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Elinizdeki bu çalışma ne bir edebiyat kitabı ne de bir tarih kitabıdır.Bünyesinde
,f:F'KOV
alanları da barındırmasına rağmen bir çok alanı ihata eden ve 1894 ve sonraki yıllarda çıkan
Kıbrıs Gazetesi'nin transkripsiyonudur.
Gazetenin ve gazetecilik anlayışının ilk örneklerini Avrupa'da gördükten kısa bir süre
sonra, Osmanlı İmparatorluğunda da bu alanla ilgili büyük gelişme ve değişmeler baş
göstermiştir. 1860'lı yıllarda Tanzimatçıların toplumu çağdaş, muasır Avrupa düzeyine
çalışmaları hasebiyle, gazetecilik alanında vuku bulan olaylar dikkate şayandır. Özellikle de
Şinasi 'nin bu alandaki orijinal düşünceleri, genç nesillere örnek teşkil etmektedir.
Şinasi, Tercüman-ı Ahval gazetesinde, dünyadaki ve ülkemizdeki sosyal, siyasal ve
kültürel olaylardan halkımızın da haberdar olması gerektiğini ifade eder: "Yüzyıllardır umum
ahali devlet yönetiminin, milletler arasındaki yönetimin işleyişinden bihaberdi. Bu vesile ile
giderek umum ahalinin anlayabileceği
dil ile yeni bir ceride çıkarılmalıdır." Osmanlı' da
gazetecilik anlayışı, Şinasi önderliğinde, yeni bir istikamete doğru yönelmiştir.
Avrupa'da ve Osmanlıdaki bu gelişmeler doğal olarak Kıbrıs'a da sirayet etmiş ve
üzerinde araştırma yaptığımız Kıbrıs gazetesini ada Türkleri husule getirmişlerdir.
Kıbrıs gazetesi haftada bir defa, pazartesi günleri, neşr olunuyordu. Bu gazete siyaset,
edebiyat ve fen konularında yayımlanmaktaydı. Kıbrıs gazetesi birkaç ana başlıktan
oluşmaktadır. Bunlardan ilki: Ahval-i Alem adlı bölümdür.
Ahval-i alem bölümünde dünyada meydana gelen olaylar, özellikle de gazetenin
yayımlandığı zamanlarda süratle devam eden Çin-Japonya savaşları ve bu iki milletin
muharebesine Avrupa ve Osmanlı'nın tepkileri sıkça ifade edilmektedir. Haber alma
imkanlarının, günümüzdeki gibi, gelişmiş olmadığı bu dönemde dünyanın muhtelif
yerlerindeki olaylar hakkında bilgi edinmek kolay olmasa gerek .. Bunları da göz önünde
bulundurduğumuzda yapılan bu işlerin kazanç amaçlı olmadığını görebiliriz.
Kıbrıs gazetesinin ikinci bölümü olan "Havadis-i Hariciye" bölümünde de yukarıda adı
geçen olaylara gazetenin getirdiği bir yorum bölümüdür. Bu olaylar hakkında yorumlarda
bulunurken, devrin önemli siyaset adamlarının düşüncelerini de gazeteye almışlar.
Üçüncü bölüm olan Havadis-i Mahalliye'de Kıbrıs adasında meydana gelen, yönetici
yönetilen, işveren-işçi, cinayet, ölüm, yaralama hırsızlık gibi konuların yanında Türk-Rum
ilişkileri ve bu iki millet arasındaki meseleler konu edinmiştir. Kıbrıs gazetesi ayrıca o
devirde toplanan vergilerin kimler tarafından ödendiği ve bunların miktarının ne kadar olduğu
da ayrıntılı bir şekilde yayımlanmıştır.
Kıbrıs gazetesinde, en çok ayrıntıya gidilen bölüm ise edebiyat bölümlüdür. "Kıbrıs'ın
Tefrikası" adlı bölümde her hafta herhangi bir romanın farklı bölümlerini içerir. Bunun
yanında "Kısm-i Edebi"adlı bölümde Divan edebiyatının önemli şairleri, Fuzuli, Baki gibi
üstadların şaheserlerinden örnekler verilmiştir.
Bu çalışmamızda, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Yorulmaz'a ve
Yard. Doç. Dr. Ali Eftal Özkul'a yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.
Kıbrıs gazetesi, en az günümüzdeki gazeteler kadar değişik konular hakkında fikir
yürüterek, halkı gelişen olaylardan haberdar etme ve aynı zamanda onların bu meselelere
mantıklı yorumlar yapma görevini üstlemiştir.
Yaptığımız bu çalışmanın genç nesiller tarafından okunması en büyük dileğimizdir.
Abdurrahman Akgün
Osman Çiçek
14.07.2005
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İFADE-İ MAHSUSA

Bir Belediye Hekiminin Hüküm Ve Vucübu
Şu asr-i terkide dünyanın herhangi cihetine gidilse cümle-i islahat ve icraattan en evvel
göze çarpan nezafet hafz-ı saha-i umumiyeye ait müessesat-ı Hayriye olduğu malumdur.
Ceziremiz ve alelhusus merkez-i vilayet olan şehrimizde bu nokta-i nazardan bakılacak
olursa hal bir akis görüleceği şüphesizdir.
Geçen ve evvelki senelerden beri nezafet-i belde hakkında gazetelerimiz tarafından pek
çok sözler söylemiş ve ahali tarafından dahi bu babta hükümete arz-ı mazurlar takdim edilmiş
ise de teessüf olunur ki kanaat-i mucip olacak bir güne teşribat ve icraatta bulunmamıştır.
Ya fakir olup da hastalığa duçar olan biçare tedavi olunamayarak birçok zaman derdimin
de oldukları halde mahv ve perişan oldukları da görülmüştür.
Belediye idaresi ne içindir?Yalnız sokaklara birkaç fener takmak ve birkaç memur
beslemek için midir?
Memleketin nezafeti sıhhat-ı umumiyenin muhafazası için belediyeye ne vakit müracaat
vuku bulundu ise (Para yoktur) cevabından başka şimdiye kadarne istifade olunmuştur?
Çarşı ve sokaklar yazın toz ve toprak ve pisliğin tefinden kışın ise çamur, çerkabın
terakkim ve kerahetinden geçilmez bir halde bulunduğu, ve hele berberlik aşçıların vesair
dükkancıların sabunlu, yağlı murdar suları caddelere döktükleri nazar-ı dikkate olunur ise
insanın huzur-ı kalp ve sıhhat-i badiyesine tasarruf etmesi kabul olur mu?
Şüphe yok ki bunlar hep belediye idaresinin rehavet ve köşlüğünden neşet eden
. maddelerdir.
Yine şüphe yok ki bu hallerin devamına meydan veren hükümet-i mahalliyenin
ehemmiyetsiz malumlarıdır.
Birkaç gün sonra mevsim-i sayf hükmünü şiddetle icraya başlayacaktır.ifrad-ı ahali sene
i sabıkada olduğu gibi, belediyenin nezafete, hafz-ı sıhhaya adem-i dikkatini gördükçe evham
ve telaşa düşmektedir.
Hatta bu husus nazar-ı mütalaaya alınıp geçenleri Osmanlı Kıraathanesinde bazı
müzakereler cereyan ederek hiç değilse aboneleri kaydettirerek iştirak edenler için hususi bir
hükmü istihdayı tasvip eylemişlerdir. Yalnız böyle bir hüküm yalnız abone olacak zatın
lüzümi halinde ailelerin muayene ve tedavi edeceğinden en ehemmiyet ve elzem olanın
nezafet-i belediye ve sıhat-i umumiye aile bir hudumatta bulunmayacağı tabiidir.
· Ahalinin işat ile muhtaç bulunduğu madde belediye tarafından maksat enfabiyen için bir
hüküm istihdamı olup belediyenin -söylemeğe itiyat edindiği- kuvve-i maliyesinin fekadanı
ise ikada kolaylıkla bir çare bulunabileceği çünkü her fert muktedir bu babta fedakarlıktan
çekinmeyeceği müstağniye-i irtiyaptır.
Binaenaleyh hükümet muhalliyenin şikayet ve mütalaa-i mesrude ve' meşruhaye ehitle
telakki ederek icabının sırat-ı icrasına himmet buyurmaları fevkalade mütemnadır.
MAKALE-İ MAHSUSA
İnsan için mukterat-ı azlaye her ne ise sermu tağyir kabul etmek mümkünattan olmadığı
halde bunu tahvili ve tağyiri için ahkam-ı katiye-ı taktiriye ile tebşurcasına uğraşmak ve nasip
ve kısmet lazımlı nerde ibaret ise igarazı ve kani olmayıp da bazvi ve sihankir kaza ve kaderle
pençeleşmek beyhude yolganlıktan başka mana-yı müfit olamayacağını ispata hacet var mıdır?
İşte insan maneviyatı yani ğana ve fikir ve zeka ve hank ve Rıfat ve zillet ve Hilmi hiddet
keza ve keza bunlar gibi cilvekar tecelli nokseteyni ilehide mahzar olduğu betane-i halı
hikmet ayatını tenire muktedir olamayacağı dahi erbabı dikkat indinde emri zahir ve ulema ve
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hekimadan bazılarının tebdili ahlakın istihalesi tarafından gitmeleri iş bu ser semdaniyi meşar
ise de yalnız daire-i teklifede bulunduğumuz hasebiyle tebayi-i zemimeyi ahlak-ı hüsneye
tehvil ve tebdile hüsnü niyet ve hasar-ı evkat ile çalışmaya memur ve hiç olmazsa ahlakı gayrı
mutedelenin asar-ı reddiyesini izhar ve icra ile indel indennas menfur ve nazarı ilehide
muhatap ve mekur olmamak için imalı saliheye mecbur bulunduğumuz cihetle tebdili ahlakın
cevazı imkanına tercih eylemişlerdir.
Şu mukaddimeden muradı halisanemiz çok adamları mezalkatelektan hidayet ve
mahcubiyete düşüren mesele-i dakika tecelliyat-ı semdaneneye raz-ı ve tezhibi ahlaka sai
olmayarak her ne husus için olur ise olsun efrat ve tefrit köşelerini iltizam etmek ve daire-i
muhdudayi tecavüz edip çıkmaz bir yola sülük ile oldum olasıya gitmek veyahut aklına geleni
alel ima yapıp söyledikten sonra izharı nedamet ve duçarı hicalet olmaktır.
İşte bu kabilden olarak hatıra gelen evham ve hayalatın vücudu pezir olmasına kıyam ve
imalı ecnası efkar ve mülahazayı enva tedabiri desayes şiyar ile iştigal etmek insanı yeis ve
bedalet gibi seyyiete giriftar ve hars ve tami ve dul-u emel ve imaniyet ve gurur misli adamın
şeref ve neziyeti ve vakar ve hissi yetini mahvederek rahat-ı huzur yüzüne mütehasir bırakacak
bir hal-ı sefalet ve zilleti daimeye duçar edeceği biiştibahtır.
Bunun içindir ki insan kendi rahatı ve izzeti nefsini temin için daima tehzibi ahlak ile
tariki istikameti iltizam etmelidir. Çünkü seyyietten tecnip aynı teeddüt olduğu indel akla
sabit olan akayiktendir.
AHVAL-I ALEM
(Avrupa 'nın Cümle-İ Alı vali Siyasiyesi )
İmparator Viliyamın Venedik'e Azameti
Almanya imparatoru ile İtalya hükümettarı beyinlerinde vukua gelen mülakat-ı samimiye
ve dostane ittifak-ı müselselin metanet ve kuvvetini yakinen teyid ve ve temin eylemiş
olduğunu İngiliz evrak-ı hevasi lisan-ı setayiş ile neşr eylemektedir.
Almanya imparatoru tarafından Avusturya imparatoru ile (Abazya' da) ve İtalya
hükümdarıyla Venediğe vuku bulan mülakat icra olunmamış olsaydı ittifak-ı müsellesin
nazar--ı ehemmiyetinden sakıt olduğuna zahip olunabiliyordı, lakin salifel arz hükümdarı
müşarelileyhin mülakatları, Avrupa'nın sulh ve müselmat halinde devamına kefil kuvi
addolunan ittifak-ı müsellesin sermu inhiraf eylemediğini tasdik ve ispat eylemişlerdir.

ı.

***
ı

-Almanya İmparatoru ve Çar HazretleriMevsim-i seyfide icra olunacak askeri manevralarından sonra Almanya imparatorluğu ile
Çar hazretleri beyninde vukuyu ve musmim bulunan mulakat-ı muhafil-i siyasiyece birçok
tasvirata ve teğilatın zuhuruna bais olmaktadır.Alelhusus bu melakatı mesturenin Berlin'de
vukubulacağının mukarrer bulunması nazar-ı dikkat ve ehemmiyeti celb etmektedir.

***
Rusya, Almanya ve Fransa
Berlin muhbirinin İstenderdi gazetesine kişide eylediği 11 Nisan sene 94 tarihli bir
telgırafnamede Rusya maliye nazırının Berlin'de "Posta" gazetesi muhabiriyle vuku bulan
mülakatından nahs ederek Rusya'nın Fransa ile olan dostluğu Almanya ile olan münasebet-i
hüsniyesine nevima sekte ibraz edemeyeceği gibi münasebet-i malumanın berkarar üzere
devam edeceği nazar-ı neşaralihim çok ve cudi surette ifade aldığı bildirmiştir. Elhasıl
Rusya'nın Fransa ile dost ve nmüttefik bulunması hesabiyle hiçbir vakitte husumet peyda
olamayacağı şüpheden verasetedir.
Sırbistan' da behran Vekala ve şurş dahili henüz devam etmekte olup geçenleri istifa etmiş
bulunan Vekala'nın yerine yeniden bir Hint teşkil ve tayin olunmuş ve bu heyet cedide kral
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Mila'nın taraftarlarından
bulundukları
cihetle gerek hükümet ve ahali beyanında bir çok
ihtilaf-ı efkar zuhuruna sebebiyet vermiştir.
İşbu tebdil Vekala kral sabikın Belgrat'ta kalması fikr-i niyetini takviye eylediğinden
politika nokta-i nazarında Sırbistan'ın halı pek vahim görünmektedir.

***

Atina'dan vurud eden haberlere nazaran (purus) da Rusya donanması için bir merkez tasis
ve ithazı zemininde Yunan hükümeti tarafından müsaade olunmadığı bildiriliyor.

***

Fransa Ve Terk-İ Silah
Paris'in meşhur "Fiğarus" gazetesi cizel bulanjanın dost-u kadimesi bulunan (Piyer Dena)
nam-ı zat tarafından "terk-i silah" hakkında yazılmış bir bend neşr olunmuştur. Mumaileyh
"terk-i silah" meselesi bilamum Avrupa devletlerinin arzu ve rağbet ettiği madde olduğundan
bahs eylemiş ve buna hail olan Fransa olduğunu çünkü her ne kadar Fransa kalben Salih ve
asayiş perver ise de geçen yirmi dört seneden beri halına teşbis etmediği bir ümit üzerine her
türlü fedakarlıktan çekinmediğini ilaveten beyan eylemiştir.
HAV ADİS-İ MAHALLİYE
Cezire'de bulunan İngiliz askerleri o kimizdeki teşriben evlada azimet edecekleri mükrer
bulunup mri ahire değin her vakit olduğu gibi bu defa aklıma ve Ievazımat-ı saire için bir
güne tahid atına girilmemesi hususu İngiltere harbiye idaresi tarafından emr olunmuş olduğu
işitilmesi üzerine bazı süvari ikaleliyeleri türlü türlü manalar verdirmeğe kiyam ettirerek ve
Rum matbuatı dahi vunlara piro olarak bir takım neşriyata mesarat göstermişlerdir lakin bu
babda cari ve siyasi nokta-i nazarından tamik efkara himmet etmiş olsalar cezirenin terki
halinde sahab meşrui devlet aliye-i Osmaniyeye iadesi olacağına katiyen hüküm ederek başka
suretle şık-ı şefhe hacet kalmayacağı tabiidir.

Geçen Posta Ceziremizden Gidenler
Hasan Beyzade Tahir Bey ve Nuri Ağa İzmir'e ve Hacı Veli Efendi zade Mehmet Efendi
ve muhitinde biraderi ve Şığ zade Feyzi Efendi ve Bodamyalı zade Safvet Efendi ve mekteb-i
harbiye talebelerinden Suphi ve Ahmet İzzet ve bahriye mektebi şakirdanından Hüseyin
Efendiler der saadete azimet eylemişlerdir.
Lefkoşe kazası dahilinde orman memuru intu Naci derdmene olduğu kalp hastalığından
geçen çarşamba günü Lefkoşe'ye gelerek sabahleyin taam ettikten sonra bir saat zarfında terk
i hayat eylemiştir.
ıı..

Kıbrıs nebabet şer iyesine garezi elkade sene 131 1 tarihinden itibaren seleyin vilayeti
merkez naibi faziletli Ataullah Efendi nasb ve tayin buyurulduğu bu posta elnan-ı der saadet
gazetelerinde okunmuştur.
Der saadetten hususu aldığımız muharerata nazaran efendiyi mumaileyh fazlı kemaliyle
beraber umur-ı şariye ve hususatı sare-i resmiyette pek çok hizmet-i sabıkat ederek herhengi
memlekette bulunmuş ise ifa-yı vazife memuresince ibraz ve ibzal olduğunu ğayret ve
sedakati ve fıtrat-ı haiz olup bilfiil izhar ettiği ulviye ve fazilet ve istikameti o memleket-i
ahalisini kendisine müntedar bırakmıştır.
Mumileyhin ceziremize bisselame mevasılatla metlup-i aliyeye muvafık ifay-i vazifeye
mübaşiretini ve her emel ve icraat-i Hayriye ve hüsniyesine kemal-i yesir ve suhuletiyle
muvaffakiyet-i mazhariyetini en sarnim-i kalp-i eltafı perurdekardan temenni ve niyaz eyleriz.
Lefkoşa ve tuzla iskelesi beldesini 31 kanun-i evvel 93 tarihiyle nihayet bulan geçen altı
aylık muhasebesi meclis-i idare kaza tarafından intihap ve tayin olan müfettişler tarafından
tetkık ve tasdik olunup ceride-i resmiye ile ilan olunan hesabıdır:
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Lefkoşa Belediyesi
Mesarafat
Lira
765
Lira

Varidatı
Şilin Kuruş
5
2
Şilin Kuruş
726
2
11
Fazile-i varidat
Lira
Şilin Kuruş
1
5
8

Tuzla Belediyesi:
Masrafat
Lira
698
Lira
625
Noksan-i
Lira
72

Varidatı
Şilin Kuruş
6
2
Şilin Kuruş

18

8

Varidat
Şilin Kuruş
7
1

ŞUUNAT-1 OSMANİYE
Sabahel hayır İslamiyet'in matlu ba saadeti olan Hatay-i mübarekei-i hicaziyece nubunı
tesis-i nemayi mükemmeliyet olmakta bulunan asar-ı hayriyat ayat-ı hazret cihanına bir
samimi-i mübacele olmak üzere cedide kayin yüz yataklık hastahanenin ihtiyaç nisbetinde
tavsiye zamanında bir cihetine bir bina daha ilave daha inşası babında emru ferman ümran-ı
beyan cenab-ı Zıllullahı saniha arayı sahife-i isabet buyurulmuş olduğu vasıl semi-i şükran ve
mahmudet olmuştur.
Saye-i terki piraye-i cenab-ı padişahta otuz beş santimetreliğe kadar kurupgarı topları
asağa ve imalı zemininde tasvine mübaşeret olunan çelik fabrika-i hümayunun inşaatı hitam
bulunarak alat-ı vadivatı istihsar kılınmış ve tavsifine ibtidar olunmak üzere bulunmuştur.
Muvafikiyat-ı sene-i cenabı hilafet penahı asarı celilesinden olan şu emri mühim ve azimin
mebadi-yi icraatında her nevi çelik ve döküm ile çelik asağasına mahsus fervanları işitilip
nezaret eylemek üzere bir üstadın celbi muktezi görünerek ledil mehabere Londra' da evsafı
matlubayı haiz bulunan Feri ustanın şehri otuz lira maaş ve on beş lira harcera verilmek ve bir
sene istihdam olunmak ve avdetinde alel usul hercerahı ita kılınmak üzere mumaileyhin der
saadete celbi hususuna balaistizan irade-i seniye-i cenabı padişahı şeref müteallik
buyurulm uştur.
Sakız ceridesinde bir liman insanı matsur olup mesele der saadette meclis-i aliyi vekilanın
içtimai ahirinde vazi mevku tezkiratıyla bu babda zuhur eden muteadid talebin teklifatından
hangisinin hazine-i celile münafığına daha muvafık olduğunun tedkik ve tahkikiyle bir karar-ı
ittihazı zamanında elbabtaki evrak-ı celileyi nafi.yeye iade kılınmış olduğu evrak-ı hevadiste
okunmuştur.
Bağdat vilayeti dahilinde icra kılınmakta olan asar-ı atika haferiyatının martın yirmi
birinci gününden nihayetine kadar hasıl olan neticesi fenni asarı atika nokta-i nazarında gayet
mühim olduğunu mahallinden alıp der saadet evrakı hevadisinden istibşar olunmuştur.
Müddeti mezkurede on ikisi sağlam ve yüz adeti kırk olmak üzere meydana çıkarılan
tabletlerin bazısı sinde olup bazısında keldanilerin umuru itikadiyesine ve alem-i heyetçe olan
terkiyetına dair pek çok malumatı muhimmeyi mehtu olduğundan fenni asarı atika erbabının
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ve millel kadimeye muteallık tebkikatı tarihiye ile iştiğal edenlerin mezkur tabletlerden pek
çok istifade edecekleri muhakkak görülmektedir.
Zahire çıkarılan asarı atika miyanında amaniyet taşından bir silindir dahi mevcut
bulunmakta imiş.
HAV ADİS-İ HARİCİYE
Viyana'dan bir vece ati işarı olunuyor. Fransa ile İtalya arasındaki münasebet-i ticariye
tahsil eden temayilat ı itilaf pervarane evrace fevkalede calib-i dikkat etmektedir.
Mamafih beynel devletin umur-ı ticaretin bir esas-ı kuvviye istinadını kendi kendi
menfaatleri iktizasıncdan korumakta olan İtalyalılar ehval-i mevcudiyeyi bir itilaf-ı akidine
ğayr-i müsait görüyorlar.
Fransa'da henüz usul-i hümaya taraftarını pek güvenli olduklarından elyevm bu babda
teklif serd edilse bile hiçbir hasıl edemeyeceğinden korkulmaktadır.
Evvelisi gün varit olan evrak-i havadis münderacatına binaen huduviyyet mısram reisi
nazarı devletli Riyazi paşa hazretleri hediyu mısır fehametli devletli Abbas Hilmi Paşa
hazretlerine istifası takdim edilmiştir.
Heyet-i nazır dahi istifanamelerini vermişlerdir.
Heyet-i cedidenin teşkili hidyo meşarileye hazretleri tarafından devletli nüba hazretlerine
tevdi olunmuş ve meşarileye nubar paşa resmen reis-i nazar tayin kılınmıştır.
Almanya ordusu Bosna kalesi civarına muhasara manevraları icra edecektir.
Rivayet olunduğuna göre istihkam üzerine hücum için Almanya zabıtından biri birini
usul-ı ihtira etmiş olduğundan bu usul-ı tecrübe esilecek imiş.
Binaenaleyh mezkur manevralar fevkalade ehemmiyetle telakki olunacaktır.
İngiltere devletinin tezmibiti kuvve-i bahriye karar vererek umuni bir plan tertip eylemiş
olduğu vakit bu planın şimdiye kadar mektum tutulduğu malumdur.palmal gazete namı İngiliz
gazetesi ssson nüshasında mezkur planı elde etmiş olduğundan bahisle münderecatına dair
malumat-ı atiye vermiştir. Destgah inşatı bulunan birinci sınıf zerhelileri
1893 senesinde üç kıtadan ibaret iken 1894 senesinde yedi kıtaya baliğ olmuştur. 1895
senesinde ikinci sınıftan üç zirheli destgah inşaya konulacaktır.
1894'te birinci sınıftan iki kervazur ve 1895 senesinde dahi dört kervazur inşa olunacaktır.
İkinci sınıf kervazurlarına gelince 1893 senesinde 3 ve 1894 senesinde altı ve 1895
senesinde 8 ve 1896 senesinde dahi 1 O kıta kervazur inşa kılınacaktır.
Üçüncü sınıf kervazurlardan yalnız 1895 senesinde dört kat inşa olunacaktır.
Torpil vapurlarında 1893 senesinde 42 ve 1895 senesinde dahi 22 kata inşa olunacak
velhasıl 1896 sene-i kadrı inşaatı cedide 120'ye baliğ olacaktır.
1899 senesinde İngiltere' nin umumu sefaini harbiyesi son sistemde mücedidi sefinelerden
ibaret bulunacaktır.
"
İmparator Fransova Juzif hazretleri ile Rusya imparatoru Aleksandra hazretlerinin imkanı
melakatlarından daha kuvvetli bir surette bahs edilmeye ibtidar olunmuştur. İmparator
Fransova Juzif hazretleri gelecek eylülde bilhassa Varşova'ya hazimet ede~ek oraya gelecek
olan imparator Aleksandır hazretleri ile mülakat eyleyecekmiş.
KIBRIS'IN TEFRİKASI
Yadigar-ı Muhabbet
İhafa ile mi olur. Ne suretle mümkün ise istihsal-ı rıza ve mufakitlerine çalışacağım!
Mucib Bey bir tarzı tahirle ah bendeniz talihimden o kadar müsaade memul etmem ama
her halde nüfus ve iktidarınıza itimadım ber kemaldır. Cenabı hak muayiyeniz olsun.
Mediha Hanım -inşallah muvaffak oluruz. Emin olunuz ki bu meseleyle nihayet
derecelere kadar uğraşacağım. Bıktırıncaya kadar söyleyeceğim- yolunda bir muhatabat-ı
iknaya suzit ve itina ederek biraderinin harareti aşkiyle daim iştigal olan gönlünü oldukça
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teskin ve temin edebilmiş ve biraz sonra istirahat etmek üzere mumaileyhe kendi halvetgahına
çekilmiştir.
Muhip Bey yevmi mevude erişinceye kadar hayli helecanlı ve ızdıraplar geçirdi. Heyfaki
bu müddet zarfında maşukası tarafından hiçbir iltifat nameye nail olamadı. O cihetle bir kat
daha dadan teessüf oldu. Hatta Perşembe gecesi kalben vusule gelen şiddeti infial ve
tesirinden uykuya ağlaya ağlaya yattı. O ızdırap cankedas ile sabahleyin yine uykusundan
girye bağravaralak uyandı vücudunda azim bir fenalık hissi eyliyordu. O gün kaleme gitmedi.
Kuşluk vaktine değin kudum canana intizaren odasının içinde -berk-ı cihanda- gibi dolaştı,
durdu! Dakikalar mirur ettikçe zavallı delikanlının heyecan-ı kalbi tezayüt etmekte ve bir
şefkat-ı mecsüme etlakına şayan olan hemşiresi ara sıra kendisine teselli bahş olmaktaydı.
Mamafih aradan çok sene geçti. Nevbir Hanım validesi ile beraber geldi.
Merasimi mahmanvazı
ifa olduktan bir saat sonra yine Mediha Hanımın delaletiyle iki
müştak müteessiral firak bahçeye inerek inzar-ı ağyardan hali olabilecek memin bir mahalde
yek diğeri ile görüştüler.
Mucip Bey'in biraz evvel üzerinde hükmü ferma olan ızdırap ve kesalat, maşukasının
şaşa-i cemali ile birden bire mübeddeli surur ve şetaret oldu. Bir surette ki: Kemal-i şevk ve
mesretinden bayağı ğaşi olmak derecelerine gelmiştir. Beş altı dakika hiçbir söz söylemeye
muktedir olamadı. Badı halatı muhabbete
dair tatlı tatlı, sevimli sevimli, nazik nazik,
müsahabeye başladılar.
Mabedi var.

KISM-İ EDEBİ
-Gazel
Aşık oldum bir görüşte yar! Ben gül çehre ki
Levha-i sevda dedim: Dildar! Ben gül çehre ki
Allah, Allah bir tulu-i andırır vechin senin
Çok mu diyorsam: Matla ol envara ben gül çehre ki
Cevr ve istiğna edersin anlayup meftunluğum
Aşık ile baktıkça ey ğedar] Ben gül çehre ki
Gerçi istiğraka geldim! İktibası şiir içün
Atfı inzar eyledim tekrar, ben gül çehre ki
Bir ilahı şair etti Remzi-yi şeyda-yı ah! ...
Aşık oldum bir görüşte yar! Ben gül çehre ki

-Kıt'a,..
Şefik yanaklı güzel, bir tabib-i nevrasta! ...
Meriz aşkı tedavide lal-ı kalamıştır
Dururken ah! O şehdabe-yi lebinde deva
Dedi: Ümidi afet muhal kalmıştır!
Alınca böyle cevabı: Tabib kalbinden,
Deriğ Hasta-i dıl, pır melal kalmıştır

Der saadet Ziraat Bankası
Evrak kalemi halfasından
Vedinalı Remzi
KIBRIS
Bizim genç şairi böyle aşıkane intak eyleyen kim bilir hangi bir nunehal cemalin didar-ı
halveti nesarındaki -ğayra risan-ı ain uşak olacak- bir melahat nurıdır! ...
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MÜTENEVVİA

Müçtemeyi Amerika 'da Mezkerat Meselesi
Mezkerat meselesi müçtemeyi Amerika'da öteden beri erbab-ı dikkati en ziyade iştikal
eden nesailden biri olmuştur.
İşrete iptila yüzünden tevellüt eden fenalıklar memalik-i mütemdenenin hemen
cümlesinde o derecelerde umumiyet peyda ediyor ki bunun o kini almak için cemiyetler teşkil
ve bir takım şiddetli tedabire müracat mecburiyet hükmünü almaktadır.
Zekurun işrete şiddetle iptilası hane dahilinde imtizacı ve ailenin huzurunu ihlal etmekte
olduğu cihetle mectume-i Amerika anası mezkerat istimalini men için heyet-i mahsusa vücuda
getirilmiştir.
Bu heyete intisab eden madameler alel ekser memalikin cihatı muhtelifesini ve nutukları
irat ettikleri gibi gazeteler ve resaili mahsusa vasıtası ile makaleler dahi neşr ettikleri
görülmektedir.
Mezkerat istimalının meni için müştemeyi Amerika'da en ziyade sarf-ı mesai etmiş olan
zatı general Nildo'dır ki tevlidinin doksanıncı sene-i devriyesi ahiren icra edilmişir.

Almanya Gazeteleri
Berlin gazetelerinden birinde münderaç malumatı resmiyeye nazaran Almanya kıtası
dahilinde 100546 gazete neşr edilip bunlardan 50 bin kadarı yalnız Almanya lisanı ile ve
20916 otuz üç muhtelif lisan üzeri tabı ve neşr edilmekte imişler.
İLAN
Her sene Kıbrıs'a gelerek dişleri tedavi ve yeniden diş vazi eden hekim Mistir Derey bu
kere dahi Lefkoşe'ye muvasılat ederek geçen sene bulunduğu baş mahallede kain İngiliz
kıraathanesi karibindeki hanede ikamet ve icrai tebabet etmekte olduğundan mumaileyhin
görmek isteyenler hane-i mezbura müracat eylemeleri ilan olunur.
Sahibi imtiyaz
Ko/izade Mustafa Asaf
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İFADE-İ MAHSUSA
Hakikat sence meçhul olsa aklen mübrehindir
Güneş amalara pinhan ise binaya ruşendir
Acaba insanlar cihet-i camiye-i hayvanattan kurtulsalar cihan ne heyette olacak?
Acaba insanlar hars-ı insanı ve telezzüzü-i şehvani tahkir altına olsalar o mesudiyetten ne
büyük hassa mened olacaktır?
Halbuki havamız idare ve efkar-ımalume iras ettiği mazeratı def ve mahvetmek ellerinde
olan dürben fetinler bile menfaat uğruna efrad-ı ahaliyi üze üze ve daha ziyade muktedir ise
aza aza telezüz etmek cümle adatından olduğu malumdur.
Hele şu takımlar içinde efrad-ı ahalinin mütemayizlerinden bulunursa husule-yi insan
ihata etmek lazım geleceğini düşünmelidir.
Mademki bu hal fıtrat-ı insanda merkuzdır artık bunu çıkarmaya çalışmak abese iştikal
demektir.
Denaat ile ulu fazilet karşı karşıya durmuş iki hısım kavidir ki birincisinin ikaye geldiği
vahşet bir ğasabın bir caninin hebasatından daha deneydir. Her ikisi bir babanın evladı
oldukları malum iken pederlerini tanımayan validi meçhul çocuklar gibi ihanetinden
çekinmek şanlarından değildir.
Biri mağlup olur ğalibin ittihaz ettiği hat ve hareket tezyif edilir lakin heyhat ki o
galibiyetin ve mağlubiyet-i alem ile cihelin yekdiğerine tesadimdir.
Zaten hülye-i alem ve marifetle tezyin zatat-ı sıfat etmeyen insan-ı cehl gibi bir belayı
mübremin tazyik-i şiddetinden tahliz-i nefes edemez.
Baksana oldukça kemalat-ı alemiyesi olanlar bile menfaat-ı zatiye için bir ahmak elinde
illet-i melunat ve menfaat oluyor.
Şüphe yok ki bu zamanın hükmü bir kararda devam etmeyeceğinden insanlarımızda bir
gün tebdil-i meslek, tecdid-i muvaneset , tebit-i münasebet ve temhit hüsn-ü maişete himmet
edeceklerdir.
AHVAL-İ ALEM
Avrupa'dan bu hafta alınan hevadis-i müşkilat hazire-i esasiyenin yine ve esasına vukuf
tam hasıl etmeğe muvaffak olamayan politikacıları gerçekten şaşırtacak kadar karışık ve
"
mütenevvidir.
Hesapta olmayan mülakatlar tertip olunup müzakereler icra olunmakta ve sulh-ı
ümitlerinin tezayüt ettiğini rnabeyn-i hevadis mısrana ve iltizamkarane ilan edilmektedir.
Medeni alemde bugün umuma sirayet etmiş olan tedarikat-ı harbiye ve kemalat-ı edvat-ı
kıtaliye ğayreti sırasında sulh-ı umumiyeden ve ruy-i zeminden harbi kaldırmak üzere çareler
tedarikinden bahsetmek gibi insaniyete daha ziyade yakışır istisnaları eksik olmayarak
doğrusu şayan-ı dikkattir.
Yer yüzünden harbi kaldırmak her nasılsa muhal addolunmuş ise olmakla şimdiye kadar
bu misli tasviratın cümlesine istihsalı muhal-ı tatlı hayalat nazariyle bakılmıştır.
Mamafih ortada teşbisat-ı sulhiye eksik olmamıştır.
Acaba ittihasına teşbis olunan tedabir-i semardar olup hissiyat asliyey-i beşeriyeye ve
ahval hazire-i medineyeye muvafık olmayan harp ve katalı ortadan kaldırmak mümkün
olabilecek midir.
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İnsanın bidayet-i zuhurunda münferiden yaşadığı ve ilk cemiyetin iptida karı kocadan,
sıra sair aile efradında teşkil ettiği ve her ailenin ayrıca bir cemiyet halinde yine münferiden
emrarı evkat eylediği hakkında hükemanın ittifakı vardır. Bunun için tariki temininde atılan
ilk adımdan beri heyeti içtirnaiye-i beşeriye ve sıat ve kuvvet ede gelmiştir. Aileler kabilelere,
kabileler beyliklere, beylikler devletlere, küçük hükümetler büyüklere münkalp olarak şimdiki
hale gelmiştir.
Sahriyat bağlarına mezhep itibarı ile milliyet lisan ve adat-i itibarıyla rabıtaları kaim
olmuştur. İşbu kanun-u hilkat böylece devam ettiği halde cemiyet beşeriye-i akibiyet insaniyet
itibari ile ittifak umumiye getirebilecektir.
Demektir ki medeni alemde işitilip görülen ittifak-ı umumi teşbisleri tarih medeniyete
nazaran münasebetsiz ad olunmaz.
Mamafih ahval ve mesail cariyeye bakılınca husul ve tesisi umur tabiyeden ad olunan
işbu ittifak-ı umumi ve salih-i daimi Avrupa için erken olsa gerektir.
Şüphe yok ki Avrupa'da efkar-ı münevvere sahibi çoktur ve umumiyet itibarı ile ahlak
medeniye kemale ermiştir. Fakat asırlardan beri beynel akvam birikip kalmış olan husumet ve
rekabetten başka memalikin her biri bir takım imal tecavüz karane besliyor ve ülfet-i kadime
hesabiyle anları kolaylıkla terk edemiyor.
Bunun için Avrupa' da icra olunduğu işitilen selah ve terk selahı müzakerelerden
ileride
akti mütessur olan cemiyetlere
zemin hazırlamaktan
gayrı bir semere görülmesi şimdilik
mamul değildir.
Herkes kemal gayret ve telaş üzere harbe hazırlanmaktadır.
Tecrübe tali etmeksizin kimse
fedekarane bunca mesaiyesini heba olmasına razı olmaz. Şu kadar ki zuhuru mülhevz olan
muharebe
umumiye
ıslaha ve davetin ahval hazırası cehtiyle şimdiye kadar görülen
emsallerden daha müthiş olacağından hissiyat-ı beşeriye siraat vukuna mani oluyor.
Rusya imparatorunca
T oriçesi ve Çarın veliahtı Almanya' da vaka Kuburğ şehrinde
prensesi ve Viktorya'nın izdivacında hazır bulunmuşlardır.
Meşar aleymanın bu vesile ile
Almanya'ya hazimet ve imparatoru
ziyaret eylemeleri
Rusya ile Almanya beyanındaki
münasebet ve hissiyat dosta neye takviyet verdiğine hüküm olunmaktadır.

