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ONSOZ
Osmanh lmparatorlugundan cesitli tarihlerde kopmus olan ve
~

iilkelerde surdurmeye cahsan Turk-Musluman topluluklann kismi azami, Kibns Turk
Toplumuna nazaran daha buyuk ve zengin olmalanna ragmen hicbirinin basm tarihcesi Kibns
Turk'ununku kadar uzun omurlu, mucadeleci ve zengin olmanustir. Zira, Osmanh
Imparatorlugu'nun ortadan kalmasmdan sonra bu topluluklann cogu ya Turkiye'ye goc etmis
ya da bulunduklan topluluklar arasmda kaybolup gitmislerdir,
-1878'de ingiliz yonetimine girmesine:
-Lfrunya Savasi ertesin Osmanh Imparatorlugu'nun ortadan kalkmasiyla bir sure hamisiz
kalmasma:
-1926'da Kibns'm resmen bir Ingiliz Somurgesi ilan edilmesiyle hukuken Ingiliz Musluman
addedilmesine:
-2.Dunya Savasi sirasmda Ingiliz Ordusunda hizmet gormesine:
-1948-1960 yillan arasmda Kibns'm Rumlastmlmasi icin surdurulen yogun cabalar arasmda
bocalamasma ragmen, Turklugunu ve Ada' daki varhgnu, Kibns Turk Basim sayesinde
bugune kadar surdurmeyi basarmistir:
Bundan otilru Kibnsh Turk, Kibns Turk basimm bugune dek, 1989'a kadar, 3-5 yil
kesintisiz ve serefli bir bicimde Kibns'ta surdurmeyi basanr. Iste bu basanmn 100. Yihm
Kutlamak amaciyla Lefkosa Ozel Turk -Oniversitesi adma Kibns'ta Enformasyon ve adh bir
eser iki cilt halinde Dr. Dedecay tarafmdan hazirlanrmstir. Nisan 1988'de satisa arz edilmistir.
Bu tez cahsmasmda;

Kibns

Gazetesi'nin

Osmanh Turkcesi'nden

gtmumuz

Turkcesi'ne ceviresi vardir. Bu tezi hazirlarken her ne kadar zorlannus olsak da bu calismaya
bizi yonelten saym Dekamrmz Prof. Dr. Bulent Yorulmaz'a, Dekan Yardimcisi saym Dr. Ali
Efdal Ozkul' a sukranlannn sunanm.
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31 kanun sani ifrenci sene 1938 Rica

19 kanun-i sene Rumi sani 1313

Serait-i Istira

Mahall-i Miiracaat

Lefkose' den maada mahaller icin bir

Kibns Ceziresi'nde Lefkose sehri'nde

seneligi posta iicretiyle beraber

Turuncluda Osmanli Kiraathane Matbaasi
1310

KIBRIS

Y anm ingiliz Lirasidir,

Umfir-i Idare ve tahririye icin matbaa

narmna muracaat olunur.

Nufus-i Lefkose icin
Gonderilen evrak: gazeteye derc olunup
olunmamasmdan matbaa mesul olamaz.

bir seneligi yedi Silindir.

Ilanatin be her satmndan iki kurus aluur.

Posta iicreti verilmeyen mektuplar
kabul olunmaz

(Simdilik Pazartesi Giinleri ne~rolunur.)

19 kanun-i sene Rumi sani 1313 (Siyasiyat, Edebiyat ve Funfmdan bahseder) 31 kanun sani
ifrenci sene 1938 Rica

Gazetemizin

sene-i cedid-e si kanun sene ibtidasmda baslarmstir, Dahil cezirede bulunan

abanatlanmizdan

hala gecen sene hasretini tevsiye etmeyenler mevcut oldugundan bi seneden

sonra bir aydan

fazla verilen miisaadeyle suistimal etmelerini rica ve yeni sene icerisinde

abonelerini teddideden zevat-1 keremi yeni bir kapi acmalanru en samimi kalple istirca eyleriz.
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AHV AL-i ALEM

Alem-i siyaset gecen hafta ne halde idiyse bu hafta zarfmda dahi ayru halde bulunmuyor.
Devletler beynindeki sadiyet-i amal ve gerginlik kesb-i siddet etmekte ve uzaktan seyredenler
bunlar arasmda siddetli bir miisademarun layid oldugunu hukmetmis eylemektedir.
En ziyade telas ve tezebziib icinde bulunan ingiltere bir taraftan cin diger taraftan afrikayi
garbi ve dahi hindistan ve bulucestan meseleleri ingiltereyi gercekten sasirtmakta ve dehsetli
endiselen dustlmektedi.

Afrikayi garbe (nigar) kitasi havalimde kain fransa ve ingiltere mustemlemelikanru tayin-i
hudada miisabetiyle fransa ve ingiltere tarafmdan nisb olunan merhuslarm parsda icra etmede
olduklan miizakera hakkmda avrupa gazetelerin bukra ahp nefretettikleri makumat maseret
hemabeyninde itiraf usulu hakkmda olan hamiyeleri ile bazi gazetelerin verdigi malumata gore
ingiltere merhusu tarafmdan vukubulan tesekkurleri fransa baskent etmekte husuki itirafm imkan
bir halde gosteriyor, ingiltere matbuati sevkiyat-1 askeriyece ingilterenin inhaz ettigi tedabiri
beyan ederek fransa ile ingiltere miina sebetinde buyuk yorgunluk oldugunu ve bu halde neticenin
vehametinden korkulmakta oldugunu bildiriyor. Ingiltere ve fransa evrak hevadisi arasmda bakra
da cereyan eden miibahesat dahi bunu isat ediyor. Binaenaleyh ingiltere afrikayi hgarbinde
bulunan kuvveti tezyide karar vermis olmasi da o havali amirinin kesb-i ehemmiyet ettigine
delalet eyliyor.
Celilelsane nailiyetimizden dolayi bu yolda bol cumle ahali-yi islamiye ile beraber ezhar-sur
ve surura

i'lan-1 mefhurat ve meseret edilmisti, Bir derecedeki: zeyr saye-yi mesmul

elhimayeyi hazreti

yasamakta bulunan ahaliyi islamiyenin haslofot kiibraya olan siddet

muhabbet ve kemal ve ubudiyetlerine bir misal

istiyab eden meserat-1 mahsusarun asar-1 i'tila

ve incila semderannda numune nema olmakta ve bianen aliye

ikad edilen kanadil ve

muhatablar ise gabita bahsayi isa'yi necm serya bulunmakta idi denilebilir.

icraat

hasravaneleri devleti 'aliyelerinin manen ve madeten i'tilayi ser ve sevketi, memalik mahrumeyi
sahanelerinin tacerdarlennm istikmal-1 esbab refa-yi ve rahati koziye-yi ma'tena bahanna ma'tuf
olan padisah-i hakayik Agah Veli Na'met

ta'rif ve tevsifi kudret-i beseriye fevkinde olan

enva' avatif ve a'yat tacedarlanm mahdiyat icin

istifadeye cahsan umum-u bendegan

ahaliyi islamiye bu serefede nailiyet zeriasiyla o mukades gece her tarafda icra-yi sehir aym
etmisler ve hissi sukran
edegeldikleri

olduklan halde miitertip 'uhde-yi rakitleri olup daima vurud ziyan

"padisahim sevketinle muhitinle cok yasa" ciimlesini tekrar ile tezyin-i lisan

sadakat beyan eylemislerdir.

Hazretlerinin mebde-yi saadet-i miilk ve millet olan culus-u
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miyamen me'nus tacedarlanndan

beri beltifa ta'li sahe-yi husule gelen hasne ve asar habiriye-yi

maluk:anelerinin

hata kismen

degil kamilen

olsun ta'rif ve · tevsifi

daireyi

iktidanrmzm

harcmdadrr. Hakikati halde ikbal ve istikbal milleti bir sehrah saadeti isal icin daima ibraz
buyurduklan

me'ser celile-yi hadapendaneleri

tevarig 'alemin en

tezyin edecektir.

Ahal-i islamm yegane medar-1 selamet ve saadeti olan sehr-i yer zafapenah ve hukumdar adalet
iktina-yi efendimiz hazretlerinin asar-1 medalet nesaz

zaten peys-i enzar-1 sagar ve kibar

bulunmus oldugundan bir tefsil-i tarif ve tadadine luzum gorulmeyip bu hususda yine vurud ziyan
mahsusumuz olan da'va fuzunu iclal ve sevket ve tezayed-i ayan omiir ve a'fiyet sehriyarlanm
tekrar ile iktisab mebahat eyleriz.O

iFADE-i MAHSUSA
Yeni (mela nammm (kibns) ser levhasma tahvili bir cemiyet miitemedeninin nazar-1
dikkatini celb etmek icin bir gazeteyi layikiyla idare etmek sair pek miihim omur azmiyeyi
idare eylemekten daha
"Yeni Zaman" nami altmda nesr etmek gazetenin serguzesti kar'ilerimizin
Cikmanus olmak gerektir. Iste ulukat yekdigerini ta'kip eden miistekalat
miinasib nam teslimiyesi nazar
kabul edilerek

sebebiyle bir

o sirada hatira tevlid etmis olan "yeni zaman" narm

sebat gosterilmisti.

Boltofa ta'li bizde gazeemizi mahir

layikmda ceryamru te'min ve her meveni' ve muskulati refi' ve teskin edip asil nazar-1
cedimizi saye-yi mekerem sermaye-yi cenab-1 hilafet penahilerinin memalik mahrusa-yi
sahanelerinin her cihatinde tabi' ve nesr okumakta olan gazetelere ulf etdigimiz bunlar
mensub bulunduklan memleketlerin isimleriyle yad olunduklanru gorunce ve "yeni zaman"
sozunde dahi bir manayi mefid olmadignu anlaymca o namm vatan muk:adesemiz olan
"kibns" serluhasma tahvili ile ulu cehle tevsihini miinasib gorerek bu nushamizdan i'tibaren
'vatanim1znamma hizmete seru' ediyoruz.
Gazetemizin te'sisi efrad-1 ahaliye havadis feru selakle vesile-yi ticaret olmayip ve zait
esasiyesinden olarak ma'rif ve edep umumiyeye hizmetle motba' methumun ve vatan
miikermin huk:uk: ve fosih

enzar-1 yoru agyaraalaya safi bdosevap olmak koziye-ye

muhanesidir. Ve ifa-yi ehemmiyet ma'ruzaya miitenasibderecede befa-yi bendekenemiz
mefkud ise de alakader alasita-yi daima o vazife-yi asliyeye vasita-yi nesr olmak icin (kibns)
narru ihtiyar kilmrmstrr.
Bu bahisten maksadmuz ne oldugunu kerem ila tahmin ederler.
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Bende-yi aliye (kibns'r)

nesr etmekten yegane maksadmnz

refka-yi sairemiz ile

bolatifak hakikaten padisahirmza ve vatamrmza elden geldigi kadar hasen hedimet eylemektir.
Cunku mutevi' mefhumumuzu ve vatan muazarruzi gercekten kendi hayat ve munafemizden
ziyade severiz.
Bunun icin bizde modam elhayat her hal ve kihnmazi muhabered a'Iayi san ve sevket
cenab-1 padisahi ve i'tilayi saman ve sutut mulk-u devlet hazret-i penohi ugun miyamm.
Mevfuruyetine

sadakane ve fedekarane hair hair edecegimizi tezayid 'umr-u sevket

cenab-1 sehir yanlannm tekranyla arz ve ibna ve bunu temzib edecek nesriyatda bulunmamak
emel halasanemize ma'adiil akandar ihsamru cenab-1 hakkin eltaf bi nihayesinden tezri' ve
rica ederiz.

HA V ADiS-i DARBE
Sehir aym mart karin
Gecen Cuma ertesi gunu sabahleyin kalede mevcut olan toplardan veladet-i humayan
heminet makarun hazret-i podi sahiyi ilanen yirmi bir pare top ki her atihsta:
Ey ma'aser-i islam size mujdeler olsun mevlud saha sah cihan iste bu gtindtlr.beyi-inin
me'alini tebsir ediyordu hallo bir mesaret bir memnuniyet ihata etmis idiki ilan sadimam icin
yekdigerine musabakat edercesine bir taraf dan i'roy-1 ayma hazirlanmasmda bir tarafdan da
fevc fevc sokaklara yayilmaga basalrms idiler. Edilede toplar atilarak evvelki i'lam te'nkud ile
o gece olacak seher ayim tebsir edilmisti,
Saat sekiz raddelerinde re'is elhakam el sirern faziletli fevzi efendi hazretleri elbise-i
resmiyesini labes oldugu halde mahkeme-i sera'yede makamma ku'vet ile tebrik icin gelecek
zevare intizam etmekde iken mefti-i belde faziletli haci 'ali nfki efendi vesa'ir 'aleme-i ve
esref memleket elbise-i resmiye-i 'osmaniyelerini labes olarak hirer hirer hakim mevmi elihe
ifa-yi tebrikat ve teskirat eleyerek sandalyelere ku'ved etdikten sonra sukurler tevzi'
olunmaga basladi,
Mahkeme-i seri'ye ye gelen zevarde hissin memnuniyetle fevkalede mahsus olarak
isin sadi dokmekdeler iken mektup ruydi ve mekatib ibtida'mma sakirdaru ikiser ikiser ve
onlerinde ma'lumlan oldugu halde muhakeme-i seri'yeyc esniye havan sahansah cihan olarak
girdikten sonra mahkeme-i mezbure bahcesinde safbeste-i ihtiram oldular.
Valide sultan zalyum elsa'id
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Sar el islam hatayun 'aid
Sabah gel men karib o ba'yed
Felya's sultanma Abdulhamid
Fak gela men sallatin ikram
Fi el ma'ali ve el mukerem el azim
Fah-i mesen latife giil almisam
Felia's sultanma Abdulhamid
Beyitlerine asulet-i latife ile tagni eyledikten sonra mefti-i belde faziletli Haci Ali
Rifki Efendi tarafmdan biruce ati irad olunan nutuk baligin hatasim miita'kib bir da'ai me'ser
iradeyle hisar Amin hevan olmakdalar idi.

(NUTUK)

"Ana cetanak hilafette teceli-i mahsusuna mazhar ve elsultan zillalah fi el arz ser
manzumeyle 'ame-i ifrad-1 insaniyeden miimtazaner ve bir han din mehmedi olacak netice-i
asar bedia'ya mahsusdur ve ebu elmali vasif celiline dahi bahku mazhar olan uziiyor aray-1
viicud olduklan ruz-1 sevket efruz cenab hlafen panahilerindenben kere-i arazisin cihat-1
senesini enver-1ma'delet fiyazat-1 haya bahsasasiyla bir ferdus ma'muriyet ve ma'rifet haline
ifrag etmekle beraber zir cenah hamiyet cihandaviranelermi bol cumle bendiken sadakat
nisanma sayben ve makun buyurmus olan sevketli kerametli kudretli merhametli veli nam
'alem vesile-i asayis cumle-i imam olan padisah anam-1 ve sahinsah islam padisalurmz
padisah derya neva ve sahensah harnid elhasil efendimiz hazretlerinin bu def a dahi seref
idrakiyla museref oldugumuz yevm-i veladet ba'rel mesa'dat tacedarlarma naniliyet bende
kanelerimizden dolayi hesap ele butite butun giinlerimizi ehata eden nursurun ve cideniyenin
tesir-i bediayla lelitiyab nesat ve isbat oldugumuz halde memalik mahruse-i sahanelerinde
bulunan kavm-i necip osmaniye bizde bu babda 'acizane piru olarak padisahim devletinle bin
yasa da'vet hayratayatim helvas-1 kalb ile merfu'bargah icabet idelim burada mualafethan
yine tekrar ederim ki etkar-1 mahsuse-i kudsiyeleri madi ve ma'nvi istikmal esbab-1
memuriyet beladan ve terfiye ahval-i teb'a sadakansan olan veli el nimet beyentimiz padisah
celil elsan efendimiz hazretlerinin me'sur meskure-i celilelerini macaktarif ve tuabife
kalkismak ibad nametnaiyenin havi oldugu bunca bedai' her defersayi ta'dade bulusmak
kadar miite'sir ve belki meta'da hukmunde bulundugu icin simdilik bolzarura o mecisden
keyf-i lisan ediyorum hemen lemiled vel yuled safat-1 intizara arasiyla mutehali olan cenab-1
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rab ahad her ruz-i sevket efruz-i seher yanlanru bir aid sa'adet ve zat kudsiyet semat-i zil
ellahilerine zeyer beya'rgah saltanat hilafet buyursun amin"

KIBRIS'IN TEFRiKASI
Muharerri

Yadigar-i Muhabet

Nazim

Mabu'd

Oldugu fena musbit dir. Onu icin bu yolda uzun uzadi tafsilat itasmda hacet goremem.
Hiilasa sunu demek isterim ki insamn Muhabet ugruna cuz'i bir sebebden dolayi - Allah
esirgesin- onu vahdede mahu olup gitdigi kasire el vuku'dur.
Lutfi bey - oyle ama dunyada muhabetsiz yasamak, zehruh afetinden cikip da cemadat
haline tahvil etmek demek olmaz mrm?
Sevdar fenada daima gore geldigimiz musak hayat hep muhabet sayesinde cekilmiyor
mu hasih kim ne derse desin benim en buyuk sermaye-i sa'adetim muhabetdir.
Nes'et bey- aam Lutfi yandim elinden! Beni zorla soyleymek istiyorsun degil mi?
"olecek bir kisinin bahti kavi talii yakiihlesi dahimahilinde onun iste yarar demisler
ben ise yine tekrar tekrar ederim ki medet umurumda

oyle 'asikane,

mesu'danew

feyz

muhabetle mazhar olamadim, ctinkti benat-i hava icinde hakikaten bir yar-i vefa purur
olamadim,
Lutfi bey afv-i aliyelerine magruran soylerim ki lakirdi arasmda istila' parolamak,
sa'irane

hukmusane

ifade-i merem etmek zat-i volay-i kitabetpanahilerine

mahsus olan

hallerdendir hele "mazhar olamayar-i vefa purur bulamadim" yollu sencalar, filanlar hareket
ve ayir bereket bosur" kabilinden olur.
Nes'et bey - a ... bendenizi tahta-i ye ne hakkmiz var? insan her halinde, her fa'linde
muhtar degil midir? Y oksa huzur devletimizde

edibane irad-i makal etmek memnuotdan

rmdirl
Lutfi bey rica ederim, o kadar hidet buyurmayuuz

bendeniz

zinet elfaza olan

merakimzi bildigim icin soyledim ma'hiza terkisi gibi, seyir gibi sefik name gibi asar terkisi
gibi, sir gibi sefik name gibi asar-i ma'bedi var.
Bu ifade tekrar kaleden toplar atilmaya baslayarak

duvar veda'i bolacira muhakemeden

aynlrmslar vakabu gazetemizin idare hanesi bulunan ve ekabir memleketin cemi' yetgahi olan
osmanli karanhanesine gitmislerdi,
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Karainhanede

yekdigeme

lazme-i tebriki aksam namazma kadar ifa ederek tekrar

toplar anlmaya baslaymca hekes hanesine lacel elta'm hareket ederek gitmislerdir,
Saat yanm radelerinde lefkosa sehri sehr icin teziyanat ve tenvirata baslayarak guya ki
sehir. Ferrusi bir ziyaya tebdil etmis idi.
Cemami' serife miinazalan kandil serya 'adil ile tenvir edildigi gibi asdiklan saltanat
senye hanelerini tenvir eyleyerek hakikaten sehir colb-i hayrat bir renk baglamis idi.
Lefkosa

sehrinin tenvirati

hakkmda

muharebeleimizin

verdigi ma'lumat

sundan

'ibaretdir.

eski saray civarr -

Mahkeme-i seri'aya serapa kanadil ile donatildigi gibi cevanib erba'si temasa icin cam
gafir ile muhat bulunmakta

idi. Muhakeme-i

Seria'ya

karsismdaki

kira'thanede

haricen

kanadil ile tenvir edildigi gibi kapidan iceri girildigi sirada guzellik fenerler ile tenviredilerek
ince saz takmu tereniimsaz civar olmakda vuzura serbetler tevzi' edilmekte idi.
Saray onunde tucar bast zade izetli haci dervis efendinin mutesanf oldugu kahvehanesi
kanadil ve saray onii dahi mevmi tarafmdan enva' fener ile donatilarak ince saz takmu ve
lateryana ve bir miiddet hukumet musikesi tareniimser oldugu ve saray onu meydanmda
kurulan cadirda kolan zever naltiyef edilerek ifa-yi behcet ve surur edilmis idi.
Saray onii civannda muhasebeci izetli Mehmet Sadik efendinin hanesi miikemmel
suretle kanadil naisid mesil ile tezib edilmis idi.
Bu civarda meclis idare i'zasmda 'izetli Abdullah nadiri efendinin haneside guzellik
tezyin ve bir takim kanadil Ziya Adil ile tenvir edilmisdi.

Ayasofya civari

Mahkeme-i nizamiye hakimi 'izetli 'Izet efendi hanesi kanadil mah-1 adil ve helal
osmani ve kapismm uzerini "padisahim 90k yasa" levhasiyla miikemmel suretde tezyin ve
tenvir ederek izhar 'ubudiyetle merasim sadunam icra eylemisdir,
Mekteb-i rtisdtl mualimifaziletli

Haci Hafiz Ziya-i efendi tarafmdan san-i ubudiyede

Iayik bir suretde tezyin ve tenvir edilmisdi.
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Yine o civarda buyuk medrese, miiderisi faziletli 'vakil efendi tarafmdan fevkalde bir
suretde 'enva' kanadil ve fevaris ile tezyin ve tenvirle izhar-1 'ubudiyet ve merasim sadimaru
icra edilmisti.

'Umreye Semt'
mahkeme-i seri'ayahakimlerinden faziletli Hiiseyin Hii
snii Efendi Hanesini fevanis ubudiyet-i enis ile tezyin ve tevsih ederek resme-i sukur guzan
edilmistir
Degirmenlik miidiirii Mehmed feda-i efendi hanesini fevanis ve fenadil ile tezyin
ederek izhar-1 ubudiyet ve icra-yi sadimam edilmistir.

