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ÖNSÖZ

Gazete insanların
Özellikle .de şimdiki

haberleri almasında

iletişim

çok büyük bir önem teşkil etmektedir.

ve haber kaynaklarının

çoğunun

eskiden

olmadığını

düşünürsek gazetenin eski insanlar için önemini daha iyi anlayabiliriz. Eski yıllarda gazete
ıkarmak ve çıkan gazeteleri dağıtmak çok zordu. Haber bulmak bile çok büyük zahmet
gerektiriyordu.

Bu nedenle

de eskiden

gazeteler

günlük değil haftalık

ya da aylık

ık.maktaydı.
Gazeteler yazıldığı dönemi yansıtmaktadır.

Bu yönüyle gazeteler bize geçmişte

yaşanan olaylar hakkında bilgiler vererek bizi tarihten haberdar eder. Gazeteler yazıldığı
dönemde ne kadar önemliyse şu anda bizim içinde o kadar önemlidir.
1 Kasım 1928 'de Latin harflerinin kabul edilmesiyle eski yazıyı okuyup yazabilen
insan sayısı azalmıitır. Daha da önemlisi geçmiş hakkında bilgi edinmek isteyen birinin
eski yazıyı öğrenmesi şart olmuştur. Herkesin eski yazıyı bilmesi imkansız bu nedenle de
butarihi vesikaların

yeni yazıya aktarılması en önemlisidir.

Bu gazeteleri yeni yazıya

aktarmak bize çok büyük bir onur 1ermektedir. İnsanlarımızı biraz olsun aydınlatabilmek
ya da onların geçmiş hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olabildiysek ne mutlu bize!
Mezuniyet

tezi olarak hazırladığım

çalışmam

da Yeni Zaman gazetesinin

Kanun-ı Evvel efrenci sene 1892 ile 20 şubat efrenci sene 1893 tarihleri
yayınlanmış

nüshalarını

yeni yazıya aktardım.

Yeni Zaman

gazetesini

26

arasında

yeni yazıya

aktardığım nüshalarında Kıbrıs sorunu, Osmanlı devletinden ve diğer devletlerden haberler
ve Kıbrıs adasında vuku bulan olaylar yer almaktadır.

Bizim bu çalışmayı yapmamıza vesile olan Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dili ve
Edebiyatı hocalarımızdan Yrd. Doç. Dr. Ali Efdal Özkul ve bu çalışmada bize yol gösteren
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GİRİŞ

Mezuniyet tezi olarak hazırladığım bu çalışma bize Kıbrıs adasında ve dünyadan
alına haberleri öğrenmemize yardımcı olmaktadır. Gazetede edebiyat siyaset ve fünundan
ehsetmektedir.

Yeni Zaman gazetesi özellikle, buğünde hala çözüme kavuşturulamayan

Kıbrıs sorunu üzerinde durmaktadır. Avrupa devletleri o dönemde yaptıkları entrikaları
ugünde hala devam ettirmektedir.
Gazetenin

Ahval-i

almaktadır.Almanya,

Alem

kısmında

dünya

devletlerinden

haberler

yer

Rusya, İngiltere, Yunanistan ... vs. Havadis-i Cezire kısmında da

Kıbrıs adasında geçen olaylar bulunmaktadır. Hırsızlık olayları, kazalar, boğulmalar, hapis
cezaları, salgın hastalıklar ... vs. yer almaktadır. Şuunat-ı Osmaniye'de osmanlı devletinde
zuhur eden olaylar bulunmaktadır.

Kam-ı edebi'de edebiyattan,

şairlerin şiirlerinden

beyitler yer almaktadır.
Gazetenin son kısmındada ilanlar yer almaktadır. bunlar genelde bir çiftliğin icara
verilmesi, vefat olayları, tavsiyeler, tarla fiyatları, dolap kapı gibi ilanlar yer alıyor.
Gazetede ayrıca belediye çarşısındaki fiyatlardan da bahsedilmektedir.

Hikaye ve şiir

Kam-ı Edebinin dışında Yeni Zaman Tefrikası kısmında yer almaktadır.
Yakın tarihimizi aydınlatan bu vesikalar gereken değeri görmemiştir. Bunda harf
devriminin etkisi vardır. Tarih günümüz için çok büyük bir önem taşımaktadır. tarihimizi
bilerek geleceğimizi

hazırlarız.

Bir millet kendi tarihini bilmezse,

içinde bulunduğu

durumu anlayamaz. Tarihte saklı olan kültür bir milletin can damarı mahiyetindedir. Tarih
bir milletin hemen hemen bütün varlığına eşittir. Dil, edebiyat ve umumiyetle kültür
kavramına giren her şey, tarih boyunca gelişmiş bize taihten miras kalmıştır.
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Batılı alimlerin yaptıkları arştırmalara göre, Türklerin mazisi milattan önce binlerce
öteye gitmektedir.
ediği

için,

başka

Fakat şimdilik bu devirden kalma Türkçe yazılı vesikalar ele
kaynaklardan

edinilen

bilgilerle

yetinmek

durumundayız.Bu

suda göz önüne aldığımızda arşivlerde bir köşede çürümeye bırakılan eserlerimize
ip çıkmamız gerektiğini daha iyi anlıyoruz.
Yeni yazıya aktardığım

gazetede

dünya haberleri

yanı sıra Kıbrıs adasından

erler yer almaktadır. Bu haberlerin o dönem Kıbrıs halkının yaşantısını,
antılan, salgın jastalıkları kısaca bütün degerleri barındırmaktadır.Bu

çektikleri

nedenledir ki bu

eteler aynı zamanda bir kültür vesikasıdır.Bu gezetelerden insanların kolay bir şekilde
. ararlanabilmesi çok önemlidir. Bu gazeteler yeni yazıya aktarılmalıdır çünkü bu gazeteler
Arap alfabesiyle

yazıldığı

ve bir insanın bunlar üzerinde

arştırma yapabilmesi

için

öncelikle Osmanlı Türkçesini öğrenmesi gerekiyor. Tabiiki herkesinde Osmanlı Türkçesini
öğrenmesi beklenemez bu ğörev bizlere düşmektedir.
Bizler

Osmanlı

okuyabilecekleri

Türkçesini

bilen

kişiler

olarak

bu

duruma getirmek bizim görevimizdir.

eserleri

insanların

kolaylıkla

Tarihin giçin ne kadar önemli

olduğunu düşünürsek bu aktarmanın da önemi daha iyi anlaşılır
Bu gazeteleri yeni yazıya aktarmakla insanlarımızı biraz olsun aydınlatabilmek ve
onlara geçmiş hakkında bilği edjnmelenne

yardımcı olabilirsek ve yeni araştırmalara

katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize!
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2 Cemazi el ahir sene 13 1 O

PAZARTESİ

1 9 adet sene 1

YENİ ZAMAN
Şerait-i İştira
Memaliki Mahruseye- yi
Osmaniye ve Kıbrıs ceziresi için
bir seneliği posta üçretiyle
beraber yarım İngiliz lirasıdır.
Nüfusu Lefkoşa için
(Nüshası 20 paradır)
Posta üçreti verilmeyen mektuplar

- brıs cezrisinde Lefkoşa
hrinde
Turunçlu da Osmanlı
• aathanesi
__ Iatbaaşj.-, I
.mutırİdare ve Tahrireye İçin
__ Iatbaa namına Müraacat olunur.
Gönderilen Evrak Gazeteye Dere
Olunup Olunmamasından
Matbaa mesul Olamaz.
anatın Her bir Satırında Üç Kuruş
Alınır.
(Şimdilik_Pazaetesi günleri Neşr Olunur)

(14 Kanun-i evvel
Rumi sene 308)

(Siyaset, Edebiyat ve Fünundan Bahseder)

(26 Kanun-i Evvel
Efrenci sene 1892)

İF~DEı-İ MAHSUSA

Bir maksadı hayriye-yi kuvveden fiale çıkarınca kadar zuhur-ı tabii olan müşkilat
e mezahim insanı vehleten pişman ve belki bir müddet adeta bitap ve teman etmek
derecesine getirirki muafakiyet ile meyusiyet şu sırada tesademe başlar.
Sebat ki neticesi necattır meyusiyete herhalde teğalih edeceğinden erbab-ı tercübe
ve merak bu tarik takibiyle nail-i meram olmuşlar ve olmaktadırlf

bunu idrak edenler

meyusiyete bir vakitte teslim olmamaktadırlar. Tecrübeni her şeyin mahiyet ve hakikiyetini
istikşafa bir rehberdir her hüner ve marifetin dahi bilateyittir çünkü tecrübesiz bir fen
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bir kıymetli taşa benzerki vücuduyla
--itnde

adem ve vücudu mesavı

kalır.

İşte bu kabilden olarak ceziremiz ahalisinin terkiye fıtraten haiz oldukları meil ve

-,..ı

bu kadar zamandan beri mestur ve mechul kalarak rnenafi-yi milliye ve zatiyemizi
aza için tesisat-ı hayriye icrasında pek geri kalmaya sebebiyet vermiş ve şimdiye
u yola icrat-ı hayriye, semeresiz kalacak kotkusuyla yeşebbüs olunamamıştır
Vaktaki elcaet-i zaman ve ceziremizce gün bugün suzde-yi zuhur olan inkılabat ve
vatandaşlarımızın

mütemadiyen terkide ibraz eyledikleri hayret ve ikdamat ve bu

in başlıca müşfik müsbih olduğuna bir ferdin itiraz ve iştibahı olmayan beş altı kadar
lisanı üzerine mesus bulunan matbuat bizi ikaz etmekte mehma-yı imkan bazı ıslahatı
olmamıştı.
Ahali-yi İslamiye kardaşlarımızın

zaniyeti zariyelerinde meskur ve menkus olan

er terki o vakit leman etmeye başlayan hizmetleriyle

iftihar eden seramdan ve

.rasitkan fevkalade bir şevki şetaretle icabat-ı hal ve vakte göre tekabül-i harekete ibzal
yret ve ahali-i muma ileyhin dahi ahvali cariyeye matluk olarak ibraz-ı mesuru hamiyet
edikleri

görülünce

cümle-yi

mükteziyat

mehrnadan

alt

edilen

bir

Osmanlı

etesintesinin tesis ve nesri ihtiyacı his olunur. Bu husus geçen sene bil-umum ceziremiz
i-yi İslamiyenin ciddi ictihatl~rıyla mevkii icraya konularak la el hamd ve elemine
ye-yi maarif vaye-yi hazret tecdaride iş bu gazetemizi Lefkoşa' da Osmanlı kıraathanesi
ına tesis ve neşre muafak olarak o yoldaki noksanimız izale edildi.
İşte şimdi tam bir sene-yi tekmil ederek gelecek nüshadan itibaren gelecek seneye
ul

edecegizki

bununla

kariyelerimizi

tekrar

tebşir

ederek

kesb-i

iftihar

ve

vinetlerinin devamını iltimas eyleriz.
Cenab-ı

rabbil

alemin

izdiyat-ı

menafi-yi

umumiye

ıçın

kuvve-yi

fiale-yi

mukaddese olmak üzere yaradılmış olan "Şah cihan vekili beni saye-yi ala" "Fahrel
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halife-yi devrandin pena Hakan-ı muadelet ünvanı velinimet peymanetimiz sultan

ülhamit Han" efendimizi dünya durdukca şefket efsa erike-yi hilafet ve şan buyursun

AHV AL-İ ALEM

Almanya başvekili (Kont dö Kaprivi) tarafından geçen hafta zarfında Meclis-i
ebusan'da irat edilmiş olan nutkun suret-i mütercümesini derc-i sahife-yi beyan etmiştik.
Nutku meskurun suret-i mütercümesini okumuş olan karin-i kiram elbette (Kont dö
- privi) Rusya hakkında dermeyan eylediği hatırşinasına
-ont dö Kaprivi) Rusya hakkında

ifadata dikkat etmişlerlerdir

yalnız Mecli-i Mebusan muvacheyesinde

beyanat-ı

tır şinasınsa da bulunmaklaiktifa-yı muvafık bulamamıştır.
Almanya hükumetinin vesait-i neşriyesinden olan (Ggazet dö Hanuver) dahi son
- halarından
vletleriyle

birisinde
Rusya'

bir bendi

mahsus

neşr ederek

nm menafi birçok noktalarda

bunda

yekdiğerine

İngiltere,

Avusturya

zıdd ve muhalif ve

••

inaaleyh üçü birbirlrine rakip oldukları cihetle devletetin mezkuretin Rusya' nm Almanya
ile bir harbin tutuşmasını ve bu harpden Almanya' nm Rusya ile harbe girişme hiçbir
ihtiyacı lüzumu olmadığını develet-i meşar el yehanın şimdiye kadar olduğu gibi bundan
sonra dahi hoş geçireceğini dermeyan eylemiştir. Şu ifadat ile dahi rehin rütbey-i sebut
olduğuna gçre bu aralıkmRusya' yı ishalat politikası Almanya Capan ziyade nazar-ı itinade
bulunduruluyor.
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HAVADİS-İ CEZİRE

Komedye ve bandomima
duhul ve kabulleri

icra olunan mahalle bir takım mezmum kadımlarının

hakkında

bu kerre faziletlü

üzerine faziletlü reis ahkamüşşeri

EfendiHazretleri

as eylediği semaa-yı nevaz memnuniyetimiz
..uu.uıi eğlencehanelerde
'" olup ahkam-ı

Müftü Efendi Hazretlerinin
icrasını hükumet

meclisnden

olmuştur her nerede olursa -olsun böyle

bir takım ahlak-i bozuk kadınların ictimaini birçok fenalıkları

şeraiyeye ve kanun-i medeniyeye

endi-yi muma-ileyhümanın

katiyen muğyir bulunduğundan

şu yoldaki icrainlerine teşekkür olunur.

(Kıbrıs Ceride-yi Resmiyesi Yazıyor)
(Çiçek Hastalığı)

Trablus

ve Lazkiye ve Midilli'

de çiçek hastalığı

zuhur etmiş olmasıyla

o

taraflardan vürud eden bil-cümle yolcular hakkında Kıbrıs' ta sahile çıkmalarına müsade
olunmazdan

evvel atiyetül-beyan

vilayetinden

"1883

senesi

ilel-i

talimat üzre icra-yi muamele olunması
müntenenin

mani

canip ali-yi

nizamnamesi" "hükmünce

haizi

bulundukları salahiyat ve mezuniyete binayen emir buyurulmuştur:
Trablus ve Lazkiye ve Midilli'den Kıbrıs' ın Tuzla' da maide herhanği iskelesine
olur ise olsun Kıbrıs ıçın yolcu hasıl olarak vürud eden herhanği sefine peratikanın
adasından evvel tıbben muayene edilecek ve derunundan muhakkak yahut şüphelü çiçek
hastalığı bulunduğu

taktirde peratika verilmeyip o sefinenin Tuzla'ya

varması tenbih
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cak ve keyfiyet-i sıhıye patennenesi üzerine şerh verilerek tıbbıye müdürüne derakip
-telgraf ihbar olunacaktır.
Trablus

ve Lazkiye ve Midilli'den

Tuzla'ya

vasıl olan bil-cümle

mevaradat

tikalarının adasından evvel istimam üzerine muayene edilecekler ve bir kat daha
iyet-i hasıl olmak üzere sahile çıkmak isteyen kafe-yi işhas-ı tıbbıye müdürünün
eceği talimat mevcibince

İskele'nin

mütehası üzerinde tabib tarafından

dikkatlice

uayene olunacaklardır.
Her hanği kimsenin çiçek hastalığıyla bulaşık bulunduğu görüldügü takdirde evvel
se şayet refakatinde akraba ve ihya ve hademesi var ise onlarla beraber tehaffuzhane
erununda tefrit edilecek ve keyfiyet derhal bil-telgraf tıbbiye müdürüne ihbar olunacaktır.

Bil-emir Ali'ül-imtiza olunmuştur.
Müsteşar-ı Vilayet
Hari Tomson

Lefkoşa

Fi-9 Kanun-i Evvel Sene 1892

Lefkoşa' da Ayasofya camii şerifenin halıları bir müddetten beri fersudeliginden bu
kere evkaf merhuslarının himmat-ı aliyelerine bu senelik bin zirai kadar mücdedit halı ve
seccade evkaf muhasebecisi izzetli Ahmet Hulusi Efendi muarrefetiyle İzmir'den bil-iştira
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şerif mezkur tefriş edilmiştir noksan kalan mahalelerin dahi sene-yi atiyeden imal
..._.,i

hususuna himmet olunacagına ümidimiz ber-kemaldir.
Binaenaleyh gerek asaletli vali hazretlerinin ve gerek muma ileyhmanın hayrat ve
hakkında ibzal ve ibraz edegeldikleri himmat-ı şayan teşekkür mevattan oldugunu

'.llrDl'lrnrla tezyin sahife-yi mufhirret eyleriz.

Lefke' de Nasıf bin Hamza kendi hanesinde olduğu halde bacanağı Ahmet Mercan
· sret etmekte iken merkum Nasıf bevl etmek vesilesiyle dışarıya çıkıp doğruca merkum
et Mercan' ın hanesine gitmiş ve elinde bulunan bıcagıyla kapıyı acmaya çalışmakta
hane-yi mezkurede bulunan zevcesi kendine kapıyı açmış ve merkum ıçerıye
rek4zevcesini cebren dışarı çıkardıktan sonra kapıyı yıkıp yatmakta olan Ahmet
an' ın haremi Emine'ye fiil-i şenaiyi icrasına kıyam ettiğinde merkume feryada
şlamasıyla zevci Ahmet Mercan yetişerek kapıyı açtırıp içeri girmiş Nasıf merkum
et üzerine bıçakla hücum eylediğinde bıçağı elinden almak üzere ederken merkum
et' in eli yaralanmış ve merkum Nasıf o sırada firar etmiş mevaiharen polise olunan
ar üzerine firari-yi merkum g.erdest olunarak Lefkoşa'ya izam ve muhakeme-yi
tideilerinden ibdidar olunmuştur.

Defterdar dairesi baş katibi (Firederik Evnikli) Efendi defter-i hakanı dairesi baş
zitapetinetahvil-i memuriyet eylediği müstehibarat mevsukadandır.
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Muma-ileyh

lisan-ı

Türkiye

aşina

bulundugundan

ve

arazi

kanunname-yi

ayununu dahi matlup vecihle İngilizce' ye tercüme ederek ispat-ı ehliyet vilayet ve bu
- dende hükümet

ve ahaliye büyük bir hidmet etmiş olduğundan

işbu memuriyet

idesinden dolayı beyan-ı memnuniyet eyleriz.

Cümle-yi

ıslahatından

add edilen şehrin tanzim ve tesviye-yi tarik hakkında

lediye komisyonunun masrufe-yi himmet ve hayretleri şayan-ı takdir ve memnuniyettir.
Ahalice temayi-yi kanaat hasıl olmalıdırki irade-yi belediye komisyonuyla icra olundukca
slahat devam edecektir.
Binaaleyh caddelerde olan fenerlerin tezyid ziyasına itham olunur ise ahalice daha
ziyade memnuniyet mevcip olacağı bi-iştibahtır.

Bundan yirmi gün evvel Maronit milletinden mihayil namı şahıs ismini Yusuf
smiye ederek Tuzla mahkeme-y~ şeriyesi huzuruna kendi arzu ve hevesi üzere şeref-i
slamiyeti kabul ile müşerref olduğu işarat-ı mahaliyeden anlaşılmıştır.
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ŞUUNAT-I OSMANİYE
Efkar-ı menuri-yi Hazreti cihan bağını ruzu feyruz cülüs himayundan beri insila
olduğumuz şahire-yi terkiyatta bizim için her zaman bir serac-ı nuranı olarak anbean

tmiştir lazım gelen münazil terki-yi bize arayiden hali kalmamak suretiyle heyet-i
"5

i

niyernizin şükür kezar minnetar etmekte olduğu gibi bu defa dahi bir tarafta terkiyat-ı

huniye

numunelerinin ulema iraiyesi ve diğer cihetten erbab-ı sayimizin teşviki gibi iki

ı aliy-yi terkiyat gösteriye müpteni olarak pay-i taht saltanat-ı seniyeden mamulat ve
ilııılısulat-ı Osmaniye' nin teşhirine mahsus bir sergi kuşadı dahi layh-i hatır mual-i zahir-i
cihan bağı olup iktiza-i halik-i meclis has-ı vekalece bil-taraf müzakere olnup
ta arz-ı utbe-yi atiye-yi ulya Hazret-i zıllullah kılnması babında emir ve ferman
t-i beyan Hazret-i Padişahı şer füsunuh ve sudur buyrulmuştur.
Serginin

mamulat

ve mahsulat

ecniye-yi

iraiyeye mahsus

ayrı ayrı daireleri

acağı ve serginin planları tertip kılınmak üzere olduğu rivayeti istihbarat vaka-yı
emize göre henüz na bi- mevsim olup dersaadette bir sergi kuşadı babında esasen
friz sahife-yi isabet olan emir ve ferman keramet-i ünvan ceneb-ı padişahı üzerine
yfiyeti meclis-i vekalace ariz ve amik düşünüldükten ve küşat olunacak serginin şimdiye
Avrupa' da görülen enva-yi kesiresinden hangi nevile mahsus olması daha muvafık
ağı güzelce tayin etiğinden sonra keyfiyatın arz atiye-yi siper mertibe-yi hazret-i
isahu kılnacağı ve şeref-sudur buyrulacak emir ve ferman isabet-i beyan pdişahı mucip
"

. esince icab-ı icra kılnacağı bedihidir.
Mesur saata-yi asırpür mualisi ulviyet-i efkar ve irfanına bir han celi olan zad
iülsıfat Hazret-i

Şehriyarının

serir-i Şehamet masir Osmaniye

ukları yevm-i mesaret vevamdan

ziynet bahşi cülıs

beri saha aray-yı husul olan muaffakiyat

celile

yasinde olan memleket sanayi-yi nefisenin her kısmından başka birçok sanayi dakika
· ihtisap destimaye-yi men u marifet eylemiş olduklarından

kuşat edilecek sergide
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,

mi· lerini rnuhaza-yı semirede ikdamat sataya-yı Hazret-i zıllullah ile sanayi-yi nefise

Jr

undan hasıl eylemiş oldukları mesur-ı terki yat elektirik ve telgraf fenleri gibi bundan
sene evvel memleketimizde

ancak yüzde on kişinin asmsine vakıf oldukaları

aniyeden destiareyi hemim celile-yi veliül-nami ile vücuda gelen asar-ı kemalat
mevkii teşhire konulunca şüphe yok ki Avrupalıları bile hayrette bırakacaktır.
Cihan-ı mediniyetimizin

insilak etmiş olduğu şahira-yı terkiyatında Osmanlıların

envar-ı efkar-ı meluvkaneyi
-..ıni"J...i:e bulunduklarını
-.I.ıoervane

meşakkat

-ı tabdar inhas ederek tayy-yi emnazıl

asar-ı sataa ile enzar-ı alema araih eylemek hususu hem fikir

gibi en evvel layi hatır muali mühazir hazret-i padişahı olduğundan şüphesiz

teşebbüs namında dahi asar-ı yemin feyuzat bedidar olarak zaten muazip dua-yi
i-i umur ve iclal cihanbani bulunan umum Osmanlılar eltaf-ı aliye-yi hilafet fenahiye
n şükürkezar ve müntedar olkacaklardır.

-Selanik-Manastır şimendüferinin 80 kilometreden ibaret ve şubesinin inşaatı hitam
uş ve resmi küşadı ve kabul mevkiyetin icraası için dersaadetten bir heyet-i fenniye
. ştir.

Kasaba şimendüferleri

müzekaratında

Soma ve Karahisar Kütahya ve Uşak ve

- nya ve muhal saireye 270 kilometre kadar şimendüfer inşaası karar olduğu evrak-ı
miyenin rivayetindendir.
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Ankara demiryol hattının dersaadette nokta-yı hareketi olan Haydarpaşanın gerek
gerek iskele halinde itiyatına kaşi olmadıgından

· tarafından

başlatma

bunun

müsade-i

seniye

dolayı Haydarpaşadaki

hazret

şehr-i

hattın

yari şerrfütüalik

Beykozda inşa eveline vealet validatı tekmil lüzumu ikmal edilen Hamidiye kağıt
bu

hafta

içinde

mütehirrkasının

tecrübesine

ve

carhlarının

tedvirine

Bir iki haftaya kadar resmi küşadı icra olunacak ve fabrika işleyecektir.
Servet-i Fünun

Rumeli ve Anadolu şimendüfer hatlarının tahtelbahir bir türlü ile yekdiğerine rabdı
hükümet-i seniyesi imtiyaz istidası takdim edildiği evrak-ı havadis tarafından ilan
"'
unmuş tur.
Resimli Gazete

14

HAV ADİS-İ HARİCİYE

İngiliz gazetelerinden okunduğuna göre Mösyö (Labuşir) namında bir zat (Daili
_ .oz) namı gazete olan hissesinde 20250,Süüfranka feruhat eylemiştir.
Muma ileyh mezkur hisseyi bundan on iki sene mukaddim 275,000 franka satın

Daili Korinikol gazetesinryazıldığına göre İtalya kralı haşmetlü (Humberut)
etleri İngiltere hükumetinin Roma seferini huzuruna kabul ile uzun müddet mülakat
eten sonra İngiltere ile İtalya arasındaki münasebat ve dostanenin gittikce takviyat pezir
ğunu ve haşmetlü İngiltere kraliçesi hazretlerinin Floransa vuku olacak seyahatleri

da meşarihayı bil-hasiye ziyaretle bu babda ishar teşekkür eyleyeceğini beyen etmiştir.

(YENİ"ZAMAN TEFRİKASI)

lab'at

Yadigar-ı Muhabbet

Tavsiye etmekten hiçbir vakit geri durmaz idi Mucip Bey'in validesi olan Nuriye
m Efendi ise zaten pek meraklı bir şey olduğu cihetle çocukla her akşam hal

15

..-aıımı çekilerek ve bir kimse ile ülfet etmeyerek saatlerce derya-yı tahsil ve mütalaata
esini vecihle zihnine sığdıramadından

ara sıra kızını alarak beraberce oğlunun

gidip (Canım Mucip! Bu ne kadar meşgulat! Yarın imtihan verecek değil misin ya
yle gelmiş geçmiş, yalan yalnış bir takım şeylere sırf inkar etmekten ne faida hasıl
Biraz da bizimle lakırdı etl) dinle çocuk ister istemez öündeki kitabı kapadı
esinin üzerine koydu. Binaaleyh validesi tarafından mezhur olduğu hitab-ı 'itab
vaberı (Ne yapayım valideciğim?

Bendeniz desaye-yi devletizde adam olmaya,

'e emsal arasında bir dercayaktır şayibe-yi cehalet ve mahcubiyetten

kurtulmaya

. orum dünyada en büyük serrnaye-yi zevkim veya daha doğrusu meşvik vicdanım

yazmak hususunda olan hissiyat, ve temahilat vicdaniyemiye
edemeyiverdiml

bir türlü

Okut koca mütelleziz olurum lezzet aldıkca okumak istiyorum!

_ ;uriye Hanım-Güzel ama evladım! Bu alemde her bir şeyin hal üstü makbuldürhadd
ifini tecavüz ettği surette mezmum ve methuldür! Mesela dünyada husul-ı meram için

7

olan bankot ile efrat derecesinde bulunursa insana bazı kerre bais-i meşkat ve

Her şeydan ikrat ve tefrit noktaları ne kadar mekduh ise hal-i iktisadda o kadar
duhdur biri tarından Mucip Bey Efendinin hemşiresi olan Mediha Hanım bir sada-yı
ikane izharıyla muma-ileyh mütebismane bu tevciye hitap ederek. ..

Mab'adı var
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KAMU EDEBİ

derd hicranı seniden hie zail olmaz mı
vasıl olsam da bahtım hail olanız mı
· ruhsara aya berk ahım vasıl olmaz mı

Esir-i mihnetim hala selemt kabul olmaz mı
Kapanmış necm-i ikbalim tulua mail olmaz mı

_1

ı:

firkate düştüm hemişe zar ve giryanım

- bahş olur hakilere feryat ü efganım

illıdınüm etmişti hayfa bana evvel vürud-ı handanım

Esir-i mihnetim hala selemt kabul olmaz mı
Kapanmış necm-i ikbalim tulua mail olmaz mı

MÜTENEVİA

Ahibbamızdan

Nazım

Efendi'

nin

b-el-kader

İstanbul'da

bulunduğu

sırada

ilesinin vuku vefatı üzerive (feryat -ı garibane) ünvanıyla yazup burada bir zata
göndermiş olduğu suzişli bir eseridir.
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(Feryat-ı Gribanem)

···. kaza veya sevk-i iktiza ile dane-yi Çin hayat olmak üzere terk-dar ve diyar ü
iyal ederek hayli zamandan beri garibat denilen bir girdab bela ve felaket içine

u hal-i dehişt mail arasında bir ca-yi nicat ve selamet aramakta iken dünyada
fahir mübaatı olan sevgili mader-i şefikat-i perununin bağteten
azim dar ahret olduğunun haber-i suziş eseri kulakları yırtacak, beyinleri

~aı.ıe

~

surette seruzde-yi zühur olan bir hadise-i azmeden dolayı sıham-ı kazanın en
ğ

elemine mübtela olmuş bulunan talihsiz bir mecruhun feryat-ı ızdırarisi eshab-ı

nazarında elbette mazur olur.
Bazı geceler galebe-yi iştiyak-ı maderane ile öyle birtakım hayalet müthişe ve
edidenin ağuşu ızdırabına düşüyorumki çeşman-ı felaket-i neşatın yarından
veya yedi sekiz yaşlarında saika-ibaht-ı siyah ile peder ve
müteessir bir çoçuk gibi, saatlerce girye-yi bar-ı matem
--.ı.ıAl;a ve kalbi hasret perverim ise denize düşmüş, ve bir vecihle imkan-ı halas
M namış biçarelerin amal-ı nevmidanesi gibi siyabu sükun ve sükunete bürünmedikçe,
enilen mehman-i aziz yanıma uğramaz!
İçinde yattığım ve kıymetli valideçiğimin şu memlekette geleceğim sırada o
~

ek ve mukaddes elleriyle tehiyye ve tertib eylediğini hatırdan çıkaramadığım yatak
· birişkence altı olmuşda vücudumu mahv edib duruyor! Dikkatle bakıyorumda
dan hiçbir farkını göremiyorum.
İşte şu hal mebusiyet ve kernal-i hraman içinde insan bayağı terk-i can ve cihanı da
aldırmak istiyor. Ne çareki onla da bir türlü mukadder olamıyor!
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Çünkü mevahib kudretin insana bahş eylediği hayat öyle beni beşerin mahsul sa'y-i
ğildir ki her istediği zaman defter-i ömrüne bir hatime çekebilsin!
Çünkü bu matemsiz ey aleme kendi ihtiyarı, kendi iradesiyle gelememiş ki öteki
yine kendi arzusuyla gitmek isresin!
Mamafih gönül yine dolasıyla ölümden başka bir şey arzu etmiyor! Ah ... Ne

Böyle bir zılam-ı leyal içinde, zindana atılmış bed-bahtlar

gibi, uyuyabilmeye

edir olduğum birkaç saat zarfında ise rüyada validemi görüyorum!
Güyaki hayal garibanemde açımışda alem belayı-ı sefadan beni ziyarete gelmiş zan
ur o nezitgah-ı ebedideden gelmiş bir haldedir ki melekkler gibi gül-i efşana tebessüm
yüzünden gözünden bütün etrafa nurlar, ruhlar, dökülüyor!
Ben ise bu sırada kernal-ihelacan

ile ağlaya ağlaya yine uykudan uyanarak ve

b-ı Hak'tan bir Iisan-ı hazin ile istida-yı merhamet ve daha doğrusu temenni-yi mevat
rek şu vecihle feryat ve figana başlıyorum!
Ahhhh Ya Rabbülalemin! Ne de garip talihim varmış! Kaşını bu mezara gireceğime
eta mezara gireyim! Şimdi nazarımda şu yatak mehd-i hayat değil lahd-ı memat gibidir.
inde uyuyabilmek mezarda rahat aramak kabilindedir!
Allahım Ne kadar mücerrem bir mahluk imiş ki daha toprağın altına girmeden diri
l'

· · bin türlü azap-ı kabre uğradım! Ah ... gönül müsterih olmadıkca vücud rahat edebiliyor
u hiç! İşte bende dünyada mahzun giden validem gibi bütün lezzet-i hayatı gayp ettim,
mahrum

aram ve saadet oldum! İstikbalide

halim gibi pek muzallim

pek müthiş

görüyorum! Ey kerim ve rahim olan Allah! Dest...