HAV ADİS-İ MAHALLİYE
Büyük paskalyalarda Rumların piştol ve tabanca atması buraca bir adet hükmüne girerek
bu yüzden ekseriya kaza ve fenalık zuhur ettiği hükümet-i mahalliye tarafından görülmesine
mebni bu adetin menine her sene çalışmakta olduğu halde bir semere hasıl edemeyip yalnız
memnu olduğu hakkında emrin icrasında ısrar olunmakta olduğu malumdur. Bu sene dahi
Lefkoşe'de olduğu gibi kiracı köyünde dahi Paskalya gününde köylülerin bazıları silah
atmağa başladıkları kariye-i mezburede bulunan polisler tarafından görülmesi üzerine faillerin
menia kıyam olunduğundan bir cem" gayr-i polislerin üzerine hücum birle neferin birini
şedidin darp eylemişler ve keyfiyet-i Lefkoşe'ye bila ihbar buradan merkez zabiti karye-i
mezbureye izam olunmuş ve mütecasirleri derdest edilerek geçen gün muhakemelerine ibtidar
edilmiş olduğu mevsukun istihbar olunmuştur.
•
Her sene Rumların büyük Paskalya günlerinde Limason civarında vaki pelmediye
karyesinde Karimi denilen mahallede bir çok ahali içtima ederek cirit oynamak oranın
adetinden olup bu sene dahi sabıkı misli İslam ve Hıristiyan delikanlıları mahalli mezkurede
cirit oynamakta iken Hıristiyan'dan bir kaçı sarhoş olarak oyunun nizam ve intizamına halil
getirmeğe başlamışlar. Bunlardan biri karşısında bulunan oyuncuya vurarak merkezine ricat
etmekte olduğu sırada Müslümanlardan birisi cirit usulü vecihle arkasını takip ederek ciridini
üzerine doğru atmış ve merkuma tesadüf ettirmiş olmasıyla merkum Hıristiyan'ın kafası bir
anda Müslüman'ın üzerine hücum ve zaribe kıyam etmişler. Bu halı gören diğer bir
Müslüman karnat-ı tayibe ile Hıristiyanların o gani alarak tekrar oyuna başlandığı sürede biri
tarafında seyretmekte olan merkum Hıristiyan'ın pederi -sarhoş olduğu halde yanında oyunu
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temaşa etmekte olan bir Müslüman çocuğunun üzerine hücum ederek çocuğun elinde bulunan
deyneği almaya kalkışmış ve çocuk muhalefet göstermesiyle darbe başlamış ve diğer bir iki
Hıristiyan dahi faal darbe iştirak ederek çocuğu yere yıkarak elinde değneği almış olduklarını
diğer bir Müslüman görmesiyle çocuğun teğlisane şetab etmiş ve anı diğer Hıristiyanlar takip
ederek darbe başlamışlar ve başını gözünü yaralamışlar. Bu halı öteden gören davacı bir Arap
dahi bu mezrup Müslümanların tağlisane gittiğinden orada bulunan Hıristiyanların kafesi
bunların üzerine hücum göstermişler ve merkum Arabı dahi cerh etmişler. Bu vecihle meydan
bulan sarhoşluk etlularada sirayet ederek umumen Müslümanlar Hıristiyanlar birbirine
geçerek dehşetli bir arbede çıkarmış olduklarını ve bu halın teskin ve defa kabul olamayacağı
gören Limasonlu Hüseyin Efendi derhal Limason'a avdet ve keyfiyeti polis dairesine ihbar
etmiş ve polis müfettişi maiyetinde birkaç polis efradı olduğu halde mezkure azimet eylemiş
ve güç hal ile şorş ve mücadeleye netice verebilmiştir.
Adetleri on kişiden ziyade olmayan bigane Müslümanlar dört beş yüz Hıristiyanların
hücum ve derbatı hunerizanelerden mecruh olarak bitap kaldıkları ve polis tarafından bu
babda kemal-ı keremiyle icrayı tetkikatı edilmekte olduğu muhbirimiz tarafından bildirilmiştir.
Beş on gün mukaddem Baf kazası sevahilinde üç dört feserantsız harbiye sefineleri
dolaşmakta olduğu görülmüş ise de semti maksudeleri anlaşılamamıştır.
Baf kazasına tabi Berasko karyesi dersei civarında bazı insan azası bulunmuş ve olunan
tahkikattan cezedi mezkur Selamiye karyeli bir şahsın olduğu anlaşılmıştır. Merkum birkaç
günden beri meydanda olmadığından caniler tarafından kati olunarak dereye atılmış olduğu
zan olunmakta olduğundan polis tarafından tahkikat ve tehriyat-ı lazıma icra olunmaktadır.
Kıbrıs Rum milletinden otuz kadar gençler gönüllü asker yazılmak üzere Yunanistan'a
gitmişler ise de ol babda cari olan nizam lağvedilmiş olduğundan efkarlarına nail
olamadıklarını Findus kebirun gazetesi yazıyor.
Birkaç seneden beri Vadili karyesi arazine zeri olunan pamuk mahsulatına bir nevi
hastalık darı olarak kemale ermeksizin kozaları bozulup ağaçlarının üzerinde korumakta
olduğu ve illeti ise bir türlü meydana çıkarılamayarak karye-i mezbure ahalisi her sene bu
yüzden zararda oldukları mea teessüf işitilmiş olduğundan bu babda ziraat müfettişinin nazarı
dikkatini celp ederiz.

Tuzla At Koşusu
Şehri hal irfancının birinci Salı ve ikinci Çarşanba günü Tuzlada vuku bulan at
yarışlarında birinci ve ikinci ve üçüncü gelen atlarla eshabının esanısını ve mükafatı
mübalağanı mabeyn defteridir:
Birinci Gün Yarışları
Birinci koşu takriben bir rubu mil mesafe üzerinde birincilik mükafatı 1 O lira
l-Ğamil - Halil Bey
"
2-Masiri - Mösyö Muhailidi
İkinci koşu takriben bir buçuk mil mesafe üzerinde atlama yarışı mükafatı 1 O lira
1-Libnos - Mösyö Muhailidi
'
2-Hafif - Kolunilburuk
3-Leyedikıra - Kaytanburuk
Üçüncü koşu takriben bir buçuk mil mesafe üzerinde yalnız Arap ve Cezire'de yetişmiş
atlara mahsus mükafatı 20 lira
I-Hadid - Halil Bey
2-İskender - Mistir Vortun
3-Varid- Mahmut Kazım Bey
Dördüncü koşu takriben bir mil mesafe üzerinde mükafatı 8 lira
1-Tumtit -Mosyo Rosyedi
2-Tim -Mister Meşam
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Beşinci koşu takriben bir ve ve üç rubu mil mesafe üzerinde: Mükafatı 12 lira
I -Hadid - Halil Bey
2-İskender - Mistir Mortun
3-Vadi HALİFE-Doktor Olyor
Altıncı koşu takriben bir rübu mil mesafe üzerinde: Mükafatı 8 lira
1-Tumtit -Mösyo Rosyit
2-Saadet- Ali Osman Efendi
3-Şimaros Mösyo Mihalidi
İkinci Gün Koşusu
Birinci koşu takriben bir mil mesafe üzerinde: Birincilik mükafatı 1 O lira
1-İskender - Mistir Mortun
2-Kamil - Halil Bey
3-Takavvur - Diran Efendi
İkinci koşu atlama yarışı olup takriben bir ve üç rubu mil mesafe üzerinde mükafatı 12
lira
1-Varut- Muhammed Kazım Bey
2-Saskindir - Mistir Motun
3-Vadi Halife - Doktor Elyur
Üçüncü koşu takriben bir buçuk mil mesafe üzerinde: Mükafatı 1 O lira
I-Hafif - Koluniburk
2-Linos - Mösyö Muhairidis
3-Tontit - Mösyö Rosidis
Dördüncü koşu takriben bir buçuk mil mesafe üzerinde süvari zabitleri atlarına mahsus
olup birinci gelen ata 2 lira ikinci gelen ata 1 lira ve üçüncü gelene 1 O şilin mükafat
verilmiştir.
Beşinci koşu takriben iki mil mesafe üzerinde. Birinci mükafata 20 lira ve ikinci mükafata
- lira.
1-Bacir - Mistir Dern
2-Hadid - Halil Bey
3-Virut-Muhammed Kazım Bey
Altıncı koşu takriben üç rubu mil mesafe üzerinde icra kılınıp evvelki yarışlarda mağlup
olan atlardan bulunmak üzere yedi at koşmuş ve birincilik mükafatı 7 lira Diran Efendi'nin
Yakavur nam atı kazanmıştır.
"
Sefainin bazı avhalda sefain resun muhtesini tediyesinde muaf tutulmaları zamanında
layıahi kanunedir.
Ecnebi posta vapurlarının cezireye imdeşirleri teşvik olunması münasip görülmüş
olmayan.
Binaenaleyh zalik ol babda işbu kanun Kıbrıs ceziresi valilik ve serdarlığı cenab-ı
asilanesinden cezire-i mezbure kevanın meclisinin inzimamı reyi ve rızasıyla bir vece ati vazi
ve tesis buyurulmuştur:
Birinci madde işbu kanunun bedayeyi meritinden beda ve itibaren posta yahut yolcu
almak yahut hamule ihaz veya ihraç etmek üzere bir limana duhul edip de muhalefete heva
hasebiyle hevle ihas veya ihracından meni olunan safiteler liman ve sahiye ve fener vefer-i
resmiyeleri yerine 1884 senesi sefain resmi kanunu ve 1888 senesi sefaini resmiyenin tedili
kanunu ile mevzu olan resun muhatanın tediyesinden muaf bulunacaklardır.
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İkinci madde
bilecektir.

işbu

kanun

1884

senesi

sefaini

resmi

muafiyet

kanunu

tevsim

Dört Mayıs İfrancı Sene 1894 Lejkoşe 'de Cuma Pazarı Fiyatı
Buğday kilosu 18 'den 24 kuruşa kadar
Arpa kilosu 8 buçuktan 1 1 kuruşa kadar
usam kilosu 100 paradan 2 kuruş 30 paraya kadar
Pamuk litresi 15 kuruş
Yün litresi 14 kuruş
Zeytin yağı litresi 16 'dan 18 kuruşa kadar
Zeytin kıyası 60 paradan 2 kuruşa
Taze bakla kıyası 5 paradan 1 O paraya kadar
Litre 2.5, kıya itibarındandır.

KIBRIS'IN TEFRİKASI
Yadigar-ı Mulıabbet
Bunlar hissiyatı mutakabeleyi derunelerinin teateyi hasarı ile meşgul oldukları sıradı
.-aediha Hanım sigara getirmek için yukarı çıktı.
Mumaileyha orada tebaat eder etmez Muhip Bey maşukasının cazibe-i cemaliyle artıaş
biye çok vakit mukavemet edemediğinden hemen niyaz-ı mendane bir tur ile Müber'in
yanına takrip ederek ve bila ihtiyar elini ellerinin içine alarak gayet ihtizazlı bir seda ile: Ah
vgli Nuberciğim! Bu tarafa daha ne vakit teşrif buyurulacak? Müddeti mefareket olsa olsa
ak iki ay devam edebilir, denilmemiş miydi? İşte o cehennem olup gidiyor! Çoğu gitti azı
dı değil mi?
Nuber Hanım parlak gözlerine aşkına hasır edip hafif bir tebessümle: Evet efendim,
allah yakında selametle avdet eder, yine güzel güzel konuşuruz.
Pederin keyfserliği hayli patırtılı bir şeydi. Hamd olsun, bir iki günden beri iyicedir.
Teessüf buyurmanız! Vakti şadide gelir, mevsim muhitinde geçer!
Mucip Bey -cenab-ı hak peder bey efendiye şifayı acele ihsan buyursun. Lakin bendeniz
k ziyade muzdaribim. Derece-i ızdırabımı bir vece ile tarif edemem. Şiddeti taasürünüzle an
vücudumda bir mebde izmi hilal his ediyorum. Hasıl sizi göründükçe benim için rahat
edebilmek ihtimali haricindedir.
Nuber Hanım (içini çekerek) ah efendiciğim! Ne yapalım? Şimdilik bir çaresizlik
alemindeyiz. Fakat hemşire hanımında bu hususta o kadar iltizam-ı müsamaha
uyurulmalarına bir sebep makul tasvir edemiyorum! Acaba keyfiyeti doğrudan doğruya
.alideniz hanım efendi hazretlerine arz ile terviç-i maddeye himmet etmiş olsalar ne olur
dedim ya! Herhalde saadet ve ikbalim-elinizdedir.
Muhip Bey -hemşiremin azmine mani olan esbabın neye müstenit olduğunu bilemem.
Mamafih geçen gün yine sureti mahsusada tenbih ettim. Meselenin teminatını tecdid ediyor ve
er geç bizi mesut edebileceği de koyan ve ad eyliyor. Ah ... hayatım Nuber! ... Senin için
fedayı cana hazırım! Ballah sensiz yaşamayacağım!... diyerek müncezbane bir tarz ile
collarını Nuberin boynuna attı. Müddeti ömründe birinci defa boynuna attı. Müddeti ömründe
birinci defa olmak üzere ateşin dudaklarını genç kızın -en teravetli en rengin gül goncalara
gıpta bahş olan- ruhasar-ı melahat-ı nesare üzerine vazi eyledi. Binaenaleyh her ikisininde.
Mabedi var.

HAVADİS-İ HARİCİYE
Yunanistan 'da Vuku Bulan Dehşetli Hareketi Arzından Telefat
Sene 94 nisan ifrancının sekizinci gününden binaen ederek Yunanistan'da azim hareket-i
arz vuku bulmuştur. Alınan malumatı telgarfiyeye nazaran harekt-i arzdan Larbez, Uvia,
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İkinci madde
olunabilecektir.

işbu

kanun
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Dört Mayıs İfrancı Sene I 894 Lejkoşe 'de Cuma Pazarı Fiyatı
Buğday kilosu 18 'den 24 kuruşa kadar
Arpa kilosu 8 buçuktan 1 1 kuruşa kadar
Susam kilosu 100 paradan 2 kuruş 30 paraya kadar
Pamuk litresi 15 kuruş
Yün litresi 14 kuruş
Zeytin yağı litresi 16' dan 18 kuruşa kadar
Zeytin kıyası 60 paradan 2 kuruşa
Taze bakla kıyası 5 paradan 1 O paraya kadar
Litre 2.5, kıya itibarındandır.
KIBRIS'IN TEFRİKASI
Yadigar-ı Mulıabbet
Bunlar hissiyatı mutakabeleyi derunelerinin teateyi hasarı ile meşgul oldukları sıradı
Mediha Hanım sigara getirmek için yukarı çıktı.
Mumaileyha orada tebaat eder etmez Muhip Bey maşukasının cazibe-i cemaliyle artıaş
abiye çok vakit mukavemet edemediğinden hemen niyaz-ı mendane bir tur ile Müber'in
yanına takrip ederek ve bila ihtiyar elini ellerinin içine alarak gayet ihtizazlı bir seda ile: Ah
vgli Nuberciğim! Bu tarafa daha ne vakit teşrif buyurulacak? Müddeti mefareket olsa olsa
ancak iki ay devam edebilir, denilmemiş miydi? İşte o cehennem olup gidiyor! Çoğu gitti azı
kaldı değil mi?
Nuber Hanım parlak gözlerine aşkına hasır edip hafif bir tebessümle: Evet efendim,
inşallah yakında selametle avdet eder, yine güzel güzel konuşuruz.
Pederin keyfserliği hayli patırtılı bir şeydi. Hamd olsun, bir iki günden beri iyicedir.
Teessüf buyurmanız! Vakti şadide gelir, mevsim muhitinde geçer!
Mucip Bey -cenab-ı hak peder bey efendiye şifayı acele ihsan buyursun. Lakin bendeniz
k ziyade muzdaribim. Derece-i ızdırabımı bir vece ile tarif edemem. Şiddeti taasürünüzle an
ban vücudumda bir mebde izmi hilal his ediyorum. Hasıl sizi göründükçe benim için rahat
edebilmek ihtimali haricindedir.
Nuber Hanım (içini çekerek) ah efendiciğim! Ne yapalım? Şimdilik bir çaresizlik
alemindeyiz. Fakat hemşire hanımında bu hususta o kadar iltizam-ı müsamaha
uyurulmalarına bir sebep makul tasvir edemiyorum! Acaba keyfiyeti doğrudan doğruya
valideniz hanım efendi hazretlerine arz ile terviç-i maddeye himmet etmiş olsalar ne olur
dedim ya! Herhalde saadet ve ikbalimelinizdedir.
Muhip Bey -hemşiremin azmine mani olan esbabın neye müstenit olduğunu bilemem.
Mamafih geçen gün yine sureti mahsusada tenbih ettim. Meselenin teminatını tecdid ediyor ve
er geç bizi mesut edebileceği de koyan ve ad eyliyor. Ah ... hayatım Nuber! ... Senin için
fedayı cana hazırım! Ballah sensiz yaşamayacağırnl.j. diyerek müncezbane bir tarz ile
kollarını Nuberin boynuna attı. Müddeti ömründe birinci defa boynuna attı. Müddeti ömründe
birinci defa olmak üzere ateşin dudaklarını genç kızın -en teravetli en rengin gül goncalara
gıpta bahş olan- ruhasar-ı melahat-ı nesare üzerine vazi eyledi. Binaenaleyh her ikisininde.
Mabedi var.
HAV ADİS-İ HARİCİYE
Yunanistan 'da Vuku Bulan Dehşetli Hareketi Arzından Telefat
Sene 94 nisan ifrancının sekizinci gününden binaen ederek Yunanistan'da azim hareket-i
arz vuku bulmuştur. Alınan malumatı telgarfiyeye nazaran harekt-i arzdan Larbez, Uvia,
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Fukindu kazalarında birçok kariyeler harap ve bir çok nüfus telef olmuştur. Ahali ovalarda
· kan etmektedirler.
Atina' da tahminen 200 nüfus telef olarak fevkindede bütün ahali nabidide ve kiliselere ait
eşya harap ve telef olmuştur.
Kral ve prensleri hareket-i arzın tesir ettiği mahalleri ziyaret etmektedirler. Herabiyet ve
rişaniyet pek müthiştir. Son defa olarak vuku bulan hareket-i arzdan 260 kişi telef ve 280
radarı mecru olmuştur.

KISM-İ EDEBİ
Lisan
Lisan ki hayır ve şerre bir halettar ekseri nefi ve zararından mesturidir lisan-ı tahsil
remalat-ı diniye ve medininiyeye bir vasıtayı kübradır. Çünkü muhatap ile muhatap-ı emanet
meaniyi müstekreyi izahata nakil ve ıslaha emin bir sai ve nakildir.
Lisan bir sefir-i sadakadır ki ekseri vaktide delalet etmek istediği mukasadayı sela ve fesat
üzere etmem idebilir bazen lisan-ı enisi ve vahşeti mevcup olur zira bir tercüman hazırdır ki
.endisinin pek çok elfazı hayat bulur ve bir çoğu da fevt olur. Pek çok kelimat kendisinde
ecmi ettiği gibi iftırak dahi etmiştir.
Fa hafız lisanın ve ihtirası men hafveten
Falemra yeslim bilisan ve yedip
Beyit-i mezkurun meali şu veçhiledir ki: "Lisan ki hafız et ve tefuhdende ihtiraziyet zira
an lisanı ile selamet bulur, lisanı ile muhataraya düşer."
Fahri kainat efendimiz buyururlar ki: İnsan lisan ve kalbiyle insan sayılır. Nevi beni
şerin hatayasına sebeb olan ekseri lisandır. İşte hakikat da budur. Lisan ifradı beşere
mahsus olan fedaili bediyenin en müessir ve ekber bir eltidir. Cevher hürriyetin bile mani
isandır lisanı istismal edemeyene hürriyeti ne lüzum olurdu. İnsan istismal olunurken
sahibine izah saire gibi bir teklifte bulunmaz. Benabirin selameti ve saadeti rayan lisanı her
türlü tecavüzata karşı ihtiyata bulundurmak ikza eder.
İşte bu sebebe mebnidir ki selamete! insan fi hafzel lisan buyurulmuştur. Burada hafızdan
·e tefridi bilerek kuvve-i lisaneyi lüzumsuz yere sevk etmektedir. Hatta bu yolda bir hadisi
rifte tesadüf olunur ki cemalel rical fesahate lisane meanı munifi insanın cemali lisanı
ezahatiyedir. Zira malumdur lisan-ı tebadil mahsul-ı efkara büyük bir sebeb müsteklidir.
Muharir Bedialmekal, Muhammet Celal Bey Efendi'nin Bir Gazellerine Naziredir:
Mahveyledi şu derd-u bela, öldüren beni!
Yoktur dıl nazara deva, öldüren beni!
\il

Ol afitap çehreli dıldara eyledim,
Nekdine-i hayat-ı feda, öldüren beni!
Bir an deriğ geçmedi ömrüm sefa ile,
Bıktim nedir bu renc-u vena?öldüren beni!
Canım, o tebessüm ruhumdan ah! ah!
Kan ağlarım! Düşüp de cüda,öldüren beni!
Remzi öleydi leb beleb vasıl-ı yar ah!
Elbet demezdi ey refika, öldüren beni!

Mağber!...
Feryat ki: şimdi yar, rnağber!
Her yer bana sanki: tar, mağber!
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Yok hüznüme hiç ğaya ey mah!
Bak! Çeşmeye böyle zar.mağber!
Seyr eyleyiniz bu gün-ü semayı,
Gönlüm gibi girye bar.mağber!
Gam bulmadayımlne suya gitsem?
Uğrap bu ki, her diyar.mağber!
Remzi! ol nişanlı , şanlı dilber!
Bahtım gibi kinadı, mağber
Dersaadet ziraat bankası
Evrak kalemi halfaszndan
Vudinalı Remzi
MÜTENEVVİ A

Şişmanlığın Tedavisi
Semizliğin derece-i fevkaladesini bir hastalık olmak üzere telakki ederek tedavisine hasırı
meşguliyet etmiş olan edbadan biri de Almanyalı muallim Şuvenindir ki prens Bismark'ın
tabib-i hususisi olmakta meşhurdur.
Mumileyha şişmanlığın suret-i nedaviyesi hakkıda yazmış olduğu bir eserde vücuda hasıl
olan fazla yağın suret teşkil ve huzul hakkında hayali malumat verdikden bu yağlardan
kuretiyle bilmek için en evvel müracat edilecek olan tedbir vücudun her adeviyeni "mesaj"
. 'ani "dilek" usulü üzere okumak olduğunu dermeyan etmektedir.
Doktor Şuveninker şimdiye kadar tedari etmiş olduğu şişmanların vücudlarını usulü
meskure üzere oğdukdan sonra bazı uzuvlarını sıcak veya lüzumuna göre soğuk ve
derunlarında da bazı muvadın münhal bulunduğu sular ile defaetle yıkamış ve bade tehtel celit
kalın bir tabaka halinde bulunan yağları güçtemen için "sıkmak" usulünün icrasınada müracat
etmiştir.
Tabib mumaileye haricen bu usul müracaat ettiği gibi şişmanların usul taktıklarında
ehemmiyet verip vücuda fazla yağ asıl edecek müvad-ı akil ettirmemiştir. Ezcümle kendisine
müracaat etmiş olan şişmanlara yalnız et, yumurta, balık, midye, istiryeye, istakoz, beyaz
vesaire verip çorba, sebze, on patetes aklını mana ettiği gibi meşrubatta da kırmızı şarap, bira,
üt, kahve, çay, çikolata ve vakayı istimalini galyen mana olmuştur.
Sahibi imtiyaz
Kofizade Mustafa Asaf
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İFADE-İ MAHSUSA
Bir insan ki insaniyetin tenevviri ve tebezzubuna hizmet eder ve o yolda memur ve
mecbur olmak itikadında bulunur, darinde mesut ve merğup olur.
Tenevvir ve tezhip insaniyete hizmet ise maruf ve medeniyetin neşr ve tamimine, vatan-ı
erki ve tenzimine malen ve bedenen ğayret etmekle ifa olunur.
Bu kaziyeyi ispata delil olacak millet-i Naciye-i İslamiyedir ki efradından her biri
muarifperver olup fezail-i diniye ile muşi oldukları için terki teksir ve muvaffakiyeti esbab-ı
zahiresi olan levazım ve mearifi mükemmel olduça kendilerine alem-i tabii meftun ve sitayiş
evan ederler ki bu kazideyi dost ve ağyar etrafa mecburdur. Bu millet-i necibeye medeniyet
saffeti ecdadı olan fazladan mevrustır ki tavsiye daire-i nüfus-u ile kadir ve içtihatları
nesebten de şan ve şerefe mahzar olmuşlardır.
Ecdadımızın müesiri-i hemitlerinden bize baki kalan bu haslet ve kemalin vaktyinde
muhafaza ve itilası şanı dahi bize raci olması tabiidir.
Böyle bir vazife-i mukaddese-yi cemileden ziyade ifaya memur olan heyet-i beşeriye
hakkında hernekar ihtimam olunsa şayandır.
Kıbrıs cemiyet-i islamiyesi namına neşr edilen şu verkanımızın
hemen her nüshası
muarif cihetine ait olduğundan, mahvelmaksuda zeferiyap olmak için iltizamkarane ve suret-i
edideye ikza eden vesaya ve teşvikatın icrasından bir vakit geri durmamağı en ekdam ve
ekdası-ı vazifesinden adet etmektedddir.
Vesaya ve teşvitatımızın ilk o tesirinde teşhisler vukubulmuştu lakin esas-ı hakikine
mümteni olmadıkça o yolda edilecek teşebbüs ve gayret-i semiremiz kalacağı şüphesizdir.
Çnkü her teşebbüsün ibtidasında ciddiyet-i istikamet ve imkan aranmaktadır.
Bir vakitle mearif-i islamiyenin,tevsi, tamim, ve terkisi için icap eden nekutun istihsalini
ve olbabta ittihazılazım gelen tedarik-i icrası hükümetin rey ve mukaffatiyeti ve muavenetiyle
evliyay-ı ser idman-ı ahaliye terdi ve havale etmek işitmiş idik.işte bu göz o efkar-ı
mütaalatımız tasvip ve olunarak mesele meclis kovanınca taht-ı müzakereye alınmıştır ki
elhak şayan-ı fahr ve muhammettir.
Eminiz ki mecas-ı kavanın heyeti kafe-yi gayret ve himmetlerini başlıca bu hususa sarf
ederek matlubumuzı tamamı ile isaf buyuracaklardır.
Ümit ederiz ki ahalimiz dahi artık neşr-i muarif hususuna manen ve maddeten mükellef
bulundukları vazifelerin -rnalen bedenen - ifasında zerre kadar tereddüt göstermeyeceklerdir.
HAV ADİS-İ MAHALLİYE

Kıbrıs Evkaf-ı Muhasebeciliği
Hemen bir seneden beri münhal kalaraktürlü türlü şayialarla ezhanı ahaliyeyi işğal eden
Kıbrıs ceziresi evkaf muhadebeciliği nihayet kademeyi memureyin mümtaz hükümet ve
mütehayizen memleketden gazeteli Mahmut Sadık Efendiye tevce ederek memuriyet
mezkureye emri tayini Canip Ali 'yi velayetinde geçenleri bilicra lazım gelenlere işar ve
enbiya olunmuştur.
Mir mumaileyhin
işbu memuriyet-i cedide muhmesini tebrik ve her hususta
muvaffakiyetini temenni eyleriz.
Kıbrıs ceziresi neyabet şeriyesine tayin buyurulduğunu geçen nüshamızda dere ve ilan
ettiğimiz faziletli Ataallah Efendi hazretleri bazı musallih zatiyesinin ruiyeti zamanında der
aadete azimet ederek posta-i atiye ile Kıbrıs'ı teşrif buyuracakları istihbar olunmuştur.
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Bir müddetten beri mekteb-i hukukta tahsil ile tevğil ederek geçenleri icazetname istihsal
ylediğini dere setun mefhuret eylediğimiz Kıbrıs ceziresi mücellis ali ser mukaydı kasabarad
Emiryan Efendi geçen nümesa vapuru ile muhal-ı memuriyetine avdet ve ifayı ve zaif
mamuresine mübaşeret eylemişlerdir.
Limason'da çıkan (Salpiğis) gazetesi paskalya münasebetiyle Hıristiyanlarla İslamlar
yninde vuku bulup tafsilatı birer birer neşr eylediğimiz arbedelerin sebebini Müslümanlara
uzu ederek Müslümanlar hakkında birtakım çirkin sözler istimaline kalkışmıştır.
Safsata ile setri ayip etmeği itiyat eden matbuatın sarf edeceği sözler istishabına çalıştığı
afa ait olduğu cihetle bu babtaki neşriyatını itinab-ı mukabil ile tezyife hacet göremeyiz.
Baran ve seyelabın şiddetinden ebniyesi harap olan Kamibiya karyesinde nisan ifrancı
·· ayetinde tekrar harikulade rüzgarlar hububet ve şiddetli baran nüzül ederek harabiyet ve
rişaniyet hali bir kat daha tezayüt etmiş ve karye-i mezburede ahalisi başka mahallede iskan
etmek için hükümetten istiğna eyledikleri istiğbar olunmuştur.

İntihara Kast
Sabık polis debu-yi emını saar cinnet kayrak geçen geçen Çarşanba gecesi hanesinde
tra ile boğazını keserek intihara kıyam etmiş ise de yalnız boğazının derisini keserek
lakırnına tesir ettiği ve o anda zevcesi yetişerek kendisini mani ve telhis eylediği ve bunun
üzerine polis tarafında hastahaneye nakl olunduğu musuken istihbar olunmuştur.
Merkum anasıl Maliteli olup 12 sene kadar memleketinde asakiri nizamiye silkinde
hizmet ederek çavuşluk mesnedini ihraz etmiş ve İngiltere hükümetinin Kıbrıs'a virudunda
uraya gelerek 12 sene polis idaresinde istihdam olunmuştu. Geçenleri tafsilatı bizce meçhul
ulunan bazı esbaya mebni memuriyetinden azl olunmuş olduğundan alem-i ihtilattan feragat
eylemiş ve başka bir medar taişi olmadığından fevkalade zaruret ve zecerate duçar olmuş ve
u senelerden dolayı intihara karar vermiş olduğu haline vakıf olunarak cümle-i ifadatından
anlaşılmıştır.
İnsan haklı haksız bir şeyden mahrum olmakla kaderle pençeleşmek muvafık-ı akıl ve
ükümet olmadığı Müslim iken merkumun yeisi zaruretinden telafi nefse kıyam etmesi
inneti alameti olduğuna hüküm etmek tabidir.
İnsan için mukaderatı ilehiyeye inkiyat ve ancak sai ve gayretine itimat ile meyusiyet ve
müşkülatını defe çalışması diniyen ve aklen iltizam ve ihtiyar olunmuş bir emri katidir ki
unun hılafında hareket edenler dünyada ahirette zillet, sefalet ve akıbete duçar olacaklarına
asla şüphe yoktur. İslamiyet'in şartı azamından biri dahi ameli saliha ile sai ve gayret suikast
ile ifal kabiheden daima tevki ve içtinaba dikkat etmektedir.
"'

Paskalya Harbedesi
Şehir cari-i ifrencinin birinci günü paskalya münasebeti ile Lapta karyesi ahali-yi
Hıristiyaneyesi aşırı beydide icra edilen panayırdan avdetlerinden işretin saika-i şedidesi ile
ruğrumu ile ayaluka mahalleleri ahalisi beyninde başlayan ufacık bir münaza gittikçe kesb-i
iddet ederek nihayet bir muharebe şeklini almış imiş. Rivayeti vakaya nazaran harbede ol
erece iştidat etmiş ki erkekler bir tarafta vuruşmaktalar iken kadınlar etekleri ile taş
getirmekte imiş.
Vuruşanlar arasında vaka bir telefat vuku bulmamış ise de ayaklarındaki çizmelerle yek
diğerinin kasıklarına şiddetle vuruşlarından içlerinden bir kaçı o cihetlerinden saklanmış ve
azılarının dahi bazıları tarafından dehra tabir olunur bir nevi demir aleti ile kulakları kat
edilmiş miş. Mutlaka ortada bir çok laşe kalmadıktan sonra nihayet bulması kabil
olamayacağı anlaşılan bu arbedenin vukua hemen polise malumat verilerek yirmi kişiden
mürekkep cari ve mecru derdest edilip Girne polisi dairesine azam kılınmış iseler de işin
neticesi neye müncel olduğuna dair malumat alınamamıştır.
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Lefke kazasında vaki orta camii şerifi mekteb-i maalli Fehim Efendinin vuku vefatına
mebni yerine ahaliyi müteizanın intihabı ve evkaf-ı merhuzlarının kararı ile kasbe-i mezkure
müderriseyni keramından metlu Hacı Emin Efendi zade Hüseyin Zihni Efendinin mekteb-i
mezbure muallimliğine muvakiten tayin edilmiş olduğu müstahberdir.
İLAN-I RESMİ

Karantina
İstanbul' dan vasıl olan meveredat hakkındaki karantinanın virut iskelesinde icra kılınmak
üzere muayene-yi tabiyeye tahvil olunması canili aliyi vilayetinden emr buyurulmuştur.
Lejkoşe
1 O Mayıs sene 1894
Ba emri asli imza olunmuştur.
Müsteşar vilayet
Hari Tomsun

Postahane İlanı
İşbu 1894 senesi şehir mayesinin on dördüncü gününden bedi ve itibaren ilan-ı ahir, değin
Mağosa ve Baf ve Girne kazaları mal sandıklarında Pazar günlerinden maide her gün kablel
zeval (alafranga) saat ondan on ikiye ve badel zeval üçten beşe kadar dahili posta poliçeleri
esdir ve bedelleri tediye olunacaktır.
Cizre Posta Müdürü
E: H: Hur
Postahane-i umumi
Tuzla fi 3 Mayıs sene 1894
ŞUUNAT-1 OSMANİYE

Huran-ı Şimendiferi
Mübde-i saadet melik ve devlet olan cülüs hümayunlarından biri her tarafı kaplayan ve
müessir celile-i hazret padişahı olan ve münabi servet ve memaliki ihak temin eden
imendifer hazretlerinin şu sevk iki üçü sene zarfında hayret-i resen evveli elabsar olacak bir
halde teksir ve terki ettiğini görüp de mübahı ve minnettar olmamak kabul olumuyor.
Bu cemileden olmak üzere bu kere Şam huran şimendiferine dair olduğumuz malumata
nazaran mezkur hattın tulu Şam'dan (müzeyirebe) kadar 105 kilo metreden ibaret ise de
ehemmiyeti sair daha uzun yollardan ziyade olup ta geçen seneye gelinceye kadar bir
muntazam şuse yolunu bile heva-i havi olmayan ve yüz bin müşkülat ile hububatın develerle
nakline münhasır kalan huran-ı arzı tesihe ve münebtası saye-i emri envaye hazret hilafet
penahide muntazam bir demir yola malik olmaya her türlü nakliyat yakın vakte kemal
suhuletle istanilan cihetlere sevk edebilecektir.
Bu hatta (Şam, Muzireb) hattı tesmiye olunarak tulu 105 kilometrede"n ibaret olunarak
am'dan itibaren uğrayacağı istasyonları birincisi gar 2 darya 3 sahnaya 4 kesva 5 ğababet 6
sahan 7 fenaya 8 Şığ meşkin 9 daili 1 O mezrib olmak üzere on istasyonu havidir.
İşbu hat Avrupa' da en son sistemde inşa ve kabul olunan hatların aynı olup inşası
ususundaki mükemmeliyet fevkalade bir surette olduğu erbab fenin taht tastikindedir.
Elyum Amerika'nın son sistem takoz adet mucididir icabı takdirinde elli kilometre mesafe
kat edecek olan işbu makineler onikiye iblağ olunacaktır.Yük ve öğünlerinin kısın azami
urud etmiş olduğu gibi yolcu öğünlerinde peyderpeyi vurud etmektedir.
Hasbelmukavele kariben kabul muvakketi icra olunarak yolcu ve eşya nakline mübaderet
olunacaktır.

18

Saltanatı seniye ile Rusya hükümeti arasında mukadimatı tehiye edilmiş olan muhade-i
· ariyenin hükümet-i saire ile derdest müzakere bulunan meahedet-i ticariyenin inikatından
sonra anlarla beraber mevki-yi icraya vazi edileceği evrakı havadisle neşredilmiştir.
Mesmuata göre hükümat-ı saire ile vuku bulmakta olan müzakerat-I tarafeyn merhasları
ında ihtilaf zeburuna mebni tehir etmiş idi. İtilaf-ı mezkur mübdelen itilaf olmak üzere
lunduğundan tekrar ceriyan etmeye başlayacaktır.
Tarafeyinin müzakeratın bir an evvel tekrar edilmesi için mütekable bazı müsadata
lundukları cümle-i müstehberattandır.
Asr-ı gezin muhasin karin hazreti zıllullahide memaliki mahruse-i şahane dahilinde
irname-i husul olan terkiyatı cümlesinden olarak mekteb-i harbiye-i şahanenin nail olduğu
ükemmeliyet bil umum Avrupa erbabı ihtisasın mazhar takdir ve sıtayışı olduğu malumdur.
Bu cümleden olmak üzere ahiren bir Alman zabiti payı tahtı sultaniyet-i seniyeyi ziyaret
ettiği sırada mekteb-i harbiyeyi şahaneye dahi giderek idare ve tetrisatça nail olduğu terkibi
görmüş ve bu kere (İstanbul'da müddeti ikametimin hatıratı askeriyesi) ser levhasıyla yazdığı
ir asırda mekteb-i mezkur hakkında mufsilen itayı malumat ederek mekteb-i mezkureden
zuhur eden zabıtanın pek parlak bir istikbale nail olacaklarını sert ve itiyan etmiştir.