'Arab Ahmet civan'
Mefeti-i belde faziletli Haer Ali Rifki Efendi hanesini kanadil ve fenerler ile tezym
tenvir ederek san-i 'ubudiyete layik icra-yi merasim sadimaru edilmistir.
Mekatib-i osmaniye miidiirii izetli Huseyin 'ata efendi hanesinin kapisim kanadil ile
tezyin edildigi gibi padisahim 90k yasa levha-i dilkarasmi ta'lik edilmistir.
Yine o civarda is bu gazetenin sahib-i imtiyaz rafetli Asaf Bey bir terz dil niseyirn ve
aslub-1 bahaym iizere enva' kanadil serya'dil ve aslub-1 behayun iizere enva' kanadil serya'dil
ile hanesini tezyin ederek izhar 'ubudiyetle merasim sadimam icra edilmistir.
Isbu gazetenin idarehanesi olan ve ekabir ve memleketin cemiyatgahi bulunan
Turunclu kazanesi suret-i mutanatmede cihat telsisi enva' kanadil der terya adil verayat-1
zafer ayat-1 osmaniye ile tezyin ve pek 90k mes'ale narye isal olunarak enver icinde kalrms ve
miirtefi.2 bir mahalinde ve nazar-1 umumiye celb edecek derecede etrafi tezyin ve tenvir
olunarak "sultan 'abdiilhamid 90k yasa" vesaire levha-yi deayenin vazi' olunmus ve fevkani
cihetiyle tahtarn cihetinde hirer ince soz takimi ve bagcesinde hiikiimet tarafmdan gonderilen
bir bondo musike ve diger cihetinde ve tabil siirendar terenumaz haber ve nesat olarak zevar-1
sukur ve serbetlerle telzid etmislerdir.
Bu sirada erkan-1 hiikiimetden bulunan ingiliz me'murlan kira'thaneye gelerek
merasim tebrik ve tehniyetini icra edilmislerdir.
Kiraathanenin dahili ve harici gecilmez bir derecede izdiham hasil edip su aym
mesudat behiyeni temasa keren seyredilmekde idi.
Kiraathane efendilerinin su gayreti hakikaten sayan-1tahsindir.

8

Ve yine bu civarda yarasa zade Hafiz Mehmed efendi dahi dukkanmm onil yesil dallar
ve enva' kanadil ve fenerler ile tenvir ve ortasmda "padisahim 90k yasa" dua-yi vecebe'l
telvi' ve talik olunmus ve zevar kahve ve sekerlemeler ile tekerilm ve taltif olunmuslardir.
Kirathane-yi mezbur-u kusuru bunda vaka' Haci Mustafa efendinin hanesi danisan
'ubudiyetle layik bir suretde enva' kanadil serya 'idil ile tenvir olunarak iltisar sadimaniye
icra edilmistir.

Pazan Civari
Tiiccan belsi zade izetli haci Dervis efendi hanesini san-i abudekle layik bir suretde
enva' kanadil ile tezyin ederek icra-yi sadimaru edeilmistir.

- Laleli Civari Tiiccar muhtar andan Haer Yusuf efendi hanesi San abudune layik bir suretde tenvir ile
resme-i siikiir guzar-i edilmisitr.

Haydar Pasa Civari
Tiiccarlardan Kemal Aga dahi hanesini tezyin ve tenvir ederek izhar-1 ubudiyet ve
icra-yi sadirman edilmistir.

Sahib-i Imtiyaz
Kofi Zada
Mustafa Asif
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Y anm ingiliz Lirasidir,

Umur-i Idare ve tahririye icin matbaa

namma muracaat olunur.

Nufus-i Lefkose icin
Gonderilen evrak gazeteye derc olunup
olunmamasmdan matbaa mesul olamaz.
bir seneligi yedi Silindir,
Ilanatm be her satmndan iki kurus ahrur.

Posta ucreti verilmeyen mektuplar
kabul olunmaz

(Simdilik Pazartesi Gunleri nesrolunur.)

29 subat rumi sene 308 (Siyasiyat, Edebiyat ve Funfmdan bahseder)
1893

12 mart efrenci sene

iFADE-i MAHSUSA
Bir gazete igraz-1 sahsiyeye 'aid makale nesr eder veo yolda olan inhakirn 'ulema i'lan
virane-i

eylerse nevama

bir netice-yi

oldugunu taksire hacet gorulmez.

hisine hasil edemiyecegi

kazaya-yi

bedihiyeden

Evvel ve ahir beyan etdigimiz gibi su gazeteden yegane maksadumz ve vatarurruza
ma'arifemize,

elden geldigi kadar hiisn-i hizmet etmek olupyoru agyar icinde gazetemizin

hulus-u netice, arzuyu hizmetine, iltizam-1 istikamet eyledigine, garez ve nefsaniyetden salim
olduguna

din

ve

devletimize

karsi

sadakat

ve

muhabet

besledigine

suphe

eenler

bulunabilecegini me'mul etmeyiz.
Bine-yi aliye meslegimizi bilmeyenlerce bir fikir icmali hasil etmek iizere gazetemizi
dikkale okumaya ve vatana muhabet nokta-yi nazarrndan muhakeme etmeye mutevakifdir,
Vatana muhabet-i nokta-yi nazarrndan bdulmca suphe yok ki bir gazeteden maksad
efkar-1 'umumiyeye hizmet olup nesriyat-i arasmda efkan kadeh ve nuse heze ve mekarim
ahlaki medah ve miidaf'a' ederek insani rezailden tenfir ve terhib ve faza' ile tesvik ve tergib
etmek fikir niyetiyle kar'inin takdir ve tevkirini celb etmekdir.
Ceziremizce

en ehem ve ilzam olan ma'rifin

terkisi ya'ni

mekatib

islamiye-yi

mevcudenin isklah ve tensiki ile islam koylerinse mektuplar te' sisi hakkmda hiilasene irad
edecegimiz mula'at-1 aid olanlar taraflanndan vatan ve mua'rik perverlik hisiyatiyla telaki ve
kabul edilecegine i'tikadimiz bir kemaldir.
Ve en miiltezim ve mukaddes vazifeden 'ad etdigimiz evlad vatanm hissiyat-1 islamiye
ve miliyelerini ikaz etmek hususunda erbab-1 fazilet ve eshab-1 hamiyet dahi bize ma'lunet
edeceklerine umid veriz. Cehalet siye'siyle ceziremizde neler! Oluyor.
Cinayet, sekavet, sefalet hep cehaletden nes' et etmis bir keyfiyet degil midir' kucukler
biiyiiklerine hatta bazen evlad ebevinine hiirmet ve ita'at etmemek cehaletin

sii te'siri

olduguna suphe var rmdir?
Elhasil cehdet insam dalaletde biraktigi gibi neticesinde

ne soyleyecegini

ve ne

yapacagmi dahi biitiin biitiin sasirdirarak 'aleme eglence eder.

AHV AL-i ALEM
Almanya matbuati miyamnda bir mevki' mahsus-u isgal etmekde bulunan (post)
gazetesi ittifak meselesi teskil eden devletlerin kuva-yi askeriyesine <lair muhim bir makale
nesr etmisdir.
Mezkur gazete Avusturya askerinin mevcud-1 Haziriye si elyevm ucytlz yirmi alt! bin
kirk ve italyamn silah altmda bulunan askeri dahi iki yiiz kirk yedi bin yedi yiiz doksan yani
ahalisi yetmis bir milyon yediyuz otuz birinin dokuz yiiz seksen sekiz nufuza balig olan
mezkur iki memleket 'askeriyenin besyuz yetmis ii9 bin sekiz yiiz otuz sekiz neferden 'ibaret

bulundugu ve halbuli ve Almanyamn ahalisi ancak kirk dokuz milyon dort yilz yirmi sekiz bin
dort yilz yetmis nufus radesinde iken zaman hazirdaki askerikanm cedid-i mucibince besyuz
doksan ii9 bin alti yilz seksen yedi ve bir senelik gonulluler dahil hesab oldugu tak:dirde alti
yilz ii9 bin kisiye iblag edebilecegini ve bu cihetle Almanya 'askerinin mukdan Avusturya
italyamn askeri mecmua'smi

tecaviiz edecegini beyan eyledikten sonra Rusya ve Fransaya

intikal ile bunlarm 'askir-i mevcudeleri binde 19'u Fransaya ve 987.000'i Rusya'ya aid olmak
iizere bir milyon besyuz alti bin nefere Rusya'da oldugunu dermeyan ederekf''iste Almanya
devletinin 'askerini tezyide mecbur olmasi Rusya ve Fransa 'askerine nisbetle pek geride
bulunan solise-i mutefika-yi kuva'yi mecmua canudiyesinin her tiirlii ihtimalat-1 harbiye-ye
karsi meder-1 etmainan olabilecek bir dereceye isah emelinden ileri geliyor.
Almanyanm bu hareketine A vusturya ve ital ya devletlerince istirak edilecegine suphe
yotur. Fi el hakika bu devletlerin ahval-i maliye ve sa'ireleri simdilik tensikat-1 askeriyeye
mani' olacak gibi gorunmekte ise de bu babda mevcud olan muvamn 90k medet-i marur
etmeksizin ber taraf edilecegi me'mul kaviddir "zamanmda idare-i lisan edilmisler ki su ifadet
Avusturya hiikiimetinin tanzim-i usul-i meskukat hakkmdaki tesbisati ile italya'da

umur

maliyenin kati'yen islarm icin mevsiyu (garmaldi) tarafmdan ithaz olunan tedebirin semre
bahs olmasi iizerine devletin mesaret Y ehmene dahi Almanya'ya

emsalleri tezyid kuve-i

askeriyeye mesar'at edeceklerini ima ediyor.

HA V ADiS-i DARBE
Tuzla iskelesi muhabirimizden alman bir mektup

"Veladet-i Humayun"

sehr Sa'ban elmagzam on altmci gecen Cumartesi giinii veli el nimet bi miintemiz
padisah ma'li miihim efendimiz hazretlerinin veladet piirmmet humayenlanmn sine-i
devriyesine tesaduf etmisdi.
Revi zeminde sakin umum-u ahdi islam-1 nazannda en mesu'd bulunan yevm
mezkurde padisah melih-i hasille efendimizin her vecehle latif-i didesi ve minetdan bulunan
Tuzla iskelesi ahali-i islamiyenin dahi cebin 'ubudiyetlerinde liman eden hissiye-i aliye-i
sadakatkarane ve meseret-i mahsusa-yi 'ubudiyetkarene kabil ta'rif ve teresiim degildi,
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Ahali-yi mevmi sevgili padisahlanmn yevn-i mahsulasa veladeti-i istikbal icin mozide
emsali gorulmemis senlikler icra edilmislerdir ki mahsaren biruceati esanna ibtidar ederim.
Soyle ki yevm-i mezkerede yirmi bir pare top atilarak umumen meseret ve mesu'detini i'lan
edilmisti, Oylenden sonra kasaba da bulunan ahali-i islamiye cami' kebire gelerek yek digere
ifa-yi tebrikat-1 ve teskirat-i ile izhar-i sadima-i edilmektele iken mekatib ibtidaiye -yi

islamiye sakirdam esniye-yi hevan-1 hazret-i hilafet penahi olarak cami' serif mezbur-u
hulisinde safibesete-yi ihtiram olmuslardi. Buna miita'lerb camasmf-i mezbur-u imami
mekarmuli Hafiz Ahmed Nafiz Efendi tarafindan efzayis-i umur ve afiyet seneye-yi cebala,
hilafet penahileri da'vet-i icabet ayati haznn amin lehvan olduklan halde, ifa kilmdiktan sonra
ahdi-i mevmi elihim sehr-i aym icin tezyinat ve tenvirata baslamislardi. Aksam oldugu gibi
halk feve-i fev' sokaklara yayilarak izhar-1 sadimaru edilmislerdir,
0 gecenin ciimle-i tenvirati ve tenziyensatmdan hamiyeye ve Osmanl kirathaneleri
fevkalede bir suretle donatilmis ve ve caibi hayrety ve letafet bir renk baglanrmsdi. Her iki
kirathaneye gelen zevar-i mansubiyeti tarafmdan Hasan suretle kabul ve taltif edilerek san-i
ubudiyete layik icrayi merasim sukru kedan edilmistir. Isbu iki karantihanede ince saz takmu
tereniimsaz habur ve feset olmakda vuzura ~iikiir ve serbetler tevzi olunarak efendi-yi mevmi
elihim tarafmdan hal ve mekana miinasib nutuklar ibradiyla dai fezuni-yi iclal ve sukunet ve
tezayed urnr ve 'afiyet hazreti padisahiyi tekrar ile iktisab-1 mebahat edilmis olduklan cihetle
keyfiyetin gazete-i mutarebelerinin bir kosecigine dereceyle 'umuma i'lan edilmesini rica
ederim.

Lefkosa

(veladet-i Humayen Seheri aym meseret kinm bakiyesi)
Meclis-i kuvamn izasi kerammdan boru tecrizade izetli hafiz ve asaf efendi hanesini
san 'ubudiyete layik bir suretde tezyin ve tenvir ederek izhar sadimaru edilmistir,

Ser-i mutercim-i veleyet utuciyen efendi hanesini miikemmel suretle tezyin ve tenvir
ederek izhar sadimam ve icrayi merasm sukur-t; guzan edilmistir.

"Hicaz-1 magfiret tareze-i 'ezimet"
Ifa-yi ferizayi hac zamarnnda benden evvel lefkosadan hareketlerini yazdigimiz zevat

gecen posta yani sehr sa'ban elmazimindokuzuncu giinii Tuzla iskelesine muvasalat ve
muhsal muhtelifeden dahi o vazife-yi mukaddesin ifasi icin oraya gelmis bulunan ayraldmiz
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kesanla mulakat ederek cumlesi birden evvel omurde emherem benet melihan hale sultan
hazretlerinin

dergah-1 seriflerine

'eziyet ederek ziyaret vacib aladiyi icra etdikten sonra

ciimlesi bizden teki ye-yi serife-ye meserelihadan
kara'ntiyle

iskeleye

bakemal ihtifalat ve tahlil ve tekbir

kadar tesbih ve orada birucese

mu'tad

olunduktan

sonra hareket

edilmislerdir.
Ifa-yi feriza-i hac etmek niyet hudapasindanesiyle

bu sene-yi mubarekede hareket

etmis ve henuz etmekde bulunmus olan efrad-1 ahalinin kesreti emsali golulmemis bir radeye
balig olumusdur,
Hemen Cenab-1 feyaz-1 mutlak balimum mevhadin
islamiyeye Kemal-i selamet ve 'afiyetler ihsarnyla Yevkikat-1 smdaniyesine mashar
buyursun
1 Merah Huseyin Aga
1 Catozlu 'Omur Aga
2 Hiiseyin Aga haremiyle
1 MehemdAga
1 Catuz imami Mehmet efendi
1 Pi Perseterunah Musa oglu Mustafa
2 Vadili kuryeli Haci Mehmet Muciv Harmile
1 ismail Mustafa
1 ibrahim Ali
1 Hac1 Huseyin Hac1 Suleyman
1 Mehmet Hac1 Suleyman
1 Magusah Haer Kemal Aga
1 Kanndasi Haer Ahmed Aga
. 1 Mustafa Dervis Aga
1 Haci Esari Aga

Dehsetli bir faci'a

Aldigmnz

ma'lumat'

mevsulukuya

gore

dagnahiyesine

tabi'

Ayvasil

kuryesi

sakinlerinden ve oldukca emel servetinden iken gecen seher-i suba efrencinin yirmi yedinci
Sah gecesi Huseyin Bin Ibrahim ile Harami ve bir iki aydan beri kendi hedimetlerine kabul
etdikleri on iki yaslannda bulunan bir kiz cocugu Kemal-i sukun-u rahatla cumlesi bir oda
icinde oturmakdalar iken, kac kisi oldugu henuz mu'yan olmayan serk ve caniler tarafmdan

iizerlerine hucum olunarak ve her birerlerini gormege yurekler tahamiil edemiyecek suretde
bin tiirlti iskence ve 'akubat-1 sedide ile cerihedar ederek ii<;iinii birden 'azimdar

ahret

etmislerdi.
Muharen tahkik-i madde zamanmda polis tarafmdan me'mura mahsus i'zam olundugu
ve alan akdamat ve tahriyatlarda bulundugu halde simdiye kadar bu faci'a-y taketgedarm
metecaserleri kimler olduguna da'ir birserriste-i almamarmstir.
Caniler oldukca fayi merkum haseyinin haremi serife ile hedimetlerinde bulunan bir
ma'sumayi

palta

ve bicaklarla

maktulen

sahid

ederek

miiharen-i

merkumun

ellerini

baglarmslar ve hanesindeki nukud mevcuda ve mestemin mahallelerini gosterip kendilerine
teslim edilmesi icin bicarenin bicakla bir kac yerini cerh ederek bu suretle metufa Huseyin
uzerine vuku'bulan

darbede merkum nakid mevcudesinin

ederek artik habesler maksatlarma

hirer hirer mahdelerini

ta'yin

na'il olunca herifin viicudunu butun butun ortadan

kaldirdiklan iizerlerinde gorulen imarelerden anlasilrrusnr.
Vaka'a adaleti ilahiye bunlan her kim ise bir gun cezasiz ellerine carpacaktir.
Fakat bir hane halkmm boyle gadanna adam ebed-1 nisyana atilmasi ne derece te'siri
mucib oldugunu ta'rife hacet yoktur.
Oldukca kesretli nufusa malik olan boyle koy derununda ve etrafi bir takim hanelerle
muhat bulunan bir hanede bir kac sa'atler devam eden su katil faci'adan koylerin haber
almamasi! Veyahut maktul-u mazlumun ah feryadlanmn

hie birisi tarafmdan isitilmemesi!

Dogrusu 'akillara hayret veriyor mevadedendir.
Muzeyen nammda bir kadma break cekerek firar ve polisi bir 90k mefakete ducar eden
hakki nam-1 sahis deridest olunarak muhakeme-i ibtida'isine ibtidar olundugu bundan evvel
yazrmstik. Bu kere Meclis kazade icra olunan muhakemenin neticesinde merkumun iki sene
hapsine hukum olunmustur.
Gecen subat efrencinin yirmi yedinci Pazar ertesi gunu aksami alaturka sa'at dort
radelerinde

polis nefratmdan

resmiyeti

Lefkosah

Hilmi Haer hapsine mevlu-u tekiyesi

sokagmda tesaduf ederek beyinlerinde zuhu eden manaza'dan dolayi, merkum Hilmi Nefer
merkumu biri kasigmdan ve digeri kolundan olarak iki yerinden bicakla fena halde cerh
edilmis ve polis tarafmdan haber almmasiyla metecaser derhal derdidest ve mecruh dahi
hastahaneye nakil edilerek tedavisine mesara'r olmustur,
Hemidiye suvari alaylanmn

mureteb olduklan da'irede Cevami've

mektazayi idare-yi seneye-i hazretleri hilafetpenahinden

olmakla Erzurum ve Bitlis ve Van

vilayet-i aliyelerinde bunun icin intihab olunan mufa'de cevami've
insasina mubaseret olundugu mustahaberdir.

mekatip insuasi

mekarib-i mezkurenin

Evatif molanihaye-yi hazret-i hilafet penahiden yemin islahat ve daiyen ve a'yarnnda
ihsan buyurulup yemin islahat mulkiye-yi me'muru atufenli Narmk Bey efendi hazretlerine
tevdian gonderilmis olan masahaf-1 serife ve sol ve sa'atlerden san'a ayan hususu bekeriye
camasirhginda mesar aliye hazretleri tarafmdan tevzi' kilmrmstir,

Isbu na'met celile-i ve ecebel sukurane nailiyetlerinden

nasi sana esdeka ayam

caniblerinden tanzim olunan mazbata-yi sukraniye 'itiba-yi felek mertebe-yi

cenab-1 hilafet

panahiye takdim durmak iizere mesar-i aliye hazretlerinin iza edilisini ve mezbuta-yi mezkireyi mabin-il tumayun cenab melukaneye takdim kilmdigi istihar kilmrmstir.

Rusyada kulara

Ahire-i Rusya resmi gazetelerinde
Asya ve gerek Avrupa kasabalannda

goriildiigii iizere simdiye kadar Rusyamn gerek

kularadan vuku'a gelen masab 100.483 ve vafiyet ise

266.200 dan ziyade etmis. istantik cedullerinin ta'yin etdikleri mukdara gore kulara alti
Avrupayi Rusya'dan ziyade Kafk:asya Asyayi vasiti Sibirya taraflannda siddetle icrayi hukum
edilmistir.

Hinaye-yi Tuyur-u Cemiyeti

Su son seneler bir maksad hayir havahaneye bina-yi teskil etmis cemiyetlerden biri de
ingiltere'de bilhassa toprak hanesi icin teskil etmis olan bir sosyetedir ki duses toparlandik
himayesi altmda olan bu sosyete i'zasi gtmden gune tezayed etmekde imis gecen sene
cemi'yet mezkure i'zasi 4.000 kisi iken eliyem 0200 nufusu tecaviiz edilmistir.

KIBRIS'IN TEFRiKASI
Muharri

Yadigar-1 Muhabet

Nazim

Ma'bed

Katmayi biraz daha nazar-1 tedkik-i ve mutela'dan

gecirilmis olsamz bu yolda olan

ma'Iumatunzi hayli tevsi' etmis olursunuz.
Nes'et bey - cidden soyluyorum!
istifade olunamaz zannda rmsmiz?

Siz hakikaten tarza'tik edebiyatmdan

hicbir sey

Lutfi bey - velevki o fikirde bulunayim,
etmeyecek suretde guzel, ve delinisidir.hic
a'cube-yi riizgar olanyetmislik

Tarz-1 cedid, taz-i atike-i nisbet kabul

on sekiz yasmda birmucube-yi

'alem araya,

bir kadm tercih olunabilir mi?

Sa'di bey - hamm simdi bu mubahaselerin

sirast degil biz muhabetirnize bakahm!