Mab'adı var
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İLANAT

Baf kazası dahinde vuku bulduğu bu Dima çiftliğinin rumi 309 senesi Mart on
n itibaren dört buçuk seneliği şerat-i maluma ile icar olunağı cihetle buğünkü
Baf' ta müzayedeye mübaşeret olunmuştur.
Ye çiftlik-i mezkurun ahali-yi kıtayesi ise 308 senesi Şubatı iptidalarından
-

ıcra

ağından bu babdan izahat taleb edenlerintaraf-ı acizaneme müraat etmeleri ve lazım
ükavelename tanzim edilmek üzere 308 senesi
ubatı ibtidasında

Baf kazısında

hazır bulunacağından

taliblerinin

dahi tarh-i

dan orada hazır bulunmaları ilan ve ihatar olunur.
Fi 14 kanun-i evvel sene 92
Kukla ve tevabiatı çiflikgatı
sahibi vekili Bu Damnalı
Zade Safvet

Değirmenilik kazasına tabir" taht-ı tesrikinde bulunan ve altı yüz dönüm arazi ve
an ve mevcud-ı ebniye ve iki dolao kapsını şanlı olan ayasız v~ menu çiftliğini
t edeceğinden ve bunun kıtayesi dahi şubat-ı ruminin ikinci günü verileceğinden
olanların menadesi teguhariye müracaat etmelerini ilan ederim
Hacı Mazhar Bey kermesi
Akı le
Sahib-i imtitaz
Kuffi zade
Mustafa Asıf
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13 cemaziül-ahir sene 131 O

(Pazarertesi)

20 adet 2 sene

YENİ ZAMAN
Şerait-i iştira
memalik-i mahmuseyi
Osmaniye ve Kıbrıs ceziresi
için bir seneliği posta ücretiyle beraber
yarım İnğiliz lirasıdır
nüus-ı Lefkoşa için bir seneliği yedi
Şilindir. (Nüshası 20 paradır)
posta ücreti verilmeyen mektuplar
kabul olunmaz

_.lahalli müracaat
- brıs ceziresinden Lefkoşa
sehrinde Turuölu' da Osmanlı
aathane matbaası
uru idare tahrireye
in matbaa namına müracaat oulnur.
Gönderlen evrak gazeteye dere
Olunup olunmamasında matbaa
Mesul olamaz ilanatın her bir
atırında üç kuruş alınır.

(Şimdilik Pazaertesi Günleri Neşr Olunur)

21 kanun-i evvel

<siyaset, edebiyat ve fünundan bahseder>
efrenci

2 kanun-i sani
sene 1893

runı-i sene 308

TAHTİS-İ NİMET

Cenap-ı muhyi-yi mülk ve millet ve mevait din ve devlet olan velinimet biminnetimiz meali menkıbet padişahımız efendimiz hazretlerini cihan durdukça taht-ı ali
~

aht Osmaniyelerinde daim buyursun amin.
Sürur-ı kainat aliye efzalel salavat efendimiz hazretleri hane-yi iffet lanelerinde
ihyanen kaylule buyurmak adet-i seniyelerinden

olduğu halde bir gün bir miktar huba

meşgul olup bade asar-i zuhur ile mütebessim

oldukları halde bi-dar olduklarından

ebebinden sual edip anladığında iltimas buyurdukları duaya icabatla arz Rum' da bahren
vuku bulacak gazanın ilk seferinde bulunacaklarına
halet-i sultan aliyetü'l-şan

ümelharam

dair hadis-i şerifle mübeşşere olan

bent-i mülham

rızaü'l-allah

anlı hazretleriyle
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ember hazreti muaveye bin ebi sefiyanın zaman gazasında sefineye rukup edip Kıbrıs
eziresinde sahil-i bahre çıktıkta bir dabeye irkap olunmuş iken ve kazaü'l-allah teali Tuzla
nam mahalde efteda-izemin olup irtihal darbeka vüruh pürfütuhları iale-yi aliyine irtika ve
eset mübarekeleri rnahal-imezburede

defn-i hak uturnak ve mürekkit rahmet müressid-i

ziyaretgah ahali olan seydül şuheda meniü'l-nisa meşari ileyha hazretlerinin

mürekkit

münevvirlerine merbut ve mahluk dergah-ı şerflerine bir saat baat mesafesinde vaka Bekir
Paşa merkum vakfında paşa çiftliğine cereyan eden sudan kadimi üç levha su hark
mahsusuyla tekke-yi şerifeye cereyan etmekte ve her halde defa zaruret olmakta iken ne
sebebe mebni ise yolları müşerrefi harap olup müddet-i Medine' den beri ma-yı mezburun
inkıtai sebebiyle hademin zevarı ve sima-yı tezyin mekana medar olan aşcar-ı müteneva ve
ergah mezburede istihdam olunan hayvanatı daima zaruret ve perişaniyette bulundukları
melabisiyle (aza erada' elahuşey'en

heyye'e esbabuha) kabilinden olarak ibaen cedd-i

yır heva-yı devlet ve millet olan sadır sabık ibheletlü devletlü Kamil Paşa hazretlerine
üracaat olunarak delaletiyle isal samaye-yi hazret hilafet penahı kılınması üzere ehl-i

- lam indinde mucıp-ı
zamimeolarak

şükran olan bu nice mübarat-ı

seniye-yi hazreti

padişahiye

dergah-ı meşar-ı ileyhaye ez-kadim merbut olan me-yicarirıin teyemmür

gönkler vazi ile celbi için hazine-yi hssa-yı şahanelerinden beş yüz Osmanlı lirası ihda ve
an buyurdukları sama-yı zeyb iftiharımız olmuştur.
l'>

Padişah-ı

dindar

ve şahnişah

kesirü'l-esar

şevketlü

velü'l-nimet

efendimiz

...

hazretlerinin bu kerre ve bu suretle dahi Kıbrıs ceziresine atf-ı nazar merahim ve işfak
zıllullahileri

bil-cümle

bendekan

ahali-yi İslamiyenin

yüzlerini

güldürmüş

ve kalb-i

ahzunlarını envai süru ve ibtihac ile doldurmuştur işte şu ihsan-ı cenap cihanbaniden
olayı bil-cümle ehl-i İslam kulları bir kat daha şadan olarak vürud-zeban mesadikat beyan

olan zatı akdis hazret-i hilafet penahın tezaid ve tevafir-i ayan ömrü şevjet şahaneleri
adiye-yi mefruzasını bu vesile-yi hayriye ile dahi tekrar etmişlerdir.
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Gaziye ve şehşde-yi

meşaral

yehanın

Kıbrıs ceziresine

keyfiye vürudları

ere feth ve teshir ve yed-i İslama girdiği Kara Çelebi zade şeyhü'l-islam

ve cezire
Abdülaziz

--ııı1i merhumun ruzatü'l-ibrar tarih-i belagat şemarihinden aynı ile mübtebestir.

Ceziremiz mezbure yirmi yedinci sene-yi ahiresinde ahd-ı hilafet zeyelnurunda
. i Şam Muaviye'

nin irsal ettği ibtal rical ihtimamiyle yegame ve taraçolunup

ol

--.....a,LUııda miücahidyen din-i vezi aşina-yi varanı etmeğe imkan olmamağın ahalisine her
elli bin sikke efrenciye cizye el-zam olunup taraf-ı diyar Şam' a arz olundu muasker

-=aste eser-i şevher-i ibadet bin el azamet ile mevcde ve rical harpden madudu olan
iye em-haram bent-i mülhan ensariye rızaü'l-Allah inha ayam-ı muharebede katırdan
hazret-i

sedae'l-ebrar ihbarı üzerine şehide-yi izam şubestan revza-yi rezvan

yin Tuzla nam-ı mahallde kabr-i pür-nur ve mürekkid-i merhamet mürsadı el-seniye
namede (kabrü'l-side) ünvanıyla mezkur olup rızası ziyaretgah dost ve düşman ve
"ive meb-i erbab nevaib ve mehan olmuştur.
Rızaü'l-Allah anha

İFADE-Yİ MAHSUSA

Geçen haftaki nüshada karinin keramı hazretin nazargah-ı tetkik intibahlarına arz
.

diğimiz ifade-yi mahsuseyi acizanemizde gerek cezire ahal-yi İslamiyesinin el-ca-yi

iyet ve sadakatle ibraz edegeldikleri esar-ı himmet ve muavinat vegerek şimdiye kadar
ca sakıt-ı nazır olan envar-ı murifin intişarı ile nur-i seyitgan marifetin terk-i istifadeleri
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unda küçük

ve büyük

yret semeresiyle

fütumenidanın

gösterdikleri

fevkalede

ikdam

vücuda gelimiş ve henüz bir seneyi ikmal etmiş olan gazetemizden

- asebe bahis olunmuş
İşte bu hafatadan
· hedimezin

bazı ahali-yi

fevkinde

ve
bil-

idi.
ibareten

ve tevfikat

haliyle-yi

kat kat ibzal buyurmakta

elhiye ike karin-i

oldukları

tevcihat-ı

kiramın

öteden

na-mütenahiler

yine

adeten yine "Yeni Zaman" gazetinin tabii ve neşrine ihtida ediyoruz.
Her türlü aczimizi

itiraf ile beraber

arı öyle efkar-ı aliye ve hükumane
buraca

matbuat-ı

ek olacağından
linas

meşkur

Osmaniyenin
bu babda
olamassak

şurasını

mükalat

fikdanına

mesaı-yı
bile

ile maü'İ-mal

nazaran

vaka-yi

yine

da arz etmek

isteriz ki gazetemizin

olacak kadar güzel değlse

bir dereceye

kadar ikmal-i

nacizanelerimizden

andullah

mücevver

ola

noksan

dolyı her ne kadar
bileceğimize

kalben

adımız her-kemaldir.
Kazaya-yı

bedihiyedendir

_ 'anet ile iktitaf olunabilir
den

ki dünyada

şeylerden

değildir

ismar-ı

muarrif-i

şehra-yı

terkkide

vekalet

ihtiyar-ı

atalet ve

geceyi gündüze

katarak

sa'y ve sebat etmek iktiza eder!
Eğer bu alem imkanda guluşunsara-yı muarrif ve saadete bela-yı mezahhim dahil

abilmek kabil olsaydı herkes halince bi-hayran-ı ümmetten madut olabilirdi!
Ebna-yi beşer ise kolayca bir edib-i azam veya bir şaır-ı muacizadem

kesilir

I'

gidredil
Halbuki hakikat-i mesele bu merkuzde değillbunca
· ek çürütüp,

göz nuru dökerek ayad-ı istifadeye

"

ulema ve udebanın yıllarca

terk etmiş oldukları

ketebe-yyi

üdevinat ve sair telifat celileri hep sa'y ve gayret semeresiyle husulpezayir olmuştur.
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Buna biyen bizde acizane eleden geldiği mertebe sa'y ve gayrete kusur
. eciğimizi ve bu babda karin keram-i hazıratının her halde mazhar hüsn-i teveccüh
enatlarını isticalaba çalışacağımızı burada makam-ı
sebetiyle yine maaü'l-iftihar ihtar eylerimiz.

AHV AL-İ ALEM

Almanya kuvve-yi mevcude-yi askeriyesinin tezyidi maksadıyla tertip
p(Raişatağ) meclisinde mevki meskureye konulmuş bulunan kanun-i cedid askeri
ya matbuat-ı miyanında bir mevki-yi mümtaz ihraz etmiş olan (Nuvuyeuremaya)
· inin Avrupa düvel-i muazzamasının kuvve-yi askeriyesi hakkında bazı muhakemat
ükayesat dermeyanına sevk etmiştir. Mezkur gatenin ifadesine göre Almanya devleti
·e-yi umumiyesini dört buçuk milyona ibala eyleyecek olur ise şimdiye kadar
-- vezen bir halde bulunan kuvve-yi umumiye-yi düvelliyenin hal-i muavezeneti
acağından diğer devletler dahi eski müvazeneyi ihlal etmemek gayretiyle tezyit
'e-yi askeriyeye mecbur olacalarmış. Hatta Rusya devleti işin ehemmiyet masusasını
~

diden nazar-ı itinaya alarak Almanya ve Avusturya hudutlarındaki asakirini bir kat
tezyit eylemiş olmak üzere Kafkasya' da buluna iki kol ordusunu hudut-ı mezkureye
-:1 eylemeye kara vermiş ve bu kara erkan-ı harbiyaye-yi umumiye tarafından rehin
'ip olduğu cihetle kariben mevki-yi icraya konulmasu mukarrir bulunmuştur.
İşte şu karar Almanya' nm tezyit kuvvet-i babındaki teşebbüsatına bir
addemeyi mukabele demek olup ancak Almanya'nın tensikat cedibesi (Raişatağ)
lince kabul medilebilecek olur ise Rusya'nın mukabele göstermekte bu kadarla iktifa
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veceği ve o halde hudutlardaki asakir mevcudesine daha birkaç kol ordu ilavasine
ur kalacağı şimdiden tahin olunuyor.

HAV ADİS-İ CEZİRE

Ceziresinde dlunun bil-umum mekatib-i İslamiyede tedris olunan derslerinin liyakat
ehliyetlerinin matluba muvafık olması hususunda malumlarının tanzimat ve teşkilat
ı için maarif-i İslamiya azalarından müferris bir komisyon tayip olunan müzakereye
landığını bundan evvel yazmıştık.
Bu kere alınan malumat mevsukaya nazaren komisyon muma-ileyhim ictimalarına
yet vererek taht-ı kara aldıkları layiha-yı bera-yı tastik encamı marifin nazar-ı
--ealarına arz eylemişlerdir. İş bu layihada başlıca lüzumu iraye olunan madde hocalık
azifesiyle mükellif buluna veyahut hocalık hidmedini arzu edenlerin usul,i cedide tefrika
- talim ve tedrisleri için dersaadet maarif-i nezaret celilesi delaletiyle ehilyet ve dirayetli
muallimin İstanbul'dan celbi ve böyle bir muallime mahiye altı İngiliz Lirası'ndan devn
amak üzere bir maaş teklifi oldu~u cümle-yi meskuatımızdan bulunmuştur.
Şimdilik alabildiğimiz malumat bu derecede olup ilerde alınacak malumat-ı
efsule ve sahihe izahen dere olunacağı beyan olunur.
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(Limason' dan vürüd eden bir mektub)
" Sadakat u istikamet"

Lefkoşalı olup misafiraten Limason' dan bulunan Milyalı zade Kazım Efendinin
dumu Ziyadeddin Efendi ile Paşa köylü Ahmet Efendi kasaba-yı mezkurede taam
ek üzere Yorgo Haci Andoni'

nin aşcı dükkanına girerek baadeltaam muma-ileyh

et Efendi derununda yedi-sekiz lirayı havi olan kesesini çıkararak aşcının hakkını
"ye eder ve her nasılsa keseyi dahi orada bırakıp her iki refikler dükkanda çıkarlar ve
oldukları halde at yarışı mahaline giderler. Kasabaya

adetlerinde mezkur kesenin

_ p olduğunu anlayınca bunlar keseyi at yarışı mevkinde düşürmüş olduklarına hüküm
k geceleyin mahall-i mezkure gitmişler ve pek çok arayıp çekmişler ise meyus
uşlardır. Halbuki

sadakat ve istikametle

'• lan keseyi alıp muma-ileyhmayı
iğinde rnuma-ileyhmayı

meluf oaln merkum

Yorgo dükkanında

aramış ise de bulamamış idi ertsi gün dükkanına

kahvenin önünde meyus ve mütessif bir halde gördüğünde

1 keseyi alıp bunlara vermiş ve dükkanda unuttuklarını söylemiş.
Sadakat ve istikametle mütessif olan zevat-ı şayan tekdir ve ihtiram oldukları
etlemerkum Yorgo' nun bu babda gösterdiği iffet ve istikametinin cezireyi feridemizin
köşesine şıkıştırılmasını temenni eylerim.

"Maarifetli ve Cesur Hırsız"

Limason kasabası tüccarından Ando Haci Füdunari' nin Çankırlar çarsında kain
i'razasının arka kapısı geçit ve geniş kala-yı kebire ve mahalle haneleri kapılarına karşı
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er nas bir mahal olduğu halde cesaretli hırsız kapıya gelerek döner burgu ile kapının
yedi mahalinden deilkler açarak ortasından kolunu sığacağı kadar büyücek bir delik
aya muvafık olmuş ba'de delikten kolunu sokup kol demirini açtıktan sonra mağazanın
duhul ile yirmi beş liralık miktarı ve yedilli ve mağruken sirkat eylemiş ve dünkü
günü sahibi görerek polise haber vermesiyle tahriyata ibtidar olunduğu muhabirimiz
-afından bildirilmiştir.

Kapıcı ustalarından Kurşunbağı Haci Hralambo nam-ı şahsı gecen pencşenbih günü

.oşa' da Cercani zade Hasan Efendi' nin hanesinde işlemekte iken kaza yen merdi venden
üşmesiyle terk dağdağa-yı hayat eylemiştir.

ŞUUNAT-1 OSMANİYE

Avrupa gazetelerinden haiz meselin rasetkuyu olanlar daima memanın mahrusatel
alik-i Hazret-i Padişahı hakkında ita-yı şuunat-ı sahiha ile teşyiş hanın olmaktan hali
adıkları gibi bu neticelerden bazılan da enca-yi adem vukuf.. ..... İğraz-ı mahzureye ile
ülliyen bil-hasıl.. ..... Havadis yazmakta olup ez-cümle ihbaren bazı Avrupa gazeteleri
'

yakir ile velayet celiliyesinde asar-ı iğtişasiye mevcib bulunduğu hakkında bir takım
riyat-ı garbiyede bulunmuşlar isede bu havadis ve neşriyat sırf asar-ı tesniyat olarak
ye-yi sütutevaye-yi

hazret şahnişahıda cezirenin hiçbir tarafında münehhil huzur ve

yiş bir güne vukuat olmayıp oradan alınan resmi ve gayr-i resmi haberlerde öyle
ugayyir asayiş-i hailtin vuku şöyle dursun vukuat-ı adiyenin bile telafisini mübeyyil ve
ezirede serapa huzur ve emniet-i kamilenin hüküm-ferma olduğunu muallim olarak her
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ba-yı sadaka-yı cenab tacedarının biritilaf ve iltizac tam ile işleriyle güçleriyle o
zar bulundukları ve nail oldukları kemal-i istirahat ve asyişten dolayı cümlesinin
fsunteri-yi eyyam-ı ömür şevket hazret-i hilafet penahının yad ve tekrarırıyla iştigal
eydiki muhakkat resmiyeden ve herkesin meşhudi olan bedihiyattan bulunmuş ve
limrıenaleyh hakayık-i ahvalin neşriyat-ı gayr-i sahiha ve ağraz-ı cevyane setr-i müstehil
esabü'l-meslek arz ve temhid hakikat eyg lazım eden görülmüştür.

HAV ADİS-İ HABERİYYE

Rusya'da yapılan resmi istatiska nazaren koleranın hayn zuhundan beri 55,0000
t ve bundan 26,0000 ve fiyat olduğu anlaşılmıştır.

Amerika maliye nazın tarafından bu kere karib-i had hitam olan sene-yi maliye
ında Amerika cumhuriyetinin validaı ve mesarifatına dair tertib olunan bütce lahiyası
erka kogre meclisine takdim olunmuştur.
Mezkur

lahiya

mucibince

sene-yi

sabıka

zarfında

Amerika'

nm

varidatı

-5,682,260 Dolar olup mesarefatı ise 415,985,806 Dolardan ibaret bulunmuştu.
Bu halde Amerika bi-vecihesinde on milyon dolara yakın fazla zuhur etmiş demek
ur.
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KAMU EDEBİ
Magosa adliye hakimi izzetli Ata Bey' in inşad burup idaremize ersal eyledği

Etmeden bir lahza olsun şadıman
Tar olup tesin-i nalemdan cihan
Ağlamaktan kalmadı tab u teva

Bak ne hale mübtelayım el aman

eyid kıl yoksa istiyad-ı iksir
a nazında ey şuh kamer
iğim rene heyam artık yeter

· ne hale mübtelayım el aman

_, en aşkında her sabah ve mesa
e-yi sene ah ve efgandır i 'ta
r

şevride ki etme cefa

Bak ne hale mübtelayım el aman
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KAMU FENNİ

(Altın Arayıcı)

Bugün umum-i keşfiyat itilatın, umum-i havaret ve icayiben alem-i feni şaşa-yı
nkazı ile revnak bi-nazır içinde bırakan elektirikya müncezib olduğu görülüyor.
Her taraftan elektirik sadası mesadüf samaa-yı medeniyet, her risaleden elektirik
vasıl basire-yi terk-i cevyan muarefet olur.
Her hafata dest-i mütaalamıza birçok Avrupa gazeteleri geliyorki hemen hiçbiri
yat-ı elektrikayadan hali değildir.
Bir nüshasında "New York" ile "Şikako" gibi araları bin kilo metreden ziyade olan
lde-yi baide arasında telofonla muhabere edildiğini ve mesafenin bdiyetine rağmen
hemen

asla

kuvvetlerini

gayıb

eylemedini

mutalaa,

diğer

adedinde

sefiğmutakıb" namıyla ...

(YENj ZAMAN TEFRİKASI)
Mab'ad
'

Ydigar-ı Muhabbet

"Evet! Ağabeğciğim validemizin sözlerini bendeniz de tatik etmeye mecburum.
Çünkü inkar-ı kabul olmayan hakikatlerdendir. Uzaklara gimeye ne hacet! Bir kre
izim küp kıyafetli Mihriban kalfayabaksanız ah vücudunun efrata derecelerinde olan
ülahimliği cihetle bi-çare emval-i gayr-i menkule gibi, yerinden kalmaya mukadder
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hayat sayılmaz mı? Lüzumundan
buna kıyas olunabilir."

Deyince bu latife üzerine cümlesi birden gülüşmeye

.-Iaamafiye biraz daha afak-ı müsahibetten
beşerin istirhat-ı

fazla saır

zihniye ve bedeniyece

sonra masa üzerindeki oturtma saat
olen şiddet-i ihtiyacını

tekrar ihtar

uşcasına bir tarz-ı hail ile, sekizi vurmaya başladığından uyumak için herkes birer

endi odasına çekilmeye mecbur oldu.
_.f ucib Bey dahi yatağına uzandı rahat rahat derin ve tatlı bir uykuya daldı.
Ertesi sabah muma-ileyh uykudan kalktığı vakit evel emirde elini yüzünü yıkayıp,
e mahsus ihzar edilen sodalı çay ve kahveyi sefa-yı hatırla içtikten ve kalem vaktine
'ukuat-ı rusmera-yı meşar tabii ve neşredilmekde olan gazetelerden birkacını nazar-ı
aadan geiçrdikten sonra, yamaek yedi, kahve ve sigara içti kemal-i dikkatle saçlarını
. üstünü kendi ba'de vazifey-i memuriyetinin ifasına şitap eyledi.
Bu güzel delikanlının elnise husunda yani temiz giyinip kuşanmak ve giydiğini
--~

beğendirmek yolunda olan hevasatı dahi sair ...
Mab'adı var

İhtiraı edilen ve New York' taki tabibin ferza Şikakoda' ki bir hastanın nbzını
teşhis edebilmesine

ve sadat eden bir aletin tarifat tamesini

mıiişahide ediyoruz.
Bir gazetede okuyoruz ki "Telafut" ahiz ve nakıf namlarını alıp beyinleri bayid
'akı muhtelifeye

ve zayi kabil olan ayinelerinin

önlerine

geçen iki şahıs gayib

ükernmalan yekdiğeri ile görüşebilmerini temein eyleyecek surette keb-i mükernmeiyet
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hatta bu ayinelerinden biri önüne konulan bir sahte banka biletini diğer ayineden
-.uıan

fotoğrafyası vasıtasıyla sahteliğini bilmek kabil olmuştur.
İşte bu hayret keza terkiyat cümlesinde olmak üzere ahiren varid olan risail-i

iyeden birinde ihtirat-ı cediden bir alet-i garibe daha haber verilmektedir ki izhar-ı
b mütelaya arz eylediğimiz resim bu aletin heyet-i mecmuasıyla suret-i istiamalinin
~ - ermektedir.
Sename-yi makalemiz olan "Altın Arayıcı" terkibinden de anlaşılacağı vecihle bu
elektiriği her hangi bir zemin tahtında altın vesair maden mevcud olup olmadığını
derek bir telefon nidası vasıtasıyla derhal mütahliye keşfinden haberda eyler.
Altın asası yekdiğerine geçmiş merbui ve madeni iki çeçeve ile cihaz elektrikliği
·1 bir kutudab ibarettir.

Bu alet maden kitleleri okar şayan-ı dikkat bir hassasiyetle keşf ederki icra-yı faal
iği zaman yanında bulunupda bizi hayret-i halikanın mağlubu olmamak hemen imakan
· indedir.
Hususiyle ca-yi nazar bir nokta daha vardır ki o da "Altın Arayıcı" nm yalnız sath-ı
altında bulunan madenden mütehassis olmakla kalmayıp kar-ı deryada bulunan
enleri de keşf edebilmesidir.
Demekki bundan böyle tabikatü'l-arz ve fen maden tetkikatı kısmen bir suhulet-i
~

·kalade kesb etmiş ve hangi nokta-yı zemin altında ne nipette maden bulunduğuu
amak ıçın şekl-i mahsusunda görüldüğü üzere aleti omuza asıp gezmekten başka
acak iş kalmamıştır terkiyat elektrikyanın şu dereceleri sahihen mucib vela hayret değil
"dir?
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MÜTENEVİA

Mektubdan Mab'ad

Kudret ve Kemal sana marifetinle hulk ve icat buyurduğun bunca beda-yi mekunat
sında bir nevi mahlukun görülür ki cümleden ziyade şayan-ı merhamettirler.
Onlarda yetimler kimsesizler itlakına seza olan bi-çarelerdir! Sad hayıf ki bende
-

ister istemez o zemireye dahi oldum! Gerek dünyada gerek ukebada yegane penah

istinatgahırn ancak senin eltaf ve inayet ve merhamet celile-yi süphaneyeki münhasırki.
Hususiyle benim gibi bi-çareler musibet dediler için iyi minnet olan enam ve ihsan
feyazanen ise daima cilvehriz zuhur olmak emrinde müsteğni-yi tesri ve

Bu cihetle muhit-i avalim olan itaf-ı rahimane ve eltaf rabbaniyeden hiçbir vakitte
·i ümit etmem!
Ya hazret-i zülcelal! Gerci umuma şamil olan mevt-i hail benim ile vaidem arasında
en bir set hail oluverdi ise de yine manen ruhlarımız mütait ve yekdiğere müttesildir:
- yada olmazsa ahrette olsun müştak-ı telakki olan iki hasret-zedenin ruh-i garibelerini
irinden ayırmayacağına iman ¥e itikadım ber-kemaldir!
Ey hailk-i kainat! Mukadderat ilahiyeki girden dade-yi inkiyat ve mütavaad her ferd
feriza-yi zimmet-i ubudiyettir. İşte ferman azimet nişan-ı kaharanaki teva rıza ile
at oluyorum ancak senden de sabr u sükunet niyaz ederim! Zira vakıf camii-yi ahval
ıığunu yakinen bidiği halde husulesiz idrak olan nice hükm-i hafiyen cihetiyle duçar
çeldiği belaya-yı müteselseleye vücud na-tevan genteran mütehail olmadığını da elbette
ürsin!
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Yarafaü'l-deracat!

Dünyada birçok muhderat içinde fazilet ve azimetin en cevherli

.i kemali olan ve mütehasrane

dar cemaleirtihal

eden bi-çare vaildemin

ruh-i

· şad u nam ruza-yi canan ile mütelziz ve ber-murad eyle.
Ahhhh ne yapayım ki ihtirak ebedisine bir türlü takat getiremiyorum!
ile bütün aza-yı vücudum birbirinden

ayrılıvericek

Şiddet-i

sanıyorum! Ya Rabbi! Ya

·'. Artık lütfu merhamet buyurda vedia-yı judretin olan ruhumu al alda biran evvel
yanına isal et hülasa-yı temenniyatım budur beni mahrum ve visal eyleme! Yolunda
· izhar suz ve kedaz ile sabahlara kadar gözlerime uyku girmiyor!
Velhasıl düştüğüm şu girive-yi felaketten halas için ne yapacağımı ne türlü hareket
ileceğimi idraktan sahihen acizim!
Hele bundan böyle "Oğlum halin nedir?" diyecek bir hitab-ı maderane veya bir
müşvikhaneye mehuliyetten kıyamete kadar mahrum olduğuma tamamiyle eminim!
Mütehasır Nazım

İLANAT

Geçenleri ilan olunan "Mesamerat-name"

nam-ı hikayat-ı acıbe ve müstefidenin bu

ere birinci hikayesinin tabii hitam bulmuş ve 38 sahife olarak risale şeklinde ve bir kab

erununda Lefkoşa Osmanlı kıraathanesinde yarım şilin fiyatla feruhat olunan başlanmış
·~ cezirenin her kasabalarına dahi olmakla mütealasına rğbet edenlerin satılan mahallere
üracaat eylemeleri ihtar olunur.
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ğirmenilik kazasına tabii taht-ı tasarrufta buluna ve altı yüz dönümlü arazi ma-yı
evcud ebniye ve iki dolap kuyusunu şamili olan ayasuz ve melu çiftliğini feruhat

lq:imden ve bunun karar-ı katisi dahi şubat ruminin ikinci günü verileceğinden taleb
menabisi teğavhariyeye müraacat etmelerini ilan ederim.
Hacı Mazhar Bey Kerimesi
Akıle

Lefkoşa'da
IIP3Sına

icrai-yi tebabat etmekde bulunan doktor Karleti ceziremızın

ab ve

tamamıyla matlu olup tedavi ettiği hastalıktan inraz ve isbat hezakat ederek lisan

tiye dahi tamamıyle aşina bulunması İslam hastalarına tek büyük suhulet ara-yi

112 dğinden doktormuma-ileh karilerize tasviya eyleriz

Sahib-i imtiyaz
Küff-i zade
Mustafa Asıf
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2 Cemazi el ahir sene 1 3 1 O

(pazarertesi)

Adet 21 Sene 2

YENİ ZAMAN
Ji müracaat
ceziresi Lefkoşa
· de Turunçlu'da
lı kıraathane matbaası.
-ı idare ve tahrireye
matbaa namına
caat olunur.
erilen evrak gazeteye
olunup olunmamasından
aa mesul olamaz
tın her bir satırından üç
alınır.

Şerait-i iştira
Memalik-i mahsure-yi Osmaniye
Ve Kıbrıs ceziresi için bir seneliği
yarım İngiliz lirasıdır.
Nüfusu Lefkoşa için bir seneliği
Yedi şilindir.
(Nüshası 20 paradır)
Posta üçreti verilmeyen mektuplar
Kabul olunmaz.