Osmanlı Halıları
Asrı ali-yi melukanede bir sırat fevkalade ile mazhar ve naili terkiyat olan senayı
Osmaniyeden biri de halıcılıktır. Memalik-i şahanede en ziyade halı Uşak Kürdes ve Kula'da
al olunmaktadır.
Mehal mezkurede imal olunan halıların nefasetinden dolayı ecnebilerin günden güne
ğbeti tezayüt eylemekte olduğundan seneden seneye destekgahların adedi ve imalatı teksir
tmekte ve erbabı vukufun tahminine nazaran elyev Uşak kasabasında senevi beş yüz bin,
'ürdes'te yüz altmış bin arşın kadar halı imal edilmekte olduğu gibi şu iki sene zarfında
mirci ve kırk ağaçta müteadit deste gahlar tesis edilerek senevi kırk elli bin arşın halı ve
ccade imalı ile mernalik-i ecnebiyeye ihraç ve buna karşılık olarak senevi üç yüz yirmi, üç
yüz elli bin liraya karib bir meblağ memlekete ithal edilmekte olduğu der saadet evrakı
vadisinde meal mesas mütala olunmuştur.
Asma kütüklerine mestuli olunan filuksara illeti muhrebesinin bağlarda icra ettiği
tahribattan üzüm ticaretince hasıl olan zarar ve hasarın indifına bir çare-i müessir olacak usulü
tedaviyenin ihtarı ve istihzarı ile uğraşanlar miyanında tesirat-ı metlubeyi camii olmakla
raber fiyatça bin nisbe ahvan ve vücuda gelecek bir mayı muhteri bulunan Cezayir bahr-ı
sefit baytar müfettişi Kazım Beyin pek çok meriz asma fidanlarında tatbik ve tecrübe ederek
tice-i muvaffakiyet hasıl olduğu haber alınmıştır.
Filo kasra aleti· ile musab olan asma kütüklerinin bir noktasına cvazi olan rnayı-i
mezkurun bir damlası harerat-ı şe~se karşı bulundukça bittepher bir turdu filuksara
ocaklarını kaliyen imha etmekte olduğu ve deva-i mezkurun yüz kıya miktarı yirmi sekiz
curuş bedel mukabilinde istihzar oluna bilip mariz bir kütüğe yarım kıya.şeriniye edilmesi
azım geldiği vadiye-i saire gibi asmalara bir zarar iras etmeyerek kamilen teşfiye ettiği de
itecrübe anlaşıldığı malumatı mütemmimemizdendir. (Sabah)
Ceridemizde dahi lediyul icap tatbiki için işbu devanın celp ve tecrübesi menfaat-ı
cülliyeyi mucip olacağı biiştibahtır.

KIBRIS'IN TEFRİKASI
Yadigar-ı Muhabbet
Vücudu -elektriklenmiş- gibi baştan ayağa kadar titredi.
Mucip Bey, böyle tasviratının fevkinde nail ola geldiği ezvak-ı muhabbetten bir istiğrak
~ırf içine düşerek gönlüne hücum eden binlerce rikat ve helecanın tesiri takat gedası ile
.endini kaybetmek derecelerine geldi!
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Kolları, biihtiyar Nuber'in boynunda çözüldü. Tekmili azası mermerden mesnu bir heykel
sekline girdi! Fakat bu hal birkaç saniyeden ziyade imtidat etmedi.
Biçare delikanlı, yine pek az zaman içinde maşukunun enfazı hayat-ı behşasiyle idare-i
fikre muktedir olunca biraz evvel, sevk-i tabii icabetinden olarak mütecasir olduğu
münasebetsizlikten dolayı fena halde duçar half ve haşiyet olup mumaileyhten müteessirine
ir lisan ile: "Ah! ... mağlup her fermanı olduğum mülk! Ne halde bulunduğumu görüyorsunuz
ya? Heda bilir sizi bir aşkı şedide ile çıldırasıya seviyorum! Demincik mukavemet edilmesi
gayrı kabil bir kuvve-i cazibe ile vukua gelen küstahlığı affedersiniz.
Malum senelerdir ki ehli kabahat muhtaç-ı şefaattir. Zatı İsmet penahileri gibi ahlak ile
saili celile ile kesbi insaf etmiş bir sahibe-i lütuf ve şefkat mutlaka itiraf ve tasdik
uyururlar ki kulunuz mislo mücrimler her nerede olursa şayan-ı af ve merhamettir. Allah için
söyleyiniz! Öyle değil mi? Almasam! Niçin o kadar mağmun duruyorsunuz? İnayeten bir şey
söyleseniz ah? ... Yoksa bendenize gücendiniz mi? Of! Çıldıracağım çıldıracağım demeye ne
cet adeta çıldırdım!" Yollu istifayı kesme müsaarat eyledi.
Güzel kızcağız başı zemine mütemail olduğu halde aşkının ağzından birer nefha-i ruh gibi
ökülen sözleri kemal-i mahcubiyetle dinlemekte ve fakat şiddet-i helecanından bir kelime
elaffuz edebilmek için hayli suubet çekmekte idi!
Maahaza bu babda bütün bütün ihtiyarı sukut etmekte yakışık kalmayacağından
mumaileyhe bir sada-yi müşvikane ile: "Ah! beyim! Bendeniz, hakkımda hakiki olan hüsnü
evcihatınıza teşekkürden başka ne diyebilirim! Şu alemde yanınızda bulunmaktan büyük bir
evlet ve bir saadet daha tasavvur olunamaz! Şimdi küre-i arz üzerinde en birinci
mesudelerden nefsi kemesteranemi kıyas etsem bicadır!" dedi.
Bu anda Mediha Hanım bahçenin diğer cihetinden nazında bir eda ile göründü.
Mabedi var.
HAV ADİS-İ HARİCİYE

Lomira Müslümanları
Londra'da kain-i encümen-i islamiyenin içtimai senuyesi geçen mart ifrancının on birinci
günü vuku bulmuştur. Bu içtimada hasamisi hatide münderiç zevat intihap edilmiştir.
Reis: Kabiz eldin
Reisi sani: İradeta
Başkanat: Ahmet
Sandık emiri: Ahmet Efendiler
(Livorpool) ceraidinde okurunda:
Afrikayı cenubunda ümit perverinde Kain şehrin bulunan ahaliyi islamın müftüsü Ahmet
Ataullah Efendinin der saadete şedruhel için Londra'ya muvaselet etmiştir. Livorpool cemaatislamiyesi reisi Lacel istikbal Londra'ya azimet ederek gerek Ataullah Efendi ile ve gerek
Londra'da Müslümanlar ile mülakat eylemiştir. Uzun müddet devam eden şu mülakatlarında
muhtelifesinde bulunan ehli islama dair mübahisseler ~ereyan etmiştir. Ataullah Efendi iki
maha sonra avdet edeceğini ve Livorpool'da iki hafta kalarak camii şerifede ders okutacağını
'aat eylemiştir.

***

Hilal Gazetesinde Okunmuştur:
Geçen Pazar günü badel zuhur Livorpool Müslümanlarından bazıları Şilpark denilen
mahalle azimet etmişlerdir. Ahiren dini islamı kabul etmiş olan Mistir Berun mahalle
mezkurede Kur'anı Kerimin İngilizce tercümesini belinde avaz ile kıraat etmiş ve bade
· lamiyetin edyanı saireye rüchane hakkında bir nutuk irad eylemiştir. Bir saatten ziyade
irntidad eden nutku haezar tarafından kemal-i dikkat ile istima olunmuş ve bade arzu edenlere
hilal gazetesi ile dini İslam nam kitabı birer nüshası ita edilmiştir. Orada bulunan
Müslümanlar şu cemiyeti alaniyenin haftada bir gün badel zuhur ya bu mahallede veyahut
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sehrin diğer mahalinde icra kılınması rica etmeleri ile Mistir Berun dini mübini İslamın bu
suretle neşr ve ilanına sarf-ı mahasıl ikdidar edeceğini vaat etmiştir.

Terk-i Silah Mukaddimau
Londra'da alınan hususu telgrafnamelere nazaran evvelki Perşembe günü Petersburg'tan
lde-i mezkureye küşide olan muteaddid telgrafta devletin işbu mevsimi seyfide askeri
talimlerinin ekserinden sarf-ı nazar olunmasına karar verilmiş olduğu haberi teyit ve tekit
olunduktan başka zaman-ı hassadan evvel köylerinde bulunabilmek için silah altında bulunan
ifradı askeriyede iki yüz bin neferin silahlarına nizam kılınacağı ve neferadı cedidenin yalnız
sülüsü silah altına alınıp sülüsünü holimlerinde ve işi güçleri başta bırakacakları bu suretle
muserafat-ı harbiyeye tenkicatı mühimde icra edilmiş olduğu beyan ve temin olunur.
Mezkur telgrafnameler Londra muhafili siyasiyesinde kemal-ı ehemmiyetle telaki olunup
Rusya devletinin takbil kuvve-i askeriye maddesinde düveli saireye numuneyi hüsün misal
lmuş olacağı hasebiyle düveli sairenin dahi işbu misale imtisalen kuvve-i askeriyelerini
taklile kıyam edecekleri kuyyen memul addolunduğundan sulh ve müsalemet-i umumiyenin
kası ile elyevm her tarafta cari olan müşkülatı maliye ve ticariyeyenin refi ve imhası nokta-i
nazarınca muhsenat-ı külliye husule geleceğine daha kuvvetli bir derecede kanaat hasıl
lmakla şayan-ı memnuniyet mahsusa ihbar-ı sareden olunmuştur.

KISM-İ EDEBİ
Alemde ilim ve marifet gibi bir şeref bir meziyet olamaz. Ve insanın metalibi zatiyesinin
babı tahsiliyesi senayı ve meariften başka bir şeyle husul bulamaz. Ve her neye dair olursa
lsun, ve her nerede bulunursa bulunsun hüner ve marifetin kadar ve kıymeti inkar olunamaz.
Bu gördüğümüz saman ve intizam ahval-ı anam ve hüsnü muaşeriyet hevası ve anımı habbe
tiner ve marifetle husule gelmiş bir eser değil midir? Ve meşhudumuz olan bunca mehasini
umur ve sureti asayış ve huzurun nazar-ı iman ile bakılıp mizan-ı dikkat hakikati şinasiye
olurdu. Kata daniş ve muariften başka bir sebebi var mıdır? Bunun için feth olup alem ve
hikmet ve tertip-i esbab hüner ve marifet ile terbiye-i umumiye faziyeyi hayriyesinin iştarı ve
intişarına sarf-ı himmet eyleyen devletlerin ceride-i halleri şiraza intizam ve reayasının
mesele-i asayiş balları sureti tezir baka ve devam ile geldiği bahs ve iştiba kabul eder
mevadeden değildir. Ve insanın mahiyeti hayvan-ı natık olduğundan iki cihetle hayatının emri
muhafazası ve hissi hayatı hasebiyle ihtiyacatı cismaniyenin husule gelmesini ve sailin
· ihsalinde ve medeni olduğundan emri temdince zaruri ila ihtiyaç olan esbab-ı tesihiyelerinin
· tikmalinde finunu tabiye ve riyaziyeye muhtaçtır. Ciheti ruhaniyesi, yani natık ve külliyatı
umuru müdürün olması hasabiyle dahi istifa-i mezayız ruhaniyesi için bittabi mesaili hikmeti
ileyhiye mail ve malik ve gedayı ruhaniyesi müsabesinde vaki şiir ve inşa ve nükte ve mezaya
· timana pek aşırı rağip ve mütehalin ola gelmiştir.
Bunun için fenni hikmeti ileyhiyeye dair bir çok kitap ve müesser yazıldığı gibi
edebiyattan dahi hesaba gelmez bunca asar ve mücelledad keşide-i rüşte-i tehrirat kılınmış ve
ezin ve tezhibi kelam için fevkalade ve sair finunu lazımadan ziyade bezli eel ihtimam
olunmuştur.
Mabedi var.

-GAZEL
Alı! Cananımı:
Leyadı taride ben afitaba benzettim
Nedir? Yüzündeki imret, hicaba benzettim
Ziya-i hüsnü sefa bar vece dıldarı
Ah, göz kamaştırıcı mahtaba benzettim
Ne rütbe kaşlarını çatmış ah! ol mahru
Bu hali -kendim içini- bir itaba benzettim
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Dem seherdeki sevtı he zar zarı gönül!
Ne aşıkana, güzel bir itaba benzettim
Görünce aksini ru-yı hüznümün Remzi
Sehabı matem içinde, şebaba benzettim

-KIT'AAh akti bahar ömrümde
Dudenkebtela oldu cehrem zerd
Nale-i dıl tükenmiyor eyvah
Sanki: Gönlümde bir hazine-i dert
Der saadet ziraat bankası
Evrak kalemi hilafesinden
Vividanlz Remzi
Sahibi imtiyaz
Kofizade Mustafa Asaf
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İHTAR-I MAHSUSA
Gazetemizin diğer senesinin hatemi takrip ettiği cihetle abone bedelini tavsiye etmeyen
karin keramımızı tekrar ihtara mecbur olduk.ümüd ederizki tekide hacet bırakılmaksızın
abone bedelinim tediyesine himmet buyuracaklardır.
İFADE-İ MAHSUSA
Su Kuyuları Harimi Meselesi
Su kuyuları harimi meselesine dair bundan evvel gazetemizle edilen mubahesat ve
mülahazat karilerimizin hatırlarından çıkmamak gerekti.
İtikadı acizanemize kalırsa bu mesele o derece ehemiyetlidir ki harim hakkında olan
hükm-i kanun bilfarz ceziremizce fesh edilmek lazım gelse müteslisen ve bil umum su
ahiplerinin mucibi kadir olacağı gibi meriyet ahkamı hususu dahi o nispette ve belki daha
ziyade ahali-yi mumaileyhin baizi selameti olacağı bi iştibahtır.
Bir müddetten beri Lefkoşe'de hafız Hasan Efendi zade ragıb bey mutassarruf olduğu su
koyularun harimi maddesinden dolayı ciko manastırı mütevellileri ile uğraştığı halde mesele
henüz netice bulmadığından itikadı am harim maddesi hakkında olan hükmü kanunun iptali
ve taraf taraf harim dahilinde bulunan mahallelerden koyular kadim su koyularını iptal ve
ahiplerini izrar eylemektedirler.
Ez cümle mesuken işitildiğine göre geçenleri Girne kazasına tabii Lapta kariyesinde su
koyularının harimi dahilinde bazı eşhas tarafından fuzuli koyular hefer olunması ile mezkur
rakıf suları ceryanından mahrum edilmiş yani hakkında vakıf suları eşhası saire tarafından
gasp olunmuştur.
Demek oluyor ki harim meselesi ortadan kaldırılacak olur ise artık her kes yek diğerinin
emelinde ızrar ve bu yüzden pek çok husumet ve fenalık tahtis edebilmesi melhuzdur.
Mesele henüz istinafı hükmesinde tahtı mütalaa ve müzakerede bulunduğundan ne netice
verileceğine malumatımız yok ise de böyle mühim bir meselenin zuhurunda tarafı
acizanemizden dahi şu vech ile beyanı hal ve hakikat edilmesi vazifeden addedildik.
AHVAL-İ OSMANİYE
Kura'da cereyan etmekte olan vaki-i harbiyeye dair şimdilik alınan telgrafnamelerin
muhtevi bulunduğu malumat-ı miyanında şayan-ı ehemmiyet bir şey kurulamamıştır.
Güya Rusya ve İngiltere devletlelinin bilatefake tarafın muharebine bir mütareke teklif
edecekleri şayiası zuhur etmiş ise de Japonya'nın MERKEZ İDARESİ BULUNAN Tokyo
şehrinin Londra'ya kuşide kılınmış ve şehri mezkurede neşr olunan gazetelerin son
nüshalarına dere edilmiş bulunan telgrafnamelerde bu ciheti tekzip kılınmıştır.
Son posta ile gelen Viyana gazetelerin Kura'ya dair muhtevi bulundukları en mühim
hevadis-i Rusya'nın Sibirya askerinden bir fırkanın Kura'ya dahil olmuş olmasıdır. Bu
fırkanın şube cezire-i mezkuruna duhulune ssssebeb olarak Sibirya temur yolu inşaatında
müstahdem iki bin amelenin Kura'ya iltica etmiş olmaları maddesi gösterilmiş imiş.
Akza-yı şark devletlerinden ikisi arasında münazifiye olan bir kıtaya her ne bahane ile
olursa olsun Rusya tarafından asker irsali bigayet mühim olup beş bin nefer askerin hududı
geçmiş olmasını müteakip Rusya ve İngiltere arasında muhaberat-ı siyasiye icrasına teşebbüs
edilmiş olduğu dahi buna delalet eder.
Nirak heralit gazetesi Rusya'nın Kuraya asker sevketmiş olmasını Rusya ile Japonya
arasıda bir ittifak mevcut olduğuna hamal istinat ederek elbabda bazı malumat neşredilmiş ise
de şimdiye kadar Rusya'nın Kuraya asker sevketmiş Japonya ve çin muharebesine müdahale
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etmek maksadına mı yoksa diğer bir emele mi müstebit bulunduğunu ispat edecek surette
hiçbir haber alınamamıştır.
Fakat bu babda malumatı mefkut olmakla beraber Rusya askersinin Kura hududuna
tecavüz etmiş bulunması bu gün bir emr-i vaki teşkil etmiş olduğundan Çin ve Japonya'nın
muharebesinin bir safha-i cedidesi daha küşat edilmiştir demek olur.
Nirak gazetesinin dediği vechile Rusya ile Japonya arasında bir ittifak olunmuş da bu
ittifak-ı mucibince Rusya devleti bugün Kuraya asker sevk etmiş ise bunu bidayet-i harpte ne
için yapmış olduğu ve bugün Japonyalıların Kurada epeyce ilerlemiş oldukları sırada oraya
neden dolayı sevk-i asker lüzum gördükleri cay-ı temil ve mülahazadır.
Rusya'nın muamele-i ağiresi neden neden neşet ettiğini ve ne emele müstenit
bulunduğunu tezyin edecek malumat-i mauka ve sahihe alınmadıkça bu babta her ne
söylenecek olsa makaran-ı hakikat olmaz.

HAV ADİS-İ MAHALLİYE
KIBRIS'ımızın sahib-i imtiyazı Rıfatlı Asaf Bey geçen nemse Avrupa'yla
avdet ederek ifay-i vazifeye mübaşeret eylemişlerdir.

Beyrut'tan

Polis idaresi depoyu emini mösyö Perdikis tarafen polis müfettişliğine ve Lefkoşe polisi
tercümanı mösyö Artın Ermeyen dahi mumaileyhin yerine tayin olundukları müstehberat
mevsukamızdandır.
1894 senesi 30 Haziran nihayetinde hitam bulan altı ay zarfında kariyesi ceziresının
ihracatı ve edğalanı mübeyn cetveli bu kere ceride-i resmiye ile neşr ve ilan olunmuş olmakla
icmali bir ve cezir-i tarkim olunur.
İthalat 131958, İhracat 110609 Mevadi gülya ve şerbiye hububat ve saire.

Cuma Pazarı Fiyatı
Arpa kilosu 7 kuruştan 9 kuruşa kadar
Buğday kilosu 12 kuruştan 15 kuruşa kadar
Yerli burçak kilosu 16 kuruştan 16.5 kuruşa kadar
Hulaf kilosu 9 kuruştan 1 O kuruşa kadar
Pamuk litresi 12 kuruştan 13 kuruşa kadar
Yeni zeytin yağı litresi 15 kuruştan 16 kuruşa kadar
Susam kıyası 70 paradan 6 kuruşa kadar
Keten tohumu kilosu 65 paradan 70 paraya kadar
Anason kilosu 4 kuruş
•
30 paradan 35, 40 paraya kadar
Yün litresi 13 kuruştan 14 kuruşa kadar
İngiliz lirası 186 kuruş hesabiyledir.
MUHERRİRAT

Kıbrıs Hakikati Nuis Gazetesi İdare-İ Behiyesine
El yevm Umurfa'da bulunduğum cihetle kariye-i mezkur çarşısında dolaşmakta ve
ahalininoldukça devir ve hareketlerine dikkat etmekte iken sene-yi hal kariye muhtarı
Yuvanni'nin yedinde iki üç adet mektup ve iki üç nüsha terkil ibare ceride Beşir Ağanın
dükkanı önüne gelerek orada hazır bulunur efendilere hitaben -alınız şu ceridelerinizi- deyu
irae etti. Efendi-i mumaileyh namlarına hulan ceridelerini ağız eylediler. Fazla olarak bir
eşrini evvel 93 tarihi ile Kıbrıs hakikatı Nevis gazetesinin 108. nüshası ve üzeri (Baladansiya
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kayralı Seyyid Ahmet Efendiye) diye matbu bulunduğunu ve burada o isimde ile bir adam
olmadığını ihtar-ı merkume ifade olundu ise de asla semi ve itibar etmeyerek mezkur cerideyi
sair evrakları ile beraber yazıhanesine iletildiği manzum acizanem olup "kasbe ve kariya
postahane memurlarının dikkatsizlikleri ve muhtarın saygısızlığı sebebiyle ceride zayi olarak
sahibine vusul bulamamıştır. Binaenaleyh postahane ücreti ile beraber sevni altışar ve yedişer
şilin abone bedeli edasıyla amanı bikalem yanına havadis-i varideye her posta ceridelerin
viruduna çar çeşimle intizar eyleyen zavallı eshabı abonat işleri yoksa beklesinler ki
namlarına ceride gelecekte havadise anlayacaklar! Havadis değil mi? İşte şu vechile pekala
havadisler anlaşılmaz mı? Ve herkesin mühim maslahatlarını mabeyn mektupları dahi yek
diğerlerine güzelce vusul bulmaz mı! Ez cümle burada bulunan postahane memuru kendi kar
ve kesbi ile gece gündüz meşgul bulunarak birisi yedi sekiz ve diğeri dokuz on yaşlarında
bulunan iki çocuğun kumandasına bırakılmıştır. Çocukların yapacakları işler her daim noksan
olacaktır. Ve mücaret evladı vatanın terkisine can vedakarane sai ve gayret ederek hüsnü
hizmet eden erbabı hemmiyet mendanın efaalı hayriyeyi hüsnesine bu kebapların memenetini
hiçbir vicdan kabul etmeyeceğini tabii ve neşri zamanında işbu verika paracığımı taraf ve
valelerine irsale min gayr hatlı cesaret edelim.
Karilerimizden biri.

İşbu tahriratın havi olduğu malumatı musukaya posta müdürünün nazarı dikkatlerini celp
ve icabının icrasını talep eyleriz.
KIBRIS
ŞUUNAT-1 OSMANİYE

Avrupa ve Amerika' da ziraat ve felahetçe vukua gelen terkiyatı mütevaliye mahzen
kevaset feniyeyi ziraatın mevakı tetbike vazi ile beraber bunun icabatından olan alatı cedide-i
ziraatın istimalinden ileri gelmiş alemi ziraatte icra oluna gelen şu tecdidatı nafiye artık usulu
kadime-i harasını hemen hiç hükmüne koymuştur.
Bu ise kavaid-i mezkure muhsenat-ı ahaliyi körki fiilen tecrubeten tefhim etmek üzere
ziraat müfettişlerinden matla doğrudan doğruya ahali ile münasebette bulunarak dahil dairede
memuriyetlerini müteeadiyen dolaşarak ahaliye telfiyat ve hatta umumi tecrisat-ı icrası için
ziraat muallimleri namiyle istihtam olunan memurin-i fonunun iktimatıyla husul olmuş bir
muvakkit mehmedir.saye-i tubuvaye-i zıllullahilerin memamilik-i şahanelerinin her türlü
terkiyatıyla beraber emr-i ehim ziraatı dahi itila girilmek suretiyle memure-i cihan olmasını
kafil bulunan padişah hükümet penaha ve şehnişa mali efendimiz hazretlerinin iradat-ı
muhasin gayet melukaneleri mekzasınca celilesinden olduğu üzere ziraat ve felahatçe icrasına
teşebbüs olunan ıslahat sırasında o misl-u ziraat muallimlerinin dahi ihtiyacat-ı memalike
nisbeten istiğdamı orman ve meadin ve ziraat-ı mnazaret-i aliyesince tensib edilerek olbabda
tanzim olunan nizamnamenin lafıyla keyfiyetin babı ali canib samiyesi arz ve işar kalındığı ve
icap hal şurayı devlette derdest müzakere bulunduğu vasıl sami memnuniyetimiz olmuştur.

------------------------

Memalik-i mahrusa-i şahane mamulatının sarf ve istihlakı ile dahilen senayi muhime-i
Osmanniyenin tavsiyi ve terkisi maksadına binaen öteden beri canib hükümeti seniyede
bidiriğ varzan buyurulmakta olan hümmatı mahsusaya cemilesinden olarak feshane-i amire
fabrika-i hümayunu malumatının asakiri şahane umera ve zabıtını tarafında iktisası şeref
sudur ve sunuhu buyurulan irade-i seniye-i cenabı cihan bam hüküm celilinden bulunduğu
evvelce derc-i sahife-i mübahat kılınmıştır.
Bu kere vuku bulan istihbaratımıza nazaran fabrika-i mezkur malumat ve ikzasını bir kat
daha tervihi semininde taşra ve der sadette bulunan polis komiser ve efradının dahi malumatı
mezkureden elbise imalı ve iksa etmeleri hususunu irade-i seniye-i cenabı tacidarı şerifimiz
senuh ve sudur buyurulmuştur.
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Dumansız barut imal edilmek üzere zeytin berununda bir fabrika inşası makamı aidince
tasnim edilerek keyfiyetin kuvveden fiile ihracı için lazım gelen ve saide teşebbüs eylediği
müstehberatın mesukadandır.
Sai-yi terkiya tevaye-i hazreti padişahta tersane-i amirde vücdeden tesisi edilen zifet
ferayikai hümayunda zifet ve ifrenci boyası ile katran ve petrol ihracına mübaşeret
olunmuştur.
HAV ADİS-İ HARİCİYE
Hasta birliğindeki mukaddimce yazılan Rusya imparatoru üçüncü Aleksandır'ın hastalığı
gittikçe kesb-i şedid etmekte vaadi afiyeti adeta memulun haricinde bulunmakta olduğu
Ptersburg' dan ehemmiyetle yazılıyor.
İmparatorun illeti layığı ile teshis edilemediğinden an-ı vahdede bir tehlikenin
tevlidinden korkulmakta ve bu hal saray imparatoriçe ve bütün heyeti vekala ve memuriyetice
bais telaş olmaktadır.
Hatta imparatorun bu mevsim sayfade alelade "karim" seyfiyesine gitmesi vakti
gelmişken takatsizliği asabiyle bu seyahatı hayale ve hatıra götürülmektedir.
Japonyalıların uzun müddet muharebeden sonra Çinlileri mağlup eyledikleri ve Çinliler
tarafından vukua gelen telefatın miktarı yirmi bini tecavüz eylediği halde Japonyalılardan
ancak üç yüz kişi telef olduğu yazılmış idi.
Bundan mukaddem Şebiğ Çuvin namı mahalde zuhur eden iki mühim harap hakkında
alınan malumatı dahi bir vece ati neşrediyoruz.
Centiresanda hareket eylemiş bulunan Japonya asakiri Çinliler tarafından mükemmelen
tahkim kılınmış olan şeni -Çuvin bir maharebeden sonra zabdeylemişler ve duçar-ı azime
olan Çinlilere birkaç saat takip eylemişlerdir.
Japonyalıların ittihaz eyledikleri tedabiri muhsuseye karşı Çinlilerin mukavemet
edebilmesi gayri kabuldur. Japonyalılar usulu cedideye tamamıyla muvafık surette kendilerini
müdafa edebildiklerinden Çinliler uzun müddet uğraşıp başa çıkamayacaklarını anladıktan
onra firara mecbur olmaktadırlar.
Ceneral Hevaniğfunun asakiri canuğ nahrini murur ile ilerlemişlerdir. Şimdiye kadar icra
edilen harekat-ı askeriyenin planlarını umum ordu kumandanı Konet tanzim eylemektedir.
Fuzmuz ceziresine asker nakl etmek üzere hareket etmiş ve Çeh-taniğ boğazda karaya
oturmuş olan Çeh-an nakliye vapurundan tahlis-i can eden altı Çinli şaniğaya muhasılat
eylemiştir. Vapur karaya düştüğü zaman askerde hasıl olan havf ve dehşetten bir çoğu
kükreteden denize elkaye nefs eylemiş ve tahlislerine yetişilinceye kadar suların ceryanına
tutularak telef olmuşlardır. Gark olanların adedi tahminen ikiyüze baliğ olmuştur
l'I

•

Izrar-ı Meskerat

Şu saha-i ğabirede mevcut olan mahlukatın efzali insandır. İnsan cesedini aklını muhafaza
için esbabı münasebenin istimaline ve yemin için hafızal sahaya mutabık surette telbis etmek,
rahat zamanlarında vücudunu dinlendirmek riyazat-ı bedeniyede bulunmak ile onlara kuvvet
bahş olmaya tabiyen lüzum hisseder.
Lakin vücuda, akla bazen afetti muftelifin tarzı insanın baladaki munasebeti makuleyi
erk ile su-i hale iltifat etmesinden ileri gelir ki bu cümleden olmak üzere en ziyade vücudu
tahriben, kuvve-i akileyi mahveden mezkerattır.
Mezkeratın enve-i adedesi olup bunların bazısı terakib-i kuileden, bazısı da asara-i
fevagihten istihsal olunur. Bilcümle mezkeratta mevcut olan zarar aslında mevcudu
:zahirlerden tahsule başlar ki lisan-ı tıpta ona alkolizm derler. Mezkeratın ihtilafı enva-ı ve
erakibi ayrıca bir haseye malik olduğu halde vücud üzerine olan tesirleri birdir. Mezkeratın
esiratı mazruresi yalnız vücud üzerine olmayıp kuvve-i akileye ve adabede iras-ı muzar
eylediğinden tesiri mezkerat şu üç kısma münkasım olur:
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Kısmı evvel -mezkeratın akla tesiri- mezkeratın akıl üzerinde icra eylediği tesiratı üç
derece olup birincisi derece-i tenbihtir ki asabı tehiç etmekte, nabzı süratle atmaya, yüz
kızarmaya, gözler parlayıp hürret peyda etmeye, kuvve-i akliye izharı neşat eylemeye başlar.
İkinci derece-i sekeridir ki insan bu derecede kuvve-i akliyesini kaybetmeye, hezeyana,
kıyı ve vusyana başlar. Uykuya meyli müştet olur. Çok ter döker velhasıl vücuda bir inhitadı
umumiye tari olarak taama olan kabiliyeti mefkude olur. Üçüncüsü derece-i muterdir ki
nabzın ve teneffüsün bedaat kesb etmesi, hadikayı aynin inkibaz ve inbisatı, teşnic, ağrı, uyku
bunun delailindendir. Bunu mevt takip ederek adelatı teneffüsenin inhilalından sekranı
mahnuken vefat eder bu derece-i ahire mezkeratı suret-i müfredede istimal edenlerde az bir
zaman zarfında zuhur eder. Bundan başka mezkerat daha bir çok imrazı tevlit ederek umumi
cihazı asabiyi mariz eder. Bunun arazı olarak hevası gayb olur. Kuvve-i akliye ve hizmette
zayıf husule gelir. Mezkeratı ziyade kullananlar, ve devam üzere harekette bulunanalar bir
nevi hastalığa duçar olurlar. Bu maraz pederden evlada miras olarak intikal eder. Bu marazla
alil olan kimseler muhakematı akliyelerini bütün bütün kaybederek esbabı cüziyeye nazır
taacüb ile bakarlar. Gayrı itiyadı bir takım işler yaparlar. Şu ahval-ı mezrude o hastalığın
defile mündefıl olabilir. Mezkeratta mevcut olan alkol kana karışarak onunla beraber devrana
başlar. Bu alkolu kan dimağa vasıl olduğu zaman kendisi için bir münfiz bulamaz ise dimağın
terkibini bozar, kuvve-i akliyeyi tadil eder. Kısmi sani -sıhhat ve maraz itibari ile mezkeratın
vücuda tesiri kan kalpten müsfa olarak huruç ile ve vücudu beslemek, anı inhitadan muhafaza
etmek, havadan iktisab ettiği oksijeni vücuda tavzi ile nümasına hizmet etmek ve şu suretle
kendisine tevdi olan ve zayıf adedi mahmeyi icra eylemekte iken mezkeratı mideye dahil oldu
mu kana sirayet ederet bununla beraber devrane başlar ve oksijen ile ihtilatı husule gelerek
evvelce vücut beslenip dururken ceset zayıf olarak bir çok hastalıklara maruz olur. Bundan
maden reitin kebt, madde, galyeleri layık olduğu vech ile itmam ve zayıfe gayrı muktedir
olurlar. Orada alkolizm tertip ederek ciğerlerin boşluğundan bulunan havayı ihrak ile
vazifelerini bihakkı itmam edemezler.
Mabedi var.

KIBRIS TEFRİKASI
Yadigar-ı Muhabbet
Mucib Bey -tekrar teşekkürümün kabulünü rica eylerim, var olunuz. Of! .. yine fenalık
geliyor! Oturamayacağım! Müsaadenizle yatayım! "dediği sırada odadan içeri yavaşça bir
cariye girip Hüsrev Efendinin geldiğini, ve yanında hekim bulunduğunu ihbar etmesi ile
Nuriye Hanım kendi kendisine 'aman! Bu doktorlar da fazla şey! Verdikleri mualecatın bir
tesiri görülemiyor.' Tarzında mırıldanarak diğer bir odaya gitti, genç kız da validesini takip
etti.
-37Vaka Mucib Bey, selameti afiyetini temin için hezakı etba tarafından peyderpey verile
gelen ilacı içmekte -sair hastalar- gibi hareketi istiğnakaranade bulunmuyor idi ise de yine
vücutça istifadeye muktedir olamamakta idi! O cihetle manen maddeten ızdırabatı mertebe-i
kemaldeydi. Mir mumaileyh gah, hal pür melalını pış nazar mütalaa alarak - helak-ı kerimin
beni beşerden bazılarına vedia buyurduğu sıhhat ve servet gibi iki hazine-i saadeti
mavtahalinde istimale muvafık olamayıp da fektanı halinde duçar yeis ve nedamet olan erbabı
sefahat milu- kalben nihayet derecelerde tesir olur, gah, Nüber Hanıma olan şiddet ibtilası
beraber bir vakitten beri hicran içinde çöktüğü ve henüz kurtulamadığı alam ve meşak-ı
ruhaniyeyi dur ha dur ederek "ayam-ı inbisat iledir lezetti hayat, tufan gamda adama lazım mı
emri Nuh" mealince mevti yine dolayısıyla hayata merci bulurdu.
Bir de Nüber'in Bursa'dan avdedi neden tehir ettiğini bilmediğine ve şimdiye kadar bir
haber alınmaması hasebiyle mumaileyhin de orada hastalanıp kalmış olmasını ihtimalatı
galabeden gördüğüne mebni Muhib Beyin infialatı aşıkane ve tasviratı dılhuraşanesi gittikçe
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kesb-i takviyet etmeye başladı. Bir surette ki, müddeti galile zarfında biçare delikanlının
hayatından ümitler bütün bütün münkatı olmak radelerine gelmiştir! ...
Bu, şayan-ı merhamet, feruşte sireti çocuk, aralıkta bir, gayetle derin uykuya dalar, ve
esnayı nevmide hazin arayı eder. Bir tebessüm izharı ile "ah! Ömrüm! Hayatım! Nüber!
Görülmez misin? Allah bilir, daha ziyade intizara tahammül yok! Felek bana müsaade
etmiyor, her ne arzu edersem hilafına gidiyor. Sen de mi ona tevfik-i hareket ediyorsun?
Kurban olayım! Doğrusunu söyle! ... Böyle dert hasret içinde helak olduğumu ister misin? ...
Mabedi var.
KISM-İ EDEBİ
"Muhterem refikalarımızdan: Vudinali"
"Remzi Beyef endindir."

Mest-i nekibi ki sed zebandır
Ulviyet-i aşka tercümandır!
Mahmur bakışlı, nazlı canan,
Reşk-i aver hur vaktiseyandır!
Bildim ki: şu macera-yı sevda,
Mihrak,acı bir derin figandır!
Tabımdaki nev hayal, şairim:
Sermaye-i hüzn-ü şairandır!
Remzi-i şikeste balın ey yar!
Giftar-ı hazin ve gam fişandır!