Baba kitfi amade geveze imissin ha!
Lutfi bey- basuuzi agnttim? Oyle ise istifa-yi kusur iderim hem ben nese'ti kizdirmak

icin mahsus boyle bir soz ihtira' etdim.
Sa' di Bey - zaten suraya toplanmadan Mucib bey efendi biraderimizi isgal ve ta' ciz
etmekten maksad giizelce bir vakit gecirmek degil mi idi.
Mucib bey - aman efendim! Tasdih ne demek? Seref sohbetinizle museref oldum,
keske vakit tesrif buyursamz da hep birlikte muhabet etsek
Lutfi bey - sik sik gelirsek sonra ta' ciz etmis oluruz ileride ihtimal ki peder bey
efendinin de canlan sikihyor.
Mucib bey -

hayir efendim, bilakis, eger peder burada bulunsaydi tesrif

'aliyelerinizden dolayi pek ziyade memnun kalacaklan derkan idi fakat gecen giin bazi
masalah zatiyesinin tesviyesi icin iki ii9 ay kadar me'zunen Manisaya gitmislerdir.
Lutfi bey - her ne hal ise ileri yine konusuruz, simdilik adiyo
Mucib bey - o nasil lakirdi? Bizi boyle
Mabedi var.
lnhanlanndan nasi dunyamn her tarafmda yiiz binlerce kuslar telef edilerek bunlann
rengarenk tonlanndan sabkalar vesa'in tiirlii kadm mezisanma mahsus seyler yasamakdadir,
Fakat kadmlann buhuslanna hizmet edilidgi esnada bir yanda da bela bazi nevi' tuyuruk
cinslerinin mankerz olmasma dahi sebebiyet verilmektedir ki bu gibi ahvalin badema onil
almmasi icin kadmlan bu gibi zayati mucib olacak mevdelere inhamakdan mani' etmek Iazim
oldugundan iste bu maksadm husuli icin mezkur-u himaye-yi uyur cerniyeti izasmdan bulunan
kadmlar kendileri kus tiiyiinden olan mezinata asla itibar edilmeyib diger bir takim nesvani da
bu 'adetden vaz getirmege cahsmakta imisler.
Ingiltere de 1889 senesinde lurud (hamletun) tarafmdan tanzim edilmis olan plan
iizerine yirmi iki rnilyon Ingiliz lirasi sarfiyla insasma ibtidar olunan yetmis kit'a sefine-i
harbiyenin can kafesi ikmal oldugundan bu kere yeni bir insa' at plam tanzim kilmarak bes
seneye taksim olunmus ve bu plan mevcubunca yiiz bir kit'a sefme-yi insasma baslamlacaktir.
Zanta adasmda vaka' (maseradu) (ingeriku) (sara kinedu) ve (ganibati) kuryelerinin
zilal erziyeden kamilen harab oldugu telgrafhaberlerinden mestaben olmustur,

Avusturalyarun cihat-i muhtelife senede ahyeren tagyen miyah vuku'a gelerek pek cok
hesareti mucib oldugu evrak-i havadisde gorulmustur,
Hasarat-i mezkurenin ii<; rnilyon Ingiliz Iirasi radesinde bulundugu mervidir.
Postada nesr olunan (levyid) gazetesi Rusya ve Almnya'run

miinasebet siyasilerine

da'ir ahiren yazmis oldugu bir makalede devletin mesar aleyhime bininde bir makarifet
husulune da'ir olan mutala'run

asilsiz bulundugunu ve Almanya'run

kuve-yi 'askeriyesini

tezyide luzum gormesi Rusyaca pek ziyade mucib igrar oldugundan bu cihetin dahi boyle bir

makarfet 'akdi ihtimalini kamilen izale edecegini beyan edilmistir.
Mucaresarun 1892 senesi zarfmdaki veradat-i 'umumiyesini 1891 senesine nisbetle
yirrni yedi milyon Iicyiiz yetmis bir bin yiiz otuz ve masarfi dahi otuz dort milyon sekiz yiiz
doksan alti bin sekiz yiiz elli dort kulann radesinde tezayed edildigi nesr olunan bir cedul
me'lin den anlasilrmstir.
Olanlar feyziyab intibah asar-i kudretden ahrlar hase-yi 'ibret temasa-yi tabia'tdan
Ey ruh medhus! Dahms oldugun hevab-i geren gafletden artik bidar ol seni ihata eden
su temasa gah mahlukat sa'ireyi mesmul negah ibtisar et.
Asillanru suret-i tekvenlerini, sekillerini, fevaidini baska baska nazar-i tahireal. Asar-i
rahmet elhiyeye-yi nazar olan her kalbi meshun hayret ve 'icaz eden su revabit mala nihaye-yi
ka'inata bak.
Bazen gokyuzune nazar ederim onun o elvan mesusa ve metnuva'sim 'aleme nesr
envar eden o yildizlan bir tiiy muhat oldugum esyabi bana 'ayan eyleyen o semi tabam temasa
etdikce meftun ve miitehir olarak bu seyler kimin eseri oldugunu kendi kendime su suretle
su'ale baslanm.
Bu kube-i fesiha-yi semevati kim insa eyledi 'ad ve ihsaya gelmeyen o kanadil araya kim
ta'lik etdi.
Siselerini o derece uzak mesafelerden bize kadar isal eden o yildzlar hangi samn eseridir?
Onlara o kadar intizam tahtmda seyr ve hereketi kim ta'lim etdi? Gunesi tenvir 'aleme, ifazayr arzsa me'mur eden kimdir?
Ey yiice daglan size boyle tarih-i esas istevar eden sergezi bulutlara kadar ala eyleyen kimdi?
Sizi o sebiz ve haram ermanlarla, o mayumdar agaclarla, o biiyiik diirlii nafi' nebatat ile
0 rengin izhar-i metnua ile tezyin eden kimdir
Su ahek'miz karla buzla satur iden, arzi arvav ihya edici o menbalan her tarafa feyz ve
bereket ve hayat bahs eyleyici o baharlan sineniz de neba'n ve ceryan etdiren kimdir?
Ey giizel cicekler! Bu ziyneti bu arayrsisize kim bahs eyledi! Sizin bu letafet dilferinizi husule
getiren bir avuc toprak bir kac damla sudan ibaret midir!
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Tefrih-i mesam eden o revac tebayi nereden buldunuz Tezyin-i izhar eden o elvan
gana giinil size kim ihsan eyledi.
Ey Topraklan sulan senlendiren mahlukat! Hilkatinize hayatmza ve tabiatmiza suret-i
tayesenize muvafak olan vuku-u idrak-1 beseri ducer hayret ve istigrab eden o bin turlu havas
ve havas-1 acibeniz kimin 'afiyesidir.
'akil ve idrakimi kimin sete-i hayret eden bugratibi dusundukten

sonra birarahk

kendimi tahtirle seraferoz mahlukat olan nevi' beserin hilkat-i ve mahiyeti temele baslanm.
Bu sirada dahi muhir akil bir nice havarak feve feve peys nazar-1 'ibretime gelir ve gonlumu
miite'sir eyler. Subhanallah! Bir avuc toprak o derece muntazam bir ucuda nasil munkelib
oldu. Nasil oluyor ki o viicuddan bir asu kendisini muhit olan esyayi goruyor. Bir digeri
etrafmda husule gelen esvati isitiyor, Bir uctmcust; hevabi ta'tireden fevac taybeden miistefid
oluyor? Efkanmizi arzulanrruzi hem neva'miz arasmda tamarmyla anladip anlamak kabiliyet
bran kiymetini bize kim ihsan etdi. Hele en buyuk bir na'met olan fikir ve nazar' ki kafe-i
esya mizan-1 dikkate urmaga, aralanndaki revabit ve miinasebeti thriye ve bu suretle yeniden
yeniye bir 90k malumat ve fevaid istihsalma velhasil beseriyanrruzi isbata medardir, Nereden
bulduk?
Ey rab alarbab olan zat elhi hakayik nakabil ederek olan bunca me'ser harikayi te'msil
edip de bunlar biitiin senin eser sani'kudretin oldugunu nasil fehim etmiyeyim o esya icinde
senin hiikiimetini azametini adaletini ki mahlukatmm ve hususa nevi' beserin mesudiyetine
sebeb ve iletdir.
Nasil musahade etmiyeyim ... evet allahim bu kainat ve onda meshud olan asr-1 hayat
ve harekat ve sukunet ezelde rahmettiriz.
Sudur olan ferman-1 kudret-i beyan "kan feykun" gele celselve nemayi viicud sehud
oldu.
Ey varhgi van var eden var
Yak yok sana yok demek ne dus var
Dir her sisen lisan-1 hergah
Allah Allah Allah Allah
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iFADE-i MAHSUSA
Seref idrakiyle museref oldugumuz i~ bu sehir-i sayam magfiret oncamm haiz oldugu
enval fazileri ve kudsiyet-i ayat celile aliye ile rehin rutbe-yi bedahatdir.

Cenab-1 Hakkm bizim gibi 'acizlere en biiyiik bir "itaya-yt secaniyesi olan ramazan
magtiret kasende hakki batildan fark ve temize delalet eden Kur'an-1 Kerim dahi levh
mahfuzasmdan diinyaya serfebehis nuzul olmustur,
Bir sehir miibarek icinde olan rahmet ve fuyuzat elihiye to'dedi kabil olmayan suretde
olup insan su firsatdan istifade ile gece ve giindiiz 'ibaret ve ta'tle vakit gecirmeli ve bu
meyanede hatirla te'lifkolube her zaman ziyade san'i ve gayret etmelidir.
Binayen'aliye

Ramazan gibi bir ni'met-i celilenin kiymatini taktir ederek umum-u

ahdi imane farz-i ayin olan Sevma Kemal-i ihlas ile ifa etmek maktuza-yi edep-i islamiyet
'abudiyet oldugunu bildigimiz icin bu memnuniyetleediyoruz.
Husisiyetle ranmazan-1 insan icim ber-i keren degil
Mahz-i surur vazifeyi vicuddendir
Bu babda
memleketimizde

diirgen

olan

ise hamd

menafi

ve mahsanat

olsun biitiin ehaliy-i

adidesiKalem

islamiye

ferizeyeyi

ile tarif olunmaz
sevmek

seref ve

meziyetimi layikiyla derin vatiy kedikleri icin daima sum usuota medevemet etmekte olarak
herkes yekdigerine iz han ve muddet edilmekte bulunmuslar
Itahet ve itafat ise iimiti nacibe iyi islamiyeninesasen

kabul ve margut bir husulet bir

gozitesi oldugunda eme emtisal edenler her halde nail omdu dairende mazhar sehamet vesedet
olanlar
Amal ve deriyendemazhan

selamet ve saadet olurlar

Iste en ban-1 hayali-yi islamiye arasmda mehmehsut oyun iftihar olan muhabbet ve
muhalasat ahvetm dene her tarafi bir baska zinet ve letojetle yenin ve kahp mevcedimi tanir
ve tesrin etmis olan ramazan miisayit nisanm koyuzat belile ve keremin bahiresimde nescet
etmis olduguna supem yoktur.
Y ahdis-i na'met kalbimden

olmak iizere surasmda

beyanmaluzum

goruyorus

ki

cehinemiz ahali-yi islamiyesmm otedenberi fitrat-i zatiyelerinde meknuz olan me'sen fetvet
ve merhamet ve eli el husus garip nevashk gibi hasail numtoze her zaman esbsat'i asar
edilmekte isede bu meselluayam'r mesude ve miibareklerde micziyade nezar'i memmuniyetle
goruluyor.
Hemen cenap'i Hak ciimlemizi hissim ahvele mevfikiyetle meserer elbel buyursun.
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HA V ADiS-i DARBE

Meclis-i Kavaniyenim Kesadi vesiesiyle biruce mu'yad asaleflii vali hazretleri
tarafmdan irad edilen nokta-yi i'zalar tarafmdan verilen cevaptir.
Devralitma-yi hazmn kisadi miinasebetiyle meclis 'acizanemiz hakkmda izhar
buyurulan hissiyat hayir havahaneyi asilanalanndan dolayi 'az-i tesekure mebaderet eyleriz,
Limasan kazasi hemen zecriyesinin takdirince meclis-i idarede kat'i edilen yiiksek fiyata devr
ictimai sabik esnasmda isbu meclisde vukubulan ifadet iizerine miistemelikat nazan
hazretlerinin nazar-1 dikkatleri celb olunmasiyla kazayi mezkm siyah ve kirrmzi sarab
mahsulanm zecriye takdiratmdan yiizde yirmi bes nisbetinden bir tenzil icra ve su suretle
kazayi mezkur sarab 'amellerinin yanlan tahfif olunmasma hasmetlu kralice hazretlerinin
hiikiimeti camndan lutfen musa' de buyurulmus olduguna meclis maelmemnuniye kesb itila'
edilip ma'mafiye ifadet-1 mezburenin mahsuren Limason kazasma mazaf tutuldugunu ve
lama-yi aliye yalmz kaza-yi mezkur-u fiyet mukaderesine celb-i dikkat edildigi ta'cip 'azimle
mesmua' acizanemiz olmustur,
L

Gecen sene meclisce ve ahali tarafmdan vuku' bulan sikayatm 'umum-u cezire
hakkmda simuli olup sarab husule goturen kazalann ciimlesi dahilinde meclis idare tarafmdan
kati' ve taktir edilen bahalann hakaniyete gayr muvafak ve sarablann cinsine aliolmam bir
giine fark bulunmarms olmakla beraber sahir kazalarda taktir edilen bahalann tenzil icrasma
miisa'de buyrulan Limasan kiyafetlerinden daha ziyade haksiz idikler iare-e olunmustur. Bene
Ali Zalm sarab hulsule getiren sair kazalar hakkmda vuku' olan magduriyetim miinasib ve
cehle islahi icinbu babda miistemelkot nazari hazretlerinin nazar-1 ihtimamlan taraf
asilanalanndan celb buyurulacagma meclis-i umid vardir.
Kibnsm sarabcihk hafetine arz olan giimriik resminin boyu takritirinde hamrek
musaraf teklifesi fiyatma dahil tutulmasi ve sarablanrmzm sarf ve istihlakileri merkez
mahamene manil duhulleri ve sarabm ecnas muhtelifesinin suuflara taksimi usulunun 'adma
miikelimiyeti ve bunlann takdiratm vukundan sonra gayetle metilavet baharla ve muhtelif
vakitlerde sanldiklanna ve biitiin butun i'la yahud Adana cinsinden sarab husule getirir
kuryeler bulunup fakat cezirenin rechaniyet tabi'ye ve sehret cumumiyesi hesabiyla sezed
hiikiimetde coktan beri simdikinden daha ziyade sayantakyid'ad edilmis bulunmasi Iazim
gelen sarab mahsulunun beka ve nihayet derecede nefis bulunan usul-i mezbureden nasi 'aym
itikale tabi' bulunduklanna bakilmayarak bir ciimlesine bir fiyat katil ve takdir edilmesi gibi
bircok muhazir ve nakishklann ara'e edilmis olmalarma ragmen taraf asilnalanndan yalmz

sarab'in tahkik mukdan

tartular icin bir miisa'de

icrasi husatma hasr ve bezel-i dikkat

buyurulmus oldugu meclisin bedi-yi te'sifi bulunmaktadir. Lasmiya kopeklerin olculmesi ve
mahtuyanlarmm
kopeklerin

tahkik-i muhdan bahsine izafe meclis-i nazar-1 dikkat aslanlanm

sarab muhafazasi

istamel tavsiyesinde

toprak

itihaz olunmalar nice mezkur kopekler yerine sa'ir kabiler

bulunan mosyo tarafmdansirahaten

beyen edilmis olan mahzara ve

bunlann sarab 'amelleri tarafmdan vakit bu kat tebdil edilmekde olduklan ve daima sarabla
memlu bulunmadtl<lan keyfiyatma celb ve da'vet ileri durdular icin miisaade icrasi kaziyesine
gelince bunun sa'ir mota'dad ve daha ahvan suretlerle husul pesir olabilecegini 'arz ederler.
Hiikiimetin isbu hurafet hakkmda Fransa'dan

baglann kesif ve mua'yenesi

icin bir

ahali habere celbi suretiyle izhar buyurmus oldugu iltizam igtinadan dolayi meclis takdim-i
tesekkur.

0

hususatma

me'muren

daimi

suretde

ahal-i

ihtisaslar

istihdami

icin

cazibhiikiimetden tedebir itihazi cezire hakkmda menfa't-1 kesireyi mestevicib olacagi re'y ve
mutalasmda

bulundugunu

'arz eyler. Zehair 'asrmm

aynen istihsali tertibinin

'umum-i

cezireye tevsil' ve ta'mim edildigi mu'di bulunmustur.
Ehemiyeti nezid hukumetde Kemel-i mertibe rehm-i tak-im buyurulan insa'et-i iskaiye
kaziyesm-e gelince insa'et mezbure musrafatinin tesviyesince canip hiikiimetden mu'avenetde
bulunabilecegi bunlann kamilen ahali-yi kuri tarfmdan te' diye etdirilmemesi miinasib olacagi
rey ve mutala'smda bulundugumuz mesellu gerek isbu insatm ve gerek bol cumle sair insaat-i
'umumiyenin

teftis ve mu'ayenesiz

olarak icra kalmmakda etdiklerine dahi celb-i dikkat

etmek isteriz.
Kullara hastahgmmcezireye
itihaz buyurulan tedabirden

mani' serayet ve duhulu hakkmda taraf asilanalanndan

dolayi meclis-i 'arz-1 sukran ve cezirenin muhafaza-yi

sahti

kaziyesinin ba'deme dahi hiikiimetin ihtimamat-1 cediyesini isgal edilemeyecegine da'ir izhar
tamisan eyler.
Cinayatm Limason ve Baf kazalannda

ve sair kazalar dahilinde dahi teksir etmis

oldugu fielbakika badi te'siif olup re'y ve mutala' acizanemizce kuve-i zabita-i memurin ve
efradmm kifayeti ve teskilatca naksilagi buna bashca sebeb bulunmaktadirlar
edilmekte olan ma'ni kaziyesinin
me'muniyetlerine
me'muriyetlerine
me'murlan

cezire

hey'et-i

yerlilerinden

dahi simdikinden

nasib ve ta'yiniyle

cinayatm arzu

zabrtarun esasen tansiki ve mafukda bulunan

dirayet

daha ziyade

lazmeyi
miista'd

husul pedir olabilecegi

edilmektedir.
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ha'iz

ve

ve terbiye
meclisce

modunda

bulunan

gormus

zabitaya

bela terediid i'timad

Meclisin i'tikadmca suret-i mahsutada zabitaya kullan tertiyi guzel bir usul olup fakat
bunlara ta'yim
ehemmiyet

olunan zabitamn

mezbure

ahaliye emniyet ve itimanan hasil edecek iktidan

de lazim gelen tecriibeye

ve temerseti

ve

ha'iz cezire yerlilerinden

bulunmalan iktiza eder.
Baf kazasmm munasib bir yol ile cezirenin aksam sairesi ve dahil cezirede vaki' bol
cumle tarak ve cesuren ikmal meselesi boluceve ehemmiyet azmiyeyiha'iz

bulunmakla bu

babdaki arzuyu asilanalanna meclis dahi istirak etmektedir.
Cezirenin mahsul ve bir merkezlerinin ticaret merkezlerine bir timur yolu vasitasiyla
rabiti ve memolik ecnebiye ile dogrudan dogruya ve muntazam suretde bir posta ihtila-ti
esbabmm istihsah luzumunu meclis isbu vesile ile hukumetin nazar-1 ihtimamma mebremane
'arz eyler.
Kibns bu hususda ve sa'it iht'Iatiyeleri yevmen feyume kesb kemal ve selah etmekde
olan memolik mecaverenden hayli bir mertebeden geri kalmakda ve bena'i 'aliye menafi'
cezire metzarar olmaktadir. "1891 senesi tarla bekcileri kanuni" ile ihdas ve te'sis olunan
usulun mekdana cari ola gelen usule nisbetle buyuk bir islahat idi ki rab ve kaman olup
ma'heza ekser mahalelerde ta'yim oluna tarla bekcilerinin kalet adedine ve bunlann ve zaif
mukelefelerinin

suret-i itasma ve uzerlerine

vuku'

bulmakta

olan nazaretin

mahiyetine

htlkiimetin nazar-1 dikkatini 'acizane celb eyleriz.
Kanun-i mezbure binaen tarh eylemekte olan tekalifin tenzil-i mumkun olabileceginc
meclis-i umid vaiz ma'rif meselesine taraf asilanalannda

latifen hasr ve bedel-i ihtiman

buyurulmus oldugunu meclisin cesm-i gururla meshudi olup ma'rif-i umumiyece arzu olunan
islahatm heyet-i 'acizanemizce
menevre-i

velayet

bulunmaktayiz,

penahileri

dahi alokadar alasata ma'venetde
sayesinde

haiz

husule

vasil

bulunacak olan takidat
olabilecegi

meydanda

lsbu maksada na'il olunmasi icin ithaz olunacak tedabir-i cumlesinden

bulunmak uzere ana-i mekatib tahsisatmm tezbidi dahi lazim gelecegi bedidardir,
Meclis-i nazargah muta'lasma vuzul olunacak leva'i kanuniyenin ciimlesine 'atif ve
hasr-1 ihtimam eyleye. Cezireyi tazyik etmekde olan isgal-i maliye mesa'lesini meclis
hukumetin mutala'a takid karanesine 'arz ve tevdi' eyler.
Cezirenin feyz ve felaheti ve ahalinin refahiyet ve sa'det halini terevic edebilecek
tedabir hakkmda he'yet 'acizanemizle istirak uzere 'amil bulunmak babmdaki te'minat
asilanalanndan dolayi 'arz-1 tesekkur eyleriz.
Meclis-i kuvanin tarafmdan 1893 senesi sehir-i martmm on yedinci gunu takdim
kilman a'zizeyi tesekireyeye taraf ala velayet penahiden i'ta olunan cevaptir.
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Mecclis-i

kuvamn i'zasi

efendilerhazreti

if anyla kesb-i iftihar ve muhtivyatim

isbu anza-i tesekireyeyi

ahd eyledigim

taht-1 nazar-1 ihtimama olecegim beyamna ibtidar

eylerim.
F:18 Mar sene 1893

Meclis-i Kuvanin

Bundan boyle Kibns'da da'va vekaleti icra etmek arzusunda bulunabilecek ishasm
kanhk selene kabulleri usuluniln ve bu babda ha'iz bulunmalan lazmeden olan o safin tefsilat
ve tefra'tim havi hukumet tarafmdan kalma almarak gecen cehler senbe gimti meclis
kuvaninde birlahiye-yi kanuniye mevzu' bahs ve muzakere oldugu sirada menhib gayi
muselem i'zalan tarafindan Ingiliz teba'smdan ve yahud 'an usul Kibns ahalisinin olmayan
bir kimsenin lahiye-yi mezburenin dorduncu bendine tevfiken dersa'det-i hukuk mektebinden
veyahud Yunan veya Malta dariilfunundan kanun sehadetnamesi istihsal etdikten sonra
Kibnsa gelip bend-i mezkurede gosterildigi ve cehle Kibns Kuvaniyeni hakkmda imtihan
vermis olsa bile Avukathk selenine kabul olunmasi ve bend-i mezkur mevcubunca kabul
olunacak ishasm beruce ma'ruz ingiltere teba'smdan veyahud 'arsuslan teklif edildiginden
keyfiyetin ehemiyetine mebni hukumetce miizakere gecen cum'a gunune ta'lik etdirilmis idi.
Yevm mezkurede ise evel babda ceryan eden uzun mubahasat ve mecadelatde memelik
Osmaniyenin aksam mutememeinden bulunan bir memleketde (Kibns) da haricide bulunan
sa'ir teba'i devlet-i 'aliyenin boyle bir sart ile istisna edilmesi muvafak adil ve ahval
olmayacagi i'za-yi demeden bulunan med'i umum-i tarafmdan i'tirazen dermiyen ve (asil
Kibnsh) denilecek yerde teba-yi 'Osmaniye'den denilmesi icab edecegi dahi muselem icza
efendiler tarafmdan sediden israr edilmis olmakla miizakere tekrar yevm-i ahire ta'lik
olunarak meclis dagrtilrrusur.
Marelbeyan lahiye-yi Kanuniyenin mendiracayi Kibns ahali-yi meselemesi hukuki
nokta-yi nazarmdan tedkik edildiginde avukatlar hakkinda hal-i hazirda men'u bulunan
kanunun lahiye-yi mezbure mevcubetce tagyir ve ta'dili zamamnda hukumetce gosterilen
arzu-ya ahali-i mevmi elihim haklannda buyuk bir telake-i nazanyla bakilsa sezadir. Cunku
lahiye-i mezbure-i kanun hukmunu kesb edince artik simdiye kadar oldugu ve cehle ahali-i
meselemeefradindan bir kimsenin 'adliye mudurune muraca'tla da'va vekaleti icrasi icin
istihsal ecazat edemiyecegi soyle dursun cezmemiz ahali-yi meselesinin gunden gilne ducar
olmakda bulundugu fakr-u hal ve mevani' sa'ire hesabiyla lamiye-yi mezburede araiye edilen
tarikadan ahali-yi mevmi elihim birsey istifade edemiyecegi suphesiz oldugu gibi memalik
mahrusa-yi sahaneden fevkalede olarak avukathk etmek uzere Kibnsa gelebilecek zevata dahi
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mentihab hristiyan i'zalannm teklifi ve cehle bir sed meman'et cekildigi takdirde bundan bir
kac sene sonra Kibnsda avukathk edecek hie bir islam bulunmayacagi asikardir,