(Şimdilik pazarertesi günleri neşrolunur)

ranunı evvel rumi sene 308 (Siyaset, Edebiyat, fünundan bahseder)

9 kanuni sani
efrenci Sene 1893

Kıbrıs ceziresinde defin-i hak-i ıtırnak olan umharam bent-i mülehhan hazret-i
-ye sultan Razıü'l-Allah

anlım cümle-yi kiramın hakkında mefte-yi cezire faziletlü

Ali Rıfkı Efendi Hazretleri tarafnadan lütfen irademize a' da buyurdukları malumattır
~

·ecih ati dereceyle tezyin sütun-ı mefharet ederiz.
Seyide-yi meşarü'l-eyha

Razıü'l-Allah

Haz:etleri'nin

cümle-yi, kiramatından

biri

ki kuts-i mübarekeden remreleye teşrşflerinden bir rahibin hanesine ali-yi tarikü'lferet duhullerinde

rahibin hanesinde üç adet misal umd-ı hecr-muazzam

müşahid

p izhar-ı kiramat ve ibraz-ı velayet için rahibin ihcar mezburları iştiraya talebe olup
· dahi ihcarın adem-i naklini ve mahalinden kalkmaya adem-i ihtimalini cezm ile şefiaubteremeye ihda edip meşarü'f-eyhad
· de ahiz olunur deyip avdet

Ye

d

dahi kabul bi-tarikü'l-mana

mahalinde kalsın

olurıduğu gece ihcar-ı mezkure kudret Rabbü'l-
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ile mahallerinden

hareket ve meşyan aliü'l-ima temaşa-yı maşallah işbu mahal-i

tereye zuhur edip birisi re's-i şerife ve biri kadem-i mübarekeleri birine ve birisi dahi
erlerine hecr-i muallak gibi yedd-i kudretül-allah ile vazi' olunup ilan deyde-yi ibret ile
olundukda o güne hecr-i izamın irtifa/ ve hecre intisali adeta muhal-i add olunmaya
r-i muallak olduğu zahir ve temayender işbu hevarikade-i evvel mebni kiramat ve
layet hazretlerinin cümle-yi kiramatından ve izhar-ı aliya-yı meratibindendir

ve ilan-ı

kiramat-ı şerife nice nice zuhur edip meştefayin olan zevari ve vezaveye-yi latifelernde
sakin hademeleri

müşahid

ettikleri

lay'ad

ve layhisaddır

Razaü'l-Allahu

anha ve

fa'llahu bi-şefa'atiha

İFADE-Yİ MAHSUSA

Memleketimizde

izale-yi

vücdu

memnuniyetle

arzu

olunacak

siyyatlarından

aşlıcasu nazar-ı nefretle görülmekte olan karhanelerin suret-i teskkirdir denilebilir!
Tıbben mail zevk ve sefaha veya tabir değerle mübtela-yı şehvet bazen adamlar ve
ususiyle bir takım genşler vardır ki darü's-sakkam va alam-ı ittifakına seza olan bu midlü
mahallere kesretle devam etmekte ve fakat bu babda istihsal emelinde bulundukları
üzviyü'l-almakdar

bir ne'şeye bedelbir daha telafisi kabil olmayan hayat-ı kıymetdarlarını
"'

asla yere mahv ve heba etmette oldukları kemal-i tesirle işitilir!
Ne kadar tessüf olunsa layık değildir ki bu yolda bir hayli nurseydkan

vatan

yasaika-yı işret veya ilca-yi sebabetle bi-perva mebni şena'it ve kerahet olan yerlere
mülazemet istesin de sonra mazallah tedavisi müşkül birçok alil ve emr-i aza mübtela
olsun!
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Hele şayan-ı iştğrap değildir ki ibna-yı cinsimizden bazıları bela temmül-i zevk ve
sefa add ettikleri seri' el 1üz um bir neş' e uğruna bütün bütün hasr-ı vücud etsinde göz göre
efsini bir ala-yı kelab akvarın dindan-ı zehr anunda tevdi' eylesin\ l

Mekanet-i aklıl ile mutassıf olanlara caiz-i meydarki manen ve madden netaiyici
ehim ve mazur böyle bir tarik zelalet refika-vi salık olsunda bil-ahire elinde kalan az çok
asını ad'a-yı sahti için izabaye feda, veyahut sey'et imali olmak üzere duçar olacağı
d ve felaketin meral ve ızdırabat canigdazından teheUis-i giryao ıçın bir an evvel
Liilkü'l-mevatınumudadında şitab eylemesini istidd'a etsin! l

İşte şu ibtila hane-yi fenada akıl olan her halde rezailden ictinab, fezaile intisab
elidir.

AHV AL-İ ALEM

Girit ceziresi hakkında şimdiye kadar asılsız esassız bir takım neşriyat-ı vujua

ekte olması idare-yi dahiliyeye agah olmayanlara bir vesileye endişe oluyor halbuki
··et-i Aliyeyi Osmani'yenin Girit ceziresine bahş ve ihsan buyurduğu müsadat bi-

.

.ye sayesinde cezire-yi mezkure servet mamureyetce mükemmeliyeti
ihraz etmiş ve
'
~

tebe-yı sadıka şevket-i penah latife-yi iktinah efendimiz hazretleri tarafından
da ibraz buyrulan ulv-i avatıf hüsrevaneyi bir hüsn-i minnet ve muhammedeıle
ederek bir müddedden beri hariçten gelen erbab-ı mefsudatın tahrikat ve teşYiKc!~

ayıp kendi mesalih zatiyeleriyle iştigal eylemekte olması cezirenin sükun ,.,

...-s,ni

çekemeyen

erbeb-ı

Tacidar-ı mealikkerdar
ı

kaneleri memalik-i

ikraz

asayiş cezire hakkında

ve şehriyar celilü'l-esar

şahananelerinin

rıeşriya-tı

efendimiz

her yerinde ve bahusus

bulunan teba-yı sadakata mailkhanelerinin

garzkenarede

hazretlerinin

arnal-ı

Girit ceziresinden

izhar-ı cihet temin aramış bal ve

-i sadet hal eylemeleri kaziye-yi beraya perverisine muatıf bulunduğundan gelyevm
erayi ibtihac olan muhassin ikraat-ı varidat hakirnane-yi malikhaneleri hep bu emri
husulunu temin buyurmaktadır.
İste şu saye-yi aliyededirki Girit ceziresi şu son iki-üç sene zarfında cezıer-yı
hazresi vücud-ı pezir olalıdan beri emsal-i görülmemiş bir sükut-ı fevkaledeye nail
rahat-ı umumiyenin istilzam eylediği refahiye ve servet-i umumiye dahi günden güne
i ittila olmakta bulunmuştur.
Cezirenin sadık ahalisi her halde menafi-yi maddiyelerini temin eden halat-ı takdire

ıfik oalcak erbab-ı akıl ve dirayetten olmakla semire-yi tedabir saib-i hazret cihanbağı
üzere saha ara-ı husul olan sükurı-ı tamin müstezimi

bulunan refahiyet ve

iyetin ne gibi amal-i aliye ve tedabir mahsuse-yi mustahsine eseri bulunduğunu farik
dan matbuı mefhum ve azamelerinin her emir ve lehine kemal-i inkiyat ile
etmekte oldukları gibi dahl-i cezireden semerat-ı nafihası iktitaf edilmette bulunan

"
e asyiş tamik dahi ternin-i devamı için iktidalarını sarf etmek suretiyle iltaf-ı seniyet

şehriyarıya mecbur şükran olduklarını isbat ediyorlar.
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HAV ADİS-İ CEZİRE

(Yeni Zaman Gazetesi İdare-yi Aliyesini)

Osmanlılık namına taim olan ve ömür-i tahririye ve idaresini derahte eyleyen
_ etmendan efendilerin gayret ve hamiyetle neşr edilmekde bulunan "Yeni Zaman"
enesi hitam bulmakla ikinci senesine kemal muafakiyetle mübaşerat olduğunu

~afik.iyet

hayriyenizden dolayı tebih eder ve bu sırada dahi dua-yı temadi-yi ömür

ü

itila-yı şan ve şevket hazter-i padişahıyi tekrar aliü'l-tekrar refibargah cenabı

Fi 18 cemaziü'l-ahir sene 31 O
Müft-yi cezire
Ali Rıfkı

~

Afaca kariyesinde bir müslüman meketebi tesis ve küşat olunduğu sema ve ez-

Evlad-ı vatanın talim ve terbiyeleri husunda anbean bu gibi teşebbüsat ve icraat-ı
~-e

vukua buldukca ne derecede bir hiss-i şadi ve servel hasıl olacağı kabil-i teessüf

-=ııııuir. Binaenaleyh kariye-yi mezbure ahali-yi İslamiyesini bu hususda dahi tebrik ile
ederiz. Lakin şu vesile ile birkaç söz daha söylemek isteriz çocuksuz mekteb
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ik ettikten sonra çocukların müntezimeyi

mektebe devam etmelerine ve layıkıyla

is olunmalarına ihtimam eylemeli.
Saye-yi marifaye-yi hazret*i padişahıda bir çocuğun kolayca okuyup yarım sene
eaz

bir müddet zarfında lazım gelen maddi ve manevi derslerin öğrenmesine birçok

plar ve risaleler tabii ve neşr olunmuştur ki o yolda tedris ve talim olunan bir çocuk
zü'f-mukaddin kıta-yi mahrum kalmamakta olduğu her gün görmekte olduğumuz
e-yi terkiyat marifindendir.

Bu hafta zarfında el-hamdülillah cezirenin her tarafına güzel yağmurlar yağdığı ve
en bil-umum dereler inerek Mesarye havalisini dahi tamamiyle erva ve izka eylediği
bu suretle senenin feyz ve bereketini şimdiden temin ettiği mahalli işaratından
ılmıştır.

Omorfo nahiyesine tabii mazhar-ı kariyesinde geçien hafte zarfına nüzul eden baran
sında şiddetli bir saika niüzul ederek ahaliyeden birini ahırına isabetle bir çift öküzünü
ef ettiği muhabirimiz tarafından bildirilmiştir.

Çekov Cengi Haci Mihaili Lefkoşa'dan köye olan Akaça' ya gitmet üzere
rmitaya deresinde geçer ken akamakta olan suyun tazyik-i seyri ve cereyanından
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rum hayvanından düşerek mağrukan vefat ettiği ertesi gün familyası tarafından vuku
tahri üzerine kenarında bulunan cesetinden anlaşılmıştır.

Cezire dahilinden postahanelerin

kaza ve nevahi ile beraber karaya dahi tamimi

ip memnuniyet olamktadır.
İşte bu kere dahi ahalinin vuku bulan arzu ve iltiması üzerine Lefkeye de bir
- taza postahane küşat olunarak o yolda ahaliye bir suhulet irane olunmuştur.

ŞUNAT-I OSMANİYE
Aka Şimendüferi
Asar-ı salifeye gıpta-yi risan olan aht-ı celil bi-adil hazret-i hilafet penahunda
ik-i mahruse-yi şahanenin her köşesinde seha pira-yi zuhur olan buca asar- terki ve
uriyete bir ilave-yi faika olamak ve Akadan Şam-ı şerife kadar temdit kılınmak üzere
eniye-yi hazret-i padişahiden

Yusuf İlyas Efendi ile Mösyö Bilenga demiryolu

. az-ı ihsan ile ada buyrulmuş olduğu malumdur.
Bundan on beş gün mukaddim muma-ileyh Mösyö Bileng bir takım mühendisleri
,•••.sıahiben hifaye gelerek hükumet-i mahaliye ile bade! muhabere mezkur demiryolunun
eyatına geçen pazarertesi günü mübaşerat olunacğı beyanıyla resm-i kuşatta hazır
lııhmması

hakkında
levanın

vuku bulan davet üzerine mutasarrıf

bil-cümle

memurini

leva sadetlü

mülkiye ve askeriyesi

Sadık Paşa

ilee rusa-yı adliyesini

- ehsiben hifaya on dakika mesafede kain arz-ı sade nam-ı mahalde demiryolunun
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-yi amiliyeti
~lll

olamak

üzere

tayin

olunan

mevkiye

garimetle

orada

ictima

eden

mahalliye ve mütebarani ve müdavini sayire ve ahaliden bir camii gafir hazır

an halde taraf-ı aliyi velayet penahide bil-vekale mutasarrıf meşarariye tarafından
· mübaşeret icra olundukca zebikarabin ve bu visale-yi cemile ilede davet mefruzat
-i padişahı refi-yi icabetgah rabbelalemin kılınmıştır.
İş bu resmin hitamında mutasarrıf meşarül-ilya

ile müdavin-i saire-yi demityolu

i imtiyazı tarafından rnevki-yi meskurda mahsusen regiz ettirilrn çadırlara garimetle
üddet istirahet ve tertib edilen (Baf a) da bir takım şekerleme ve evaı fevake tenavül

~-rııııı

küşide kılınan ziyafet ğayet mükemmel ve müntezim olunmağla beraber devam
-· beş saat zarfında demir yollarının menafi ve mühasenatından bahis olarak elsine-yi

üıemada da üzerindekiler

irat ve telavet ve birtakım ela'b icrasıyla ibzar,ı mübessir

üserret kılındığı Beyrut gazetesinde görülmüştür.

Şikago' da memalik-i şahane imtiyasının teşhirine mahsus olmak üzere yapılacak
· enin ernr-i inşaatına mübaşerat kılındığı evrak-ı hadisede ğörülmüştür.
I'-

İtalya cemiyeti hayriyesine canib mekarim evb-i cenab malukaneden

ğümüşten

mamül bir hediye-yi keran nebiha ihsan buyurulduğu dersaadet ğazetelerinde ğörülmüştür.
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Bağdat vilayet-i celilesinin aksa-ı baiyedesinde bulunan bazı belat ve kasabat ve
sekinesiyle ürban-ı aşairin hevz-i selamet ve saadet dariyen için yegane medar-ı tevsil
ahkam

şeriat

müdehare-i

Ahmadiyeden

kemahı

hakiha

behremend

vakıf

ıkları rnesmu-i ali-i cenab hilafetpenahileri buyurulmağla bunların ihya-i efkarlan ile
r herbiri bir cemiyet ıçın ilelebet medar-ı mefhuret ve maye-yi felah ve mesıret
nice nice mezaya ve fezail aliye-yi camii bulunan o emir ve vesaye-yi mukaddimearniye-yi talim ve teykin edebilmeleri için mahalince sekiz yüz kuruş maaş ile erbab-ı
ve kemaleden hususe-yi mümtaze-yi tebliğ ve tefhime malik zevatınsekiz hocanın bilbunlardan üçünün merkezi velayette ve diğerlerinin kazimeye ve hankin gibi mühim
arda

bulunarak iktisasına göre kariye-yibahriye güştgüzar ve cevami ve mesacit-i

-• arekede halka enva-i müvaaze-yi

celile icra ve isar eylemeleri hususuna irade-yi

etade-i hazret-i hilafetpenahı şerefsadır olarak icabı icra kılınmıştır.

HAV ADİS-İ HABERHANİYYE

Sene-yi haliyenin şuhur selesesi Bulgaristan'ın

ticaret-i hariciyesi 170, 035, 304

gı ithalat ve 15, 543, 500 fırangı ihracat olmak üzere camien yekün 23,578,804 franğa

-

ci üç mah esnasında duhul ve huruc eden imtianın kıymeti dahi 20, 253, 416 franka
side olmuştur ki birinci üç mah muamelatında 8, 674, 612 frank ve 1891 senesinin ikinci
- mahı maamelatında 431, 760 frank fazladır.
Baladaki mukadirden anlaşıldığı vecihle 1892 senesi kanun-ı seniyesi ibtidasından
haziranı nihayetine kadar idhalat ve ihracat 82, 832, 220 franktırki 1891 senesininmüddetimezkuresi muamelatına nisbetle 1 O, 041, 450 frank fazladır.
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Amerika

igniyasından

Mösyö

(Flib

Armur)

nam

sahip

hayret

Şikago

cism ve vasi' bir mektup inşa ettirib faizi ile mesarif-i mukteziye-yi
yesi tasviye olunmak üzere bankaya yedi milyon frank tevdi olunmuştur.

Kat ve gala mesabiyetine on beş milyon ruble tevzi' olunmasına Rusya devleti
vermiş ise de meblag-ı mezkur kafi olmayıp elli milyon rubleye iblagına lazım
ve ayrıca (Finlandiya) eyaleti için dahi iki milyon ruble tahsis kılındığı ve işsiz

üğü

arın iaşası için kanallar hafri ve tark muayer tasviyesi gibi umur nafıaya teşebbüs
.-nacağı

evrak-ı havadiste görülmüştür.

çinde bir ırmak üzerinde kazık kakılarak yapılan bir tiyatroda icra-yı labiyat olunur
ateş zuhur edüb baraka çökmüş ve seyircilerden bir haylisi ırmağa düşüp otuz kadar
ve çocuk mağruken telef olmuştur.

KAM-I EDEBİ
Gazel
eye dağ-ı fi.rank açtım baharın rağmına
tır ağyar-ı kesr ettim o yarın rağmına
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(Yeni Zaman Tefrikası)

Yadigar-ı Muhabbet

Arzularından pekde ahval değildir!
Fakat muma ileyhin öyle elbise-yi fahre iktisa etmiş olamsından dolayı kendini

a haiz nisab-ı itibar addeden ve mudeveninde bulunanları bir nazar-ı neferetle
ue telki etmek isteyen bazı hobba mizac beyefendilerden

olduğu teslim edlimez.

· letafete derece-yi nihayete itinası var idi denilebilir.
· te Mucib Bey biraz zamandan beri uhde-yi itilasene ihale olunan memıriyetin
emaşiyat ve ifasında mukaddemenan ve canizparane bir suretle ne kadar hiddimat
-.uııa

ve makbule ibrazine muvaffakın oluyor ise kendi hususat-ı zatiyesine aid olan
dahi o nispette isbat asar-ı liyakat ve iktidar ediyordu.
Se 19' a yaklaştığı ve alem-i şebabettin mevsim-i bahara ittilakına şayan olan en

_ anlı bir zamanında bulunduğu halde o güne kadar gencine-yi mualli denmeye layık
__önlü ilayaik-i mahbuttan tanpmıyla variste, ve fakat bün amal ve efkar-ı mahsusası
~ıren

istihsal muarrif ve kemal maksad-ı hayır mevsidine o beste idi.
(3)

Mir muma-ileyh mensup olduğu kalemce izhar edegeldiği muvaffakiyat ve iktidar
-i hesab püsendanesi beynelali mazhar tekdir ve tahsin olmuş. Ve daima nail olamkta
unduğu tevfikat ve muvaffakiyet alaelal ise, bu barka-yi fetanatin hiçbir vakitte ulvi
ibe vasıl olamayacaklarını

acı bir tecrübe ile itiraf etmiş olan meslektaşlarından
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hiss-i husudanelerini

ikaz eylemiştir.

Şu cihetle Mucip Efendi'nin

suret-i

evda-yi istikası, ve fakat hakikatte düşaman-ı ikbal ve namus ve hayatı, olan
azıları bilatehet bu gayretli delikanlının nazar-ı itibarden düşürülmesi için iktiza

Mab'adı var

· u hevasıyla düşüp sahralara
..·lap serişkem cevibarın rağmına

celli eyler ol mehpare gah eyler efval
.,.coır ayini baht-ı bi-kararın rağmına

....,--.a.ı.c:ııi1Lllll

•

kan ağladı çeşmim ümid-i vasıl ile

:fım ol gonca femmi sonra hazarın rağmına

- salt olurken infilak etmiş seher
iim,u

hayrette kaldım rüzgarın rağmına

'liıı:rorıa şimdi müsaittir hele dur zaman
hiç durma hüsvet nab-ı karın rağmına
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Mesut olamk için hayr-i heva olamalıdır.
Bazılar mesudiyet ve bahtiyarlık namlarını yerdiğimiz o lezzetli hale arzu ve
kesb olunan mesruriyet
9ılbuki

sadet hal arzuların

meydan

ve mahsudiyetten

almasıyla

hissedilen

ibarettir kıyas ederler.

müserret

sefada deyildir.

rtan hıyanet ve vahşet mümtezic olan bir şahıs bet-faal farz eden ki zengin olamak
sine düşmüş. Ya yolda birini cerh ve katil, mal ve mülkünü yeddinden gasp ederek
ut birisin hanesine duhul ile eşya ve nakvedini sirkat ederek arzu-yı hainesine nail
imdi bu katil ve sarika maksadını istihasal etti diye mesut diyelim? hayır çünkü her
- meyil ve hevahişini icra ve aru-yı hainesini derdest eden adam mesut olamadığı gibi
da olmak onun için kabil değildir. İnsanda bir mahkeme-yi aliye mevcut olup bunu
. i hükünden hiçbir şey men edemez ve adalet ve hakaniyet dairesinden çıkılarak istihsal
a&U1UU1

maksat ve arzulardan insanı hemen mesul tutar muhakeme eder, hüküm ve kararını

· . bir azab-ı ruhaniye duçar eyler işte "vicdan" dediğimiz bu nur bir ilham-ı rabbani
insanı daim-i tarik hidayete sevk ve bu tariki müstakimden ceza-yi inhirak vukunda
tie taazip eyler. Bu halde insan vicdanına karşı hareketle istihasal ettiği arzusundan
umane yani mesudane bahtiyarane mütelziz olamaz şu hakikatin nazar-ı ibtisarımızda
ili ettirerek bila tereddüt bunlardan diğer bir hakikat intac ederiz ki a da şudur hayır
'a olmayan adam mesut olamaz.

MÜTENEVİ
A vrcıpa & lier Ş'ey ıfallıll& ôır ıstatıstıif tertıp ecliune£te o/düğu gı6/ oa £ere eıi/-ı'
_f

· · i dahi ruh-i alemde bir sene zarfında vuku bulan talklann miktarı hakkında bir
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Bu istatistğin mealine nazaren bir sene zarfında cihanın her yerinde yüz altmış üç
bin talak vuku bulamakta imiş.

Almanya

gazetelerinde

kemal-i şiddetle hüküm-ferma

okunduğuna

göre (Hamburg)

şehrinde kolera hastalığı

olduğu bir sırada tedavi eylediği beş bini mütecaviz

hastadan üç binini tahnise muavffık olan muallim doktor (Runif) ahiren Berlin' de inkiyat
eden umumi tıb kongresinde koleraya dair gayet mühim bir nutk-ı irat edip bu babda
imdiye kadar keşfedilen müdavaten hiçbir semeresi görülemeyeceği ve mamafiah kendisi
tarafından ittihaz kılınan gayet sade bir tetbirin mükemmel olmamakla beraber hiç olamaz
ise yüzde elli nispetinde kaide bahş olduğunu beyan ve kendisi tarafından ittihaz kılınan
etbirin koleraya tutulanalara hemen çay ve kahve ile sıcak şarap ve şampanya içirmekten
'e bunu müteakip vücudun tahammül edebileceği derecede sıcak bir su ile banyo ettirip
irazda (Kalomil) tesmiye kılınan meshalden bir tertip vermekten ibaret olduğunu ve bu
sul ile pek çok hastaları tedavi eylediğini serd ve ityan etmiştir.

Musiyet gariyeden biriside Fransa' nm Mevnitparnası

şehri civarında hem sağır

mde dilsizlere mahsuz olamak üzere " sakitler cemiyeti" nam-ı altında tesis edilen
lüptür.
Bu kulüp hakkında verilen izahata göre aza-yı mevcudenin kafesi hem sağır dilsiz
up sem'i ve natıktan mahrum olmayanlar kulübe dahi olamak da imişler. Hatta kulüpte
unan hizmaetcilerin kafesi sağırvedilsiz olup azadan biri şayet bir hizmetciyi çağıracak
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der hal yanındaki elektir düğmesine basar imiş ki elektirli bir nevi sandalye üzernde
bir hizmetci bu anda birden bire bir raişeye tutulup kendisinin çağrıldığını anlar ve
e itaat eyler imiş. Kulübün reisi bulunan zat dahi yetmiş beş yaşında bir ihtiyar olup
· i zaten sağır iken Amerika'da
ğundan natıkdan

dahi mahrum

vahşiler
olmuştur.

ile edilen muhaberede
Kulüplerde

dili kesilmiş

her türlü eğlenceler

eksik

dğına bakılır ise bu kulüpte dahi azanın türlü türlü eylenceler ile vakit geçirmiekte
tıanna hükmedilemek lazım gelir.
Fakat yekdiğerine söz söylemekle beraber birinin söylediğini diğerinin işitmeye
eti olmayan işhasıl bir arada bulundukları zaman nasıl ve ne vecihle eylenecekleri

KAMU FENNİ

Şikako Sergisinin Meftahı

Şikako sergisinden

bahisettiği

sırada bir Fransız gatesi diyor ki "Amerikalılar

ikako sergisinin meftahı olamak üzere Eyfel kulesini ehemmiyetce pe~ geride bıkacak .. !
letro irtifaında bir kuleden yakın mahallere kadar şimendifer tertiple çıkılacak bir demir
eden Eyfel kulesinden yüksek cisim bir kerede binlerce zevarın kemal-i rahatla güşt ü
ezar edebilecekleri

sani bir dağdan

bahsettişlersede

şimdi

başka

bir miftaha

el

uzatmışlardır.
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Bu miftah sihiyenin

Senluvi'den

Şikakoya (bunkarın beyni 420 kilometredir)

ecek vesaitle 150-200 kilometreye yakın suret-i harikulade ile kat'i mesafat edilecek
ctirik şimendiferinden ibarettir."
Düşünülmelidirki

saatte 200 kilometre katettiği halde bu tren dakikada üç buçuk

treye yakın yol gidecek ve binaenaleyh Sirkeci' den mükirri köyüne kadar imtidat
ir mesafeyi tefribayen üç buçuk dakikada katedecektir.

İLAN

Talik-i hat ile mahkuk mühermi Alafıranga kann-i evvel ibtidasında zay' ettiğimi

Ahmet Remzi

Sahib-i İmtiyaz
Küffi zade
Mustafa Asıf
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28 cemazi-elahir sene 131 O

22 adet sene 2

(Pazartesi)

YENİ ZAMAN
Şerait-i İştira
Lefkoşa'dan maida mahaller
İçin bir seneliği posta üçretiyle
Beraber yrım ingiliz Lirasıdır
Nüfus-ı Lefkoşa için
Bir seneliği yedi Şilindir
(Nüshası 60 paradır)
Posta üçreti verilmeyen
Mektuplar kabul olunmaz

ns ceziresinde
coşa şehrinde
çlu'da Osmanlı
thane matbaası
ur-ı idare ve
· iye için matbaa
1-.uuıa müracaat olunur.
~ derilen evrak gazeteye
olunup olunmamasından
aa mesul olamaz

(Şimdilik Pazartesi günleri neşrolunur)

(siyaset,edebiyat vefünündan bahseder)

16 kanun-i
efrenci sene

İFADE-Yİ MAHSUSA
(Ehemmiyet terbiye-yi sıbyan)

Bir şeyin fesadı bilinmedikce ıslahı tasavvur olunmadığı mesllü bir kimse cehlini
etmedikce tahsil-i ilme ibtidar eylemeyeceği kazaya-yı müslimedendir. Binaenaleyh
kema ve istihsal vesail hüsn-i hal etmek isteyenler evve-i emirde kendi noksan ve
arını tahri ederler, fakat ekseriya insan hain tıfıliyetten beri müellif olduğu adet ve
hüsn ü kubhunı fark ve temyizinden aciz olduğundan erbab-ı reşit ve rumiyat bu
etin hakikati hale ittilaya perdekeş hilvayet oduğunu bilerek bu babda sairlerinin
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t hayr-i hevahanesini

garz ve harekete humul etmeyip sencide-yi nizam dikkat ve

eylerler.
Ceziremizde

asar-ı medeniyetin

ve saadetin tezayedine

gereği gibi ilerlemesine

ve beynel ahali vesait

mani bazı il ve esbab mevcuttur

ki vatanın menafi'

·· iyesine vakıf olnlar buna nazar-ı tessüle bakmakta iseler de ekser-i halk bundan gafil
(anamızdan

babamızdan

böyle bulduk)

kavliyle

amil bulunduklarından

esbab-ı

kurene makule şeyler olduğuna ve bunlarının devamı menafi' ilme hakkında ne derece
zir ve vehim olunduğuna dair layih hatır kasrımız olan bazı mevadin dere ve neşrine
et ve mecburiyet hasıl olmuştur.
Şime-yi memduhane-yi
nimetimizde

istibah

vatan perveri ve nisvit ile müttasıf olan zevat bu babda

etmeyerek

ihtarat-ı

acizanemızın

çeşm-i insaf-ı

dikaktle

- ealısına rağbet etmelerini temenni ve iltimas eyleriz.
İnsan evladının muhafaza-yı cismaniyeleri hakkında ebuyenin semi ve ihtimamları
rdiri mümtedit olsa yine bir zaman mahdut zarfında olacağından ondan sonra evlad-ı
ve gayretiyle hem kendisini hemde ebuyeninden müzahir olduğu muamele-yi
ıcra etmet üzre vücuda

gelerek

evladını

beslemeye

mecbur

olacağından

uklarının sefalete ve mezkur duçar olamsını istemeyenler analara vaktiyle ilim ve
ifet veyahut bir kar ve san'at talimini ehem-i umur add ederler ve bu ilim ve san'at
ı.

ütteza-yi vakit ve hale ve bazı kere çocuğunmeyl ve hevesine göre intihap olunur.
"
Fakat bir çocuk her ne mesleğe sellvun edecek olursa olsun evvel-i
amirde kendi

lisanını sühuletle okuyup yazacak ve ilhaz ve itasını kalem ile hesap edecek kadar san'at-ı
itabet tahsil eylediğinden sonra ittihaz edeceği mesleğe göre lazım gelen fününu tahsil
tmek lazımdır. Şu esasa riayet olunmadıkca hiçbir meslek ve san'atta kesb-i maharet
ümkün olamaz.
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Aliü'l-umum zan olunduğu gibi ilim ve san'at olmayıp hakikatte beyinlerinde
det irtibat ve ittihat ve ulumet sanayiye ziyade müdethil ve muavineti vardır. Mesala
ülgerlik, duvarcılık, boyacılık ve hatta en sade ekmekcilik ve işcilik sıfatları kavaid-i
yeye mübennidir.

Vakıa erbab-ı zayi kendilerine

lazım olan fonundan

bi-bahre

ukları halde icra-yı san'at ederlerse de yaptıkları şeyin esas ve hikmetini bilmezler ve
en ustalarından

gördüklerini

yapıp san'atlarının

ıslahına desteredest

olmak şöyle

sun bu makule terkinin imkanı hayal haneyi hatırlarına dahi gelemez. İşte ceziremizde
ve sanayi ileri gitmemesine dahi sebeb budur. Taşralılar sanayi ve marifetten bir
ece-yi ialaya varmış iken bizim ilimsiz şu halde bile kalmamız kabil molmayıp gittikce
· 1eyeceğiz der-kardır.
Çünkü onlar ulum ve fünun sayesinde icat ve istiamalına muavvfık oldukları alet ve
vat vasıtasıyla menuatlarını ishal-i suret ve ehvel-i fiyatla çıkarark bu tarafa nakil v

ı eylediklerinden

bizim ehl-i sanayi usul-i kadimeleri

üzere yalnız el ile imal

ikleri imtiya bir tabii pahalı geleceğinden onlara mukavemet edemeyerek nihayet
· ede sanayi hemen bil-kaliye infarazını mudi olacağını emir-i aşikardır.
Bundan muradımız cezire ahalisi kendisine lazım olan eşyanın kafesini bil-zat imsl
il ederek başka memlekete muhtac olmamalıdır demek değildir. Ceziremizin vesait
tabilyet arazısı cihetle her şeyden evvel emr-i ziraatın tevsi' ve tervicine sa'y ve

"
am olunması daha hayırlı olacağı der-kar isede sair memleketlere nispetle ehl-i kara
'

besinde kalmamak için fünun ve sanayi dahi ehemmiyetini idrak ile nazar-ı rağbete
ası lüzumunu arayi etmekdir.
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AHV AL-İ ALEM
İngiltere zabıtanından biri Almanya kanun-ı cedit akerisini hade-yi muhakemeden
rek ve velev Fransa ile Rusya'nın kuva-yi askeriyesi etrafaca ittifak meselesi teşkil
devletlerin mecmu-yi asakirine faik olsa dahi Rusya ve Fransa devletlerinin müdafaya
ur

oldukları

sahavil

v~ hudutun

vesait

ve kesretine

mebni

bir muharebe-yi

vüziyeye teşebbüs edemeyecekleri ve bilakis Almanya ile İtalya devletlerinin Rusya ve
a memalikine

asker sevk ve ithal edebilecek

iktidarı haiz olduklarını

isbat ile

anya'nın tezyit kuva-yi askeriye eylemesine bir güne mecburiyet olmadığını ve diğer
·- an Rusya kat u gala ve ilel sariye mesai bin tesiratından hasıl olan ahval-i pür-melali
etmek ve Fransa ile müşkilat-ı dahiliyesini refi' edebilmek için bir-iki seneye muhtac
arından tensiat-ı askeriye husunda düvel-i selasenin istical eylemelerine de lüzum
i görülmediğini beyan eylemiştir.
Almanya meclis-i mebusanında
askeriyece

ta'dilat

asasiye

cereyan eden müzakerat ve mübahesattan
icrasına

mecburiyet

görüleceği

dahi

anlaşılmakta

unduğundan kanun-i mezkurun gerek mesafirat fevkaledeyi mucip olacağına ve gerek
- 'el-i saire dahi tezyit-i kuvvete mecbur edeceğine mebni Avrupa' nm her tarafaında
tar-ı umumiyenin duçar olduğu endişe oldukca kesb-i sükun etmeye başlemıştır.