MÜTENEVVİA

Çin Ahali-yi İslamiyesi
Çin'in mecmu sekinesi hakkında bir hayli ihtilaf bulunmakla beraber 300 milyon
oldukları umumen teslim edilmektedir.Bu miktarın içinde 20 milyon ahali-yi İslamiye
bulunmaktadır.
Çin'e İslamiyet hazret-i fahri risalet zamanında dahil olduğu, bu memlekette tenasilik-i
şayan-ı dikkat bir dereceye vardırıldığı ve ahali-yi müslümanın ahlak-ı hüsniyesi nazar-ı
dikkate alındığı surette mevcutlarının bu kadar çoğalmasına istiğrab edilmez.
Her sene Çin ahali-yi ğayr-ı müslemandan bir haylisi din-i mabeyni ahmediye duğul için
ulemayı İslama müracaat etmektelerdir.bunun sebebi ise aileler arasındaki münasebet-ihüsne
ile ahali-yi islamiyeninbütün sınıfları arasında hüküm ferman bulunan efkar-ı müşfekanedir.
Münakihatın suret-i mükemmelede icrası ve içinde sıkıca vukua gelen kaht-ı
münasebetiyle bir takım halkın evladını satmak mecburiyetinde bulunarak bunları bir şefkat-ı
dindarane ile Müslümanların alıp adab-ı İslamiye dahilinde terbiye olmaları gibi iki mühim
hal nüfusllllarının artması initac etmektedir.
Satın alınan çocuklara adeta evlad muamelesi eeedilerek hüsn-ü terbiyelerine ihtimam
etmek vasınca haddi lazıma vusullerinde dükkan, sermaye ve kız vermek hülasa kendilerini
sefaletten kurtarıp tarık-ı feyz ve saadete isal eylemek gibi halleri her vakit vukua bulur. Hatta
bir kaht-ı zamında alınan 1 O bin çocuk bu suretle muamele görmüştür. Bu gibi muhtedileri o
kadar çocuktur ki ötede beride bir takım hususu şehirler teşkil etmişlerdir.
Çin ahali-i islamiyesi hükümete sadakattan ayrılmazlar. Hemen umumen ihal-ı senet ve
hanif-i el mezheptirler.
Bu 20 milyon ahali 18 ayal ta münteşirdir.
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Çocukların dudakları uçlarında husula gelen ve o çocuk tabiri olunan marazın kolayca
tedavisi için günde üç defa şab ile oraya dokunmalı.
İLAN

Selanik vazmiri ve en güzel tütün mahsulu çıkan memalike bilhassa giderek her cins
tütünlerden tedarik ederek Lefkoşe'de fabrikamızda kesip feruhat etmeye başladığıma ve
numuneleri görmek arzu eden zevat-ı kiram Dibuzziyetuma teşrif buyurdukları halde her
suretle memnun edeceğimi arz ve ilan eylerim.
Fabrikatör
Yorgi Kiryazi
Sahibi imtiyaz
Ko(izade Mustafa Asaf

29

KIBRIS
1310
_ Teşrin-i Evvel Ifrenci Sene 1894 "Siyasiyat, Edebiyat, ve Fünundan Bahseder",

I O Teşrin-i Evvel Rumi Sene 131 O

İFADE-İ MAHSUSA
Ceziremizin halı hazırını müşahede ve istikbalini mütalaa edenleri hissiyatı ne derecede
-ı müteezi olduğunu tayin ve tavsif etmek cidden imkanı haricindedir.
Bu dereciyi anlamak halı sabık ile hali hazıra mütalaa olmaya mütevakkıf bulunduğundan
im bu babda beyan edebileceğimiz efkar "Bu gidişle halimiz ne olacak?" sualidir.
Ceziremizin servet ve ahalisini maişet ve refahatı ziraatı münhasıl olup bunlar ise arpa,
~ day, burçak, pamuk, zeytin ve hurubu mahsulatı araziyesinden ibaret bulunmaktadır ki
- areti dahi teşkil eden vsıta bunlardır.
Bir rençber nice bin mahnu meşaki ve masrafla zikr olunan mahsulata muvaffak olarak
yatı matlubeyi intizar eder. Bu intizar mevsimi şitanın hululü ile münkatı olur. Eğer hariçten
ııbubat ve mahsulatı saire için talep ve kabulümüzse Kıbrıs'ın hal-i maliyesi berbat ve
elhusus zirai duçar enva müzayaka ve müşkülatı olarak umumi bir perişanı ve zücaret
ükürn sürmeğe başlar.
İşte bu sene ceziremize enfelbeyan hale giriftar olmuştur ki neticenin tasurunda bir takım
anzara-i hulana ki tesadüf olunacağına şüphe olunamıyor.
Her kesin mahsulatı yani başlarında duruyor, masrafı ödeyecek radede bile fiyat
ulamıyor. Borçlular faizini tavsiye edemiyorlar. Tüccarlar haim ve hayran kalarak ne yolda
eket edeceklerini bilemiyorlar. El hasıl ceziremizin serveti ve ticareti bu gün haleti nezide
ulunan bir hastaya teşpiye olunsa sezadır. Bunun çaresi ise ciddi himmetleri seri tedbirlere
utevaffık kalıyor.

Allah muinimiz olsun.
AHVAL-I ALEM
Çin ve Japonya arasındaki muharebeye dair olmakta olduğumuz Avrupa gazeteleri bir
hayli malumatı cami bulunmuştur ki bunları tamamıyla tercüme etmek gazetemizin birkaç
nüshalarını sırf bu cihete hasır etmek lazım geleceğinden bu babda şimdilik hasıl etmediğimiz
fikrin mecmalen derci ile iktifa olunması münasip görülmüştür.
Muharebe-i bahriye hakkında Avrupa muharririn askeriyesi tarafından neşr olunan
mütalaat-ı galibiyet ve mağlubiyetin bir tarafa suret katayede aidiyetini gösterecek derecede
eğilse de netice-i muharebenin Japonyalılara menfaat bahş olunacağının ima eylemektedir.
Geçenleri vuku bulan muharebe-i bahriye üç dört saat devam ettikten sonra Japonya sefaini
ekilip ertesi gün bir daha avdet etmiştir. Şu keyfin Avrupa muharririne askeriyesini esna-yi
muharebede Japonya sefainin dahi 'müddet-i mayede açık denizde kalmayacak derecede
hasar-ı dide olduklarını hüküm etmeğe sevk etmiştir ki bu hükmün asabiyeti azade şüphedir.
Fil hakike Japonya sefaini ziyadece ruhanedar olmamış olsaydı Çin sefaininden dert-i
kıtası gark olmuş ve diğerleri de hasar-ı azim görmüş iken sefain bakiyeyi yakamalen
yakamık ve gark etmek veyahut esir eylemek için ertesi gün bir ikinci hücum kifayet eyler idi.
Bu hücumun vukua bulmamış olmasına nazaran Japonya sefaini dahi bir an evvel Japonya
tersanelerinden birisine avdet lüzum görmüşlerdir demek olur.
Muharebeye dair alınan tefsilattan bir cihet daha münfehim olr ki o da şayan-ı düktedir.
Çinliler uzaktan Japonya donanmasının hücumunu görür görmez yedi bin kişiyi karaya
çıkarmakta olan nakliye sefainini muhafaza için sefain harabeden bir hat müdafaa teşkil
etmişler ve Japonyalılar bu hattı kesre etmek üzere birkaç defa şiddetli hücum etmişler iken
Çinliler pabirca-yi sebat olup sefain mezkureyi muhafaza etmişler ve anlarda hamil oldukları
yedi bin kişiyi karaya çıkarabilmişlerdir.
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Lisan-ı tarihade (Yalo) muharebe-i bahriyesi namile yad olunacak bu muharebe-i
iyenin Çin ile Japonya'nın ilk ve son muharebeyi bahriyesi olacağı meznun bulunur.
Çinlilerin en mühim bir filoları Avrupa' da olsa dahi en az yedi sekiz ayda ancak kendisini
playabilip denize açılabileceğinden o vakte kadar iki devlet arasında bahren mütareke-i
ıztırarye hasıl olacaktır.
Biren muharebe vukua bulmakta ise de bu babda bir güne malumat musukaya desteris
lunamamıştır.

***
Fransa hükümetinin madağşikar ceziresi üzerinde ilan etmiş olduğu himayesini muhafaza
usunda mevcut amal ve efkarını ispat edecek evrak sayesinde olmak üzere Avrupa
gazeteleri Londra'da Fransa müslahatınzarı Mösyö (Disturnal) gazetesinde gönderilmiş olan
ir mektubun suretini neşr ediyorlar.
Nastandara gazetesi nüsha ağiresinden birisinde Londra'daki madagaskar konsolosuyla
ir muhbiri arasında cereyan etmiş olan muharebeyi yazmış olduğundan Fransa
maslahatkazarı Londra'da madagasgar konsolosu mucidi olmadığını ve Fransa'nın cezire-i
mezkure üzere ilan-ı humaya etmiş olmasına nazaran Madagaskar'ın düvel-i ecnebiye
ezdindeki memurları vasıtasıyla cereyan edenceğini dermeyan etmiştir.Şu mektup Fransa
ükümetinin madagaskar hakkındaki politikasını güzelce tayin ettikten başka İngiliz
gazetelerinin neşriyatına karşı da bir cevap mesket olduğundan şayan-ı ümittir.
Madagaskar'dan
alınan malumata göre Huva hükümeti Kurtafan limanının Fransız
tarafından işgal olunacağı ihtimaliyle mevcut askeriyenin kısmi külliyesi Tamato'dan
Avrupa'ya sevk eylemekte imiş.
HAV ADİS-İ MAHALLİYE
Limason taraflarında cami-i kebir civarında ve kale-i kebir meydanında ve tekke-i şerif
karibinde bulunan kerhanelerin yirmi dört zarfında set ve iptalı nizam-i cedid mevcibince
lediye tarafından emir olunmuş ve muin olan yirmi dört saat hitam bulmazdan evvel
ümlesi birden kapatılarak sakineleri keffeten başka mahalle-i kenardan hane tedarikiyle
bulundukları işlerden çıkmış oldukları muhbirimiz tarafından lisan-ı behdetle bildirilmiştir.
İngiltere'nin bahr-ı sefit donanması mahı halin yirmi sekizinci güni ceziremiz limanının
vürut edeceği şayiası kesb-i takviyet eylemektedir.
Mahi halin irfancının geçen on yedinci Çarşamba gecesi tuzla iskelesinde cami-i kebir
karşısında vaki-i küçük han maruf kerhane ittihaz olunan handa ekasit etmekte bulunan Paşa
köylü Rıfat bin Hüseyin ile bir odada bulunmakta iken o akşam-ı merkumeden çoktan beri
görüştüğü diğer bir kimse han-ı mezrube gelerek odaya girmiş ve merkum-ı Rıfat bu
haldeyken munfail olarak merkume fahişeyi üç yerinden bıçaklamış ve müteakiben polise
giderek vukuyi hali bilbeyan teslim ('olmuş ve mecruhe-i merkume dahi hastahaneye nakl
olunmuş olduğu muhbirimiz tarafından bildirilmiştir.
Tuzla iskelesinden bu belalı handa bu gibi ifalı cinayet ve şeniit ekseriyetle vuku bulup
bir çok defalar gazetelerle lazım gelenlerin nazarı dikkatleri celp ve çare-i indifaı talep
olunmuş ise de şimdiye kadar bu babda bir günaha teşebbüste bulunmaması doğrusu hayretten
ziyade nefreti mucip olmaktadır.
Binaenaleyh bu fahişe haneler hakkında belediye kararına zile mevki-i ibraya vazi olunan
bendin icra-yi efkanı himmet olunacağında idi.
Geçen Perşembe günü umurfa tarikiyle karlı dağda irsa olan vilayet postahanesini amil
olunan çanta esnayı rahide postacının dikkatsizliğinden dolayı her nasılsa zayi olmuş ise de
polis tarafından edilen tahri üzerine muehiren bulunarak dağa irsal olunmuştur.
Lefkoşe'de belediye çarşısına götürülen garibin için belediye tarafından bir kuruş olduğu
gibi tartılan yünler için dahi ayrıca bir kantar resmi alındığı malumdur.
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Bu kere alınan malumat-ı mesirkadaya nazaran belediye bu hasılata kani olmayarak
kantar ile tartılarak bayii ile müşteri beyninde uyuşulan hububat için dahi yine kantar resmi
almakta olduğu anlaşılmıştır ki doğrusu buna bir mana verilememiştir. Eğer her satılan şey
· in bir de kantar resmi verilmesi belediye meclisinin emri hizasında selahiyet ilinmek lazım
gelir. Yoksa çarşı memurunun kendi rai ve tensibi ile icra olunur ise belediye komisyonunu
nazar-ı dikkatini celp ederiz.
Şaki-yi meşhur yollarının muhakemesi mah-ı halin yirmi dokuzuncu tevni Lefkoşede
inikat edecek şebisi müteneveyi cezaiyede raiyet olunacağı istihbar olunmuştur.
ŞUUNAT-1 OSMANİYE
Memalik-i mahruse-i şahanelerinin her türlü beda-i Medine ile piraste olması nezdi meali
.e fethi hümayunda digayet mültezem bulunmakla mucibi fevaid ve menafi olan her nevi
irtiriat ve keşbiyat-ı ahirinde hemen memaliki mahruse-i şahanede tatbikine irade-i hikmet
ifade-i melakuneleri şer fetalik buyrulmakta olduğu malum. İşte bu cümleden olarak mösyö
Matiyo nam-ı zatın parsede zai el ve ayak cerrahiye imalına mahsus imalathanesine bundan
mukaddim-i henruran Osmaniye'den birkaç efendi izam buyurularak bu hususta iktiza eden
malumat ve mimarseye biraz meynektesab tehye edilmiş idi.
Henruran şaban-ı sınat mezkureyi balinsibe az denilecek bir zaman zarfında talim ve
tahsile muvafık olmalarıyla bunların malumatından bu race istifade edilmek üzere salefel zikir
ameliyathane gibi der saadetçe dahi bir ameliyathanenin tophane-i amireye mulhak olmak
iizere tesisini irade-i seniye-i cenab-ı hilafet penahı seneniha hara-i sudur olmuş olduğu der
saadet evrakı hevadisinde menzuru cisim iftiharımız olmuştur.
Fahri yaveran hazreti şehriyariden olup üç seneden beri karadağda bulunan süvariyi
uallimi kaymakam izzetli Tevfik bey ile muavini hassa mülazım saniyelerinden Hamdi
Efendi ikmali vazifeye vazife imiş oldukları cihetle mumaileyhin hüsnü hareket ve
imlerinden pek ziyade memnun kalmış olduğunu ve şayan buyurulan müsaade-i seniye-i
hazreti hilafet penahı üzerine der bar şevketi karara gönderilmişolan dokuz talebeye ilaveten
e ihsanı biimtinanı hazreti tacidareye iğtiraren altı yedi talebe daha göndermek arzusunda
ulunduğundan bunların der saadette sevki ve izamını dahi mumaileyhi tevdi etmek
arzusunda bulunduğunu Karadağ prensi hazretleri beyan ve iltiması eylemiş olduğuna dahi
tine sefaret-i seniyesinden kişide kılınan telgrafname üzerine mumaileyhuma Tevfik Bey ile
Hamdi Efendinin avdetleri ve müşarileyhi Prens hazretlerinin arzusu veçhile talebe-i
umaileyhin dahi mekteb-i şahaneye kabulleri hususuna müsaade-i seniye-i hazreti hilafet
nahı şayanı buyurulduğu işitilmiştir.
Saye-i mükemelliyete hazret-i hilafet penahide nev be nev saha erayı zuhur olan terkiyatı
asriye-i şehriyariden olarak fabrika-i hümayunlarca icra buyurulan ıslahatı ve Avrupa'da celp
lunan alatı ve davatı ile hıbta baş yar ve ağyar olacak bir suret-i mükkemeliye ve nefisede
ıensucat-ı imal ve tahviye edilmekte bulunması cihetiyle esakir-i şahane ve zabitince
üptezi çokların mezkur fabrika-i hümayunlar mamulatından mübayesi geçende emri ferman
.urulmuş olduğu gibi polis memurunu melbusatının dahi fabrika-i hümayunlar
ulundan imalı müftezayı emr ve ferman hazret-i zıllulahiden bulunması ile makamı aliyi
askeri ile zaptiye nezareti celilesi arasında cereyan eden muhaberat-ı neticesinde bir
ucibi emr ve fermanı mükemmeliyet unvanı cenabı tacidarı çokların mübayiesi ile tersiye-yi
ani muamelatı ifa buyurulmuştur.
HAV ADİS-İ HARİCİYE
Almanya imparatoru haşmetli Kilirim hazretleri tarafından (Güngesberiğ) de irat edilen
-ı Rusya gafili siyasiyesinde güzel bir tesir hasıl eylemiştir. Almanya'nın Rusya ve onun
üttefiki addolunan Fransa ile münasebet-i hüsnede bulunması sair ittifak-ı müselles
ında bu politikayı teriç ve iltizam etmelerine badi olacağından imparator hazretlerinin
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· en irat etmiş oldukları bu nutkun ne mertebe ehemmiyeti haiz olduğunu beyana lüzum
ez.
Sulh-i civayene ve hissiyatı müselmet perverane ile meluf bulunup ancak münafih
- tereklerinin seyanet ve vikayesi asayişi umumiyenin ifa ve edamesi maksadıyla akt-ı
ıtayı intibak etmiş olan Rusya ve Fransa devletlerinin takriri mebane-i sulh ve asayişe dair
parator Vişar ile tarafından der meyan edilen ümitleri boşa çıkarmayacakları şüpheden
dır.
Fas hakimi bu son zamanda Avrupaca kesb edildiği umumiyeti mevkiyesi hesabiyle
- eli ecnebiyenin hakim müşarileyh ilkesinde tervici ticaret zamanında konsalatuların teşkili
ında muhaberata müteşebbis olmuş ve faktı Fas hakiminin bu hususa dair İspanya
vletine gönderdiği bir notada helyevm dahil beynel kabail bazı asarı ihtilatıyla devam
ylediğinden naşı şimdilik konsalatuların tesisi namünasip olduğu tavsiye edilmiş. Vasyanya
vleti bu maddeyi düvelli saireye tebliğle konsalatular teşkilatını tehiri için iknaya
ışmakta bulunmuş olduğunu tancadan ihbar olunur.
Divan-ı Yunaniye ecnebi dainleri ile Yunan hükümeti beyninde bir sureti tavsiye tağrisi
selesi efkarı ammeyi işgal etmekte ve gazeteler için bir çok sütun imlasına vesile
lmaktadır.
Geçenlerde akt olunan bir konferans esnasında mösyö Takribi bundan sonra daimlerin
Yunan Hükümetinde bir faiz ihnine intizar etmemeleri lüzumunu alenen beyan etmiş ve
umaileyhin bu beyanatına mukabil konferansa iştirak eden heyeti merhase canibinde
endisinin muktema daimlerin hakiki hiçbir veçhile zayi olmayacağına ve memleketin ahvali
aliyesi kesb-i sulh ettikten sonra düyunu faizlerin kamilen tediye edileceğine dair vukua
ulan ifadatıyla bu günkü beyanatının yek diğerine muhalif zuhur ettiği ihtar edilmiştir.
Atina' da en ziyade ciddiyetle maruf olan Efimiriz namı gazete bu hususa atfı kelam
ederek diyor ki:
"Ecnebi merhasları canibinden bize isnat edilen töhmet iki maddeye müstemdendir.
Evvela Yunan hükümetinin daimlere mümkün mertebe az para tediye etmek maksadıyla
hazinenin varidatının hakiki miktarını ketum etmesi saniye daimlerin kendi parasıyla imhayı
düyun etmek istemiştir.
Yunan hükümetine atf edilen şu iki halin birincisi mösyö Tariki bi 'nin 1894 senesi
budacesinde on milyon dirağı kadar bir fazile-i varidat husule geldiğini iptida meclisi
mebusane ve muhirade tavsiyeyi düyun hakkında icra olunan müzakerat esnasında ecnebi
merhaslarına ilan ettikten sonra ifadatı sabıkasının aksini iddia etmesinden ileri gelmiştir.
Beyanatı mütenafezeyi mebhuseyi işitip dururken hazineye varidatının miktarı hakikisi
daimlerden ketum edildiğine dair olan rivayete Yunan hükümeti acaba ne cevap verecektir?
İkinci noktayi itiraza gelince mösyö Tarikibi canibinden der meyan olunan son şerait
ahkamına tevfikan tanzim edilen imhayı düyun cedülüne bir kere nasip nigah edilecek olursa
ecnebi daimlerinin müddeyatı vakalarında ne kadar mehak oldukları ilk nazarda aşikar olur."
İZRAR-1 MEZKERAT
Huşa-i muadeyi muhatı adalete duçar olarak imrazı habiseden karuh muadiye ve zekam
müzemin gibi imrazı asabiyede feliç, sıra, el titremesi gibi netice-i hevelana giden tahlisi
keriban eylemek pek zor olan bir takım emrazı husula gelir. Emrazı bedniye müskeratın terk
olunması ile zail olabilir. Bazıları mezkuratı istimalini sahukada hüzün ve ferah gam ve hem
zamanında zaruri les temal olduğu iddiasında bulunmakta iseler de bu batıl bir iddiadan
ibarettir. Bir kısmı da halı sekirden kurtulduktan sonra nefsinin mezkeratı muzratından salim
olduğu zan ve ahistede bulunur ise de bu selameti muvakkat olduğu gibi bu zanda batıldır.
Mezkeret daima failini icra eder. Eğer tesiratını pederde göstermez ise evladında ve hatta bazı
defalar fiiliyatı duçar tehir olarak ihfadede zuhur eder. Meyal-ı mezkerat olanların çocukları
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imrazı müteadedeyi mezkureye maruz olurlar. Mazmum ve mayup olan bu gibi mirası
ma terk etmekle iftihar edecek müşfik bir peder tasavvur olunamaz.
Kısmı salis mezkeratın adaba tesiri adab-ı nefside mevcut olan kuvva-i saire gibi bir
rvettir. Adab-ı heyeti içtimaiyenin hafızı, insanın mümeyiz hakikisi, şeref ve meziyet
· yenin mübnasıdır.
Meskerat denilen o muhrip hayat-ı sukutları yavaş yavaş izale ile insanı öyle bir hale
· · ki insanı kendisi ile iftihar ederek başkalarını hakir görmeye tabiatın nefret ettiği ifalı
fütur yapmaya, lisanı ile kelamatı reddiyeyi istimala ile her türlü mefasidi işlemeye
cap kabaiye zillete razı olmaya ve hatta detaiti hamallığına bile çekinmeyerek girişir. Bu
Avrupa ve Amerika'da vukua bulan bir takım cinayet ve kebaihin ekserisini esbabı tahkif
cak olsa meskerattan başka bir sebep kati bulunamaz.
Amerika'da mezkerat yüzünden 10 sene zarfında vukua gelen ziyanı burada zikretmek
- siptir. İzrar-ı mezkerattan dolayı bu müddet zarfında telafi-yi mafat için üç milyar Frank
olunmuştur. Mezkerat sebebiyle kati olunanlar 1 O bin kişi olup yine o sebeple ihrakı
emvalı hesaratı 500 bin Frank'a reside olmuştur. Hariklerde vefat edenler 3 bin nüfus
kocalarının mezkeret belyesine duçar olarak ermile bıraktıkları kadınlar 13 milyon,
olarak bıraktıkları 1 milyon, mezkerek sebebiyle hapse girenlerin miktarı 150 bin
"dir.
Şu istatistik bize mezkeratın mazeretini bir vece icmal gösterebilir. İnsan vakit bir zevk
müebbet bir saadeti mahf etmemelidir. Müslümanlara mezkeratın menh olması bir
ete müstenit olduğu yalnız bu gibi imsale ile değil daha bir çok müşahedat ile tezahir
r. El hasıl insanın aklının vücudunu kuvvetinden yermesi ahlakını tehzib eylemesi lazım
lirken bu gibi faydesi yok, zararı çok olan şeylerle uğraşmasından ise taksili fezaili ahlaka,
ve fünuna hasır vakt eylemesi evladır.

KIBRIS TEFRİKASI
Yadigar-ı Muhabbet
Suphanallah! Aradaki hicran ta bikıyamete gidecek mi? Telafi-i mafat miser olmayacak
? Ah ... Nuri! ... "Bu hale mi olmalıydı müncer, sen söyle bu ülfeti ey sitemkar biraz
cuttan sonra hayır hayır! Sana da kabahat bulmam! Hükmü kader böyleymiş lakin ... ah! ...
in bir genç aşığa göre dünyada naili meram olmamızın maşukunu arkasında bırakıp gitmek,
usen vücuduna maksadı hayat bildiği sevgilisini -ömrünün son deminde olsun- görmeye
kadar hazin ve medhis bir haldır. Yollu garip, garip söylenirdi.
Takdim eden hadayadan dolayı Hüsrev Efendinin hissiyatı maluma, ve efkarı muzlimesi ayı kaderle düştüğü ummanı felaketin emvacı müteveliyesi arasında kalan ve ümidi halas
in çabaladıkça rafta rafta tab ve tev~nı kesilerek müstüğrakı behis ve fütur olan- bir felek
zadenin haline müşabeh idi.
Nuriye Hanım mabel mebaatı olan bir tanecik oğlunun temenni-yi afiyeti babında yerlere
.panarak cenap-ı kadı elhacattan, nasıl bir suzişi müzdaribane ile istediayı lütuf ve inayet
erse Mediha Hanım da bu babda validesine piro ola;ak o barika baladırgaha dest keşayı
tikal ile arzı niyaz eylerdi! ...
Fakat hikmet-i ileyhiye idare aklı beşer kasırdır. Binaenaleyh delikanlının müptela olduğu
illeti mehlike şiddetle hükmünü icra ede geldiğinden çocuk günden güne mevta takrip
ediyordu.
Mediha Hanım, sahihen muhtacı teslit iken ara sıra fevkalade bir iktam ve metaneti ibrazı
ile peder ve madarının izale-i tesiratına mudar olacak küffatar müteselyanede bulunurdu!
Zavallı hüsrev efendi vakit vakit hastahanenin yanına gidip nazını tutar ve yine şaşkın ve
ğamkin bir tarz ile dışarıya çıkardı
Bazı defada mumaileyhin hurmi kendi odasına gitmekle aralarında şu vechile bir
muhareve ceryan ederdi:
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Nuriye Hanım -Ah! Yarab! Ne yapacağız! Efendi! Mucip gittikçe ağırlaşıyorl, ..
Hüsrev Efendi -Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum! Halimize cenab-ı hak merhamet
etsin. Kaç oldu hekim getiriyoruz?
Nuriye Hanım -Adam sizde ... Hekim ne yapacak! Bugüne kadar verilen ilaçlarla odanın
içi ispinçiyar dükkanına döndü! Bir faideyi mufid olmuyor! Nuri'den haber var mı?
Mabedi var
MÜTENEVİA

Etfıal-ı Mus evi ye
Musevi çocuklarındaki ve fiyatın edyanı sairede bulunanların yetiştirdikleri ve fiyatından
binnisbe daha az vukua geldiğine öteden beri dikkat edilmiş ise de bu hal ahiren istatistik
meraklılarından Musevi o felemanında nazar-ı dikkatini celp eylediğinden bu babda Bad,
Erfuret ve Mevniğ şehirlerinde vuku bulan tetkikatı hulusasına bir veche ati tayin
eylemektedir.
Bad şehrindeki Hıristiyan çocuklarının binde iki yüz yetmiş kadarı henüz ilk sene
zarfında helak olmakta imiş. Halbuki buna mükabil Musevi etfalinin binde ancak yüz seksen
dördü helak oluyormuş. Erfuret şehrinde ise etfali Hıristiyanenin binde dört yüz dokuzunun
henüz ilk dört yaşları esnasında helak olmasına mukabil Musevi etfalinden yalnız yüz doksan
ekizi helak olur imiş.
Velhasıl Munih şehrindeki tecrübelerde bu iki tecrübenin gösterdikleri neticeyi irae
eylemiş.
Musevi etfalinde ve fiyatın bu derecelerde az olmasının sebebi validelerin hiç birinin
çocuklarını sudu valideye veyahut bir diğerinin yad hümayasına tevdi etmeyip doğrudan
doğruya kendilerinin meşgul olmasıdır.
Pedagoji yani alemi terbiyeyi etfal ile iştigal edenlerde bu hakiki teslim edildiklerinden
Musevi o falimanın şu istatistiği Musevi etfalı ile etfalı saire meyanında ve fiyet cihetiyle olan
fark-ı arae etmekten ziyade doğrudan doğruya valideleri tarafından büyütülen etfal ile bir
diğerin eline teslim edilen miyanından ve fiyatı nokta-i nazarından husule gelen farkı irae ve
tayin etmektedir.

İki Kızın Düellosu
Avrupa kadınlarında ara sıra düellolara karıştıkları işitilmektedir. Şu kadar ki bu
düelloların ekseriyesi türlü türlü esbabtan ileri gelmekte idi. Bu defa Cenova şehri civarındaki
Diyano - Marino karyesinde vuku bulduğu gazetelerde mütalaa edilen bir düellonun sebebi
ise bir delikanlıyı pay edememektedir.
Bu düello iki kız arasında vuku bulmuştur. Bunların ikisi de güzel ve gayet yakışıklı bir
delikanlıya sevmekte imişler. İkisi de.yek diğerine bu sevdadan vazgeçmeleri lüzumunu ihtar
eyledikleri halde yine hiçbir vazgeçmeyip düelloya karar vermişler.
Bu büyüyü yirmi bir yaşında genç ve güzel bir kız olup kalbi üzerinde açılan büyük bir
bıçak yarasında müteessirin yere düşerek helak olduğu zaman hasmı bulunan diğer kızda bu
naaş üzerine atılarak kendini helak eylemiştir.
Bütün Amerika' da tütün sarfiyatı bir sene zarfında bütün Amerika ahalisi taraflarından 54
milyon İngiliz liralık tütün sarfiyatı vuku bulup bu meblağın 40 milyon lirası sigara ve 14
milyon lirası dahi pipo ve saire gibi tütün içilecek alet ile bu uğurda diğer bazı sarfiyatı şamil
olmaktadır.

Sahibi imtiyaz
Kofizade Mustafa Asaf
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İFADE-İ MAHSUSA
Kürek ve müebbet cezalarıyla mahkum bulunan mahbusların Lefkoşe haricinde bir
müddetten beri bina ve inşa olunmakta olan hapishane bu kere hutame reside olmakla ilk yüz
kadar mahpus hapishane-i mezbure ile ve her birerleri münferiden birer odaya vazi olunmuş
oldukları istihbar kılınmıştır.
Hapishane-i mezburun sureti idaresi hakkında diyeceğimiz bir şey yoksa da 25 kanun ol
sene 1893 kanun-ı sani-i sene 94 tarihiyle 69 ve 70 numaralı nüshamızda bir mecrimin ıslah
ve tezhibi ahlakı yalnız hapsi cezasını ve ibsete olmayıp herkesin kabiliyet ve istidadına göre
talimi sinat ve itası nasihatle hasıl olacağını bir tafsili-i şerh ve izah eylemiştik.
Bu kadıya bugün memalik-i mütemadenenin ekser-i cihetinde kabul olunarak icra
olunmakta olduğuna nazaran bu babda başlıca irade delil ve berahına hacet görülemez.
erede kaldı ki hepsi cezasını insanın atisi için bir der-i ibret addecek olur isen kadıya
enfilbeyanın en ziyade muvaffıkı akıl ve hikmet olduğuna kanat-ı kamile hasıl olacağına
şüphe olunmaz.
Ceziremizde bulunan mahbusun için bu yolda bir teşbisin lüzum ve vücubu sair memalike
nisbetle daha ziyade ve daha ehemmiyetli bir surette his olunmalıdır ki bugün mevcut olan
mahpusların bir çoğu ve belki ekserisi sabıkalı güruhundan bulunmaktadır. Bu halde hapse
girip çıkan bir mücrim, ki ya cehaletin seyyiesi veya zarureti ve sefanetin su-i tesiri ile irtikab
ı curum ve kabahat işlemiştir. Tekrar habis cezasına düçar olmamak için kayd-ı vazife
etmeyeceği gibi düçar-ı mahbusatı dahi nefsinde ar görmeyeceği bedihidir. Çünkü bu bedbaht
insanlar medeniyet ve hüsnü muaşerat hissiyatından mahrumdurlar. Bu halde bunlar
medeniyet talim ile ıslaha muhtaç bulunurlar ki asıl maksadı da budur.
Bunun için luzumuna göre hapishanelere bir veya birkaç mualim ve nasah-ı maimurları
tayin olunarak irşad olunmalıdırlar.
Binaenaleyh şu fikrimizin hükümeti muhalliye ile beraber ahali vekilleri tarafından tasvip
buyurularak kuvveden fiile ihracına bezl-ı mukterat buyurulacaklarına
ümit varız.
Refikalarımızın dahi bu babda muaveneti fikriye ve kalemiyelerini davet ederiz.
AHVAL-I ALEM
Rusya imparatorluğunun hastalığı Avrupa muhafili siyasiyesini epeyce düşündürmektedir.
Çünkü müşar-ı ileyhin asayişperver bir zat olduğundan vefatı halinde bekay-ı müsalemet
i umumiyeye bir tezelzülün vukuundan korkulmaktadır.
Hakikaten imparatorun ittihaz-ı l' girdisi bulunan hatt-ı harekat-ı siyasiye itimad-ı
umumiyeyi müstelzim ise de Rusya'nın ihatas-ı ğevaile bir vakt-i müsait bulamamasından
ileri geldiğine şüphe edilemez.
Mea haza mütevefa imparator Nikola ve ikinci Aleksandır gibi hiddetli hükümdarların
harekat-ı müstebdanelerine bakılınca şimdiki üçüncü Aleksandır'ın itidalı halmiyyeti inkar
olunmaz.
İkza-i şarkide kain "Kore" şüphe ceziresinden dolayı Çin ile Japonya arasında tahdisle
elyevmi devam eden muharebat-ı mücriyede Japonyalıların izharı galebe eyledikleri ve
Çinlilerin memaliki dahilyeyi badiyesinden sevki askere vakit bulabilmek için temdidi
muharebeye erae-i hevahiş ettikleri ol ve ahir yazılmış idi.
Şimdiye kadar vuku bulan bazı beri muharebelerde Çinliler muzaffer oldularsa da
Japonya donanmasının daha muntazam olması ve emra-i bahriyesinin finunu harbiyede kat
ender kat mahir bulunması hasebiyle deniz üzerinde Çinlilere nefes aldırmamış ve hatta Çinin
pay-ı tahtı bulunan Pekin şehrine 200 mil mesafeye yakın ayrılmış olduklarından naşı Pekinde
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mukim Çin imparatorluğu ile vekulli ahlisinin düçar hicayi ile hazine ve evra-i hakaniyenin
Çin'in içeri taraflarına nakline karar vermiş olduğu bu kere Londara'dan alınan ihbarat
telgrafındandır.
Japonyalıların bu muzafferatı üzerine Kore kral ve askeriyenin dahi Japonyalılara ittihak
ederek Japonyalılara bir kuvvet-i cedide vermişler ve işte iki hükümet askeri birlikte olarak
Çinliler üzerine yürümekte bulunmuşlardır.
Eğer Çin devleti vaktiyle kilitli askeri ile donanmasını düşmanlarına karşı sevke muaffak
olmaz ise Japonyalıların pay-ı tahtı Çine kadar taarruz etmeleri müstebit değildir.
Lakin mukadimcede yazmış olduğumuz vechile Çin devletini İngiltere ve Japonyaya
Rusya iltizam ettiklerinden Çinin mağlubiyeti halinde İngiltere devletinin Çini muhafazayı
tamamiyeti mükesine mesareat ve Rusyanın dahi Japonyalılara
memaşatla tahsili
galibiyetlerine gayret etmek memuldur.
Hatta İngiltere ve Rusyanın bu efkarda bulunduklarına alamet olmak üzere bu defa
İngiltere devleti heyet-i vekilayı ansızın davetle akt-ı encümeni meşberet etmiş ve verilen
karar üzerine Hindistan cihetinden yedi bin asker alelacele Çinde kain Hun konağı iskelesine
sevki için hükümetine emri sari vermiştir.
Rusya matbaatının bu babdaki hılase-i neşriyatı ve mütalatı Rusya devletinin dahi
Japonyalıların Çin üzerine vuku bulan tarizatı ve muzaferiyatı memaniyet ettiğinden başka
Kore müdaasının çin faslında Japonyaya muavenet etmek tasvirinde bulunduğu malundur.
İmdi ve hala bakıldıkta imtidadı muharebe edip de Japonyalılar Çin memalikine duhule
feresatyab olurlar ise İngilterenin Çinlilere muaveneten müdafaya kalkışması ve Rusyanın
bunu çekemeyip Japonyalıların tarafını tutması muhtemeldir ki nihayet ila emr Rusya ve
İngiltere miyanında bir birudet ve husumenet tehdisi suhlel imkandır.
Böyle bir halı vukumunda ikza-ı şarkı muharebesinin İngiltere ve Rusya gibi iki devlet
rakibe-i mazumenin yek diğeri ile bozuşmalarını intac edebilir ki bunun Avrupa politikayı
umumiyesine ne derecede bahş-ı tesirat edeceği kolay kestirilir.
HAV ADİS-İ MAHALLİYE
İngiltere devletinin bahr-ı safit donanmasından üç kıtası geçen Çarşamba günü Tuzla
iskelesi limanına gelerek orada üç gün ikametten sonra cumartesi günü Fek Lenger ile Korfa
adalarına müteveccihen tahrik çarh-ı azimet eylemişlerdir.
Heyet-i vilayet önümüzdeki hafta karlı dağdan Lefkoşa'ya avdet edecekleri müsteğberdir.
(Funi Dis Kiro) refikamız cezire ile Suriye ve İskenderiye cihetine seyr-u sefer etmek
üzere ceziremiz ağnası tarafından bir şirket-i teşkiliyle iki vapur lişterlisini tavsiye ediyor.
Vakıa bu fikir pek muvaffak ise de ehval-i cariye ve maliyemize nazaran en evvel pış
nazar mutala olması lazım gelen madde ceziremizin alelumum terki-i ticaret ze ziraatıve
il
ahalinin temini maişat ve refahiyeti çaresini bulmak olduğundan ağnıyamızın bu yola sırf
himmet etmeleri daha münasıp olacakları der karardır.
Burada karutusa tabir olunan arabaların kühnelerinden ve arabayı çeken hayvanlara edilen
zulum ve tehtitten şikayet devam etmektedir.
'
Bu hususu gazetemizle biddefaat mercinin nazır-ı dikkatını celb etimiz halde teessüf
olunur ki bu babda bir güne teşebbüste bulunduğu görülmemiştir.
Mesarihe nahiyesine tabii Maratoğni karyesi karibinde vaki-i Rum kilisesini mai halın
geçen 22. pazartesi gecesi bir takım sarikler tarafından kürşat olunarak derunundan bulunan
500 lira kıymetinde gümüş kandil vesair kiliseye ait eşya sırkat olunduğu mustağberdir.

