cemaatine mensûb baz~~ f~rkalar cânibinden makas~d-~~ siyasiyyeye delalet eder mesai her ne ~ekil ve sûrette tezâhür etmi~~
olursa olsun bir idâre-i müstebidenin na-kabil-i tahammül cevr ve
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zulmünden münbâis oldu~u gibi son zamanlar da milletin istihsâl-i
me~ditiyyet emrindeki mesâisine müzâherât ve muavenetleri
görülmekle Vatan-~~ Osmâniye râb~tâ-i samimiyyeleri de bilfiil sübüt
bulmu~~ve hele ~dâre-i Me~ditâ'n~ n te'sisinden sonra saadet ve selâmet-i kavmiyyelerinin Hükümet-i Me~dita-i Osmâniyye'ye sadâkat
ve merbütiyette bulundu~u teslim olunmak cihetiyle saâdet-i umumiyye-i mü~terekenin istihsâline hasr-~~ emel edilmi~~oldu~undan cemâat-~~ mezkürenin elyevm bir fikr-i müzmer-i siyâsI-perverde tâkib
etmekte oldu~una dair hakikât-~~ hale hâbir ve âgâh olmayanlar indinde husülü mülâhaza edilen sui-zann~n bi'l-külliye esâsdan âri oldu~u ~üphesizdir.
Adana vak'a-i fâcias~ n~n si~ ret-i zuhüruna gelince, ol bâbda
hey'et-i mahstisâ marifetiyle icra ettirilen tahkikât-~~ mecrntian~n netâyicinden ve hadisenin cereyân-~~ tâbilyyesinden istidlâl olunan ahvâle göre uhuvvet-i vataniyye hissinin imha edilmek istenildi~i devr-i
sâblk-~~ istibdâd~ n âsâr-~~ bâkiyye-i me~'~lmesinden olarak hürriyet
ve me~ditiyetin Ermeni cemaâti nezdinde tevild etti~i ~etâret ve hissiyât~n baz~~ sadedilânca sui-tefsire u~ramas~~ ve avâm-~~ ahâlinin nâm
ve ünvan ve hatt-~~ hareketinden haberdâr olmad~~~~"Ta~naksutyun"
ve "H~çakyan" gibi f~rkalar efrâd~n~n aleyhte ç~kmalar~ndan baz~~
esâss~z tevhimler hâs~l olmas~~ beyn-el-ahâli guft-u guyu mevcüd olarak bunun aksi te'Siri ise ayn~~ s~lrette Ermeni cemâati nezdinde
havf ve ~üphe tevlid ederek oraca iki taraf beyninde sui-tefehhüm
ile yekdi~ere kar~~~adem-i emniyet hâs~l olmas~ndan ve bu sui-tefehhümlerin derhal menâblini ke~f ve tahkik ve cemaât-i mütekâbileyi izâle ve Kânun-~~ EsâsVnin saâdet-i urnt~miyyeye kâfil olan âhkâm~ na me~d~ tiyet-i idârenin icâb~na tevfikan hüsn-ü muâ~eret-i akvâm~~ ve uhuvvet-i vataniyyeyi te'Sis ve te'min eylemek hükümet-i
mahâlliyyenin vezâif-i esâsiyyesi icâbât~ndan iken, vilayetin en
büyük me'rruirlar~nca bilâkis ~âyân-~~ esef bir acz ve za'af ile ihtiyâr
olunan si~ret-i idare ve süküt ve mübhemiyet vâzife-i nâ~inâsâne,
bir taraftan bu sui-tefehhüm ile adem-i emniyetin te~clidine ve di~er taraftan halk~n kudret-i hükümete kar~~~pervâs~zca hareketlere
cür'etlerinin tezâyüdüne meydan vermi~~ve daha hadisenin mebâdIsinde zimmet-i hâmiyyet ve me'müriyyete terettüb eden vazIfenin
bihâlek~n fedâkârâne ifâ edilememi~~olmas~ndan ne~'et eyleyip yoksa
cemaât-~~ mezk~lrenin Hükümet-i Muâzzâmâ-i Osmâniyye'ye kadimen derkâr olan sadâkatleri muhtel olmas~ ndan inbiâs etmemi~~oldu~u a~ikard~ r.
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~u hale nazaran hâdise-i müellime-i mezkürenin müsebbib-i hkikileriyle
vazifede tekâsül ve rehâvet edenlerin mücazat-1 kanüniyeye düçar olacaklar~~ bi-i~tibâh ise de ba'z~~ taraflarda husül-~~ kemâl-i teessüfle mahsüs olan zünün-~~ bât~ lan~n devam~~ amâl ve menafi-i müttehide yekdi~erine tabiâten merbüt anas~r-1 muhtelife beyninde câgir-i istikrar olmas~~ laz~ meden bulunan hissiyat-~~ hâlise-i
uhuvvetkariye münâfi olaca~~ ndan rivâyet ve takdirat-1 gayr-i sahiheden oralarca da has~ l olmu~~olmas~~ muhtemel olan zünân ve evham~ n izalesine ve vatan-~~ azizimizin selamet ve saâdeti ve umtim
evlad-~~ vatan~ n yani Osmanl~~ Millet-i Muazzamas~ 'n~~ terkip eden
Müslim ve Gayrimüslim ahâlinin kemâl-i vifâk ve ittihad ile hareket
ve hüsn-ü mua~eret etmelerine menüt olmakla sunüf-~~ tebaa beyninde revab~ t ve uhuvvet-i vataniyyenin te'yidine derece-i nihayede
sarf-~~ mesai olunmas~~ ve Hükümet-i Osmâniye'mizin esas metini
olan usül-~~ me~rüa-~~ me~rütiyyeti ve asayi~-i memleketi ihlal edecek
her türlü harekat ve i~ti~â~ât~ n mürettep ve mütecas~ rlar~~ aleyhine
tertip edecek mücazaat-1 cedide-i kanüniyyenin bila ihmal icras~yla
ibret-i müessire ibraz~~ mukarrer oldu~unun dahil-i vilâyette be-tekrar ilan edilmesi tavsiye olunur.
~~ . se., ad. 300, Cuma, 31 Temmuz 1325-27 Recep 1327, s. ~~-2.
89 — HIRSIZLIK
Azademard Gazetesi'nde yay~ nlanan ve Adana Olaylar~~ s~ ras~nda
çal~ nan baz~~ mallar~n Sivas'a götürülerek sat~ld~~~~ ve bunun
hükümetçe önlenmedi~ini bildiren yaz~~ üzerine D.N.'nin iste~i ile
Sivas Vilâyeti'nden yap~ lan aç~ klamada: Aziziye, Tunus, Bünyan,
Hamid ve Yenihan kazalar~ na birtak~ m e~ya ve hayvan getirildi~i,
h~ rs~zlar~ n yakalanarak Adana'ya gönderildi~i ve ba~kaca çal~ nm~~~
mal ile kar~~la~~lmad~~~ n~~ bildirir haber.
1. se., ad. 32 , Cuma, 31 Temmuz 1325-27 Recep 1327, s. 3-st.3.
go — SIS ERMENI KATAG~KOSU
Adana V.'den D.N.'e 27 A~ustos 325 tarihiyle gönderilen ve bir
süreden beri Halep'te bulunan Sis Ermeni Katagikosu'nun Adana'ya gelerek, Adana felâketzedelerini ziyaret etti~i, bunlar~ n gereksinmeleri ve harap olmu~~Adana'n~n yeniden yap~lmas~~ konusunda
hükümetçe yap~ lan çal~~malar~~ görerek hükümete olan güvenlerinin
artt~~~ n~~ belirtti~ini bildirir haber.
. se., ad. 328, Pazar, 30 A~ustos 1325-27 ~aban 1327, s. 3-st. I.
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9 — YARDIM
Adana Olaylar~~ s~ras~ nda mallar~~ yananlar ile, hükümetten yard~ m
gören mal ve toprak sahiplerine iki y~ l içinde paras~z, toplu olarak
tapu senedi (Sened-i Hakâni) verilmesi konusunda düzenlenen, özel
hükümet karar~yla al~ nan ve padi~ah'ca da onaylanan geçici yasa.
~ . se., ad. 329, Pazartesi, 31 A~ustos 1325-28 ~aban 1327, s. 3-St.3.
92

YARDIM
Adana Olaylar~~ nedeniyle zor durumda kalan yoksul halka da~~ t~ lmak üzere, Padi~ah buyru~u ile Hazine-i Hassa-i ~âhâne taraf~ ndan
gönderilen giyim e~yas~ n~ n listesi. (Liste için bkz. EK II)
. se., ad. 329, Pazartesi, 3 ~~ A~ustos r 325-28 ~aban 1327, S. 4-st. ~~

93 — YARDIM
Adana V.'den gönderilen ve Adana Olaylar~~ nedeniyle konutsuz kalanlara yard~ m amac~yla ayr~ lan !o° bin liran~ n ~imdiye de~in Ba~çe, Islahiye ve Hassa kazalar~n~ n yap~~ i~leri için ~~ 7oo ve "E~gal ve
iane Komisyonu" taraf~ ndan halka da~~t~ lmak üzere 4300, toplam
~~ r bin. Adana, Hamidiye ve Karaisal~~ ilçelerinin yap~~ i~leri için
500, Osmaniye'nin yap~~ i~leri için 200, Misis'in yap~~ i~leri için
450, Tarsus'un yap~~ i~leri için 2 bin Osmanl~~ Liras~~ verildi~i, bu
oo bin liran~ n yan~s~ ra yap~ lan harcamalar~ n 16.700 Lira oldu~u,
böylece her yerde in~aata ba~land~~~~ve k~sa sürede konutlar~ n hepsinin da~~t~ laca~~n~~ bildirir haber.
. se., ad. 340, Pazar, 13 Eylül ~~ 325-11 Ramazan 1327, S. 7-st. .
94 — YARDIM
Adana V.'i için ç~kar~ lm~~~olan geçici ticaret yasas~ n~ n I. maddesine
ek olarak, Adliye Nezareti'nin iste~i, Meclis karar~~ ve Padi~ah'~ n
onay~~ ile 23 ~evval 327 tarihiyle ç~ kar~ lan ek madde.
2. se., ad. 377, Per~embe, 29 Te~rinievvel 1325-27 ~evval 1327, s.
-st. ~~
95 — DÜZELTME YAZISI(SADRAZAM)
Yeni Gazete'nin "Ermeni Meclis-i Muhteliti" ba~l~ kl~~ yaz~s~ nda,
Sadrazam'~ n "Patri~in istifas~na neden olan Cebel-i Bereket Mutasarr~ f~~ Asaf Bey hakk~ nda yap~ lan incelemenin sonucunda bu ki~inin mahkumiyetinin kesin oldu~unu" söyledi~i yolunda bir yaz~~
ç~ kt~~~, Sadrazam'~n böyle bir söz söylemedi~ini, Asaf Bey'in mah-
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kum olup olmayaca~~n~ n mahkemece belirlenebilece~ini bildirir
düzeltme haberi.
2. se., ad. 397, Pazar, 22 Te~tirliSâIli 1325-22 Zilkadde 1327, s. 15st.2.
96 YAYIN YASAKLAMA
Adana'da "Adalet Nas~l Mahküm Oldu" ismiyle ve Artin Arslanyan
imzas~ yla yay~ nlanan kitapç~ kta yaz~ lanlar~ n gerçek d~~~~ oldu~u, kötü
niyetli öykülerle dolu oldu~u ve bu nedenle s~ k~yönetim kararlar~~
uyar~ nca, bu kitapc~~~ n da~~t~ m~~ ve sat~~~n~ n yasakland~~~n~~ bildirir
haber.
2. se., ad. 400, Çar~amba, 25 Te~rinisâni 1325-25 Zilkadde 1327, s.
1 -st. .
97 — YARDIM
Meclis-i Mebüsân'da Adana Olaylannda zor durumda kalan toprak
ve mal sahiplerine "Tasarruf Senedi" verilmesi hakk~ndaki geçici yasa maddesinin görü~ülece~ini bildirir gündem.
2. se., ad. 41o, Pazartesi, 7 Kanunievvel 1325-7 Zilhicce 1327, S.
-st. ~ .
98

YARDIM
Meclis-i Meb'ösân'da Adana Olaylar~ nda zor durumda kalan toprak ve mal sahiplerine "Tasarruf Senedi" verilmesi hakk~ ndaki geçici yasa maddesinin görü~ülece~ini bildirir gündem.
2. se., ad. 412, Çar~amba, 9 Kanunievvel 1325-9 Zilhicce 1327, s.
1-st. ~ .