HAVADİS-İ CEZİRE
Kıbrıs

hükumeti

cenabından

1891-92

senesi

zarfında

198 bab-ı

mekatib-i

Hristiyaniyeye ada olunan ianati mebni mübeyyen cedvel seride-yi resmiye ile neşr edilmiş
olmakla yekun ianatı 2281 lira 1 O şilinden ibaret bulunduğu görülmüştütür.
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1892 senesi
~32 liralık

şehr-i

eşya

eylülü

ve imtia

gayesine

ihrac

deyin

ve 169746

altı mah zarfında
liralık

ithalat

Kıbrıs

vuku

ceziresinden

bulduğu

ceride-yi

iyde görülmüştür.
Müdet-i

mezbur

zarfında

cezireye

iyini gelmiş ve 13 7788 tonlatalık

Bervecih

muadat

gecen

139430

tonlatalık

826 kıta vapur

ve yelken

olunan

ve Beyrut

811 kıta hareket eylemiştir.

Salı günü

vüruduna

intizar

İstanbul

ı yarınki Salı günü geleceği ihbar telgırafiyedendir.

Birçok zamandan beri tamire muhtac bulunana kain yeni ve Haydar Paşa cevamii
· telerinin evkaf idaresi tarafından tamirat-ı bu kere bil-era hsn-i hitam bulunduğu
hut basire-yi ittihacemiz olmuştur.
Yeni camii şerifenin bir müddetten beri yollarının harap olması cihetle suyunu
yarı etmemesinden

gerek cemaat ve gerek evvel-i civar sükunesi düçar müşkilat

geldiklerinden bu cihetle dahi himmet edilmesi hususi evkaf idaresinden istia kılındığı

"
mu amiz olunmuştur.
Evkaf idaresinin hayret evkafı yenin tamir ve inzibatı hakkında" ibzal edegeldikleri
et mütemadiyelerine

nazaren ahali-yi muma-ileyhmin

su hakkında hakkında olan

üracaatlannı dahi kabul ve asaf edeceklerine emniyetimiz ber-kemaldir.
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(Kıbrıs ceride-yi resmiyesi yazıyor)
1887 senesi "Kıbrıs dahilinde tabii olunan kitab nüshalarından

saklanılaması

ve

mezburenin kayd edilmeleri esbabını istihsalı zamanında" mevzu olan 2 numrolu
· on birinci maddesinde her hangi sınıf kitabı olur ise olsun meclis-i icratın inzimam
• e kanun-i mezburun camii ahkamından yahut ahkam mezburenin her hangi kısmı
aksamından

ceride-yi resmiyede ialn neşriyle müstesna tutmağı valiye salahiyet

iş ve Kıbtıs hükumetinin

emri ile sadr olan neşriyatın

slifü'l-zikr

kanun-ı

ndan müstesna tutulmaları bu defa tensip edilmiş olmayın bina-i ali zelik-i zat ali-yi
yet penahı Kıbrıs hükumetinin

emri ile sadır olan kafe-yi neşriyatın

salfü'l-zikr

un umum ahkamından müstesna tutulacaklarını maralbeyan salahiyat-ı istinaden ve
lisi icraaten inzimam reyiyle işbu ile beyan ve ilan buyrurlar.
Ba-emir ali-yi imza olunmuş.

Müsteşar vilayet
Lefkoşa

Heri Tomson

Fi 2 kanuni evvel sene 1892

(Baran)

İşbu 1892 senesi şehr-i teşrini evvel zarfında nüzul edip baran-ı mebin atide
muharrir cedvel bera-yı malumat alime neşr olunur.
Lefkoşa

Ba-emir ali-yi imza olunmuştur
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ui evvel sene 1892

Müsteşar vilayet

bu 1892 senesi şehr-iteşrini evveli zarfında nüzul edip Kıbrıs' ın muhtelif
elerinde kayıd olunan baran miktarlarını mebyin-i cedveldir.

Yağmurlu
eyyam
adeti

24 saat
zarfında en
çok nüzul
eden
Tarih

Cemazi
evvel
eden
Miktar

Gün
4

29'uncu

1,75

2,05

Lefkoşa

1

28'inci

0,41

0,41

Tuzla

4

2'inci

0,75

1,20

Limason

5

28'inci

2,00

4,82

Mağosa

--

---

---

--

Baf

3

29'uncu

3,70

4,71

Girne

Müdür-i tıbbıye

F: C : Haydenistan

Lefkoşa' da satılmakta olan mekulat ve saireye nezafet-i belediyeye dikkat eylemek
emili olması melhuz olan sebzevati kablelfüruhet ve ilel enraza mübtela hayvanatı
lezzih muayine etmetiçin Lefkoşa belediyesi hanında bir tabibin istihdamı ahal-yi
'

alliye tarafından asatlı vali hazretlerinden

taleb ve iltiması olunduğu mesmuamız

uştur.
Bu vazife ile mükellef

olarak bir tabibin vücub ve lüzumundan

bahsetmek

ualeve-yi ilam kabilinden olduğundan salifü21-beyan ahalilin taleb ve iltimasının kabul
e icrasında tereddüt edilmeyeceğine ümid varız.
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· ason kazasına tabii Cevuya kariyesi ahalisinden Latif Bekir nam-ı kimesne
esi işaretindn dört kilo bir ruba' şeayir bervechini tediye etmekten hükumet
merkum hakkıda ikame-yi dava edilmiş ve gecen kanun-i evvelin ikisinde
esi bil-cera müdeayi aliye-yi işar nazarından ahzetmiş olduğu ilm ü haberin
isbat etmiş olduğundan

merkum Latife üç şilin harecrah atasıyla dava red

Bir rehcberin böyle ziraat vaktinde işini tatil ettirerek meclise celb olunması ve ali

-.ısus muhakemeye müraacattan evvel merkumdan sürülübde hakikaten anlaşılması
ay iken bu hususa riayet olunmayarak merkumun duçar-ı zarar ve rencide olması
yn aidenin adem takyidine hunul olunsa layık değilmidir.

Şehrimizde tabi' ve neşr olunmakda bulunan (funi dis kıpru) nam'ı rumi el'abaru
nan seven nüshasında

ba'z mahrurat görülmüştür

ki tabian haiz bulundukları

yet siyasiyeye mebni mecmuala-yı şuraya derci münasib görülmüştür.
Muharrerat mezbureye nazeran ceziremiz da'va ve gillerinden ve meclis kuvanın
~

da

Mösyö

şekallinin

Lefkoşa'da

gain

(Kıpriyakos

sillo

gas)

nam-ı

rum

...

thanesinde bundan canid gün-i akdım bazı natık irat eylemesi makrur iken natık
urin mahtuyatı neden iberet olacağı kıraathane reisi cenabından yevm mayininden bir
__ ün evvel tahriren Mösyö şekalliden istifsar lundukda natıkında Kıbrıs meselesinin
~ · Kıbrıslıların

nesil

ve nisbi

ve kıbrıs

uhdenamesi

iktisasınca

devlet-i

aliye

aniyeye bahr sene tadiyesi lazımgelen mübellifin İngiltere ahalisi efkarıca ne vecihle
·

İcab

edeceği

yani

mesele-yi

mezburenin

Kıbrıs'ın

Yunanistan'a

Türkiyeyle
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epezar olacağı hususlarından bahs edeceğini cevaben ihyar limelimsi üzerine hususat
burenin son fıkrası kıraathane-yi mezbur kanunnamesinin kırk ikinci bendine muhalif
unması hesabıyla fıkra-yı mezburenin

natık mezkurdan

ihrac edilerek yalnız diğer

at hakkında söz söylenilmesi riyasat mezbura canibenden Mösyö şikalliye hitaben
t

resmiyede temenni olunmuş isede Mösyö şikalli muvafakiyat etmeyip asla natıkını

etmeyerek reis-i mumaileyh bu babta günde remiş oldugu cevabnamesinde gündemi
evs olduğu ve bir alinevs kıraathanesinde alinevslere hitaben irad edeceği bir natıkta
iltere parlementosu izalarından Kıbrıs ahalisi hakkında muhabbetleri bulunan zevatın
a göre devlet aliye-yi osmaniyeye senevi verilmekte olan meblağın ortadan
ınlması için cezire-yi mezburenin Yunanistana terki lazım geleceği ve bu şıktan başka
,'

rısca terci-yi olunacak diğer bir tetbir bulunacağı cihetle Kıbrıs ahalisinin asıl maksat
u tetbir-i mezburun kuvveden faile çıkarılmış olduğu bütün aleme ğöstermek
geleceği hakkında söz söylemekten mani' edildiği takdirde kendisi asla natık irad
emekten başka çare bulunmadığı beyan edilmiştir.
Memalik-i mahruse-i şahane katteden bulunan Kıbrıs ceziresinin böyle Hristiyan
daşlarımız tarafından vuku bulacak bir arzu ve yahud nümayüş sayesinde
unanistan'a terk edilmesi mümkün olduğu efkarında bulunan İngiltere parlementosu
salarıyla Mösyö Şikallinin şu i 'tikatları hakikaten pek çok zevkimize ğitmiştir.

61

Lefkoşa Piyasası
Cemase pazarı

Bağdai kalesi 32 kuruştan 32 kuruşa kadar
Arpa << 12 << 16 >>
Burçak<< 27 << 38 >>
Zeytin yağı behr litresi 22 bucuk kuruşa
Dane zeytin behr kıyası 4 buçuk kuruşa
usam behr kıyası 3 kuruştan 13 3 paraya
Pakla 60 paradan 2 kuruşa kadar
Muhaliç behr litresi 21 kuruştan 22 ye kadar satılmaktadır.

ŞUUNAT-I OSMANİYE

Veli nimet biminnetimiz padişah efendi ve i'zamemiz efendimiz hazretlerinin
sakir şahanelerine icabı mikdar feşanka'h çantaların amal ve iştirası cümle-yi aradat
anet-i gayet hazret-i şahinşahiden bulunmuş olmasıyla bir mantuk emir ve ferman
ümayun geçende iktiza eden numuneleri saadetlü Ahmet Afif Paşa hazretlerinin taht-ı
nazaretlerinde suret-i nefisede bala amal itiba' alyaya takdim kılınmıştır.
İş bu çantaların komisyonu mahsusa marifetiyle iki kat' a numunesinin daha amal
ettirilmekte bulunduğu sabah gazetesinde görülmüştür.
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rfesudur buyurulan arada-i saniye-yi hazret-i padişahı mucib aliyesince dersaadet
habishanelerinde mevkuf bulunan mücerremine eksa' edilmek üzere amal
elbiselerden iktiza eden numunelerinin münzar-ı a'li buyurulmak üzere ma-beyn
takdim kılınacağı mikdar bulunduğu sabah gazetesinde okunmuştur.

(Yeni Zaman Tefrikası)

Yadigar-ı Muhabbet

_Ja'-ba'd

Esabın istihzarına hayliden hayli sırf efkar ettiler!
Melekler gibi mahsum olan bi-çare Mucib hakkında hatır ve hayale gelmeyecek
ir esnadat gayri muhakkede bulundular!

Fakat dokudukları kumaş t"ezvir ve güneşin ulviyet ve intişar-ı ziyasına perdegeş

ı olmaya hiçbir vakte muktedir olmayacaklarını yakinen bildikleri için bununla da

.

Ye hiddet edemediler!

Helesa-yi müzakere-i çocuğun maarif velaket hususunda derkar olunan zevk ta'rik
.e aşiret ve sefahete tahvil ettirmek

ve bu suretle manevı-ı zamirlerinin

içrasına

e bir girizgah bulmak noktasına inhisar eyledi!
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Binaenaleyh Mucib Beyin en şiddetli husumasından

mütenasibü'l

aza genç bir

ı arkadaşlarına hitaben dedi ki>> işte görüyorsunsz yatırıp dururken başımıza bir
Bey çıktı! Beş altı ay mülazemet eder etmez maaşa nail oldu!
Bendeniz ve kaleme devam edeli altı seneyi tecavüz ediyor bu müddet zarfında ise
lık bir maaş istihsalına güç hal ile muvafık olabildim!
Ondan da kıt'a-yı nazar şuaralık herkesin elsene-yi sıtayişinde yalnızca Mucib namı
ıb durması hepimiz ıçın bir zelbir hakaret add olunmaz mı içlerinden diğer bir
-..uuı

bıyıklarını burup fesini düzelterek endişeli bir tavırla : Evet kardeşim her suretle

aliyenizi teslim ederim ya bendeniz ne söyleyeyim? iki seneden beri burada mülazemet
'le bulunuyor

elden geldiği kadarda hüsnü hademette

fütur göstermiyorum

hal

eyken henüz mazhar mükafat olmak şöyle ...

Ma-ba'dı var

14 mil suretinde ve makinesi 450 yazgın kuvvetinde 95 kıdem-i dul ve 14 kıdem
de ayetle delinişnin

ve latif-i suretterukubu

şevket mahsus cenab-ı padişahıya

us olmak üzere tersane-yi amire dergahlarda mükemmel bir (yat)n emir ve inşasına
ar olunduğu evrak-ı hadisde müteala gülzar-ı memnu yetmez ve bu vecihle davet
ahir veliü' -nimet bi-minnet azmi ba-kemal ihlas yad-ve tezgar kılmmıştir.

Bir

tecrübe-yi

amaliyesiyle

Osmanlılarda

fen-i

dikkat

cerahının

derece-yi

kiyesini senade-i mizan tefehsüs ve tetkik etmek üzüre bir ameliyat garibi-yi cerahiye-yi
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a-i Osmaniyeden kangısı icraye muafık olur ise kendi kesesinden evvel zate bin
ta edecegini ve iş bu vaka'yı naşidenin muhtere-yi daiyesi olmak üzere altından

iki adet madalya yapılıp birisi kandisine ve digeride operatör yani iş bu ameliyatı
- zata verilmesini hükümet-i seniyeye teklif eden

Amerikaseramedanında

eme der- saadette gelmiş olan ceneral (Borik Bursele)

olup

nın teklif vakıa-yı mekrun

e-yi cenab şehriyarı buyurmaya ameliyatı muhamele-yi hayır tefzayı sermaye-yi
timiz olan Osmanlı operatörlerinden Hayrullah Bey Efendi bir suret maharetkarane
üsakafanede icra ile kendilerinin nasıl bir harika-yı alem tebayet olduklarını göstermiş
enaleyh mişar ile cezr al canebinde bin frank ihta ve bir cihetinde Fransızca
öborik

borsele)

bulunan

ve diğer cihetinde

madalyaya

hakkıyla

Osmanlıca

kazanmış

(Operatör

oldugu

Hayruldin)

kelimatı

havadiste

kemal-i

evrak-ı

uliyetiyle mütelea edilmiştir.

Meriç nehrinin ara sıra teganiyle etraf arazi-yi istila etmesinin o günü olmak için
mezkur miçrasının

tahvili hakkında

şerfesadır olan irade-yi seniye mavcibince

e başlanan kanal esasen hitam bulmuş ve nevakıs mütefir ası derdesti itimam
unmuş olduğuevrak-ı havadiste görülmüştür.

"

Kahirede

cezire müzesinde

mefhud-u

asar atikanın müteaded

bulunanlarından

ükemmel birtakım tertib ve dersaadet müzesine irsal bulunacağı ğörülmüştür.
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nderiye

de pompa umudiyenin

civarı harf olup mukabir

atika ile oyma

.eşif olunmuş ve burada bulunan levhaların birinci asır miladı asarında olduğu

(Servet-i fonun)

HAV ADİS-İ HARİCİYE
unanistan hükümeti Atina ile büyük şehirler arasında bir telefon hattı tesis etmek

Hükümet müşarilyehanın istifade olunacağı memul olan mezkur telefon hattının
e inşasına mesa-i eylemesi şayan tebrik bulunmakla ve mezkur hattın varidat
tezaidine hitmet edeceği memul olunmaktadır. İngiltere kraliçesinin hafı.desi
imparatorunun ka'in devrik (Dö'vi Stenbörk) ile

Kafkasya dahilinde kızlara illeti yeniden icra-i hüküm etmekte ve alielhusus Bakü
inde menkurani eyaletinde yevmiye birkaç yüz gümüş hastalanmaktadır. Bakü ve
dahi günde bir iki mesab vü\u bulunmaktadır.

Bir rus gazetesi muharebet resmiyeden iktibas ederek kollarının ibtida-i zuhurundan
olan on altıncı güne kadar iki yüz yirmi bin yüz yirmi iki kişi vefat ettiğini bevan
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giltere kraliçesi hazretlerini ziyaret etmek üzere İngiltere'ye
imparatoru

hanedanından

Gazandoruk

(Serş ve zevcesi

azimet etmiş olan

Ğarandövişis

Fransa

riçesi Sebak (ötrani)) hazretlerini dahi ziyaret etmişlerdir.

Ingiltere devleti tarafından Afrika'nın

(Uganda) kıtasında komiser sıfatıyla siyah

(istenli) olunacaktır.
iyah mevmi aleyhin Afrika'ya iş bu seyahatialtıncı olacakktır.

KAM-I EDEBİ

Gelmekle erdi cana iştiyakın
Harab etdi beni dert-i fırakın

Meta' sabrı yaktı iftırakın
Harab etti beni dert-i fırakın

Esir-i aşkın hayali zamandır
Bu yolda hem dem ah ve ziyandır
Yetiş imdadiyeme halim yamandır

Harab etti beni dert-i fırakın

Acaib baaş nedir bu infiale

67

üsürme nazım-ı lütuf et melale

ab etti beni dert-i fırakın

MÜTENEVİA

Dünyada hap büyük harikulade şeyler Amerika'ya mahsus gibidirler.
İşte bu Şikago mucizesi hakkında şu malumatı okur iseniz buna yakail olur ve

Pariste mevcut olan bin sekiz yüz adet başlıca kasab dükkanları haftada altı bin
·e

inek zebi etmekte iken Şikagoda yalnız bir kasab Pazar ğünü müstesna olarak altı

otuz altı bin öküz ve inek zebi ettirmiştir. Bu kasab dükkanındaki binlerce memurin
ursun yalnız yüz atmış beş muhasebe memuru vardır.
Birbiri üzerine bşer yüz livrodan hesab edildiği halde bir haftada on sekiz milyon
ya baliğ olan bu etlerin ne yapıldığı sorulmaya şayandır ya? bunların bir selesi etsuyu
bir kısmı seri trenler ile Amerika'nın başlıca şehirlerine
üçünçü

kısmı da tebrid sayesinde vapurlar ile Avrupaya nakil
I"

Fransız gazetelerinden biri bu malumatı verdikten sonra Amerika'nın saat ve
tındaki cesamete ancak gümrükler ve vaziyetle mukabele edilmek medsur
ileceğini ve hatta bu tedbirin oradaki terkiyate karşı marı'i rekabet olamayacağım der
kten kendini alamıyor.
Sahibi imtiyaz
Küffi Zad

Mustafa Asıf

6

23 adet sene 2

(Pazarertesi)

YENİ ZAMAN

Şerait-i iştira

ceziresinde Lefkoşa
de Turunçlu da
ı kıraathane matbaası
idare ve tahririye için matbaa
a müracaat olunur.
erilen evrak gazeteye dere olunup
amasından matbaa mesul olamaz
her bir satırında üç kuruş alınır

Lefkoşa' dan maada mahaller
İçin bir seneliği posta
Üçretiyle beraber yarım
İngiliz lirasıdır
Nüfusu Lefkoşa için
bir seneliği yedi şilindir
(nüshası 60 paradır)
posta üçreti verilmeyen
mektuplar kabul olunmaz

(Şimdilik Pazartesi günleri neşrolunur)

(siyaset,edebiyat, ve fonundan
Kanuni sani
bahseder)
rumi sene 308

23 Kanuni sani efrenci
sene 1893

(Leyla-yı regaib)

Şehir recebü'l ferdin ilk cüma gecesine müsadif olarak kulbü ahil islami selaser
lebris fehir ve sürur etmiştir.

"
Leyla-yı regaib maddi ve manevi
enva-i fevait ve mahsenatı canib ola geldiği nezit
irad edileden müsteğni de
<< Sen ol şahnişeh levlak müsnesinki bin mefsi >> asabir küf küpünde paspandır
u'l allah mudasınca zibde-i küfat müfhir mevcudat aliü'l allah feali aliyevesselam
nur ve nesle adem bahse-i mucir ve halka mukaddem esadül arib ve el'acüm madenü'l
ve elham ve elhakim efendimiz
şemsi

taban

hakikat

hazretlerinin
gibi

valide-i

böyle bir leyla-yı mübareğe
muhteremlerinin

kazayı

ve

rahne
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Binaenaleyh cezire ahaliyi İslamiyesi bu yolda ba-cümleyi din kardeşlerine pırı
sadakat ibadetlerine

tertib eden temadiye-yi

ayam umur-u afiyet ve

şan ve şevket hazret-i padişahı davet izacab-ı ayatını isal bar kahul bargah
etmiş oldukları

gibi (Yeni Zaman) dahi ali kadürülüsitaye

hemen cenab-ı

-·1 allah ve elkalim zıllullahı fil alim velinimet bi-minnetimiz şu kitmaib efendimiz
· in gitmesir şehir yarınlarında aliyü'lbet müstekir ve ve daima efkar-ı cefayir
kadiselerinin tevfikat aliyhesine mazhariyetle kamirur buyursun temayetinin insani
işleyiş olduğunun ırzının makam-ı münasebetiyle

ve vazifeyi memlukiyetten

İFADE-Yİ MAHSUSA

Geçen nezihemizin

havadis-i cezireyi kısmında malumunuz

yazılıp Fonitus Kipro gazetesinde

olan Mösyü Şikalli

neşr edilen makale-yi hulasateyi tercihe

dere eylemişti bu defa yine gazeteyi meskureyle neşr olunup bir vecihei ati dere
ifade ve muharrirat hukuk beynel düvele aşina bulunanlar

bizden de hiç bir

iyetin anis değilsede bu gibi mülakat bigani ve nabica hakikat hala matlu olmayan

yi cezireden bazılarının tahşiş-i izahen ve teşdit heyacanını mu' di ölur ihtimaline
· bu babda bazı mülahazat
t

irat ile Osmanlı vatandaşlarını

ikaz etmeyi vecibeyi

ve vazifeyi müdakatten add ederiz.

Fevni gazetesinin

ifade-yi mahsusası

ceziremiz

dava vekillerinden

izasından Mösyö Şikalliye itaben İngiltere Meclis-i Mebusanının
tarafından

gönderilmiş

olan

bazı

muharrirat

mehma-yı

ve meclisi
bazı izavi-vi
atite

derç

üzre mevniyi aleyhin tantanalı ve semiremiz olmayıp
·e faydalı bir surette mütevalliye içra etmekte bulunduğu ihtimat ve himmat sayesinde

o

meselesi İngiltere'nin
re parlementosunun

ileri gelen zevatını suret-i mühimmede işgal etmekte olup

önümüzdekiiştimalinde

bu mesele hakkında büyük müzakarat

bulacdagı intizar edilmektedir.
Ey Kıbrıs ahalisi ne dersiniz (Sör Çarlesdilk)
makam

riyasetini

ihras

edecektir.

Kıbrıs

yani o zatki yakında İngiltere
İngiltere

ıçın kaliyen

faidasız

davet aliyeyi Osmaniye vergısının İngiltere daveti tarafındantediye
esını sevap görmüyor. Ve Kıbrıs meselesinin hali için bigane tedbir olarak cezire
ının ekseriyet

arzusu dahi bu noktada

olunduğu

halde cezirenin

Yunanistan'a

Esas karen fırkası reis-i Mösyö Labros gibi meşhur bir zat dahi bu re-iye iştirak
eği mislü şair zevat politikasının efkarı dahi o yolda dahi Mösyö Şikalliye vuku bulan
derinde

Kıbrıs ahalisinin

tedabir

lazimiyeyi

bilahas lehlilerinde

icraat aleycana

da bulmak üzere bilcümle vesait meşru aile İngiltere hükümetini ikna eylemesi vakti
ş olduğunu beyan ekmektedirler.Osmanlı
ib olan İngilterelerin

vergısı lagu edilmiyor. İşte Kıbrıslılara

reıyı budur. Zevat-ı mişar aleyhma mutasavvıf

bulundukları

.amet ve hulusla suret-i seviheyle beyan etmektedirler ki meclis-i mebusanda bu yolda
· ~ zuhur ettirse bile teklif mezbur aleyhinde irad-ı kelam ve itayı rey edeceklerdir
ek oluyor ki Kıbrıs'ın

mübayesinden

başka bize bir ümit göstermesi kalmıtor ve

••
miz nazarı dikkatimizi bu noktaya çeviremiyoruz. Her bir şehir ve her bir kasaba herbir
her bir ferdi şu cihette tevfiki hareket edilmelidir. Reyleri büyük nüfusu haiz bulunan
giliz zevatı idi. Lehimizde bezl-i gayret vüsy etmektedir.
Ey vatandaşlar onları öyle bir sırada yalnız mı bırakacagız sükut mu edeceğiz bizi
ila etmiş olan gafletten bidat olmaya çıkamayız mı ne bekliyoruz nazarımızı hepimizin
duğu halde atf edelim. Zurraiye bakalım mahv olmuş derecesindedir. Ticaretine hali
-• utuna duçar olarak asla hareketi ruhi kalmamıştır. Biraz daha cilemiz mükelliz olacağız
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zaman sonra cilemiz ac kalacağız! Şu halde çilemizin yekdil ve yek vücut olarak
emesi lazım gelir çalışmalıyız. Cemiyetler ya yapmalıyız hakkımızda bu kadar
=

stermekte bulunan insaniyet perver yörükleri netice-i ederek onların icraitini teyit
e biliyoruz! ahval değişmiştir Kıbrıs'ın vücudu ve adem vücud-i şuruti tebdil
unuyor ve İngiltere vekil-i riyaseti makamında Yunannistan'ı cisim ve muhterem
arzu eden bir zat bulunduğu esnada şu fırsattan istifade etmek istemediğimiz halde
ileride beyhude taharri edeceğiz şurasını iyice anlamalıyız. Her bir başka fikir ve
lar böyle mukaddes bir dakikada sükunet edilerek ber taraf edilmelidir.
a her şeyi feda etmiş, kendileri için ol taraf afat görmüş olduklarımızla bizi
ekle teklif edildği bir sırada düşmanın caiz midir? evet Sör Çarlesdilk hazretleri
· brıs'ın şiddeten arzu edildiği budur

tarihimiz bunu çağırmaktadır ahlak

z, ve ecdadımızdan mevrus rivayetimiz, nesil ve nesibimiz, ve bizi yed zabitlerine
ecnebilerin beyhude yere tebdiline sa'i eyledikleri lisanımız bunu esbat ederler.
İşte elyev hakkında teşekkül eylemekte bulunduğumuz Kıbrıs ahdinamesi rnüşkilatedecek yerde Yunanistan ile birleşmemize bir vasıtayı sehvalet olacaktır.
Kıbrıs ahitnamesi aleyhinde iştika ederek onu piri add edilecek yerde ona bizi
ı

melayike nazarıyla bakarak bir maksat siyasi yesine mebni bizi kurtarın ağzından

p maderimiz aguşuna atılmamızı teshil etmiş olan İngiltere hükümetine hissiyat
Ill

tdarenede bulunmalıyız. İş bu husus hakkında bundan ziyade söz söylemek

ııımmsüz oldugu bedihidir. Zira kariyelerimizin şösdorları mütelaa eyledikleri sırada
sancağının Kıbrıs'ın kanla mülemmi olan istikametinde tenvic edevceği günün
yet tekarrüp eylemiş bulunduğu ümit ile yüreklerimizin çarpması melhuzudur. Fakat

arzumuzun faale çıkması için sa'i ve hayret icap ettiği cihetle bu meseleyi suret-i
üzere cümleye iltica ve müracaat ederiz. Ba-husus ki
üyeceğimiz had çizilmiştir.
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kanuni evvel sene 92 tarihinde Londra' da <<Sör Çarlesdilk>> tarafından Mösyö

·

m etmiş olduğumuz meslekde devam eylemenizi tavsiye ederim. Sizinle hem

unan asarlarımı kandırdığımıza verginin tahfifini teklif alsınlar ve bunun icrasını
ep etmeyiniz bana gelince reyinde musırren değirmeye meselenin
(her nakiddir

zamane

muhtaç

bir keyfiyyet

oldugu havif olunur

hali ıçın
ise de)

'a el kanundan başka daha sevap ve akılane bir suret olmamız ve Kıbrıs'ın
en

hiçbir

veciple

müstevip

bulunmadıgımız

cihetle

devleti

Osmaniyeye

e bulunan meblin tediyesini ise ahvalimiz tehrnil edemeyiz.