Lefkoşe Cuma Pazarı Fiyatı
Arpa kilosu 7 kuruştan 1 O kuruşa kadar
Buğday kilosu 14 kuruştan 16 kuruşa kadar
Burçak kilosu 16.S'tan 17 kuruşa kadar
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Pamuk litresi 12 kuruştan 13 kuruşa kadar
Zeytin yağı 15 kuruştan 16 kuruşa kadar
usam piyası 7 paradan 2 paraya kadar
Anasum kıyası 4 paradan 6 paraya kadar
Bakla 30 paradan 35 paraya kadar
Yün litresi 13 kuruştan 14 kuruşa kadar
İngiliz lirası 182 kuruş hesabıyladır
İLAN-I RESMİYE

Karantina
ara denizinin Buzborunu ve Modanya dahil olarak mezkur iskeleler beyninde vaki
ik körfezinin her kanğı cihetinden doğrudan doğruya virut eden kafe-i sefiyenin Tuzlada
denmek üzere on gün karantiniye vazı edilmeleri canib-i ali vilayetinden 1879 senesi
tina nizamnamesi hükmünce haizi bulundukları selahiyet ve mezuniyete binaen emr
yurulmuştur. Emri esili emza olunmuştur. Kaimi nam müsteşarul vilayet arturyunıhı
ıdağ.
ŞUANAT-1 OSMANİYE
Şayanı buyurulan müsaade-i seniye-i hazreti padişahı üzereine der saadette bulunan
ktebi aliyeye kayd ve dahil edilmek üzere Karadağ ahalisinden olup çetine sefiri yaveran
eti padişahtan emir alan harletu Ahmet Fuzi Bey tarafından Karadağa süvari mütamı
unan yaveranı cenab taciraden kaymakam izetli Tevfik Bey Efendiye terfiken gönderilen
bir çocuktan yedisi mekteb-i sultaniyeye kayd ve idhal edildikleri gibi diğer dördü dahi
f-ı sami-i sederetpenahiden bab-ı aliye celb edilerek yaver mahsus marifetle ikisi darul
akaya ve ikisi mekteb-i zayia gönderildiği istihbar kılınmıştır.
Suriye kıtasının ahvali mearifi ile Beyrut şehrinde bir mekteb-i tıbbıye tesisi ve teşkilinin
ucip olacağını muhsenata dair sabık Beyrut vulahık Edirne ziraat müfettişi izetli Reşit Bey
fından makam-ı sami-yi sadaratpenahiye taktim kılınan lahiyenin bateskire-i samiye
uarifi nezaret celilesine irsal buyurmasıyla ol babda bazı müzekerat mücereyan etmekte
lduğu müstahbeldir.
Der saadeti ziyaret etmiş olan icanıbden biri tarafından Koreye disvar nam-ı gazete ile
şr edilen bir mektupda saye-i terki ve aye-i cenab-ı padişahta asar-ı tekemülü günden güne
eşut aynı memnuniyet olan mekteb-i sultaniyeye yedi yüz talebeye talim edildiği ve
emaliki Osmaniye'de mevcut bulunan mekatip ibitidainin sureti mükemelede asla olunarak
asar-ı mahsuse-i terk-i meşut olduğu lisan-ı staişle beyan edilmiştir.
l'

HAV ADİS-İ
Japonyalıların o cesim donanması ve set-i
Japon donanmasının
hedefi maksadı ne
estirilemediğinden endişe her an çoğalıyor.
Prens Konğ Çinin makan olan Pekin şehrinin

HARİCİYE
Çin sevahiline asker çıkarmıştır. Bu halde
cihette olduğu Pekin ve Tiyanşanda
müdafasına bizzat mübaşeret etmektedir.

***
Istandart gazetesi bir muhabirinden alıp neşr ettiği malumata nazaran Japonlar Çinin
makan olan Pekini zabd ettikleri takdirde şehr-i mezkurde mütemekün düvel-i ecnebiye
tabasının himaye ve muhafaza olunup askerin yağmacılıkta bulunmasına
meydan
verilmeyeceği ve Pekin şehrindeki ecnebi tebasının hiçbir fenalıktan korkmaları
lazımgelmeyeceği ve bu hususa Japon askerinin baş komandanı Fild marşal yamağadanın
izzat mütahid bulunduğu Japonya hükümeti tarafından foranın makari olan Seul şehrindeki
cnebi siferasına tebliğ olunmuştur.
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Avrupa telgrafnamelerinde
Çin ile Japonya arasında icra-i teveset için Almanya
tarafından bir teklif dermeyan kılındığına ve fakat bu teklifin red olunduğuna ve devletlerin
Japonyalılar tamamenıhraz-ı
galebe edinceye kadar teveset etmemek hususuna karar
verdiklerine ve saireye dair bazı malumat münderc bulunmuştur.
Japonyalılar ilerledikçe devletler müdahalelerini hissediyorlarsa da böyle bir müdahale
ancak ittifak-ı umumiye-i düveli ile hasvelpezir olacağından şimdi hiçbir devlet başlı başına
müdahaleye cesaret olamıyor.
Berlinde yazıldığına göre İngiltere, Rusya, Almanya, Fransa, İtalya devletleri beyninde
müzakerata mübaşerat olunarak Çin memal-i dahilinde bulunan tabiye-i ecnebinin muhafazası
maksadıyla müştereken hareket etmek üzere muvafakat-i husule gelmiştir.müzakerat-ı
mezkure neticesi olarak Çin'de bulunan bilcümle meahedeli limanlar tersit ve muhafaza
edileceği gibi bu limanlardan bir tanesi bile muhafasız kalmayacaktır.
Çin sularında bulunan millel muhtelife donanması amirallerine talimat-I ita olunacaktır.
Eğer amiraller şimdiye kadar hükumet-i metbualarından bu hususta müştereken hareket etmek
emir alamamışlar ise bundan sonrası cümlesi ecnebilerin muhafazasına itina eyleyeceklerdir.
Japonya hükümeti sulhun itası zamanında müzakerata giremeyeceğini resmen beyan
ylemişler.
Çin-Japonya vukuatına dair Avrupa gazetelerinde menzuremiz olan telgrafnamelerdir.
Şaniğayı 21 teşrin-i evvel
Şimdiye kadar Çin münayında vuku bulan tekzibatın hilafına olarak Çin hükümetinin
aponya'ya sulh teklifinde bulunduğı temin ediliyor. Hükumet-i mezkure kuranın istiklalını
tikle beraber tazminat-I harbiye dahil ita edecekmiş.
Londara 13 teşrin-i evvel
Geçen gün yalın nehri sevahilinde vuku bulan küçük bir muharebe hakkında Tamiz
gazetesinin muhbiri atıdığı malumatı ita etmektedir.
Yalı nehri sahilinde iki bin Çinli ile Japonya askeri arasında vuku bildirilen muharebede
inliler düşmana pek az mukavemet edebilmiştir.Çinlilerin yüz kadar mecruh vermek ricat
eleri üzerine Japonyalılar Viyo mevkiini istila etmişlerdir.
Çinliler Yalı nehrinin sahil-iyernini geçtikten sonra imdat askeri gelmiş olduğundan
yevm mevkileri müstahkem bulunur.
Japonya'nın istikşafı kolları sekiz Çin bedareyesi keşfetmiş oldukları gibi Çinliler
yinket-itabiye istihkamı inşa etmektedir.
Bu mevkide ciddi bir muharebe vukubulacağı zan olunur.
Şaniğayı 13 teşrini evvel
Pekin şehri madarı bir sürü cisim ile muhata ise de bu sur ıslaha-i cedidenin tesiratına
vemet edemeyeceğinden
Japonyalılar
kolayca Pekine
girebileceklerini
ümid
ektedirler.
Sur mezkure on beşinci asırda meniğ sülalesinden bir imparatorun inşa girdesi olup
-.uaııe-i deryası yirmi sekiz kilometre ve irtifaı on beş ve sağnı on sekiz metre olduğundan
t-ı cismiyeden adledilmek lazım geleceği gayrı kabul inkar ise de toprak harici üzerine
toğla vazi etmek suretiyle yapılmış olduğundan el yevm-i resanet-i kadimesini
jbetmiş ve yağmur mevsimlerde kırk elli metre dolayında mahalleler birden bire çöküp
- ' edim olmakta bulunduğundan tamiratı icra eylemiş olsa dahi eski risanet ve metanete
ılamadığı mücrabattan bulunmuş olmakla Japonyalıların bu süre o kadar ehemmiyet haklı
arı der karardır.
Gerçi Amerika hükümeti Çin ile Japonya arasındaki muhasemata bir an evvel hıtam
esini arzu ederse de bu babda Avrupa devletrinin müdahaletine fiilen iştirak etmemeyi
ine daha muvafık görmüştür.
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KIBRISIN TEFRİKASI

Hadigar-ı Muhabbet
Hüsrev Efendi Nevberin ismini işitir işitmez defaten parlayarak hay Allah müstahakını
·ersin! Sağlıkla gelmesinler! ... Yarabbi yarabbi ne müşkül belalara uğradık! Kendi hayalatına
evap verircesine vaka bakında İstanbula avdet edeceklerini haber aldık. Amma ... Bundan
sonra gelip de ne olacak? ...
Nuriye Hanım mecnunane bir hareketle birden fırlayıp şiddetle bağırarak aman efendi ne
iyorsunuz bundan sonra gelip de ne mı olacak? Mucipten ümit yok mu Allah aşkına çocuğun
talığı hakkında mesmuaten tesviratın ne ise bana açıktan açığa beyan et ki bileyim. Ben
ömrümde bu kadar ağır bu derecelerde müessir hastalık görmedim!. .. ah evladım elden
gidiyor. Tahsilatıyla feryada kıyam etti.
Hüsrev Efendi istiğrak aleminde bulunduğu sırada biraz evvel söylediği sözün hatasını
k ederek hemen olanca telakatı ve belağatı ile zevcesinin teskini ızdırabına çalıştı.
Fakat mumileyh bu yolda irad edilen iknaat ve tesliyata hiç ehemmiyet vermedi. Bir
taraftan elde bulunan mendili dişleriyle harisane kemirmeye diğer taraftan gözlerinden iri iri
yağmur taneleri gibi yaşlar akıtmaya başladı.
Bir derecede ki seylan eden dem-u tasiratın kesretne bakılsa kabe-i resm benim asısavinin
ıdır. İki çeşm havnefeşanım dem be dem mecrasıdır! Bitenin maili zavallı kadının
bıhali olmaya laik görünürdü.
Hüsrev Efendi gayet mülayımane bir tarz ile tekrar zevcesine terciye hıtab edip: Canım bu
dar ağlmanın üzülmenin manası nedir. Dünyada her hasta olan ölmeza. Hamd olsun kati
~ it edecek bir halde değiliz. Etrafı ve inayet-i süphaneyeye intizar edelim.
Nuriye Hanım: Neyleyim çocuğun halini beğenmiyorum, ah! Acaba şu derdin bir çaresi
ulunamayacak mı? Sevgili evladım kesb-i sıhat edemeyecek mi? Huda bilir. Muhibbi
ybedersem ya çıldıracağım yahut helak oalacağım Allahım! İnayet ve merhametine iltica
elim.
Mıhib Beyin biraz zamandan beri vücudunu pençe-i taziki altında hart u haş eden aleti
üthişe -ayardan salim olp da meydan-ı istifadeyi her suretle icra-i merama müsait gören
erbab-ı istibdad gibi- gittikçe şiddetini
Mabedi var.
MUTENİVVEA

Çin Ahali-Yi İslamiyesinin Ahvali Hulkiye Ve Tabiyesi
Bundan evvel neşr eylediğimiz makalede Çinde bulunan ahaliyi müslimenin miktarını
yirmi yirmi bir milyon göstermiş idisek de ahalinin sureti muntezamada münakihata riayeti
vesaire ile nüfusu İslamiye günden güne terki etmekte olup bu gün seksen milyona yakın
ördüğümüz yeni ve mühim istatistik" cedularından anlaşılmış olmakla her nasılsa noksan-ı
tatbi hissi ile ettiğimiz o hatayı tashi eyleriz.
Çinde bulunan ahaliyi islamiyenin ahvalı tabiyesi hakkında vereceğimiz malumatı sırf
Avrupa seyahı ve hatta mösyöların seyahatına mallarından alınma olduğunu haber verelim. Ta
ki islamiyetin bir halkı ne kadar mütemadiyen ve memduh edeceği layıkıyla anlaşılsın.
Çin Müslümanları esasen sima ve halken sair Çinlilerden çok farklıdır.
Con Andreson: "Bunlar umumen güzel yapılı, kahraman kılıklı, orta boyludurlar. Uzun
çehre, azıcık mail gözler çıkık elmacık kemikleri alameti memizelerindendir. Çehrelerinde
neşe-i merdaniki nümayan ve hallerinde görülen batış ve cüdadat buna birhandır. Umumen
kısa bıyıklı ve traşlı bulunurlar. Başlarından da sarık vardır.
Asla taassup göstermezler. Ticarette pek ziyade maharat ve istidatları vardır. Milel sayile
ile ahlatının müstefit olacaklarını tamamiyle takdir ederler. Namuslarına hiçbir diyecek yoktur.
Çin ahalisinin biri gibi bütün Çinlilerin İslam manidarınlarını daha adil daha halim oldukları
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in asıl Çinli manidarınlara terci eylediklerini beyan ve bundan birçok delil ve vefalar ile
bet eyledi.
Çin müslimanları Çinlilerden vecihen pek farklıdır."
Doktor (Martin): "Pekin müslimanları sair ahaliden farklıdır. Her ne kadar hemşehrileri
diğer Çinlilerin aynı suretle giyiniyorlarsa da gözlerinin az maili olması ile ahali-yi
eyeden kolayca ayınla bilirler. Misyonlardan (Hun) bunları 'vechen Çinli zahnen değil'
iye tavsif eder. Bu tavsifinin cezu-i saniyesi doğru ise de evveli hatadır. Hun bunların daha
vvetli vutuvane olmaları hissiyle ihtiram gördüklrini de beyan eyler ki doğrudur."
Siyahların balaye nakl eylediğimiz tavsifatında hep ahaliyi müslimenin cesur, merd,
uslu ve zeki olduklarında itfak görüldüğü halde simaca olan tarifelerindeki ihtilaf her
· · sinin muhtelif yerleri görmelerinden ileri geliyor. Vakaen nefus islamiyenin az olduğu
_ erlerde simaları Çinliye biraz yaklaşıyorsada
galiyelik teşkil ettikleri mahallede
üslimanların çehresi tamamıyla bellidir. Bununla beraber azlık oldukları yerlerde bile
ücudlarındaki metanet, çehrelerinin uzunluğu, bıyıklarının kısa ve kemr ahlağı ile yine
endilerini belli eder. (Çünkü asıl yerliler daha nahif ve uzun bıyıklı ve dügarmı çehrelidir.)
· al ve ğarb cihetlerinde ise tavla mail orta bir kamet-i sahabi olan ve azlaları tamamıyla
üteşekkil bulunan müslimanlar bir görüşte belli olur. Kadınlar erkeklere nazaran ufak boylu,
· göğüslü ve kalçalı olurlar el ve ayakları şayan-ı hayret derecede küçük ise de biraz zaif olur.
Zengin kadınların da ayakları Çin adetince, galiba komik varsada sunuf-ı sairede müstekre
oda görülmez. Tenlerinin rengi biraz esmer veyahut sarı zeytuni renginde bulunan Çinlilere
nazaran beyazdır. Saçları kalın ve siyah olur. Bununla beraber garb cihetinde kumral saçları
kçadır. Sakalları daha sık ve yumuşaktır. Çehre beyzı şeklinde, gözleri biraz çekik ve
ziyade yarıktır. Elmacıkları çıkıntılıdır. Simalarında asar-ı merdanki ve safvet kahramanı
tamamıyla ayan olup sair Çinlilerden kolayca fark edilurlar.
Çin müslimanları bilhassa ticaretle uğraşmaları vardır. Emur devletle meşgul olanları pek
ziyade hürmet ve tazime ve ticaretle uğraşanları daitibare nail olurlar. Dinleri iktizasınca
fkatleri ziyadedir.
Bin üç yüz yılından beri beka ve günden güne nüfuz ve nüfuslarının izdiyadı pek ziyade
üsn-ü hal ve zeka erbabından olduklarına en büyük bir birhandır.
Çin müslimanları sair yerlilerin nail oldukları bilcümle hukuktan bila istisna istifade
tmektedirler. Kabiliyet ve istidatlarına göre ekinci, amele, tüccar, vecve, mandarın
olabiliyorlar. Ezdu, muhakim-i sulhiye (han-lin) ler ecümeni danişine aza dahi olabirler.
Hizmet-i devlete bulundukları zaman uzun cübbe ve resmi serpüş giyinir ve koşanırlar. Camii
rifeye girdikleri vakit ise başlarına elvan-ı muhteliften mürekkep adeta barata şeklinde
mahrutu serpuşlar giyerler.
Çinlilerle daima hoş geçinmeye ~ayret ederek hatta kendilerine münasebeti olmayan
merasimlerinin bir çoğuna iştirak ederler. Bilhasa memurları kevanini mahalliye tamamıyle
mutavaat ve icrasına hüsn-ü dikkat eyler.
Buna mükabil doğrusu Çin hükümeti ahaliyi müslimenin liyakat-ı .. kesb eyledikleri
hürmeti giriğ etmez.

Çocuk Müsabakası
İngilterede neşr olunan aile gazetelerinden biri karaileri arasında bir müsabaka tertibiyle
her kimin çocuğu çok ise ona mükafat verileceğini vaat eder bunun üzerine meydana iki kadın
ıkar ki ikisi de yirmi beşer adet çocuğun validesi imişler. Müsabakaya karışan on altı kadının
dünyaya getirdikleri evlat iki yüz seksen beş adetini bulmuş buna değil yalnız gazeteci bütün
Londra ahalisi bile şaşıp kalmıştır.

41

Çocukça Şeker Yemeliymiş
Doktor şekerin adaleti takviye ile revnak verdiğinden bahsettiği sırada şekeri en ziyade
evati-yi mağdiyeden buluduğuna binaen yevmi iki yüz gram kadar şeker ikali mucibi fayde
· ğini ve akşam taamından evvel açlık hissi olunur ise ağdiya-i sairenin kafasına tercihen elli
gram şeker beliğ edilir ise iştihayi kat etmemekle beraber adaleti tevkiye ederek, vücutta bir
aşet hasıl olacağını beyan eylemiştir.
Sahibi imtiyaz
Kofizade Mustafa Asaf
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İFADE-İ MAHSUSA
Asırlardan beri ağoş riafet ve atiftane kabul eylediği akvam-ı mutadideyi tevazış-ı
rhamet ve şefkatle nail-i emn ve ve aman ve mezheri enam ferevan eyleyen devlet-i aliye-i
maniyenin kaffe-i tebası hakkında mutesaviyen raykan buyurduğu hamiyet tarihi alemin en
ı sahanife zinnet verecek mefahir-i azimeden bulunduğunu ispate, tarihin hakikat-ı
uhteviyatına bir kere olsun atıf-ı enzar tetebü eyleyenler, şüphesiz birer şahid hakkaniyet
yan olur.
Padişah alimiyaneh efendimiz hazretlerinin tabii sadakatı şehriyarlarına karşı her gün
r buyurdukları bin türlü avatıf ve inayet bendenuvazılarına bir zamime olmak üzere bu
fa dahi atıyah neşr olunan tebligat resmiyeden müsteban olacağı vecihle bilumum Kıbrıs
ziresi tabii sadaka ve bende-i kadimelerini müstağraklıca şükran edecek bir lutuf-u celilil
dr cihanbanileri saha arayı zuhur olmuştur.
Tebligatı resmiye-i mezkurede beyan olunduğu vechile Limason kasabasının silabdan bir
mı harab ve ahalisi düçar enva-ı zacareti ve müşkülatı olduğu vasıl semi-i humayunları olur
az ahaliyi merkumenin tehvil ihtiyaç ve terfiye hallerine mudar olamak için dört yüz lira
diası hususuna irade-i keramtiade-i hilafetpenahileri şerefsituru buyurularak bab-ı aliye
bliğ buyrulmuştur.
Bir takım mesaili muhimme-i dahiliye ve hariciyenin hüsnü tavsiyesi için hevap ve rahatı
k ile gece ve gündüz müşahili adide içinde bulunan zihni humayunları hilafın istihsalı ve
·ı huzuru ve rahatı zemininde bu gibi diğerlerine nispetle pek küçük addedilecek umura
rarıncaya kadar atf-ı nigaha dikkat eden böyle bir padişah alakadara mahzar yetmezden
layı milletimiz ne kadar iftihar etse yine azdır.
Her gün bin türlü asar-ı şefkat inayetini gören vezir dasıtanı adetinde yaşayan millet
afından arz edilen sadakat ve ubudiyet ise o lutuf ve inayetine nisbetle pek düven bir
ertebedir.
Limason kasabasıyla halkının hafatı semaviyeye düçar olmasıyla hasıl olan müzayeke
kın nazar-ı istirhamını penah yekane-i istidafları olan barıgah-ı erhamurrahineçevirmişken
ülhemiyet hazreti cihanbanileri derhal asarını ibraz ederk felaketzadeganı imdatına yetişmiş
lubu ahaliyi envarı meseretle doldurmuş ve hafız-ı hakikiye enitaf eden nazarları eşk-i
eserretle imla eylemiştir.
Binaenaleyh ceziremiz halkı ol padişah mekeramı ektinağı azam efendi hazretlerinin şu
hafı ve inayeti celilelerine ne suretle arz-ı teşekkür ve mahmudat edecekleri bilemeyip
emen licce-i falın ve mübahata müstağrat oldukları halde bu hissiyatı meserret ayatın sevki
ile ve kemalı hulus bal ile etiyeyi hayriyeyi cenabı padişahı tekrar alel tekrar merfu icabetgahı
hazreti kertgar eylemişlerdir.
TEBLİGAT-I RESMİYE

Der Saadet
İfrenci teşrini saninin on ikinci günü Limasonu su basarak şehrin hemen üçte bir kısmını
harap ve bir çok müslimat-ı mehallatı düçar zarar olmuş ve bir hayli aileler melcesiz kalmış
olduğundan ve ahalinin zücret ve zeruretinden bahisle iana irsalı istirhamını mütezemmin
mahalli mezkur beldeye belediye reisi tarafından varit olan telgrafname ile hariciye nezareti
elilesinin işarı vakine binaen atiye-i seniye tertibinden ahaliyi merhumeye iki yüz lira atası
ında vuku bulunan arz ve iztizan üzerine hazine-i celile-i maliyeden iki yüz lira iatası
usuna irade-i seniyeyi hazreti hilafetpenahı şeref sutur buyurulmuş ve ahaliyi merkume
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in tarafı eşrafı cenap ve velinimeti meynet hazimden dahi başkaca ihsan buyurulan iki yüz

bab-ı aliye gönderilmiş olmakla keyfiyetin ilanına itibar kılındı.
AHVALİ ALAMET
Rusya imparatoru cedidi ikinci Nikola'nın kuuduna müteakip onun namına olararak
iciye nazırı mösyö Kiris tarafından bittanzim düvel-i ecnebi nezninde mukim Rusya
sefiresi vasıtasıyla düveli muazzamaya tebliğ edilen bir notada imparator Mişarileyhin ittihaz
"erdesi olan hatta harekatı siyasiyesi mütevvefi peterinin mesleğine tamamen muvafık olup
dahilen istihsal-ı umran ve saadeti mülkiyeye ve haricen bütün düvelli fenhime ile istimrarı
ünasebet dostane ile muhafaza-i sulh ve müselmeti umumiye sarfı muhasıl iktidar
yleyeceği mahrurdur ki imparatoru cedidin şimdiki zamanda kemalı hazim ve ihtiyatlı ile

Rusya devletini idareye hasar-ı efkar etmiş demektir.

Rusyayı bu harekatı ihtiyatkareneye sevk eden ahval-ı beyne\ düvel cari olan revabıt ve
ünasebeti sulhıyede Rusyaya cesaret bahş olacak bir zafiyeti siyasiye namevcut olmasından

ileri Velhasıl
geldiğini bir
burhan
ve daldır.
Rusya
devleti
müteveffi

birinci çar Nikola'nın

vefatından yani Kırım

muharebesinden beri harekat-ı hudaseranesini git gide terke başlamış ve idarei dahiliyesince
bazı müsaadat vermekle beraber harici politikasmca dahi hilidan hisliye bir itidal göstermekte

ulunmuştur.
Çünkü medeniyeti asriye ve tarzı idarei düvelliye bütün millel ve ekvamı beşeriyesi bir
sahrayı haribet ve bir ümidi saadete çıkardığında ve Rusya ahalisi dahi bu amalı harriyeti
· timale meftun bulunduğundan naşi Rusya devletinin dahi iktizai hal ve zamana göre tedbiri

idarei
devlete mecburiyeti tabiidir.
Demek ki şimdiki Rusya evailede alime dehşet veren ve nice ğavail ve himaye müsadat
olanRusya'nın
Rusya değildir.
dostu bulunan Fransa devleti dahi elcaatı zamanyayı piş nazar dikkat alarak
ulhciyane harekatı iltizam etmiş ve hatta geçende reis-i cumhur Kazımperperir'in huzuruna
ıkan ecnebi gazetelerin vekillerinden mürekkep bir heyet-i mebuseyi kabul eylediği
hengamede matbuat-ı mezburenin ahvali ve münasebet-i hazıra hakkında vuku bulan
neşriyattan dolayı izharı teşekkür ettikten sonra devletinin ikza-ı emeli ve hareketi mücerret-i
ulh ve selahı umumiyenin muhafaza ve bekası hususuna matuf olduğunu beyan ve bunu
inzarı umumiyeye vuzu ederler ise Fransa'nın memnun olacağını itiyan eylemiştir.
imdi umuru siyasiyayi cariyeden istidal olunduğu vech ile ittifak-ı müselles baki oldukça
devlet-i aliye-yi Osmaniyeye ve İngiltere ve Romanya devletleri bitaraf bulundukça ve
Yunanistan ve Bulgari starı ve Sırbistan' a da Rusya' ya muhalif fırka! ar devam ettikçe ne
Rusya ve ne de Fransa'nın icrayı mafizemire fırsat bulamayacakları muteffıki aleyhidir.
Maalıaza bu halin ne kadar müddeti devam edeceği meçhul olmakla uzun istikbal

hakkında
arzı mütalatı katiye edilemez.
Şu kadar vardır ki gerek düvelli müttefike ve gerek hükümatı saire-i mebhuse selameti
umumiyeye namına olarak hazfı huzur ve asayişi alim uğrunda sarf-ı mesai ve iktimatı
mümküne edecek ve bir gaileye kapı açılsa bile yine Rusya gibi harise! istila bulunan bir

devletin tecavüzüne meydan vermeyecektir.
HAV ADİS-İ MAHALLİYE
Ashabı hemiyet tarafından Limason kazası afetzadeganı için kazalarda ita olunan iane

listesi berayı malumatı amme berveceatı neşrolunur.
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Lefkoşe şehri civarında vaki kanlı dere demekle meşhur derenin dağyane karşı bir set-ı
ukavemet keşilesi için icab eden mahalleleri belediye tarafından muayene olunarak tedabiri
lazımaya iptidar olunacağı mealmesar işitilmiştir.
ŞUUNAT-1 OSMANİYE
Mabeyni humayunu mulukane baş katibi Süreya Paşa hazretlerinin vuku irtihalına mebni
yerine behriye nezaratı celilesi mektupcısı utufetlı Tahsin Bey Efendi hazretleri tain
ulunmuştur.
H~V ADİS-İ HARİCİYE
Aksayı şark hakkında Niyork Haralt gazetesinde bir fıkra görülmüştür. Mezkur gazetenin
rivayetine nazaran İngiliz filosu şangayıda seyr-ı ferimentlik vurudına intizar etmektedir.
Zabıtan miyanında şaya olduğuna göre Şuzan adalarının- İngiltere tarafından işgali meselesi
kesb-ı vusuk eylemiştir.
İngiltere hükümeti Çin hakkında evvelden beri ithaz etmiş olduğu meseleyi tadil ve tebdil
eylemiştir.
Karulin sefinesi geçenlerde evamırı mahtumeyi hamilen hareket etmiştir. Sefine-i
mezkurenin yalnız ciheti azimeti malum olup Şuzan cezair-i müctemasına gitmiş evvelce
üçüncü sınıf koruvaurlardan (porpovaz) sefinesi birkaç bin hinde askeri ihracıyla cezire-i
mezkurenin işgali esbabını izhar eylemiştir.
Avusturalya'nın Sindi şehrinden telgrafla verilen malumata göre ahiren (Ambırum)
beldesi kurbindeki yanar dağı feveran etmekle şidetli harekat-ı arziye his olunmuştur. İki bin
beş yüz kadam ertefaında olan mezkur dağdan çıkan lavlar Atina'nın bir çok kariyelerini
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P eylediği gibi insanca dahi telefat-ı külliyeyi mevcup olmuştur. Ahalinin bir takımı
ildeki İngiltere vapurına iltica eylemişdir. Adanın bütün tarlaları harap ve telef olmuştur.
Purarturun Zabtı
Japonya ordusunun Purarturi zabt edip edemeyeceği hakkında deveran eden şayaıyı
"den dünki gün vard olan bir telgrafnamede malumat atiye verilir:
Londara 2 4 teşrini sani
Japonyalılar Purarturına zabt eylemişlerdir.
Yokuhama 23 teşrini seni
Hiruşimadan kırk nakliye vapuruna erkab edilen Japonyanın üç kol ordusu hareket etti.
orduların nereye gidecekleri malum değil ise de yangça Kiyang nehri üzerinde icrayı
ekat edecekleri zen olunur.

KIBRISIN TEFRİKASI 1
Leyli Visal
Memalik mehruse-i şahaneden Cezayır-ı behr-ı sefide mülhak sakız sancağında bundan
takriben doksan altı sene maliyesinde vuku bulan şiddetli bir zelzeleden, pek çok ebniye
yıkılmış ve bir hayli nüfus dahi mütevari-i han inhadan olmuşdu!
Vakai-yi mütüşeden sonra ise kargir haneler, ekseriyet üzere ahşap binaya tahvil ederek
ezirece asar-ı imran ve o asar-ı imran ile birebir servet-i umumiye vakimet-i emlak
embedem tezayıd edip gitmekte yine ara sıra hafif hafif tezulzilat-ı arzı ye vuku gelmektedir!
Fakat, ahşap sekena ne kadar sallanmış olsada yıkılmaz, yıkılsa bile insanı kargır bina
kadar müteessir mütazarır etmez.
Bundan mada Sakızın mevki dilarası gibi hevasıda latiftir.
Oranın ahalisi, nezle veya siteme hastalığı masallı avarız-ı cismaniyeden mesundur.
Nezleye uğrayan pek nadir sıtmaya tutulan madum hükmündedir! ..
Hatta hazak-ı etba yinede muttafık aleye olan hakayıktandır ki insan maazallah tali bir
hastalığa düçar olduğu zaman tabdil ab ve hava için hemen Sakıza gitmesi tavsiye olunur!
Bundanda balbidaha anlaşılır ki cezire-i mezkure hıfzassaha nokta-i nazarınca fevkalade
mühim ve mütena bir mahaldır.
Benat-ı havanın dünyada meşhur olan güzelleri Çerkezler İngilizler ise bu güruvi işve
bazından bir takımı da Saıkz kızlarıdır, denilebilir! ..
İsbat-ı müdea için dakayık-ı şinasan emtidan edib-i alikadr kemalı pek merhumun şu:
"nihşe-i bahş olmada yoktur ırkından fark Sakızın dilberi zira bir içim su gibidir!" beyti delili
kafidirsanırız.
Hakikat-ı halde temayız hiss, tenasup endam zarafet-i kelam cihetleriyle pek çok
mahallelerin güzellerine tefavuk edebilirler.
Hele bazılarında meşhud olan latafet vucud insanı yek nazarda meftun etmek harikasına
mahzardır.
Mabedi var.

KISM-İ EDEBİ
"'
Sai ve Gayret
Sai ve gayret-i tabayı beşeriyenin en alisi vahtiyacat-ı hayatiye-i insaniyenin madar-ı
husul yadır.
Faaliyeti öyle bir haslet-i celiledir ki maddi manevi her türlü azananıye-ı
andanmütevellittir.
Bu mihmansarayı fenaye kadimnehada olan her fert adame-i ömr için bir çok esbab-ı
hayatiye muhtaçtır. Yani umumu seknayı arz bu münzülhanedan rahlet edince değin daha
doğrusu ahır-ı nefsine tamin hayat olmaya mecburdur. İzzet-i hayatiye dahi sıhhat-ı vucud ve
akl-ı selim ve ahlak-ı cehide gibi baaz güna şeylerle kaimdir. Bunlarla maluf olan her fert şu
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aramegah mukadde mahzar-ı refahiyet olur. Fakat cihanın her türlü alem u ektarından masun
peri olmak saadetine nailiyetiyle adam-ı cism ve can olmak ancak bir takım teşebbüsat-ı
- tahsale ile olur.fen okumayı noktayı nazarından münafa insaniyeyi bahs olan her eşya bir
ettir. Servet ve kesbiyatın dahi enva u aksamı kesir isede başlıcaları servet-ı tabiye ve
et-ı müktesebayı hüsn-ü surette istimal ve tesir fele daimdir.
Her insan bedeninin ihtiyacatını defa için biltabii mevad hadaiye akl-ı veşreb ve keza
evsim safiyede hararetin ve mevsim şenadayesi birudatın tesirat-ı mahribesinden kendisini
z için telbis etmek ister. Fak bu muktezatı tabiyeyi icra ile !uzum cismanyeyi refa ve teskin
lmak mekulat ve meblusatın mevcudiyetine mütevakıftır.
İşte herezcan mesabesinde olan bu luzumat ihzar ettiren sai ve gayretidir.
Taht-ı hamiyet ve muhafazatında bulunduğumuz binyadmedeniyeti ne sayed tasis ve terki
tti? Şübhesizdir ki o hamiye-i beşeriyenin dahi muasisi sai insaniyedir. Her hangi bir kavın
lursa olsun o kavme italak-ı medeniyet ne demektir? O kavmin sai ve kadim ile vucuda
getirdi ki ihtirat lazıme-i beşeriyeden <lalayı kendilerini Tahsin demek değil midir?
Keza müşhedatımız olan bu kadar icraat azime ve ebniye-i cesimalar hasıl bil cümle
dayat-ı senaiye -ki cemilesi inmuc medeniyedir- kafesi terkı-yi fenun ve senaile muvakka
inde vuzu olunmuş ve vesaid-i mevcudesi olan fenun dahi yine sai ve gayret sayesinde
münteşir olmamış mıdır?
Bugün müşahadesiyle hayran kaldığımız kibra-i eslafımızın hemirnat-ı mütevelliyeleri ile
münteha-i terkiye isal eylemiş ve o ecdad-ı hamitepruranın nam-ı mealiğvanları bu cihetle
sehayıfe tarhici ilalebedtezyin etmiştir.
Bakınız: Lefazen ishal ve sağır olan şu sai ve gayret-i terkibinin delalet ettiği senafda
enbias eden ulviyatın nerelere kadar şumulu var!
İşte medeniyet ve insaniyet tecelliyet-ı maddeye vemaneviyasının vabısta-i imkanı sai ve
irat olduğu görülür.
Sai ve gayretin bir kısmıda hadım-ı hayat olması cihetiyle vucuda faide bahş olur. İktamat
ve iştiğalatın kısmı maddesiyle amil olan eshab-ı mesainin kova-yı asabyesi teveffur ve
ezayidedir.
Keza bunlardan madde faliyatın hissiyat-ı zaikaye dahil külyası vardır. Kar ve kesbini
israf etmeyipde daire kanun tasarufta istimal namusiprur bir anatakar telzizat dahriye vuzuk
ve sefa-i dünyaya calışmaktan ibaret olduğuna hüküm ile bir beşaşet-i daime içinde ömr-ü
güzar olur. Ne büyük saadet sai ve gayret daha ne kadar ve saf edilmiş olsa layıkıyle tavsif
olunmaz kesarat-ı hüsnatı teadad ile temiz lalasa bizde bu kadar fazaili cama olan bu hasılat-ı
alalale mailufiyyeti atyat edip şehre terkiye seyran ile ikdam ve gayretin zadı bulunan ve
adalet tesmiye edilen rnarz-ı mehelikten tahlis-i nefs ve hayat eylemekle beraber ecdadımıza
hüsnalhalif ve ihlafımıza harıselef olmak şerefini bela kesab-ı namlarımızı tarih-i insaniyenin
bir köşesinde takyide ictihad edelim. l'

"Bizim Şair Avare Deli Remzi Feğanı Noktedir" Cenabı Fuzuliye Peyrulun
-Gazel
Nur hüsnün lahza, lahza eyliyor hiran beni!
Mest-ı çeşmin kıldı cana mest user gerdan beni!
Zar ve zarem! Dinlemezsin ah ateşbarı mı!
Zevk alırsın galiba gördükçe dılsuzan beni!
Cism-i zarım bir hayale döndü ey aram-ı can!
Bak! Ne hale koydu ahr-ı mihnet-i hicran beni!
Sor aşkımdan haberdar olmasun erbab-ı dil!
Eyledin ol dide-i seharı ki kurban beni!
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Göz yaşımdır! En güzel serınaye-i şairim benim!
Gam değil! Giryan edersen sevdiğim! Her an beni!
Eyleyur intak, Remzi! Hazan istiğrak ile!
Bir garibin nalesi dilsuz bir efğan beni!
Şad kılsun ta ebed ruh-ı Fuzuli'yi huda!
Şair etti yazdığı işar dıraf şan beni!
MUTENİVVEA

Faide-i Beytiye
Karıncaları def etmek çarisi yuvalarına ya biraz zeytin yağı karıştılmış su dökmeli yahut
deliğin ağzına biraz maydanos koymalıdır.
Eğer karıncalar bir odanın içine yürüş etmişler ise bir tabağın içine pelin yaprağı koyup
üzerine biraz sıcak su serpilmeli odanın kapısını kapamalı. Karıncaz hemen savuşurlar ve bir
daha oraya gelmezler.