Iste su miilahazata mebni lahiye-yi mezburenin geliyaredi yoluna gidilmesini arzu eder
isekde bu babda olan muskulata nazaran lahiye-yi mezburenin dorduncu bendi hakkmda teklif
edilen

ta'dilin kabul

mezburenin

olunmamasi

havi bulundugu

ve buda

miimkiinsiiz

bulundugu

suretde

lahiye-yi

altmci ve yedinci bendlein hicbir harfi tebdil ve yatgayr

edilmeksizin kabulii veyahut Kibns miisliimanlanmn esbab-1 metadade ve ma'Iumeye mebni
bu cihetden istisanasiyla onlann icabat-1 zaman ve mekana gore kemafi elsabik adliye miidiirii
tarafmdan

icazat

almalan

hususen

gayret

olunarak

menafi'islamiyemizin

vakaya

ve

muhafazasmi e'zalanmizm himet cediyelerinden Kemal-i ehemiyetle intizar eyleriz.

Haber-i Ye'sef

Kibns Ceziresi 'adliye muduru iken bes alti ay evvel sinekapar miistemelkati 'adliye
mudurlugune tahvil me'rnuriyet eden kullaraialet mahkemesine kerfeten olarak terk dagdagayi hayat eyledigi miistemelkat mezbure valisi tarafmdan ba telgraf bildirilmistir. Metufa-yi
mevmi

eliye yetmis

dokuz

senesinde

Kibnsa

me'muren

gelerek

seksen ucde 'adliye

muduriyetine ta'yin kilmrms ve bes alti ay evvel Kibns'tan aynlrmstir.
Mevmi elihin Kibns da bulundugu miiddet umur-u me'muriyesinin

ifasmca gosterdigi

iktidar ve istikamet ve her simf ahali haklarmdan ibraz edildigi nevazes ve mevdet ahali-yi
kendisine

mentidar

birakrms

oldugu

azade-yi

giveh ve bena-yi

'aliye

mevmi

aleyhi

tarnyanlarca vefati pek biiyiik mahzuniyet ve me'yuseyeti badi oldugunu bi istibahdir.
Bizde mevmi elisi iyi tamyanlardan ve dostlardan bulunakhgmuz

hesabiyla ailesinin

te'sfine bulastiran ita-yi tesliyetle mesar'at eyleriz
"Kibns" idarehanesine vurud eden mektup tabi' ve nesriyle menafi' dahiliyeye hizmet
ve bu sebeble 'umum-u ahvan vatan mecbur-u minet ve sukraniyet etmekde bulunduklan
(Kibns)

hakayik

milliyetimizle

nevisan

munafi'

her

sahice-yi

akdamat-1 meskuralanndan

hafta

mutala'siyla

miinatdar

miilk:iyemizi miidafada

ve

gorulen

hukuk-u
mesai-yi

dolayi haiz-i fahr ve mesanz.

KIBRIS'IN TEFRiKASI
Muharir:

Yadigar-1 Muhabet

Nazim

Ma'bed
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mesru'aya
mebrura

ve

Ve her tiirlii kusuruyla beraber ashab-1 mutala'rnn

enzar-1 hata postahalerine

'arz

etmistim.
Bizim nfa't Yadigar-1 ma'lum ya! Gecende tutmusda yazrms oldugum fikraciga bir
i'tirazatname tertib ederek latifen gazetesine gonderip tab' etdirmis.
Mucip Bey refet kim oluyor? Bendeniz pek iyi taruyorum
Nes'et Bey- Hamm su herze vekil ka'inat olan ma'hud rafet degil mi?
Sa'id Bey- evet lakin hak-1 a'cizanemde etdigi edepsizligi gordunuz mil?
Nes'et Bey vak'a yazrms oldugu dort bes satirhk bir seyi giic hal ile okuyabilmistim.!
Cunku pek metselefane-i

ezhar-1 ma'rifet arzusunda bulunmuslar

ise de ne faidesi var ki

mecbusane olan varakoda evalen muntak yok.
Saniyen 'ibareleri teklitden rekakitden, ve hati rabrtsizhktan kurtaramarms.
Mucib bey - Ha refatin kim oldugunu
ehemmiyet verisinize ta'cib ederim.

simdi anladim bu sarlatanm

sozlerine

v

Nes'et Bey- Bari yazdigi hezyanamiye cevap verdiniz mi!
Sa'di Bey- oyle seylere tenzil eder miyim hie!
Nes'et Bey-pek isabet olmus her ne hal ise iste sa'det altiya varmiyor.
Simdilik surada tasdiyane nihayet verelim de yine gorusmek icin vaktimiz vardir.
Mucib Bey- 'acele buyurursaruz? Daha vakit erken degilmidir ya!
Sa'di Bey- insallah bundan boyle ziyaret de kusur olunmaz haydi birader gidelim.
Nes'et ve Sa'di beyler resmi ve dai ifa ederek Mucip beyin yarundan aynldilar, sokaga
ciktilar.
Bu sirada Sa'di Beyin vuku' bulan elhaki iizerine Lutfi'yi bulmak icin dogruca
ma'hud karainhaneye gittiler. Halbuki mevmi elise bunlann oraya vurundan bes dakika evvel
kalkip kendi ikametgahma 'avdet etmisidi,
Bu halde tabi iki refik dahi kendi hanelerine dogru ayak kaldirdilar. Ma'nafiye mabedi
var.
Mu'taber gazetelerinin bir nushasmda irad buyurulmus oldugu ve cehle "Kibnsm"
tesisinden maksad ah vartan perurileri 'umumen vatandaslanrmzi havadis ve seivanat sahiye
giineyden vaktiyle haberdar etmek olup tuitulan mesleki hakikat halde bu maksadm husulunu
te'min etmekde ve "Kibnsi" gorup dinleyenlerin cumlesi gerek munderacatmm efkar ve
hissiyat-1 'ameye mutabakatdan ve gerek munafi' mukadese-yi islamiyeye hedimetden dolayi
ve cedanen hase-yi cakiraneme isabet eden vazife-yi sukranimetin ifasma mesara't ve
mevfakiyet teme ile devam entisanru dergah cenab perudekardan temeni eder. Ve sariyen
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gazete-yi velalanmn matburatm saire mesllu daha buyucek ve bir iki sahife dehaila vesiyle
nesr buyurulmasi hususunu lisan-1 'umurni namma olarak istirham eylerim
Fi 1 ramazan-1 serif sene 310

Hadim vatan
Sahib-i varakamn hakknmzda bu cehle sayeste gordukleri lutuf ve iltifatlanna tesekur
ederiz.
Gazetemizin bir iki sahife iizerine nesri ker'ilerimizin ragbetiyle tesvikine miitevekif
bulundugundan mevfekitimiz halinde yalmz bir iki sahife olarak nesriyle iktifa etmeyerek
haftada iki defa cikanlmasma na'iliyetimizi eltaf elhiye ve tevfikat sandaniyeden temeni ve
istida' eyleriz.
Kibris

ilk pazan camasmru imami Haci Ahmed Bahri Efendi tarafmdan Osmanh
karaintihanesi kitaphanesine ihda eyledigi "mizan aledap" nan kitap-1 mestitab vazi' mevkr'
ihtiran olunarak bu suretle karai'tihane-yi mezbur heyetine ezhar eyledikleri tevce ve
muhabetlerine tesekur olunur.

Hadise
Gecen cum'aertesi giinii sabahleyin alaturka saat bir raddelerinde Turunclu camasmm
karsismda havva kadm fevkam odasmda namaz kilmakda ve kerimesi dahi asagi inerek ba'zi
isle mesgul bulunmakda iken fukam odam darm yikilmaya basladigmi merkuma gormus ve
derhal pencere icerisinde girmekde satab etmis ise de muafak olmaya vakit miisade
edemiyerek odamn darm dusmus ve alet katm mertekeleri dahi kaparak yikilnus oldugundan
merkumamn iizerinde bulundugu bir kac mertek saglam kalarak cenab-1 Hafiz hakiki
merkumeyi Hafiz ile hayatmi kurtarmistir.

HA V ADiS-i HABER

-intisar-i din-i mebyin-i islam

Emrikada ingilizce nesr olunan (necm) gazetesinin beyanma gore memalik medhade-i
emrikamn konsolosu nanzet Kunan-1 azim elsa ile tefasir celilesi iizerinde icra eyledigi
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tadkikat -1 hak binane ve kitap seyr ve ahdaniyet vasrtasiyla ifa etdigi tahkikat hakcuyane

neticesinde vasil hakikat-1 seri'ye olarak terk nasrariyet eyledigini i'lan ile me'muriyetden
bela setefa dahil din-i mubin-i islamiyet olmustur.
Su istikasaat ve tahkikat-tumikasi sayesinde hakikat-1 sabete-yi islamiye 'ayru elikm
musahade etmis ve buse'-i mebrukiyle dil ve didesinde incila pezir olan leman-1 hidayet
mevmi elihi zalimat-1 cehilden rusenseray 'irfan-i ihtidaye cikanlrmstir.
Az zamanda su suretle seri'at-i islamiyeden bahar dar olabildigi malumat uzerine
sebeb-i iman ve i'tikadma ve din-i celil-i muharnmedinin isbat-i hakikatma da'ir te'lif
eyledigi ingilizce bir kitap tebi' etdirerek Avrupanm iktar-1 'umumiyesine nesr eylernistir.

Bununla kana't edemiyerek fikrinde cevelan eden o nur-u hakikatle mazhar-1 kabiliyet
ezeliye bulunan mazlum delane ara'iye tank hidayet hiyeti ve emrikada a'layi kelime-yi hak-1
ve asaya din munif maksadiyla ibraz dela'il mahke ve ibraz hitabat-i musare ile sair
muslumanlan itihad kelime-yi sadakasma da'vet etmek icin 'ulema ve hakemayi islamiyeden
bir cemi'yet muktedire .teskil ve emrikaya ersal edilmek ve su maksadm teshil-i husulu
zamarunda erazat ve efre toplamak fikr-i hak pursitanesiyle semet Haydar ibade ihtiyar
'azimet etmistir.
Bu zat 'aliyi su himmet mukadesenin izhanna ihbar eden frtri ve ezeli bir teceli-yi
Samedi kendisini bu hal ilede sukun pezir olmasma musade etmediginden ta'lim hakayik-i
islamiye ve i'~a fakiray muselimin ve nesr-i seri'at Hazret-i rahmetullahm niyet huda
pesnedaneste emrikarun mevaki maktezayesinde mektublar, derul sifalar, tiirbehaneler
insasma sevk edilmistir.

Su haniyet fevkaledeyi goren ve oteden beri bu gibi ahvalde gosterdikleri himmet-i
'ulviye ile 'umum-u muslumanlan kendilerinitakdise mecbur etmekde bulunan erbab
gayretinden bir cemi'yet mevmi eliye itifak ve itihad ederek bu mukades maksadm cilve-yi
temayi viicud olmasi icin dakika fevt etmeyerek akdamat harikulade gostereceklerini 'arz

etmislerdir.
Temmuzun yirmisine kadar Haydar Abad, Kalkuta ve daha birkac mahaleden cem' i ve
irsal olunan canat iicbin iki yuz rubiye bolig olmus ve itirafdan hergun birer mukader iana
vurud edilmekte bulunmustur.
Su asar-i celile ile kendisini sahife-yi tarih-i islamiyete bir nam 'ulviyetle keyd
etdirmis olan bu zat-i unvan sabikim (muharnmet Rab) ismine tahvil ederek bu gunlerde
Kube-yi mazumeyi ziyarete methi 'azimet bulunmus ve bakiye-yi omrunu nesr-i hakayik-i
islam ve tervic-i servi' hazreti hopralanan yolunda emrade cezm ile milleti olan emrika
ahalisini delaletden tahlisa delatete ve tank hidayete 'azim edilmistir.
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Bu zat-1 celil - elmamkibe asr hazirda ahaki-yi garibi seyrab zelal-1 hakikat edilmeye
ahali-yi garibi seyrab zelal-i hakikat edilmeye seri'at incifiye vafi ve okutamn ahkam-1
munderecesi onlarm islah ahvaline kafi degildir. Ve emr-i diyanetde muzatir ve mahir kalmis
olan A vrupa ahalisinin meftur bulunduklan

zeka ve istida' d sayesinde 'umumen din min

islamiyeti kabul etmeleri o din celilin hakayikim molik oldugu meziyetini onlara tefehim ve
i'lan icin birkac kisinin himmetine muhtacdir itikad-1 mahzesinde bulunmakda imis,

Hie; halifam yoktur ey resk-i miilk
istiyokm cana tesir etdi pek
Nerde olsa soylerim bi rib ve san
Bende-i mecbur kin ta hasredin

Hep muhasenden murekeb frtratm
Has ve 'alem meftun hissin tabetin
Can-1 kadim, yok mu cana ragbetim
Bende-i mecbur kin ta hasredin

Bir muhacism, nursun ser takidim
Medeh o safmda 'acizdir kalem
Nazim bicareye verse elem
Bende-i mecbur kin ta hasredin

Sfihih-i Imtiydz
Kofi Zada
Mustafa Asif
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2 mart efrenci sene 1892

8 mart rumi sene 308

Serait-i i~tira

Mahall-i Muracaat

Lefkose' den maada mahaller icin bir

Kibns Ceziresi'nde Lefkose sehri'nde

seneligi posta ucretiyle beraber

Turuncluda Osmanh Kiraathane Matbaasi
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Yanm Ingiliz Lirasidir,
Nufus-i Lefkose icin

Umur-i Idare ve tahririye icin matbaa

namma muracaat olunur.

Gonderilen evrak gazeteye derc olunup
olunmamasmdan matbaa mesul olamaz.

bir seneligi yedi Silindir,

Ilanatin be her satmndan iki kurus alimr.

Posta ucreti verilmeyen mektuplar
kabul olunmaz

(Simdilik Pazartesi Giinleri ne~rolunur.)

8 mart rumi sene 308 (Siyasiyat, Edebiyat ve Funfmdan bahseder) 2 mart efrenci sene 1892

Sehir-i Ramazan Giifran-1 Resan

Elhamdullulah ta'li bu sene dahi gecen cum'a ertesi gununden bedi ile mahsiyam-1
magfiret ancama dahil ve bu sehir miibarekede mev'cud olan merhamet ve eltaraf hazret-i
yezden bizavolla nail olmus bulunuyoruz. Rehber Necat ve selametimiz olan kur'an-i azim
elsanm ibtida-yi seref nuzuluyla da men ondullah kaderi ile buyurulan bu sehir serif-i miyanin
1

elifin butun din kanndaslanmizla
veli-el-nimet

beraber bilhassa din mebinimizin hani-i yeganesi bulunan

bi muntemiz padisah diyanet penah ve sehinsah 'adalet iktinah efendimiz

hazretlerinin hakla. el hak hilafet penahilerinde mutemin ve mes'ud olmasi ve nice emsd-i
kesiresinin seref idrakine mevfikiyet ihsarnyla umum-u ahuan denizin bu sehir mubarek
hurmetine ihsan-1 ahval ve saadet ve ikbal · ile surur-u el bel burulmasi edaye-i hayriyesi
baltizkar isal-i kabulkah cenab-1 rah mutal edildi.

iFADE-i MAHSUSA
Ceziremizde hekim ferma bulunan vakayi' mu'alime insan hayeret icinde birakir bir
halde bulunuyor.
Cezireye verilen serpesit ekser-i ahalinin ve'ali elhusus ahali kararnn hal ve
hareketlerini ihlal etdigine ve belki, cezire evrak-1 havadisni bir miidetden beri isgal eden,
sekavet

ve

cinayetin

zuhur

u

teksirine

sebebiyet

verdigine

hukum

etmekten

cekinmeyecegimiz geliyor.
Bu hal bazi taraflara siddetle serayet etdiginden buyuk rahatsizhk hukum ferma
olmakda oldugu isitilmektedir,
Cezire derece-i matlubada terkiyatdan bu gun bi bahara kaldigi gorulmekde oldugu
gibi o dereceye vasil su hal ile mustahil hukmunu almakta bulunmustur.
Memelik sairenin her noktasmda manzur dide-i ibtihac-1 millet olan terki ne
derecelerde peziray eziyad ise cezirenin ekser-i cihatmda o nisbetde intikasa baslarms ve bu
gidislebir muddet daha kolacak olur ise hodengirde bekleye mahve netice vercegi ezhan
ancam endisende mudhis levhalar teskiline ibtidar etmisdir. Suhalet - 'umran, refah, ma'rif,
itihad seni ve gayret hususlan gibi vucudlan ehim ve ilzam bulunan muvadi imha ve sekavet,
'adavet, sikayet ve ihtiyac gibi mezhum holati peyde edecegi suphesiz degil midir?

Bahar sene ictima' eden meclis-i kanun-u heyet kerami her halde munafi' memleket
ahali haklannda hedimet etmekde bulunuyorlarsa da itikadmuzca en evvel nazar mutalaya
almalan lazim gelen mevad cinayet ve sekavetin care-yi imhasiyla ma'rifin ta'mim ve tesri
kaziye-yi mutanabasi oldugu emr-i gayr mumkerdir,
Rencibirane teshilat-1 itasiyla mezruatm zarar ve ziyandan ve kayasi icin yapilan
destiben kanuninin icrasmi ahaliyi me'sul tutmakla te'min etmisler ve bu hususda destiban
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me'murlanna

verirken nufuz-u istiklaliyet ile dahi bin ale ahali zuhuru tabi' olan sikayatm bir

dereceye kadar onunu kesmislerdir.
Cinayet maddelerinde ise aid oldugu mahal ahalisini mes'ul tutmak soyle dursun ile
gecirilen maznun tazyik veya istintak plunmamas1 ve polisin icabat-1 zaman ve mekana gore
tedabir lazme ve sedide itihazma me'zun bulunmasi ve yalmz made-yi cinayeti ihbar etmege
arzu eden bulunur ise onun sehadetini istima' edebilmesi ve bu cehle olan istima'yi dahi
meclisde maznun alehine delil koy olamayarak mucered o sahidin tekrar ulu cehle sehadet
vermesi usulu mutehaze iktizasmdan bulunmasi fenahgm ezdiyadma sebebiyet verip imhasma
madar olarmyor.
Cunku maznun

veya mutehim

muhabirlerin

istintaklannda

gosterilen

tazikatdan

belasefade tahlis gariban edilmelerine buyuk kolayhk ve yardim bulunuyorlar.
Oteden beri herkesce dahi arzu olundugu ve cehle polislere bir dereceye kadar
istiklaliyet ve polis zabrtaru tabi' yerlilerden bulunacagi cihetle 'adet mahaliyeye gore tasvip
ve iltizam edecekleri tedabiri tesbisatm icra edilmerine me'zuniyet i'ta edilmesi ve bunun ile
beraber derdest olunan maznunun evel emirde istintak olunmasi kiyafetleri cinayetin 'onunu
almak icin baslica elzem muvadden oldugu ctlnku evvelleri bu gibi hususatda icraet ife' ibiyatla

her fenahk

meydana

cikanlarak

care'yi

seri'asma

mufik

olundugu

cumle-yi

mucerbatmuzdan bulunmustur.
Su anda hatira gelebilir ki aid olan ahali bir ham ve kath meydan cikartmak vazifesiyle
mukelef olmamahdir. Bunun icin diyet gibi mecburiyet tahtma almsalar muvafak gelmez mi.
Efkanmiz

vatammizrn fenahkdan

ve koyasiyla ahalisinin daima terfiye ve asude

hallerini gormek arzusu oldugundan bu ve cehle hatira gelen su mutala'ti 'aid olanlann nazar1 merutlanm hiilasene 'arz etmeyi munasib gorduk.