ör Çarlesdilk'in

6 kanuni evvel sene 92 tarihinde

İrlandada makam Mösyö

hitaben gönderip muma ileyh Mösyö Haruri tarafından Mösyö Şikalliye sureti
n tahriratıdır.
etmiş olduguma mebni Meclis-i Mebusana da bulundugumuz
ında behem-i hal irad-ı kelam edecegimi Mösyö Şikalliye beyan eylemiş
uma ileyhin reini istishab ve teyyid etmekten acizim muma ileyh devlet-i aliyye
İngiltere ahalisi tarafından tavsiye edilmesi icab eder idevki reindedir fakat rey
bu merkuzde değildir. Ve iraden on dört sene mürevvir etmiş oldugu halde
· aliyye vergisinin tenkisi ytluna gidilmesi artık pek çok geç kalmış olduğu gibi
ir maddede bile bu yolda hareket eden bir kimse müstekil add edilmeyeceğinden
sikallinin teklifini

teklif-i mezbur aleyhinde irad kelam ve ita'i rey edecek

daima etmiş oldugum üzere tediyesi zaafımızı mevcib olmakta bulunan Osmanlı

pıoin Kıbrıs ceziresinde tesviye kılınması şirtaliye ahalinin arzusuna imtisalen cezire
uranın Yunannistan'a

ihalesini ada ve teyid etmekte sebat edeceğim. Komite

komisyonlar muarifitiyle tedkikat icrasını tasvip etmem. Zira bu gibi tedabir-i
· teskini zamanında tertib olunmuş usuli naziganeden ibarettir.
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Meclis-i Mebusanın azalarıdan Mösyö Labuşrin 1 kanuni evvel sene 91 tarihli
Haruriye hitaben yazıp muma ileyh Haruri tarafından Mösyö Şikalliye gönderilen
suretidir.
_Jösyö Şikalli'nin

kaime fiyatının tenzili hakkındaki adasının kabul edilmemesi

leceği rein değildir.
Esası karen fırkasının mülahazesince Kıbrıs ceziresinin asla işgal edilmemesi lazım
den cezire-yi mezbura
icaremizde

bulunmakta

devlet-i Osmaniyeye
olup

fenaen

hala

ur fakat madem ki cezire-yi mezbure-yi

ada olunmalıdır.
memalik

Cezire yalnız

mahrurase

katiliinden

devleti aliyyenin idaresinden

bulunuyoruz onu yine Osmanlı idaresi tahtınavazi'

tahsil

eylediğimiz taktirde Kıbrıs

irndiki halde ceziremize her senekile akçe tediyesini mevcib oluyor ki varidatının
slini tediye eylemekliğimize müsavi demektir.
Tedbir atiüzzikir esasikaran için mercihdir. Yani sözü elli bin adet İngiliz liralık bir

ğ-yi tediye etmesine mükabil cezire-yi Yunannistan'a

ihale ederek devlet-i aliyeve

verecek yerde bir milyon İngiliz lirası için bir istikraz akid ile cezire-yi devlet-i
n mübai 'ye edelim.
İstkraz mebruz-i akid edildiğinde mezkur elli bin İngiliz liralık mebliğ ol babda
il

....elen geziştenin tediyesine ve istikraz edilen akçe reisü'l mealinin terciyen külliyen
esi yoluna sırf ve istimal edilecektir fakat maksat-ı mezkure nail olmak üzere
muafakatını icab eder.
İşte içraatı zamanı gelmiştir cezire ahalisinin ekseriyet arzusu bulunduğunu

bil

vesaid meşrua ile ğöstermeliyiz muhazaki Kıbrıs hakkında tevcihleri olan bir çok
· Ier Mösyö Şikalliye yazmış olduğu tahriratlarında bu tedbiri istihsab etmişlerdir. Bu
eden olarak İrlandada bulunup Kıbrıslılar hakkında tevcihi olan Mösyö Haruriki
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mesele si hakkında büyük tevcih göstermiş bulunması hasbile kendisine
etiyle arzı teşekkür etmekliğimiz

vecibeyi zimmettir. Mösyö Şikalliye bir

yazıyor <<cezirede hiçbir teşebbüs vüku bulmadıkça İngiliz zalimlerinden
ı hal

me'mul etmemeliniz fakat eger teşebbüsatında bulunursanız halinizi ıslah

iste şu sebebe mebni tekid ettirmeye meseleyi mezbure için ali kadar kadirü'l
Kıbrısta gerek sair yerlerde teşebbüsade de bulunuz>>
bir zat dahi bir veciheyi ati yazmaktadır.<< Kıbrıs'ın Yunanistan'a terki
ör Çarlesdilk tarafından vüku bulan teklifin kuvveden feale çıkarılması zahmeti
reyfiyettir fakat şüphesiz Kıbrıslıların teşebbüsatı yüzünden olmalıdır çünkü
da bulunan cemiyetlerin alima göstermeleri lazım gelen kaideyi ima ederki <<
memleketin ahvali mevcudesi ahalinin arzusuna mutabık

ıandaşlarımızın bu babda vüku bulacak akdamını karbiyen neşr edilebilecek bir
unacağımıza ümit variz. Sevgili vatanımıza ait maselenin neşrhine dair olan
mühüma-yi anifü'l beyanın suretlerini alup neşr etmekliğimize lütuf ve
en tulani Mösyö Şikalliye arzı teşekkür etmekten geri duramayız.

Biz bu muharriratı kahkahalarla güler vehimde alem müaneda malevhavalive
· i tariç ile meşhur ve meluf olan Yunanistan taraflarının bööle safsatalarıyla iş
eri hakkında olan atikat ve efkarlarına şaşaalarız. Heyhat! galiba Mösyö Sikalli ve
da bulunanlar iki düvelimuazamayı beyninde akt olunan muahedeyi kiracı köyün
anlarına bize benzetiyorlarda cezirenin beyi ve iştirası sevdasına düşüyorlar.

Biz derizki icazeyi mütemma-i memalik şahaneden bulunan Kıbrıs cezıresının
"l yecab yapılan mühade hükümetince

ömür iradesi mevkiyen İngiltere devleti

terk olunrnuşturki cezireye ait her müyim bir meselenin hal

ü

faslı iktiza edeceği

her ferin yine bil-tabi' aslına rücu edebilmesi kazayayı bedihiyeden olduğu ğibi
-i evvel Osmanlıların kanıyla feth

ü

zabt olunan ceziremizin tebdili lazım gelir ise

kadar ağuşu şevkat ve adaletinde begendiğimiz devleti aliyyeyi meşarü'l yehanın
bedel-i vüku bulur ise yine Osmanlı kanı dökülmesine badi

Bizim asıl taacub edip şaştığımız nokta << Sör Çarlesdilk >> ve Mösyö <<

> gibi zatların alimi medeniyete karşı bu yoldaki hareketleridirki o kıymetli
· den sadr olan ve uğurumuz kalemlerinden çıkan vesaye şu sırada sevi telakifi ve
e duçar oluyor!
Ne kadar karanlıkta imiş görmeye çalışıyormuş!
Ne vahi taşebbüsat! ne acayip halet!
Şu neşriyattan evtar sanki ahalinin ekseriyet arzusu cezirenin Yunannistan'a

ihalisi

· yerek İngiltere hükümetini iknai etmek imiş!
İngiltere hükümeti

kağıt parçası ile iş ğörmeyi i 'ti yat etmiş olduğunu

alemi

· yete neşr edenlere ne nazarla bakılmak lazım geleceğini tasavvur edemeyiz.
"'

Zirain tüccarın hali mahv olmuş deniliyor. Bunu tasdik etmekliğimiz lazım gelse

ki Osmanlı zamanında Osmanlı hükümetinin cihaye-yi şefkati sayesinde Hristiyan
daşlarımızdan birçoklarının az bir müddet zarfında zenğinliğe fail olduğu gibi şimdi

Hele Yunanistan'ı cisim ve muhterem görmek arzu eder olduğu hüküm olunan zadgiltere vükelası riyasetinde bulunduğu bir zamanda fırsatı kuvvet etmeverek tesebbüsat

6

bulunması hakkında edilen teklife<< bravo>> demeli biz ki şu bendin muhtarı ve
· · ne teselli vermiş olalım.
Vakıa tasavvurda seyr

ü

hareket olacak hat çizilmiş ise de ileride yolu şalırtılmak

-i hendesiye tatbik-i muamele edilmesine ait olanlara olanlara tavsiye etmeyi sevap

Bu hal böyle olacağı yani bir ehemmiyet ve endişeyi mevcib olmadığı için vazife
zsinizde bu gibi ma-la-ya'ni neşriyatla bu gibi halatın vuku'una hükümet hazıra
ıı-ıuaıı

iğmaz-ı ayn ile bakılması doğrusu büyük teessüf ve hayretimizi bad'i olmuştur.
eyh burada henüz devleti Osmaniye-yi matbuat nizamnamesi

cari olduğundan

babta olan ahkamının icrasını ve bu suretle zuhuri melhuz olan fenalığın önü
ı hükümet-i mahalliyeden hastayı talib ve iltimas eyleriz.
Ey vatandaşlarımız

Osmanlılık namına biz size bunu tavsiye ederiz. Medeniyeti

perverde ettiği kemalat ve hissiyat insaniyeyi terpiş ederek hüsni amiz şu
~ı ve himmet eden akvamı muhtelife saadet ve refaiyet halk en ali derecesinde ömür
edirler ki şu halde bulunanların efkar ve harekatı nazar-ı tedkikatından geçiriliyor
esinin yekdil ve yekvücut oldukları görülüyor. İşte bu neden naşidir ki hayret ve
e müşait ve istimayı ettiğimiz memleketler ahalisi pederpi üç terakkiye asıl olmuşlar
akta bulunmuşlardır.

Bizde bu vecihle hareket ederek saadet ve refahiyet halin
Ill

şehi olan her hususta terakiye çalışalım. << Ey Funiddisi Kiprosu >> refikimiz
da bahsetteğimiz vecihle böyle melafii-yi hüsni ahlak olan halatından sırf nazarla
umumiye

ve memleketimizin

.liğimiz ve maarifadem

maarif ve sairesının

olmak şanını kazanan
işgal etmekliğimiz

terakkisine

matbuatı

say ve gayret

öyle hadd

ü

vazifeye

daha hayırlı ve münasib olacağı

e beyanna iktifa eyleriz.
Yeni Zaman
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HAV ADİS-İ CEZİRE
Baf kazası dahilinde kain emlak himayülünden bulunan ikame nam-ı mahluk bir
arzuları şunun ...

(Yeni Zaman Tefrikası)
Yadigarı muhabbet

ma'-bad

Huzursun ibraz ettiğim sadakat ve hidmet bile layıkıyla takdir olunamıyor<<

bende

bahtında mı bilmem kusur >> Allah cezasını versin insanda baht olmayınca dünyada
ir şeyden istifade edemeyiz.
Ne bilelim! mucibin-i tali'ettikçe parlıyor yakında cümlemize tefevvük edecek gibi

örünüyor dedi.
Refakaden bir başkası kemali azametle<<

ne canım niçün telaş ediyorsunuz? böyle

ir çoçuğun ne ehemmiyeti var? öğünmek gibi olmasın, ben buradan palamarları koparıta

1

irkaç gün bunun peşine düşecek olsam hem zihnini çalar, hemde istediğim yerlere çeker

ğötürürüm. Fakat neme lazım benoe o kadar hükmü yok >> dince ibtida havareyi küşad
eden genç delikanlıların içini çekerek mütebbismane << bendenizcede öyle olmak lazım
-,
gelir, ama diğer refakaye açıyorum ünlem çünkü bundan dolayı biçareleri pek meyus bir
halde ğörüyorumda adeta sinirlerine dokunuyor! Demincek Mucip hakkında arzu ettiğiniz
mahallere çekip götürmek yolunda bir müteala beyan buyurmuştunuz değil mi lakin zan-i
acizaneme kalırsa bu mutallibin husuli muhali mutlak hükmündedir! Zira tarik-i şitanında
izal kadar kesb-i muharet etmiş olsanız bile yine şu hepsi iğfal edebilmekle muktedir
olmalısınız sanırım.
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Ya i 'fal ederde böyle göstersem ne diyeceksiniz muharretinize hüsni hidmetinize
faat size çalgılı planlı mükemmel bir ziyafet veririz!
Pekala! işte yarından itibaren yirmi gün kadar sizlerden müsaade talep edeceğim
, ben onu kalbine damarlarına rütüviyet ğibi nasıl hülul ederim. Vallahi Lütfi
·· verdiği teminat koya üzerine ...
Ma' abadı var

Bunun

yed gasblerine

geçtiği

anlaşılmaya

geçen

1891 senesinde

hükümet-i

liye tarafından kazayı mezbur tapu katibi Ahmet Cemil Efendi ile orman memuru
laki Papadabullo ol canibe izam olunarak bedü'I tahkik tehtidi huduvet edilerek ve
da bulunan ve zabıta kıyam eden Enyev Huryo karyesi ahalisine dair emiri mahsus
ih ve teblih edilmiştir.
Geçenleri emlak hümayundan olan ikame civarında Kayin Podamus çiftliği sahibi
Mehmet Ağa namına emlak humayununa

tecavüz ederek tasarrufa kıyam

iyle mezkur Enyev Huryo kariyesi ahalisi bunu fırsat ithasıyla ve daha hududa
desise ve vesileler ile onlar dahi bazan arazilerinin
Mehmet Ağa hukukuna tecavüz ettiklerinden
Ii

· ş

zabıtına teşebbüs etmiş

dolayı ahaliyi merkumeyi dava

ve mahkemelerine ibtidar olunduktan menzai feyh olan araziler emlak-i hümayunun

ı.ı.tıilinde olunduğu haritalarından anlaşılmış ve memurin muma ileyhim dahi evvel vecihle
et vermiş olduğundan merkum Mehmet Ağanın davası red olunup gasben tasarrufuna
· diği emlak-i hümayundan bulunduğu kafe-yi arazi vesairenin dahi aslına terk ile
--.uuıile eylemesi hususi tahtı firare alınarak merkume emir ve tebliğ kılınmıştır.
Cezire dahilinde emlak-i hümayuna melhuki kabil zer'i intifa-i pek çok arazi ve
olduğu malum ise de bunların icar ve imarına bakılmadığı cihetle her bir taraftan

79

yed gasbına geçmekte ve baki kalan mahaleler dahi orman şeklini alarak arazi
rmakta olduğunun şu vesile ile beyanını vazifeyi sadakat ve ubudiyetinden add

toşa müttehizanından

merkum Mesud Efendi zade Derviş Efendi tarafından

itaben lütfen testir buyurdukları varakadırki mündericatı burçtan sadık hissiyatı
· · musavvir olmaya gazetemize derç ile tezyin sahifeyi iftihar eyleriz.
erakki _bir hadikadır ki<< maarif<< ittifak<< gayret<< muhabbet anasırından
derununda namdar olan alem ve muarifat eşçari refah ve saadet ismarini verir.
e bu hadikanın bahçedarı mabaadır ki maarif ve gayret ittifaka çalışıp refah ve

ümlenin malumu olduğu üzere Kıbrıs ceziresinin 48139 nüfusu çari olan meaşir
• oktur. Senelerden beri matbua şerifinden mahrum ve mehcur iken ğeçen sene
kıraathaneyi

Osmani efendilerinin

hem hayır havahaneleriyle

bir matbua

muafık olup şimdiye kadar neşr nesih etmede ve gün be gün hutuvet-i peymai

Geçende muharrir Galib Beyin buradan ğitmesiyle şu şerefi azamiyenin ve ağyara
I\

müslahazası

izahın nasih bir dehşet iras etmiş ise de memleketimiz

bazı efendiler

şu cihat maneviye

gögüs vererek hamdü'lallah

hasarı

iyat meşhutu uyun iftiharımız olmuştur.
<< Ahali gayret asabı himmeti sebatiyle >>
<< şöhret alsun dünyada daim yeni zaman>>
1310
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te ceziremizin hayni fütuhundan yani 333 senesinden beri abalı ve icadatımızın
müddekatları bir hayra şu zaman efendilerinin gayreti faikalarıyla muafık olduk ve
haciste hasarı cihan durdukça şayanı takdir bişma' olacağı ğibi bizde cenabı
u isanını şükürler etmeliyizde bu babda matbuamızın terakkisi esbabına mealen ve
n çalışmalıyız.

Kalbinde zerre kadar muhabbeti milliyesi olan zevat bu nimete

ve müteşekkir olarak her türlü fedakarlığı arzu eder.
Mamafiğe bu muafikiyet meydanı terakkide cevelan eder dururken zevalına kangi
olur? intifai umumi dahilinde arzı şahanesi aramak hasail zimmenin

en

Ey vatandaşlar bir kere düşünmeliyizki ... ittifak ile ile ne oldu. itilaf ile ne oluyor?
fikirlerden vazgeçelim perişanlığımızı mudi olacak bu hevabı gafletten uyanalım
z mevcib olacak ganvede-i gaflet olan gözlerimizi açalımda bir kere etraf atıf-ı
ibret edelim alem ne hal kesb etmiş! Biz ne haldeyiz!

Heyhat bizi giriftar

uz emvacı felaketen sahil-i selamete yetiştirecek ancak ittifat ittihattır.
Yoksa bu ihtilaf bizi yem perişan etti iğrak ve kim namı edüb abalı ve eycadımızın
vatanı telvini serh famı hun şeadetleri ve zeyri hak vatanı tezyin eden remim azamfun saadetleri yumü'l kamuma bize lanet hevan olacaktır.
İcabında millet için olan canın dazane teessüblerimize karşı böyle bir esarı hayrın
~

ram ve bekası zamanında kanlemyekin hükmünde olan çeziyi bir himmet noktayeden

ab etmekliğimiz cai istiğrab değil midir.
Aliyü'l husus gazete sanvif mutelefiye yani hevasa havadis avamai maarif isnafe
gibi nice nice fevahidi münderiç bulundugundan

Avrupa'nın

ekser

mahallelerinde

dağlar

içinde

yaşayan

her ferde ahim ve

çobanlarından

bile

gazetelerine abone olmayanlarındır bulunur!
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Bizde gazetemizin bekası esbatına gayret etmeliyiz.
Binlerce

senelerden

beri

ardan ibret almalıyız!

alem-i

medeniyetten

daire-yi medeniyette

devir

ve

mechul

dahil olarak ittiakları

bulunan
sayesinde

didarımız olan esarı terekkileri bize hayret-i bahş oluyor!
İşte hadikaye terakkinin

hadmi olan matbuamızın

devamı esbabına ki maitaç

isharı hususuna sırf himmet ve vezeli mahsul mukadderat

Velasima bilmeyenleri

etmeliyiz hayatta

su eseri hayra teklif ve tergib etmek hamiyet mendan

ve zaif-i müddet-i milli şimeyi ulviyet-i vataniyeleri asarıdır.
Acaba menafi sarfı millete ait olan bu gazetenin terki ve bekası yolunda leyl ve
terk-i huzur ve rahat eden hamiyet mendan vatanın ne menfaatları oluyor. Fıtratı
lerinde merküz muhabbeti milliyeleri iktizasınca fi-sebilallah vatana bir hikmet değil

Doğrusu muma ileyhünmanın

su yolda malan ve bedenen mebzul olan saı ve

derine ali el umum teşekkürler eder, ve gazetelerinin sal-ı cedidini tebrik ederiz .
b-ı hak muvaffak ba-elhayr buyursun amin.
Baf kasabasında

Berbi Çarken hastahanesi

tesisiyle

kasabanın

en güzel bir

.kiinde inşası hususu Baf komserinin cümleyi teşbisat-ı hayriyesinden bulunduğu ve
"'

bayı mezburenin ıslah ve terkisi uğrunda tarik ve mahal-i saireye eşyar reğiz etmekte
...

ğu velhasıl

ahalinin

kemal-i

hasnudu

ve kanaatlerini

icraat-ı

hususatı lisanı sitayiş ve memnuniyetle

hüsneden

idaremize

gerü

muharririz

ından bildirilmiştir.
Sahibi imtiyaz
Küffi zade
Mustafa Asıf
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24 adet sene 2

(pazarertesi)

_ Recep sene 1 3 1 O

YENİ ZAMAN
Şerait-i iştira

müracaat
ziresinde Lefkoşa şeh
urunçluda Osmanlı kıraat
baası
· dare ve tahrireye için
namına müracaat olunur
··en evrak gazeteye dere olunup
asından matbaa mesul olamaz
her bir satırında üç kuruş alınır.

Lefkoşadan hemaada ma
ada mahaller için bir sene
liği posta üçretiyle beraber
yarım İngiliz lirasıdır
nüshası Lefkoşa için
bir seneliği yedi şilindir
(nüshası 60 paradır)
posta üçreti verilmeyen mektuplar
kabul olunmaz

(Şimdilik pazarertesi günleri neşrolunur)

(siyaset, edebiyat, ve fünundan
bahseder)

3 O kanuni sani
efrenci sene 1893

İFADE-İ MAHSUSA
Kıbrıs'ın

Yunanistan'a

ihalesi hakkında gerek geçen haftaki (Fonedis Kipros)

inde münderiç bulunan muharrirat ve evveli babdaki mükalat ne gerek gazetemizin
evvelki nesihesinde neşr ettiği ifade-yi mahsusa karin kiramımızın dikkatini davet
yretini celb ettiği şüpheden variste olduğu üzre << muhtesiri cevap >> ser levhasıyla
Kipro refikimizin neşr etmek külfetine elte~üm eylemiş olduğu bende Kıbrıs'ın
birinde

Yunanistan'a

terki hakkında

olan efkarlarına

karşı ve vüku

bulan

anınıza bir ğüne cevabı havayi olmadığı söyle dursun zahiren tahfif-i keyfiyet
nda yazılan cevab-ı tahlil edildiğinde << Fonidis Kipro >> ceridesinin mesele-yi
a hakkındaki mesleğini esasen tekrar ve tasdikten ibaret bulunduğu inkarı habil
ın hakkından olduğu müstefei beyan ise de<< muhtesir-i cevap>> ın bazan noktaları
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azen mütealatı iradına mecburuyet

hasıl olmuştur.

ğüya kendi bendine ve

ikalliye hitaben Sör Çarlesdilk ve Mösyö Labroş tarafından mersul tahriratları
sız bahanesiyle tashih hataya karışan neşriyat vaka'dan maksat devlet-i alyeyi
_ emize hasbulahte behr-i sene tediyesi icab eden verğinin ortadan kaldırılması
olmadığından

bir istikraz akdiyle Kıbrıs ceziresının

devleti aliyeden

iştira

· ve ğünün birinde dahi İngiltere tarafından Yunanistana terk eylemesinden başka
lesdilk

ve Mösyö labros gibi zevat taraflarından

tarik kurulmasına

mebni

er tertibiyle vesair tedbir meşrua ithaz ile zevat muma ileyh tarafından beyan

şu fikrin teyid edilmesini ceziremiz ahaliyi Hristiyanesine tavsiye etmekten ibaret
uş olduğu serid ve ittiayen olunuyor.
<< Fonidis Kipro >> ceziresinin 308 bahsi nesihesinin meseleyi mebhusu inhaye
vai olduğu koskoca bendin ve neşriat sairesinin ibaret serihe ve sayfiyesi ortada
enbunları keyfi maişah tefsire kalkışıp manalarının bize takdim eylemek arzusu ne
bulunduğunu

idraken aciz bulunduğumuzu

refikamıza

halisane

geri durmayız!
Birde Fonidis Kipro'nun eşarat vakasından maksat vatandaşların

ezhanını tahdis

ud kan fedakarlıgıyla Kıbrıs'ın Yunanistana geçmesi hususları olmadıgını ve fakat
tembir edilen bazı tedavir ve İngiltere devletinin hissiyat-ı aleyhine banesi sayesinde
~

t maluma nail olmak arzu eylediğine refikamız beyan eylemekte olup halbuki lisan-ı
'

iyemize oldukça aşina bulunan anıtlarında ve ertesiyeyi şek ve izah bulunduğu üzre
n haftadaki ifade-yi mahsusanızda

refikamızın burca maruz istidal eylemiş olduğu

yı eşrap edebilecek bir şey yazmış bulunduğumuz halde refikamızın eşratımıza gene
hikmetine anlamayarak cevaba şitab eylemesi sureti mahsusada tecamizi mevcib bir

yfiyet olmuştur << muhtesiri cevap >> mezkurun mukaddemesinde
edildiği

sehv ve seveyi terakkiyat

ifadeyi mahsusatımız

refikamızın bize

kesb-i itlayı sırasında
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a

isbat

_ etimizden

eylemiş

eylemiş

ihtar

etmeyi

sedakat

teşriyatı

.- .ayiyi avamda tedavih mahsul
telaş tahrikiyle

sebebiyle
bulunan

müslüman

ve

cemiyet

ifadeyi mahsusamızda tehdişi izhan ve

ise ki lisanı ruiyi kıraat veya anlamamaktadır.

Kipro >> gazetesinin

üşecekleri

tarafını

add ederiz. Vakıa geçen haftadaki

-fatini istiamal
·

bulunduğu

cezirenin

Yunanistan'a

olmasıda

terki maddesine

yalan yanlış rivayete kapılarak
vatandaşlarımız

tarafından

<<

o yüzden bil

emniyet

ve asayiş

yeyi ahal edecek halanın vüku bulmasına ve onların tehdiş ezhan ve teşdit
tının mani eylemek maksatı hayr hevabhanesinin
mülahazat sırasında Osmanlıların

meyni kaleme almış olduğumuz

kanıyla fetih ve zabt olunan ceziremizin tebdili

- eti lazım geldiginide aliyeyi osmaniyemizin arzusu hilafına olarak bir tebdil yine
ı kanı dökülmesine

sebep olacağını

ihtar eylemiş

olan ihtirat mezburamızı

ızın terekkiyatına nakittir. Mabeyn olduğu kariyelerimizce sehvetle anlaşılacağına
· tedvil gelmekten sırf nazarla eczayeyi mütemmahiyeyi memalik şehatından bulunan
ldukça küsüratlı nüfus İslami cani oları Kıbrıs ceziresi hakkında nümayiş sayesinde
maksat olacaklarını ümit etmemizden evvel cezireyi ahaliye islamiyesinin vehamiyi
ak ve ab-ı işfakları bulunan padişah al Osman efendimiz tarafından icra adilecek
vir netayicini iyice düşünmelerini tavsiye ederiz.
Kıbrıs ceziresi ki İngiltere devleti fehimesi tarafından emaneten mukadden idare

"
:-uı.ııııaktadır

devlet-i

aliyeyi Osmaniyeyi

verilmekte

olan vergının

devamı İngiltere

ından mümkün görülemediği noktadır da cezirenin devleti aliyye ta;afına iadesi şekil
şey olamayacağı derkandır.
Cezirenin iştirası hakkında olan efkar ve arzu ise cezirenin ehemniyetine ve hukuki
el- düvele aşina ve ama mukallaktan neşet etmiş olduğu aşinadır. Biz Osmanlı
aayı sadıkaneleri

matbu mufahhammız

emirü'l mümin efendimizin

emr ve ferman

niyelerine inkiyadan cezirenin İngiltere devlet-i fehimesine ahalisini kabul ederek hüsn-i
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tte devam ettiğimiz gibi devlet-i aliyemizin himaye ve nazar şefketinden refi
uz müslim-i alem ve müsteğni beyan bir keyfiyat oldugunu dahi şu resile ile dahi
vatandaşlarımıza bildiririz.

AHV AL-İ ALEM

Panama şirketinin meclis idaresi azasından olup şirketin emvalini israfı tehtile
olarak taht-ı tevkife alınan Mösyö (Şarl Loolipis) ile diğerlerin muhakemesine
rat olunduğu cihetle bazı malumatın itasına lüzum görülmüştür.
Süveyş kanalının haft ve kuşadı teşebbüsatı nail-i muvafakiyyet olması şimdi ve
u Amerika arasında ve ortada vakıa (panama) tesmiye kılınan tor bir zihin dahi hafr
adı tasavvuruna sebebiyyet verip Süveyş kanalının haferyanında ihraz-ı mufakiyet
olan Mösyö (Ferdinat Loolipis) ile namına mensup meşhur kaleyi bina eden
ndis Mösyö (Eyfel) vesair mühendisler ve erbab-ı fer (panama)kanalının dahi hafer
adını mümkün olamayacağına rey vermiş olduklarından kanalın arazisine mutasarrıf
(kolonbiya) cihetlerine müracaatıyla lazım gelen imtiyaz-ı istihsal olunmuş ve
ihracıyla cemi federik olunan refeveda
ile amaliyet-i haferiyeye mübaşerat edilmiştir.
\il
Mezkur kanalın hafer ve kuşadını iltizam etmek üzere teşekkül eden anonim şirket
,.

milyar beş yüz milyon franklık tehvilet ihracıyla bu sayede bir milyar üç yüz milyon
·· mütecaviz hasıl olan asman şirket mezkurenin sadıkına dahil olmuştur. Kırk beş
·on liradan mütecaviz olan mebliğ mezkurun yüzde seksen beşi Fransa ahalisi ve
memalik-i saire senesi tarafından verilmiştir. Haferiyat ile inşaata beş yüz sabit yedi
elli milyon frank kafi olacağı keşif olunmuş iken dört beş sene evvel esnayı
eriyattan kayıtlara tesadüf olunduğu beyanıyla yedi yüz elli milyon franlık daha hisse
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tı ihracına lüzum ğösterilip keşfiyat ve ekanın isabetsizliği
nin birleştirilmesi

müşkül

olması

daha münasib

hesabıyla

gibi ğösterilmiş

senadatı

ve Fransa

- etine bil-reca ruhsat-ı talip ve istitada olunmakla şirketin iş bu arzu hali Maclis-i
ana ve ayan'a

havale olunup birer komisyon teşkiliye tetkiki keyfiyete karar

· ş ve her nasılsa ruhsat-ı istihsalına mufakkiyet asıl olunmuş idi.
(Panama) şiketinin şunu bunu ikna ederek peyankoli hisse senadatını ihraca ruhsatı
Ima edebilmiş olduğu bir kaç seneden beri revakiyat olunmakta idi ise resmen
.ii takire konulmamış olmasına mebni rivayet cariyeyi tedrat-ı hasıl etmeksizin duran

Bu kere Meclis-i Mebusan azasından Mösyö (Dilahi) keyfiyeti resmen ortaya vazi'
olduğundan

Mebusan Meclisinin

ekseriyeti bir tetkikat komistonunun

teşkiliye

lesinin a'riz ve amik tetkikine karar vermiş ve mezlun olunanların celbiyle tahkikata
kılınmıştır.
Keyfiyet yalnız yirmi otuz milyon frank eseri efundan ibaret kalmayıb şirket
ukuna ğirmiş olan bir milyar otuz milyon franktan haferiyat ve inşaat yalnız üç yüz
yon frank sarf olunup bir milyar şunun bunun ellerine geçmiş olduğu ada olunuyor ki
elenin ehemmiyeti işte bu noktadadır.

HAV ADİS-İ CEZİRE
23 Kanuni Sani tarihinde Lefkoşada teşekkül eden meclis-i kaza cezada mühim

örülüp tehtidi ceza edilen iştihsas burca zerbeyan olunur.
1 Mevralı Mustafa Efendi namına olarak hilekarlık ile bazı kimseleri bazı kimseleri
olandıran mezhur Mora kariyeli Ahmet halik ithamı tebin ettiği cihetle iki seen hapsine
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2 Gece ile on iki yaşlarında bir çocuğa faili şeni icrasına kıyam eden Lefkoşalı
· erkanun bir sene müdetli hapsine
3 Maşra Manastırı malından on beş sak-ı cam eşçarına kat'i eylediği tebin eden
Haci Yorğo ve refiki Yorgo'nun üçer mah mevsile hapsine
4 Levrince kari yeli Murat Yusuf Lefkoşalı kadayıfcı Hacı Salih'in on dört kuruşunu
edildiği

anlaşıldıktan

tebin edildiğinden

merkum

zatın

sark-ı zemberesinden

ğu cihetle birisine medile hapsine
5 Lefkoşalı

enduruni

Luka gece ile Antos Antonyo'nun

açık olan hanesine

etle akça ve aşiyasını sirkat edildiği tebin ettikten altı mah müddetle hapsine
6 Ahmet Ali ve Salih Berasiyo kariyeli Tegadoli Gurli kasten darb ve başını cerh
eri tedbin eyledikten bir mevcibi kanun ceza yirmişer sene müddetle hapsine
7 Lefkoşalı Salih Sait Şefik Emin'in bir miktar ipini sirkat eyledikten cihetle üç

8 Lefkoşalı Mustafa İbrahim belediye çarşısında bir hanımın cebinden akçe kesesini
~ cihetle altı mah müddetle hapsine
9 Neyzen çiftlikleri Naim Abdullah belediye çarşısında Değirmenlikli Toğlu'nun
yün çantasını sirkat eylediği cihetle altı mah müddetle hapsine

Limason sakinlerinden değirmenci Remzi Ahmet Tarhun kariyeli Şerifeciğin namı
eyi karındaşlığın evine alarak hayli vaktinden beri birlikte bulmakta iken iki ay evvel
oşluk sebebiyle

beyinlerinden

cereyan eden nezaiden

zbureyi şiddetle cerh ettikten polis tarafından

dolayı merkum

bıçağıyla

alız ve kerefet edilerek mahkeme-i

88

"Jeri icra olunduktan sonra kaza meclisindebu kere icra olunan mahkemesinde bir çok
müddetle hapsine karar verilmiştir.
Limason civarından Ka'in çiftlikli Ali Tenekkuz tam kümeste bir hafta evvel
on kasabasında

kaptan Aandiryo'nun

kahvehanesinde

çalmakta

ranilerin üzerine hücüm ve sandalye fırlatarak meganiyeden

olan Almanyalı

Sofya namı hatunun

a olduğu davuluna tesadüf ederek davulu parçalanmış ve keyfiyeti polis tarafına
verilmesiyle merkum derdest edilerek zabıta mahkemesinden

on dört gün hapsine

verilmiştir.