İLAN
Gazetemizin tefrika kısmında tab ve neşrolunan yadigar-ı muhabbet nam-ı toman bu kere
resiye-i hüsn hıtam olmakla ayrıca tabına mübaşeret olunmuş olduğundan matbaamızda ve
Yorgancı Paşa Sami Efendinin dükanında sekiz sahifeden ibaret bulunan, beher forması yirmi
para fiatiyle satılmaktadır.
Formlar bu vecihle hıtam bulundukta kitap şeklinde olarak 12 kuruşa fuht olunacağı ve
taşralar için ayrıca posta ücreti alınacağı ilan olunur.
Mecidiye otuz kuruş hesabıyladır.

İlan Has pzümünden Mamul Kıbrıs Konyağı
Lefkoşe' de mumcular çarşısına Kısti Bovanidis tarafından safi üzümden mamul has
Kıbrıs konyağı merkumun dükanında pek asun fiyatla satılmakta olup istimalini arzu eden
zavatın mumnun ve kani olacakları taamin olunmaktadır.
Mezkur konyak cezire dahilinde pek çok rağbete mahzar olup vücuda dahi mezuratı
olmadığı yaltacribe isbat olunmuştur.
Sahibi imtiyaz
Ko(izade Mustafa Asaf
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İFADE-İ MAHSUSA
Gazetemizin süratle iltizam ve tecviz ettiği meseleden birisi ve belki en birincisi ahali-yi
iye ile ahali-yi Hıristiyan'e beyninde, cezire-i müzin terk-i servet ve memuriyet-i ve
imizin bu suretle temil-i istikmbal ve refahet-i semininde akt-i ittihat ve ittiyak kaziyesi
bu babda badafaat irad-ı delail ve birahan mikna ile karailerimizin ve alelhusus evliya-i
urun nazar-i dikkat ve intibahlarını davet eylediğimiz malumdur.
Bu kere ahali-i Hıristiyan'ın bazı seremedanı tarafından efkar-ı meşruha ve münteşiremiz
ip ve tahsin edilerek her hususta ahali-i islamiyeyle mütehit ve muhip olarak hareket
eye özükeş oldukları ve kaziyenin kuvveden fala ihracı samiminden İslamlar tarafından
ilecek tespit ve teklife şayan taktir ve memnuniyettir.
Şimdiye kadar tarafından her nasılsa, ittihaz olunarak icra olunan harekat ve icraatin
eresiz kalması ortak her iki tarafın hissiyat-ı vatan ve terk-i perveranelerini ikaz etmiş
duğuna şüphe olunmamalıdır.
Bundan sonra dakika ve fevt olunmayarak menafi-i ahali ve memleket için mütehheden
ışması vacip hükmüne girmiştir.
Tabiidir ki ehval-i sabıkaya nazaran Hıristiyan hemşerilerimizin efkar ve amalini istifsar
·e istikna etmek ve aynı surette onlar da İslamların efkar ve amalini izahen bildirmek lazım
••eleceğinden ol emirde her iki sınıf ahalinin seram adanı beyninde bir içtima vuku icap eder.
Bundan sonra arız ve amik teati-i efkarı olunarak ittifakı hasıl olur ve ol vechile icraata teşbis
olunur ve ahalimiz dahi bu karar ve ittifaktan haberdar olur ise az zaman içinde ceziremizi
mamur ve ahalisini mesut göreceğimiz şüphesizdir. Çünkü beynel ahali hüküm ferma olan
hissiyat ve efkar-ı muhtelife ortadan kalkarak bir noktada bila istisna hareket olunacağından
efrat-ı ahali yek dil ve muhip olarak yek diğere muavenet ile terkiye bezli mukderit
eyleyeceği şüpheden varistedir.
Binaenaleyh aktı ittifakın kaidesi ve ondan sonra hasıl olacak semere-i hayriyeyi bir
tafsili beyan ve eşara müsaade-i fikriye ve kalmamızın fektanını itizar makamında yalnız şu
makalemizle karailerimizin inzar-ı vatan perverlerini celp ederiz.
Bu babta müteala beyanını arzu eden zevatı mütealeyi vakalarını tahriren beyan ederlerse
malumunu neşr ederiz.
AHV AL-İ ALAME
Rusya imparatoru Mütefa 3. Aleksandır'rı asayişperver bir zat olmak hasabiyle vuku
vefatı Avrupa muhafil siyasiyesince bahs teessüf olduğu mukdim ve muhir yazılmış idi.
Bütün Avrupa hükümdaranı ile rical siyasi yenin bu babda Rusya hanedan imparatoruna
telgraflarla icra ettikleri merasim tazitekarana bir çok ibaret mudetimindaneyi havidarlarına
insan bunları okudukça kafe-i düvelin Rusya'nın muhip samimiyesi olduklarına hüküm
edebiliyor.
Alelhusus İngiltere baş vekili Lort Ruzabari'nin imparatorun haber-i vefatı üzerine
parlamentoda irat eylediği bir makale-i esef-i asalede Rusya hakkında ol derece-i asar-ı
muhibbet göstermiştir ki adeta İngiltere'nin Rusya ile rabıta-i ittifakın husul bulduğuna itikat
edenler az bulunmuştur.
Lort Ruzabari'nin Rusya lehindeki şu numayişatı muhalisetgaranesi daha bir takım zenun
ve tahminatı tevlit etmiş olmalıdır ki (Daili Karonikil) gazetesinin bu defa meydana attığı
havadis güya İngiltere ile Rusya devletinin umumu düvel ve milel sefaini harbiyesinin der
saadet boğazından ser beste-i mürurları için tarafı aliyi hazreti padişahtan talep mevzuniyet
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ek tasvirinde bulunduklarını ve Petersburg'tan aldığı habere istinaden dahi devletin meşarı
yhimanın Asya mesalihince bir itilaf-ı hasıl eylediklerini mütezemindir.
Boğazın sefain harbiye-i düveliye için meftuh ve keşade bir ağlaması tasviri şimdiye
ar tefaatle meydana atılmış ve lakin bu emeli nesil çabuk musamihi umumiye vazih
ilmiş ise ol suret-i seri ile mahven nabut olmuştur.
Gerçi bazı devletler umumu safaini harbiyenin boğazdan serpiste-i mururlarına ruhsat
erirler ise bahr-ı siyah bir müşareketi umumiye haline girmiş ve bu münasebetle Rusya'nın
·ı harekatına bir set çekilmiş olacağını zan etmişler ise de diğer devletler bilakis bu
üşareket-i amiye-i bahriyeye nihayete! emr beynel düvel daiye-i istirkabatı ve git gide
iye-i mücadelatın zuhuruna sebebiyet verebileceğini ve bu hal keşmekeş iştimalden
usya'nın müstefit olması muhtemel bulunduğunu mütela ile o tasvirin husul-u feliyatına
. anaşmak istememişlerdir.
Hakkel insaf düşünüldükçe boğazın sefain-i harbiye için inistadı bütün düvelin ve tahsisil
usus İngiltere'nin en cüda ve en büyük emel-i siyasi olmalıdır. Zira bu mesdudiyet
Rusya'nın Karadeniz donanmasının Akdeniz'e ve Akdeniz donanmasının Karadeniz'e mena
urur ve hürriyet harekatına ve bitabii bir haile hengamında Rusya'nın behren şark cihetine
cat tecavüzatına bahis müstekledir ki boğazın bu vaziyeti bitarafanası Avrupa'nın menafi
eyetiyesine tamamen muvafıktır.
Hal böyle olduğu halde İngiltere'nin kendi menafi siyasiye ve ticariyesini ayaklar altına
alarak rakip azimi bulunan Rusya'nın müzamir ve mukasıt asliyesine hizmet edecek öyle bir
eşebbüsatta bulunması ve hususuyla Rusya ile baş başa verip de Avrupa düveli muazzimesi
namesine olarak böyle bir teklife koyulması bade! akıldır.
Asya mesalihine gelince Asya cihetinde ve Afganistan hevalisinde Pamir kıtasından ve
tashi hurut meselesinden düvele-i İngiltere ile Rusya ve Çin devletleri miyanında tahtis eden
münaza ve ihtilafın bir taraf olması için beynel devletin bir itilafın husulu sehlel imkan ise de
asıl Asya meselesini fasıl edecek yani Rusya'nın Hindistan'dan kat-ı husus ve niyetini mucip
olacak esbab-ı huviyenin istihsalı müstehildir.
Bu cihetle İngiltere ile Rusya'nın Asya mesalihince hasıl ettikleri yukarıda dermeyen
edilen itilaf ve muvafakat Pamir kıtasına ve ıslahı hudud-u maddesine münhasır bir keyfiyet
plmalıdır.
Bu da şu zamanda ne İngiltere ne de Rusya'nın küçük bir maddeden dolayı bir haile
çıkarmak istememelerinden münbahistir.
Hatta ahiren Londara'nın meşhur İstandarit gazetesinin neşr ettiği bir bend-ı mahsusta
Lort Ruzabari'nin imparator Aleksadır'ın vefatı münasebetiyle Rusya hakkında izhar eylediği
asar-ı dosthaneyi şiddetle muaheze ve takbih ettikten sonra lordun ve babdaki ifadatı İngiltere
milletinin efkarına muhalif olduğunu ve bu da her bir İngiliz'in tabiaten Ruslardan müteneffir
II>
•
olmasından münbehis ettiğini ve her ne kadar lngiltere kraliçesini veliahtı prens Digala
Rusya'ya imparator-u cedidi 2. Nikola ile dost ise de bu muhabbet şahsiyesin İngiltere
milletine dokunur bir ciheti olmadığını der meyan eyliyor.
Şu halde İngiltereliler baş vekillerini velev nezaket-i nokta-i nazarında~ olsun Rusya'ya
karşı tefuhte bulunduğu methiyeyi kabul etmemekte derler.
Çünkü Rusya'nın şark politikası hiçbir devletin menafi-i siyasiyesine muvafık
olmadığından başka halen ve istikbalen mazur olduğu ve Rusya'nın Asya'yı vasıta-i
cihetindeki istila ve terkiyatı İngiltere'nin ruhu bulanan Hindistan'a takrib tehlikesini
müstelzim ettiğinden Rusya bu harekette bulundukça İngiltere'nin Rusya ile itilafı muhalefet
kabilinde bulunduğu müttefik aleyhtir.
Demek ki Avrupa kabnuları imparator Aleksandır vefatında silah perver bir zatı kaybetti.
Gelirinden naşı müteessif olmuşlardır.
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Vaka bu günkü günde Rusya'nın sandale-i hükümetinde her kim bulunur ise bulunsun
va-i tefrit ve takdime cüret edemez. Edememesi dahi beynel düvel cari olan münasebet-i
yaserıin Rusya'nın hürriyet harekatına mani mahsus olunmasından ileri gelir.
HAV ADİS-İ MAHALLİYE
Eshab-ı hemiyet tarafından Limason kasabası afetzadeganı için kazalarda ita olunan iane
esi bera-ı malumatı amme bir vece ati naşr olunur.
Girne İanesi

Haralambo
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Bavlidi
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vro Hacı Fransosko
Hacı Mustafa Efendi
__
Abdullah Efendi
......,.,.,

..,

Hacı Hasan Halil
Acelli Cerkako

~ 19 numaralı
Vasılikoski
Hacı Hırstavkoli
Lanbero
457 numaralı Sirak
Hacı Kıstanti Hacı Betro
Hacı Kasti Hacı
Sabri Efendi
Nakli Yekun
Ahmet Efendi

Mahailidi
Nikola Carkako
Cerkako Jiacı
. Enderya
-·----··-----.
,.,.,.,
.
Yasomi Hacı Andoni

r---_ ,.,.,, . .

1

··----

Harstofi
Yorki
Nikola
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Bavli Yorkaci
Haralambo Tahadosi
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Hacı Mahaili
Kablo Hacı Mahaili
Hacı Tofari Komodromo
Mihaili Hıristofi
Efloridi
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Hacı Mihaili Miharelci

Vasili
Yekun
Nakli Yekun
.. '".~,=·~~-~-~~~~,.,·.~

Hıristodolo
M"""~www·u.,a··•·•
-mmm"''""""'"""""""'"

Yenako Dimitri
Hacı Loka

Yani Mihaili
Yekun
30 eylül sene 94 tarihiyle hitam bulan dokuz ayzarafında Kıbrıs ceziresının ihracatı
161350 ve ithalatı 186987 İngiliz lirasına baliğ olduğu ceride-i resmiyede görülmüştür.

KIBRIS'IN TEFRİKASI 2
Leyli Visal
Bunula beraber suretçe haiz ola geldikleri hasaisi mumtaza bazılarında siratçe görülen
nekayis ve kusvet kalbe tamamiyle mukabil gelebilir!
Çünkü mesele-i muhabbet mutalik hususta taben mail-i ihtiras oldukları cihetle bir kere
bunlarla rabtabendi ihtisas olan gençler, bir daha kolaylıkla yakalarını ellerinden kurtarmaya
kadir olamaz!
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Sakız kızlarından birine ilanı aşk edip de mavehrentevecce ve muhabbetini kazanan bir
adam ileri de hat-ı hareketinin tahvil ile maşukunu ifal ve bir diğerine izhar muhabbet ederse
halde kıyametin kendi başına kopacağını bilmesi lazım gelir! ...
Bu kızlar aşıklarını pek severler, fakat hicran ve hareket-ı iğfalkaranelerine bir türlü
ıahammül edemezler!
Tarifatı çok mu uzattık? Affedersiniz! İşte atideki fıkracağı yazmaya başlayoruz:
-1Vaktiyle cezire-i mezkure ahalisinden merkezde ikamet eder Hanif Efendi namında bir
zat var idi ki Karun gibi maldar ve hesabını bilmez derecede esahab yesar idi.
Mumaile böyle azım ve ali bir servet malik olduğu halde titreten mumisin ve afalı,
zahirede her türlü asamedan tenzıyı nefs edip de suret-ı hafiyede enva-ı şenaat ve seyaat-ı
ekabından ictinab etmeyen bazı avam ferib sofiler gibi, tarık-ı şeytante münasılın idi!!..
Ansır terkibi ise güya ki Timur-u madeninden alınmıştı. Etvar ve harekatında üşenmek,
usanmak gibi şeyler görülmez! Meger Namezac olsun da bazzarure işlerine nezarat edemesun!
Vucudu daire-i sıhatte daim oldukça hiçbir işinde zerre kadar tekasil etmez. Müttesil
üşağil mütenuasıyla uğraşır dururdı!
Mücerreb olan mevad-ı hükmiyedandır ki, insan bir şeye ziyadesiyle hasr-ı efkar ederse
at-ı navm arasında dahi labıd anınla iştiğal eder.
Bu adam da ihtimal ki, bir gayret-i müfreteye.
Mabedi var.
ŞUUNAT-1 OSMANİYE
Memalik-i mehruse-i şahanında müskiratın taht-ı inhasara alınacağı valyum meskuratdan
ıyunu umumiye idaresi senevi yalnız iki yüz elli bin lira ahz vastifa etmekte olduğu halde
izar-ı ithaz olunacak olur ise meskurat rusumunun senevi bir milyon iki yüz bin liraya
iğ olması mamul bulunduğundan bu miktar vardatın nisfi maliye hazine-i celilesine diğer
· fi duyun umumiye idaresine aid olup fazla vardatla idi. Tedavülden esham-ı osmaniyede
fa ve ilga edileceği hakkında Avrupa gazeteleri bazı rivayat der meyan eyliyorlar.
Caddede inşa olunacağı liman ve rıhtım ve iskelenin hükümet-i seniye namına ınşası
usuna irade-i seniye-i cenab-ı tacidarı şerefsudur ve senuh bulunmuştur.
Memalik-i ecnebiyede tab olunup memalik-i şahaneye idhal kılınan gazetelere memalik-i
ehruse-i şahanede tab ve neşr olunanlar gibi iki paralık pul yapıştırılmak resmi damga
unu ehkamı münderecesi muktezasından olduğu ve bunların dahi iki paralık pul resmine
i tutulması varidatın tezayidini mevcip olarak ez her cihet fevaidi kesireyi istilzam edeceği
yanıyle ecnebi gazetelerinde
res!n-ı mezmure tabi tutulması hakkında resumat
mamurlarından bir zat tarafından duyunu umumiye idaresine bir layihe takdim kılındığı ve
eclis idarece tadkikat lazıma ifa kılınmakta olduğu işitilmiştir.
Saye-i kemalat sermaye-i padişahı da asar terkiyat nesarı malmesar işitilmekte olan
evzu-i hümayunun havu olduğu nevadar atika hakkında öteden beri verilen malumat bizce
ucib mebahat derecelere varmış vahiren Taymis gazetesinde dere edilen bir fıkra anayat-ı
saniye-yi müfessir bir cemile-i mahsusa görülmüş olmakla bir uce atı tercüme edildi:
"Malum olduğu üzere hükümet-i Osmaniye dahil memalikte icra edilen her türlü
eşifiyatın der saadet müzesine arsalanı katiyen talep eylemektedir. Bu cihetle ahiren
Amerika misyonları tarafından 17 sandık müvat atıka ve Fransız hat haferyası tarafından dahi
üzerleri hudut ve teşrihat-ı tarihiye ile muşuh 12000 levha arsal edilmiştir.
Erbab vukufın taktiratına göre der saadet mevzusunda hudud ve teşrihat-ı tarihiye ile
uşuh elli bin levha mevcud olduğundan mezkur mevzunun babılunya asar-ı müdanya ve
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tarihayesi tatbiatı için en mühim bir merkez olmak istiatadı zahirdır. Devlet-ı aliye-i
Osmaniye dahi bir misyonların taht-ı idaresinde olmak üzere hat-ı ırakiyede icra-i haferyat
ttirmiş ve netice-i tahriyatta üzere yazılan ve siyah bazalattan mamul iki heykel keşf
edilmiştir."
HAV ADİS-İ HARİCİYE

Madağaşkar Meselesi
Madağaşkara sevk edilecek askerin hazırlanması tolunda pek büyük faaliyet badi oluyor.
Hükümet ne kadar nakliye sefaini varsa denize hazırlanmak üzere emr almışlardır.
Sevk edilecek asakirin mesarifi nakliyesi dört yüz altmış sekiz bin Franka baliğ olacağı
resmen tahmin ediliyor.
Lasinde iki küçük ğanibut imal olunmağa başlanıp bunlar Madağaşkarda nehirlerde
istimal edilecektir.
Harekat-ı askeriyeyi ihzar esnasında hudumat-ı bahriye için serf edilecek mebleğ
tahminen seki yüz altmış bin Franktan ibaret olacaktır.
Sahibi imtiyaz
Kofizade Mustafa Asaf
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İFADE-İ MAHSUSE
Yine Herim Meselesi
Bir müddetten beri herim hakkında olan hükmü kanuna beynel ahali itibar
olunmamasından naşı hali mücedalat ve müşkülat vuku gelmekte olduğu ve bu yüzden
bazıları pek çok zarar ve ziyanı duçar olarak elyum bir iki dava muhkemi nizamiyenin nazarı
tetkik ve ruhiyatı altında bulunduğu geçen nüshalarımızın bir kaçında neşir ve ilan ve ol
babda umum namına olarak malumat ve mütelatımızı bir dereceye kadar sert ve iti yan
eylemiştik.
Bu defa idarehanemize verilen malumat ve tarafımızdan edilen tahkikata nazaran Lapta
kazasına vuku olup ceriyanıyla on altı değirmen işitmekte olan macarı kebirin membaından
bu zira mesafede köyler koyalar hefrine bazen Hıristiyan ahali tarafından teşebbüs ve cüret
olunduğu ve işbu koyuların şadıyla beraber meskur suyun mecrası münkati olacağına şüphe
edilmemekte olduğu anlaşılmaktadır ki keyfiyet-i vakanın ehemmiyetine mebni tekrar
hükümet mahallenin nazarı Cedilerini celbe mecbur oluyoruz.
_
Hatırdan çıkarmamış olmak gerektir ki bundan bir iki ay evvel dahi yinede kariye-i
mezburede vakıf mai cariyenin menbi hanını dahilinde ahaliden bazısı bile ruhsat koyular
hafr ettiği ve vakıf su hemen cariyeden mahrum olduğu bildirilmişti.
Bu babda evkaf dairesi tarafından ne gibi icraatta bulunduğu meçhulümüz ise de bu
cüretin sürü yet ve teşvikinden ileri gelmiş olmalıdır ki fırsattan bil istifade enfulbeyan mai
kebirin mecra-u men beyine tasallut edilmiştir.
İşbu herim meselesinin mahkemelerce henüz bir karar katı verilmemesinden veya daha
doğrusu bazı husussatta nazarı itibara olunmamasından ahalice bir sarı illet hükmünü almış
bulunur ki tevsi nüfus ettikçe pek çok fenalıklar husule getireceğine şüphe olunamaz.
Ezcümle Baf kazasında kokla ve işli ya ve Lefkoşe kazasında umerfa çiftlikleriyle
değirmenlik kayrası gibi mai cariyeye malik olan mahalleler böyle bir tasallut ve felakete
duçar olurlarsa ne derecede zarar ve ziyana duçar olacakları tahmin edilemez.
Dört asırdan beri herime itibar olunup herkesin hukuku kemayenbahi muhafaza oluna
gelmekte ve taamil koyma ve adet belediyeye riayet kovanın meriye ahkamı icabında
bulunmaktayken bir çok kasam hemen mahıv ve perişan ve azan-ı amaya bihuzur ve duçar
heyecan eden meselenin bir an evvel hal ve faslıyla ahaliye ilan edilmemesi elhak şayan tesif
ve telhiftir.
Binaenaleyh hakkaniyet ve adaletle tamamıyla muaffık bulunan herim hakkındaki kanun
kemafisabık meriyet ahkamına himmet.olunması hususu mahalleden talep ve temenni olunur.

AHVAL-İ ALEMET
Ekza-i şark cihetinde Çin ve Japonya arasında devam eden muharebe-i beriye ve
bahriyeyi münferiden ve muffasılan yazmak gazetemizin hacmi müsaade olmadığından her
büyük muharebenin netacahasalesini tahrir etmekle iktifaya mecburuz.
Şimdiye kadar muharebenin miyanında vuku bulan muharebelerin
her birisini
Japonyalılar ishal-ı muzafferiyet edip münazıfiye olan Kura memalikini zapt eyledikten sonra
Çin sevahilisine taarruz etmiş ve sevahildeki mevakını bir çoğunu istila ile beraber Çin'in en
büyük kala-i müstahmekesinden ve en meşhur harp limanlarından mağdud ve Hun kalesi
mevcut bulunan Porit Artor limanını geçende kara tarafından şiddetli bir hücumla zapt ve
tezhir ve tersane ve kafe-i müessesat-ı mecriye ve cephane ve mühümat nariyeyi elde etmekle
mütehassan olan on üç bin Çin askerini telafat-ı kelileye uğrattıktan sonra def ve tedmir ve
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kafe-i nüfus ve zükuru katl ile memleketi bir kasaphaneye tahvil ve tahsir eylemiş oldukları
alınan telgrafnamelerden mütebandır.
Avrupanın fünunu askeriye erbabı Yurt Artor'un düşmanını 1871 seneyi miladisinde
Fransa imparatoru üçüncü Napoli'nin sedan muharebeyi huzizanesinde Almanya ordularına
mağlup olmakla tekamül mağbet askeriyesiyle teslimiyet etmesine müşabih ve mümasil
addetmektedirler.
Şu kadar vardır ki Purutartur'un Çinlilerle medar-ı müdaafa daha bir mevkiyi müstakim
vardır ki o da Pekin şehrinin son siperi bulunan Vayhayvay limanı harbiyedir. Çin devleti işbu
limana var kuvvetini vermiş ve güzide ve malum askerini sevk ve tabiye etmiştir.
Japonyalılar ise liman mezburun metanet ve cesametini ve en muntazam askerle
techizatını bildiklerinden naşı umum divan namesiyle ve iki orduyu azimle Vayhayvay
limanına hücum etmesine karar vermişler ve Purutartur'un zaptini mütaakip liman mebhusun
cihet-i garibesine doğru hareket eylemişlerdir.
Eğerçe Japonyalılar esnayı seferde bir mevaniyi hevayiye tesadüf etmezlerse yakında
Vayhayvay limanının karibinden büyük bir muharebenin vuku muntazardır.
Liman-ı mezkuru dahi Japonyalılar kıbza-i istilalarına olmağa muvaffak olurlar ise Pekin
şehrine kadar bir avarzınmahmeye uğramaksızın ilerlemeye tank açacaklardır ki Pekin şehri
cisminin zabtı macerası başlayacaktır.
Japonyalıların efkarınca pay-ı taht Çin bulunan Pekin şehrine muzafferane duhul
etmezden evvel Çin devletinin aht-ı mütareke ve müsahale için vuku bulan ve vuku bulacak
olan her bir talep ve teklifin reddi iktizayıdır.
Şu bakıldık da ve Japonya kuvva-i sefiresinin başkomandanı mukadımce askere hitaben
iradeylediği bir nutukta askerin meşakı ve metaibi sefireden örkmeyüp Pekin şehrine kadar
ilerlemeye gayret etmelerini tavsiye ve nasihat ve şehri mezbure muzafferen duhullerine
istirahatla akdi mesaliheye mübaşeret olunacağını beyan ve hikayet ettiği nazara alındık da
Japon ordularının bilara Pekin müteveca revi hareket olacakları bedihidir.
Bize kalsa Japonya devletinin işbu muharebeden ikzayi emeli iki maddeye mebnidir. Bizi
hem hududu kura memalikinde ticaretine rekabet eden Çinlilerin nüfuzu ve himayeti
cariyesini mücu vazalayla memaliki merbudeyi bir nevi himayetine almak ve diğeri
Japonya'nın intidematı askeriye ve melikesini aleme tanıttırıp kendisini türlü malzeme
sırasına geçirmek hususlarıdır.
Vaka dört yüz yirmi beş milyonu hari bulunan koca Çin devletini demek ki bu
mağlubiyet ve perişana ve biçare etmiş kura memleketin Çin'in müdeğalatı müstakbelesinden
tahlis gibi muvafakiyane nailini memul kuvve ise de Kura ilgasının kendi memleketine iltihak
etmesi adem mümkünatımdır. Zira Kura memleketi bir kraliyetin tahtı idaresinde bulunduğu
maslov sevahili bahriyesi Avrupa ticaretine dahil meftu ve keşade oldu. Haza netice-i harbin
neye uğrayacağı henüz kestirilırteyip Japonya'nın
istihsal eylemesi tahammül olan
muzafferiyet katiyede meydana çıkacaktır.
Şu kadarcık daha ilave ile biliriz ki şayet Çin devleti şu muharebe yüzünden giriftar
olduğu hezimet ve felaket-i azimeden metnibe ve mutensih olup da -bu ehvali vehamet
içtimale sebebiyet veren ayalat valilerinin idare-i müstabdane ve keyfilerini mahv ile şebat-ı
melikeye ve maliye ve askeriyesini Avrupa usulü vekavaidi müntezimesine tevfiken ıslah ve
tenzikine müsaaret ibdir ise kesret ve menabi serveti tabiyesi ve vefrat-i memaliki ve ahalisi
hesabiyle bir devlet muatazamatulazime sarasına geçeceğinden ve birkaç melyun müntazım
askerin meydan muarekeye sevkine muktedir bulunacağından ol zaman Japonya'nın dehşetli
bir düşman ile pençeleşmesi lazım gelecektir.
Fakat Çinlilerin musellim enam olan ihmali ve bidaetlerine eski usul ve adete fert
rağabetlerine bakılır ise Çin memleketinde o misillu ahvali intizamiyenin süratle tesir-i
nemayı husul olması pek de memul değildir.
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HAV ADİS-İ MAHALLİYE
Eshabı hamiyet tarafından Limason kasabası Afetzadegani için Lefkoşe ve kazasından
iade olunan ianenin ikinci listesi bera-i mamulat ve amme bir veceat-ı neşrolunur.
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KIBRIS'IN TEFRİKASI
Leyli-i Visal
Kapılarak dünya misalihiyle uğraşmasından

dolayı bir gece rahat uyku uyuyamamıstır

enilse mübalağa edilmemiş olur.
Gerçi mumaleyh zahir-i ahiretini de tedarikte kusur etmez namazlı niyazlı takva perest bir
zat idi ise de hukuk-u ibade reayh ve fukara ve muhticiyane muvenet kaydında bulunmaz idi.
Muttesif olduğu redaati ahlak cihetiyle on para istifade temaane binaen her kesin
banımanını perişan etmekten çekinmez bir dahiyi perpaidi !
Sini kırk beşe varır varmaz, gerek surat-ı meşrua ve gerek gayrı meşruata cem-ı idhar ede
eldiği hesapsız amval ve ikari varisler yine terk ederek azm-ı dar-ı mücazat oldu.
Bir oğul ile iki kızı yetim kaldı, vaka çocukların valideleri bir hayattadır! ...
Hem öyle bir çok nukud ve emval terk eden bir pederin evladı yetim sayılabilir mi?
Feleğin cevr ve ızdırabına alam-ı takdizanınadüçar olanlar varsa ancak anadan babadan bir
bisbe gedaya nail olmayarak "kel öksüz" tabirine bedbahtına biçaregandır! O mekulelerin
dünyada ikbada mühim ve destgirleri muhaza cenab-ı rab münanidir! ...
Ma haza ister ağniyadan ister fıkriyadan olsun Hazreti Allah kimsenin evladını peder ve
madarından duur etmesin.zira validelerine kadar rahim ve şefik olsa yine terbiyeli pederin
evladına verebileceği selavat-ı diniye ve nezahat-ı diniyeyi vicdanına intiba ettirmeye kadar
olamaz!
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Hususiyle

bir çocuk had-ı beluğa hasıl olduktan

sonra gençlik hükmünce

nefsini bin türlü

mehalin ve muhadarata ilga eder!
Vücudunda henüz neşvünemaya

başlayan kan hararetle cevalan ettikçe ve ğamat-ı incamı
nazar-ı itibara almaksızın bir takım temayülat ve hevasat-ı garibeye esir olmak ve ona raset
eldiği insanların vicdan-ı ğibaset-ialudlardan bi-ğayr olduğu halde onları mahrum-ı raz-ı
iniğaz ederek beraberce düşüp kalkmak lazırna-i şanında görülür! ...
Nihayet, rehber-i saadet tanıdığı adamlar git gide bir rehzen-i şekavet kesilir]. ..
Mabedi var.

ŞUANAT-1 OSMANİYE
Sayeyi meali vayeyi hazreti tacidare tersaneyi amurece nebnu saha arayı muvaffakiye
olan terkiyatı mükemmeleyi sırası düştükçe iftihar ve memnuniyet etmektedir.
Bu babdaki muafiyetten bahs ile geçen postaki dersaadet gazeteleri dahi bir fıkra-i
mahsusa dere ve neşr ederek bunda kuvve-i becriyeyi Osmaniyenin rehini mükemmeliye
tama olması babındaki ameli feyuzat iştimali cenabı padişahiye tevfik hareket ile her zamarı
naili feyz ve muafakiyet olmakta bulunan bahriye nazırı devletli Hasan Paşa hazretlerinin
ahiren zerhali donanmayı humayunun teksiri hakkında bazı mukarrat mehme ittihaz eyleyerek
ol babda tanzim kılınan evrakın atbe-i felek terbe-i hazreti zıllullaha arz ve takdim kılınmış
olduğunu yazmıştır.
Zerhali donanmayı humayunun teksiri için ol emirde inşayı fabrikalarına mühim siparişler
ı tasavvur edilmiş ise de sonradan inşa kılınacak zerhali sefayinin tersane-i amiracı
vücuda getirilmesindeki menfa ve mühasenat edilir.
İnşaatı cedidenin ibtidasına dair iradeyi terki ifadeyi cenap hilafet penahı şerefseturu Ye
nuh buyurulmasını müteakip tersaneyi amirece serien müpteza halık icra kılındığı bediidir.
Rusya memleketinde humada Ayaltı ahalisinden ve Tatar taifesinden dört yüz elli harıe
halkının zir cena müstelizmelfelah cenabı padişahe değalet etmek üzere tendim etmis
ldukları istida nezd-i hükümet seniyede merhumenin Ankara vilayeti dahilinde iskarılan
ususuna irade-i merhamet muteda-i hazreti hilafetpenahı
şerferiz sahife-i sudur
yurulmuştur.
Rusya'da terk Ayaltı dahilinde Bulkadı nahiyesi ahalisinden altı Çerkez ailesi mümaliki
şahaneye hicret arzusunda bulunduklarına ve oradaki emlaklarını satıp yol tedarikini ıcra
lemiş olduklarına binaen bunların kabulu ile münasip mahallerde icra-i iskanları hus
balaztazan müsaade-i seniye-i hazreti hilafetpenahı serfetunallak buyrulmuştur.
Rusya'da kazan Ayaltı dahilinde semar sancağı ahaliyi müslimesinden altmış harıe
ziru cenah müztelzimel felahı saltanat-ı seniyeye iltica etmek üzere memeliki mahruse-i
hazreti padişaha muhaceret arzusunu izhar etmiş olduklarından keyfiyet !adil arz mekrun
üsaade-i mahsuse-i hazreti hilafetpenahı buyurulmuştur.
İLAN

Yadıgar-ı Muhabbet
Gazetemizin tefrikasında bundan evvel tabii ve neşr olunan yadigar-ı muhabbet adlı
manın tabi ve kağıtları gayet nefis olarak bu kere sekizinci forması dahi neşr olmuştur.
Mezkur formalar matbaamızda ve baliğ pazarında Yorgancı başı Sami ve Necar Saff
fendilerin dükkanında fiimektueyle satılmaktadır.
Arzu edenler olduğu halde on iki kuruş mukabilinde tekmiline abone kaydolunur.
Sahibi imtiyaz
Ko(izade Mustafa Asaf

6

KIBRIS
1310
I Kanun-ı Evvel İfrenci Sene 1894 "Siyasiyat, Edebiyat, ve Fünundan Bahseder", 19 Kanun-I Evvel Rumi Sene 131 O

İFADE-İ MAHSUSA
Alemetullah bu hafta nüshasıyla gazetemizin üçüncü sene-i nisriyesi nihayetine
larak dördüncü sene-i devriyesine bida ve mübaşeret olmuş.
Karilerimizce malum olduğu üzere gazetemizin bidaen intişarından beri ittihaz
eslek-i raset kuyanesinden ve vazife-i esasiyesinden sermu inhiraf edilmeyerek
ünafi-i vataniye ve marif-i milletimize hizmet ile devam-ı temin ve iltizam olunmuş
etle Kıbrıs'ın has bir Osmanlı gazetesi olduğunu ispat için elden geldiği mertebe
dam edilmiştir.
Bu gazete her Osmanlı için bir vazife-i nazife ise müselmenler

vasıl
edilen
daima
ve bu
sai ve

için battehsus eşref-i

azife muktesandadır.
Binaenaleyh ciddi bir Osmanlı gazetesinin dahi neşri şu maksada hizmet için en mühim
asıtaların birinden bulunduğu nakabil cerh ve inkardır.
Alelumun matbaatın fevaidinden bahsetmek şüphesiz hacet yoktur.
Ceziremizce bir gazetenin lüzum ve vücubu bundan evvel son derecede his olunup da her
lise vücuda getirilmediği halde bugün -saikeyi hemiyetti milliye ve muktezası diyanet-i
lamiye cümle-i cemilesinden olarak ceziremizde iki Osmanlı gazetesinin cilvekar sehe-i
şükr ve muhmidatıdır.
Yalnız şunu zikretmek lazımdır ki matbaanın vazifesi yalnız havadis furuşkuktan ibaret
lmayıp teda-i müşkül ve belki gayrı mümkün bir çok umur-ı mühimmaye şamildir.
Ezcümle Kıbrıs'ın ilk neşrinde ilan ettiği meslek ve ittihaz eylediği esas-ı hareketi maarifi
· lamiye ve menafi-i milliyemize hizmet ve ahali-i memleketimize ait resmi ve hususi mesalih
·e mesail caryayı bir tarafına taktik ettikten sonra muvafık olanları takdir ve pesent ve
muğayir-i hakikat bulunanları cerh ve tezyif ile tarik-i sevabı iraye etmektedir.
Daha açık söyleyelim: Cezirede neşr olunan yedi Rum gazetesinin devlet ve milletimiz
hakkında bundan evvel vuku bulan hezeyanlarıyla ara sıra neşriyatta devam ede geldikleri
efkar-ı sakime ve mezralarına müdafaa ederek bunlara münhahel hade-i irae etmek ve
ıununla beraber mabelhayat ve sermaye-i fahr ve mübahatımız olan mekamatı aliyeye sedayı
sir intimamızı isal ve isma eylemek Kıbrıs'ın başlıca tarihi ve iltizam eylediği bir vazife ve
meslek sadakat göstergesidir.
Gerçi Kıbrıs bivaya mazlumdur. Lakin hamisi pek büyük ve müşfiktir.
Kıbrıs her müşkülat ve tecavizata saburane tahammül eder. Çünkü mukadderat-ı ilahiye
münkat ve mütevekildir.
Kıbrıs hali hazırda zulmet içirtde bulunur ise müstakbelde yine bir gülşen-i saadet
şeklinde gireceği itikat kaviyesiyle müteselli eder.
Şu tefsilattan maksadımızı ne olduğunu okuyucularımız keşf ve tahmin edeceklerine
şüphemiz olmayıp mumiylehin şimdiye kadar gazetemizin teşvik ve temini devamına ibzal
uyurdukları himatı mütevaliyilerine ve çok acizanelerimizde ibraz ve izhar eyledikleri
ltifat-ı muhasin gayet samimi kalp teşekkür eder ve sine-i atiye için dahi teşvikatı mearif
üyana himematı bihimematlarını bidiriğ buyurulmasını temenni ve iltimas eyleriz.
(Ve minellah tevfik)