AHV AL-i ALEM

iki mahiden mutecaviz

bir mudetden

beri Almanya'da

eyledikten baska Danimarka ve italya'ya meclis-i mebusamnda

izhan-1 umumiyeyi

isgal

istizahat ve izahati icab

etdiren ve Almanya'ya gazeteleri ile memdik sa'ire matbuati tarafmdan gene gun muhakemet
ve mutala'yi deyi olan kanun-i cedid-i 'askeri mezakeratma nevame hitam verilerek buhran-1
efker bir han-1 sukun kesb etmis iken Almanya ile Rusya idaresinde tecdiden' akdi derdest
tezekur bulunan ticaret uhde-i namesinin revs-i mezakiratine

da'ir harciye izan mosyu

(marsal) tarafmdan meclis-i mebu'sana icta olunan izahat bir enziral ba'zi mertebe te'sir hasil
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edilmekle Luhdename-i ticaret hakkmda tacti olunan mezakeret ve ceryan eyleyen mubahasat
ibraz olunan mukalat-1 kanun-i'askeriyi
Almanya zira'i uhdaname-i

unutdurmustur.dense

sezadir.

mezkuran tehdidi zamanmda

Rusya tarafmdan vuku'

bulan teklifatdan Almanyanm kabul edecegini harciye-yi nazar' mosyo (marsal) m ima etdigi
seri'ati menafi zira'ta munafi ad ederek munafi mezkurenin muhafazasi zamanmda o gibi
seriatm kabul olunmamasi talebinde bulunuyor.
Almanya ile Rusya bininde bir dereceye kadar makatnet husulu me'mul 'ad olundugu
bir zamanda 'uhdenamenin

hedef i'tirazat olmasiyla i'tirazat ve ifadenin imha edilecegi

bedihidir.
Almanyanm avusturya, Isvicre, Almanya, Belcika, Sirbistan ve Romanya ile 'okd
etdigi ticaret uhdenamelerinin

ahkarm Almanyahlann

Rusya ile dahi ayru seriata tevfika
RusyarunZeha'ir

'akd-i

ve Sa'ire ce Almanya'ya

zeha'ir ve n'bubatma

muhtaciyeti

ma'hide

menatine

musa'id

arzu ediyorlar

ise de

bir gune ihtiyaci yok iken Almanya'run

Rusya

derken oldugundan

olunmasmi

bulundugundan

o arzulann

bu surede husulpezin

olarmyacagi muhtac-1 izah degildir.

HA V ADiS-i DARBE

Gecen gece vapur ile hicaz-1 magfiret-i teraze eziyet edenler:
1 Magosah Haci Hasan Aga

4 Magosah Suvari Suleyman Aga ailesiyle
1

Magosah Esma Hamm
Musa aleyhima dahi Kemal ihtitalat ile gecen hafta Sah gtlnu Tuzla iskelesinden

mahal-i maksad-1mubarekeye metucihan ve gece vapuruna rakiben hareket etmislerdir,
ifa'l cinayedden dolayi goren cezasryla mahkum olarak Lefkosa hapisanesinde
bulunan on iki nefer mahpusun ducar olduklan 'del ve emrazmdan nasi bakiye-yi
medetlerinin afvi hususu hukumet etbasi tarfmdan olunan tavsiye uzerine ba emr velayet
tahliye-yi sebilleri icra kilmdigi mustehberet mevsukaruzdan bulunmustur,

Hank

Yeni kapi harcmda mevsim seyfid kahvehane itihaz olunmak uzere gecen sene
ahsabmdan insa olunan kulube gecen Sah giinti aksami nagah-i ates olarak butun butun
yanrmstir. Boyle evve icinde olup iskan olunmayan bir nohalede ates zuhuru baska baska
supheleri da'vet etmekde ise de polis idaresi lazim gelen tecsisat ve tedkikat, icra edecegi
bedbihidir.
Ayvasil kuryesinde vukugunu gecen nushavizda dure etdigimiz katal facia bes kisi
tarafmdan era olundugu bu kere polis tarafmdan olunan ikdamat ve tedkikat-1 cediye
semeresiyle kurye-yi mezbure destibam Hasan Nam kimsenin sehadetiyle meydana cikanlrms
ve ancak merkum-u destiban yalruz selvereli Haer Hasamn oglu Mahmud ve yine kurye-yi
mezbureli kirmizi namlann da iken kendisini tamyabilmis olmasiyla cani-yi merkumun derhal
derdest olunarak taht-1tekiye ahndiklan esmle-yi musteh beratimizdan bulunmustur,
Tahminen on on iki yaslannda laktime-ye kuryeli mahalli intuni mah halm onbesinci
gecesi iskele'den lefkosa'ya masiyen gelmekde iken iskeleli 'arabaci Mehmed Haci Hosa ve
Mehmed Halil Nam sahislara tesaduf ederek ve vuku bulan teklifleri uzerine merkum
arabalarma girmis vapuru kuryesini gectikten sonra merkum Mehmed Haci Hasan Rifkmm
yardnmyla merkuma cebren fa'l senih icra edilmis ve digeri dahi icraya kiyam etdigi surede
merkum baltekarib muhlis gariban ederek dogruca Lefkosa'ya gelip polis idaresine da'va ve
ihbar-1 keyfiyet edilmesiyle merkeman derhal derdest ederek taht-1 tevkife olunmus icrayi
muhakemelerine ibtidar olunacagmdan merkumlann su gana if al facia ve kabidiye
ziretlerinden pence-yi kanun kendilerine bir nisan-1 mecazat birakacagi stiphesizdir.
Limasonda mah-i halin 9 ve 11 'nci gunleri icra olunan at kosusunun neticesidir.

Birinci Giiniin Kosusu
(Y edi atdan Miirekep Birinci Kosu)

Birinci bu damiyah 2 ade Kazim Beyin "vurud" miikafa on lira
lkinci iskeleden mister marselunun ferat
(dort atdan murekep ikinci kosu)
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Birinci mister liraciyodunun

"cevdi" mukafat on lira ikinci iskeleden mister ve

vendecesiyanunun avrumidaya

Y edi hayvandan miirekeb iic;iincii kosu
Birinci mister bir acryodum "cevdi" mukafat on bes lira
Ikinci mister larmru revsidmm "selim" dorduncu yerli siivari kosusu
Birinci paskapih kara hasinin (pati kopunan) iki lira
ikinci yarki levlinin ati bin dort ufak hayvandan miirekep besinci kosul
Birinci misterderunun (moyk)milkafat on lira ikinci maycun catundan "kancer"
Y edi hayvanda miirekep altmci kosu
Birinci mister derunun "dibacdir" on bes lira
Ikinci Kazim beyin "vurud"
(dort hayvandan miirekeb yedinci kosu)
Birinci yarku rusidisin "tum teyf' mukafat on iki lira
lkinci mister haralambu babadubulunun

"diheyir" ( dort hayvandan miirekeb sekinci

kosu)
Birinci dukaturun yorudanm "Abdullah" on iki lira mufakat
Ikinci misterallanururusidism

"levn istar"

lkinci gun fi 11 Mart sene 93 de
(dort hayvandan miirekeb birinci kosu)
Birinci mister lameruru siyedisan " lev ne sadar" mufakat on iki lira
Ikinci mister derunun "di teraviler"
(Bes hayvandan miirekeb ikinci kosu)
Birinci mister bira ciyuduinin (cevdi) mukafat on lira
Ikinci mister cunarusidimin (tumteyn)
(alt! hayvandan murekeb ucuncu kosu)
Birinci doktor kaluganm (seytan) mukafat on lira
Ikinci mister derunun "rruk"
(alti hayvandan murekeb dorduncu kosu fevkalade hayvanlarla)
Birinci Kazrm Beyin "vurud" mufakat yirmi bes lira
Ikinci misterel rasidism "levn istar" mukafat on lira
iki hayvandan miirekeb besinci kosu
Birinci mister biracivdinin "cudi" mukafat on iki lira
Ikinci mister biracivdinin "me yed sancak"
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(program harcmda olarak alti hayvandan miirekeb bir kosu)
Birinci mister mersellanun (gamrek) mukafat on iki lira
Ikinci doktor reyardanm "abdullah"a
(yedinci teslit kosusu)
Birinci mister tempolann "vadi halife" mukafa-i on lira
Ikinci mulazim Rasid Efendinin "bulanije"

Meclis-i Kavain
Meclis-i Kuvamn tarafmdan mekale-yi iftinahiye-yi velayet parahiye ceraben takdimi
usulden olan 'anza-yi teskiriyenin tanzimine me'muren i'za-yr meclis-i miyanmdan intihab
olunan incimin muferez tarafmdan kalma olunup meclise takdim kihnan 'arize-yi mezbure
mesudesi meclisin gecen Persembe giinii ictima'nda ba'zi ta'dilat ve 'ilavet muheme icrasiyla
ekseriyet ara ile kabul ve tasdik ve ferdasi Cuma giinkii ictimadazat 'ali-yi velayet penahi dahi
makam-1 riyasetde hazir bulunduklan halde kara'it ve takdim kilmdan soma kanun
lahiyelerinin mezakeresine bede-yi ve serul olunmus ve evela "ba'zi ta'hdiname ve evrak
sa'irenin damga resminden ma'fiyeti ve zikir olunan ta'hdename ve evrak-1 sa'irenin damga
resminden mukadama kanunen ma' af bulunmus nazannda tutulmalan esbabmm istihsali
zamamnda mariyat-1 ahkarm canib hukumetden teklif olunan lahiye mevki' tezakire vazi'
edilmis lahiye-yi mezburenin damgaresminden istislana edilecek evrakm beyan ta'rifini ha'li
bulunan birinci ve ikinci maddeleri 'imha hakkmda ha'iz bulunduklan ehemiyete binai
biruceati 'aynen dera edilir.
Birinci made isbu konunan kabul ve tasdikinden beda' ve i'tibaren selahiyat ceza'iye
isti'mal eyleyen bir mahkeme nezdinde yahud huzurunda ceryan eden bir da'vada yahud o
meslu bir da'vaya miitelak olarak 'akd veya 'itayahud tanzim olunun hie; bir ta'hdiname veya
Tahvil yahud emsali evraksa'ire icm damga resmi istifasi lazim gelemiyecektir.

Ikinci made isbu kanunen kabul ve tasdikinden ekdem made-yi sabikada beyan
olundugu iizere 'akd ve ya ata yahud tanzim edilmis olan kafe-yi ta'hdaname ve tahviller
yahud emsali evde saire damga resminden giiya usul-u dairesinde kabul ve tasdik olunmus bir
kanun mahsus hukmune bena-yi istisna edilmis gibi resm mezkureden kanunen muaf
bulunmus 'ad ve farz edileceklerdir.
Belede muharer birinci madede zikir ve ta'dad olunan ta'hdename ve evrak sa'ireden
ma'da nizami da'iresinde resm-i damga pulu ve zani' ve elsak olunmus 'adi din sendeleri
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sendeleri zuhuruna makbuz yahud 'ali el-hisab teslimi havi tahrir ve imza olunan ser hallerin
dahi

resm-i

mezkereden

kati'yen

muaf

tutulmalan

luzumu

iczadan

mevsiyupaskol

kastantaniydi tarafrndan bir nutuk iradiyla 'arz ve izah ve keyfiyet Limasan ve Baf mebu'su
Ahmed Rasid Efendi tarafrndan tasdiken te'yid olunmasi iizerine meclisce beha-yi i'tiraz

kabul ve tasdik olunmus ve mev cebince bir bend-i mahsus kaleme alrnarak ikinci made
makamrnda lahiyeye durc ve 'ilave ve 'atik ikinci made dahi cesdid ikinci madede resm-i
mezkureden istisna edilen salef el zikir-i makbuz ve teslim serihlerini samil olacak suretde
icab eden tagyiret elfaziyenin ilavesiyle li<;uncumade olmak u.zereta' dilen ebka edilmi~tir.
Isbu lahiyenin su ve cehle kabul ve tasdikinden sonra escaru nebatet hastahklanmn
cezire'ye duhulunun ve dahil cezirede intisannm mani zamamnda giizellik hlikiimet
cenabrndan teklif olunan diger bir karla lihe-yi kominiyenin dahi tezkerine serul edilmisise de
vakit gecmis oldugundan bu babdaki mezakirenin devami diger ictima' -yi ta'lik olunarak
meclis dagmlrmsnr.

KIBRIS'IN TEFRiKASI
Muhairri

Yadigar-1Muhabet

Nazim

Ma'bed

Birakip da nereye tesrif ediyorsunuz! Sadi Bey Bazi kere ne tuhaf seyler yaparsrn?
Azicik daha sabir etseniz de suradan hep birlikte gitsek olmaz rm
Lutfi Bey bu sirada muhabese ve da' ile yalmzca Mucib Bey Efendinin hanesinden
cikarak disanda bir miktar gezindikten sonra dogruca ma'hud karainhaneye metuce oldu.
Mevmi eliye oradan gider gitmez Nes' et Bey menfa'lana bir tarz ile Sa'di Beye
hitaben dedi ki bu aksam durup dururken latifimin mtmasebetsizligine ne buyurursunuz?
Bendenize 'adeta cazip olurdu.
Sa'di Bey- Bakimz, icla-yi edebarmzdan ma'dud bulunan mualim Naci Efendi Beyle
"kim ehemmiyet verir Naci Melamet Seninne" demis.
Eger boyle munasebetli, munasebetsiz icad edilen bir takim ta' cizlere ehemmiyet
verilecek olursa dunyada hie kimse bir sey yazmaya ve yahud iyi kotu yazdigi seyi meydana
atmaya cesaret edemez. Vak' a i 'tiraz hakh ise kabil olunur degilse red edilir.
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Mucib

Bey -

Birader!

0 kadar me'yus

keftekusundan kim kurtulabilmistir?

olmayimz

bu alem elem de hallan

insan ne kadar rezailden ictinab faza ile intisab etmis

olsa yine ebna-yi zamamn ta'n tesni'atdan halas_1 milmkiin olamaz! 0 cihatla boyle bagir hak
edilecek itirazata asla ehemiyet verilmemek lazrm gelir.
Sa'di Bey-ne garib seydir ki bundan ikdam-1 tecrubeyi kalem kalibinden olarak bir
hikayecik yazmis mabedi var.

~UANAT-1 OSMANiYE

Sura-yr devlet iczasmdan sa'detli Neri Bey Efendi Hazretlerine Hasan hadimet ve
ahaliyetine mebniterfiyen

riltbe-yi eveli tevcid ve ihsan buyuruldugu

evrak-1 Havadisde

meshud basre-yi ibtihacimiz olmustur.
Efrad-1 bahriyenin Kibnsh Hamiyetli ibrahim Cavusun Turk tezkire etmesinden dolayi
uhdesine emsali meselu mulazim saniyelik riltbesi tevcihi muktaza-yi irade-i saniye-yi cenab
padisahidan bulundugu ceride-i bahriyede okunmustur.
Dersadetde kazi gununde Riza Pasa mahallesinde 'azizeye caddesinde bir kapamacmm
taht-1 tasrefende ve kerkur nammda birisinin taht-1 icannda bulunan hanenin matbamndan
zuhur eden ates kuryeyi mezkurece zaman te'sirat mahsusasi hisolunan lodos riizgannm
siddet hecubenden nasi zuhurundan bir saat sonra gayet dehsetli bir hank halini iktisab
edilmistir,
Hank mezkurede yanan hanelerin ve Aftizde olan nufusun mukdan biruce atidir.

Niifus

Hane

88

18

isl am

408

72

Rumi

410

128

Ermeni

ll

z

Katolik

1029

233

ye kiln

Mezkur hanelerden baska alti dukkan ve bir 'aded buyuk mektup dahi muhterik
olmustur.
Isbu harikada ikiyuz elli bin lira mikdan ziyan vukubuldugu ve bunun kirk iki bin iki
yiiz lirasi sigorta kampanyalanna

'aid bulundugu evrak-1 havadiste maelte-i sef gorulmustur.
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Kasaba hatmm istirasiyla

ala sehirden

Afyon kara hasanna

temdidi

istiyazmm

medaine ve burusa semendufiri a'ceb imtiyazi mevsiyu na kalema kerse ihsam hakkinda
irade-yi seriye serfenu' buyurulmustur. Kasaba hatt iki yuz altrms alti kilometre takmaktadir.

Bedel istiranm otuz alti milyon frank olacagi rivayet edilmektedir. Ala sehirden
Afyonkarahisarma kadar insa olunacak hattin dolu tahminen iki yuz kirk yedi kilometredir.
Bu hattm konaklar mevkandan o atlar mevkine kadar 27 kilometrelik kisrmnda 21 nevnil 32
kopru insasi iktiza edildigi ve bir tonluk 72 metre olacagnu ve bu kismen her kilometresine
300 bin femak sarf olunacagi evrak-1havadiste okunmustur,

Iclan
Mektup idadi-yi harabi talebe-yi zeka vetim medanandan Kibnsh merhum Na'im
Efendi Zade Nida-yi Bey karantihane-yi Osmani izahgma kayd olundugundan dereceyle
tezym sahife-yi mefharet edilir.

Sahib-i Imtiydz

Kuti Zada
Mustafa Asif
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22 Mart rumi sene 308

Serait-i lstira

Mahall-i Muracaat

Lefkose'den maada mahaller icin bir

Kibns Ceziresi'nde Lefkose sehri'nde

seneligi posta iicretiyle beraber

Turuncluda Osmanh Kiraathane Matbaasi
1310

KIBRIS

Y anm ingiliz Lirasidir,

Umur-i ldare ve tahririye icin matbaa

namma muracaat olunur.

Nufus-i Lefkose icin
Gonderilen evrak gazeteye derc olunup
olunmamasmdan matbaa mesul olamaz.
bir seneligi yedi Silindir.
llanatm be her satmndan iki kurus ahmr.

Posta ucreti verilmeyen mektuplar
kabul olunmaz

(Sirndilik Pazartesi Giinleri nesrolunur.)

22 Mart rumi sene 308 (Siyasiyat, Edebiyat ve Funfmdan bahseder) 3 Nisan efrenci sene 1893
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iFADE-i MAHSUSA
Ma'il kemalat olan fikr-i beseri intizam icin hudud bulamaz belhama terkiyat-1 hazireyi alem binelakum rekabeti tevlid etdigi cihetle tank tanzimat ve islahatda hergun kati'
olagelen mesafe hakikaten akillara hayret verilecek bir radeye gelmistir,
Din mubin muhamedi, Avrupahlarmda taht-1 tasdikinde oldugu uzere, insani kemalet
ve terkiyata sevk etmek hususunda tefrid ederek en birinci mevki ihraz edilmistir.
Bunun icin denizin bize tavsiye etdigi bazi umur-u da'iresinde gayr muslumanlardan
geri kalmak bizim icin 'afv olunabilir hatalar 'ad olunmaz.
Lakin bizirn bu gibi umurda geri kaldigmnz var midir?

if al

ve hareketimiz icinde

melil sa'ire onunde humret hicabi da'i olacak nev'adan biri bulunabilir mi?tasdik ve a'ne
yakmlara gelinceye kadar islamiye-ye sa'irede oldugu gibi buranm dahi imtiyazat metnu'asi
miyanmda en ziyade mucib-i seref ve ser olarn sayihrdi. Buna da pek tabi nazarla bakihyor.
Cunku cenab-1 Allah'u kelanu peygamber zisanm ehedisi eshab-1 resululahm ifa'li, erkan-1
umitin emsalleri efradi islamiyeyi hep beni nev'arnn muhtacma irndaden malik olduklan iki
takimeden birini tasdik etmege tesvik edegelmistir.
Memalik-i islamiye kadar neva' ve mikdan itibanyla a'ne ve zekat ve sadaka vermis
ruy-u zeminede bir manelik goruldugu gibi bugi.in dahi emsali mi.isanehide olunmuyor.
Bi.irilci.i de eshab-1 hayret-i islamiye nesr-i ulum, it'am-1 fikra, himaye-yi beyvaiken,
insa-yi merat ve saire icin hakiyla ia'netden cekinmeyerek bol ci.imle itfal-1 milete ulum-u
aliye ve funun-u setayitahsil etdirmege ve bolcanle fikra ve muhtacmi guzelce giydirip tokca
doyurmaga, temizce meskenlere yerlestirmege gayret ve ehemmiyet etmelidirler.
Museref oldugumuz din-i mubyin intizami alem icin min tarefallah ihsan olunan
kanun elhidir. 0 kanun mi.inifin ahkam-1 celilesinin mi.istefid olanlar icin henuz hasta-i seref
ve istifadesi malik olmayan beni neva'ni agah etmege cahsmak ve icabdir. Islam olmak ligm
ve za'if asliyesi bu iken bugi.in cezirenin etrafma goz gezdiriliyor ise vazife-yi mezkurenin ifa
olunduguna sehadet edecek pek az asar meshur olabilecektir. Bunun icin a'Iayi Kelirnetullah
ugrunda ne kadar bi.iyi.ik tesbitlerde bulunsak, din mebinin bize gosterdigi hudud dahilinde
hareket etmek mecburiyetinde

bulunacagmuz

cihetle kimsenin sikayet ve itirazim da'vet

etmis olmayiz.
Memelik islamiye kader fikren itihad uzere baslamak istidadetde bulunan bir memelik
yeryi.izi.inde bu kadar islamlar ilk nazarda bin cok kita'Iarda ve bircok hi.ikiimetlerin zeym
idarelerinde bulunmak hesabiyla pek dagimk zan olunur ise de harita one almarak bakihyorsa
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mucir muhit italasi sahilinde bulunan fasdan mucir muhit kebir sahilinde bulunan cine kadar
olan memalik ehali-yi asliyesi i'tibanyla bela Fas'la memalik islamiyeden ma'duddur.
Benaen 'aliye bizde veza'if dunyamizdan olan itifak ve itihade tamarruyle takviyet
vererek esasen miiselem olduklan halde cehalet cihetiyle ahalisi seri'at-i esasiyeden bile bi
haber olarak kalan bazi koylere cami' ve mektepler yapip ve izler gondermeliyiz. Bu suretle
ma'il hayret ve inat olan cemiyet-i islamiyeye emniyet gelip bir eser celil-i cisim hala ve
miistakbelan temin edilmis ve cemiyet-i islamiyenin san ve serefi artmlrms olur.