Lefke'den matbuamıza virud eden mektup
(Yeni Zaman) 21 numrolu nesihesini nazarı hatuladan geçirdiğim esnada ikinci
'fesinin

üçünçü

.

sütünunda muharrir Lefke'ye ahalinin arzu ve iltimas üzerine

untazam bir postahane küşat olunarak ahaliye bir sehalet iraye olunduğuna dair bir fıkra
ördüm. Fil-vaki Lefke ahalisi taraflarından bil-intizamı canip hükümete takdim kılınan
ila üzerine şehiri hal efrencinin ibtidası gününden itibaren Lefke'ye haftada bir defa
fo

sta kiracısı gelip gitmekte ise de ne çare ki şimdiye değin ve posta memuru tayin
olunmuş nede bir postahane mevcut bulunmuştur. Eğerci kasabamıza işiletilecek posta bu
yolda devam edecek olur ise şimdiye değin Lefke kasabası ahalisinin emri meraslatda
ekmekte oldukları müşkilatın defi ve azalması şöyle dursun bilakis ahalimizi daha ziyade
müşkilata tesadüf edileceği tabii bilindiğinden cezirenin sair cisim kiralarında bu lenah
postahane de şubeleri gibi kasabamıza işletilecek postanın dahi taht-ı intizam vazih
olunması hususunu postahaneyi cezire müdürünün hamım ve alanlarından intizar eder ve
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ığ ama hadim olan cezireyi feridenizin bir köşesine iş bu ve rapor çekmek reç
lmasını temni eylerim.

Fi 27 Kanuni sani sene 93
Ahmet Zeki
Lefke

ŞUUNAT-I OSMANİYE

Asker-i Osmaniye saye-yi cenab cihanbanide her cihetle terkiyat hazire-yi asariye
fıyeten tanzim ve tesliğ olunduğu ğibi Avrupa devletlerince kabul olunan (dumansız
t) nevinden bir partinin emalinden erkan-i harbiye meyir levalarından saadetlü Azat
a ile zabitan ve gemmiya kirandan bazı zevat tarafından muvakiyet hasıl olmuş ve
yan-ı piveryalan iradeyi seniye üzerine baruthaneyi amirede imal olunan numunesinin bu

yfunda tüccare-yi feniyesi icra olunarak ishaleyi cedideye fayiti mevafık ğörülmüş ve
barutun niyani de gayet ahven olduğu suret-i amalinde anlaşılmadır. (Dumansız Osmanlı
lo

barutu) namıyla kabul olunan böyle gayet elverişli bir barutun imali şayanı iftihar olup
erhalde muvakiyet celile gitti stenyaddandır.
Almanyadan

Tersaneyi amireyi teneffik fabrikası ıçın

bir üstad celb olunmuş ve bu zat fabrikanın

ikmal-i nevakısıyla istinalen

elbte yavmi yüz elli adet mavzer tüfenği iğmali tehtidinde bulunmuş ve fabrikanın hemen
nevakısı ikmal edilmesi hakkında irade-yi seniye şer fassadır olmuştur.
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-------

Bahriye cerhçi binbaşlarından

Rıfatlu Hüseyin Bey tarafından sifahinin tamir ve

için bir sabah havuz modeli yapılmıştır. Bu havuz kareye çekmekle hacet-i mis
izin sefaini sehvetle girip çıkabilecek

ve havuzu istinalan tarafa çevrilecektir.

dolu 300 arzı 70 umki 60 kadem olacak 2500 donatılarak bir gemiyi hamil
ektir. Saçtan imal olunacağı için masrafda ahvandır.
Diğer bir zat tarafından bu yolda bir havuz inşası için imtiyaz talep edilmiştir.

Avatıf celile-yi melvu kaneden olarak habibi hümayundan
p tabibe için Almanya'dan

5000 lira ihsaniyle

geçme aksamından müteşekkil iken yüz ta yataklı bir

ane bırakması celb edildiği ve hastagan ibtiba ve hademe için ayrı ayrı aksamı
an bu hastahanenin

amiri arz dahiliyle tahsis olunup yakında mektubu

tabiye

esinin münasib mahaline kuracağı ve resim kuşadının icra edileceği maül menvine
telerde okunmuştur.
Servet-i Fünun

(Yeni Zaman Tefrikası)

Yadigar-ı Muhabbet

Ma'bad
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Hemen

arkadaşları

kendilerini

alkışlamaya

başladılar.

Mucip

Bey

refikası

da aleyhine olarak verilen karardan asla haberdar olmayıb henüz hanesinden
i memuriyetine avdet etmişti.
Kalem

arkadaşlarını

dışarda

böyle

arını ğörünce gayet iktiramakarane

kemali

başasatla

konuşup

ğörüşmekte

ediphane bir suretle selam verip doğrudan

ya odasına mütevehcih oldu.
Fakat bir iki adım atar atmaz diğer taraftan Lütfi Bey'in vüku bulan davet ve
ma mebni tahvili pay-ı gayret eyledi gülerek yanlarına geldi.
Aralarında şu vecihle muhavera cereyan etmeye başladı.
Lütfi Bey --- Ağabeyim! had olsun sayeyi şahanede hepimiz şu kalemi feyz
da kardeş ğibi mesudaneyaşıyoruz.
Her ne kadar ğündüzleri

kesreti meşğuliyetten

biraz ölürisekte bereket versın

eler bunun kat kat acısını çıkarmaya kafidir.
Zati aliniz ise bu zilleteten külliye mahrumsunuz diyabilirim. Çünkü meşudat ve
acizaneme

nazaran gündüzleriburada

ne kadar ekdamı gayret buyurursa

eleri dahi devlet-i hanenizde o nisbette çalışmakta imişsiniz.
Mucib Bey --- evet efendim! tahsili hususunda olan şiddeti iştiğame ber vecihle
ukavemet edemiyorum. Bilirsiniz ki tebayi muhtelif herkesin efkar ve etfarı yekdiğerine

.

la tevafık etmez!
Mesela benim sevdiğim beğendiğim şeyi hiç' bir vaktinde sev~ezsiniz

refakaden

. ieşet Bey --- vakıa çalışmakta lazım ama insan ara sıra gülüp anlamalıdır. Bu dar mihnet
içinde ne olmak ihtimali vardır?
Lütfi bey ---- adam sende!onlar hep bahanedir! siz anlamıyorsunuz. Bendeniz size
hakikati hali hülasen arz edeyim. Mucib Bey Efendi bizimle beraber düşüp kalkmaya
tenezül etmiyor yahut edemiyor! İşte bu kadar.
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Biçare Mucib arkadaşları tarafından saikeyi ...
Ma'badı var

Zor sancağına tabii tedmir harabesi dahilinde va'kı cebi ebu feyz namı mefkuade
kömür madeni keşf olunduğu muhabirimiz tarafından bildirilmiştir.
İş bu maden tasarruf leva saadet\ü Salih Paşa hazretleri tarafından ehemmiyete
arak suret-i mahsusada belediye mühendisi muharefetiy\e mevki mezkuru teftiş ve
sif edilmiş ve ol bahta tanzim olunan \ahiye de meydanın pek zenğin ve kıymetdar bir
olduğu edilen tüccarından anlaşılmıştır ki Bağdat'tan Mekkeye kadar fıra! nehri
inde işletilmesi öteden beri tasavvur olunan ufak vapurlar affeti şiddete baş\attın\acak
ise şu madenden külli istidadeler hasıl olacağı bi iştibahtır.
Zorda teşkil şimdiye kadar tehis etmiş olan polis heyeti sayeyi mufakatiye-yi
et-i taçdariyede bu küre kovadan faale izlenerek irade-yi mübaşerat edilmiştir

HAV ADİS-i HARİCİYE
.

İngiltere « Liverpo\ » camii şerifinde geçen 3 l kanun-i evvel de camii mezbur-i
ürü v. h. Küslim Efendinin riyasetinde şerait-i is\amiyeye tevfıkiyen icra olunan ve

e cemiyeti hakkında« orlandimu\ » gazetesinde ğörülen hadis-i edib-i memnuniyet
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aya mühcemilen

tercihe eylemiştir.

Cemiyet mezkur-ı edip ve deyatında kemal-i

setiyle hususi on beş kişiden idi.
Tarafının esamiyesi cemiyet-i mezkur arasında aşaa eylemiştir. ğöğnü << pencap
şehri

ahalisinden

ve

hendesten

hükümlerinden

vekilin

dahi

bundan

evvel

· tiyanlıktan resmen fakat alaka ile şerif-i islam ve müşerref olmuş. Zenğin ve muteber
hanım olup geçen ay din-i islamın fazileti hakkındaki malumatı tezyid için << Livurpul

> şehrine eziyet etmiştir.
Akt-ı izdivaç Arabi ve İngiliz lisanları üzre içra eylemiş ise de kökünü İngilizceye
aşina bulunduğundan

kendi lisanı olan Hindistanı da tercihe edinceye kadar akdin

üataddan ziyade ahiddatını badi olmuştur.
Gelin ile hemşiresi yaşmak ile mesture ve muaniyetinde zevci ve diğer bir Hintliyi
efendi beraber olduğu halde Arabiyeye rekaben Londra'ya gitmek üzere temevvur yolu
yon una müttevecihen hareket temişlerdir.
Petersburg da birinci defa olarak bir camii şerif inşası teşebbüsünde

bulunduğu

ya matbuatının cümle-yi ihbaratındandır.

Rusya'

da nogor ve dayaltı dahilinde tehviyyen belediyesinin

civarını bulmuş

sözcüklerle kurtlar istila etmiş şehrin sokaklarına kadar ınıp hayvanları ve çocukları
alamağa başlamıştır. Rusya hükümeti şehrin tahlizi için bir tabur asker ğöndermiştir.
Servet-i Fünun
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KAM-I EDEBİ

Muhasebeci azatlu Mehmet Sadık Efendi tarafından inşat olunup idaremize vürut
gazeldir.
Seza artık bana olsa idi hem dem hemeyar tali
Esir-i renci mihnetisine hak eder ağyarı tali

Cefa-yı sohbet-i ayam bahş etse istimai olsa
Sefa-yı bizim firdevsi bile eyler ne tali

Teferrüt eylese her dil tahammül edemezdehre
Hazar-ı tiğ zahmıyla ne yaralar açar tali

Nesimi anber böyle sabayı mezç eder gonca
O buyı goncayı zehrab eder her yar tar tali

Safayı bezmi dehri görmedim sadık bu alemde
Kimi gördüm ise şaki şuurijariv martali

Gönlüm tesiri firkat canan ile pek ziyade müteellim
Ve dağlar, ve böyle hicran devziç-i nişan içinde imar-ı evkata mecburiyetimden
layı hakikatten dolayı bizar olduğu halde yine cana evvelce vermiş olduğu vaat mülakata
pılarak kemal-i şevk ile arz-ı didar etmesine bi dakika intizar ediyordum. Heyhat! hiç
bahtı saiye-yi müddet ömrümde beni dilhevahim vecihle naili meram etmiştir ki böyle bir
nimet mevasatla nailiyat içinde müsaide ğöstermiş olsun!
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Binaenaleyh

sevgili canımın vefa-i aht yolunda

iltizam

eylediği layakıdhane

en dolayı kendini mesul tutmakta ise bu kadarlığı herhalde tali sitemkare hal etmek

Geçen akşam canımızın kırk yılda bir kere lütfen sabık etmiş olan mevait dil-i
esine mağruren saat altıya kadar nar-ı elem intizarı ile pek bıkar olduğu sırada ettiği
şiddet-i ber-vatına bedel-i vücudumdan kırkül 'ade bir hareket hissediyor idim.
O akşam mehtap bedartam halinde bulunduğu gibi yıldızlar dahi her tarafa şaşa-ı
etafet oluyorlardı!
Vicdan aşkan kadar saf ve leşveh bahse olan semai ara sıra kemali hayretle temaşa
e iken tali'ki temaşal mücessimi gibi mağrib iğtifaden beraber keşif-i zılmani peyda
refte refte bu levceyi ibaretnameyi ifta etmeyi ve gönlümde güneş kadar parlak ve
ear olan ümit mülekatı bir yes nevmidiye tahvid eylemeğe baladı. Az bir zaman içinde
ık kıyamettennemvane

güma olabilecek bir şekli hail girdi!

Bir taraftan tarimin hendeyi molla hatinsarini ektirir yolda layın kati şimşekler
aa. Bir tarafında baran-ı bela gibi dökülmekte

olan ırı taneli yağmurlara

nazır

asına cism iştiyakımdan demvir taharrur akikde idi!
Mamafiğe

etrafa nelevle endazı dehşet olan ra'id berk avazeyi melal İngilizi

ikçe tezayid ediyor ve saite-yi aşk ve muhabbetle meçruh bulunan kalbi hun alevdim ise

"

ya-yı hazin meyusetinin ka'ir nayana doğru çekilip gidiyordu!
Bu hal bir iki saat devam ettikten sonra aşığın maşukasına olan hiddeti gibi defa-yi
'ada hazin bir tebeddül göründü!
Bir dakika evvel kainatı lerzanın fütur etmekte olan şedait rüzgarından hiç bir eser
adı haifaki o akşam yine cananımın nimeti melakati müyesser olmadı!
İşte her zaman şu tali husul maksada mani olmaktadır
Nazım
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İLAN

Lefkoşa müttehizaratından merhum Mesut Efendi zade Rıfatlu Derviş Efendi
Osmanlı kıraathanesine azayı kayt olunmuştur.

Sahibi imtiyaz
Küffi zade
Mustafa Asıf
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20 adet sene 2

(pazarertesi)
ali müracat

YENİ ZAMAN
şerait-i iştira
Lefkoşadan maada
mahaller için bir
seneliği posta üçre
tiyle beraber yarım
İngiliz lirasıdır
Nüshası Lefkoşa için
bir seneliği yedi şilin
pır
(nüshası 60 paradır)

ns ceziresinde Lefkoşa şehrinde
wunçluda Osmanlı kıraathane matbaası
uru idare ve tahrireye için matbaa namına
- acaat olunur.
önderilen evrak gazeteye dere olunup olunma
ından matbaa mesul olamaz
atın her bir satırında iki kuruş alınır

Posta üçreti verilmeyen mektuplar
Kabul olunmaz

(Şimdilik pazarertesi günleri neşrolunur)

2 şubat efrenci sene
1893

(siyaset, edebiyat, ve
fünundan bahseder)

_5 kanun-i sani
rumi sene 308

İFADE-İ MAHSUSA
İnsanki mudevinat

cihanın neziheyi kübrasıdır.

Fıtri olan şerafet insaniyesını

mahsus lüzumu bilmek ve ona tevfik muamele etmek lazımdır. İnsanlar medeniü'l tabi'
I"

olarak yaradılmışlardır.

Zira bir ferd hususiyetle

yaşayamaz

insaniyetten

bi-behre ve

'

vekayıf medeniyeden

bi-haber

oldukları

halde vahşiler bile münferiden

imarı ömür

demezler onlarda bir cemiyet-i medeniyesine ve onun icabı olan kanun ve nizameti vardır
ki bu da beni beşerin medeniü'l tabi olduklarını isbat eder.
Mademki medeniyiz ama lazım olan hususiyatı bilmeli ve zükur ve inas cümle beni
beşerin ve zaifini tayin etmeliyiz. Erkekler kendi vaziferini imalen ve irfayen bile bilirler
ise de kadınlara gelince bunlar bir başka alemde yaşarlar, bir başka hususiyetle tabidirler
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alemin kadınlara şamil olamamasından

neşet etmiştir. Erkeklerin hemen kafesi

Jtıp yazmayı öğrenmek vazifesi ile muazıf olmaları lazım gelir iken ve yüzde yirmisi
uğunu anlayacak ve anladığını yazacak derecede bulunur iken kadınlardan beş binde
tamamiyle ismini yazamaz ve zaifi nesfaniyesine tadir edemez biri halde bulunuyorlar

Fakat asrı kemalet hasrı hazret<< Abdülhamit>>

hanı da maarifin umuma lüzumu

ülü takdir edilerek ve cabica mekatib enasiye-yi küşat buyurularak zümre-yi nisanın
· behremendi maarif olmalarına hidmet eylemektedir. bundaki olan hikmet ise bedihidir

<< İtfale kabileki analar kuşağıdır zira öbür vefa ve mürüvvet ocağıdır>>
Kahvesince çocukların medarı istidnadı şefikat maderane olduğu ğibi onlara ilk
iyeyi veren dahi analardır bu halde validelerin muarifinde olmaları şarttır.
Validelerin

cahil olması evladının şefaatini intaç eder.Zira bir çocuk dünyaya

iği ve onun çocukluğuna

mahsus olup billahire meadum hükmünde olan kuvveyi

ı sağlam ve temyiz bulunduğu vakit onahesabıl cümle << kargasını tutarımkanadını
arım >> yoluntular

ve hüsni terbiyeden

külliyen

mebna

olarak bilhane

çocuğu

utmak, her emre itiat ettirmek için icat edilen çarşına karısı uçak anası, zincirli fellah
i saçmalar

ve yahut çocuğumuz

ana baba ikazlarını

söylemeye

başladığı

zaman

~

- erret sev ' terbiye esiri olmak üzere << seni katır seni! uslu otur! başını ezerim! dilini
rim ğibi! tevefvüfe olunan! divanece sözler o çocuğu bu ğibi terbiye meyal eder.
Sevdiği zaman o yolda müşaffehe eder. Eğer fıtratında olan zekanın muavinat
·kaladesiyle kendisini girdab cehaletinde kurtarabiliyorsa febiha! yoksa ona aleminde
ekteb de faidesi olmaz. Vatanın zümre-yi seflisine dahil olur. Biraz teamik fikr edelim!
çocuğunda bir oğlu veyahut kerimesi olur ise o doğan çocuk ne olur? babasını terbiyesi
·olunda olmadığı ve bu yüzden sefalete düştüğü cihetle evladına ibraz edeceği terbiye
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ibaret kalır? tabii terbiye-yi sefalet! o halde o çocukta beyin ve beden farkı
yizine muktedir olmayarak sefalet ve felaketten kurtulamaz.
Şimdi kıyas buyurulsun!...

demek ki bir validenin

cehaleti ve saveyi terbiye

esi bir milletin tabike-yi sefalesini teşkil eden adamları teşkil ediyor. Kaziye bir asker
~

yani bir validenin hitap ve cevaba kadar vetayif nesvayisini anlayacak derece de

yup yazmaya muktedir olduğu düşünülüyor ise o zaman o ismetli valide bir milletin
-i tealisi olmuş olduğu hidayeten anlaşılıyor.
Mesela bir çocuğun kız veyahut erkeğin olsun mektepten gelip okuduğu dersi
esiyle müzakere etmesi ve hatalarını validesinin tashib eylemesi ve çocuğun boş
validesinin tarih veyahut ahlaki beşer hakkında vereceği malumat nafiye ve nesaih
eyle geçmesi ne büyük saadettir.
Mesela bir müşeffaka validenin aile içinde evladına cevad ve merhamet, kanaat ve
ilet, hikmet teharet hakkında vereceği nasih ve dersi acaba hangi muallim talebesine
eder?
Acaba o mübarek tıflı nazihane böyle bir fazla valideden başka kim refakat eyler?
buraları hakkıyla düşünebilecek olur ise alemin fazlın kadınlarına şamil olmasındaki
et derakip tevezzüh eder.

AHV AL-İ ALEM

Fransa,

Rusya devletleri

arasında

geçen teşrin-i

saniyi efruncu

zarfında

bir

aveleyi askeriye tanzim olunduğuna dair Almanya baş vekili kont (Kapripoi) nın
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en raiştağ

meclisinde

irad etmiş olduğu makalede

münderiç-i

malumat

berlin

ifini yeniden işğal ediyor.
Bu malumata ğöre Rusya ve Fransa devletleri mukaveleyi meskure mevcubince
iTİ

muharebede yekdiğerinin muavetini için altı hafta zarfında altı yüz bin üç yüz hafta
vvirende yine o miktar askeri sefer bir hale vazi ' etmek tehtidinde bulundukları gibi

in hayatımızda dahi ayrıca akti selahe selahiyatdar olmayarak bu hususta icab eden her
ü

sever islafiye-yi birlikte icra edecekler imiş.
Devletin meşerul ahime bendindem mükarenet sayesinin bir ittifak ka 'ti suretinde
- edilib edilmediği maddesi hakkında içine bir zamandan beri gerek Fransa ve gerek
alik-i sa 'ire matbuatı tarafından vüku bulan neşriyat daire-yi mübhemiyetinden
lmamış iken bu küre kont << Kapripoi >> nm tarafınca bir mukavvele-yi askeriye
olunduğu temin eylemesi oldukça şayanı dikkattir. Fakat acaba bu malumat ciddi
menbiaden mi çıkmıştır? yoksa kanuni askerinin tasvibine bir zemin-i cedid tehive
ek maksadından mı ileri gelir? burası şimdilik mechuldür.

HAV ADİS-İ CEZİRE

Vilayet dairesi civarında bulunan su kuyusuna su almak üzere gitmiş olan bir dülger
· rdi kuyunun içine düşerek mağrifeten vefat eylemiştir.
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Kilan nahiliyesine tabii ibtirab kariyesi sakinlerinden Tegodi Binayi Kostandi bu
illerünün baldızıyla sokak ortasında kavga ederken meskur Kostandin hanesinden

avgayı iskat ettirmek istemiş ise de kavganın önünü alamadığından hanesine avdet
· e kırılmayacak derecede kalın bir değnek alıp hemen merkum Teğodi Binayinin sol
dan kulağı düzüne vurmasıyla derhal bi ruh olarak yere düşmüş ve kendisi dahi firar
olduğundan zabıta tarafından takip ve taharri olunmakta olduğu muhabirimiz

Kılan kariyeli Hıralambo ilya ile Nikola yani sarhoşluk haliyle menzaiye çıkarıp
Hırambo belinde bulunan bıçağı teşhir ve mezbur Nikolanın sol memesi üzerine
cerh eylemiş polis memurlarına haber verilmiş olmasından derhal derdest edilip
ona götürülmüş cerh olunan mahalle muhataralı olduğu cihetle ileride ne hal kesb
eği malum olduğu muhabirimiz tarafından beyan olunmuştur.

Geçen kanun-i sani efrencenin yirmi üçüncü Pazartesi günü cezire pank müfettişi
er Hristiyan bir Rum panya arbesinde limasondan iskeleye geımekte iken araba
uni) de vaka ve iki kıdem derinliğinde sevi-i camii dereyi geçmek üzere derenin
ıtasına vasıl oldugundan etrafta şiddet ve kesretle tezelzül barandan müthasıl cisim bir
_ lab şiddetle dereye inmekte oldugunu mayalı mezkurede bulunan kahvehane sahibi
- erek arabacıya haber verilmesiyle arabacı telaş ve dehşete duçar olarak hemen araba ve
an arabanın derununda bulunana muma ileyh mister Hristiyati halivle terk ederek
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başının selametine
görmesiyle

şitab eylemiş. Muma ileyh mister Hristiyan bulunduğu muhatereyi

arabanın penceresinden

derhal dışarı atılarak arabanın üzerinde

arabacıya

mahsus olan mevkie çıkmış ve hemen komşuları kesüb etleri tehallis edildikten sonra güç
hal ile kendiside sahili selamete çıkabilmiştir.

Bunu müteakip hemen seylab-ı şiddetle

itişerek arabayla havai olduğu çanta vesair eşyayı önüne katıp götürmüştür.

Lefkoşa belediye tarafından bir tabiin istihdamı hususuna dair ahali tarafından
asaletli Veli Paşa hazretlerine olunan istiddaiye cevaben belediye komisyonunun öyle bir
memura maaş itiasına müsait akçesi bulunmadığı beya olunmuş.Bu cevap ahalice büyük
meyusiyeti mevcip olduğu izade-yi iştibah olmakla belediye komisyonunun
muhtaç

olduğu

hususi

belediye

maliyesinin

adem-i

müsaidemasinden

şehrimizin
naşi

nazır

ehemmiyete almayarak bir çare tahrisine ibtidar temesi teessüfümüzü mevcib olmuştur.

İrademize Vürud Eden Bir Mektup
Maarifi İslamiyenin bu raca ıslah ve terkis hakkında gazate-yi mütereğiz ile edilen
teşvigat ve vasiyanın hayli tesirat-i İslamiye ve tealimi terbiye için mektup başlıca muhtaç
bulunan bir çok İslam köyleri vardır ki bunlar hakikaten maariften mahrum kalmakta
olduğundan ait olanlar ile merciyanın tekrar nazarı dikkatlerini celb etmeliyiz. Hususuna
aikeyi diyanet ve muhabbet-i milliyet iktizası olarak delalet-i aliyelerinin istilzam ve
· hamına cesaret eylerim.
Bir Kıbrıslı
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Fi 15 receb sene

Tarla

iskelesinde

kain hala

ecek suyun hark vesairesının

sultan

redülah

hazretlerinin

dergah

şerifelerine

ne yolda tertib ve inşaası lazım geleceğinin

keşfi

da Kıbrıs ceziresi nabi ve müftü bile de faziletli efendiler hazreti geçenleri
-ı mişar elyahyaya azimet ve keşif içra olunduktan altı bin kıdem miktarı temeyyür
- iktiza edeceği anlaşıldıktan soma avdet buyurmuşlardır.

Kıbrıs cezire-yi resmiye yazıyor

(Mahkeme-yi mukavvete-yi cezayiyenin enkadi için)

(Tayin olunan iyam ve mahallelerin beyanı)

Muhakeme-yi

mukavvete-yi

cezayenin ber vecihe ati beyan olunan mahal ve

tarihlerde en ikat edeceği ilan olunur : ------Lefkoşa fi 1 mayıs fi 24 temmuz sene 1893
Magusa fi 8 mayıs sene 1893
Tuzla fi 1 O mayıs sene 1893
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Baf fi 25 mayıs sene 1893
Limason fi 5 haziran sene 1893
Girne fi 1 O haziran sene 1893
Fi kanun-i sani sene 1893

(Lefkoşa Belediyesi)
Lefkoşa belediye komisyonu tarafından kabul ve tasdik olunan ati de muharrir
et-i mahsusa caip ali-yi vilayetinden tasdik buyurulmuştur.
Fi kanun-i sani sene 1893
Lefkoşa

belediye

komisyonu

<< 1885 senesi mecalis-i belediye kanunu >>

ünce haizi bulunduğu selahiyate binayen atide muharrir nizamet masusuye kabul ve
··- eylemiştir.
1---- İş bu nizamet mahsusunun

ceride-yi resmiyeye mandericen neşr oldukları

den bedenen ve itibaren Lefkoşa belediyesinin hududu dahilinde arz vasitiyesi on iki
mden dün bulunan her hangi sokakta vakıa hiçbir hana üzerinde köşk yahut şah nişin
edilmi yecektir.
2---- Arz vasıtası on iki kıdemden

ziyade evvela sokaklarda

yalnız belediye

'

· syonunun ruhsatıyla köşkşahnişin inşa olunabilecek ve iş bu ruhsatın itiası itüyatül
..an şeraite beyan olunacaktır şöyle ki (1) sokağın arz vasıtası on iki kademden on beş
eme kadar bulunduğu halde yapılan köşk yahut şahnişin hanenin yüzünden iki kadem
rından ziyade dışarı uğramıyacak (2) arz vasıtası on beş kademden on sekiz kademe
ar olan sokaklarda çıkıntının miktarı iki buçuk kademi tecavüz etmeyecek ve (3) arz-ı
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vasat üzere on sekiz kadem ve daha ziyade olan sokaklarda üç kademden ziyade
olmayacaktır
3---- İş bu nizamat mahsusa mevcimince inşa olunan köşk ve şahnişlerin sokaktan
erim kaldırımyahut kenar yolunun sathından itibar olunmak üzere on bir kademden
olmayacaktır.
Meclis-i kanuyenin kürşat ve içtima-i önümüzdeki mart efrencenin ibtidası olan
ba günü icraolunacağı bu hafta resmi gazetesinde ilan olunmuştur.

ŞUUNAT-I OSMANİYE

Ordu-yı hümayunların tensikatı cümle-yi müfidesinden olan köprücülük fenninin
· mahsusa ve mükemmelede tanzim ve tatbiki cümle-yi mükeratından olmakla son

de icab eden alet ve edivatın bir kısmıyla dübe gibi levazımın tersane-yi avare ve
çekiç, keser gibi vesainin dahi tophaneyi amare fabrikalarında

mükemmelen

ibtidar kılınmıştır.
alqığmııza

ğöre mevat

meskurenin

-ı sefirede köprü kurmak usulünün İcab eden mahallelerde

ikmalini

müteakip

tüccar bi bil-icra

-yi teshanede asker bisallik meser hazreti padişahın bu babdaki malumatı dahi rehini
edilecektir.
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Memalik muharveseyi şahanenin

(kadastro) usuliyle haritaların tanzimi hususuna

Yasadır olan irade-yi seniye üzerine olan bu haritaların

nafi nezaret celisesince

· ine başladığı vesair memurların tahsisat lazımasının icrasından sonra tabii ve neşri
errer bulunduğu gazetelerde okundu.

Zürihli kalelerin ordu hümayunlarında

istimalini tetkik hakkında serfesadır olan

e-i seni ye üzerine Avrupadan iki müterrif irtifaide bir çok müterrif kişiliğinde bir kale
olunduğu ve bir top ile techiz olunabilip yakında tecrübesi bil-icra mü 'telleviye

-afıkğörülürse kabul ve sariş edileceği evrak-ı yevmide ğörüldü.

Aşiri devlet-i aliyeden olup senin ve kaireden beri İran'a gitmiş ve geçende hanı
· saltanak seniyeye tehaletle revandes kasası na avdet etmiş her ki seydan fırkasından
'dan geri kalan alia takımının dahi sayeyi adaletlü ve ayiye hazreti padişahıda bizim
afa ricat ederek kaza mezkure müllehik hepte gamu mahalle muvasallet ettikleri ve
I'

unların ikamet edecekleri mahalletere celbi ile Rus' ların telattif ve haklarında adalet ve
erhamet seniye-yitacidarının

ifasiyle temin iskan ve oyunlarına ve mashar-ı müsahit

niye-yi hazret hilafet fena-yı olunmalarına dikkat olunması hakkında muhalline o emir
mükteziye-yi ifa eylediği anlaşılmıştır.
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Beykoz'da tesis olunan

kağıt fabrikasının

bir kaç haftadan

beri makinaları

tilerek tecrübe olunmuş ve bu hafta resmi küşatı icra edilmiştir.

HAV ADİS-İ HABERİYE

İtalya'nın seniye-yi hazire-yi efrencinenin ilk altı ayındaki hasılatı geçen seneye o
üddet zarfında ve vukü bulan validata tesbitle dokuz buçuk milyon

Yeni Zaman Tefrikası

Ma

Yadiğar-ı Muhabbet
'bad

Hasetle evvelce aleyhinde tertib edilerek icrasına kara verilen ifalat ve tesvilatından
zerre kadar ve küfi olduğu binaenaleyhhilafı

memul ğördüğü işittiği birtakım sitemli,

· ayeli sözlerin neden tevellüd edildiğine dahi defatan idrak eylememiş olduğu cihetle

cemali terbiye ve mevcubiyetinden

serapa vücudu raişadar ve cemali letafet işmali,
'

güneşin hayni tuluğunda etrafına neşr edildiği selase-yi ateşin gibi, bir rengi hamrete
müsteğrik olarak gittikçe ziyadar olmaya başladı! mamafiye mümkün mertebe kendini
oplayıp hazmi nefes ederek<< Allah aşkına ayaklarınızı öpenim, bendenizi o kadar takdir
uyururmusunuz! bilerek, bilmeyerek bir kabahatte bulunmuş isem affımı temenni ederim
>> diyince Lütfi Bey bu muzaffiret

vakıa üzerine bütün bütün tahvili lisan ile <<

stafurullah benim! o demek! muradınız muhazza bir latifeden ibarettir.
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Bu akşam devlet hanelerince bir mani olmadığı ve zatı alilerinizi ziyarete müsaide
duğu halde bir estasdi ' etmeye gelir miyiz? dedi Mucip Bey ----estafurullah
ethar kabul ederim bu babta kulunuzu gerçekten minnettar etmiş olursunuz.>>
Yollu Hasan kabul ğöstermiş olduğundan berikiler bil-mukabele ezharı teşekkül
o gün bir şerit olmak yani ferdası cümayiye tatil bulunmak cihetle gece saat bir buçuk
rindende Mucip Bey'in hanesinde yerleşmeye karar verilir.
(5)

Vaktaki akşam oldu bir mevcibi mukavele meta 'vin münferiden meyir muma
hanesine gelmeye başladılar.
İbtida merasim muhammeltevazü ifa olundu.
Birazda dereden tepeden konuşulup

ba 'glesiz Mucip Bey'in

den ne lezzet aldığına ve tahsin yolunda efrad

ihtihar-ı gazalet

meşhut olan şu ve inhaki ve

una envai mücaziri celb olunduğuna ve binaenaleyh

dişarı çıkıp defa-i gam

e her vecihle memnun ve müstenfit olabileceğine intikal eyledi.
Ma 'badı var

Frank zadesinde fazla olacağı anlaşılmıştır.