99 — YARDIM
Meclis-i Ayan'da Adana için ç~kar~lm~~~olan Ticaret Yasas~ 'n~ n
dört ay daha uzat~ lmas~yla ilgili görü~meleri bildirir gündem.
2. se., ad. 422, 24 Kanunievvel 1325-24 Zilhicce 1327, s. 6-st.3.
~ oo — YARDIM
Meclis-i Meb'ilsân'da Adana Olaylar~~ nedeniyle zor durumda kalan
toprak ve mal sahiplerine "Tasarruf Senedi" vrilmesi için yap~ lan
yasa maddesi hakk~nda Muvazene Encümeni taraf~ ndan verilen tutana~~ n görü~ülece~ini bildirir gündem.
2. se., ad. 425, Pazartesi, 28 Kanunievvel 1325-28 Zilhicce 1327, s.
-st.1
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lot — YARDIM
Meclis-i Mebusân'de Adana'da "Tasarruf Senedi" verilmesiyle ilgili
olarak "Muvazene Encümeni" Taraf~ ndan sunulan tutana~~n
görü~ülece~ini bildirir gündem.
2. se., ad. 429, Cumartesi, 2 Kanunsani 1325-3 Muharrem 1328, s.
-st. 1 .
102 -

YARDIM
Yaln~ zca Adana'da uygulanmak üzere, önceden yürürlü~e konmu~~
olan "Ticaret i~ lemlerini Düzenleme" (Tasfiye-i Muamelât-~~ Ticariye) geçici yasas~ na ek olarak düzenlenen, Meclis-i Umümi ve Meclis-i Ayân 'ca de~i~tirilmeden kabul edilen ve Padi~ah'ca onanarak
yürürlü~e giren "Ticaret i~lemlerini Düzenleme" yasas~ ndaki ba~vuru süresini 4 ay daha uzatan ek yasa maddesi ve metni.
2 se., ad. 435, Cumartesi, 9 Kanunsâni 1325-10 Muharrem 1328, s.
~~-st.2.

103 — YARDIM
Meclis-i Âyân'da Adana ve Halep'te zor durumda kalanlara bedava
"Sened-i Halcâni" verilmesi ile ilgili yasa üzerine "Maliye Encümeni" taraf~ ndan verilen tutana~~n görü~üldü~ünü bildirir gündem.
2. se., ad. 446, Per~embe, 21 Kanunsâni 1325-22 Muharrem 1328,
S. -st.2.
104 — YARDIM
Adana Olaylar~~ s~ ras~ nda mallar~~ kaybolan veya yanan toprak ve
mal sahiplerine yaln~ zca bir kez ve iki y~l içinde ba~vurmak ko~uluyla paras~ z olarak "Sened-i Hakâni" verilece~inin Meclis-i
Meb'üsan ve Meclis-i Ayân'ca kabul edilen ve Padi~ah'ca onanan
yasa maddesi ve metni.
2. se., ad. 255, Pazartesi, 1 ~ubat 1325-4 Safer 1328, s.~ -st.2.
105 — YASA TASARISI
Meclis-i Meb'üsân'da Adana Olaylar~~ s~ ras~nda ölenlerin topraklar~yla ilgili yasa tasar~s~~ (Lâyiha-i Kanüniye) üzerine Evkaf ve Defter-i Hakâni Encümenlerinin tutanaklarm~ n görü~ülmesi. (bkz.~~07)
2. se., ad. 485, Pazartesi, 8 Mart ~~ 326-9 Rebiülevvel 1328, S. 1-st. ~~
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~~ (36 — YARDIM
Meclis-i Meb'üsân'da yaln~ zca Adana'da uygulanmak üzere ç~ kar~lan "Ticaret i~ lemlerini Düzenleme" geçici yasas~n~ n 9. maddesinin
yerine geçmek üzere haz~ rlanan yasa maddesi ile ilgili olarak Adliye
Encümeni'nin haz~ rlad~~~~tutana~~n görü~ülece~ini bildirir gündem.
(bkz. ~~ o8)
2. se., ad. 499, Per~ embe, 25 Mart 1326-26 Rebiülevvel 1328, s.
-st. I.
107 — YASA
Adana Olaylar~~ s~ ras~ nda ölen ya da idam edilenlerin tasarrufunda
bulunan topraklar ile ilgili Meclis-i Umürni ve Meclis-i Ayân'ca kabul edilerek Padi~ah onay~~ ile yürürlü~e giren yasa ve metni.
2.se., ad.514, Pazartesi, 12 Nisan 1326-15 Rebiülahir 1328, S. 2-St.l.
1o8 — YARDIM
Yaln~zca Adana'da uygulanmak üzere ç~ kar~ lan "Ticaret i~lemlerini
Düzenleme" geçici yasas~ n~ n 9. maddesinin yerine geçmek üzere
haz~ rlanan ve Meclis-i Umürni ve Meclis-i Ayân'ca kabul edilerek,
Padi~ah onay~yla yürürlü~e giren borçlar~ n ertelenmesine ili~kin ek
yasa maddesi.
2 se., ad. 525, Pazartesi, 26 Nisan 1326-29 Rebiülahir 1328, s.
-st.2.
~~ o9 — NI~AN VE MADALYA
Adana Olaylar~ n~ n neden oldu~u y~k~m~n giderih-nesinde ba~ar~l~~
çal~~malar~~ görülen Osmanl~~ Bankas~~ müfetti~~~Italyan uyruklu
Mösyö Italeros ve Amerikan Börd ~irketi görevlilerinden Ay~ ntap
Amerikan Hastanesi hekimi Fred Douglas'a be~inci rütbeden Mecidi Ni~an~~ verildi~ini bildirir haber.
2.se., ad. 534, Per~embe, 6 May~s 1326- ~~o Cemaziyelevvel 1328, s.
~~-st.3
~~o — NI~AN VE MADALYA
Osmanl~~ Bankas~~ Adana ~ubesi müdürü Frans~z uyruklu Mösyö
George Grabovski'ye alt~ n liyakat madalyas~~ verildi~ini bildirir haber.
2. se., ad. 534, Per~embe, 6 May~s 1326- ~~ o Cemaziyelevvel 1328, s.
-st.3.
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— YARDIM
Adana Olaylar~~ s~ ras~nda yanan ibadet yerleri ve konutlar ile aç~ kta
kalanlann yerle~tirilmeleri için önceden verilmi~~olan 30.000 liraya
ek olarak, Adana;ya loo.000, Halep'e 20.000 Lira verilmesi, sanat
tar~m ve ticaret ile u~ra~anlara i~lerini sürdürebilmeleri için ayr~ca
oo.000 lira verilmesine karar verildi~i, yasa maddesinin de buna
uygun olarak de~i~tirildi~ini bildirir haber.
3. se., nu. 671, Cumartesi, 30 Te~rinievvel 1326-10 Zilkadde 1328,
s. ~ -st. 2.
ANADOLU

II2

GAZETELERDE ERMEN~'LERE ZULÜM YAPILDI~I ~DD~ASI
Gazetelerde, Anadolu'da Ermeni'lerin yerle~ti~i bölgelerde mezalim
yap~ld~~~~ve hüküm süren pahal~l~ k ve k~tl~k kar~~s~ nda hükümet taraf~ndan hiçbir~ey yap~lmad~~~n~~ bildirir haberler ç~kt~~~, bu tür tutumlar~ n nerede, ne zaman, ve kimler taraf~ndan yap~ld~~~~aç~klanmad~~~~için bu tip yay~nlara önem verilmeyece~i, pahal~l~k ve k~tl~ k
için ise hükümetin cins ve ulus ayr~ m~~ gözetmeksizin gereksinmelerini kar~~lamaya çal~~t~~~n~, görevlerini kötüye kullananlar~n da cezaland~ r~ld~~~n~~ bildirir haber.
. se., ad. 96, Sal~, 6 Kanunsâni 1324-26 Zilhicce 1326, s. 9-st. ~~
AMASYA

113 — ERMENI KI~KIRTMALARI
Amasya'da çar~~da bulunan dükkan sahibi Ermeni'lerin dükkanlar~n~~ kapayarak evlerine gittikleri ve bunun kimli~i belirsiz bir Ermeni'nin "Ermenileri kesecekler" diye korkutmas~~ nedeniyle oldu~unu
ve olaya sebebiyet verenler hakk~nda soru~turma yap~ld~~~n~~ bildirir
haber.
~ . se., ad. 124, Sal~ , 3 ~ubat 1324-24 Muharrem 1327, S. 3-st. 3.
I ~~4 — NI~AN VE MADALYA
Amasya Metropolidi Parmanos Efendi'ye Yunan Hükümeti taraf~ndan üçüncü rütbeden "Sen Sor" ni~an~~ verildi~ini bildirir haber.
2. se., ad. 389, Per~embe, I 2 Te~rinsânI 1325- I 2 Zilkadde 1327, s.
2-st.3
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115 — HIRSIZLIK
Amasya'n~ n Mehmet Pa~a Mahallesi kasaplar~ ndan olan Karabet ve
Avadis isimli ki~ilerin paralar~ n~~ zorla alan Habib ve Mustafa isimli
ki~ilerin yakalanarak adliyeye verildi~ini bildirir haber.
se.nu. 1562, Pazar, il A~ustos 1329-21 Ramazan 1331, S. 3-st. t
ATAMA, GÖREVDEN ALMA VE ISTIFA HABERLERI
I ~ 6 — ATAMA
Hariciye Nezâreti müste~arl~~~ na Ezer-yan Efendi isimli ki~inin atand~~~ n~~ bildirir haber.
~ . se., ad. 334, Pazar, 6 Eylül 1325-4 Ramazan 1327, s. 1-st. I
r — ATAMA
"Umür-u Siyasiyye ~ubesi" müdürlü~üne Hariciye Nezâreti memurlar~ ndan Hasun Efendi'nin atand~~~ n~~ bildirir haber.
I. se., ad. 334, Pazar, 6 Eylül 1325-4 Ramazan 1327, s. 1-st. I

118 — ATAMA
~ürâ-y~~ Devlet üyeli~ine Estepan Karayan Efendi'nin atand~~~ n~~ bildirir haber.
3. se., nu. 731, Çar~amba, 12 Kanünsâni 1326-24 Muharrem 1329,
s. -st. .
119 — ATAMA
Bo~~bulunan Temyiz Mahkemesi üyeli~ine, ~ürâ-y~~ Devlet üyelerinden Estepan Efendi'nin atand~~~ n~~ bildirir kararname.
se., nu. 841, Pazartesi, 23 May~s 1327-8 Cemaziyelah~ r 1329, s.
~~20 - ATAMA
~stanbul Ticaret-i Bahriye Mahkemesi stajyer üyesi Bedros Karayan'~ n ve Beyo~lu Bidayet Mahkemesi, ~ kinci Hukuk Dairesi stajyer
üyesi Sami Efendi'lerin ba~ar~ l~~ çal~~malar~ndan ötürü kar~~l~kl~~ yer
de~i~tirmelerinin uygun görüldü~ünü bildirir haber.
se., nu. 1073, Çar~amba, 29 ~ubat 1327-23 Rebiülevvel 1330, s.
1 -St.2.
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ATAMA
Limni Sanca~~~Mutasarr~ fl~~~'na, Mihran Boyac~yan'~ n atand~~~ n~~
bildirir haber.
4. se., nu. 1324, Cumartesi, 8 Eylül 1327- ~ o ~evval ~~33o, S.