HAV ADİS-İ MAHALLİYE
Limason musayıbi için Lefkoşe'de toplanan ianenin üçüncü listesi berayı malumatı amme
berveceati neşrolunur.
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Lefkoşede belediye var mı?
Bu suale hakikaten bir cevap sevap vermek bizce müşküldür deriz. Vardır denilse vücudu
nasıl ispat olunur.
l'
Vaka belediye idaresi namı altında bir daire ve bu daire merbut bir çok memurlar
bulunduğunu biliriz. Lakin faydası nedir?
Çarşı ve sokakların çamurundan hele süpüründü ve sayrenin öteden beriden terakimi ile
hasıl olan tefinden nefret ve şikayet etmeksizin bir defa gitmek mümkün müdür?
Değirmenci kandili gibi, her sokakta bir fener bulundurulur. Şafaktan istifade etmek için
fenerin tam hizasına veya altına gidilmesi lazım gelir.
Bu halde belediyenin vücuduyla adem ve cevudi mesavi olduğunu hüküm olunmak daha
evladır.
Matlup ve cemile bir belediye meclisi teşkil hakkında her iki sınıf ahali tarafından
teşbisat-ı icra olunacağına dair bir şaya devran edilir. Aslı var ise memnuniyet vekaatı
ammeyi mevcup olacağına şüphe olunmaz.
Bizde belediye tatvili mekaleten şimdilik sarf-ı nazar ederek teşbisat-ı mesmuamızın
neticesine muntazar bulunacağız.
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On dokuz kanunu evvelin Çarşamba günü Limason'da icra olunan at koşusunda birinci ve

ci gelen atların esamisi ile mükafıdir.
Birinci Koşu
Bir mil mesafe birinci gelen mi stir Des par' ın V urdi yor atın mükafatı I O lira, ikinci gelen

· stir Hıristiyanın Halavro namı at.
İkinci Koşu
Bir mil mesafe birinci gelen mistir Mıhalidin Linos namı at mükafatı 10 lira, ikinci gelen

·oıonlu bir vakın Hafif namı at.
Üçüncü Koşu

Bir mil üç rubug mesafe birinci gelen Mehmet Kazım Varid nam ad mükafatı !S lira, ikinci
_,elen mistir Muhalisin Muşaraf nam at.
Dördüncü Koşu
Bir bucuk mil mesafe gelen mistir Müşamin Satan nam at mükafatı 1 O lira, ikinci gelen Mistir

_.1işamın Yenim nam at.
Beşin Koşu
iki mil mesafe birinci gelen Mehmet Kazım Varid nam at mükafatı l S lira, ikinci gelen mistir

_.'1uhalisin Muşaraf nam at.
Altıncı Koşu
Bir mil üç rubug mesafe birinci gelen kolunlar ruverdavatın Likası nam at mükafatı I O lira,

ikinci gelen mistir Muhalisin Linos nam at.
------------------- bir müddet medideden beri italiya'da vuku peyz-i darül Fünunda
En asıl Kıbrıslı olup
tahsili birinci derece olarak diploma ihzana muvaffak ve nail olan Poliyomodino bu kere
eziremize avdet ederek j.cfkoşc' de ikamet etmekte olduğu bildirilmiştir.
Aldığımız malumat-• mesukaya nazaran mumaleyh inmamı tahsilden sonra iki sene kadar
İtaliya ve bir tur müddet dahi Cenvre ve Paris hastahanelerinde bulunarak pek çok ameliyat
görmüş ve hezaketini ispat eylemiş bir tabib olduğu anlaşılacağına bineyen mumiyleyh

·arilerimize tavsiye olunur.
KIBRIS'IN TEFRİKASI

~ Leyli Visal
Bu yolda yani dalkavukların

dalalet ettikleri tariki sefahatte tevaris eden mal ve eşye,

kemalen aba olduktan başka ilerde feyz-i ikbali ve belki hayatı fena bulur gider.
insan gerçi nase-i akıl ile sair mahlukattan mümtaz ise küçükten bir çocuk kendi haline
terk olunduğu surette derecat-ı insaniyetten, derekat-ı hayvaniyete pek kolay nahl ve tenzil
İşte
eder!.
.. balada arz olunduğu vech ile Hanif Efendinin oğlu Bahri Bey dahi pederinin
vefatından bir müddet sonra zahirde yarı sadık fakat hakikatte müfsidi ahlak ve münafık bazı
kimselerle hem bezm-i lütuf tecrübesizliği ile düştüğü umman-ı sefahat ve şeneatta serkerdan

hayret
Ellinde
oldu. olan ve bütün ömrünü refah ve saadet ile geçiremeye kafi bulan servetin kısm-ı
kilisi az bir zaman içinde hararet-i şemse tarif etmiş buz parçaları gibi, ağır ağır arayıp mahv

olmaya yüz tutu.
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Bahir Beyin uğradığı belaya ve sedemat-ı hayatı fersanın aslı sebebi babası irthal eder
ez anasının bila temil bir genç adama varmasıdır denilebilir.
Delikanlı o sıralarda azade-i tam halinde bulunurdu. Çünkü pederi ahirete gitmiş validesi
kocaya varmıştı. Artık dünyada bir kayd ile mukayt bulunmuyordu. İki hemşiresi daimi
etle validesinin yanında ve heyamatı nazariyeti tahtında idi.
Sakız kadınlarından bazıları çocuklarına pek de merhamet etmiyor. Oldukça yaşını almış
her türlü ihtiyaçtan varsıta bulunmuş sahibe-i servet bir kadının ilk kocası vefat edince bir
iğerine gösterdiği meyl ve rabet ne garip bir gaflettir. ..
Mabedi var.
HAV ADİS-İ HARİCİYE

(Rusya Gittikçe Kendi Şiddet Ve İstibdadına Koşuyor)
Gör görüne Sivas Topal muharebesine kaçmakla mağlup olunan ve tesir mağlubiyetiyle
endisini zehirleyen Rusya imparatoru birinci Nikola'nın zamanına kadar Rusya' da cari olan
e-i hükümet oldurca şiddet-i amiz idi ki adeta isara hükmünde tutulur ve hürriyet ve
üsavat nedir bilmeyip imparatorun ve onun vekilasıyla ağzından iyi ve kötü her ne çıkar ise
ir desturu müsellem ad ile hicra kılınır idi.
Bu istipdat bu idare-i keyfiye artık ahaliyi son derece meyus edip resmiyetle bir inkılap-ı
azim husule getirmek için nehlitler meydan aldıkça almış ve gittikçe cemiyetler çoğalıp
ükümdar ve reusayı memuriyenin hakkında sev ve kıssaların icrasına tespit etmişlerdir ki bu
son manada imparator ikinci Angosantri'nin kurban olmasına dahi hastalanmasına netice
·ermiştir.
Rusya ahalisi meyanındaki bu meyusiyet nihlistler tarafından cem olunan cinayeti Rusya
ükümetini hileden hileye ibkaz etmiş ve artık emr-i istimdat ve istiklalin devamı nihayet ila
emri dahilen büyük hoşnutsuzluğun tevlidine bahis olabileceği kurulmuş olduğundan Rusya
devleti Bünyan-ı hükümetine zaaftan olmaksızın bir çare icrası müteşebbis olarak
imparatorun ikinci Aleksandır'ın köylüleri giriftar oldukları mezalim ve itisafından kurtardı.
Deminki Rusya hükümeti bütün alemin nur-u medeniyet ve hürriyetiyle münevver olduğu
ir zamanda Rusya ahalisinin bir zulmeti taziki içinde yaşaması mümkün olamayacığı hissi ile
ıslahat ve tenzimatı dahiliyesine müsaraat gösteriyor. Şu halde Rusya devleti kendi şiddeti ve
istibdadında yevmen feyevmen koşuyor.
Biz zannediyoruz ki Rusya hükümeti kendi ahaliyi ve tebasını memnun edecek bir ıslahat
idare-i medineyeye muvafık olur ise onun için daha parlak muzanferiyet nushur olunamaz.
Zira kendi ahalisi hasret-i medeniyet ve adalet içinde bulunur iken diğer milletlerin halleriyle
uğraşması fazla abestir.
Fransa hükümeti Almanyalılardan mürekkep cisim bir casus heyetinin Fransa'da icra-i
muamelet eylemekte olduğuna bir kere kanaat-ı kemale hasıl ederek bir takım kesanın
maznunen taht-ı tevkife aldırmış havaz cemile geçen zarfında iki Almanyalı ile şerik cirumları
üzerine iki neferde kadın derdest ve tevkife edilmiş ve tamik-i tahriyak ve mukaziyata devam
edilmekte bulunmuş olduğu Paris gazetelerinde okunmuştur.

------------------------

1792 senesinden beri Almanya'nın kuva-i askeriyece Fransa'ya tevafuk edecek dereceyi
bulmuş olduğundan sene-i mezkureden biri Almanya askeri çoğaldığı halde Fransa askeri
azalmıştır.
1794 - 95 senesinde Almanya'nın asakiri muzafisi beş yüz kırk bin 725 kişiden ibaret
bulunur iken Fransa' da asakir-i muzafa ancak 473 bin 200 kişiye baliğ olmakta ve halbuki
Afrika' daki asakir çıkartılacak olursa mevcudu hazıranın 41 1 bin 700 kişiye tenezzül edeciği
muhakkak bulunmaktadır.
Bu suretle Fransa'nın kuvve-i askeriyece Almanya'nın madununda olduğu görülür.
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Rusya devletinin Baronu Rus Çalt vasıtasıyla otuz milyon İngiliz lirasından ibaret yeni bir
·· az akdetmek üzere bulunduğu Avrupa gazeteleri haber veriyor. İstikrazı cedidin faizi
- de üç buçuk olacaktır. Virut eden bazı hususu telgrafnamelere nazaran istikraz mezkurun
ıuvakalenamesi imza edilmiştir.
İtalya'da kain Sasari'de yüz kadar işğastan mürekkep bir haydut çetesi bir takım emlak
iplerini ve eshab-ı serveti dağa kaldırmaya başlamış olduğundan hükümeti muhaliyece
rkumelerin zahire ihracıyla derdestleri için tedbiri müessire inhaz olunmuştur.
Beratun firariden Londra'ya gelmekte olan zadeye nam İngiliz raporu esnayı rahide taife
yolcuları ile maen garg olup hiçbir fert tahlis-i nefs edememiştir. Mağrukundan beş kişinin
lan sahile çıkmamıştır.
İngiltere'nin her tarafında bahrları suları fizan olup taraf taraf Silap'tan hasaret geliye
uk olmuştur.
Bin nefs Londra şehrinin pek çok mahallesini sular basmıştır. Vat mahallesinin haneleri
içinde kaldığından binlerce familiya ibibniyayı meyriyayı nakl zarar ve ziyan galidir.
MUTENİVVEA
Amerika'da üç ayda bir kere neşrolunan sarhoşluk gazetesi nüshayı hayresinde garip bir
tistik neşrolunmuştur. Bu istatistikte diğer sarhoş olmayan on iki aile ile sarhoş olan diğer
iki ailede doğan çocukların muktarini kaydetmiştir.
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Bu adetlerin gösterdiği hakikat doğrusu mevcibi intibahtır.
İLAN

Yadigar-ı Muhabbet
Gazetemizin tefrikasında bundan evvel tabii ve neşr olunan yadigar-ı muhabbet adlı
romanın tabi ve kağıtları gayet nefis olarak bu kere dokuzuncu forması dahi neşr olmuştur.
Mezkur formalar matbaamızda ve baliğ pazarında Yorgancıbaşı Sami ve Necar Saffet
efendilerin dükkanında fiimektueyle satılmaktadır.
Arzu edenler olduğu halde on iki kuruş mukabilinde tekmiline abone kaydolunur.
Sahibi imtiyaz
Ko[izade Mustafa Asaf
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İHTAR-I MAHSUSA
Geçen hafta arz ve ikaz olunduğu vech ile bu nüshamızla gazetemizin dördüncü sene-i
devriyesine dahil olduğumuzdan doksan dördüncü senesi kanun-i senesinde kaydolunan
abonelerin müddetti hıtam bulmuş oluyor.
Kafe-i abonelerimize kemafissabık gazete gönderilmekte devam olunacaktır. Kabul
buyurulacağına ümidimiz berkemal ise de usul ve adeti mutehizeye riyayetten keyfiyetin bu
kere dahil ilanına müsabaret kılınmıştır. Abonelerimizden bazısı henüz geçmiş müddet için
abone bedelini tasviye etmemiş bulunur. Halbuki matbaamızın iktidar-ı malisi gayrı müsait
olduğundan bu gibi bakayanın sıratı nedeniye vefasına himmet olunması matlup ve
mütemenadır.
AHVALİ ALAMET

Avrupa gazetelerinin neşrettikleri bir telgraf name meline nazaran Çin hükümeti teradattı
müdediden sonra Japonya ile müzerakata girişmek üzere Çin memurlarından resin-i mehast-ı
kamile ile dünyaya göndermeye karar vermiştir. Tayin kılınan bu memur dünyaya vasıl
olmadıkça haberi azametini ihtiyat ile telaki etmek mecburiyeti derkarardır. Vasıl olduktan
sonra cereyan edecek müzekere hakkında ise şimdiden beyan-ı ihtimalat muvaffak olunamaz
zannederiz. Yalnız şu kadar diyebiliriz ki Japonyalılar bu kış esnasında behemehal Pekin'e
vasıl olmayı planlarına dahil etmişlerse de bu tesmimi fiile getirmek için herhalde biraz
zamana muhtaç olacaklarından müzakereyi uzatmak suretiyle o zamanın kazanmaya say
edeceklerinden o halde müzakerenin uzaması ihtimali vardır. Aksi taktirde yani Japonyalıların
Pekin'e gitmezden evvel akl-ı müseleha etmek emelinden bulunduklarından ihtimal verilecek
olursa o halde müzekeret-ı salhiyenin kolaylıkla neticeleneceği hüküm olunabilir.
Madagaskar meselesine dair Paris gazeteleri havadis-i muhme neşrolunmuştur.
Bu havadis-i muhmeyi ol emirde meşhur Tamiz gazetesinin Paris muhbiri olarak mensup
olduğu gazeteye yazmış ve fakat bir gün sonra Fransa hükümeti tarafından malumat neşr
edilmemiş olduğunu görünce aldığı havadisin gayet mevsuk bir menbaadan çıkmış olmasıyla
beraber Fransa hükümeti tarafından resmiyet neşr edilmesine intizar edilmesi lazım geleceğini
yazmıştır.
Muhbir mezkurun her giden ol haber alıp mensup olduğu gazeteye tebliğ eylediği
havadis-i mehmah Madagaskar hükümetinin Fransa'ya muhalefetinden fariğ olarak hükümet-i
müşarile tarafından her ne teklij-i dermeyan kılınmış ise de cümlesinin kabule hazır
bulunduğunu Fransa hükümeti tebliğ etmiştir.
HAV ADİS-İ MAHALLİYE

Geçen Cuma gecesi leyli-i regaip seydel mürselin olmak hissiyle camii şerife minareleri
donatılmış ve derunu camii şerifede cesat-ı müminin tarafından cenab-ı hak mevcudata
ferazeyi ibadet eda halife-i ru-i zemin efendi hazretlerini hediyeyi Hayriye ifa kılınmıştır.
Hüda-i müteala azze ve celle seyid-i kainat aleyhi efzalat tahiyat fahri alem efendimiz
hazretlerinin ve şu Leyla-yi mübarekenin hürmetine hilafeti mükdesayi islamiyeyi şan ve
selamete muhafaza buyursun ve zatı ekdası hilafet penahiyi kemalatı sıhhıyet ve afiyet ve
şevket ikbal üzere taht-ı meali baht saltanatlarına berkarar eytlesin.
(Amin)

-----------------------Limason afetzadegane için taraf ve zişeref hazreti hilafet peyaneden ihsan buyrulduğu
evvelki nüshamızda derc-i sütunu müfaharat eylediğimiz dört yüz liranın komisyonumuza
6

usuna teslim ve iade olunmak üzere hariciye nezareti cedidesi canibi alisinden Osmanlı
ası vasıtasıyla faziletli Naip müftü efendiler namına bir kıta poliçe ve esra kılınmış
duğu nezareti mürelheden virud eden bir kıta emir name tarafından müsteban olmuş ve bu
esile ile dahil dua-i umumiyet umuru afiyet hazreti hilafet penahı tekrar ihsal rabpervedakar
ınmıştır.

Kıbrıs ceziresi defterdarı ve resumat ocak.

KIBRIS'IN TEFRİKASI
Leyli-i Visal
Hiç düşünmez ki varacağı adam kendi hüsnüne mi yoksa daha doğrusu parasına mı aşık
Imuştu ...
Bir kerede "acaba şu zat genç bir kız almayıp da durup dururken benim gibi teravet şebabı
zail ve letafet-i vücudu an be an fenaya mail olan dul bir kadını almakta mana ne idi? Bu olsa
Isa benim hüsnü anıma değil belki servet ve samanıma iftadedir. Hususiyle iki üç tane de
badan öksüz evladım var. Alacağım adam kim bilir bu biçareleri ne kadar hırpalayacak ne
dar mahsun edecek" demeyip de teb-i meşavarı malum olmayan bir adama selme selam
·arması şayan-ı taacüp olan hallardandır ...
Hanif Efendinin zevce-i metruksi Şakire Hanım dahi müteleayı meşruhedenin hilafına
ekatta bulundu, bir sene sonra diğer bir adamla resmi nikahı icra olundu!
Mezburenin tahtı nazarında bulunan iki azametli kızcağız. Gergi gibi serpildi çıktı.
Büyük kızın adı Nebile küçüğün ki Makbule idi.
"
Vaka Nebile ile Makbule iki kız kardeş iseler de şekil ve simaca yek diğerlerine asla
müşebehatları yoktu.
Mamafih her ikisi de fevkalade güzel ve fakat Nebile'de olan cazibe-i cemal bibedel idi.
Tavr edasına tenasüp endama nazar-ı ibret ile bakılsa envar-ı letafetten değilmiş bir peri kıyas
edilirdi.
Güya ki saniyi kudret münkeri ahret olan kullarına azhar-ı icaz nemaye ile hiyesini izhar
· in fırdevsi aladan bir huri çıkarmış da bir yüzüne indirmiş zan olunurdu.
Kameti biraz tule mail, vücudu narin, gözleri, kaşları - daha üç beş yaşında iken peder ve
madirenden yetim kalmış biçareganın bahtı gibi- siyah, saçları uzun, ağzı, burnu, ayakları
fak ve zarif, hasılı baştan ayağa kadar her tarafı şayan hayret derecede latif on altı yaşında
bir melek sima idi.

Mabedi var.

ŞUUNAT-1 OSMANİYE
Çekirge itilafı için yeni bir çare bu serlevha ile Edirne refikemizde okunmuştur:
Bu çarenin tecrübesi kolay olduğtr için bervece ati yazıyoruz.
İki üç sene evvel Vize kazasının bir köyünde zuhur eden çekirgeleri telef etmek
hususunda canavarların her vasıtadan ziyade hizmet ve faydası görülmesi üzerine derhal
etrafında bir hayli canavar getirilerek çekirge bulunan yerler koyulurmuş. Bu hayvanlar
çekirgeleri de yumurtaların tamamıyla yemiş olduğundan iki üç senedir çekirge zuhur etmiştir.
Bu tecrübe diğer yerlerde de izhar-ı muvaffakiyet edecek olursa çekirgeleri esasından
mahvetmek için kolayı bir tedbir elde edilmiş olacaktır.
Tersane-i amirenin Almanya'ya sipariş eylediği bazı alat-ı ve davatı cedideye geçen gün
Hamburg'tan ders saadet limanına virüt eden Almanya bandıralı Meksika nam vapurla
tersaneyi amireye teslim edilmiştir.
Almanya orduları mahiyetinde bulunarak malumat ve terbiyeyi askerlerini berayı ekrnalı
bairade-i seniyeyi hazreti Kiti Sinani Berlin' e ezanı kılınmış olan zabitan askerimizin kanuni
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sani irfancı ibtidasından itibaren mezkur ordularda hezamatı fiilide bulmak üzere baemr
iradarı atideki hademata tain olundukları müsteğbiratı hususiyemizdendir.
Hamdi Bey seksen üçüncü piyade alayına mülazım sani
Pertev Bey altmış beşinci piyade alayına mülazım sani
Sait Bey yüz dokuzuncu piyade alayına mülazım sani
İsmail Cemil Efendi yüz otuzuncu piyade alayına mülazım sani
Mustafa Saffet seksen birinci piyade alayına mülazım sani
Mahmut Saffet Bey yedinci süvari husarlarına
Ahmet Rasim Efendi on yedinci süvari husarlarına
Mehmet Sadık Bey onuncu süvari husarlarına
Mehmet Nuri Efendi yirmi üçüncü süvari husarlarına
Yusuf Cemal onuncu süvari husarlarına
Mehmet Nusret on dördüncü piyade topcu alayı
Ali Fazıl Bey yirmi üçüncü piyade topcu alayı
Mehmet Salih Bey on birinci istikam alayı
Yusuf Ziya, Ahmet Cemil, Mehmet Halit, Ahmet İlhami Efendiler inşaat dairesinden
Mülazim Sani.
HAV ADİS-İ HARİCİYE
İade-i sulh ve müsalemet Çin ile Japon arasında doğrudan doğruya teati mübaşeret
olunduğu temin edilir. Çin hükümeti tarafından iki komiser tayin olunmuştur.
Çin-Japon vukuatına dair Avrupa gazetelerinde menzurumuz olan telgrafnamelerdir.
Antonogdan alınan malumata göre Japonyalı general Kaçoru Seymütelini civarında bulunan
Çinlileri tarumar eden sonra mahbediri Mistır Veliyam Teyluruahdesine haşmetlu Karlupça
hazretleri taraf-ı aliyesine bir kıtası tucise ve ihsan buyrulduğu mustehberat mesukemizdendir.
Limason mesabini için kazalarda toplanılan iane birai malumat amme beruce ati neşr

Mandovani
Tamar
Lefri
Mustafa Sami
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Limas on

Nikolas
Lanidi
79

MUHARRİRAT
Kıbrıs gazetesi heyeti muharrirliğine

Bir eser manzumun tanziri tahmisi tazmini ekabiri esbabı temiz tarafından vuku bulursa
nişane-i takdiri ve tahsisini, alamatı gapta ad edilir. Böyle bir tesbis şairane göçer kilerde
iktidarsızlarda görülürse gönüllerinde beslemekte oldukları fevkalade sadık gayet ciddi bir his
ibramkarının netahiterhiyatından olmak üzere telaki olunur. Meydan iktidarda yer tutabilmek
için ötede beride heveslerini kavuşturan küçükler, kolu titrer kalemi kırık boyası nakıs acemi
bir resam elinde çıkmış tolu horşit manzarası gösteren resm-i levhası gibi nazımından maada
kimseye parlak görülmeyecek bir şiirle karalanmış verekpare getirirlerse, yahut güzel delinşin
aralıklarla bir birlerinden munfasıl beyt-i müteşşekil, dılküşa bir mahallenin hane-i ferah
ferelerini aralarını eskimiş çürümüş kırılmış dökülmüş inzar-ı itibardan sakıt olmuş sahipsiz
kalmış enkazdan yapılmış biçimsiz evlerle doldurarak esbabı tabiin dikkati pışgahından geride
bırakmak gibi her bir beyite rabıtalı rabıtasız münasipli münasipsiz bir takım mısralar ilave
edilmiş yukarısına tahmis tazmin serlohelerinden biri yerleştirilmiş bir güfte-i mevzun<
gösterirlerse artık onların bir kusurları hatır saf ve sadıklarını hüsniyeti mukabilinde af edilir.
Çünkü karniler müstemalar -sözde- tahmis edilmiş olan o eser-i bedi -bidayeten olsun.
tekrar edilmek suretiyle olsun- okumak dinlemek hatırı için ilave edilen o mısra namütenasibi
de okumaya
dinlemeye
razı oluriar.
Gezide bir
eser-i manzum
-kimin olursa olsun- zuhur eden bir şevk-i ciddinin yardımıyla
tenzir, tahmis tezmin edilir. fakat hat zatında şayan-ı intikal ve ihtiram olmayan bir gazelin
tahmisi
için.
Caba
bir kuvve-i Tahsin ona benden (vasıl) kim uyup keyfe boş bitimi tahmis hali on
ikinci gecesi musallat etmiştir. Ferdası günü vakt-ı zuhura iki saat kalarak hücum için eıru
verip üç bin Çinli bir defa olsun silaha dorulmaksızın firara şitayan olmuşlarsa da bin beş yüz
efrattan ibaret bir müfreze Çinli dört top ile hayli mukavemet etmiş olduğu halde Iapon
piyadesi hücuma başladıkta mezkur müfreze efradı dahi taba veri mukavemet olamayip
minhizmen
yüz tutmuştur.
Generalfirara
Kaçoru
fırkasıyla Nivaseçaneğa doğru ilerliyor. Belde-i mezkurenin zapd
olunacağı şüphesiz ad olunur.

------------------------

Japonya'da ahiren bir keşf-i mühim vukua gelmiştir.
80

Şöyle ki: Galaskova darül fünunu mezunlarından ve Japonya'ya avdetinden sonra fen
adatı hakkında ikmal malumat ile meşkul bulunan malum mevsiye takanım Japonya
esinde pek mevzul olunan otive orize tabir edilen bir nevi mantarın soğuk suda iyice
ildikten sonra etmekçilerin kimyagerlerin mihanecilerin bahusus bira fabrikalarının
·kalade işine yarayan maya halini aldığını tecrübe etmiş ve hatta mezkur mayanın malum
mayadan daha ziyade iş görmekte olduğunu anlamıştır.
Mezkur maya bildiğimiz mayaya nispetle fevkalade süratle hayrı tamir etmekte ve
ôpürtmektedir. Bu maya ile yapılan bira diğerinden hem lezzetli hem de köpüklü olmaktadır.
alum mumiylihe keşf-i mezkura Avrupa alamsına dahi ispat eylemek üzere Londra ve
· s'e pek çok numune gönderilmiştir.
Casuslukla maznuna tevkif edilen pırvesiyalı zabit hunenin geçen gün cinayet
mahkemesinden muhakemesine iptidar olunmuştur. Manzum Fransa'nın müdafaasına dair
ıanzim edilen harita ve evrak-ı sairenin meydana çıkarılmasından dolayı beş sene müddetle
pusiyetine ve beş bin frank cezaya-ı naktiyeye mahkum olmuştur.
Sene-i miladi iktidasında Rusya ricali siyasince tebedülat-ı azime icrası müntezir
lunduğu sun Petersburg'tan teminen işar ediliyor.
Rusya istikrazı ahirine Paris'te otuz ve bütün Fransa'da altmış misli talep zuhur eylemiştir.
KISM-İ EDEBİ

Bezm-i şair avare dıl remzi-i figanındandır
Münevver ufku sevda sevdiğim! Nuru nigahından
Sefadar oldu gönlüm hande-i sevda penahından
Nevanu bin bela icad eder ol gamze-i bidad
Diyorlar: El hezar aşık, çeşm-i fitnegahından
Bu şuyundan teviden geç ey kalb-i elem abad
Tesir yab olur zannetme zaliml. .. nuhu ahından
Olur mu? Necmi ikbalim benim hey hat! Ruşenter
Gönül ey muhcibinl Ayrılmadın zülfü siyahından
O kafir peçeden, demhaneden ayrılmıyorsun hiç
Sezadır dem vurursa zahidan Remzi! Kenahından
MUTENİVVEA

Faideli Reçete
Burun Kanamasına Karşı
Bir temiz sünger parçasını keserek-limon suyuna batırıp burun derununa sokmalı.

Üksürüğe Deva
Bir okka keten tohumu, iri bir limon, yüz dirhem üzüm, yarım okka şeker.
Keten tohumunu evvela bir su içinde kaynatmalı, soğutmalı, süzmeli, şekeri atmalı işbu
haliteden günde iki üç kahve kaşığı almalı.

Aşçılara Müjde
Hususi ile aşçı kadınlar alalekser ellerini yakarak acılar içinde kalmaktadırlar. Böyle bir
hadisenin hini zuhurunda hemen bir yumurta kırıp beyazını yanık yerin üstüne güzelce
sürülmelidir.

Kundura Makinesi
Niwyork

gazetelerinde

görüldüğü üzere bu defa, ihtiratın en ziyade şayan-ı hayret

olanlarından biri daha meydana konulmuştur.
Bu kere ihtira edilen abed bir kundura makinesi olup bir taraftan ithal edilen meşin ve
kösele vesair türlü levazımı alelacele kestikten sonra kalıplar üzerine geçirerek dikmekte ve

81

üğmelerini dikip iliklerini ördükten madaa ufak kutular içinde koymaktaymış. işte bu işlerin
kafesini bir dikiş makinesinden büyük olmayan bu ufak makine tamam on altı dakikada ittifa
eunekteymiş. On altı dakikada bir çift kundura! Ne sürat.
İLAN-I MAHSUSA
Meclisi kevanin azasından olup mezun avukatlardan bulunan Limasonlu izzetli Ahmet
Raşit Efendi şehrimize gelerek burada tolu müddet ikamete niyet edildiğinden ve mahkeme-i
--riyye ve nizarniyece işleri ve davaları olanlara vekalet etmeyi tahüt eylemiş olduğundan
mum aleyh kariyelerimize taktim ve tavsiye eyleriz.
Mumaleyh her gün turunçlu camii şerifi karşısındaki kıraathanede kendisini görmek arzu
edenlerin mahalle mezkure müracaat ilemleri ihtar olunur.
Mumaleyhin iktidar ve haysiyet zatiyesi umumun malumu olmakla beraber meclis
i.evaninde ahali-i islamiyenin vekili bulunması dahi emniyet ve itimada dal olduğu tezkare
hacet kurulamaz.
Y ADİGAR-1 MUHABBET
Gazetemizin tefrikasında tabii neşr olunan yadigar-ı muhabbet namı milli romanın tabii
Ye kağıtları gayet nefis olarak bu kere onuncu forması dahi neşrolunmuştur.
Mezkur firmalar matbaamızda ve balık pazarında yorgancı başı sami ve tüccar Saffet
Efendilerin dükkanında fimektui ile satılmaktadır.
Arzu edenler olduğu halde on iki kuruş mukabilinde tekmiline abone kaydolunur.

Sahibi imtiyaz
Kofizade Mustafa Asa[
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İFADE-İ MAHSUSA
Alelumun menafi-i memleket ve istihsali ve said rahet ve teraki-i jivetimiz hususunda en
vvel dönülecek madde her iki sınıf ahali beyninde akti ittifak ve temhidi muvasenet
lduğunu bundan evvel sırası düştükçe bir tahsil şerh ve izah eylemiştik.
İstibşar ederiz ki olbabda olan ve saya ve temenniyatımız tasvip olunarak teessür ve
semeresini görülmeye başlanmıştır.
Tebedülül idareden beri yek diğerini müteakip zuhur ede gele halat ve her hususta tesadüf
olan heylulet ve müşkülat hep itasızlığın efratsızlığın seyyıe ve suy-ı tesirinden ileri gelmekte
olduğuna şimdi umumiyetle kanaat hasıl olmuş olur.
Herhangi din ve mezhebe olursa olsun bir memleket ahalisinin asayiş, refeiset ve
memuriyet cihetiyle istifadeleri ve diğere merbudiyef ve ihtiyaçları tabiidir.
Vatan bir valide olup ahalisi de onun evlatlarıdır. Bunun için hususi ve şahsi maddelerde
vatana kamalık etmeye kıyam edenler minindellah mesul olduğu gibi indennas dahi menfur ve
merdud ad olunacağı biiştibahtır.
Vatanın hüsnü muhafaza memuriyet ve servetiyse ahalinin hüsnü mahşerat ve muhabbetle
hasıl olacağı irade-i gevae bir hakikattır.
Binaenaleyh fırsattan bila istifade biistisna her fert ahalimizin ittihat ve muhabbet üzerine
ihzar ve idelerine inhimak ile evliya-i umurun enfesulbeyan teşbisatı ve icratına müteat
göstermelerini ve bu vech ile Tank-ı istikamet ve tarkiyeden inhiraf eylememelerini tavsiye
ve iltizam eyleriz.
AHVAL-İ ALEM
Anadolu kıtasında ve Bitlis vilayetinde sakin bulunan Ermenilerin güya tediye-i
vergide izharı muhalefet ettiklerinden naşı üzerlerine sevk edilen Asakir-i Osmaniye
tarafından birkaç bin kişinin telef olduğuna hatta Rus Devleti Asya cihetinden ol heval-i
hududuna sevk-i askere başladığına dair İngiltere matbuatını garez ve fesat münabinden olup,
meydana attığı havadis-i umumi ali taaccüp ve hayrette bırakmış ve matbuatı umumiyenin
dul-u diraz-ı neşriyatı ve mütealatına sebebiyet vermiştir.
İngiliz gazetelerinde bu babdaki neşriyatı mütalaa olunduktan adeta Bitlis vilayetin bir
katliam vuku bulduğu nazarlara çarpar. Halbuki şimdiye kadar vukuat-ı mezkureden bahseden
gazetelerden hiçbirisinin hakikat hali tasvire muktedir olmadığına ve der saadette mukim
bulunan Ermeni patriği azarlayan efendinin Roma'da çıkan User Vatoro Romano gazetesine
derceylediği bir beyannamede Ermenilerin müteveddin bulunduğu mahallerde zuhuru yazılan
vaki-i kıtaliyenin biesası olduğu muharrir bulunduğuna bakılınca İngiltere evrakı havadinin
müsame umumiyeye vazıh etmek istedikleri maumalatı zulmiyeye ve itisafıyenin mekann
sıhhat olmadığına bila tereddüt hüküm etmek lazım gelir.
Hatta memleket mezkurede bir şey vuku bulup bulmadığına icra-i tahkiki zemninde
Devlet-i Aliye-i Osmaniye tarafından tayin kılınan bir komisyonu mahsusa İngiltere, Rusya
ve Fransa devletleri tarafından birer merhusu ilave ve izam kılınmıştır ki, Ermenilerin
müsteveddin oldukları mahallelerde bir gün vukuatı müthişenin sernemayi zuhuru olduğuna
devlet meşar-ı ileyhim dahi agah değillerdir.
Mamafih icra-i tahkikata iştirak etmek üzere İngiltere Devleti tarafından vuku bulunan
teklif Viyana ve Berlin kolonilerince pek soğuk bir suretle ağaz ve telaki edilmiştir. Çünkü bir
devlet içerisindeki umuru dahiliyesine müdahale olunmak hukuk ve kaide-i meriye-i
devliyeye muhayyerdir. Elhasıl Ermeniler macerası hali müşkül bir muamma mesabesinde
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olup bu ana kadar alınan malumatın cümlesi İngiltere matbuatının inzar-ı umumiyeye vaaz
eyledikleri vekaiyi zulmiyenin biaslı ve esası olduğunu müteslimdir.
İngiliz matbuatının bu husustaki neşriyatı biesaskarane ve yahut mübalağayı şuaratlarına
üphesiz Londra'da bulunan Ermini komite-i fesadiyesinin tehrikatına bina etmiş olmalıdırlar.
İngiltere Devleti Berlin mukareratı ehkamınca Devlet-i Aliye-i Osmaniye Ermenilerin
akin bulundukları mahallelerde bazen ıslahat lazımanın icrası için ikaz edebilse de dahili
işlerine müdahale ahten ve siyaseten hakkı olunmaz.
Eğer ki İngiltere Devleti Ermenilerin madde-i haliyesinden dolayı Babıaliyeyi tashifeyi
mesaarat etmiş ise mücerret hutte-i müserriyedeki entrikalarını daha sebuletle çevirmek
maksadına mebni ve bu da Osmanlı Devletini Anadolu kıtasında ika müşkülat tediyatıyle
meselesince istihsal-i fırsat ve müsadata azım eyledi bidiidir.
HAV ADİS-İ MUHALLİYE
Kadr-i Hayat
Lefkoşe kasabası ahaliyi afet zadeganının tahvin ihtiyaç ve terfi-i halleri için ianeyi
nakdiye tahsilini derahte eden komisyon efendilerinin ol babda ibzal eyledikleri humumat ve
hademat-ı hudapesendaneleri cidden şayan-ı takdir ve mehdudat-ı muvadadın bulunmakla
umumu ahali namına mumu aleyhime teşekkürler olunur.
Meclis-i idare-i levaya ağaz intihabı meclisi idareyi leva azalığına bir mevcibi nizamı
intihap olunan zevattan esamisi ati zikir efendiler canubi vilayetten tensip ve tayin olunmuştur.
İslam'dan mekteb-i rüştiye muallimi olan mükerremetli Hacı Hafız Ziya Efendi ile
mükerremetli Hacı Niyazi Efendi ve Hıristiyan' dan Yinako Ongilidi ile Hıristodolo Yoraki
Efendiler.
Karailerimiz tebşir ederiz ki idaresi aleyhinde lakaydı şikayet eylemekte olan Lefkoşe
belediyesinin nizamı dairesinde bir heyet-i mıntığayeye tevdi ve ahalisi hakkında her iki sınıf
ahali beyninde itilaf hasıl olmak üzere meclisin sureti teşkiline dair karar verilmesiyle icabını
icrası canibi hükümetten talep ve iltimas olunacağı mukarrerdir.
Her günkü yağan yağmurlar bütün evler dolmuş olmasıyla geçen Limason ahalisinden biri
taminin akması için üzerine bir taş yuvarlığı çıkarıp tekerlemeye başlar başlamaz dam
yıkılarak altında bulunan iki kerimelerini bastırmış ve birini o anda terk-i hayat ederek diğeri
kurtulmuş ve dama çıkan babaları da ayağından yaralanmış olduğu işitilmiştir.
Geçenleri Limason'da Konabiya korbonda vakabondabolya duvarı üzerinde birkaç hırsız
geceleyin delik açarak Nikola namındaki şahsın mağazasına dahul ile kasasını açıp içindeki
mevcut paraları aldıkları ve eşyayı saireye ilişik etmeyerek savuşup gittikleri ihbar kılınmıştır.