Ahyaren

vürud

eden

gazetenin

verdiği

malumata

göre

Avrupa'nın

ekseri

mücaretende dahi bu sene mevsimi şitanın ziyade bir şiddetle
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hüküm eylemekte olduğundan dağlarda ormanlarda bulunan kurtların kafesi köylere
ederek insan ve hayvanatca telefate sebebiyet vermekte imiş hatta << zazadan >>
ivarında kutlar cent gün mukaddem

dört yaşında bir çocuğu hemen bir anda

Geçen kanun-i saninin on altıncı günü Rusya'da Eslatavos samana şimendüferinde
kaza vüku bulduğu Avrupa gazetelerinde okunmuştur trenlerden biri taburlarına
- olmak üzere mevkilerine

izam olunan askerle mem 'lu oldugu halde süratle

kte iken ateş alarak ateşin alevi süraı seyir vs hareketinden

diğer trenlere dahi

yet ve bir kaç dakika zarfında kesb-i şiddet ederek trenin kafesi alevi içinde kalmış
efradı ihrak bilnar olarak vefat etmiş ve yedisi dahi fena halde

Buhara emri hazretlerinin ilyaren teflisi mübasellet ve orada tehiye olunan bir katar
fl>

sa rikaben Peter Brozk azimet etmiştir.
Bu babta alınan malumata göre emir müşar 'ülaleyh hazretleri Peter Brozk'ta iki
kadar kaldıktan sonra Rusya'nın seir bazı cıhatını ziyaret edecek ve müddeti sehatı

y devam edilecektir.

11 O

Panoma) bir zihni aferiyle bir kanal haline isali için Fransa teşekkül etmiş olan
ıyanın ifaye-yi teahdat

edememesinden

da bulunanların Paris mahkemesince

dolayı fes edilerek

ol babta

seve-yi

taht-ı mahkemeye alındıkları malumdur.

kumpanyanın ihraç edilmiş olduğu tehdilat bedeliyle bir zihni kemale haferi iktiza
ten bahar-ı muhayyet itilası cihetinde yalnız on yedi kilometre
haferiyle iktifa olunduğundan

dolayında bir

diğer bir kumpanya vasıtasıyla ameliyata devam

ine karar verildiği alınan malumatta anlaşılıtor.

Yunan Askeri
Yunanistan'ın

1893 senesinde silah altında bulunacak askerin miktarı ---- zabıta

· hesab olduğu halde ---- yirmi iki altı yüz altmış yedi kişiden ibaret olmak üzere
olunduğu Atina' dan bildiriliyor.

Yunan Ahval-i maliyesi
Yunan ahvali maliyesinin ~ıslahı için Mösyö Terkibo tarafından

ithaz olunan

.irden bir semire-yi ciddiye husuli ihtimali ğittikçe duçar zaif olmakta imiş.
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KAM-I EDEBİ
(Hakikat-i edebiyye)

İstanbul'dan (A. A. Mollalı) gönderiyor
Kalbin lisanı, ruhun teranesi, aşkın ruhu maneviyat-ı hüsn vücudu tezahit perveri
edebiyat ki her milletin atisini terakkisini bir miheti mükemmeliyeti

isal

. ştir.
Kendisi bir ali hem serayir beşiriyenin saadet, ümit, emel, arzu, tefekkür gibi hüsn
lak iksamını umumiyet itibarıyla mütevvi ve maddiyat mevcudiyeti tevellüt gibi ve
mahsuseyi hari bir cihanı fesail tevaimdir. Fen gibi hakikat enfai ve mukteremi sahe-yi
e getirmek için birebir suret-i tefekkürü gösteren ve o tefekkür neticesinde lüzumu
yaç yahut münefiyat gibi hikaye ki idrak ettiginden o edebiyaddır ki bazen insan ciddi
eler, bazan aç haddeler, tatlı giryeler, büyük mükafatlar, bazan hayal bir hakayık
da istidar etmiş maneviyat-ı kalbiyye sevmek sevilmek düşünmek tevanı tenessür,
merhamet şefakat gibi büyük tediyeler ezhar eder.
Zayıf ve hilkatli hilmiyat ve idrak hakikate müsteit bir mahluku bulur. Onu fikren
alim-i telime hayalen büyük ve müzehhiç bir fikrete sevk eder. Edebiyat bu mahluk-u

yıf ve müdderiken intizar-ı ibtisarı karşusuna sefaletin en mülemim bir tatlusunu birkaç
l zade-yi meluli, perişan bir valideyi şaşırmış bir pederi getirir bir cjhette de sefahidin
panoramasını tesir eder. Bir cihette peder fakirinden valide ihtiyacından feryadlar eder.
·-er tarafta medeniyetin dağetgesi ve lalası arasında hazin bir kahkaha mehvuh bir hande
istiffaf peyda olur. O müdürün hakikatın saikanın rehberliği ile bu alemin bu cihan-ı
ebin şu iki müthiş manzarasını tethik eder. Soma hayretle, süzülmüş ibaretle kararmış
özlerin önüne tabiatın büyük bir levhi bedi-i büyük bir ova, bir kaç tepe, aralarında bir iki
hir daha ötede bir harabe bir cihetle bir orman dağ başında bir kız çoban bir sıret etinde
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miskin gelir. Sefaletin

feryadını

sefahitin

piyanosunu

eessüf burada o kız çobanın neva-i bahtiyarenesini
ağızın

istiğraç

neva

sis hayvanatın
ve daima

tetiği

bir

sadasını tabiatın

sendeki

Fikri uyanık
rahmetler

Muhtelif

negamet

tabiyesinden

tefekkürünü

' tabiyeye,

müzeiç

mevada

müncezip

olan

olan sükunet-i

arz eder.

elvah-ı

hakikiye

karşu

cemiyet-i

hayretler

hayatının

en dakik

··.' eden yeni bir hakikat büyük bir mevkiviyet-i

derecelerine

beşeriyenin

ile memlu

bir tesir-i garib bir irtibat, derin bir saykınefi

hakayık

müteessir

anız ve ceddi aşubu dinler. Biraz sonra bir elca-i

kalbi refik seni on sekiz bir genç şefakatler

bedai

vver kalbinde

en ziyade bu nevadan

ancak bu neva ve sadadan müttehil

ihtirat hayal-i

r ona iki genç kalbi, rabıtasını

kovanın

işiten iki kulak kavi-i saniye

kadar

istihsal eyleyen kaviyeyi

olan

hafif bir darbe

nasibi

ihtisası

mevkuresinin

bir iştiyakı ile bir noktaya inhizar ettiğini daima bir şey (!) düşündüğünü görüyor. Bu

genç şiddetle teezzüb ediyor. Kendisine ihtisası bahiş her hakikat olan yine o genci

_,ük bir alem açıyor. Güya ki o alem ...
Ma 'badı var

Sahibi imtiyaz
Küffi zade
Mustafa Asıf
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( Pazarertesi )

26adet sene 2

YENİ ZAMAN
Mahalli müracat
brıs ceziresinde Lefkoşa şehrinde
Turunçlu da Osmanlı kıraathane
atbaası.

Şeraat-i iştira
Lefkoşa' dan maada mahaller için
bir seneliği posta üçretiyle beraber
yarım İngiliz lirasıdır
Nüfusu Lefkoşa için bir seneliği
yedi şilindir
( Nüshası 60 paradır)

ur.
önderilen evrak gazeteye dere olunup
un.mamasından matbaa mesul olamaz
anatın her bir satırında iki kuruş alınır

posta üçreti verilmeyen mektuplar
kabul olunmaz

( Şimdilik Pazartesi günleri neşrolunur)
ubat rumi sene 308

( siyaset, edebiyat ve fünundan
bahseder)

13 Şubat efrenci
sene 1893

Mirac-ı Nebevi
Canib şer '-i şerifeden verilen ilan hükmünce mirac-ı nebevi şehr recübül ferdün
i yedinci Çarşamba gecesine tesadüf edeceğinden bilcümle ahali kulub İslami garik

çe-i müserred ve müfharet eyleyeceği biri üşşütebaidir. Böyle bir leylayı mübarekenin
caiz olduğu ' envai fazilet ve kutsiyet celileyi bahik tearif ve tasviye bir vecihle muktedir

<< Mührü döndürdük yolundan mahi ettiksine çok, mu 'acizliğin söyleniyor, kişver

Seriresince
ygamberlerimiz
fendimizin

sultan envia ve bir han isfia maden lütuf ada, şef 'i ruz ceza,
hazreti

muhammedil

umumi din kardeşlerimizce

Mustafa,

selallahu

tealayı

aliye

vesselam

beraber, dünyevi ve uhrevi inayet ve şefaat

elilerine mazhariyet içün, temenniyat halisanede pa ber cai sebat olacağımız bedidar
ulunmuş olduğundan buğün ahali islami tebrik ediyoruz.
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Hemen cenab-ı Allah padişah alimpinah velinimet bi-iştibah efendimiz hazretlerini
nice nice leylayı mübareke

ve mukaddeslerinin

şerifi idrakiyeyle

kariyül alin

un davet hayriyesine vatandaşlar ile beraber << Yeni Zaman >> dahi kemali aciz ve
ile isal bargah bile dergah eylemiş olduğunun arz ve ilamını medar-ı iftihar add

İFADE-Yİ MAHSUSA
Ceziremiz

maarifinin

vesait

terkisi

veya daha

doğrusu

mekaib

islamiye-yi

'cudiyenin ıslah ve intizamı şimdiye kadar nazar a 'mmeye arz bulunan ve ara sıra
iince mevzuyu bahs ve müzakere olan efkar vakıa maksadın bir dereceye kadar
yu pendir olabilmesine

medar ise de en evvel düşünülmesi

ve icrasına teşebbüs

ası lazım olan mekteblerin usulü tedrisi ve talimatı olmayıb tesikat ve tanzimatı
· edir ki itkadımızca bu cihet-i kuvveden faale getirilmeyince mekteblerden bir terki
"di semiremiz

çünkü bir ışın esası müteyin olmadıkça müstemalatı

sabit ve daim

ayacağı şüphesizdir. Acizane hatıramıza tevellüd eden fikri biz dahi tekrar hulusü kalb
izahen tezkar ettiği vazife-yi sadakat ve cemiyetten add ediyoruz.
Evvel emirde mekteblerin

hal ve idaresine

atıfı nazar edelim. Usulü hazıra

asınca herkes istediği mahallede bir mektebi tesis ve küşadına mezum olub liyakad ve
iyet-i ber taraf edilerek hatırına riyaten o mektebe birkaç çocuk devama başlar ve bir
üddetten sonra beş on çocuk daha peyda ettiği ğibi ya çocuk babalarından veya o kafadan
ya hükümetten ve yahut devlet-i aliyenin atiyesinden bir maaşa muafık olur. Hükümet
afından mektebler vakit bi-vakit muayene olunur lakin bu vazifenin vusat ve itidari
ik olunduğu halde içra olunan muayene evvel amirde mektebe devam eden çocukların
dini samiik ve ondan sonra okudukları kitapları teftiş etmek ve biade çocukları sat 'i
tihan etmekten ibaret olduğu ğörülüyor. bu suretle teftişi icra olunan mekteb derece-i
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ve terkiyesine ğöre her üç ayda hükümetten bir liradan nihayet yedi liraya kadar bir
olur ki ayda hocaların addine tesbiyeden beş şilinden bir iki liraya kadar demek olur .
.tib müfettişi bir mektebte az çocuk bulur ve terki ğörmezse o mektebe atiyye tafsiye

Bundan sonra encümeni muarif İslamiye gelirki bu heyetin dahi vazifesi mükatib
nişi tarafından tafsiye olunan atiyenin miktarı dahilinde olmak şartıyla tebdil ve

· iyle tasdikinden ibaret olunur. Evkaf idaresine merbut bulunan mektebler gelir ki
da hükümet tarafından muayene ve teftiş olunarak atiye alurlar bunlardan üç mekteb
uta sandığından muktevi olarak maaş alırlar.
Her şehir ve kariye mektebleri ahali tarafından indicab olunmuş bir komisyonun
idare nezaretinde bulunurlar ki mektebin atiyesi ve levazımeti onları tevdi ve havle

Üçüncü metbüvi mefhumumuz

devlet-i aliyeyi osmaniyemızın

atiyesi gelirki bu

ettirilen mektubların müdürü dersaatinden tayin olunup reisül hakimül şer 'i ve müfte
elde efendilerinden mürekkep bir komisyon ile umuri tefsiye olunur.
İşte buraca mükatep İslamiyenin suret idaresini mücamilen bir dereceye kadar şerh
izah ettiğimizden şimdi bu mekteblerden ne faide hasıl olduğunu ve ne ğibi ıslahat ve
ikata muhtaç olduğunu beyanına mübaderet eyleriz.
Cezire de yalnız iki sınıf, tabiri sahihle iki derece mekteb bulunuyor biri mükatip
idaiye ve yahut sıbyan mektebleri

diğeri mekteb-i rüştiyedir. Mekteb-i ibtidailerde

an dersler pek sade ve mahdut olduğu malumdur. Mekteb-i rüştiyede ise arabi ve

~ n-ü hat dersleri matlub vecihle ise de mektebi ibtidailerden çıkıpta mekteb-i rüştiye
alet eden çocukların yeniden mekteb-i rüştiyede tedris olunması lazım gelen dersleri
~ enmeyc malumat kafiyesi olmadığı cihetle o gibi bir çocuk derslerinden bir semireyi
sıl edemeyeceği

emsali delaletiyle müsbettir.

Mekteb-i rüştiyemizde

alimi hendese
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. 'a, tarih umumi ve bu gibi ali ve elzem olan sair dersler matluba
yri münekkirdir.

Demek oluyorki maarifimizden

zamana göre ceziyet kabilinden
Usulü

calib

dikkat

islam köylerinin
eri isimleri
öylerinden

islam mekteblerinden

ve dinleri müslüman

muafık olamadıkları
Bu suretle

küşadını

menfaat ihtiyaç ve

luricna

diller

kazalar

mahrumiyetleri

olduğu halde Türkçeye

lazım

gelenlerden

talib-i

ka vesair

cihetiyedir

ki bu gibi köy

doğru söylemeyi
vaktini

dahilinde

bilmiyorlar

eylemekte

oldukları

tamim

ve tanzimi

ve evladı

vatanın

hüsnü

terbiye

ve

tevellüd eden plan ber vecih ati arz ve beyan olunur.

Lefkoşa' da bulunan
arın addine

iktilaf olunacak

işitiliyor.

maarifimizin

· için hatırımızda

olmadığı

olduğu bi-iştibahtır.

ve cai ehemmiyet

mekteb-i

muvafık

tesbitle

on veya

on iki zükur-u

üç veya dört mektebe

liye ye göre bu vecihle

sıbyan

mekteblerinin

tahmil ve ahaliyesi

engayesiyle

ve gasabitte

birer veya ikişer ve cisim olan islam köylerine

cisamat

dahi birer

Jan mektebi tesis-i cümleyi teşkilat tensikattan add olunmalıdır. Bu mekteblere lüzumu
iktidarlı kamil ve a 'male hocalar tayin edilmelidir bu hocalar sırf tedris ve talim ile
f ve mükellef olmalıdır. Bu nlardan başka gerek kasabatta ve gerek kırat hiçbir
rtebin küşadına müsaid olunmamalıdır.
Bu suretle istihdam olunacak malumlara oldukça müstevifi maaş verilmek iktiza

eği tabiidir.

Bunun

ıçın yukarıda

zikr olunan

üç sınıf atiye birleştirilmiştir.

umatınıza nazaran bu atiyelerin miktarı bunlardan ibaret bulunuyor.
İngiliz lirası şilin
Hükümet-i azireden
Devlet-i aliyeden
Evkaf sandıgından

800
270
26

-1 O

1146

1O
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Bu vecihle olacak tebdilat ve teşkilat ahali tarafından umumi inticab olunacak bir
isyona

tefviz

olunup

bunlar

malumların

nasbiyle

muasatın

tayinine

ve ders

ğramlarını tanzim ve terdibine memur olmalıdır.
Hocalara verilecek maaş daimi olup bunlar bir dereceye kadar talimatları dahilinde
ifelerinin inşasında müteşekkil olmalı ve bila kusur azl edilmemelidir.

Mükatepe-yi

amiye müfettişi vakit bi-vakit mekteblere teftiş ettiğinde meşhudatını inha ve tafsiye
nevad-ı taht-ı taht-ı teskire alındıktan sonra icra kılınmaıdır. Diğertaraftan dahi
aliye tarafından

münasip

mükatep-i

İslamiye müdürü

dahi ahali tarafından

etmelidir. Encümeni maarif dahi tebdilat ve teşkilat icrasına mezur
unmalıdır

ve hocaya verilecek talimat dahi matlup-u vecihle heyet-i muma ileyh

flarından yapılmalıdır.
- hesiz

bulunduğuna

Bu teşkilat icrasına mahsusat anüfül beyan kafi olmayacağı
nazaren

tezayidi

karesi

itikamızca

pek

kolydır

aminiz

ki

maarifimizin terkisi göründüğü gibi hükümet tahsisatına zam edecektir. Aynı tarzda dahi
'kaf idaresi bize muavenat eyleyecektir bunlara manzum olacak lazım olacak kitap
esaire masrafı çocuk babalarına tahmil eylemelidir yoksa ismi olup cismi olmayan evkaf
ünderisadan çare aramak beybut olduğu bedihidir.
İşte mekteblerin

muhtaç olduğu tefsikat ve teşkilata vecemeşruh

üzere ibtidar

lunur ise maarifimizin terkisini temin etmiş olacagımıza imtiyaz bir kemaledir.
I'

AHVAL-İ ALEM
Yunan reis vekilesi mösyö ( Torikopi ) nm evvelce meclis-i mebusanda vakıa olan
eminatı üzerine ahval maleyi memleketinin

artık buhrandan kurtulacağına

dair husula

elen ümitlerin kemalen boşa çıkacağını tehakuk etmiştir.
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Reis muma aleyhin mevki iktidara geldiği zaman tebliğ etmiş olduğu kanunu
inde validatın
~

masrafı umımıyeyi beş altı milyon derahı derecesinde

tecavüz

· göstermiş olduğundan bir aya kadar tadbikine başlanacağı zan olunmuş iken
evvelki hafta meclis-i mebusana da tasvip edinmiş olduğu alınan malumat ahireden
( Torikopi )nm bu tehire lüzum görmesi ne gibi esbabtan neşet ettiği

Kanun-i mezkurenin karbiyen mevki icraya ve zanına ibtidadır. İbtidar olunması
er olub şu kadar var ki kırain ahvale nazaren ithazı meskur olan tedavir-i maliyenin
iz kalacağı muhakkat add olunur.
Atina mübainden alınan malumata nazaran mösyö<< Torikopi >> nin bu babdaki
eti budce de muvazene birtakım tedabir ciddiye-yi ithazı için vakit bulmak fikrinde
duğuna atıf olunmaktadır

ki bu revayet-i sahif ise de teminat sabıkasının adem-i

kendisince dahi takdir edilmiş olacagında şüphe yoktur.

HAV ADİS-İ CEZİRE
Mah-ı hal efrencinin

geçen Cuma günü akşamı asaletli veli hazretlerinin

lan tarafından daire-yi vilayette bir mevsiki cemiyeti tertib olunup bir çok medavin

"
bulunarak hanın mumaileyh tarafından teltif olunmuşlardır.

Defter-i
olarak

hakani

Canib

hilafesinden

Musa İrfan Efendinin

Ali 'yi vilayetinde

memur

Lefkoşa

tayin buyurulduğu

pastahanesine
samayeyi

zeyb

·· arımız olmuşlardır.
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<< Bihaz münferit-i teraze garimet edenler>>

Ke san
kaza fena-yı kariyesinden
Girne'den
Çatalköy' ünden

Zevvet muma ileyh en evvel bera-yı hec buradan dünkü baza günü kemali iftifalat
ket etmişlerdir. Bu sene için evvel-i mahal mübareke ve mukaddese azimet-i niyet
kısmı postane-yi

atiye ve diğerleri mütakiben

harekete

akta bulunmuşlardır.

< < Hükmü idam > >
Yedinci nesihemizde
inde Dimitri

tercüme-yi halini bildirdiğimiz

Yorgo'nin

katili

ve Kostanti

iskele kazasında estervulla

Yorgo'nin

çarçi olan Hıralami

i'rıin mahkeme mevkute cezainin bu kerre Tuzla kazasında vuku bulan ictimainde
a hüküm olunmuştur.

KATİL
Mah-ı hal efrencinin geçen yedinci gecesi Tuzla kazasına tabi Livatya kariyesinde
re tahsildadi

Pandali İrad Yipoti'nin

pederi Lefkere kariyesi iğnayisinden

Toğli

ve katilin Pavlis tarafından taharri edilmekte bulunduğu işarat
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KATİL
Anasıl balirkod ise kariyeli olub yirmi seneden beri Hursufi kazasına tabi Yalya
inde ticaretle meşgul bulunan İstalyano Haci Kostanti namı Hristiyan sene 93
-i saninin yirmi dokuzuncu Pazar günü Baf kazasından hareketle Yalya kariyesine
üzere

gece Laterka

saat bir ridalarında

Yalya deresinden

yukarı

çıkarken

dan atılan tüfenk kurşunu ensesinden girerek diğer taraftan çıkmış ve merkum
terki dağdağa-yı hayat eylemiştir. Polis tarafından tahriyat kazıma ibtidar olunup
üzerine üç dört kişi taht-ı tefkife alındığı muhabirimiz tarafından bildirilmiştir.

Limason meclis mevkute-i cezaiyesinden

müttehim görilüp tehtid-i ceza edilen

bir vecih zir 'i beyan olunur.
1

Limason kazası sakinlerinden

zenciye Mariya ve Metti kızlarından

intasiye

iye kariyesinde yatsı vakti gitmekte iken kasabayı mezkure ceryan eden su havuzu
da kariyeli mezkureli Hasan ve Mahmut merkumetinin önlerine çıkıp elbiselerini
up ve on şilin paralarını aldıkları tebin etmiş olduğundan merkumenin üçer sene

2

İngiliz tebasından ve Limis namı tarihin << perab ki >> kariyesinde kain
siliko kariyeli Mustafa'nın zevcesi çarı Ğüziv ve oğlu Nuri beş adet mertin
..•

t eyledikleri tebin etmiş olduğundan muhakeme musarafatiyle

3

On üçüncü

nezihemizde

beyan eylediğimiz

dokuz ay müddet

Piskopili

Abdiri-yi

Galveş

· inde bıcakla cerh ve katl eylediklerinden dolayı meznun bulunan Piskopili Hüseyin
Selim ve Salih mallubukurenin

icra kılınan mahkemelerinde

mekatil alit evvelce

rkum Saliha bıcak sokmuş ve üzerine hücüm gösterdiğinden maktule ve kaye-yi can
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yla

mukabele eylemiş olduğundan Salih'in muafetine ve Hüseyin Selim mektul

a uğraştığı ve usurada cerh olunduğundan iki sene müddetle hapsine
İkinci nezihemizde derç eylediğimiz envire kariyesi sakininden muhtar
kaitline tasdi ile merkumu tüfenkle katl eylediklerinden dolatı mezmun
yani intivani ve bina-yi namı kiselerin muhakemeleri icra kılınmış ve
katiline tasdi eylediklerine dair hiçbir imane ve şahit

5

Limasonlu Hristo Nilolagunun sandığı kırarak yirmi adet İngiliz lirası sirkat

olduğu tebin etmiş olan Yunani Hristo Fiyedi Koçonu namı şahsın bir sene müddetle
e hüküm olunarak ertesi ğün merkum sayir mapuslar ile Limason'un harici şehr
işlerlerken su almak üzere hastahaneye mevakit zabıta ile gelmiş ve suyu doldurup
-i sırada da dest-i yere bırakarak firar etmiş ve derhal derdesti zamanında taharriyata
olunmuştur.

Baf meclis mefkute-i cezaineysinde müttehim görülüp tehtidi ceza edilen işhas bir

Baf kasabalı Mustafa Efendinin seyid esnasında ırzına tesellüt etmek niyetiyle
e hücum ettikteğinden tüfenk ile cerh eylediği kasabayı mezbureli İbrahim bellü
et ve Hasan Arif o nibaşi aleyhlerine polis tarafından ikame edilen ve tafsilatı on
cı nezihemizde beyan olunan dava rüviyet olunarak merkuman İbrahim ve Hasan'ın

2 Baf kasabalı Dimitri Luizi geceleyin belediye çarşısını açmaya tasdiğ ettiğinden
ene müddetle hapsine

3

Baf kasabasına tabi Hrisofi nahiyesine muzaf Enteroliko kariyeli Mustafa

- eyin mechul olan refikasıyla davar sırkat eylediği tebin eylediğinden üç sene müddetle

4

Kazayı mezbure tabi Giriterü kariyeli Petro Papa Nikola ve Kostantino Nikola

kariyeli Petraki Ergiriveyi soydukları katl kasdiyle üzerine silah ettikleri tebin
..dediğinden beş sene hapislerine

5 Kariyeli mezbureli Efluri ve Havli kariyeli ...

( Yeni Zaman Tefrikası)

Yadiğar-ı Muhabbet

Ma '<bad

Mucip Bey'in ise arkadaşları tarafından sert edilen iknayete cevaben << güzel
bendeniz alem ve hiddete bulunduğum

lezzeti hiçbir vakitte kesrette bulamam!

'akitli vakitsiz dişarı çıkıpta birtakım malayanı şeylerle meşğul olmaktan şurada tenhaca
turup müthalat ile vakit geçirmek daha hayırlı değil midir? >> dedi. Buna karşın ortadan
di Bey << doğrudur! galiba bendeniz de hali sabah ve temden beri hiç evde oturmaya
ışık olmadığımdan muttasıl gezip duruyorum. Bazı kere bende hanenize misafir gelipte

"

ezkaza o akşam evde kalmaya mecbur olsam can sadıkasında

adeta zindana atılmış

adamlar gibi pek müttezibi huzur olurum ne yapayım? tabiat bu ya!
Neşet Bey ---- vakıa alern-i enzeva bir dereceye ihtiyarlara yakışık alabiliyorsa da
izim gibi genç ve rindane meşreplere hiçbir vakitte münasip değildir. Dünyanın bir zevki
ir sefası varsa evde gençlik aleminde yar-ı sadık ithazına salih olan akranlarıyla birlikte

üsnü muhaşeret, ve kermeyi insaniyet ve muhabbetle hasıl olur yoksa yapyalnız içeri
kapanıpta muttasıllı tahsil ile uğraşmakta uygun göremem!
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Lütfi Bey ----- Maaşallah o kadar çok bir şeyinin hikmetine hala anlayamadınız mı
i işler daima tenhadadır >> mısraanı olsun işitmediniz mi? kimbilir Mucip Bey
· biraderimiz de suretle tahsil ile tevagul eder gibi görünüyor amma hakikatte neyle

Idürl itikadi acizanemizce böyle gençlik zamanlarında bir tarafı alaka etmeksizin
amaz, ruhun birinci derecede gadayı munisi muhabbettir. İnsan sevmeye, sevilmeye
çtır. Bu cihetle bey efendininde öyle bir nimetten hissedar olmadığına
· e mağruren ---- pekte itimat edemeyeceğim!
Mab 'adı var

Kara Yorgu ve Eskoli kari yeli firamız leylen ve mislühen davar sırkat ettikleri tebin
iğinden firamızın yedi ve diğerlerinin beşer sene hapislerine
6

Kazayı mezbure tabi mesahuriye kariyeli Hristoğli katl ve dört nefer refikalarını

eden Dimitri Nikola'nın

7

firarına muavelet

eden Hristoğli

Ergiro'nun

bir sene

On dördüncü nesihemizde tafsilatını yazdığımız Baf kasabalı Hasibe Bend Hacı

et'in yanındamesruk küpe bulunduğu ve hapisten firar ettiği için dokuz mah hapsine
verilmiştir.

Fi 9 şubat sene 93 tarihinde Lefkoşada teşekkül eden meclis-i mevkute-i cezaiyede
~

amı temin edip tehtidi ceza eden canilerin tayini cezaları ber vecih zeyr gösterilmiştir.
1

On beşinci nesihemizde yazdıgımız Minareli köylü Andoni Haci Yorgu rafti

sildar Haci Kasti Kiryaki'nin katil gayri mütemadi olduğu temin edildiğinden rakamla
- sene müddetle hapsine
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2

Oriho kariyeli Hristofi Haci Yanli ve Filosu kari yeli Agamu Hristoğli ayapfanlı

an Selim'in

önüne çıkıp darp ve akçesini ahis ve gazap ettikleri dava ve yalnız

eleyi darp temin ettiğinden altışar mah müddetle hapislerine
3

Luricina kari yeli yusuf süleyman ve Yusuf Veli gece ile müsellih oldukları halde

toni kariyeli Ebkeri Mihail'in

on sekiz adet keçi ve koyunları sirkat ettikleri tebin

diğinden baadül zaman beşer sene müddetle hapislerine karar verilmiştir.

Tuzla kazası işar nazarı Rıfatlı Hüsnü Efendi Girne kazasını bi-çaiş eylediği müstü
abat mevsu-ı kadendir.

Cerh ve Derdest
Dünkü Pazar günü labayat üzerine zuhur eden Liza ile naaşı Lefkoşa' da İlya Petro
_ ;ikola Mihail namı Hristiyanı bıcakla göynü üstünden cerh ederek fecaser merkum derhal
polis tarafından ahiz ve girift olunmuş ve mecruh hastahaneye nakil olunarak tedavisine
·· tidar edilmiş ise de hati muhatere de bulunduğu anlaşılmıştır.

HAV ADİS-İ HARİCİYE
İngiltere ile Fransa arasındaki muvaredatı teshil maksadıyla Manj denizi altında bir
onlu haferi maddesini Londra gazetelerini pek ziyade işgal ediyor.
İş bu tonluk planlarını tanzim etmiş ve bunun inşası için bir de kumpanya vücuda
getirmeye muvafık olmuş olan mühendis meşhur sör << Edver Waytken >> geçenlerde
meskur kumpanya meclis-i umumiyesinde musavıl bir makale irad ederek iki memleketin
iradesinde bulunan bir tarik-i cedid seftletindar tesisinden hasıl olacak fevait azimeyi basit
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· d ederek bu babda ki tasavvurun hayzifaale ishalına parlementoca müsait edileceği
de bulunduğunu

derbeyan edilmiş ise de ( Tamıs ) daha sair bazı gazeteler

iden faide yerine mazereti vukua geleceği adada devam ediyorlar.
İngiltere gazetelerinin verdikleri malumata göre Londra' da karbiyen bir sergi küşad
ek ve bu sergi de Hristiyanlık alemi hane meşhur ve calibi nazar-ı dikkat olan bazı
mühemma tesir edilecek imiş ki bunlar miyanında karun ve sati zamanında imal
· ş pek çok eser nazki bulunacaktır.