122 —

ATAMA
Birindizi Konsoloslu~u'na Podgoriçe Konsolos yard~ mc~s~~ Rafl~yan
Efendi'nin atand~~~ n~~ bildirir haber.
5.se., nu. 1286, Cuma, 2 Te~tilliSdni 1328-5 Zilhicce 1330, S. I -st.

123 — ATAMA
Cebel-i Lübnan Mutasarr~ fl~~~ 'na Kuyumcuyan Ohannes Bey'in
atand~~~ n~~ bildirir haber.
5.se., nu. 1325, Cumartesi, 15 Kanünievvel 1328-18 Muharrem
1331, S.
124 — ATAMA
Ergani Mutasarr~ fl~~~'na, Limni mutasarr~f~~ Mihran Boyac~yan'~ n
atand~~~ n~~ bildirir haber.
5. se., nu. 1486, Pazar, 26 May~s 1329-3 Recep 1331, s. 1-st.1
125 — ATAMA
Sicil-i Ahvâl müdürü Agop Hamamc~yan'~n ~ kinci S~ n~f Mülkiye
Müfetti~li~i'ne atand~~~ n~~ bildirir haber.
6. se., nu. 1710, Pazartesi, 13 KanC~ nsâni 1329-27 Safer 1332, s.1st.1
126 — ATAMA
Birinci s~ n~ f Mülkiye Müfetti~li~i'ne Mihran Boyac~yan'~ n atand~~~ n~~
bildirir haber.
6. se., nu. 1847, Pazar, ~~ Haziran ~~33o-2o Recep 1332, S.
127 — GÖREVDEN ALMA
Varna Konsoloslu~u Kanç~ lar~~ Pol Tahtac~ yan Efendi'nin görevinden al~ nd~~~ n~~ ve yerine Mahmud Celaleddin Bey'in atand~~~ n~~ bildirir yaz~ .
6. se., nu. 1921 , Pazartesi, 18 A~ustos 1330-9 ~evval 1332, S.
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128 — ATAMA
Birindizi Konsolosu Nafl~ yan Efendi ile Roma Konsolosu Ali R~ za
Bey'in kar~~l~ kl~~ yer de~i~ tirdiklerini bildirir haber.
7. se., nu. 1998, Cuma, 7 Te~ rinisâni 1330-1 Muharrem 1333, S.
-st. ~~
~~ 29 — ~~ST~ FA
Meclis-i 'Ayin üyelerinden Besaraya, Astoyan ve Telkof Efendilerin
üyelikten istifalar~ n~ n kabul edildi~ini bildirir haber.
7. se., nu. 2056, Pazar, 4 Kanunsâni 1330-1 Rebiülevvel 1333, S.
-st. ~ .
BEYLAN
130 — ERMEN~ 'LERE SALDIRI ~ DD~ASI
Beylân Nahiyesi'nde, çevresine toplad~~~~ki~ilerle birlikte bir Ermeni'nin evine sald~ ran naib için Jamanak Gazetesi'nde ç~ kan bir yaz~ya verilen yan~ tta ad~~ geçen naibin 4-5 ay önce merkeze al~ nd~~~n~,
dolay~s~yla yay~ n~ n gerçek olmad~~~ n~~ bildirir haber.
~ . se., ad. 97, Çar~amba, 7 Kanunisâni 1324-25 Zilhicce 1326, s.
4-st.3.
BILECIK
— MÜSLÜMAN HIR~ST~ YAN ÇATISMASI
Istanbul'da yay~ nlanan Manzume-i EfIcâr Gazetesi'nde Bilecik Ermeni Murahhasas~~ imzas~ yla çekilen telgrafta, tabur a~as~ n~ n
Müslüman köylerden toplad~~~~silahl~~ adamlar ile Sö~üt Kazas~'na
ba~l~~ Çalkara Köyü H~ ristiyanlar~ ndan ~~ o ki~iyi yaralad~ klar~~ ve
ya~ma yapt~ klar~ , suçlu tabur a~as~~ ile zab~ ta memurlar~n~n bu
görevde bulunduklar~~ sürece, yörede güvenli~in sa~lanamayaca~~n~~
bildiren yaz~~ üzerine, D.N.'nin iste~i ile Hüdavendigâr Vilâyeti'nden gelen telgraf. (bkz. 132)
1. se., ad. 117, Sal~ , 27 Kanunsâni 1324-17 Muharrem 1327, S. 0st.2.
132 — MÜSLÜMAN-HIR~ST~ YAN ÇATISMASI
Bilecik ~li, Sö~üt Kazas~ 'na ba~l~~ Çalkara Köyü olay~ yla ilgili olarak
Hüdavendigâr Vilâyeti'nden gelen ve Hisarc~ k ile Çalkara köyleri
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aras~ ndaki çat~~man~ n bu iki köy halk~n~ n aralannda önceden beri
bulunan kin ve dü~manl~ ktan ileri geldi~ini, Çalkaral~lardan 8 ki~inin yaraland~~~ n~, bu olay~ n zaptiyelerin bilgisi oldu~u halde yap~ld~~~, Çalkara Köyünde jandarmalar~ n zorbal~k ve ya~ma yaparak
3-4 ayl~ k çocuklar~n hapsedildi~i haberlerinin gerçek d~~~~ oldu~u
köy muhtar~~ ve ihtiyarlar heyetinin ifadelerinden anla~~lm~~t~r. Haklar~ nda ~ikayet olan iki jandarman~n da suçsuzlu~unun anla~~ld~~~~
ve bu i~in papaz, papaz~n karde~i ve iki ki~i taraf~ndan düzenlenmi~~
oldu~u anla~~lm~~t~ r. Bu sorun hakk~ nda, Murahhasa Tatol'dan
aç~klama istenince, Çalkara Köyü papazlarmdan ald~~~~mektuba dayanarak beyan verdi~ini söyledi~i, böylece soru~turman~n sonuçland~nld~~i ve bununla ilgilenen Ertu~rul Mutasarr~f~'n~n merkez livaya
döndü~ünü bildirir haber.
~~ se., ad. ~~ 19, Per~embe, 29 Kanunsânt 1324-19 Muharrem 1327,
S. o-st.3.
BITLIS
133 — ERMENI KATL~AMI ~DD~ASI
Bitlis V.'den D.N.'e gönderilen ve Garzan'da bulunan ~eyh Hac~~
Mehmet'in Zilan ~eyhiyle birle~erek Ermenileri katledece~ini bildiren ve Ermeni Murahhasas~~ taraf~ndan yap~lan ihbar~n as~ ls~z oldu~unu bildirir telgraf.
~ . se., ad. 41, Sal~, 4 Te~rinisâni 1324-22 ~evval 1326, S. -st.2.
134 — ERMEN~'LER~N TOPRA~ININ ZORLA ALINDI~I ~DD~ASI
Erevalin Gazetesi'nde, Bitlis'te Ermeni'lerin mallar~~ ve e~yalar~n~~ alm~~~olan Seyit Ali ve yak~nlar~n~n serbestçe dola~t~~~~yolunda ç~kan
haberlerin yalan oldu~u ve yap~lan incelemede al~nd~~~~söylenen
topra~~n Ziraat Bankas~'nca sat~lan toprak oldu~unun belirlendi~ini
bildirir haber.
1. se., ad. 85, Per~ embe, 25 Kanunievvel 1324-14 Zilhicce 1326, s.
-st.2.
135 — TA~NAK KOMITESI
Bitlis'te Ta~nak Komitesi'ne ba~l~~ baz~~ ki~ilerin, Ermenilerden zorla
para toplad~~~, Murahhasahânede kendi dü~üncesinden olmayan
Ermeni'leri hapsettiklerini bildirir telgraf.
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~ . se., ad. 106, Cunta, ~ 6 Kanünsâni 1324-6 Muharrem 1327, s.
9-st. 1.
136 — TA~NAK KOMITESI
Bitlis'te Ta~nak Komitesi'ne ba~l~~ iki ki~inin Ermeni halktan zorla
para toplamalar~~ nedeniyle tutuklanmalar~~ üzerine, Meclis-i Mebüsân'a telgraf yollanarak, görevli memurlar~ n haks~z yere suçlanmaya
çal~~~ ld~~~ n~~ bildirir telgraf.
~ . se., ad. 109, Pazartesi, 19 Kanünsâni 1324-9 Muharrem 1327, s.
r 3-st. 3.
137 — ERMEN~'LERE KÖTÜ DAVRANILDI~I ~DD~ASI
Bitlis'ten Manzume-i Efkâr Gazetesi'ne yollanan bir mektupta Ermeni'lere çok kötü davran~ld~~~ , bir Ermeni'nin cesedinin bulundu~u ve Belediye doktorunun i~ kenceyle öldürülmesine karar verdi~ini, bir Ermeni kad~ n~n gö~üsleri kesilerek öldürüldü~ü, Ahlat Kazas~nda da tahsildar~n vergi toplarken iki kad~n~~ dövdü~ünün yaz~ lmas~~ üzerine D.N.'nin iste~i ile Vilâyetten gelen yan~tta, Ermeni'lere
kötü davran~lmad~~~ , arsada bulunan cesedin Ermeni bir köylü oldu~u, o~luyla birlikte geldi~i ve o arsaya dü~erek öldü~ü, bunun
da o~lu taraf~ndan karakola bildirildi~i ve doktor kontrolünde eceliyle öldü~ü anla~~lm~~t~ r. Gö~üsleri kesilerek öldürüldü denilen kad~n olay~ nda ise, böyle bir~eyin duyulmad~~~, Bitlis Ermeni Murahhasal~~~ na da resmen sorulmu~~ve yan~ t al~namam~~t~r. Ahlat'taki
tahsildar~ n da kad~ nlar~~ dövmedi~i ve yap~ lan yay~n~n gerçek d~~~~oldu~unu bildirir haber.
~ . se., ad. 230, Per~embe, 21 May~s 1325-14 Cemaziyelevvel 1327, s.
14-st.2.
138 — ERMEN~'LER~~KATLIAM ~DD~ASI
Sasun Ermeni'lerine kar~~~ katliam yap~larak birço~unun
öldürüldü~ü, Van'da ise kar~~~kl~ klar ç~ kar~ld~~~~yolundaki söylentilere ve al~nan bilgilere dayan~ larak baz~~ gazetelerde ç~kan haberler
üzerine, D.N.'nce Bitlis ve Van Vilâyetlerinden bilgi istendi~i, Sasun ve Van'~n di~er ilçelerinde hiçbir olay ç~kmad~~~~üstelik adi
olaylarda da bir azalma görüldü~ü anla~~lm~~t~ r. Sasun'daki söylentilerin baz~~ suçlular~ n izlenmesinden olaca~~,Bitlis ve Van'da hiçbir
olay~n ç~ kmad~~~, güven ve huzurun sürdü~ünü gazetede yay~ nlanan haberlerin gerçek d~~~~oldu~unu bildirir haber.
2. se., ad. 375, Sal~, 27 Te~rinievvel 1325-25 ~evval 1327, S. I-St.2.