HA V ADiS-i DARBE
"Bazi ahvalde sehadet-i zevr halkmdaki bine vasil muhakemenin tanzimi zamanmda
mevzu' olan kanunun ta' dili zamanmda" lahiye-yi kanunidir.
Isbu kanun Kibns ceziresi valilik ve Serdarligi canip asilanasmdan cezire-yi mezbureyi kuvanin meclisin inzimam-1rey nzasiyla biruce ati vazi ve te'sis buyurulmustur,
Birinci made her kim her katmi kimse tarafmdan neva' ame bir cerm ifa' edildigine
da'ir bir zabita mahkemesi huzurunda ma'elkasim bir esnad yahud sikayet meddesinin
mahkeme-yi mezbure tarafmdan hain tahkik yahud tedkikinden sehid saftiyla istintak
olundugu sirada cermin-i isnad edildigi kimsenin isbat-i mecermit yahud ma'sumiyetini
muntre olacak ve cehle ve maelkasim vuku' bulan esnad yahud sikayeti sirada vaki olan
ifadatma gayr-i muvafak yahud mebain suretde en kasd bir ifade de bulunur ise "18.82 senesi
Kibns muhakim 'adliye ferman kanunisi"nin yiiz doksan ucuncu maddesi miidasince yalan
sehadet vermis 'ad edilecek ve evel sahdm olucehle yalan sehadet vermis oldugu esnadim
havi her katim eylemek valinin salahati kanuniyesi olacaktir,
Sekizinci madde her kim made-yi sabika hiikmane binayen ve istinaden i'ta olunmus
her katmi emr hilafetinde olarak isbu cezireye imti'a veya esya celb ve edhal eder. Yahud
getiri veyahud bir fa'l yahut sey icra eyler ise tehanet islemis olarak and elhiikiim nihayet bes
lira cezayi nakdi ifasma tabi' bulunacak ve emti'a veya esyayi mezburenin ciimlesi mevzu'
bulunduklan kablar ve beraberlerinde denk ve istif edilmis olan her bir nesne ile ma' en
mesadere olunacaktir,
Dokuzuncu madde isbu kanunun ucunct; maddesine bina-yi sadir olan her katim emr
hilafetinde nev'ane bir hareket ve yahud kanun-i mezbur ahkammdan her kargismm inkazi
icin ta'yin olunan herhangi me'mur yahud kimisine neye mema'nat vuku bulundugu takdirde
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miitecasm o yolda vaki' olan tahametinden ilk defa'smda bir ve tekran halinde bes lirayi
tecaviiz etmemek iizere cezayi nakdi ile mecazat olunabilecektir.
Ucuncu made .• isbu kanuna benaen hiikiim olunan her kargi cezayi nakdinin kelisi
yahut herhangi kismi hiikiimiin lehvakme vasita olan kimseye yahud kim senelere te'diye
olunmasi emr etmeye valinin salahiyat-1 kanuyesi olacaktir.
On birinci madde isbu kanun "1893 senesi nebata hastahklannm mezi' kanuni" tevsim
olunabilecektir.
Fi 2 Mart sene 93 giiniine vuku bulan Limason kazasi beldeye izalarmm suret
intihablan hakkinda idaremize vurud eden mektubdur.
Miiddeti tekmil olmayip ebka edilen i'zalar Mehmed niyaz alledin efendi Haer Hafiz
Rasid Efendi temusini haci bavlu isberver aguzu arbidi pelavaki gorevli Kanuyaru arsetudeli
yolseyulevgu Yedi i'zadan merkebdir.
Belediyeyi ii9 miiselim ve dokuz gayr miislim cemaen on iki i'za teskil eder. I'zayi
mevmi aleyhimden bir islam ve dort hristiyan medet-i nizamiyelerini ikmal edildiklerinden
tarih-i mezkerede intihaba 'arz olunan islamdan merhum Haer Hasan Aga Zade Huseyin
Hayri Efendi ve Hristiyan Yorki rusidi ve Agatoklu Frankudi ve Yuvaru Kerya Keydi
uguranikalaiydi

yorki bavlesiydi istifsamlamydi namezed teklifolunmus ve islamdan yalmz

namezed mevmi elsiye Hiiseyin Hayri Efendi bulundugundan
nizarm da'iresinde

i'zsahgi

canip riyasetden

derhal tasdik ve kabul olunmustur ve Hristiyan i'zalanmn

intihab olundugundan vereice tesavi bulunduklanndan

a'di fazla

fi 21 Mart sene 93 Kar' a usuli bela cira

yorki revsidi gasukli frankudi yuvaru karya keydi ve o ugura nikolaiydi ekseriyet kazanarak
i'za ta'ym olunmusdurlar,
I'zayi mevmi aleyhiminden beldeye reis vereis tesisinin intihabi icin fi 24 Mart sene
93 giiniinde Limason kaza kaymakarru beldeye hey'etimi i'tima-i da'vet ederek iki islam ve
alti hristiyan mevcut bulunarak itifaki ara ile temsutuni Haci Baulu re'is Haci Hafiz Resid
Efendi Re'is seni intihab ve ta'yin olunup beldeye i'za-yi intihdana netice verilmistir.
Mevmi eliye Huseyin Hayri Efendinin i'zahk mezkure-yi intihabi hakikaten ciimleyi
mesar ve mefhurte na'il edilmistir, Cunku mevmi eliye gene ve o saf kemaleyemelik olup
ahlak hasma sahibi ve o sahib-i iktidar ve daima tatiyib-i kalube sa'i bulundugundan herkesin
hasan-i nazar ve muhabetini kazanrms oldugundan ve hosunudi ameye nail olup istikbalince
dahi terki-yi muvafakiyeti amid edildiginden mevmi airye hakkmda ifa-yi stikraniyet ve mesar
mahatimizi
eylerim.

'arz ile ceride-yi feridelerinin bir kosesine sikistmlmasnu

hakikaten istirham

daremize vurud eden Mektup

Efendim
Fitrat-i beseriyeye sendeki meyil ma'li icabmdan olarak her emeli tecmilat-i fazileyi
insaniyeye

meftun bulunan

bir muharirin

hakikaten

vadisine

beyana cahsacagi

efkar-1

celeletinma aruk ve havas-1 beseriyeye tabia'tiyla mutikaz bir hak erce' ederek merkez dimag1 beseride oyle hissiyet asilana tevlid eyler ki me'ser-i terkinin, enva-yi kemalatin her fikirde
her cemiyetde tezlezil-i intizam hale bedel tekamul-u kemal ve istiklal edildigi bir devr dusen
itibar edilir.

KIBRIS'IN TEFRiKASI
Muharirri

Yadigar-1Muhabet

Nazim

Ma'bed

Yolda hem giderler hem de mucibi yazica-yi igfal edebilmekte derker olan sa'ubet ve
muskulati beys-i nazar muta'laya alarak her ikisi de zihnen bir miireser-i tedbir bulunmak icin
istigal ederler idi.
Esna-yi rehde-i Sa'di Bey refikane dedi ki "bizim Mucib cenablanrun bu aksamki
haline dikkat buyuruldugu bileyim? Kemal Hicabmdan rrudir nedir? Musahabet sirasmda kah
cehresi kiraz gibi kipkirrmzi kesiliyor, hah o guzel o dilerbe gozlerinden etrafa kigilcimlar
saciyor idi!"
Dogrusu terbiyesine Hasan Cemaline, hal ve kalma diye eek yoksa da biraz mutasib
gorunuyor degil mi?
Nes' et Bey - "istimez ezeyle" ne soyluyorsunuz! Mubarek de asar ta'sib biraz degil,
pek cokdur? Korkanm bu yolda oyle kolay kolay mufakiyet mumkun olarruyacak! Bizim
filozof lutfi nerede? Rani evelce cocuk hakkinda "ben ne yapar, yapar, var kotu yaziya
veririm, mucibi mutlak-1 igfal ederim" demiyor mu idi heyhat!
Mubarek, selamet musahan te'min edecek yerde 'adeta telvis etdi.
Sa' di Bey - subhanallah! Halami o igber devam edip duracak
Simdiki halde bizce en muhim mes'ele ola mucibim her ne suratle olursa olsun elde
edilmesine gayret saniyen pederinin gaybubetinden bela setfade hie; olmazsa haftada iki defa
methaden hanesine 'eziyet, salisen "elkadim beraber" kao'desinden tutdurarak kendinin dahi
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disan cikmasma mecburiyet hasil edilmesi hususlanndan 'ibaretdir. Yollu yekdigerine menviyi zamirlerini ezhar ile bu babda biraz daha medavele-yi efkar olduktan sonra iki arkadas,
aheste ebuz tagon" kemrinin yanma yaklastilar, artik hanelerine takrib etdikleri cihetle orada
birbirine veda' ederek aynldilar.
Mucib Bey Efendi ise oteden beri guse-yi ve hideti balahetiler mutala't
gecirmeyi dunyada ezvak hayatm ciimlesinden

ile vakit

'aziz ve kiymetdar bildigi, ve ma'mafiye

mukadema refikasmm vukubulan taleb ve isran uzerine kendilerini balzurur.
Ma'bedi var.
Efkar-1 umumiyeye
kaleminden

muhim ve mufid me'ser hasil edebilecek oyle bir muharirin

cikan bir gazete, tarafdan

milliyet,

ibtilayi kuvet gibi yeni yeni lazme-yi

muhame-yi insaniyeyi her an ve zaman medar-1 iftihar ve vecibe-yi insaniye bilir o halde o
niishay ma'rifet hademi bulundugu vatan ahalinin seraser ve teceliyetini veya ta'bir-i aherle
seyabmdaki intizam ve nev aksaru araiye eyler bir meret-i hakikat hukmune gecer ki rehber-i
terki olmasma mufaten herkesde am mahbuben ve cudam makarunda ta'zize kiyam eyler.
Iste simdiye kadar ezkanyla

meftihar bulundugunu

o saf kerimeyi haiz olmakla

beraber mevki' intisar-i ihtiram olan "Kibns" ruz anlasihyorki umit Osmaniyemizin

tenvir

abiven hakikat ve tesnif-i azan mesadakat edilmesine medar cezaidin makam tahsinine dahil
olabilmek istadadiru kazanrmstir.
Hele her ferde ta'ym elzemiti derker olan meslek hususunca "Kibns"ruzm

itihad

buyurduklan meslek istikamet memnun eltaf aleyhiyeye mozharitiyle beraber milet bildigimiz
efker mutehedenin tervic mukasdi nokta-yi nazanndan pek manidar elkoslanna na'il olacaktir.
Bizde mebde-n intisan cok zaman olmayan "Kibns" kizin munderacat muhakanelerinde tehic
ve ihtiras etmek rutbe-yi 'aliyesini kesb eyleyen efkar-1 'umumiye-yi

Osmaniyemiz elbette

bundan boyle asar-1 terki ibrazma daha ziyade bedel-i vucud eyleyecektir.
Cunku intihab meslegindeki isabet fikren tezkiye-yi ahlak ve tenvir-i efkar halka pek
buyuk te'siri vardir.
Ma'mafiye hakaniyet-i perver bir muharire tebdil-i meslek etdirecek 'alemde hie bir
man'a tasvir olunmadigmdan

sayed oyle bir tehacum ve tazyike ducar olmus olsa bile yine

herhalde muhafaza-yi san meslege cehd eyler.
Fakat oyle bir muharirin meslegindeki

islah-i efkar ve sebat civandanmuzdane

her

sahib-i viicuddan nezdane baska bir te'sir, baska bir his peyda eder ki 'uluiyet-i efkara malik
olan a'li bile iste o hisi taktirden geliyan 'acizdir.
Cunktl dunyada

'arz hedimetden

garez-i iktisab san ve seref etmek ve metbu'

mefhumene ibraz-1 sadakat edilmekten gayri bir care yoktur.
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"Kibns" kizm ise bu mukades meziyetlerin hie; birinden mahrum olmadigi goruluyor
ne soyleyeyim. Hemen hak maksad olan amal hayriyenize muvafak buyursun.
Amin

Kibrrs
On asil Baf kazasina tabi' yollu kuryeli olup isterunclu kuryesinde intani Haci
Y ankanin hadimetinde bulunan bafi yaduyi nam-1 sahs kuryeyi mezbureli onasitasi kostanti ve
mercan tak ile o giiz beklemekde iken vakit gecirmek icin gulusmeye baslamislar ve merkum
bafiduyi onasitasiyi yenerek digeri ile gulnsmusler ise de ikisi birden yere duserek aynlrmslar
merkum bafiduyi bir tarafa cekilerek oturmus merkuman ise baska oyun ile mesgul olunmak
da olup merkum dahi oyuna da'vet etdiklerinde keyifsiz oldugunu beyan etrnis ve gitdikce
fenalastigi merkuman tarafindan

gorulmekle

derhal koye haber verilmesi iizerine koyler

gelerek merkumu koye nakil etmisler ve bir kac sa'at sonra ve kat eylediginden Magosa
Hiikiimetine ihbar-1 keyfiyet olunup polisin melarrm ve hiikiimet tabibi gelip icra edilen
mua'yenede

zaten merkumda bulunan bir nevi' 'aletden ve kat eyledigi hekim tarafindan

bildirilmis ise de ba'zi tahkikat icra olunmak uzere refikalan derdest olunarak Magusaya
gonderildikleri istihbar kilmrmsnr.

Hammlara Mahsus
"Ke~keDiinyaya Erkek Geleidim"
Dunyada Cenab-1 Hak kadmlara ne kadar nazik ne derece tath vazife ihsan
buyurmustur. Boyle iken tavirlarda bazi kadmlanrruz "keske diinyaya erkek gele idim!" derler
dogrudur: 'ilem vakca buyuk buyuk kesiflerin, vapur gibi simendufer gibi icadlann, sayisiz
esya fabrikalnn serefi erkeklerindir.
Kahramanhk 'askerlik muharebe etmek devlet idare etmek yine erkeklere aitdir.
ilim fen, san'at edebiyat onlar gider. Kanunlar yaparlar, nizamlar kurarlar, fenahk
edenleri mahkemelerde muhakeme ederler, cezasmi verirler. Hasil kadmlann ellerinin
yetismedigi daha bin tiirlii ciddi hedimetler erkeklere verilmistir.
Ailesinin ilerisini dusunmek colugunu cocugunu beslemek kendi ve ailesinin cesitini
gozetlemek de erkeklerin birinci vazifesidir. Bunlan ifa etmek icin gayret lazim, kuvvet
lazim, bu vazifeler gorunusde pek parlaktir,
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Halbuki kadmlara tevdi 'edilmis vazifelerde pek naziktir. Kahramanhgi,

hekim ve

nufuz satmasi olmadigi icin belki harcda o derece sasah goninmez,
Cenab-1 Hak kadmlara

da bircok serefler bahs etmisdir,

Meshur

adamlar alim

zatlannda elbet cocukluk zamam oldu. Bu zamamnda suphesiz ona bakan besleyen ta'lim ve
terbiye eden nihayet meydana bir kahraman bir alim bir diplomat cikaran kadmdrr.
Bir ailenin, bir hanenin saadeti kadmsa merbutdur. Bir erkegin ailesince huzur ve
rahati olmaymca cemi'yet fikrini, sa'i ve gayretini mumkunsuz zan ederiz.
Bir erkegin ducar-i zahmet olursa ana kadm teseli verir. Umid verir, gayretlendirir,
hatta diye biliriz ki 'akil ve zekasim bile terki etdirir. Cemi'yet arasmda kadmlann vazifesi
gortiniiste yukanda soyledigimiz gibi parlak degildir. Lakin te'sirlidir.

Kadmlann dunyada

hiikiim ve nufuzlan zzan olundugundan ve gorunden pek ziyadedir. Vafifeleri viicudlanyla
mutenasibdir, Y ani pek naziktir.
Bir 90k meshur ve muktedir ve buyuk buyuk miisneler ve mensublara gecmis adarnlar
acaba yalrnz kendi sami ve gayretleri ve zekavet ve dirayetleri sayesinde mi bunlara na'il
oldular ve huzur ve rahat gorduler yoksa validelerinden
umrelerini

emirleriyle

birlestirdikleri

zefaketlerine

aldiklan

aldiklan

hissin terbiyenin

kadmm

'ifet

ve

ve edep ve

terbiyesiyle rahmetlerini unutduracak nezaket hissin idaresinin de buna kali tesiri olmadi mi?
Olmadi diyenler buyuk haksizhk

etmis olurlar. Hulasa kadinlann

vazifesi de erkeklerin

vazifelerinden dun mertebede 'ad edilemez.
Bilakis daha nazik ve daha ehemiyetlidir. Milletin terkisine sebeb olanlar kadinlardir.
Ctinkti efred-1 milleti terbiye eden buyuten onlardrr.
Bu cihetleri dustmen ve hakm kendisine boyle tath vazife ihsan etdigini bilen bir kadm
"keske dtmyaya erkek gele idim" demez.

Sahib-i Imtiyaz

Kfi.fi Zada
Mustafa Asif
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AHV AL-i ALEM
Devlet-I Aliye-I Osmaniye

Yunanistan

hukumeti

muhade-yi

sulhiyenin

on sekiz

ahkammdan ikisi tarafmdan imzasiyla tenkis edilmis ve baki kalan l6'c1 ie12'inci mevad
kararlastmlarak taht-i miizakerede kapitilasyon ve konselato muahedesi mesail-I mehmasi ile
zarar ve ziyan tazminatmm tediyesi maddesi bu dort maddeler beyarnnda tahil bulunarak dort
madde kalnustir.
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Teselyahlann

vatanlanna avdetleri hakkmda tanzim olunan protokol devlet-1 Aliye-yi

Osmaniye ileYunan hukumeti Marhuskum tarafmdan imza edilmistir.
Teselyaya avdet eden yerlilere vergi torh olunmayacak yalmz 40 koyun ve kei basma
elli para vermeleri tavip ve tasdik olunmustur,
Multecilerden
Yunanistan'daki

16000

kisi

Teselya'ya

avdet

eylemistir.

Baemin

kurah

ile

Turk konsoloslan tekrar tamnrmstir. Times gazetesinin Paris muhabirinden

aldigi makumata nazaran muharebenin siyasi olup tediyesi Yunanistan'm

iktidan haricinde

bulunan duyunatm teminatma ingiltere ile Fransa ve Rusya mail bulunuyorlar.
Yunanistan'da
bulunduklanndan

alel

bunlan

husus

karada

bulunan

agasa ve iknasma

hlak

parisan

medar olabilmek

ve

sefil

bir

uzere yirmibin

halde

lira icin

A vrupahlarla Amerikahlan iiaatlanna miiracaat ve iltica olunmustur.
GiRiD
Skalarya'da ii<; hristiyam katl ile itman olunan rniislumanlar meclis-1 milli tarafmdan
ebedi kurek cezasiyla mahkum edilmistir.
Times gazetesine gore giritliler tarafmdan intihab olunan Reis Mosyo Esfa Kiyanaki
Girit'te mukayyen Osmanh askerinin kemalen kaldmlmasiyla

Osmanh Tebaasmdan ve zati

haznet padisahiye taliki olmayan bir zatm vali tayinini talep eylemistir.
Zati Hazret padisah

I Girit'e

imtiyaz iatasma muhalefet

ediyorsada

Avrupahlar

muhtariyete muhalefet meselesini bitmis davramyorlar.
Binaen Aleyh cezirenin iade-I asayis ve intizami idaresi iki yuz elli bin liraya muhtac
bulundugu soyleniyor.
Ve Makedonya zat-i hazret padisahi Makedonya' da bulunan bulgar despotlanna berat iatasi
meselelerinin tehiri hakkmda bab-a aliye emir vermistir. Destekte bulanan politika vekili Turk
memureyn

ve Bulgaristan'm

ilam istiklaliyet edecegine ima ile bab-i aliye tehdite ciiret

ediyor.
istanbul

muhabirimizin

beyamna

gore Bulgaristan

tarafmdan

teleb

olunan

bu

muteyazm iatasmda muhalefet olunacagi memuldur.
Cunku zat-1 hazret padisahi

Balkanda

bulamayacagma emindir.
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asayisi muhal bir guna tecavuzluk

buku

HA V ADiS-i MAHALLiYE
Recebiil Feridin ibtidasi pecesne gununden sabit olmayla gecen Cuma aksarru leyle-yi
regaip ve ecbe'l tegayla oldugu ba ilan seri ilan edilmis ve bil cumle cevami ve menarat
kanadil miitededa ile tenvir ve tezyin olunarak icra-yi sehr ayin regaip eylemistir,
Malum oldugu iizere leyle-yi serikayi mezkure fehre'l-resul efendimiz hazretlerinin
peder-i uluvviyet giiherlerinin zevaf oldugu verhum mader kudsiyet perverlerine seref nuzul
bulundugu gece olub ods recabut-ferid birinci Cuma gecesine tesadiiy oldugundan evlad-i
arab bu gecenin tarihini sabit ederek icra-yi surur ve sadimaniye seref ad etmislerdir.
Tabidir ki receb-i serifin ibtidasi Cuma olursa leyl-i regaip ertesi Cuma aksamma
tehir edilir ki sehr-i mezburun birinci Cuma gecesi o gecedir. Halbuki sehr-i halin ibtidasi
pencesne giiniinden isbat edilmis olmayan Cuma aksami tamtam birinci cumasi itibar edilerek
leyl-i ragaibin icra-yi sehr ayinine senan hiikiim eylemistir.