KAM-I FENNİ
Hakikat-i Edebiye
İstanbul'dan (A. A. Mollalı) gönderiyor.
Ma 'bad
Mahsusu feryat beni idamdır. Genç söyleniyor. Kah ifail tefail kuyudinin açtığı o
ahenk o bi-bedel mevziki ahiresinde terennüm ediyo kahte o gibi daire tahtidinin
iyab edemeyeceği bir galeyan içinde vezinsiz teraneler ahenksiz şiirler söylüyor. Parlak
iler, büyük teşbihler, tatlı mevzulardan ziyade müessif bir perişanlık şiddetli bir
usiyet, ister hamisiz bir davet ihtişaşı fikre pürhan büyük bir dağınıklık görünüyor
ela genç bu tesirane ise olupta kafeyi hakayık umuri bir noktayı sevdasını tahtına
üstemi ve mevcut görülmekle .'.ildanan kalbinin milan almayanı nimek için şöyle bir

Bundan iki ay mukadden ey mah
Bir gün seni gördü oldu hayran
Dilber! ne güzel yaz etmiş Allah
Sevdalara düştü şimdi irfan
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Sevdim seni canı dilden ey yar
Gel sen de muhabbet ile izhar

Karşumda tebessüm eyledin sen
Kalbimde uyandı zevk ü sevda
Fikrimde tecessüm eyledin sen
Ruhumda rübayetin huyda

Sevdim seni canı dilden ey yar
Gel sen de muhabbet ile izhar

Halim sana ilişmeye tesir
Lütuf eyleyüb iltifat eder
Her nimetin etti kalbi tesiri
Ruhumla benimle aşka gittin

Sevdim seni canı dilden ey yar
Gel sen de muhabbet ile izhar

Ettin beni lütuf edip der ağuş
Biçare ki çareçu-i vesalet
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Oldun! buna karşu hame famuş!
Yarabbi nedir? bu vaslı nimet

Sevdim seni canu dilden ey yar
Ma 'badı var

Gel sen de muhabbet ile izhar

İLAN
Müftü zade mükerremetlü Hafız Taib Efendi işbu gazeteyi nşer etmek vazifesi ile
ellef olan Lefkoşa Osmanlı kıraathanesine abone kayt olunduğu derç sahife-yi mefahat

Sahibi imtiyaz
Küffi zade
Mustafa Asıf
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27 adet sene 2

( pazarertesi )

.. sene 1310

YENİ ZAMAN
Şerait-i iştira
Lefkoşa' dan maada mahaller için bir
seneliği posta üçretiyle beraber
yarım İnğiliz lirasıdır

ceziresinde Lefkoşa
deTurunçlu'da osmanlı
ane matbaası.
idare vetahrireye için

Nüfüsu Lefkoşa için
bir seneliği yedi şilindir
( Nüshası 60 paradır)
posta üçreti verilmeyen mektuplar kabul olunmaz

namına müracat

ur.
erilen evrak gazeteye dere
up olunmamasından matbaa
J olamaz
tın her birsatırından iki kuruş alınır
(şimdilik pazarertesi günleri neşrolunur)

20 şubat efrenci
sene 1893

( siyaset, edebiyat, ve fünun
dan bahseder )

İFADE-Yİ MAHSUSA

Bir müddetten beri cezireye matbuatın havadis mahalliye kısmı cinayet vakıayla
l edilmektedir ki hemen insana q.ayret vermek derecesine geliyor.
Devlet-i aliye-yi Osmaniye idaresinde ceziremizde nadiren birkaç sene de bir katil
bulan ve mütecaresi derhal derdest olunur ike~ irade-yi hazireden seneden seneye
essür

etmekte

olunduğu

abiliyor ise mücazat

ğörülüyor

meznun

ile geçiriliyor

olunuyor lakin meznunu

mefaali

ileyh geçirmek

cinayet

isbat

ne kadar müşkül

unuyorsa faali cinayet ve tehemmiyetini isbat ettirmek o nisbette ve belli ki daha ziyade
bitelli ve mütteasir olunduğundan
-· ümeti hazire bu gibi fenalığın

usulü cariye cinayetini zuhuruna şef olamıyor.
aslahi çaresını

düşünüyorsada

adet ve kabiliyet
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emleketi nazar mütellaya

almadığı anlaşılıyor

ki şukuvet ve cinayetin

önü derhal

alınamıyor! mesela bıçak ve alet cerhe ve mühleke-yi saire taşımak mülane dair bir nizamı
ezkur yalnız ihtar ve nasihat kader bir tesir hasıledemiyor çünkü polis bir şahsı ---eder olan bir adamı ---- doğrudan

muayene etmek selahayetini

haiz

ulunamıyor!
Cinayet maddelerinden meznun istintak olunamıyor ve şahitlerin meznun aleyhinde
liste verdikleri şehadeti yemin tahtında olmadığını vesile ederin huzur-ı mahkemede ya
inkar veya tebdil-i efkar eylediklerinden

meznunu aliye ekseriye müddehim olmayarak

mücazetten kurtuluyor.
Ne ise nizamet-i tetkik ile meclislerin icra anından bahis etmek bize ait olmadığı
ihetle ceziremizce

hükmüferma

bulunan bu gibi fenalığın

çaresını aramak ıçın ait

olanların nazarı dikkat ve ehemmiyetlerini celb etmek murat ediyoruz.
Bunun için nazarımızı bizde meclis-i kavanin heyetine atf ederek deriz ki heyet
muma ileyh cezirenin ahvaline tamamıyla mutalli ve agah oldugunu cihetle fenalıklların
infası neye müvtekif ise hükümeti ikaz ederek hal ve mekanı münasib kavain tesisini talib
ve iltimas eylemelidirler. Yoksa irade-yi asayiş usul cariye üzere devam ettikçe fenalığın
önü alınamayacağı bi-iştibahtır.
Herkesin

hükümette

muavenat

etmesi şöyle dursun bil fiil gördüğünü

isbat

~

etmekten ihtiraz ediliyor ki buda kavainin vukuat hazirenin bil-hazire meznunlara medar-ı

.

sefalet ve şahitlere mucib-i eziyet olduğundan ileri geldiği anlaşılıyor. Binaenaleyh gerek
hükümetinin

gerek ahali vekillerinin bu sene ictimai edecek mecliste başlıca şu cihete

hasır-ı matlua eylemelerini talepten geri duramayız.

130

AHV AL-İ ALEM
Almanya kanun-i cedid askerisini kabul ihtimali pek ziyade kesb-i kuvvet etmiştir.
un meskure dair askeri komisyonunda cereyan eden tetkikat ve müzakerat üzerine o
aki laihanın başlıca noktayı rehin tasvip olduğundan ve bir cihetle risalinin karbiyen
· şatak meclisinde mevki mübaheseye vazih tekerrür edildiğinden teshikati metsurenin

Ila.izi faale fusulü artık mertebe-yi tahkika varmış olduğuna şüphe edilmiyor.
Bu kanun bedait amarede ne derecelerde müşkülata tesadüf ettiği nazar dikkate
acak olur ise şimdi böyle bir renk usuret-i kesb etmesi mösyö ( Kapiryavi ) için büyük
r muvafikiyet hükmündedir.
Malum olduğu vecihle ( kolonbiya ) gazetesi cedidenin neşrinden evvel bir makale
şr ederek kanun-i mezburun hitmeti askeriye müddetinin iki seneye tenziriyle beraber
r sene silah altına alınan askerin tezriyit miktarı esasını müstenid bulunduğu meydana

ık.armış idi ki bu hal parlementoca ayni sevi-i tesir hasıl ederek ---- yalnız ( konsür envar)
ve ( nasyonal ) fırkalarına mensub bir kaç kişi müstesna olmak üzere ---- azayi meclisi

kanunu kabul etmekle katiyen karar verdiğinden bu teşebbüsten hiç bir semire vücuda
gelmeyeceği

zan olunmakta

idi. muahhiren

kont (Kapriyai ) kanuni askerinin tasvip

ettirilmesi hususunda müşkülat ciddiye zuhur edeceğini taktir eylemekle raiştak meclisinde
uzun bir natk-ı irad ederek tensikat
medsurenin müdafai memleket noktayı nazarından
ı.
nüzumu muyallık tahtında bulunduğu dermayan ve ifadet vakıasını teyiden ittifak selesi-yi
teşkil eden devletler ile Fransa ve Rusya'nın kavai askarilerini bi-mukayese devletini bişar
ileyhinin kuvvetini pek faik gösterdiğinden sonra kanuni askerinin ademi kabul takdirinde
parlementoyu fes edeceğini alinen beyan eylemiş olduğundan azayi meclisin tercien tebdil
misalin ile tervic-i tenkisat temayil eylemeleri kont ( Kapriyoi ) nun bu meselede ithas
eylediği hat-ı harekatin tesiratına atıf edileceği bedihidir.
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HAVADİS-İ CEZİRE
Limason kasabası sakinlerinden Sağır Salih Yababa'nın

dört beş yaşlarında olan

kızı Pembe kasabayı mezbure ortasından cereyan eden dereden geçmek üzere konulmuş
ertek üzerinden geçer iken ayağı kayıp derenin ortasına düşmüş ve sunun kesreti cihetle
erkum çocuk hemen denize ğitmekte olduğunu Petro kariyeli olup yedi seneden beridir.
sabayı mezburede

ikamet etmekte olan Bandolo kadın ğörmüş ve o halde hemen

emiyet insaniyesi kaleyanıyla suya atılıp mezkur çocuğunu kucağına alıp baş aşağı tutarak
· miş olduğu suları ağzından akıtarak hanesine götürüp mezbur çocuğu güzelce soyup ve
aşka elbiselere sarıp çorbasını içirip tamamıyla aklı başına geldiğinde elbiselerini kurutup
·e giydirerek ana ve babasının hanesine götürüp teslim edildiği şayan-ı takdir ve tahsin
olunur bir mebadattan olmakla merkume Bandolo'nun
gayreti

ve tahallis

can yolunda

ğörülen

hitmet

şu suretle fedakar ana vakıa olan
ve himmeti

sezavaş

şükran

ve

Muhammeddir.

Piskopi kasabası sakinlerinden Arif Salih namı kimesne gece saat iki ridalarında
kaim validesi Züleyha kadının hanesine gidip merkume pamuk dolabında pamuk çıkardığı
halde merkumeye hitaben aşağıya inmesi şiddetli bir lisan ile söylediğinden kadın korkup
ll

ne yapacaksın demesi ile hemen kadının yakasından sarulup çekerek yere düşürmüş ve
luleci çamuru gibi çiğnemiş oldugunu zabıta mahkemesinde mükemmel şahitler ile ispat
olunduğundan

on beş gün hapis ile mücezat ve on şilin mahkeme masrafdatı hüküm

olunmuştur.
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Katil ve Derdest
Guni kari yeli olup sekiz on seneden beri Mosfili' da kariyesinde iskan etmekte
an Yanni Deve namı Hristiyan mah-ı hal efrencinin onuncu pencşenbih günü akşam
· kariye-yi mezbure kahvehanesinde

oturmakta iken Makrosika kariyeli Tegodivis

aruyi namı Hristiyan ile vuku bulan münazaa üzerine merkum Yanni Deve içmekte
ğu narğilesini merkum Gülaru'nin başına vurarak mezrup derhal terk dağdağa-yı hayat
•ş

ve mütacasiri köyün muhtar ve ahalisi tarafından derdest ve polis idarisine olunan
üzerine Mağosa'ya nakil olunmuş olduğu müstehibarat muassir kadendir.

Vadii firaride bulunan katil ve mücerrimitin

takip ve derdesti zamanında

Baf

abasına izam olunan polis müfettişi mister Tegodoru Mavro kordutu mahal mamureti
Girne lasabasına avdet eylemiştir

Baf'tan idaremize vürud eden başlık şehri recep şerefin yirmi yedinci Salı gecesine
üsadif olan miracü'l nebi aliye esselavatulislam
cami ' kibrinde

cemaati müslimin

hürmetine ber-vecih mudat kasabamız

vakti iaşta ifai farizeyi selavat ettiğinden

sonra

I'

edresemiz faziletli hafız Ali Efendi kürsi-i mahsusada vaiz ve tasahhit ve böyle bir
übarek gecede bil-umum muhidin islamiyenin itina 'am oldukları feyizatı maneviyayı
rh ve tefsir ile tezyin-i lisan Muhammed ile giden ve mahkemeyi nizamiye hakimi
azimetli Sami Bey Efendi tarafından mevlüt menkıbeyi hazret-i resulü ekrem selavat
ettirilerek tahiye olunan sevdalı şerbetler cemaate tevezzih eyledikten ve bunu mütakip
mahkemeyi nizameyi katibi Mustafa Raif Efendi tarafından manzumeyi miraciye kıraat
olunduktan sonrabil-umum cemaat hazrun istidaeyi mevki tanzim olunarak duayı temadiyi
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e afiyet ve tezaid şefket ve saltanat hilafet finahi-yi müttezimen olunan duaya amin
olmuşlar ve böyle bir mübarek gece de camiidin mübin ve halife-yi rui zemin
mız efendimiz hazretlerine dua ve amin cevan olmak şerefine nail olduklarından
rı yekdiğerini tebrik eylemişlerdir.

Geçen nesihemizde

Lefkoşa'da

ictimaini yazdıgımız meclis mevkune-i cezamın

in hakkında verdikleri hükümlerdir.
Değirmenlikli

Tofalli Nikola zevcesi Eleni Andoni ile mezburinin önü kızı

o'nin odası duvarını delerek gümüşe müteallik bazı eşya ve elbise sirkatin nüzulayı
a veledi Elestintak maddeyi yalnız mezbure Eleni tarafından sudur ettiği tebin etmek ve

5

Evlania kari yeli Hristofi Yanni pederi metfufanın namına olan koçanı güya

disinin ımış diyerek intikaliye haricini kazanmak

ıçın sahte ısım söylediği tebin

ediğinden altı mah müddetle hapsine
6

Öşr enbarine nakil üzerine memhur olarak verilen biğdai mührünü fekk ve
Omorfolu Evraim hakkında kafi derecede şahit görülmediğinden

itali dava

ilk

7

Polisiyo kariyeli İstalino Nikola ve Toğli Savva ve Kostantino

Simiso ve

lyano Luizi ve kariyeli mezbureli Kostanti Haci Yorgo'nun gece ile hanesine dehaletle
lmış şilin ve yüz kuruş bakır akçesi sirkatinden

dolayı mertebe-i

kifayede

şahit

örüldüğü cihetle dava ibtidal olmuştur.
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Katil ve Derdest
Fi 1 şubat sene 93 tarihi olan pencşenbih günü ihşamı mesariye nahiyesine tabi
ütasiriye kariyesinde saat üç buçuk ridalarında Hasan bin Ali kahvehaneden kalkıp evine
· lerken kariye mezbureli Mustafa İbrahim namı şahıs sokak arasında merkumun üzerine
çakla hücüm edip üç yerinden cerh ederek hanesine gitmiş ve mecruh kahveye avdet
erek Mustafa tarafından bıçaklandığını haber vermiş olduğundan diğer kariyede bulunan
lis memurlarına ihbar-ı keyfiyet olunması üzerine polis memurani mahal cinayete
lerek merkum Mustafa'yı hanesinde derdest eylemiş ve bazı imarelerden dahi mütecasir
erkum Mustafa olduğu anlaşıldığından merkum Mağosaya nakil olunmuş ve mercuh
esi Cuma günü ihşam üzeri mütesairen vefat etmiştir.

İrademize vürud eden mektup
Geçen nesihemizde Tuzla kazası işar naziri Rıfatlı Hüsnü Efendinin Girne kazasına
i-çahiş olduğu ilan olunmuş muma ileyh Tuzla kazasında bulunduğu iki sene müddet

zarfında ifa-yı memuresince ahaliye ada eylediği sefalet ve hürsanif ahali hakkında ezhar
ylediği muavenat ve adaleti umum kasabayı ve kara ahalisini kendine minnetkar bırakmış
e bu vecihle idaresinden dolayı- gerek işar ve gerek tekalif Nümire-yi saireteda ihlide
ırakılmayarak vakit ve zamanında tediye olunmasına dahi büyük bir himmet göstermiştir.
turna ileyhin kasabamızdan infakaki şüphesiz Mucipi meyusiyetimiz olmuştur.
Fi 15 şubat sene 93
Muma ileyh Hüsnü Efendi cezirenin hemen her cihetinde işar-ı nezareti
memuriyetiyle bulunarak hoşnudu-i alemiyeyi celb ve bu yolda ali bir nam ihraz eylemiştir
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ŞUUNAT-I OSMANİYE
Tersane-yi amirede bu kerre bir havagazı fabrikası tesisini teşebbüs olunmuş ve
unun hayz-i faale ihraci zamanında lazım gelen mühendislerle memurlar keşfiyat
mukadziyeye bila ' bitedar tersane-yi amirede sarf olunan muharefat miktarına nazaren
gark pek ehvan masrafla husula geleceği anlaşılmış olmakla bahriye-yi nezaret celilesince
abı derdest ifa bulunduğu müstehbirat hususumuzdan bulunmuştur.
Mükemmilen tamirat ve termiyatı icra edilen necim şevket Zürihli hümayununa
vazih edilmek üzere tersane-yi amirede imal ve inşa olunan elektirik makina ve fenarları
ihyaren reside-i hedhitam olarak bu kere yerlerine vazi ' edilmiş olduğundan tecrübe-yi
evveliyesi geçenlerde memurin lazimesi huzurunda icra olunmuş ve neticesinin matluba
muvafık olduğu anlaşılmıştır.

Saye-yi terkiyaye-i hazreti padişahıda bahriye nazırı devletlü paşa hazretlerinin
ihtimamat aliye-yi devletlerinin tesir ile mükemmeliyeti peyderpi pader yason dereceye
isal eylemekte bulunan tersane-yi amile fabrikalarının havagazıyla tenviri tasavvur
edilmekte bulunduğu vasıllı sem-i memnuniyetimiz olmuştur.

<< Lütuf-ı padişahı >>
Veliü'lnimet bi-memnuniyetimiz müderris amiye-yi bi-çargan olan padişah eşfik ve
errahim efendimiz hazretlerinin iltaf ve inayet şammelü'l fak seneleri cümle-yi
cemilesinden olmak üzere İtalya fıkra por cemiyetinde münasıb ihsasına inayet
buyurulduğu dersaadet gazetelerinde görülmüştür.
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Sayda vüsurundan Beyrut vilayet gazetesine olunan işaretinden anlaşldığına göre
rveltarafta emsali zühur etmemiş fırtınalardan bir çok gemilerin karaya vurup kırıldığı ve
ayanlarda

bulunan

İbrahim

Kıbrıslının

yelken

sefinesinin

dahi taşlara

çarparak

çalanmış olduğu gazete-yi mezburede maülteessüf görülmüştür.

Kolera illetine karşı umumen ittihazı lazım gelen tedabir kıt 'anın tahtı tezekküre
alınması için bir konferans a 'kiti hakkında Avusturya devleti tarafına bilcümle devletler
ir teklif-i derman edildiği ve bu teklif mezhar-ı tazvip olmakla konferansın gelecek şubat
nihayetinde ( Derest) şehrinde ictimai mükerrer bulunduğu evrak-ı havadiste görülmüştür.

HA VADİS-İ HARİCİYE
< < Zana ta Hareket Arzı > >

Zanata hareket arzı hakkında bu kerre bazı tafsilata destres olunmuştur.
Bu tavsilata nazaren şehri hal efrencinin ikinci günü sabahleyin alafranga saat beşi
kırk dakika geçerek küsüratla yağmur ve dolu yağdığı sırada yeniden gayet şiddetli bir
hareket arzı vukua gelip orada mevcut olan ebinenin kafesini harap etmiştir. Mmusabin
"

şehrin haricine çıkarak çadırlar içinde ikamet etmek istemişler ise de bu esnada şiddetle
hükümferma olan rüzgar meskur çadırları kamilen zer ve zebir eylediğinden biçareler ne
yapacaklarını

şaşırıp kalmışlardır.

Zanata hapislerinde

bulunan altı yüz kişi vapurlara

irkaben cezayir tecavire nakil eylemişlerdir.
Yunan meclis vekiliyesinin ictimai ihyarında musabinin tesevvin zaruretleri ıçın
yüz bindir. Ehemmi tahsis edilmesine karar verilmiştir.
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Bundan başka dahiliye nazırı tarafından vakıa olan teklif üzerine Atina metropolini
otisnivor ( bir manos ) nınriyaseten altında olarak i 'ana komisyonu teşekkül eylediği
i Yunan salibi ahir cemiyeti dahi esna-i ...

<< Yeni Zaman Tefrikası>>

maba'd
Yadigar-ı Muhabbet

Mucip Bey ---- fil hakika muhabbet meselesine dair şimdiye kadar pek şeyler
gördüm, o kuvvedim.

Fakat henüz bir kimseye alaka etmediğini

ma ileyben temin

edebilirim.
Sadi bey ---- ah ... ben ne diyeyim? << civarı gönlümdür çeken gözdür gören
ruhsarını Allah Allah kam alan kimdir çeken kimdir taab ! >>
Bundan biraz zaman evvel, muazzene-i akliye-i gaib edecek surette, gayet şiddetli
bir muhabbete

gerfital olmuştum kezihnimenin

en büyük medar-ı iştiğari münhasiren

cananını düşünmek idi.
Güya ki sevdiğimin barkaya-yi cemali bir mıknatıs benim vücut-ı nihafet alevdim
ise bir cüz 'i madeni imiş gibi bila ihtiyar yanından ayrılmaz idim.
Ah ... bu yolda ne çektiğimi ben bilirim! itimat.buyurulsun

ki ilcai,muhabbetle

----

nıce vakitler ---- gecelerce uykusuz, günlerce aç susuz kaldım! Hala da şu ibtiladan
kurtulamadım ya!
Neşet Bey ---- evet! muhabbet güzel fakat irade-i firkat olmasa. hele bendenizin bir
zamanlar duçar olan geldiğim ibtila pek garib eder! ser gizşitam tamamıyla yazmayacak
olsa koca bir roman vücuda gelir. Bilemem fırat-ı muhabbetim dün müdür? yoksa talihimin
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mesaidesinden

midir

nedir bir türlü

sevdiğimin

müzehhir-i

hüsn teveccühü

adım. Ben ne kadar zeliyane, hakarane iktisas ve muhabbet göstermiş isem onlardan o
vefasızlık ve nefret-i müşahid eyledim ; Hasıl hiçbir vakit hiçbir vecihle kendilerine
amadım vesselam.
Lütfi Bey ---- hand olsun, bendeniz o kadar bedbaht yaradılmışlardan

değilim.

~ yada husul-i meram için en müesser vasıta taliimin bana olan hüsn-i teveccihidir, hatta
mul ettiğim ve edeceğim taraftan bile ekseriya naile iltifat ve muhabbet olmaktayım.
Şu kadar varki ma 'şukamdan zerre kadar gayre
Maba 'dı var

Zelzelede mecruh olanların tedavisine mahsus bir seyyar hastahane ile iki tabib
öndermeye karar verilmiştir.
Mösyö ( Trikopi ) hareket arzın baaş olduğu hisaretin derecesine dair malumat
resmiye vürudunu müteakip müsabiyenin kat 'i bir surette elazaleyi zaruretleri esbabının
istihsalini teminen meclis-i mebusanda bir miktar tahsisat fevkalade talip edecektir.

( Zanatada ) zelzele vukuundan dolayı mösyö ( Trikopi ) cezireyi mezkureye bir
miktar asker ile üç sefineyi harbiye izam eylemiştir diğer taraftan İngiltere hükümetinin
emri üzerine Malta' da mevcut İngiliz harb sefinelerden biri miktarı kafi Kahire ile bin adet
çadırı camilen zanneteye azimet etmiş olduğu ğibi Amerika memalik mucetteması dahi (
Newyork) zerihlesiyle bir buçuk zahire göndermiştir.
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İngilterede de şu aralık influenza illetinin şiddetle hüküm etmekte olduğunu ihyaren
telerde görüldüğü üzere illet-i mezkure en ziyade kanıt kontluğu dahiline sirayet
ek yalnız ( Asiffoveret ) şehrinde şimdiye kadar 400'den ziyade hasta influenzadan

KAM-I EDEBİ
( Hakikat-i Edebi )
İstanbul' dan ( A. A. Mollalı ) gönderiyor.
Maba 'd

Bilmem ki ne hoş geçerdi saatler
Ruhumla bulunduğum odamlar
Dünyada şerefli bir saadet
Ruhumla bulunmadır beraber

Sevdim seni canı dilden ey yar
Gel sen de muhabbet ile izhar

Bilmem ki hatırda mı? o halet
Bilmem ki hatırda mı? o hoş ev
Sensin bana maye-yi müserret
İrfan ki aşikane bir sev!

140

Sevdim seni canı dilden ey yar
Gel sen de muhabbet ile izhar

Ey ... meleğinisar adam
Aşkın bana bir büyük fedadır
Terk eyleme! merhamethadem
İrfan sana daima fedadır

Sevdim seni canı dilden ey yar
Gel sen de muhabbet ile izhar

Olsun sana yadigar naciz
Manzumeyi ahkar ve keminim
Ruhum seni ellemezse taciz
Susun dil-i kemter ve hazinin

Sevdim seni canı dilden ey yar
Gel sen de muhabbet ile izhar

Bazan heyecanlarla taşan aç galeyanlara uğrayan bir kalb vezin sersenişle mevzun
fiye-yi sematle mukaffi tabiili şiir add olunacak feryad çıkarıyor. Mollalı bir genç
ğradıgı ezimete büyük bir kader naşinasızlığa karşı harap bir kalemle here ü mere olmuş
ir fikirle bir kağıt parçasına bir kaç satır yazmak istiyor başlıyor bitiremiyor! her ne
söylese az buluyor. Belki sonra necim hakiki edib Hamit muhteremin düşünüp düşünüp
kalemi kırıp atmakta büyük bir şiirdir diye idrak ettiği hakikati keşif ediyor belki biraz

141

gevşıyor. Ağlıyor ağlıyorken gülüyor.Sonra küçük bir madde onu birkaç
'ka oyalıyor maddeyi mananın indifa-yi halinde yine o muziç tesir manevi icrai-yi

Gençliğindeki ızdırap bitmez
Sevdadaki incizap bitmez
İrfan bu hakikati edeple
Gönlümdeki bitap bitmez

MÜTENEVİA
Diri diri defn edilmiş adam
Belçika gazetelerinden birinde ber vecih ati mütelea olunmaktadır.
Hevn fılor şeklinde ihyaren yirmi şeklinde bir delikanlı << hemayi-i tifoyidi >>den
eyler ise nasılsa o gün defn edilemeyib ertesi gün defn ediliyor. Fakat kendi
familyalarına mahsus olan müddefine defin eylememişolduğu

cihetle bir iki gün sonra

ıkarmak üzere bir diğer familyaya mahsus olan müttefine defn edilmiş idi.
Mütetevfai

muma ileyh bu müttefinden

bir gün sonra çıkarulup ise de kendi

familyalarına mahsus olan meddefinin inşa ati henüzhitam bulmamış olduğundan naaş

"
mevketen o civarda bulunan bir kliseye naklediliyor.
...

Bu ğibi ahval de olduğu üzre tabutun mevzu bulunduğu mahalle bir de yabancı
tayin edilmiş idi.
İş bu yabancı orada bulunduğu zaman taputun dürunundan bir seda geldiğini işitir.
Bu anda yabancı ne derecelerde bir dehşet-i istila eylemiş oldugunu söylemeye lüzum
göremeyiz.
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Yabancı derhal tabutun mensup olduğu familya azasına ihbar-ı keyfiyet eylemesi
e tabutun kapağını açarlar ve fillakika mezkur delikanlının hima-i tifoniden vefat
eyüb baygınlıga duçar olunduğunu anlarlar.
Milyon sahiplerinden biri Şikago sergisinde 100 metre irtifainde ve dahili kamilen
-ı atika ile müzyin bir bina inşa ettirerek dürununda yeni darphaneden

çıkmış bir

ilyorı altın seneye biribiri üzerine yığmak suretiyle cebel-i zihi husula getirmek teyininde
uğu gibi bu defa dahi buna nazire olmak üzere mezkur serğide bir binayı garib daha
olunacaktır.
Bu bina heyet-i umumiyesi fil şeklinde gayet cisim bir o tülden ibaret olacaktır ki o
~• yedi yüz sahik istialine kifayet edecektir.
Filin sırtında bir rasathane inşa olunacak ve bu rasathanenin zemini topraktan 15
etre yükseklikte bulunacaktır.
Garaibperest Amerikalılar, kimbilir bu fil o tülüne ne derece rabet gösterecekler ve
mesela filin hortumu o cendebir oda tutmak için ne büyük fedakarlıkları göze alacaklardır

Şimdiye kadar hiçbir tarafta böyle bir otel tasavvur ve inşadıylamedeni

cihetle

Amerikalılar işte bu hususta ----- hiç olmazsa düşünmek suretiyle ------ birinciliği ihraz
etmişlerdir, bu şerefe karşı evrak-ı nakil fedakarlıkların ehemmiyeti mi olur.
ı.

Sahibi imtiyaz
Küffi zade
Mustafa Asıf
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SONSÖZ

Mezuniyet tezi olarak hazırladığım bu çalışma bize Kıbrıs adasında yaklaşık yüz
sene önce meydana gelen olayları ve dünyadan alınan haberleri öğrenmemize yardıcı
olmuştur. Yakın tarihimizi aydınlatan bu vesikalar gereken değeri görmemiştir. Tabiiki
bunda yapılan harf devrimininde etkisi vardır.
Tarih günümüz için çok büyük bir önem taşımaktadır çünkü tarih tekerrürden
ibarettir ve biz tarihimizi bilmekle aynı zamanda geleceğimizi de hazırlamış oluruz. Ayn
tarihte saklı olan kültür de bir milletin damarları mahiyetindedir. Kültür bir milleti
yapan değerlerden biridir.
Okuduğum gazetede dünya haberlerinin yanı sıra Kıbrıs adasından da haberler
bulunmaktadır. Bu haberler o dönem Kıbrıs halkının yaşantısını, çektikleri sıkıntılan.
tutuldukları hastalıkları, inanışlarını kısaca bütün değerlerini içinde barındırmaktadır. R ..
nedenledir ki bu gazeteler aynı zamanda bir kültür vesikasıdır. Dolayısıyla bu gazete
insanlar tarafından kolay bir şekilde yaralanılabilecek bir hale gelmesi çok önemli · ·
olgudur. Zira biz bu gazeteleri Girne'de bulunan milli arşivden aldık. Bu gazetenin =ıu=~

"

orada çok güzel bir şekilde muhafaza ediliyor ama kimse gidipte bunları araştırmıyor. •==bu nedenle bu gibi araştırmalar önemlidir.
Buraya kadar gazetenin yeni yazıya aktarılma amacı ve gerekliliğini anlatmay_
çalıştım. Gazetede yer alan haberlerden bugünde hala çözüme kavuşayan Kıbn
dönemde dahi gündem de olup Avrupa devletleri o dönemde yaptıkları entrikaları
hala devam ettirmektedirler.

Yeni yazıya aktardığım gazetenin dilini ele alacak olursak, gazetenin Kıbrıs,
Osmanlı' dan ve diğer dev Ietlerden verdiği haberlerin dili sade iken yazarların kendi
görüşlerini yansıttıkları bölümler daha ağır bir dille yazılmıştır. Ayrıca gazete de yer yer
Kıbrıs ağzının özelliklerini taşıyan cümleler sarf edilmiş ve yazarlar bazı konular hakkında
ilginç yorumlarda bulunmuşlardır.
Bu çalışma lisans eğitimimizin son basamağını teşkil etmektedir. Bu çalışma tam
olarak akademik nitelik taşımamakla birlikte ileride bu konu hakkında yapılacak
çalışmalara yardımcı olacağı düşüncesindeyim. İleride yapılacak çalışmalarda bu
eksiklikler giderilecektir.
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EK ÖRNEK METİNLER
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