ERMEN ~ LERLE ~~LG ~~L~~HABERLER

83 ~~

DERSIM
139 — ERMENI KÖYLER~~
Dersim'de Ermeni'lere ait köy say~s~ n~ n 30 de~il, 3 köy kadar bile
olmad~~~, hiçbir sald~ r~~ olay~ n~ n meydana gelmedi~i ve Manzüme-i
Efkâr Gazetesi'nde ç~ kan haberin yalan oldu~unu Dersim Mutasarr~ ll~~~'n~ n aç~ klamas~~ üzerine bildirir haber.
. se., ad. 57, Pazar, 23 Te~rinisâni 1324- I 2 Zilkadde 1326, S.
2-S1.2.

D~YARBAKIR
~~ 4o — ERMEN~'LER~ N KATLED~ LD~C~~~DD~ASI
Diyarbak~ r Valili~i'nden 5 Te~rinievvel 1324 tarihiyle yollanan ve
Ermeni'lerin katledilmedi~ini bildirir telgraf.
~ . se., ad. 24, Pazar, 1 2 Te~rinievvel 1324-29 Ramazan 1326, S.
2-st. ~~
141 — S~ LVAN'DA ERMENILER VE KÜRT'LER ARASINDA ÇATI~MA
Silvan'da Ermeni'lere sald~ r~ ld~~~~konusunda gelen haberler üzerine,
Diyarbak~ r V.'den ~ 8 Te~rinievvel 324 tarihiyle gönderilen ve bu
söylentilerin duyuldu~u, ancak bunlardan vilâyetin haberi olmad~~~ ,
yaln~z Ermeni Murahhasal~~~'n~ n iste~i üzerine, Silvan'a biri
Müslüman, biri H~ristiyan olmak üzere iki görevlinin inceleme için
gönderildi~i ve yap~ lan incelemeye göre; Silvan'da ~eyh Dodan A~iretinden birkaç Kürd'ün Be~iri'ye ba~l~~ Canu Köyü halk~n~n hayvanlar~ n~~ götürmeleri üzerine, hayvanlar~~ kurtarmak için köylülerle
h~ rs~zlar aras~ nda ç~ kan çat~~mada köylülerden bir Hristiyan'~n
öldü~ü, fakat hayvanlar~n hepsinin kurtar~ld~~~, h~rs~zlardan
dördünün tutuklanarak adliyeye yolland~~~, söylentilerin bu nedenle
ç~ kt~~~~anla~~lm~~t~ r. Ermeni'lere sald~ nlaca~~n~~ söyleyen papaza nedeni soruldu~unda, kaçm~~~oldu~unun görevli inceleme memurlar~ nca aç~kland~~~ n~~ bildirir haber.
~ . se., ad. 29, Sal~, 21 Te~rinievvel 1324-8 ~evval 1326, s. 2-st. ~~
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142 — ERMENI MURAHHASALI~INCA SADARETE GÖNDERILEN
YAZI
Diyarbak~r Ermeni Murahhasal~~~~taraf~ndan 17 Eylül 324 tarihiyle
yollanan yaz~ ya, Sadâreece yollanan ve görevlerini dürüst yapmayan memurlar~ n cezaland~r~ laca~~n~~ bunun için bir "Meclis-i ~dâre"
ve "Meclis-i Urr~ t~ mi." olu~turulaca~~, ayr~ ca "Maarif" ve "Iktisat"
komisyonlar~~ olu~turuldu~unu bildirir yaz~.
~ . se., ad. 41, Sal~ , 4 Te~rinisâni ~~324-22 ~evval 1326, S. 1-st. 3.
14.3 — VERGI MEMURLARININ HALKA KÖTÜ DAVRANDI~I ~ DD~ASI
Diyarbak~ r'~ n E~vari Nahiyesi'nden Erevalin Gazetesi'ne gönderilen
mektupta, vergi tahsili için gelen memurlar~ n hayvanlar~ n~ n yemlerini ve kendi yiyeceklerini halktan zorla ald ~ klar~ n~~ ve polisin halka
eziyet etti~ini bildiren yaz~ n~ n do~ru olmad~~~ n~~ bildirir haber.
~ . se., ad. 102, Pazartesi, 12 Kanimisâni 1324-2 Muharrem 1327, s.
7-st.3.
144. — S~ LVAN'DA ERMEN~ 'LERE ZULÜM YAPILDI~I ~DD~ASI
Silvan'dan gönderilerek Manzi~ me-i Efkâr Gazetesi'nde ç~ kan, Diyarbak~ r ve çevresinde Ermeni'lere yap~ lan mezalimin sürdü~ü ve
hükümetçe bir önlem al~ nmad~~~ , mebus seçimlerinde Türklerin
yapt~ klar~~ haks~zl~ klara göz yumuldu~ u, Ittihat ve Terakki Cemiyeti
~ubesinin yak~ nda huzuru sa~layaca~~z diyerek Ermenileri oyalad~~~~
ve Ermenilerin yoksullu~unun son derece artt~~~ n~~ bildiren mektup
üzerine, durumun D.N.'i taraf~ndan Diyarbak~ r'dan soruldu~unu ve
Diyarbak~r Valisinin gönderdi~i yaz~da her yerde oldu~u gibi Diyarbak~ r'da da baz~~ s~radan olaylar oldu~u ancak mezalim ve haks~zl~ k iddialar~ n~n gerçek d~~~~ oldu~u, hayvan h~ rs~zl~~~~nedeniyle
köylüler aras~ nda ç~ kan olay önceden bildirilmi~ ken Ermeni Murahhasa Vekilinin Kürtlerin birçok ki~ iyi öldürdü~ü ve yaralad~~~~yolundaki aç~ klamas~ n~n as~ ls~zl~~~~anla~~lm~~t~ r. Durumun incelenmesi
için her tarafa Müslüman ve H~ristiyan memurlar yolland~~~ n~~ ve
gazeteye yaz~ lan yaz~ n~ n gerçek d~~~~oldu~unu bildirir haber.
~~. se., ad. 131 , Sal~ , lo ~ubat 1324-2 Safer 1327, s. 2-st.3.
145 — SEÇIMLERDE ERMENILERE ZOR KULLANILDI~I ~DD~ASI
Diyarbak~ r'dan Manzüme-i Efkâr Gazetesi'ne gönderilen ve mebus
seçimlerinde Ermenilere istekleri d~~~ nda oy vermeleri için zor kul-
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lan~ ld~~~, halk~ n yokluk içinde muhtaç oldu~u hakk~ ndaki haberin
as~ ls~z oldu~una dair Diyarbak~ r'dan D.N.'e gönderilen yaz~.
. se., ad. 167, Çar~amba, 18 Mart ~~ 325-9 Rebiülevvel ~~ 327, s.
5-st.2.
146 — OKUL AÇMA ~ ZN~~
Diyarbak~ r'~ n Hisarl~~ Mahallesi'nde Ermeni Katolik toplumu çocuklar~ n~~ okutmak üzere ~ btidai ve Rü~tiye bölümlerinden olu~an bir
okul açabilmesi için Amelya Han~m'a izin verildi~i ve bu iznin uygulanmas~ nda Maarif Nezareti'nin yetkili oldu~unu bildiren ve
Maarif Naz~ r~~ ~smail Hakk~~ ~ mzas~ n~~ ta~~yan yaz~.
3. se., nu. 833, Cumartesi, 14 May~s 1327-28 Cemaziyelevvel 1329,
S. 1-st.2.
EREGL~~
147 — B~R ERMENININ ÖLDÜRÜLMESI

Ere~li Kazas~= Osmaniye Nahiyesine ba~l~~ Diyula(?). köyü halk~ndan Ermeni bir sat~c~y~~ öldüren iki ki~inin yakalanm~~~ve Adliye'ye
yollanm~~~oldu~unu bildirir haber.
1. se., ad. 16o, Çar~amba, ii Mart 1325-2 Rebiülevvel 1327, s. 5St.2.
ERZINCAN
148 — ÖLÜM
Erzincan civar~ nda birkaç hayvamyla birlikte ölmü~~olan Ermeninin, yap~lan inceleme sonucu vah~i hayvanlar taraf~ ndan
öldürüldü~ünün anla~~ld~~~n~~ bildirir haber.
~ . se., ad. 50, Cumartesi, 15 Te~rinisâ'ni 1324-3 Zilkadde 1326, S.
3-st.3
149 — HUZUR VE GÜVENLI~IN OLDU~U
24 ~ubat'ta Erzincan'da çar~~~ve pazarda Müslüman ve Ermenilerin
dükkanlar~ n~~ açt~ klar~, yörede güvenlik ve huzur oldu~unu bildirir
haber.
I. se., ad. 151, Pazartesi, 2 Mart 1325-22 Safer 1327, s. 3-st. 3.
Belleten C. LV, 53
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GÖÇ
~~ 5o — Müslüman ve Ermeni vatanda~lar~ n A.B.D.'ne göç etmek için Marsilya'ya gittikleri ve çe~itli nedenlerden dolay~~ zor durumlarda kald~ klar~~ ve böyle durumlara dü~ülmemesi için neler yap~ lmas~~ gerekti~ini bildirir haber.
1. se., ad. ~~ 17, Sal~ , 27 Kanün~sân~~ 1324-17 Muharrem 1327, s. ~~
st.2.
GÜMCJ~HANE
151 — VERGI TAHS~ LDARININ GÖREVDEN ALINMASI
Gümü~hane vergi tahsildarm~ n, Trabzon Ermeni Murahhasal~~~~ve
Gümü~ hane Ermeni toplumu taraf~ndan yap~lan ~ikayet üzerine
görevinden al~nd~~~ n~~ bildirir haber.
~ . se., ad. 117, Sal~ , 27 Kanünisâni 1324-17 Muharrem 1327, S. 12St. I
HARPUT (Elaz~~)
152 — ERMENILER ALEYHINE KARGA~A
Istanbul'da yay~ nlanan Erevalin Gazetesi'nde (Te~rinievvel 9o8 tarihli ve 6917 nolu gazetede), Harput Türk ve Kürtleri taraf~ ndan
Ermeniler aleyhine karga~a ç~kar~ ld~~~ n~~ yazan haberin do~ru olmad~~~ n~~ bildiren, Elaz~~~Vali Vekili Naim'in telgraf~.
~ . se., ad. 27, Pazar, ~ g Te~rinievvel 1324-6 ~evval 1326, S. I3-st. 2.
153 - ERMENI KATL~ AMI ~ DD~ASI
Harput'tan yaz~ l~ p Istanbul'da yay~ nlanan Jamanak Gazetesi'nde ç~ kan mektuptaki, Müslümanlar~ n komite kurarak Ermenileri katletme haz~rl~~~~içinde bulunduklar~~ haberinin tamamen as~ ls~z oldu~unu bildirir haber.
~ . se. ad. 65, Sal~ , 2 Kanuni evvel 1324-21 Zilkadde 1326, s. ~ -st.2
HALEP
~~ 54 — MÜSLÜMAN VE ERMENI HALK ARASINDA HUZURSUZLUK
Halep'ten Istanbul'a çekilen özel bir telgrafta Antep'te huzurun bozuldu~u ve Ermenilerin deh~et içinde oldu~u haberinin gerçek ol-
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mad~~~ , bu söylentileri ç~ karanlar~ n soru~turuldugu ve askeriye taraf~ ndan gereken önlemlerin de al~ nd~~~ n~~ bildirir haber.
~ . se., ad. 28, Pazartesi, 20 Te~rinievvel 1324-7 ~evval 1326, s. 1-st.2
155 — ZEYTUN'DA ZORLA VERGI TOPLANDI~I ~ DD~ASI
Manzume-i Efkâr Gazetesi'nde Zeytun halk~ n~ n k~tl~ k nedeniyle son
derece yoksul olmas~ na kar~~ n, vergi konusunda zor ve ~iddet kullan~ ld~~~~yolundaki haberin as~ ls~z oldu~unu bildirir haber.
1. se., ad. 15 , Pazartesi, 2 Mart 1325-22 Safer 1327, S. 13-st. 2.
156 — MÜSLÜMAN VE HIR~ST~YAN HALKIN BÖLGELERINE
YOLLANMASI
Halep V.'den D.N.'e 26 Nisan 325 Tarihiyle yollanan ve Zeytun'dan Göksun'a, Göksun'dan Zeytun ve çevresine da~~lan
Müslüman ve H~ ristiyan halk~ n kendi bölgelerine gönderilmi~~oldu~u, güvenlik ve huzurun sa~lanm~~~bulundu~unu bildirir haber.
I. se., ad. 208, Çar~amba, 29 Nisan 1325-22 Rebiülah~ r 1327, S.
— st.2
157 — GÜVENLI~IN SA~LANMAS' VE YARDIM
'den
Halep V.'den D.N.'e 26 Nisan 325 tarihiyle gönderilen ve
(okunamam~~t~ r) gönderilen kaymakam vekilinin bildirdi~ine göre
Ermenilerinin kendi bölgelerine
Lazkiye ve çevresinde bulunan.
geri gönderildi~i ve yerle~tirildi~i, bu~day ve yiyecek gereksinmelerive çevresinde güven ve huzurun sa~land~~~ n~~ bilnin kar~~land~~~~
dirir haber.
~ . se., ad. 208, Çar~amba, 29 Nisan 1325 — 22 Rebiülahir 1327, S.
— st.3.
158 — LAZK~YE MUTASARRIFI
Ermenice K~~~~Gazetesi'nin Adil Bey Dahiliye Nezâreti Vekâletinde
bulundu~u s~ rada, Ermenilerin öldürülmesini önleyen, onlar~~ koruyan Lazkiye Mutasarr~f~n~~ Trablus'a sürdü~ü, Lazkiye Mutasarr~ f~n~~
Trablus'a sürdü~ü, Lazkiye Mutasarr~ f~~ Mehmet Ali Bey'in bu nedenle Trablusa atand~~~n~~ yazmas~~ üzerine Lazkiye Mutasarr~ f~n~n
"Sicil-i Ahvâl-i Memurin" komisyonunun karar~~ ile atand~~~ n~~ yap~lan yay~ n~ n kötü niyetli oldu~unu bildirir haber.
~~. se., ad. 212, Pazar, 4 May~ s 1325-26 Rebiülahir 1327, s. 1-st. 3.