Sekiz on giinden beri istanbul nemca vapurunun adem vurudu halk arasmda dehsetli
sayialar zuhuruna badi oldugu isitilmis ve ksimi vapurun altmdan biiyiik bir delik acilarak
birkac saat icinde fark olundugunu ve derununda bulunan yolculann Sisam eylemesine
cikanldigmi soylemekte kimi bir yolcu kurtulmadigi ve kimi de kazan patlayip hareketten
kaldigmi ilave etmekte bulunmuslar ise de bunlarm hicbirinde ash olmayip ancak mezkur
vapurun kaptam siddet berudati ezale icin sarabi biraz ziyadece kacirdigmdan vapur kuma
oturmus daha sonra diger bir vapurla hareket ettirilerek yoluna devam etmistir ve mezkur
vapurla Izmirden hareket etmis olan bir vatandasmuz gecen giin Lefkosa'ya gelmis maeliftihan ilan ve ihtira musarrat eyleriz.Miilakat ederek bir miiddet sohbetden sonra daire
velalanna 'avdet eylemislerdir,

(firari derdesti hususunda mevfikiyet kanile)
Baf kazasi muhaber mahsusamizdan alman bir telgrafuame mealine nazaran vadi-yi
firarda bulunan katil ve seki-yi meshur dimetri bu kere polis zabitadan umur-u sanasanmdan
Nairn Efendinin gayret cediye ve tedbir hasnesiyle haya derdest olunarak Baf kazasi
Hapisanesine nakil olundugu maalafethar anlasilmisnr. Bu hususda ciimleden evvel zabit
mevmi eliye ta'im Efendinin akdamat metueliyelerine teskir ve mevfikiyet kamilesine tefhir
ile i'Ian-i keyfiyete ibtidar eyleriz.
Ahval-i cezireye layik ve icabat zamane muvafak bir care aramhr iseyerli zabitalar
mezin bu gibi hususatda ibrz ve isbat idegeldikleri iktidar ve ehliyetleri nazar-i mutalaya
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almarak muhafaza-yi

Asayis ile cinayet ve sekevetin imhasi maksadma mebni cezirenin

muhtac oldugu ve bu ihtiyac bolamum ahali tarafmdan tamarmyle idrak ve tasdik edildigi
polis nezametiyle usul-u mahkemenin tebdili bu idare-yi sabikada ithaz olunan usula tahvili
icin irad-1 delail ve bir ahma hacet kalmamistir.
Evet, yerli zabitalanrmza

yani polis idaresine lazim gelen nufuz-u ve ekmitdar

verilerek her maznun evvel emirde istintak olunmah ve polis tarafmdan olunan tahkikat
uzerine verilen sehadet mahkemece mu'taber ve makbul tutlmahdir.
Yerli zabitalan ahval-1 mahaliyeye tamarmyla agah oldugu meslu ahlaki bozuk sekavet
ve cinayet erti kabma meyol bulunan eshasi dahi bildikleri cihetle bir fiil cinayetin vuku'nda
miitecaseri derhalcikanlacagi
Lefkosa'da

supheden varistedir.

tahta el kale mahallesinde gecen Cuma gunii aksarm nikola carkoku ile

ibrahim mercan beyinlerinde

vuku bulan munazada merkum nikola ibrahim mercarn sag

tarafmdan kasigi uzerine bicakla siddetli suretle cerh eylemis ve cerb merkum derhal polis
tarafmdan

derdest olunarak tevkif ve mecruh dahi hastahaneye

nakil olunmus

oldugu

mustaberat musukandadir.
Tuzla iskelesi dahilinde kain lefkara kuryesi sakinlerinden ismi nama'lum bir sahis
yagcihk etmek uzere Baf kazasi kuryelerinden beladasiya kuryesine girmekte iken sehr-i hal
efrencinin ikinci gtlnti kuye-yi mezkure civannda bogazmdan bicakla bogazlanmis olarakitilaf
eyledigi gorulmustur. Merkumun kanh henuz nama'lum bulundugu gibi ne sebeble mebni
katil edildigi dahi anlasilamanusur.
Atina velayet aliyesi miilhakatmdan

silifke sancagi muhasebecisi

sabik izetli kizi

beyefendi gecenlerde Gime tarafiyla lefkosaya gelmis ve burada bes on gun ikamet eyledikten
sonra onumuzdeki bagce vapuruyla izmir'e gidecegi mustehberat vakanuzdan bulunmustur.
Her sene oldugu vecehle bu sene dahi Tuzla iskelesinde mahhalin on ikinci ve on
uctmcti gunleri at kosusu icra olunacagi mukerer bulunmustur, Bu kosu iki gun metvalya
devam olunup her gunde alti kosu icra olunacaktir.
Cezire Meclis konagi alafranga Martm otuz birinci gununden itibaren sehr-i hal
nisarnn yirmi ii9uncii gunune kadar ta'til olundugu ve Meclis-i mezkure yine seheri nisarnn
yirmi dorduncu gununde kisadi mukarir bulundugu mesmuarmz olmustur,
Lefkosa

Meclis-i

kaza

mukidi

ehliya

geryakidi

efendi

tarafmdan

osmanh

karantihanesine kendi te'lif girdisi olan rumcadan ingilizceye "lagot" nam kitabi ahda etmekle
karantihane-i

mezber

kutuphanesine

vazi'

olunarak

bu suretle

hey'etine ezhar eyledikleri tevce ve muhabetlerine teskir olunur.
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karantihane-yi

mezber

SUA'NAT-1 OSMANiYE
Padisah alempenah ve sehnesah ma' delat elctinah sevketli, kudretli efendimiz
hazretleri pay-1 taht-i saltanat seniyelerinde aramasaz olan asker kollannm en buyuk riitbeden
en kucuk riitbelerine kadar ciimlesinin saray-1 saadet ihtivay-1 malukaneleri karbinde tahsis
olunan mahallelerde menavebeten iftar etmelerine emru ferman cenab-1 tacedan serfesa'
olarak ramazan-1 serifin ikinci gecesinden itibaren delaveren osmani daima naim giina giiniinii
ictima eylemelcte olduklan veli nimet beyinlerinin miitenem hevan na'metli olmak gibi bir
bahtiyan ezmeye mazhanyatla beraber her biri maaslanna maadil ataya seniyeyi hilafet
penahiye dahi nail buyurularak fark mesarat olmustur.
Zevr sancagi mezafatmdan olup celb ve bagdad caddesi iizerinde ve coluk mesusat ve
miihim bir nolctasmda vaki' olan oyu kemal kazasi merkezinde simdiye kadar finner
bulunmamasmdan dolayi asakir sahane memurun mevcuda ile mann ve abnnin nar aziz
tedarikince zururet fevkelade cekmekte olduklan ve kaza-yi mezkur-u ahalisi zaten hatime
nesyin 'isayardan ibaret olarak merkez kazada hiikiimet konagmdan baska ibne olmadigi
halde ahaliye bir numume-yi sevk ve gayret olmak iizere miiteseref salih pasa hazretleri
tarafmdan verilen emir iizerine beldi dairesince miinasib bir furuncu buldurarak edavet ve lev
azametmuktaziyesinyle kaza merkezine gonderilmis ve hiikiimet konagi o giinde bir fmn
insatma mubaseret etdirildigi gibi mutasaraf mesar eliyle hazretlerinin Trablus samdan celb
etdirmis oldugu enva' escar ve magrusat fidanlanndan feza-yi mezkurede bir milctar fidan
gonderilerek millet narrnyla bir bagce ihdas edilmis ve isbu asar nafad dolayi umum
tarafmdan da'vet-i kudsiyet ayot hazret tacedan isal kabulhane-yi cenab-1 rab ilmital kalindigi
zevr sancagi muhabirimiz tarafmdan bildirilmistir.

"Bir Bahtiyar-i Nesil"
Cenubi "pezul"kazasmda kain sene niko kazsmda 74 yasmda dul bir kadm mevcuddur
ki tevlid etdigi on bir cocuktan 80 ve onlardan da 17 evlad diinyaya gelmistir,
Benabiririn merkuma evlad ve hakik cocuklan olmak iizere 238 kisi gormus demek
iken bir lutuf aleolel samdarn olarak ihfadmm ihfadi olarak da ihyaran bir erkek cocugu
gormek bahtiyarligma narl olmustur, Fakat bunlardan eliyem 181 bir hayat etmis,
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Gaze I
Bade-yi laifenle evel nes' e yab etdin beni
Derdi hicranla picetab etdin beni
Gozlerimden hoseden tufan aski seyr edip
Zemre-yi 'usak icinden intihap etdin beni
Saye-yi lutfunda delir nam olmus iken
Tig firkatle nicin piir - istirab endin beni
Dembedem yad ve salm hatira eyler hucum
Birak ahimla efendim sale tab etdin beni
Menseleb oldu kemal-i rahtnn ey cerh-i devn
Hasret canan ile gayet harab etdin beni
Hasret menalarm revmek badesi nazim gibi
Pisegah-i yarda hazir cevap etdin beni

istanbuldan sair nezahet perverim tarafmdan irsal buyurmustur,
Bir ye's sevdaviyla bir vakit su yolda soylemistim
Yine sevdayi vatanhatmma etdi hanr
Ah kim cerh dini kildi beni ondan devr
Vatanm cam ferh averini ekdikce
Gozlerinden ediyor isin almanm zuhur
Ah o vadige bana olmus idi cevelengah
Takdir delinis ve dasaz idi o olcayi surur

Birmevka'

Her seher azim edip olmaga kam alrms idim
istima' etmek idi adim elhan tuyur

Cavibann o sefaketini gorse idik
Deyr idik levha-yi a'caz kemalat vefur

0 sulardan yiiziimii pak ederek derdim kim
Hasbilaleme hayaten hevmin 'azim alamur
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Der jale ile biz nemis cihan tizere oturup
Deyir idim var rm acep ben gibi per furu fuhur

Yem hayretde senaverlik idi matadem
Daima ruh ve filadem idi boy le bir nur

Nagme-yi balesbele derdim ki kelemallehdir.
Cunku kudsiyet ile eyler idi hasen sa dur.

Ben de taklid ederek belsebli ahenkim ile
Edip insad okudum Nazmi bafart habur.

Ey hiikiim ezeli ey idi, daim ala!
Haluk Safha-yi gobra ve semavot ve duhur

Seni takdis ediyor cilmle lisan esya
Her biri dir su kelam (an rebi lagfun)

Ey su ekavam masur kalem kudret ile
Ey azim elkerem alem-i eshabsadur

Sana ahradir hada, daim ibadet ta'at
Bilir varligmi cumle musluman ve kesver

Beni azade-yi gam ilede makbul olayim
Goreyim ben dahi alemdendir zevk ve huzur

(1) Telmih ayet-i kerime

"dava vekillerinin Kibns mahkemeleri nezninde icra-yi vekalet icin kayd edilmeleri
hususunun tensiki zamamnda lahiye-yi kanuniyedir.

Kibns mahkemeleri nezninde dava vekaleti
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Edeceklerin kayd ve kabulleri hakkmda tedsikati

Havi ahkarn-1 kanuniyenin ta' dili munasib
Gorulmus olmayin

Bena-yi

ali zalin evel babda isbu kanun-i kibns ceziresi valilik ve serdarligi canib

asilanasmdan cezire-yi mezbure kurenin meclisinin inzimarn re'y ve nzasiyla bir vece ati
vasm ve te'sis buyurulmustur.
Birinci made isbu kanunun kabul ve tasdikinden bed'i itibaren hie bir kimse kanun
mezburun dordtmcu maddesinde zikir olunan sehadetnameyi ihraz etmis olmadikca kibns
mahkemeleri nezninde icray-1vekalet icin vekalet-i dava sulkuna kayd edilmeyecektir.

KIBRIS'IN TEFRiKASI
Muharirri

Y adigar-1Muhabet

Nazrm

Ma'bed

Hasen kabule hazir bulundugu bu boyle

laebaliyane mecalis elffetden hie

hoslanmadigi cihetlerle bir dereceye kadar bunlann huzurundan kalben mutezi olmus idiysede
yine fitraten mecbul oldugu terbiye ve zerafet fevkaledesi hukmunce itvar ve ket tannda asla
renk tagir gostermemisti
Mucib bey refa meclis etdikten sonra masa uzerinde mevcud olan sigaralardan bir
tanesini yakarakmutasil odamn icinde dolasir, ve kendi kendine "bizim kapi yoldaslan da pek
acayip seylerdir. Herbiri bir daha cahp gidiyor! Baksak! Demincek - cezayi bir sebebden
dolayi - Az kaldi Lutfi ile Nes' et bogaz bogaza geliyorlardil Hele bunlar ile birlikte gezip,
tozmak benim hie de mesribime tevafuk eder seylerden degildir!" yolu soylenir durur idi.
Bu sirada Mevmi aleyhin validesi Kemal mesrurutla oda kapismdan gorundu, Ve
iceriye girer girmez, gelen misafirlerden dolayi hasil olan memnuniyetine, meslektaslan
hakkinda daima ezher-1 muhabet ve muavenetle istihsal hosnudiyetlerine da'ir ufacik bir
mukademe irad ve bina-yi aliye vaktin gecikmesinden dolayi yatip rahat etmesini beyan
eyledi.
Cocuk bu muarneleyi mesfikaneye "evet validecigim simdi yatiyorum arkadaslanm
hakkmda ise elden geldigi kadar humetde kusur etmiyorum!"
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Cevap edebiyanesiyle muk:abelede bulundu.
Onun uzerine validesi "evladnn her halde cenabi hak irfamm mezdad eylesin" ediyeyi
hayriyesiyle nokta-yi pira-yi zeben olaraktan hilvetgahma cekildim.
Vakta ki afitab cihene tab afak-1 sarkdan refi' nakab ederek bir sise-yi kemalat ile
tenvir-i ab ve tereb etmek basladi.
Bu halde bir 90k muhnetizdekamn,
seyalen eden isin te'sirata

saikayi, ye's ile galebe-yi ehzanlannda gozlerinden

felek-i nazire yaparcasma

geceleri zemine dokulen sebnemler

gunesin cazibe-yi makavemet gedaziyla alem-i balayla dogru said olmakta idi.
Kism soguklan, ruzgarlan oldukca zevale yuz tutmus, haveler kesb-i itidal ma'bedi
var.
Ikinci madde vekalet da'va sulkena kayd edilene taleb bulunanlar tarafmdan i'fa
olunacak mtiracatnameleri

ahz ile haklannda karar vermek ve o mesellulara mahsusan vakit

bu kat imtihanlar akd etmek ve bunlara atide muharir-i ahkam kanuniyeye tabi' bulunmak
uzere biruceati beyan olunan sehadetnameleri i'ta eylemek vazifeyle miikelef bulunmak isbu
kanuna bir he'yet teskil edilecek olup He'yet mezbureye meved Atiyede "Enciimen Hukuk"
Baf verilmistir,
Uctinctl madde incimen huk:uk: atiyelezker ishasdan ya'ni vaktin adliye miidiirliik ve
mahkeme-yi aliyue muavin hakimlik ve meda-i umumilik memuriyetlerinde

bulunan zevatla

kaza mahkemeleri hakami ve "1882 senesi kibns muhakim adliye ferman kanuniyesi"nin yiiz
yetmis altmci maddesi hiikmiine kayd edilmis yahud isbu kanun ahkamma bena-yi badama
kayd edilecek olan da'va vekilleri miyamndan vekilinin her sene ta'yin edilecegi kimselerden
miireteb bulunacak

ve su kadar ki herhangi

sene icinde evvel vechle ta'yin

olunan

kimselerden a'di ii<;ii tecavuz etmeyecek ve evvel cehle ta'yin olunan kimseler miyamnda
emr-i hak veya istifa vuk:uandan yahud iclerinden birisi medet memuriyesinin herhangi kismi
zarfmda enciimen mezker izahgim ifaya adim alakatdar bulunmasmdan

dolayi mahal vuk:u'

buldugu takdirde evvel vecehle mahal olan i'zahga vali ishab-1 ehliyetden diger bir zat ta'yin
eyleyecek guzellik su kadar ki evvel ve cehle mahal vuk:una ve canib velavelayedden
enciimen mezker i'zahgma ta'yin olunan her hangi kimse tarafmdan miiddet me'muresinin
herhangi kisnu zarfmda zikr olunan i'zahk ve za'ikamn

ifasmca duhul yahud emtina'

edildigine bakilarak enciimen-i mezkur hey'eti matlub ve cehle mutesekil ad edilecektir.
Dorduncu madde her kim da'va vekaleti sulkina kayd edilmege taleb olup da (1)

Kibns yerlisinden yahud Ingiliz teba'smdan bulunduguna (2) yirmibir yasma balig edinse (3)
Hasen ahlak sahibi bulunduguna (4) Britanya'yi ki bir yahud Irlanda ve Fransa ve italya ve
Yunanistan ve Malta ve dersadet ve Rusya ve Avusturya ve almanya ve Isvicre ve Cemahir
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muhtima-yi emrika ve Isvec yahud nevruyciya darefnanlanmn yahud hukuk mekteplerinin her
kangismdan riis ahra etmis olduguna ve (5) "1882 senesi Kibns muhakim adliye ferman
kanunisi"nin yiiz yetmis altmci maddesi yahud isbu kanun ahkamma bena-yi kayd olunmusbir
da'va vekilinin yazihanesainde alti ay ifayi hizmet eylemis ve yahud ali eltevah on iki mah

muddet zarfmda bir kaza mahkemesi celselerinin na'fmden hazm bulunmus ve "1882 senesi
Kibns muhakim-i adliye-yi ferman kanuniyesi"nde beyan olundugu uzere Kanun-i Osmaniye
ve Kibns Fevenin mevzuasi ve Kibns mahkemelerinin usul muhakematmca tensikati havi
nezaret mebedisinden enciimen hukuk kanatini mucib seret de imtihan gecirmis olduguna dair
enciimen mezburu ikna eder ise selin mezkure kayd edilmek icin ehliyet lazmeyi haiz
bulundugu mebyin zikir-i istihkaki olacaktir.
Besinci madde enciimen hukuktan sehadetname verilen herbir sahsm sehadetname-yi
mezkuru Mahkeme-yi aliye mukidine takdim ve cerh mealini tediye eylemesi uzerine da'va
vekaleti sulkuna kaydi icra kihnacak ve Kibns mahkemelerinin ciimlesi nezdinde icra-yi
vekalete hak ve salahiyeti olacaktir.
Evvel vecehle kayd olunan birer sahsm kaydi icra kilmdigmi mebyin adliye miidiirii
camndan memzi ve mahkeme-yi aliye miihriiyle memhir bir kita sehadetname ahzma
istihakaki bulunacaktir.
Altinci madde Britanyayi kibir yahud irlanda memalikinde veya (sevlisitur) yahut
(eduvekeyet) ve yahut (raister) nesmiye olunur. Birinci ve ikinci snuf da'va vekaleti sulkuna
yahud Fransa ve Yunanistan ve ital ya mahkemeleri yahud mastr muhakim muhteltasi veyahud
"dava vekillerinin imtihana dair nizamaname" semameler vefi gare-yi zielhece sene 301
tarihli nizam ahkamma tevfikan memalik-i Osamniye muhakimi nezdinde icrayi vekalete vece
matlup uzere kabul edilmis olup Kibns'ta dav'a vekaleti sulkuna kayd edilmek uzere
miiraca't eden herbir sahsin yirmi bir yasmda balig ve hasen ahlak sahibi bulunduguna dair
enciimen hukuki ikna' edildigi takdirde enciimen-i mezkureden sehadetname ahzma istihakaki
olacaktir.
Yedinci madde madde-yi sabikada beyan olunanlann gayri herhangi diyar ecnebiye
mahkemeleri nezdinde icrayi vekalet icin vece matlup uzere kayd edilmis yahud memalik-i
Osmaniye muhakimi nezninde icrayi vekalet icin maddeyi mezburede zikir olunan fi gareyi
arel hece sene 301 tarihli nezamename mevcubunca olmayarak vekalet dav'a sulkma kaydi
icra kihnrrus ve ulucehle kayd edilebilmek uzere enciimen hukukun rey-i ve mutalasmca
Kibns mahkemeleri nezninde icra-yi vekalet ehliyet verecek mertebede malumat-1
hukukiyeye malik bulundugundan sebutuna kafi suretde imtihan gecirmis yahud 'alem
hukukda ta'lim ve riyazat gormus olduguna encumen mezburu ikna' eyleyen herbir sahsa
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enciimen-i mezkurdan madde-yi sabika hukmunce sahadetname verilen eshas hakkmda cari
olan menval uzere ve ayrn seraitle sehadetname i'tasi kabil olacak veyahud encumen-i hukuku evvel sahsa sehadetname

vermeksizin

onun isbu kanun dorduncu maddesinde

imtiharn gecirmesini yahud yalrnz Kibns Mahkemelerinin

usul mahkemesini

muharir

tensik eden

nizametden imtihan vermesini taleb edebilecektir.
Sekizinci

madde isbu kanunun

muhakim-i adliye ferman kanunisi"nin

kabul ve tasdiki tarihinde

"1882 senesi Kibns

yuz yetmis dokuzuncu maddesi ihkammca dav'a

vekaletli sulkuna kabul edilmis bulunupta tarih-i mezkurdan ikdam-i ali iltivali sekiz sene
ulucehle kabul edilegelmis olan herbir sahis enciimen-i hukuktan andalmaraca sehadetname
ahzma istihkaki bulunacak veyahud diledigi halde bu ana degin can olagelen menvaluzere ve
ayrn seriata tabi' olarak seluk mezkure seneden seneye kabul edilecektir.
Dokuzuncu
muhakim

madde isbu kanunun kabul ve tasdiki tarihinde "1882 senesi Kibns

'adliye ferman Kanunisi"nin

yiiz yetmis dokuzuncu maddesi ahkamma bena-i

vekalet-i dava sulkma kabul edilmis ve ali etvah sekiz sene kabul edilmemis bulunan herbir
sahis diledigi halde seluk mezkure bu ana degin can olagelen menval uzere ve ayrn seriata
olarak seneden seneye kabul olabilecek veyahud isbu kanunun dorduncu maddesinde muharir
imtiharn gecirerek encumen-i hukuktan sehadetname ahzma istihkaki olacaktir.