Cinayet-i Musa 'nın Hululu
Baf Kazası
Abı Ebuce bir müddetten sonra yani üç beş ayrı ayrı Baf kazası ahalisi oldukça kesbi
sükunet ve dahili asayiş medineti oldukça alınmağa başlanmıştı. Elhayr olduğumuz medumat
telafi olur ki zan malumatı mevsuk umurdan anlaşıldığına göre bundan takriben iki hafta
Culucara nahiyesine mülhak Ermeni kiryaları bir Hıristiyan karısı intihar eylemiş.
Evvelki Pazar günü paskalyası olmak münasebetiyle Mamunya karnesinde bazı
Hıristiyanlarla iş ve işret etmekteyken her nasılsa meşhur Hasan Boli'nin iki karındaşı ki birisi
kaymakamcık lakabıyla maruftur ve diğeri Hüseyin ve bunları dayıları dahi beraber oldukları
halde beyinlerinde tehadüs eden niza üzerine Hıristiyanlardan biri Hasan Boli'nin küçük
karındaşı olan Hüseyin'e hücum ederek topuzla merkumun kaşı üzerine vurarak cerh eylemiş
ve merkum Hüseyin dahi derhal bıçağını istimal ile Hıristiyan'ın karnına sokarak yere
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düşürmüş ve buna müteakip diğer Hıristiyanlar dahi hücum ederek enfulbeyan eve Müslüman
dahi müzarebeye iştirak etmeleriyle azim bir arbede zuhuruna sebebiyet vermişlerdir.
Bu veçhileyle zuhur ve devam eden mücadele Hüseyin tarafından bıçaklanan
Hıristiyan'ın telef ve beş altı kişinin mecruhiyetiyle neticelenmiştir.
Hasan Boli'nin iki kardeşi o sırada firar eylemişler ve mebuman dayısı berderst edilmiştir.
Keyfiyet o civarda ve ki Ayagorki kaiyesi polisine ihbar olunmakla mahalleyi meskur bir
polis nizam olarak berdest olarak merkum polise teslim olmuş ise de vukuat eden ile
mecruhunu mahiyelere gitmekte iken merkum dahi fikar ayrı firariler polis tarafından lehri
olmaktadırlar.
Kati
Mah-ı hal ifrancının birinci Pazar günü Parahorya kariyesi sakinlerinden Çokka Hacı
Mahail, Hacı Kafkallanam Hıristiyan ile eniştesi Mihail İksirakov beyninde zuhur eden
münazı üzere merkum Çokka eniştesine bir iki taş atarak korkutmak istemiş ise de eniştesi
dahi taşın darbesinden müteessir olduğundan mukabele kuvveti bir taş fırlatmasıyla
Çokka'nın kulağı tarafına tesadüf etmiş, ve darbenin tesir-i şedidiyle yere düşerek birkaç saat
zarfında terk-i dağdağa-i hayat eylemiştir.
Mutehasır merkumu firar edip polis tarafından tahri olunmakta olduğu istihbar
olunmuştur.
Cerh
Hapishane ittihaz olunan büyük han karibinde vakıh kahvehanesinde havandalık eden
ince namı Muğnidi şarkı söylemekte iken sabıkalı kervanından Hakkı nam şahıs üzerine
şiddetle hücum ederek elinde bulunan bıçakla merkumeyi cerh eylemiş ve her nasılsa o anda
firar etmiştir.
Müteessiri merkum polis tarafından tahri olunmakta olduğu müstahardır.
ŞUANAT-1 OSMANİYE
Dördüncü orduyu hümayun mülazımlarında İbrahim Efendi'nin sol ayağından tahassül
eden arda üzerine ameliyata bir süret maharritkaranede ayağı kat edilmiş ve şimdi mekteb-i
tabi-i Şahane Hastahanesi'nde iktisab-ı sıhhat ve afiyet etmeye başlamış olmasına mebn-i
saye-i inayet veyai hazreti padişahı da makam-ı ali seraskerince kendisi için suni bir ayağı
imalı derdest olunduğu istihbar edilmiştir.
Geçende piştide inikat eden hafızı saha-i insaniye kongresinde taraf-ı hükümeti izam
buyurulur. Müna-i İzzetli Hayrettin Bey'in mezkur kongresinde fahr-i riyasetinde tayin
olundu. Yine dair olan şahadetnamedô mumi alihe içli sulh pişte baş Şahbandarlığından
hariciye nezareti celilesinde irsalen olunduğu haberi der saadet evrakı havadisinde
görünmüştür.,
Beyoğlu'nda kale didininde vaki mağazada antikacılık eden Poskolyon tarafından
Marsilya'ya gönderilmek üzere emteiyi dahiliye gümrüğüne getirmiş olan bir sandık
derununda zuhur eden el yazısı altın varak ile müzeyyen bir kafa kalem ve iki takım mücellit
iczayı şerife ve dört adet müzeyyen altın kaplama kalemi kadim ve bir kıta beratı Alişan'ın
dünkü rüsumatı emaneti celiliyesi tarafından memur mahsusuna terdiyen ukaf-ı hümayun
nezareti celilesine irsal ve teslim kılındığı isdidakat vukuğumuzdandır.
HAV ADİS-İ HARİCİYE
Devair-i muhimmede Japonluların ağır ağır fakat sebat ve ıtımat ile Pekin üzerine
ilerlemekte bulundukları cihetiyle bir mütarekenin vuku muhtemel ad olunur. Şimdiye kadar
ceziresi üzerine harabat-ı askeriye icra eylemekte olan Japonya'nın ikinci kol ordusu iki gün
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zarfında ileriye gitmiştir. Birinci kol ordu kışın şiddetine rağmen mencuri dağına hareketi
ilen ibraz etmektedir. Son bir iki gün zarfında bu ordu içinde gelen Çinlileri dağıttı. Birkaç
mil şarkı, şimali cihetine doğru ilerlemişti.
İngiltere kraliçesi Cosmotlo Victoria hazretlerinin önümüzdeki mart ayında Fransa'da
Kain Nis şehrinde ikametleri mükerrer olunmakla şimdiden tedarikat-ı lazımiye ibdidar
edildiği Avrupa gazetelerinde okunmuştur.

Kedi Vergisi
Avusturya'da kediden moda hayvanatı ahaliyenin kafesi için senevi münasip bir vergi
alınmaktadır.
Bu defa kediler için dahi vergi tahsili sureti kadiyede teklif edilmiştir.

KIBRIS'IN TEFRİKASI
Leyli-i Visal
Nadile Hanımın yukarıda tidad edilen o saf maddiyatından başka hisleti maneviyesi dahi
değmen bir gözle bulunabilecek meziyetten değildir.
Ahlak-ı aliye ve etvarı nezaket pervanesi hem cinsine adeta numune-i intisal olacak kadar
mükemmeldir. Muma ile senayi nefisede yani en içlerine mut allak hususta bir mahareti
kemale ibraz ide geldiği gibi güzel piyano çalmak, güzel okumak, yazmak da bilirdi.
Dünyada böyle bir kıza malik olmak ise ne büyük bahtiyarlıktır. Ancak şu bahtiyarlıkta
laiğiyle istifade edebilmek için ibtida öyle bir duhter-i peykar gönlünü celp etmek tarikini
bulmalıdır.
Kadın kısmının cezp edecek ve saidi muesireden biri belki birincisi erkeklerin zarafet ve
terbiyeleridir.
Yoksa cebren ve kahren bir kızı alıp onunla bir yerde rahat rahat yaşamak nasıl kabul
olunabilir. İnsan icbarı tabiatla mümkündür ki bir adama muhabbet hasıl edebilsin.
Gönül bir humadır ki daima semayı aşkın en yüksek tabakalarından pervaz ederek istediği
yere konar, arzu ettiği mahallede aşıyansız ölür. Velhasıl hürriyeti vicdaniyeye kimse hail
olamaz.
Şakire Hanımın kendi haysiyeti ve vesiniyle mütenasip olmayan genç bir adama
vermesinden dolayı gerek nebilerde gerek makbulede his olunur olunmaz derecelerde adem-i
huşnudiyet asar-ı nemayın idi.
Hanım zevcinin her türlü iradet ve temayülüne girdindade-i inkiyat oluyorsa da kızlar
arada bir sezledi, vukuna meydan vermek için mücerret valideleri hatırına riayeten sabr ve
sükutu ihtiyar ve onun babaları olan Cemil Beyin hevasatını hizmet ve müdevat
mecburiyetinde bulunmaya iltizam idi olmuşlardı.
Şu kadar var ki miri mumileze hakkında ihtiramatı faika ibdai olundukça hoşunet mizacı
tezeyut edip evzae validesiyle yanında bulunanları bihuzur etmeye, etme ki ve murur zaman
ile baya bir fengalez kesilmeye başladı

KISM-İ EDEBİ
Geçen nüshadaki muharriretten,·
Hasiyetine haiz ikinci ondan mahrumdur diye hüküm edilmez. Şu kar var ki birinin methi
olan eseri kaidesi lisanı muvafakat rekabeti lafziyede teşvisatı maniyede selasef hususlarında
diğerinkine musavi olması lazımdır yoksa pekmeze, baklavaya tercih eden bir tabiatın sahibi
şabi şekeri tefrikaya muktediri erbabı muzuktan ad edilmeyeceği gibi, "sevdim gencim diye
virane kıldın sen beni" (yaktın ey ateşzeni aram yanmış gönlümü ne husus kıldın şu dambade
usanmış gönlümü) negmai dilnişini beynindeki ulu mertebeyi fark edemeyen bir kimsede
hüsnü inticab sahibi sayılmaz. Elimizde mafbu gayri matbu divanları mücemi işar bulunan
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Arap, Acem, Osmanlı şairlerinin kuva-i intigabiyeleri deracatı tezimin tahmizi tanzir ettikleri
işara nazarla sureti vasıhada mukayese olunabilir. Hüsnü tigabı selameti tabiin hiddeti zekanın
sireti intikalın dikkati nazrın rikatı kalbin kudreti ruhun birişaneye kıymettarı olduğu için
herhalde mühimdir.
Sadidin haricine çıkmış arz-ı merama avdet edelim istidadı edbayı zamanı Ekrem Bey
Efendi hazretlerinin bir hakimanelerini sev-i usule tahmize yeltenmişti. Pış nazar geha ikinize
arz ve takdim ediyorum.
O belik şehrin o motfin nehrinin o sungur vecibut teguirih gazeli dila kahilerine hürmeten
ilave ettiğim mısralarında terkip şakirt pervarenci nevinde olarak ceridenize kabul ve kaydına
rica ederim.
(Tahmis)
bakın ey zindeler şayan-ı dikkattır mezaristan tecliga enveri hakikattır. Mezaristan
mekanatıbahşı eshab basirettir. Mezaristan "hüküm binniya bir divan ibrettir mezaristan."
"büyük bir mektep irfan ve hikmettir mezaristan" deyip ey makbulen ikbaliniz hakimidir, hey
hat. Musavatı fikri ve igniyayı eyleyup ıspatı kılıp pir kuyu hars ve nugudi ehcamı hal iskat
"Eder pır semi canı kehte kovi hadimadat ne müthiş mahzeni sıhhat ve sukunettir mezaristan."
Gönülden dur olup hep nigar endişe-i agiyar
Gider meyli melahı şevki fenni hassı edbarı
Bulur her kanıdan alemden asut ki efkarı
Olur lebrizi zikr u fikir hukra hatır zeva
Alaikten mebradar ve hiddettir mezaristan
Eğilmiş haller sersiz olan saçlarla kaşlarla
Biten gar ve güyan erva edilmiş kanlı yaşlarla
Yıkılmış ser ve kadler pır torap ekşite başlarlar
Kırılmış dümdüz olmuş lahitlerle fersude taşlarla
Fena-i muhaza mizan-ı hakikattır mezaristan
Ederse bağ işi sır sır ander pejmurde
Cihanı tenk ve tar eylerse pışında çıkup perde
Eğer hiler meydanında başın uğrarsa bir derde
Ferağ hatırı boştur tarhı başka yerde
Gidersen işte bak cay-ı selamettir mezaristan
Künhiden nefsini olmazdı ifrad-ı beşer nahi
Eğer mevt olmasaydı onlara badiye-i
agahı
~
Olur yad ettiri eshab-ı cürme haşyetullahı
"Gidup bizden birin terk etmedikçe bilmezgahı
Nasıl hengah-ı ruz-ı kıyamında mezaristan"
Sana cay-ı muktedir şu arthane-i alem
Çalış (Rüşti) fenayı çişmini fikr eyleyüp her dem
Cihanda etmeli asar ile ebkayı nam adam
"Tarık zindaganı çoksa da fanilere 'Ekrem'
Yolunda herkesin hadd u nihayettir mezaristan"

Hasan Rüşti
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MUTENİVVEA

Kutb-ı Şimal-i Seyyahları
Kutb-ı şimalde icra kılınan keşfiyata Avrupa coğrafya ulemasında derece-i ehemmiyet
erilmekte olduğunu ve hatta mahmül mezkurede balonla bir seyahat dahi temsin edildiği
de bazı eshab-ı fenniye mebni mevki icraya vazı edile evrak-ı havadiste görülmüştü.
Bu defa Paris gazetelerinde okunduğuna göre şehri mezkur coğrafya cihetinin son iştiması.
Onda meşhur ulemadan Mösyo Şarl raporu tarafından keşf-i kutup şimaliye azimet eden
eyet-i mahsusa hakkında mükemmel bir nutuk irad edilmiştir. Mumilehin bu babda ida
ylemiş olduğu malumata göre bunlar miyanındaki başlıca heyetler dokuna baliğ olmaktadır.
Bunlardan Amerikalı akzası şimale doğru ilerlemeye muvaffak olmuş ise de dehşetli
fırtınalarla soğuklar bir derece daha ilerlemesine mani olmuştur. Hatta bir gün nizamcahaneye
tahtel sıfır kırk beş dereceyi bulmuş ve keza çıkmakta olan köpükler ekserisi birden bire
oğuktan telef olmuştur.

Bu sırada zevcesi bir çocuk tebellüt eylemiş ve garaitten olmak üzere validesiyle çocuğun
ahvali sıhhıyesine hulul darı olmamıştır. Kutuplarda dünyaya gelen bu çocuk tarihi seyyahta
büyük bir nam bırakacaktır.
Valiman namında diğer bir Amerikalı gemisi parçalandığı halde yine seyahata devam
eylemiş nihayet kendisinin ve refikasının hayatı pek tehlikeli bir halde görünce sarfı nazara
mecbur
olmuştur.seyyah şehir mösyo Cakson'un tahtı riyasetinde olmak üzere bir heyet-i
İngiltere'de
mahsusa teşkil edilip kutbu şimale izam kılınmış ise de mumi ile dahi nam-ı mahallede buz
altında kalmış ve ileriye gidememişler.
Bundan mukaddeme-i revsiyenin şimalinde vaki ihbar münecimde bazı keşbiyatı icrası
maksadıyla seyahate çıkmış olan İngiliz kaptanlarından Vafjon ile refekası hakkında hiçbir
malumat olunamamış iken bu defa mumilehin ve ifa-i edasıyla şimali sahili arasında vakı
Yoğur boğazından bilmurur kara nam-ı denize duhul ettiği vavirede eylülün yirminci günü
sefinesi kayalara çarpıp garg olduğu haber alınmıştır.
Nasırlardan Kurtulma Çaresi
Bazı kimseler ayakları küçük göstermek için sevdası veyahut kunduracılık hatasıyla sıkı
ayakbağı giydiklerinden ayaklarının parmaklarından ve topuklarından nasır nam-ı umumiyesi
altında yad olunan kabarcıklardan pek muzdarip olurlar.
Hatta bunlar ziyadece iltihap edecek yahut kesilmeyecek olursa his olunan ızdırab
şedidesiyle insana dünya zindan kesilir.
Hayfaki keskin bir çakı ustura vasıtası ile tıraş edilmek suretiyele kabarcıkları buldukları
çare-i tedavi pek muvakkat bir müddet için olup yoksa birkaç gün sonra kabarcıklar
büyüyünce yine ola ki acılarıyla insanın gözlerini karartır.
Zinde yazdığımız terettiyi iktibaz ey!ediğimiz risale bu ilacın mecrub olduğunu temin
ediyor.
İşte tertip şudur:
20 gram haşhaş halasası
2 gram halis salısılık
25 gram kulludiyundan ibarettir.
Sureti istimaline gelince: Bu odaya hulhul olunduktan sonra beş altı gün kadar birer defa
yumuşak diş fırçası vasıtasıyla nasırların üzerine sürülmeli vaktaki nasırların üzeri kabuk
bağladığı kurulunca cama gitmeli badel istihman kabuklar nasırların gönülleriyle düştüğü
beraber düştüğü görülür ve bu suretle o vacianın kabarcıklarından kurtulur.
Sahibi imtiyaz
Kofizade Mustafa Asaf
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İFADE-İ MAHSUSA

Cümle-i Siyasiye
Malumdur ki makam-ı hilafet-i kübra-yi islamiye çar aktar-ı cihanda bulunan bilcümle
ekvam-ı muhtelife-yi islamiyenin cihet-i manuyece tabii ve merbut oldukları makam
mukaddestir.
Bir mümin muvahit maddeten hangi hükümet tebasından bulunursa bulunsun dinen
mütesen hebli metini hilafettir.
Hilafet-i meşru ve muazimimiz gazi-yi bimedani sultan (Abdul Hamit Han Sani)
efendimiz hazretleri amme-yi sunuf-i Osmaniyenin padişah-ı şevket ektanıhı bulundukları
gibi dahili daireyi revabıt maddiyemiz olamayan ammeyi efrad-ı müslümanın dahi umur ve
imamı
zulşanıdır.
Ehli
islamın meracı maddiyesi ne kadar muhtelif ve muetedid olurlarsa olsun merce-i
manuyeleri
Hesbul birdir.
mevaki zahiren teşettüt nümut ve fakat hesbul diyane batinen yek vücut olan
ekvam-ı islamiye mekam-ı celileyi hilafet-i kübraya olan irtibatı manevileri asarını daima
ibrazBu
edehissiyat-ı
gelmektedirler.
aliye-i diniyenin asar-ı saresi bu kere Hindistan'da bulunan ehli İslam
tarafından izhar olunmuş ve Hindistan ahali-i islamiyesi seramdanından beri tarafından
yazılıp İngiltere gazetelerinden neşr olunan bir makale-i hakikat isale berveci ati mülhesen
dere sahife-i memnuniyet kılınmıştır.
Makele-i mezkure İngiltere metbuatının Ermenilerin ahvalı hakkında ettikleri neşriyatı ve
siyema İngiltere devletinin sabık baş vekili mösyö 1-luldistontarafından Ermeniler hakkında
geçenleri irad olunan bir nutku sekimi şiddetle muaheze ederek Hindistan Müslümanlarının
nasıl sadık-ı din ve sahibi vicdan oldukları malumdur.
İngiltere gazetelerinden neşr olunan mukalatın mağası aslısı Londra' da müteşekkil
Enneni komitesi olup geçende İngiltere meclisi mubusan azasının iza olunan (istivisiyonun)
taht-ı riyasının olarak mezkur komite akt-i riyasetinde olarak mezkur komite akt-i ictima
etmiş ve mistir Huldiston dahi zuhuriyle komite huzurunda mahsul-i fikri olan bir beyanname
kıraat
etmiştir.
İşbu
beyannamenin hulasa-ı münderecatı bir müddetten beri Anadolu'da Ermeni
muteveddin bulundukları mahalleler hakkında gazeteler intişar eden dehşet name havadisin
mekkaren çıkar ise alem-i medeniyet böyle ahvalin daha ne vakte kadar süreceğini sualle
başlayacakları ve İngiltere hükümetinin Kıbrıs ceziresi menafı-i hesabıyla bu maddenin
esasen tehkik-i hakkında olan geri kalmayacağı Osmanlılar hakkında olan isnadat-ı subut
bulduğu takdirde islamiyete ar ve hakaret addedileceği gibi muvazenesiz ve münasebetsiz
efkar ve mütaalatından ibaret bulunmuştur.
İşte mistir 1-luldistonşu yoldaki nutku ve gazetelerdeki türlü türlü neşriyat garazkareleri
Hindistan'da muteveddin-i ehli islama büyük tesir ederek onlarda hissiyat-ı diyanet-i
şuarelerini ifşa etmeye mecbur olmuşlardır.
Hindistan ahali-yi islamiyesinden bir zat tarafından "istanderit" gazetelerine yazılan
mezkur
makalede:
(Tercüme)
Hindistan'
da elli
milyon Müslüman ahali olduğunu ihtar ile bunlar Kraliçe huzuratları
olan sadakatleri bir kemal oldukları halde zat-ı ali-yi hazret-i padişahı dahi emirul müminin ve
ham-i din gelirini beyan ulu] emirde Ermenilerden beden ile sonradan Osmanlı
İmparatorluğunun tavsına meydan bırakılarak şir işret ile İslam hükümetine teridat ve
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tecavüzat

vuku

bulursa

bunların

men

ve zillesine

çalışılacağını

çünkü

bu yolda

ittihaz

olunacak bir hareket nüfuz-ı ser cihat addolunacağını tenkar eylemiştir.
Geçen hafta nüshamızda
bildirdiğimiz
Ermeniler meselesinin
bir komisyonu
muhtelif
vasıtasıyla dahfik ve faslı için İngiltere ve Fransa ve Rusya devletleri arasında mukarenet-i
efkar hasıl olduğu ve zat-ı ali hazreti padişahı dahi Ermeni tebaası hakkında her türlü
müsaadet ibzal edeceği anlaşılıyor.
Komisyonu
mezkurenin
düvel-i mezkurenin
Bitlis vilayetinde
mukim konsoloslarıyla
devlet-i aliye memurlarından
ibaret olup işin bir tarafına tahkikiyle
bir hüsn-i hitame
verilmesi memuldur.
Hele Huldiston memalik-i Osmaniyenin her neresinde bir şey zuhur ederse onun üzerine
derhal vaveyla koparması
ve işe karışması
meslek-i mehisi ve kadimi iktizasında
ve
(dostluğul)

icabetindedir.

HAV ADİS-İ MAHALLİYE
Limason İane Sandığı
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Bırodo Baba Kozma

--------------------Geçen Cuma gününden

itibaren Tuzla Limason iskelelerine Rusya seyr-i sefain
kampanyası tarafından vapur işlettireceği ve yevm-i mezkurdan baden ile badma her Cuma
günleri mezkur Rusya vapuru Trablus Şam ve Mersin tarikiyle Beyruttan Tuzla iskelesine ve
o gün sabahleyin dahi iskeleden Limasona hareketle Sakıza İzmir ve istanbula azimet edeceği
ve yine geçen cumartesi günün baden-ile her cumartesi günleri mezkur Rusya vapuru Sakız
tarikiyle İstanbul ve İzmirden Limason ve Tuzla iskelelerine vurut ve yevm-i mezkurda yine
Mersin ve Trablus Şam tarikiyle Beyruta azimet edeceği resmen ilan olunmuştur.

-----------------------Limason kasabası afetzadeganı için Londracada ianei nakdiye tahsil ve itası ahali-i
merkume tarafından Londra şehri emanetine müracaat vuku bulduğu malumdur.
Müracaat vakaya geçenlerin bir cevap verilerek Londraca bu babda iane edilemeyeceği
mattesuf bildirilmiştir!!!!
HAV ADİS-İ HARİCİYE
Geçen postanın getirmiş olduğu gazetelerde Çin ve Japonya muharebesine dair malumatı
cedideye tesadüf edilememeiştir.Şiddeti
serma harbe mani olmuş olduğundan tarafeyin
mevkilerini hafıza etmekten başka ati içinde tedarikattan geri durulmuyor. Hatta bahar
mevsiminin hululunda Çin ve Japonya muharebesinin bir katesiha kesbi şiddet eylemesi
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Avrupaca dahi merhuz bulunduğu içindir ki İngiltere devleti vaktiyle sevahil Çin' de
bulunmak üzere şimdiden beş altı kata sefaini harbiyenin istihzar edilip yola çıkarılması
hakkında bahriye nezareti emr verilmiştir.
Çinliler tedarikini istikrnal etmek üzere Avrupa fabrikalarına mutasıl sipariş vermekte
oldukları
gibi bu hususta
Japonyalılar
dahi
onlardan
geri kalmamaya
sai
etmektedirler.Muharebenin sureti ceryanında dahi müsteba olduğuna göre Çinliler bidayeti
harptetedarikatça pek geride idiler bundan dolayı kış imdatlarına yetişiptet harekatı harbiyenin
devamını imkanı haricine çıkarmamış olsaydı Japonyalılar ilk galibiyetin neşesiyle pek çok
ilerliye gidecekleri ve Japonyalılar kendilerine bir yerde mukavemet göstermeyecekler
idi.Fakat şimdi işin rengi değişti harekatı harbiye icrası iskan dahiline girinceye kadar
bugünden itibaren üç aya karip zaman geçmesi lazım olup bu müddeti iase muharebe hazırlığı
istikmal için gayet mühüm bir zamanı istifade teşkil edeceğine şüphe edilemez.Müddeti
mezkure zarfında Çin devleti memaliki baidesini her cihetinde asker cem edebileceğini
donanmasını dahi tamir ederek meydanı harbe çıkacak bir hale getireceğinden ilkbaharda
harbin karada ve denizde evvelden ziyade şiddeti kesp edeceği şimdiden hüküğm olunur.
Yunan dainleri arasında bir sureti tavsiye bulmak üzere bir zamandan beri cerayan
etmekten olan müzekerat henüz neticelenememiş olduğundan memleketi meskure müşkilat-ı
hazıra-i maliyesinin
ne suretle zail olacağı bilinmiyor.Ancak
dainler müzekeratı
neticelenmezden evvel Yunanistan hükümetinin faizlerin tediyatınca bazı tadilat icra etmek
emelinde bulunduğunu hissederek devletlerine müracaatla Yunan hükümetine anlatılmasını
rica etmiş olduklarından geçen gün Fransa ve İngiltere Atina sefirleri Yunan hariciye nazırını
nezdine azimet ederek hükümet ile dainler arasında bir karar verilmezden evvel faizlerin
tediyatça tediyatı icra edilmemesi lazım geleceğini ba nota beyan eylemişlerdirç.
Madagaskar adası sularında lenkerendaz bir sefine derununda bulunan Almanyalı Mösyo
Völüf tarafından Berlin gazetelerine işar olunduğuna göre Tamato şehrinde asayiş
barkemaldir.
Fransadan sureti mahsusada Madagaskara izam edilmiş olan Mösyo Lomür düveyler
Madagaskar meselesini sulhen tavsiyesi için pek ziyade gayret etmekte olduğundan nihayet
Fransa ültimatonuna tadilen olsun Madagaskarlıların kabul edecekleri ve binaenaleyh şu
meselenin bir sureti memnuniyet karanede ankarip fasilepsir olacağı kuvven ümit
edilmektedir.

KIBRIS'IN TEFRİKASI
Leyli Visal

Cemil Bey, zaten aksırığı cinli bir adam idi. Tehilinden beş altı ay sonra birde işret
belasına mübtela oldu... Bu mübarek günden güne terbiyesizliği intizatsızlığı derece-i
nihayeye isal eyliyordu ...
Askşamları, dışarıda birkaç tane parlaklıktan sonra eve gelir, ve arada bir sebebi makul
olmaksızın, yoktan bir türlü fesat icat ederek etvarı nabicasıyla herkesi kasar, kavururdu.
Şakire Hanım ise hasbel kader uğradığı felakete seburane mukabele edip duruyor idi.
Lakin, kızlarca beyefendinin vücudu on içinde ber karadan veya tabiri diğerle adeta bir afacan
hükmünde telakki olunurdu.
Mumaileyh her ne vakit eve gelecek olsa iki hemşire derhal kendi odalarına çekilerek bir
işle iştiğal ederler ve bazı kere de şu hali garebet iştimali ileride ne türlü neticeler initac
edeceğini durnazar mütalaya alarak hayrette kalırlar idi.
Mevsim, sonbahar idi.Sema-bir aşığın levha-i vicdanı gibi- saf, güneş-bir mahbubu cihan
aranın vece müniri kadar-parlak ve neşe bahşetti!
Güya ki kudret-i fatıra o mevsime mahsus olmak üzere sakız toprağına bir başka vedayı
bedel ve işar eylemiştir.
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Nebile Hanım kendine mütallık işlerden ihtilas vakt ettikçe veya mizacına mağayyir bir
maddeden dolayı canı sakladıkça denize nazır bir odadan piyano çalmakla amet-i zaman
ederdi
Bir! ...gün yine bir mutad defa alam için bulunduğu odanın pencerelerinin küşat ederek
ahının derbile meşgul olduğu suırada hanelerinin sacihetine tesadüf edip pek yakin olan vee o
aralık yeni istihbar olunmuş bulunan bir evden, sahne-i intibahına gayet aşıkane bir ah sedası
vasılOoldu.
anında Nebile Hanım gördü ki yani başındaki pencerenin önünde umudu nurani
vasfına layık genç bir delikanlı duruyor! İki ellerini koltuklrın altına koymuş, bir vazi-i
garibene ile mutasıl kendini seyrediyor! ....

Mabedi var

KISM-İ EDEBİ
Şaban ı muharririn osmaniyemizden şair Bedayi Aferin Remzi Efendi biraderimizin zadei tabi nefi pesnidanelidir:
Tokat sancağı mutasarrıflığa

şeref bahşa, saadetli Mahmut Nazım Paşa hazretlerine

yazdiğı kaside tebrika-i rindanem.
And liban oluyorken sehr-i name sara ,
Bir seda,şöyle dedi:müjde sana,müjde sana!
Mir miran ile kadrı edildi ala:
Oldu tebrike seza,Hazret-i Nazım Paşa
Çok değil.Padişahım! böyle mehban-i vatan
Olsa serap zelal girmen subh ve mesa
Öyle bir merd-i mülk haslet,irfan perver:
Ben dua etmek değim:olmalı fahrelvezira
Haztet-i Nazım ulvi şimen tabiinde,
İmtizaç etti faziletle esalat hakka!
Gelin ey ehl-i suhan namına"hatim"diyelim!
Şahit tinet merdanesidir cüd ve süda!
Yok nazire ve biliniz işte azim içre!
Ehl-i dıl ehl-i kalem hasılı :bir,rend Hüda
Lal ve muhabbet kalır veda-yi vasfinde kalem
Ey hüdavende kerem pişe muhasin pim
"Üç yüz on" Salı ay nadire-i ulviyet
Bize bir devre-i ikbal denilse ihra!
Gelerek bir yere erbabı suhan hep rindan:
Eyledik nuşim-i nab ile ahının icra
Bu demek şevk-i dıl efruzini tarif edemem!
Görürse, derler bana:Divane Şadi! Şuara
Bize bir ayd-i saadet, bu dem haramdır
Çekelim redl-i gıgan durmayalım!
Ne yalan söyliyeyim fert sürer dilden
Oldu şeb ta beshar hem dem ruhum sehaba'
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Öyle bizim taraf, saki-i bezm-iezelim:
Ruhu dilpiru olmakta idi hande nema
Allah,Allah ne güzel oldu münevver bakınız,
Nur taban-ı meserret ile zir ve bala!
Asafa! Sağir lebrimizin neş'eleri
Cem ve Cemşide bile olmuştu reşk-i efza
Sözlerimde bakınız! Şahit Hak cilve eder.
Uğramaz! Genç hayalatıma asla idara!
Tabimin en küçücük sanihası: Sihr-i helal
Haset eyler keyri şiirime el hak! Fasiha
Titriyor küşveri mani yed tezhirimde
Nam-ı Remzi ki: Bugün oldu reisi belağa
Bu kadar güher-i irfan ve kemalatım ile,
Sayf! Sathifi ki: Ben çekmedeyim neci ana
Çeşm-i giryanı pır hun ediyor çağrı dani:
Ağlayıp yazmada sername-i bahtım, edba
Bu kadar mihnet-i gerdöne ile ballahi bugün:
Raksa geldim! O kadar şad, bu kalbi şeyda
İştarın eyleyerek işte semavilerle
Olmada şan ve sahır, zibel sanem şu dua
Ömrünü, cahını, ikbalini mezdad kılar!
Vahibi her emelin, yani cenab-ı Mevla
Namını hürmet ile yad ederek, mey içelim
Oldu tebriki seza, Hazreti Nazım Paşa
MUTENİVVEA

Veremin (Nane) Ruhu İle Tedavisi
Mösyö (Mişele) nam-ı zat nane yağının vereme karşı olan tesirini pek ziyade sena ediyor.
Mezkur yağ istişmam yağı koklamak tariki ile istimal olunur. Ufak bir şişe boru içine nane
ruhuyla isaledilmiş bir parça pamuk vazi olunarak hasta mezkur boruyu ara sıra burnuna
götürüp koklar. Sokakta bulunduğu esnada meriz içine yine nane ruhu ile ıslatılmış bir pamuk
parçasını havi tahtadan mamul ufak bir boruyu sigara gibi ağzında bulundurur. Gece
uykusunda dahi ruhu istişmam edebilmek için yastığının üzerine birkaç damla serpebilir.
Esası yine bu muaceleden ibaret olan tertibat-ı saire ile beraber tedavi-i mezkur sayesinde ilk
devrede bulunan tevzim izale eylediği gibi hastalığın üçüncü dördünde bulunan musabinin
bile şifayab olacağı Mösyö Mişele tarafından ita olmaktadır.
Faideli Recete
Basur memelerinin evcaı ve ızdırabatını tezkin için kustül, alağır ve tersu nam-ı hekimler
basur memelerinden mütevellit evcaı ve ızdırabatı tezkini için elli santigrattan bir grama kadar
kırmızı bir tuzununbir kaşe-i deva-i derununda ahzını tavsiye etmektedirler.
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İLAN
Yadigar-ı Muhabbet
Gazetemizin tefrikasında bundan evvel tabii ve neşr olunan Yadigar-ı Muhabbet nam-ı
mali romanın tab ve kağıtları gayet nefis olarak bu kere on ikinci forması dahi neşr
olunmuştur.
Mezkur formalar matbaamızda ve tüccar Saffet Efendinin ve tüccar başı çarşısında
Mehmet Said Bey Efendinin dükkanlarında fiyi maktu ile satılmaktadır.
Arzu edenler olduğu halde on iki kuruş mukabilinde tekmiline abone kaydolunur.
İtaliya' da vaki pizza darul finunda alemi tebabeti bitahsil birinci derecede olarak
diplomalar iki senede hastahanelerde ameliyat görmüş ve bir çok zaman Cenova' de ve
Paris'te hasta ganın bizzat tedavisi ile ihrazı hezaket eylemiş olan doktor Mudinos bu kere
Lefkoşe'de temkin ve Mösyö Mihailidisin hanesinde iskan eylemekte bulunduğundan her
Çarşamba günü hane-i mezburede sabah saat on buçuktan on ikiye kadar fakir hastaları
mucanen kabul ve tedavi edeceği biri malumatı amme ilan olunur.
Sahibi imtiyaz
Ko[izade Mustafa Asaf

SONSÖZ

Kıbrıs hakkında yüzeysel bir bilgiye sahip iken, yeni harflere aktardığımız Kıbrıs
gazetesiyle Kıbrıs hakkında daha da bilgiye sahip oarak hem öğrencilik hayatımızdaki ilk
ciddi çalışmayı oluştuduk hem de diğer arkadaşlarımıza örnek araştırmada bulunmuş
olduğumuzu
Günümüzdüşünüyoruz.
modern gazeteciliğin ilk örneklerinden olan Kıbrıs gazetesi siyaset, edebiyat ve
fünun gibi konuların yanında sosyal hayatımızdaki olayları, gelişmeleri aktaran
gazetelerimizdendir. O devri düşünecek olursak bu günlere nazaran halkın daha doğrusu üst
tabakanın gazete okuduğunu görüyoruz. Bunu da gazetenin günlük tirajından çıkarabiliriz.
Kıbrıs gazetesi, bu alanların yanında çok önemli bir arşiv görevini de üstlenmektedir.
1890'lı yılların toplumsal olayarını ve devletler arasındaki münasebetleri aktarıp, günümüzde
çok önemli kaynaklarını teşkil etmektedir. Geçmişte yaşanan olayları ve milletler arasındaki
antlaşmaların, sadece tarih kitaplarına bağlı kalmayıp, gazete gibi diğer kayanaklarnda önemli
bir yer teşkil etiğinin farkına vardık. Gazeteyi tarih kitaplarından ayıran özellik, hem
konuların güncel olması hem de daha ayrıntılı bir şekilde konuları ele almasıdır. örneğin
Kıbrıs gazetesinin çıktığı zamanlarda, Kıbrıs Rumları ile Kıbrıs Türkleri beraber
ya;amaktaydı. Bu milletlerin biribirleriyle olan münasebetlerini en ayrıntılı bir şekilde gazete
, cı'ı.\e g,ei.'n:me\<..\.ecı'ıt.

Sonsözü fazla uzatmadan Hayali 'nın bır be;11fryle bıürme'K \~t\;1orn2.
Cihan ara cihan içindedir arayıbilmezler
O mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler.

Dünyayı süsleyen yine dünyanın içindedir, ama insanlar onu aramasını bilmezler. Tıpkı
denizin içinde olup da denizi bilmeyen balıklar gibi ...
Çevremizi araştırıp tanımak hiç de zor ve sıkıcı değil; aksine, insan geçmişte kalan
değerlerini, kültürünü araştırırken,. yeni öğrendiği şeylerden zevk alır. Ümit ederiz ki bu
çalışmamız sizlere faydalı olur.
Abdurrahman Akgün
Osman Çiçek
14.07.2005
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