836

MEHMET SEYITDANLIO~LU

159 — HALKIN EVLERINE YERLE~TIRILMESI
Halep V.'den ~~ May~s 325 tarihiyle gönderilen ve yörede güvenlik
ve huzurun sürdü~ünü, olaylarda suç i~lemi~~olanlar~ n Adliyeye
gönderildi~ini, çal~ nm~~~mal ve hayvanlar~ n sahiplerine geri verildi~i
ve evlerini terk edenlerin tekrar getirilerek yerle~tirildi~ini bildirir
haber.
. se., ad. 212, Pazar, 4 May~s 1325-26 Rebiülahir 1327, S. 1 -St. 2.
16o — GÜVENLI~IN SÜRMESI
Halep V.'den D.N.'e 6 May~s 325 tarihiyle gönderilen ve Mara~'ta
hiçbir olay olmad~~~~ve huzur ve güvenli~in sürdü~ünü bildirir haber.
1. se., ad. 217, Cuma, 8 May~ s 1325-1 Cemaziyelevvel 1327, s. 2-st.
161 — TUTUKLAMALAR
Halep V.'den D.N.'e ii May~ s 325 tarihiyle gönderilen ve merkezde hiçbir olay olmad~~~n~ , Mara~'ta 45 ki~inin tutuklanarak Adliyeye yolland~~~~ve Nizamiye Taburlann~n gelmesiyle halk~n heyecan~n~ n yat~~t~~~ , Redif Taburlann~ n terhis edilece~ini bildirir haber.
~ . se., ad. 222, Çar~amba, 13 May~s 1325-6 Cemaziyelevvel 1327, s.
1-st. 2
162 — KONUTLARIN ONARIMI — YARDIM
Halep V.'den D.N.'e ~ g May~s 325 tarihiyle gönderilen ve Antakya'da onanlmakta olan 71 Ermeni konutunun, 50 sinin onar~ m~ n~ n
bitti~i, 21 nin de üç güne kadar bitirilerek sahiplerine verilece~ini
bildirir haber.
1. se., ad. 231, cuma, 22 May~s 1325-15 Cemaziyelevvel 1327, s. 15
st.3
163 — HIRIST~YAN HALKIN EVLERINE YERLE~TIRILMESI
Halep V.'den D.N.'e 23 May~s 325 tarihiyle gönderilen ve olaylarda
evlerini terk ederek Belen'e giden 42 H~ ristiyan ailenin tekrar evlerine yerle~tirildi~i, yörenin Müslüman halk~~ taraf~ ndan korunmu~~
olan mallann~n da kendilerine geri verildi~ini bildirir telgraf.
1. se., ad. 236, Çar~amba, 27 May~s 1325-20 Cemaziyelevvel 1327,
s. 16-st. 2
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164 — YARDIM
'de (okunamam~~t~ r) yanan konutlar~ n onar~ m~, yeHalep'e ba~l~~
muhtaç
durumda bulunanlara konut ve yiyecek yarm~,
niden yap~
para
ile
ilgili olarak Meclis-i Mebûsân ve Âyân'ca
d~ m~~ için ayr~lan
kabul edilerek Padi~ah onay~yla yürürlü~e giren yasa metni.
2. se., ad. 469, Sal~, 16 ~ubat 1325-19 Safer 1328, s.
~STANBUL
165 — SALDIRI
~stanbul Savc~l~~~'nca, bir k~za zorla tecavüz etmek suçundan aranan Bedros'un nerede görülürse tutuklanmas~ n~~ ve Cinayet Mahkemesi hapishanesine teslim edilmesini isteyen bildiri.
5. se., nu. 1320, Pazartesi, ro Kanunievvel 1328-13 Muharrem
1331, S.
166 — SALDIRI
~stanbul Savc~ l~~~'ndan bildirilen ve ~ rza sald~r~~ suçundan aranan ve
halen Romanya'da kaçak bulunan Ermeni Yakup isimli ki~inin Ceza Muhakemeleri Kanunu uyar~ nca nerede görülürse tutuklanmas~n~~ isteyen yaz~.
6. se., nu. 1662, Sal~ , 26 Te~rinisâni 1329-9 Muharrem 1339, s.
5-st.2
167 — SAHTEC~L~K
~stanbul Savc~l~~~'ndan bildirilen ve evini ve e~yalar~ n~~ sigortadan
para almak amac~yla kasten yakan, Sanyer'de oturan Kalfayan o~lu
Kigork'un nerede görülürse tutuklanarak mahkemeye teslim edilmesini isteyen yaz~.
6. se., nu 1662, Sal~, 26 Te~rinisâni 1329-9 Muharrem 1339, s.
5-st.2.
168 — YARGILAMA
~stanbul Merkez Kumandanl~~~'ndan bildirilen ve Kalfa köyünde, 2
Müslüman ve I H~ ristiyan, öldüren, 4 H~ ristiyan~~ yaralayan, köyde
baz~~ evleri, de~irmeni ve okulu yakan ve halen kaçak olan De~irmenci Manol, Çiftçi Tana~, Bakkal Çak~r, Yorgi, ihtiyar Heyeti'nden Hac~~ Papa ve Apostol isimli ki~ilerin to gün içinde Divân-~~
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Harb-i Örfrye ba~vurmalan gerekti~i, aksi halde g~yaben yarg~lanarak medeni haklar~ndan yoksun lul~nacaldan ve mallar~na el konulaca~~n~~ bildirir haber.
se., n~~. 1875, Pazar, 29 Haziran 1330-18 ~aban 1332, s. ~ -st.1
I69 — SAHTE PARA BASIMI
~stanbul Savc~l~~~'nca gönderilen ve çe~itli zamanlarda sahte para
basarak bir k~sm~n~~ piyasaya süren Niko, Nikola, Yani, Azaryan ve
Anabenet Antuan'~n Ceza Kanunu gere~ince mahkeme edilmek
üzere nerede görülürse görülsün tutuklanarak mahkeme hapishanesine gönderilmesini isteyen yaz~.
se., nu. 2251, Sal~, 21 Temmuz 1331-21 Ramazan 1333, s. ~ -st.
170 — SAHTE PARA BASIMI
Çe~itli zaman ve yerlerde sahte para basarak bir k~sm~n~~ piyasaya
süren ve haklar~nda tutuklama karar~~ verilmi~~olan Niko, Nikola,
Azaryan, Yani ve Anabenet Antuan'~ n Ceza Kanunu gere~ince
mahkemeye gelmeleri için verilen süre ~~ o gün uzat~lm~~t~r. Bu süre
içinde mahkemeye gelmedikleri taktirde g~yaben yarg~lanarak yasal
haklar~ ndan mahrum edilecekleri ve mallar~na el konaca~~n~~ bildirir
yaz~.
se., nu. 2413, Per~embe, 7 Kanunisâni 1331-14 Rebiülevvel 1334,
s. 3-st. i.
~Z~N
17 i — YAYIN ~ZN~~
Divân-~~ Harb-i Örfrce kapat~lm~~~olan Manzûme-i Efkâr Gazetesi'nin tekrar yay~nlanmas~na izin verildi~ini bildirir haber.
4. se., nu. 1058, Cumartesi, ~ l ~ubat 1327-5 Rebiülevvel 1330, s.
2-st.2
172 — NORADOKYAN EFENDI'NIN MECLIS-I AYAS'DAN ~ZN~~
Meclis-i Ayin üyelerinden Noradonkyan Efendi'nin iznine ili~kin
"~ûrâ-~~ Riyâset "tutana~~n~n görü~ülece~ini bildirir Meclis-i ikyân'~n
gündemi.
8. se., nu. 2448, Per~embe, ii ~ubat 1331-20 Rebiülah~r 1334, s.
-st.
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173 — NORADOKYAN EFENDI'NIN MECLIS-~~ÂYÂN'DAN ~ZN~~
Meclis-i Ayin üyelerinden Noradonkyan Efendi'nin iznine ili~kin
"~t~ râ-~~ Riyâset” tutana~~n~ n görü~ülece~ini bildiren Meclis-i
Âyân'~n gündemi.
8. se., nu. 2452, Pazartesi, 15 ~ubat 1331-23 Rebiülah~r 1334, S.
2-st. ~~
174 — NORADONKYAN EFENDI'NIN MECLIS-I ÂYÂN'DAN ~ZN~~
Meclis-i Âyân üyelerinden Noradonkyan Efendi'nin iznine ili~kin
"~ürâ-~~ Riyâset" tutana~~ n~ n görü~ülece~ini bildiren Meclis-i Ayin
gündemi.
8. se., nu. 2455, Per~embe, 18 ~ubat 1331-27 Rebiülahir 1334, s.
5-st. ~~
KARAA~AÇ (Isparta)
175 — B~R ER~VIEN~ NIN ÖLDÜRÜLMESI
Karaa~aç'ta bir Ermeni nalbant~n kavga s~ ras~nda b~ çak ile
öldürüldü~ü ve suçlunun Adliyeye yolland~~~n~~ bildirir haber.
~ . se., ad. 38, Cumartesi, I Te~rinisâni 1324-19 ~evval 1326, S. 2-st.
3
KAYSERI
176 — ERMENI POLISE SALDIRI
Kayseri'de bir Ermeni polisin asker ile devriye gezdi~i s~rada sald~r~ya u~rad~~~~ve polis elbisesinin ç~ kar~ld~~~~yolunda Ermenice gazetelerde ç~ kan haberler üzerine, D.N.'nin Kayseri Vilayeti'nden bilgi
istedi~i ve gelen yan~ tta, polisin silahl~~ bir Ermeni genci yakalamad~~~~için halk taraf~ ndan ~ikayet edildi~i ve gazetelerin kötü amaçlarla böyle yaz~lar yazd~~~n~~ bildirir haber.
~ . se., ad. 33, Pazar, 26 Te~rinievvel 1324-13 ~evval 1326, s. -st.
177 — ERMENI ~TT~ HAD HEYETI
Kayseri Mutasarnfi'n~ n, Ermenilere iyi niyetli davranmad~~~,
hükümet merkezine yanl~~~bilgi verdi~i, Ürgüp'e giden bir Ermeni
papaz~n~ n öldürülmesi olay~n~ n gerçek olmay~ p, bunun Ermeni Itti-
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had Heyeti'nce Ermenileri tahrik etmek için uyduruldu~unu EUb-~~
Ali'ye yazarak Ermenileri yalanc~ l~ kla suçlad~~~~yolunda haberlerin
Ermenice gazetelerde ç~ kmas~~ üzerine durumun Ankara Vilayeti'ne
soruldu~ u ve Ankara Valisinin yollad~~~~telgrafta Everek yerine
Ürgüp yaz~ lmas~~ nedeniyle bu yanl~~l~~~ n do~du~u Kayseri Mutasarr~ fl~~~ n~ n bu yüzden yanl~~~bilgi verdi~inin anla~~ld~~~ n~~ bildirir
haber.
~ . se., ad. 55, Per~embe, 2 Te~rinisa- ni 1324-9 Zilkadde 1326, s.
2-st.3.
178

MÜSLÜMAN ERMENI ANLA~MAZLI~I
Erevalin Gazetesi'nde Kayseri'de Müslüman halk taraf~ ndan Ermeniler hakk~ nda kötü dü~ ünceler beslendi~ini bildiren yaz~ ya yan~ t
olarak Kayseri'den gönderilen telgrafta, ~imdiye de~in Kayseri'de
huzur ve güvenli~in sürdü~ü, Müslüman ve H~ ristiyanlar~ n birbirleriyle karde~~gibi geçindi~i, ancak böyle oldu~u halde bu gibi yay~ntarla iki ulusu birbirine dü~ ürmek isteyenlerin haklar~ nda soru~turma aç~ lmas~ n~ n gerekti~i, Kayseri'de Frans~z ve ~ngiliz misyonerlerin de bulundu~u, gerek bunlar~ n gerekse bir Ermeni memurun
yollanarak gereken incelemenin yap~ld~~~n~~ bildirir haber.
~ . se., ad. 113, Cuma, 23 Kan~emis:ni 1324-13 Muharrem 1327, s.
3-st.

179 — ERMENILERE KÖTÜ DAVRANILMASI
Kayseri'de Ermenilere kötü davran~ ld~~~na dair Manzi~ me-i Efktr ve
Ceride-i ~arkiye gazetelerinde ç~ kan haberler üzerine, D.N.'nin iste~i ile Kayseri Mutasarr~ fl~~~'ndan gönderilen ve bu yay~ nlar~ n yalan
Oldu~u ve kötü niyetlerle yaz~ ld~~~ n~~ bildirir haber.
~ . se., ad 114, Cumartesi, 24 Kard~nisâni 1324-14 Muharrem 1327,
s. ~ o-st.
18o — ADANA'YA TABUR GÖNDERILMESI
(bkz.no.11)
MALATYA
181 — ERMENILERE ZULÜM VE YA~MA YAPILDI~I IDDIASI
Jamanak Gazetesi'ne, Arapkir'den yaz~ lan bir mektupta, ya~malar
yap~ ld~~~~ve orada bulunan müdir ve polislerin Ermenilere mezalim
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yapt~~~ n~~ yazan haberlerin gerçek d~~~~oldu~unu bildirir haber.
1. se., ad. 151, Pazartesi, 2 Mart 1325-22 Safer 1327, S. 3-st.3
MU~~
182 — ERMEN~LERDEN VERGI ALINMAMASI ISTE~I
Rahip Vartan taraf~ ndan Erevalin Gazetesi'ne gönderilen telgrafta,
Mu~'ta Ermenilere yard~ m olarak gönderilen paran~ n yetmedi~i,
Mu~, Bulan~k Sason ve Varto halk~ n~n aç oldu~u vergi memurlar~n~ n yard~ m paras~ n~~ da vergi olarak geri ald~~~, bu nedenle geçici
bir zaman için kendilerinden vergi al~ nmamas~n~~ isteyen haber ve
buna verilen yan~ tta, haberin gerçek d~~~~ oldu~u ve e~er do~ru ise
bunu kimlerin yapt~~~ n~ n gazetece kan~ tlanmas~~ gerekti~ini, ancak
bundan sonra soru~turma aç~ labilece~ini bildirir haber.
~ . se., ad. 8o, Çar~amba, 17 Kanünievvel 1324-6 Zilhicce 1326, S.
~~ -st.2
183 — ERMENILERIN GÖÇ ETTI~I ~ DD~ASI
Sisak Nalbantyan imzas~ yla Manzüme-i Efkâr Gazetesi'ne gönderilen yaz~da, yörede k~ tl~ k oldu~u ve böyle bir s~ rada halktan zorla
vergi al~nd~~~, devlet memurlar~n~ n istibdat devrindeki hareketlerini
de~i~tirmedi~i, bu nedenle halk~ n dayanamayarak yabanc~~ ülkelere
göç ettikleri haberi üzerine, Mu~~Mutasarr~fl~~~'ndan gönderilen yaz~da, yap~ lan inceleme sonucu gönderilen yaz~da, yap~ lan inceleme
sonucu gönderilen yaz~ n~ n iftira ve as~ ls~z oldu~u ve Nalbantç~yan
hakk~ nda soru~turma aç~ ld~~~n~~ bildirir haber.
~ . se., ad. 153, Çar~amba, 4 Mart 1325-24 Safer 1327, S. 12-st.1
184 — SEKIZ ERMENININ ÖLDÜRÜLDÜ~Ü ~ DD~ASI
Bulan~ k'ta 8 Ermeninin öldürüldü~ünün Patrikhane'den bildirilmesi
üzerine D.N.'ce yap~ lan soru~turmada olay~ n as~ls~z oldu~unun anla~~ld~~~ n~~ bildirir haber.
~ . se., ad. 238, Cuma, 29 May~ s 1325-22 Cemaz'.yelevvel 1327, S.
4-st. ~~
185 — TUTUKLAMA
Mu~'un U~nonun köyünden Han~ m isimli kad~ n~~ öldürerek kaçan
Bedros, Kirkor ve Ohannes isimli ki~ilerin tutuklanarak Adliyeye
verildi~ini bildirir haber.
5. se., nu. 1562, Pazar, ii A~ustos 1329-21 Ramazan 133 , S. 3-st. ~~
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NI~AN VE MADALYA HABERLERI
186 — PAPALIK
Ermeni Katolik Toplumu ileri gelenlerinden Kasbar Haçadoryan
Efendi'ye Papa taraf~ndan "~övalyelik Ni~an~" verildi~ini bildirir haber.
. se., ad. 284, Çar~amba, 15 Temmuz 1325- ~~~~ Recep 1327, s.
-st. 2
187 — BELÇIKA KRALI
Hariciye Nezareti Müste~ar~~ Ohannes Kuyumcuyan'a Belçika Kral~~
taraf~ndan birinci rütbeden "Kuron Ni~an~" verildi~ini bildirir haber.
2. se., nu. 609, Per~embe, 12 A~ustos 1326-8 ~aban 1328, s. ~ -st.~~
188 — OSMANLI HÜKÜMETI
E~itim ile ilgili hizmetlerinden dolay~~ Gelekyan Han~ m'a üçüncü
rütbeden "Maarif Ni~an~" verildi~ini bildirir haber.
4. se., nu. 947, Per~embe, 29 Eylül 1327-20 ~evval 1329, s.
189 — OSMANLI HÜKÜMETI
Paris'te ya~ayan Ermeni ilerigelenlerinden Ermeni Murahhasas~~ Kibaryan Efendi'ye üçüncü, Osmanl~~ Ticaret Odas~~ üyelerinden Jozef
Manok, Nesim Rozanas ve Mücevheratç~~ S~vac~yan efendilere de
dördüncü rütbeden "Mecid i Ni~an~" verildi~ini bildirir haber.
4. se., nu. 1170, Cumartesi, 23 Haziran 1328-20 Recep 1330, S.
1-st. ~~
~~ 90 — OSMANLI HÜKÜMETI
Londra'da ya~ayan Osmanl~~ tüccarlar~ndan Leon Zorayan Efendi'ye dördüncü rütbeden "Ni~an-i Osmâni" verildi~ini bildirir haber.
se., nu. ~~~ 98, Çar~amba, 25 Temmuz 1328-24 ~a'ban 1330, S.
-st. 2.
91-FRANSIZ HÜKÜMETI
Meclis-i Maarif üyelerinden Jozefyan Efendi'ye Fransa Hükümeti
taraf~ ndan be~inci rütbeden "Lejyon De Nor Ni~an~" verildi~in bildirir haber.
se., nu. 1326, Pazar, 16 Kanunievvel 1328-19 Muharrem 1331, s.
-st. 2
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192 - OSMANL~~HÜKÜMETI
Darülfiinun laboratuvarlar~~ için ~ oo lira yard~ mda bulunmu~~olan
tüccar Bunon De~irmenciyan Efendi'ye üçüncü rütbeden bir "Maarif Ni~an~" verildi~ini bildirir haber.
6. se., nu. 1719, Cumartesi, 22 Kanunsâni 1329-8 Rebiülevvel
I 332,s. 1-st. ~~
193 — OSMANL~~HÜKÜMETI
Sanayi-i Nefise Mektebi, tezhib (yald~zc~l~k) bölümü ö~rencilerinden
Artin Terziyan Efendi'ye "Gümü~~Sanayi Madalyas~" verildi~ini bildirir haber.
6. se., nu. 1767, Çar~amba, 12 Mart 1330-27 Rebiülahir 1332, S.
1-St. 2
194 — OSMANL~~HÜKÜMETI
Doktor Pe~temalc~ yan Pa~a'n~ n e~i Madam Azel Luiz Pe~temalc~yan'a üçüncü rütbeden "~efkat Ni~an~" verildi~ini bildirir haber.
6. se., nu. 1767, Per~embe, 13 Mart 133o-28 Rebiülahir 1332, s.
I -st. I
195 — OSMANL~~HÜKÜMETI
Osmanl~~ yay~nc~l~~~ nda ve özellikle Matbaa-i Amire'de ba~ar~l~~ çal~~malar yapm~~~olan Haçik Kigorkyan Efendiye dördüncü rütbeden
"Mecid i Ni~an~" verildi~ini bildirir haber.
7. se., nu. 1974, Cuma, ~ o Te~rinievvel 1330-3 Zilhicce 1332, s.
-st.~ .
SERBESTI GAZETESI
196 — ERMENILERIN DAHILIYE NEZARET~ NE BA~VURUSU
Serbesti Gazetesi'nde ç~ kan bir habere göre, baz~~ Ermenilerin vali
muavinli~i elde etmek için D.N.'e ba~vurdu~u anla~~lm~~t~r. Bu i~i
yapanlar~ n kimler oldu~unun aç~klanmas~= beklendi~ini bildirir
haber.
~ . se., ad. 82, Cuma, 19 Kanunievvel 1324-8 Zilhicce 1326, S. 4-st.3
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SIIRT
197 — ERMENILERIN KATLED~LECE~~~~DD~ASI
Siirt Murahhasa Vekili taraf~ ndan gönderilen ve Manzüme-i Efick
Gazetesi'nde yay~ nlanm~~~olan, H~ ristiyanlann önceden zorla al~nm~~~olan mallar~n~ n geri verilece~ini duyan Müslümanlar~n, H~ristiyanlar' katledece~i ve bu nedenle halk~ n tela~~içinde oldu~unu bildiren haber dolay~s~ yla, Bitlis Vilâyeti'nden gönderilen telgrafta,
murahhasa vekilinin 8o ya~~ nda çok ya~l~~ bir ki~i oldu~unu ve kiliseye kabul edilmemesi için Patrikhane'nin emir verdi~i, Siirete baz~~
adetlerden vazgeçilmesi için çal~~malar yap~ld~~~~ bu s~ rada, baz~~
kötü niyetli ki~iler Müslümanlar~n H~ristiyanlara sald~raca~~~söylentisini ç~kard~ larsa da herhangi bir olay olmad~~~, ayr~ca herkesin
mal~ n~n da~~t~ld~~~ , gazetede ç~ kan haberin as~ls~z oldu~unu bildirir
haber. (blcz. 198)
~ . se., ad. 15o, Pazar, ~~Mart '325-12 Safer 1327, s. I 2-St.2.
198 — ERMENI K~L~SES~ 'N~N ARANMASI
Siirt Murahhasa vekili taraf~ ndan Manzilme-i Efkar Gazetesi'ne
gönderilen ve Ermenilerden al~nan mallar~ n geri verilmedi~i ve Ermeni Kilisesi'nin arand~~~~yolunda ç~kan haberlerin gerçek d~~~~ oldu~u, Murahhasa Vekilinin durumu hakk~ nda önceden bilgi verildi~i,da~~t~lan mallar~n ayr~nt~l~~ defterlerle belirlenerek gönderildi~i,
yörede huzur ve güvenli~in sürdü~ü, Ermeni kilisesi'nin de aranmad~~~, ancak Murahhasa'n~ n ba~ka bir yerde oldu~u s~rada kiliseye silahl~~ alt~~ ki~inin sakland~~~~duyulunca kiliseden biri ile ve kendi
istekleriyle arand~~~, gazetede ç~kan haberin do~ru olmad~~~n~~ bildirir haber.
~~ se., ad. 16o, Çar~amba, ii Mart 1325-2 Rebiülevvel 1327, S. 5st.
S~VAS
199 — ERMENILERE ZU LÜM YAPILDI~I ~DD~ASI
Sivas'tan Manziime-i Efkâr Gazetesi'ne gönderilen mektupta, Ermenilerin mezalime u~rad~klar~~ ve bu nedenle çok say~da silah istediklerini, Hamidiye Alaylar~~ askerlerinin gece köyleri bast~klar~~ haberi
üzerine gerekli önlemlerin al~nd~~~n~~ bildirir haber.
. se., ad. 45, Pazar, g Te~rinisâni 1324-27 ~evval ~~326, s. -st.2
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200 - ERMENILERE KÖTÜ DAVRANAN YÖNETICILERIN SORU~-

TURULMASI
Sivas'~n Zara Kazas~~ Kaymakam!, Belediye Ba~kan~~ ve Naibinin
görevlerini kötüye kulland~ klar~~ ve Ermenilere kötü davrand~ klar~~
yolunda Manzüme-i Efkâr Gazetesi'nde ç~kan haber üzerine,
D.N.'ce yap~lan soru~ turma sonucunda, Kaymakam~n izinli oldu~unu, Naibin Istanbul'a geldi ~ini, di~erlerinin ise soru~ turmas~n~n
sürdü~ünü bildirir haber.
. se., ad. 51, Pazar, 16 Te~rinisâni 1324-5 Zilkadde 1326, s. 3-st. ~~
20 1

SIKIYÖNET~M ~LANI ~DD~ ASI-DÜZELTME YAZISI
Sivas V.'den D.N.'ne 27 May~ s 325 tarihiyle gönderilen ve ~ttihad
Gazetesi'nde Ermeni Patrik Vekili ile birlikte, Mahmut ~evket Pa~a
ile görü~ meye giden heyetten birinin Merzifon'da da s~k~yönetim
ilan edilece~i hakk~nda görü~~belirtti~i oysa orada s~k~ yönetim ilan~n~~ gerektirecek bir~ ey olmad~~~~gibi yöre halk~n~ n da iyi geçindi~i,
bu nedenle Murahhasa Vekâleti'nden, Ermeni ilerigelenlerinden,
Sadâret'e ve Ermeni Patrikli~i'ne, gazetelere birer düzeltme yaz~s~~
gönderildi~ini bildirir haber.
1. se., ad. 242, Sal~, 2 Haziran 1325-26 Cemaziyelevvel 1327, S.
2-st. ~~

202 - ATAMA

Sivas merkez kaymakaml~~ina, Haçin Kaymakarn~~ Artin Apartiyan'~ n atand~~~n~~ bildirir haber.
5. se., nu. 1550, Sal~ , 30 Temmuz 1329-9 Ramazan 1331, S. -st.
203 — MADEN ~MT~YAZI
Ticaret ve Ziraat Nezâreti'nden bildirilen ve Sivas ~li, Su~ehri kazas~nda bulunan, 2 Kanunievvel 305 tarihinde imtiyaz~~ Sercanyan
Efendi ve ortaklar~ na verilmi~~olan simli kur~un madeninin "Maden
Nizâmnâmesi"nin 6o. maddesi gere~ince imtiyaz~n~n kald~ nld~~~n~~
duyuran haber.
8. se., nu. 2362, Pazartesi, 1 2 Te~ rinisânt 1331-21 Muharrem 1334,
s. -st. .
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TEKFURDA~I
204 — YARGILAMA
Kumkap~'da Ermeni Patrikhanesi yak~ n~ nda Tekfurda~~~Murahhasas~ n~~ öldürdü~ü iddias~yla suçlanan Aris isimli ki~inin bulunamamas~~ nedeniyle, ~~o gün ~çinde mahkemeye gelmesini, e~er gelmez
ise g~yaben yarg~lanaca~~n~~ ve mallar~ n~~ el konaca~~n~~ bildirir mahkeme karar~.
2. se., ad. 368, Pazartesi, 19 Te~rinievvel 1325-17 ~evval ~~ 327, S.
7-st. .
205 — YARGILAMA
Tekfurda~~~Mutasarr~fl~~~'ndan gönderilen ve Ermeni Kirkor ile
Mermercikli Simon'un öldürülmesinden dolay~, Divân-~~ Harb-i
Örfi'ye yollanan evrak üzerine mahkeme edilen Yusuf'un idam~na
g~yaben, Ali'nin 15 sene kürek cezas~na, Nas~rl~~ Köyü ~mam~~ Salih'e 12 y~l, Bahaeddin'e 6 y~ l, Mustafa'ya 5 y~l kürek cezas~~ verildi~ini bildirir haber.
5. se., nu. I550, Sal~ , 30 Temmuz ~~ 329-9 Ramazan 1331, s. 2-St. 2

TEKIRDA~~
206 — OLAYLAR
Malkara Kasabas~ nda, Ermeni mahallesinde askerler ayr~ l~rken ç~kan yang~n nedeniyle 'o evin yand~~~ , Çar~~~Camisi çevresinde 3 ü
Rum ve geri kalan~~ Müslüman ve Ermenilere ait 139 ev ile 300
dükkan~n yand~~~, 23 Ermeninin öldü~ü, 20 si'nin yaraland~~~, 2
Rum'un öldürüldü~ü ve 280 haneli Kalyope Köyünden yaln~ zca 2
ev kald~~~~ve di~er ~ l H~ristiyan köyünde 299 evin yand~~~, ~~ o H~ristiyan köyünde olay ç~kmayarak köy d~~~ ndaki hayvanlarm~n ya~maland~~~~yap~lan incelemeyle ar~la~~lm~~t~ r. Divân-~~ Harb-i örfi'ce
olay~n soru~turuldu~u ve suçlular~n izlendi~ini, halen huzur ve
güvenlik oldu~unun köylülerin ifadesinden anla~~ld~~~, ayr~ca halk~ n
gereksinmelerinin sa~lanabilmesi için 1500 Lira ayr~ larak kaymakam~n ba~kanl~~~ nda, ruhani liderler ve ileri gelenlerden olu~an bir
komisyona verildi~ini bildiren ve 24 Temmuz 329 da Heyet-i Tahkikiye Reisi As~ m taraf~ ndan D.N.'e gönderilen haber.
5. se., nu. 1550, Sal~ , 30 Temmuz 1329-9 Ramazan 1331, s. 2-st. .
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TOKAT
207 — MÜSLÜMAN-HIR~STIYAN ANLA~MAZLI~I
Tokat'tan Katolik Patrikli~i'ne 27 Eylül 1324 tarihiyle çekilen ve
Müslüman halk~ n H~ ristiyan halka baz~~ uygunsuz davran~~lar~~ olmas~ na ve bunun giderek artmas~ na kar~~ n Tokat'talci askeri taburun kald~ nlmakta oldu~unu, bu i~lemin durdurulmas~ n~~ isteyen telgrafa, Tokat Vali Yard~ mc~s~~ taraf~ ndan gönderilen yan~tta, askeri
taburun Tokatta kalaca~~, ayr~ ca Tokat ve çevresinde herhangi bir
olay~ n ç~kmad~~~n~~ bildirir haber.
~ . se., ad. 25, Pazartesi, 13 Te~rinievvel 1324-30 Ramazan 1326, s.
URFA
208 — SALDIRI
Siverek Ermeni Mektebi ö~retmenlerinden Karabet Efendi'ye ders
s~ras~nda sald~ ran Ermenilerden Donabet, Toro, Hakub ve ~brahim
isimli ki~ilerin, O'nu yaralad~klann~~ ve suçlulardan ikisinin üzerlerinde b~ çaldanyla birlikte yakalanarak Adliyeye verildiklerini bildirir
haber.
5. se., nu. 1541, Pazar, 21 Temmuz 1329-29 ~aban 1331, s. 6-st.1
UYRUK DE~I~TIRME
209 --- ~TALYA

Osmanl~~ vatanda~~, Mara~~do~umlu ve halen ~talya'da hekimlik
yapmakta olan Camgözyan o~lu Agop'un Osmanl~~ vatanda~l~~~ndan ç~kmak iste~inin, engel olabilecek bir durumu olmamas~~ nedeniyle Italyan uyru~una geçebilmesine ~ürâ-y~~ Devlet karar~~ ve Padi~ah onay~~ile izin verildi~ini bildirir haber.
3. se., nu. 829, Pazartesi, 9 May~ s 1327-23 Cemaziyelevvel 1329, S.
-st.
210 --- FRANSA

Paris'te di~~hekimli~i yapan Ek~iyano~lu Jan M~g~rd~ç'~ n Frans~z
uyru~una geçme iste~inin kabul olundu~unu bildirir haber.
3. se., nu. 878, Çar~amba, 6 Temmuz I 327-22 Recep 1329, s.
1-st.2.
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21 - AVUSTURYA — MACARISTAN

Osmanl~~ vatanda~~~olup yabanc~~ bir memlekette ticaretle u~ra~makta olan Artin Melkonyan'~n Avusturya-Macaristan uyru~una geçme
iste~inin ~C~ râ-y~~ Devlet karar~yla uygun görülerek izin verildi~ini
bildirir haber.
4. se., nu. 1046, Cumartesi, 28 Kanunsâni 327-20 Safer 1330, S.
-st.
212 - FRANSA
Osmanl~~ vatanda~~~olup Frans'da Ya~ayan Karabet Derzakaryan ve
e~i Hopniyan'~ n bundan sonra Türkiye'ye gelmeyeceklerine, e~er
gelirlerse Osmanl~~ vatanda~lanna uygulanan i~lemlere ba~l~~ olacaklan konusunda yollad~ klar~~ taahhütnameye uymalar~~ ko~ulu ile
Fransa uyru~una geçmelerine ~~lra-y~~ Devlet karar~~ ile izin verildi~ini bildirir haber.
5. se., nu. 1374, Cumartesi, 2 ~ubat 1328-8 Rebiülevvel 1331, s.
-st.

213 - ~NGILTERE
Izmir'de 4. Ermeni mahallesinde oturan ve halen ticakt nedeniyle
Manchester'de bulunan ~~3or do~umlu Bedros Bak~ rc~yan'~n ~ngiliz
uyru~una geçmesine izin verildi~ini bildirir haber.
6. se., nu.~ 927, Pazar, 24 A~ustos 1330-15 ~evval ~~332, s. ~ -st.~~
VAN
214 — TÜRKLER VE ERMENILER ARASINDA ANLA~MAZLIK IDDIAS~~
Van Murahhasas~~ taraf~ ndan Patrikhane'ye gönderilen ve Istanbul'da Erevalin Gazetesi'nde yay~nlanan mektupta, Kanün-i
EsâsVnin ilân~ndan bu yana Türklerin Ermenilere kar~~~dü~manca
davrand~ klar~n~~ bildiren yaz~ya, Van Valisi taraf~ndan gönderilen yan~tta Karain-i Esâsinin ilan~ndan sonra da Türklerin Ermenilere
dü~manca davranmad~~~, taraflar aras~nda dostluk oldu~u, yaln~zca
Ermenilerle, Kürtler aras~nda anla~mazl~ k oldu~unu ve gereken
önlemlerin al~nd~~~n~~ bildirir haber.
~ . se., ad. 75, cuma, 1 2 Kanunievvel ~~324- ~~ Zilhicce ~~326, s. 3-st.2

2 15 - ERMENI SUÇLUNUN CEZALANDIRILMASI
Van'~n Ke~i~o~lu köyünde bir Ermeninin birini öldürdü~ünü ve
suçlunun cezaland~r~lmas~~ için gerekenin yap~ld~~~n~~ bildirir haber.
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~ . se., ad. ~~ '5, Pazar, 25 Kanunsâni 1324-15 Muharrem 1327, s.6st. 3
2 16 — YARALAMA

Van'~ n Ba~lar semtindeki Ermeni mahallesinden geçmekte olan iki
ki~inin tabanca kur~unu ile yaraland~~~~ve suçlular~n soru~turuldu~unu bildirir haber.
~ . se., ad. 152, Sal~ , 3 Mart 1325-23 Safer 1327, s. 4-st. ~~
217 — ERMENI VE MÜSLÜMAN HALKIN BARI~TIRILMASI
Van Valili~i'nden gönderilen ve Van'da ulemâ, bütün memurlar,
askerler, yöneticiler, Ermeni Murahhasa Vekili, Geldani Metropolidi, din adamlar~~ ve ileri gelenlerden özel bir kurul olu~turuldu~u,
önceden yap~lan ça~r~~ ile yörede bulunan herkesin ça~r~ld~~~ , vatanda~lar~n ve memleketin huzuru için herkesin görevini tam ve dürüst
yapmas~~ ve herkesin verilen buyruklara uymas~~ yolunda konu~malar
yap~ld~~~, ö~ütlerin verildi~i, taraflar aras~ndaki yak~nl~~~n bir kat
daha artt~~~n~~ bildirir haber.
~ . se., ad. 205, Pazar, 26 Nisan 1325-19 Rebiülahir 1327, s. -st.3.
218 — KÜRTLERIN ERMENILERE SALDIRDI~I IDDIASI
Van V.'den D.N.'e ~~ May~s 325 tarihiyle gönderilen ve Ahdamar
Manast~r' Katagikos Vekili'nin yollad~~~~ve kazalarda silahl~~ Kürtlerin Ermeni köyleri ve yolcular~n~~ rahats~z ettiklerini, korkuttuklar~n~,
i~lerin durdu~unu, bu nedenle karakollar kurulmas~n~~ isteyen telgraf~na kar~~l~k, Vali, Vilayet Meclisi ve Bidayet Mahkemesinden
olu~turulan bir mecliste durumun incelenerek: ~imdiye de~in H~ ristiyan ya da Müslüman kimsenin can, mal ve namusuna zarar gelmemesi, kazada huzuru ve güvenli~in bozulmu~~olmamas~~ ve bunun aksi yeterli bir belirtinin bulunmamas~~ nedeniyle ba~vurunun
gerçeklere uymad~~~n~~ bildirir haber.
. se., ad. 227, Pazartesi, 17 May~s 1325-11 Cemaziyelevvel 1327, s.
3 -st.
2 g — ERMEN~'LER~~KATLIAM IDDIAS~~
(bis~.no. ~~38)
220 — NI~AN VE MADALYA

Van'da Yaramyan Mektebi Müdürü Hamparsum Efendi'ye Osmanl~~ dilini ö~retme ve yayma konusundaki çal~~malar~~ nedeniyle
üçüncü rütbeden "Maarif Ni~an~" verildi~ini bildirir haber.
Bellek,: C. LV, 54
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3. se., nu. 714, Per~embe, 23 Kanunievvel 1326-4 Muharrem 1329,
s. I -st.
221 - TOPRAK ANLA~MAZLI~I

Bir süredir Haydaranl~lardan Mehmet Zeki taraf~ ndan gasp ve i~gal
edilmi~~olan Haydar Köyü ile Geva~~Kazas~nda Kürt ve Ermenilere
ait Nekban köyünün Meclis-i ~dare-i Vilayet karar~yla as~l sahiplerine verildi~ini bildirir haber.
5. se., 1111. 1563, Pazartesi, 12 A~ustos 1329-22 Ramazan 1331, S.
2.St.2

V~RAN~EH~R
222 - ERMENILERIN ÖLDÜRÜLDÜ~Ü ~DD~ASI

Londra'dan yollanarak baz~~ gazeteler taraf~ndan yay~ nlanan bir telgrafta, Ba~dat'ta Musevi'lerin, Viran~ehir'de Ermenilerin öldürüldükleri hakk~ nda ç~ kan haberlerin gerçek olmad~~~n~~ ve ~stanbul ve
di~er kentlerde s~ k~yönetim uygulamas~ na ba~land~~~ n~~ bildirir haber.
~ . se., ad. 23, Cumartesi, ~ l Te~rinievvel 1324-28 Ramazan 1326, S.
1-st.2.
YAYIN YASAKLAMA
223 — KI~I GAZETESI
Ermenice K~~~~Gazetesi'nin gerçek d~~~~ve yasalara ayk~ r~~ yay~n yapm~~~olmas~~ nedeniyle, yay~n~n~ n süresiz durduruldu~unu bildirir haber.
~ . se., ad. 212 PazRr, 3 May~s 1325-26 Rebiülahir 1327, S. ~ -st.
224 — ROMAN
Büyük bir Ermenistan kurulmas~~ amaç ve dü~üncesinde olan ~htilalci Parti üyesi Aryapar Aryaparyan taraf~ndan Vama'da gazetelerde bölümler halinde yay~ nlanan ve kitap olarak da yay~nlanm~~~
olan "Garampur Jamuc" yani "K~z~ l Hediye" isimli Ermenice roman~n halk aras~ nda kötü etki yapmas~~ nedeniyle Osmanl~~ s~n~rlar~~
içine sokulmas~n~ n ya da yay~nlanmas~ n~n yasakland~~~n~~ bildirir
haber.
2. se., ad. 504, Çar~amba, 31 Mart 1326-3 Rebiülahir 1328, s.
-st. 1
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YENI~EHIR
225 — ERMENI MAHALLESININ TA~LANMASI
Birkaç Müslüman çocu~un Yeni~ehir'de Ermeni Mahallesindeki evleri ta~lamas~~ ve tabanca atmas~~ ile ilgili olarak, bunlardan yedisinin yakalan~ p konu~turuldu~u ve merkezden bir memur gönderilerek olay~ n soru~turuldu~unu ve gereken i~lemlerin yap~ ld~~~n~~ bildirir haber.
~ . se., ad. 25, Pazartesi, 13 Te~rinievvel 1324-30 Ramazan 1326, S.
-st. 2
YONETMEL~ K
226 — ERMENI KATAG~ KOSLUK VE PATRIKLI~I NIZAMNAMESI
8. se., nu. 2611, Per~embe, 27 Temmuz 1332-Il ~evval 1334, S.
1-st.2
Ilçenin Ad~~

Yaral~~ Say~s~~ Toplam ölü lyile~enler Balumdakiler
Müsl. Müsl.olm.
224

233

457

31

485

41

Tarsus

15

29

44

2

35

7

Hamidiye

48

~~6

64

5

57

2

7

26

33

3

27

3

Kars

13

6

19

2

15

2

Osmaniye

27

19

46

~~

44

~~

6

28

34

—

24

5

Erzin ve Köyleri

~ o8

29

137

~~

130

6

Hassa

300

3

6

—

6

Haçin

3

15

18

~~

~~2

5

751

404

858

46

835

72

Adana Ilçesi

Sis

Ba~çe

Toplam

EK I : (Takvim-i Vekayi, ad. 277, Sal~ , 7 Temmuz 1325-3 Receb 1327, s.
13, st. 3.)

852

MEHMET SEY~TDANLIO~LU

Adana Olaylar~~ nedeniyle zor durumda kalan yoksul halka da~~t~lmak
üzere Padi~ah buyru~u ile Hazine-i Hassâ-i ~ahâne taraf~ndan gönderilen
giyim e~yas~n~ n listesi.
Basma H~ rka
Basma Entari
Basma h~rkal~~ entari
Patiska uçkurlu don
Patiska uçkurlu don
Patiska kemerli don
Yazma yemeni
Yazma yemeni
Entari
Amerikan bezinden gömlek
A~abani taklidi ku~ak
Patiska tekye
Uçkur
Pazen uckurlu don
Çocuk fanilas~~
Patiska çocuk gömle~i

72 Aded
55

4
6o6 tak~m
66 adet
~~
968
55

24

122

55

55

9
49
8 "
581 "
130 ,,
4
29

,,

4

EK II : (Takvim-i Vekayi aded 329, Pazartesi, 31 A~ustos 1325-28 ~a'ban
1327, S. 4, st. ~ .)

KISALTMALAR
Ad. :
Ayr. :
Bkz. :
D.N. :
Mtb. :
Nu. :
s.
:
Se.
St.
:
V.
T.V. :

Aded
Ayr~ca
Bak~n~z
Dahiliye Nezâreti
Matbaas~~
Numero
Sayfa
Sene
Sütun
Vilâyet
Takvim-i Vekayi

D~ZINDEK~~KONULAR
Adana Olaylar~~
Anadolu
Amasya
Atama, Görevden
Alma ve istifa Haberleri
Beylân
Bilecik
Bitlis
Dersim
Diyarbak~ r
Ere~li
Erzincan
Göç
Gümü~hane
Harput (Elaz~~)
Halep
~stanbul
~zin

Karaa~aç (Isparta)
Kayseri
Malatya
Ulu~~
Ni~an ve Madalya Haberleri
Serbesti Gazetesi
Siirt
Sivas
Tekfurda~~~
Tekirda~~
Tokat
Urfa
Uyruk De~i~tirme
Van
Viran~ehir
Yay~ n Yapaklama
Yeni~ehir
Yönetmelik