Sahib-i Imtiyaz

Kfi.fi Zada
Mustafa Asif
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, 1 Nisan efrenci sene 1893

29 Mart rumi sene 308

Serait-i Istira

Mahall-i Muracaat

Lefkose'den maada mahaller icin bir

Kibns Ceziresi'nde Lefkose sehri'nde

seneligi posta iicretiyle beraber

Turuncluda Osmanh Kiraathane Matbaasi
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KIBRIS

Y anm ingiliz Lirasidir,

Umur-i Idare ve tahririye icin matbaa

namma muracaat olunur.

Nufus-i Lefkose icin
Gonderilen evrak gazeteye derc olunup
olunmamasmdan matbaa mesul olamaz.
bir seneligi yedi Silindir,
Ilanatm be her satmndan iki kurus ahmr.
Posta ucreti verilmeyen mektuplar
kabul olunmaz

(Simdilik Pazartesi Giinleri ne~rolunur.)

29 Mart rumi sene 308 (Siyasiyat, Edebiyat ve Fummdan bahseder)
1893

1 Nisan efrenci sene

Gecen Pazar giinii vakit asurde atilan toplar o giinii seher-i ramazan miibarekin yevm
ahiri oldugunu ve firdasi Pazar ertesi giinii dahi ibtida-yi seher-i sevol ve aid fitra mesadat
istimal olacagmi lefkosa halkma i'lan etmisidi.
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Cenab-i fitra el semavat ve el arz umum-u miislimin ve muslumat ve kafe-yi muhidin
ve muhadatrn diinyevi ve uhrevi rehber fevzuncatirmz ve sebebhakiki

asayis 'alem olduguna

imamrmz olan hazreti karenk-i serif efza-yi nuzul oldugu sehr-i ramazan gofran risandaki
sevmisolate

ve talat ve ibadetini balkabul mev'ud

olan mesubat ve foyuzat elbiyesine

mazhanyla bu ayd se'idi ve her yevm-i cedidi umum-u din kanndaslanrruz haklannda badi-yi
enva' yemin saadet ve baletihusus veli el nimet bi mentemiz hami din ve devlet halife-yi
resul-u rab 'izet, padisah adalet penah ve sahinsah ve 'afiyet atul-u umr ihsaruyla serireray
sevket ve saltanat ve saye-yi madalet ve bamelukanelerinde

kafayi bendekan ve teba-yi

sehriyanlanm daima hal bahtiyan ile haiz nisab fahr-i ve meserat buyursun. Amin.

iFADE-i MAHSUSA
Bir memleketde servet-i umumiyenin tmin-i vilcud ve bekasrna ticaret ve zira't ne
mertebe hedim ise sanayin dahi olubbabdaki tesirati onlardan dun olmadigi bir ehim veloilden
miistagnidir.
Yine aliye bir mahalde ticaret ve zir'at ne kader mazhar himaye olur ise sanayi dahi
onisbetde mazahirat olmak iktiza eder. Bu mazahirat ise iki suretle olabilir. Beri taraf
hiikiimetden digeri canib ahaliyedendir.

Bizde hiikiimet bu hususda kendi uhdesine tertib eden himmi dirig etmekde oldugu
emr gayn miinekirdir. Fakat maeltesef itiraf etmek iktiza ederki halkmuz tarafrndan bu babda
ibraz olunan eser ragbet ve muavenetin derecesi pek makdud ve eger miibalaga haiz ise
hemen mefkud denilebilecek bir raddedir. Cezirece sarayrn himayesi icin iktiza eden gayret
baltibi hukumetden ziyade ahaliden gorulmek lazim iken emr bir akistir.

Bunun tesirat-1 maziresi ciimlesinden olmak iizere cezirenin hie bir tarafrnda kucuk
buyuk fabrikalar vilcuda getirilmedigi gibi bu suretle harca olan ihtiyacmuz sevkiyle kendi
paramizm harca gitmesi esbabi gitdikce teksir etmektedir.

Daha igrabi surasidir ki kendi memleketimizin mahsulan ma'mukat ve mensucatrnrn
terkisine ehemiyet verilmediginden baska ragbet dahi gosterilmemektedir. Mesela Kibnsm
peynir ve hellimi hemen memalik sairenin mahsuluna rekabet etmek derecesinde oldugu halde
tasradan gelen bir takim kohnemis ve merad saire ile terkib olunmus peynirleri tercih
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etdigimiz gibi tere yag; cikanlmasina
kucuk memleketlere

Sabun imali sair

kadar ta'mim etdigi halde burada belki nasil yapildigmi bilenler az

bulunur. Hala ipin mensucati
dokunmakta

merak edenemiz bulunmamaktadir.

icin bir makine bile buraca mevcud olmayip destikahla

ve bu suretle tabi'

bircok vakit ve emek sarf olundugundan

gali fiyatla

sanldigmdan herkes avrupa memulatma milracata mecbur olmaktir. Dibag esnafimiz henuz
bundan asirlarca evvel itihaz olunan usul uzere dibagdan aynlarmyarak

terkisi caresini

aramaktadirlar.
Elhasil bu kiyatdan mahrumiyet

hep ahalimizin

adalet ve betait hallerinden

ileri

gelmede olduguna suphe yoktur. Hele ahali-yi islamiyenin bu yuzden kamilen bi bahara
kaldiklan veriste-yi serh ve izahtir.
Ceziremizden hemen her sene evlat vatandan bir kac kisiler bir ay tahsil tasrada hirer
mektebe gidiyorlar. Bunlar mekteplerinde tahsilini itimam edince kimisi memuriyet kimisi
avukathk ve bazilanda ticarete seluk ediyor. Acep bunlann icinden birisi cikipta mektep
senayi giderek vataruna yardim edecek bir hizmette bulunuyor mu? Garibdir ki cezirede
bulunanlar sana'ta inhamm etmeyi bir bar sakil veya daha dogrusu ayib 'ad ederek otede
beride sefil ve rencide halde yasamayi tercih ederler. Hele ahall-i islamiyemiz ten perverlikten
maida bir mesguliyet de bulunmamalan en azim tesufleri dai degil midir? Cezirede musluman
olarak kac tiiccar ve kac sana't sahibi bulunuyor?
Biz diye biliriz ki binde bir anck bu islerle mesguldur. Onlarda miikemmel degillerdir.
Elhasil hemiyet ve vatanperverlik

iktizasi ceziremizce lazrm olan sanayi matlub ve

cehle tahsil ve mevcud bulunanlan islah ve terki etdirmege sa'i ve gayret ederek harca olan
ihtiyacmuzm ezalesiyle kendi paramizm yine kendi memleketimizde kalmasi esbabim te'min
etmek hususidir.
insanlann

viicudunu

isbat eden terkiyat,

imal-i cismiye,

icraet masibe nokta-yi

nazanndan sehrimizin veyahud ceziremizin hadisat tabiayadan gayri efkar ve ezan tahrik ve
celb edecek hie bir eser mevcud olmadigi beyandan varistedir.
Ceziremizin ehemiyet mukayesi emsali icinde birinci derecede oldugu halde buyuk ve
metreki iskelemiz olan tuzla kasabasi lefkosadan yirmi alti millik bir kara mesafesinde vaki'
oldugu halde bu mesafeyi kisaltacak isabet ve miinasebet, muhatirasi hemen her giin bilfiil
vuku bulmakta olan kohnemis bir takim at arabalarma masar kilmmistir, Bu hal dahilen ve
haricen ticaret, sanayi ve ziratce terakiye buyuk bir sed memanet ikame ederek cezirenin ve
ali elhusus her iki kasabat ile civar kararun servet ve memuriyetinin

bundan evvelki

nusharmzda bu hususa dair izahen bir bend tesriyle bir semenduferk luzum ve viicudunu
beyan ederek te'sisi taleb ve iltimas olunmus idisede simdiye kadar bir semeresi zuhur
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etmemesi meyusiyet ve tesufumuzu mucib olmustur, Zira ceziremizde Lefkosa kazasi ile
meserya havalisi ve sa'ir civar mahal zehire hububatmuza

tasralarca kilitli revac ve ragbet

gosterilmekte iken Lefkosa ve Meserya civanmn en buyiik iskelesi, en yigm mohaci olan

Tuzla iskelesine kadar o goz arabalanyla nakl edilen zahirenin fiyati icrat nakliye ile iki kat
oluyor? Halbuki yiiz hoyra usul otikeden metevled muskulat ve buyuk masaraf ile husule
gelmektedir. Cezirenin erbab ziraati boyle sasirrms kalrms oldugu halde bizce ziraate
hememleketden ziyade munasebet ve merbutiyet geliyesi olan ticaret mahaliyede mahu
derecesinde sektedar olmak tabidir. Gerek ziraat gerek ticaret-i mahaliyenin ehemmiyet ve
terkisini te'min icin sahihen ceziremizde bir semendufer te'sis ve icrasmdan baska hususu bir
care tasvir olunamaz.
Bine aliye gtimriiklerde iskele hakki veyahud icrati narmyla ve sair bu suretle ahz
olunan meblag boyle bir Semenduferk maseerfma karsihk tutuldugunu halde pek buyuk bir
suhuletle ihtiyac ahali tesviye pezir olacagi emr gayr munekirdir.

AHV AL-i ALEM
Sunat siyasiyenin en ehemmi gecenleri Fransa hey'et ve kalesinin istifa-yi sukutu
mese'lesidir

ki bu hadise-yi muhamenin sebeb zuhuru hakkmda evrak-1 havadis

munderacatmdan kesb itila' eyledigimiz malumat biruce zeyr-i beyan olunur.
Fransa parlementosu dort bes aydul893 senesi bu decesinin tedkikatiyla mesguldur,
Fransa kukanm esasiyesi mevcubunca sene-yi maliye-yi efrenciyenin havalinden mukadim-i
tedkikati hatam bulunarak kabul ve tasdik muamelesinin icrasi maktazi olan mezkur budice
hakkinda meclis-i mebusanda ceryan eden mezkurat had-i kanuniyeden hare ve ta'mil
sabikandan ziyade uzadiktan ve giizeren eden efrenci kanun-i sani Subat ve Mart ceryan
maslhan tatnk helalden vekayesi zamanmda ii9 defa hirer ayhk mevkaten kabul muarebesinin
itihazma yani senenin on iki aymdan bahar maha isabet eden veridat ve mesarfin sehir
mezkure zarfmda bevdice mucince istifa ve ifasi icin ve sani kovanma mecburiyet hasil
olduktan sonra g69 hal ile budice meclis-i ayanm pisgah tedizikine 'arz olundu.
Vaktin gayet darhgi ve paskalya munasebetiyle tatil ayammm heluli cihetiyle budece
ismm bir an evvel hal ve fash meclis-i mezkure ve hukumetce fevkalede multezim
bulundugundan bu dicenin muamele-yi tasdikasmdan icrasmda meclis-i ayan boltabi istiacal
eylemis ve 29 Mart da inakad eden celsesinde tedkikat lazmeyi ikmal ve bazrta'dilat icrasiyla
bolkabil Meclis-i Mebusana iade eylemistir
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Mesrubat resimi hakkmda Meclis-i Mebusan tarafmdan budeceye edhal olunan islahat
hakkmda bir rey saib itihaz edebilmek iizere uzun uzadiya icra-yi tedkikat ve mezakerate
vakit

miisait

'umumiyesinden

olmadigmdan

Meclis-i

Ayan

islahat-i

ma'ruzayi

budecenin

heyet-i

tefrik ve ba'zi fasillarda cezi tadilat icra eylernis idi. Meclis-i A'yan

tarafmdan bu suretle ta'dil ve tasdik olan budece ertesi giin maliye nazan tarafmdan tekraren
Meclis-i Mebusana tevdi' ve he'yet-i A'yan karanna tevfiken mesrubata dair olan mevad-1
islamiyenin tefrikayla Meclis-i Ayan bu babda isin ehemmiyetiyle

miitenasib-i tedkikat

miikemmele icrasma miisaid vakit vermek icin bu meselenin sene-yi atiye bu decesine ta'liki
veya miistakil bir kanun-u Mahsus ile hal ve ta'yini liizumu teklif olunmus ve Meclis-i
Mebusan ledielmezakire

bes re'y fazla ile teklif vaki der ve karar sabikanda israr ederek

mesele tefriki kabul etmemis oldugundan bunun iizerine hey'et vekala re'is-i cumhura giderek
balmasavra isti'fa eylemislerdir,
Hey'et

nazaran

istifasi Fransa

ahval-1 idare ve maliyesini

mesgul bir mukada

biraktigmdan re'is-i cumhurun tensibiyle hey'et mestife yeni kabinenin teskiline kadar devam
me'muriyetlerine

yine kararverilmistir.

HA V ADiS-i DARBE
Bundan evvel Kibnstan hicaz magfiret-i teraze eziyet eden baharmm hibac leel
hamduelmine Kemal 'afiyet ve selametle meka-yi mekermeye muvasalat eyledikleri vurud
eden mahruratdan sama nemaz olmustur, Hemen cenab-1 hak batmum hicacm maksat-1
mukadeselerine nailiyet ihsaruyla tevfikat semdaniyesine mazhar ve kemal rahmet ve
selametle vatanlanna 'avdetlerini miser eylesin amin
Mefti-yi belde Haer Ali Rifki Efendinin miiddet gaybubetinde muftuluk vazifesinin
ifasma nalcibalasaraf kaymakarm faziletli Haer Vecid Efendi tevkil edilmistir.
Seharhal efrencinin 19 uncu giinii selkura kuryeli onbes yasmda bulunan Mustafa Ali
o ve de develerini bekler iken kanrda bulunan gergin besinci merkumun basmdan yakalayarak
yere carpmasiyla telef edilmis oldugu maeltesef isitilmistir. Boylece cocuklann bu gibi
mesgul bir vazife ile istihdami netice-yi mahlekdeyi mucib olacagi suphesiz oldugundan
daima boyle islerde metikazane davramlmasi aid olanlara tavsiye olunur.
1892 senesi Kanun-i evveli nihayetine degin bir sene zarfmda cezirece hayvanat,
hububat, mensucat ve emtia saire ihracati 120, 298 lira vad halaru 821, 342 liraya balig
oldugu bu kere tanzim olunup gazete-yi resmiye ile i'lan olunan ceduldan miistebat olmustur.
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Ayvasilda vuku bulan katal faciadan dolayi Ayvasil kuryeli hasen nam destibanm sehadeti
iizere polis tarafmdan

derdest olundugunu

bundan evvelki nushamizda

derc eyledigimiz

selure kuryeli Hakki Haer Hasan vekanrmz Mustafa Nam Sahislann gecenlerde muhakemeyi
ibtidaiyeleri

icra olunduktan

gortilmeyip

polis

aleyhlerine

tarafmdan

dahi

yalruz bir sahis tarafmdan verilen sehadet kafi

baskaca

imaret

kaya

meydana

cikanlamadigmdan

merkumanm tahliye-yi sebilteri icra olunmustur.
Mahkemece

merkumanm

her takdir tahliye-yi sebilleri icra olunmus ise de polis

tarafmdan tahkikat ve tecsisat lezmeye devam olunmaktadrr.
Seheri hal efrencinin 19 uncu Carsamba giinii iizerinde kuryeli Kosti Haci cerkaku
kurye-yi mezbureli desbinu cerkaku nam Hatuna ovada tesaduf ederek fa'l seni' icra eyledigi
ve keyfiyet polis tarafmdan haber almarak miitacaser merkum derdest eyledigi miistehberat
musukadadir.
Magosa kazasma masaf pipersteruna kuryeli ali bin siileyman nam sahs mah-i hal
efrencinin ondorduncu cum'a gecesi saat dort bes radelerinde hanesine gitmek iizere kuryemiz
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bura kahvehanesinden kalknus. Ertesi sabah kurye-yi mezbureden tahminen bir cank mesafe
vuku' bir mahalde gayet feci' ve gadarene bir suretde bir kac yerinden cerh olunmus ve
buzgalanrms oldugu halde cesedi bulunmus ve miitecaseri kimler oldugu heniiz meydana
cikanlamanus ise de polis tarafmdan tecsisat ve tahriyatda devam olunmakta bulunmustur,
Her sene oldugu ve cehle bu sene dahi Lefkosada mahalin yirmi yedi ve yirmi
sekizinci giinleri mevki mahsusunda at kosusu icra olunacagi mukarer bulunmustur.
Bu kosu her giin icin yediser def' a vukubulacak ve bunlardan birisi sirf yerli atlanna
mahsus olarak asaletli vali hazretleri tarafmdan ihasan olunan "hindi kap" yani yirmi bes lira
kiymetinde bir tas birinci gelecek at sahibine miifakat verilecektir.
Matadavezere yerin Tuzla iskelesinde vuruldu. intizar olunan nemse vapuruyla hicaz
magfiret taraze eziyet eden zevatin ve depderin iktizasmdan olarak icra edilen resmu da ve
tesrifatm biruce zeyr beyamyla tezyin setun mafhiret eyleriz

3 cezire mufetisi faziletli Haci

Ali Rifki Efendi femeliya ve muhdumu Munir Efendiye 3 biraderi miiderir faziletli Haci Veli
Efendi famliya ve muhdumu fazil efendiyle
3 Mevluyu sahi rasedetli Haer Selvet Dede Efendi Famliya ve mahdumu Feyzi Efendiyle
2 Mela Pasa Efendi Familiyasiyla
2 BafKazasma tabi' Lbetku Kuryeli Mela Musa Kerimesiyle
1 Bagceci Hiiseyin Aga
1 Babutccu Haer gali Agamn oglu usta Mustafa
1 Bakkal Dervis Mehmed Aga
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1 Eskici salih Aga
2 Merhum Sillaii Efendi Huremi Hamm ve Mehdus Hafiz Ahmed Efendi
1 Mektep Rusdi Mualim Haer Zyai Efendinin Validesi Hamm
1 A~c1 Hac1 Mustafa

1 Akaca Kuryeli Mumine Kadm
1 Persteruna Kuryeli Aziz Ahmed Batitidi
1 Kozabafanh Mustafa Ahmed
Efendi-yi mevmi aleyhim pazaz giinii sabahleyin saat iki bucukta faziletli Mufti Efendi
Haziretlerinin

hanelerinde

i'tima' etdirdikten

sonra mevlevi sayeni rsedetlu safvet dede

efendinin Meridam tarafmdan amn hazin ile kadrmlar cahmp neyler ufulanarak ve kemal
ihtifalat ile tahlil ve tekbirler krat olunarak Ayasofya Cami' Serifine gidilmis ve orada bir
ma'tad

yanm saat kadar ifa'yi salvet ve istihlal-i hukuk olunduktan

sonra atif elbeyan

depderin iizere Magosa kapusu harcma kadar tesyi' olunmuslardir. Bena-yi aliye orada dahi
bir 90k tesrifat icra olunarak efendi-yi mevmi aleyhim maksu

KIBRIS'IN TEFRiKASI
Muhariri

Yadigar-1 Muhabet

Nazim

Ma'bed
Edip Mevsim bahar takrib eylemisdi giiya ki kainat, safat kudsiye-yi elhiden olan

"feyaz" isminin teceliyat ulviyesine mazhar olarak her seyde Asar-i Hayat Revanma oluyordu
o giin Mucib Bey dahi pester rahatdan kalkip biraz sonra bir miitad tevaltim icra ile yine vakti
vaktine memuriyetine eziyet etdi.
Mevmi aleye vazifesince meshud olan kemal akdam ve gayretine zere kadar fetir
getirmedikten baska daima ibraz idegeldigi meser reviyatmdan cihetiyle magbut-u yar ve
agyar olacak mertebelerde ta'li eylemekte, ve refikasi ise bicareyi dam igfale dusurmek icin
elden gelen tedabir sitaret-i karanede asla tecaviiz kusur etmemekte idi.
Bilmeyenler tarafmdan bilenlere husumet-i alem insaniyetin en kesretli siyetinden biri
olmasma nazaran bu miibarekler de Mucib Bey Efendi'nin oteden beri iltizam etdigi meslek
mestikamiyaneyi tank sefehate tahvil, ve belki kalem de viicudunu bile zevaid makulasmdan
ad ederek defa ve tenkil eylemek istiyorlardi,
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Bu cihetle meyir mevmi aleyhin maddeten nfka ve mani isid rekabesi olan Nazifin
bekler bin tiirlti hayil dilferibanede bulunarak kah hanesine giderler ve ara srrada beni kendi
hanelerine da'vet ediyorlardi.

Iste bu hal ile beraber kis gecirip artik ayhkbahar takrib etmisdi ki bunlar henuz tesfiyi sadar edebilecek suretde bir mufikite mazhar olamarmslar idi.
Yine bu kabileden olmak uzere Mucib begin belada isimleri ta' dad olunan, kalem
arkadaslan bala tefak bir gece N as' et Begin hanesinde toplanmaga, ve kendilerince bir alem
ab teskil ederek mevmi aleyhi dahi orada hazir bulundurmaya karar verdiler.
Ve bu kararlanru bir iki

gun

sonra mevki icraya koyarak mucibi da'vet ve her naslise

mecbur icabet etdiler.
Onuncu madde her kim vech matlup uzere kayd edilmis olmaksizm da'va vekaleti
eder ise tahumet edilmis olacak ve 'andalhakim tahamet vaka'smm herbir dakikasi icin
nihayet on lira ceza-yi nakdi ifasma tabi' bulunacaktrr.
On birinci madde "icra-yi vekalet ta'biri etiyetellezken hususatm yani her hangi
mahkeme yahud her mahkemenin herhangi hakim yahud me'muru yahud herhangi herhangi
kurye hakimi huzuruna cikarak bir sahis ahir namma neva'ma bir dav'a yahud ta'kibat icra
etmek ve her hangi bir saha ahir namma neva'me bir ta'kibat icrasi icin herhangi mahkemenin
yazihanesine vermek ve her hangi sahs-i ahir namma olarak her keragi mahkemeye yahud her
hangi mahkemenin her hangi hakim yahud me'muruna takdim kilmmak yahud her hangi
mahkeme nezninde ikamet veya icra kilmacak her hangi d'va veya ta'kibatda tarafmdan her
hangi kimseye teblig ve her hangi mahkeme yahud her hangi mahkemenin her konagi hakim
yahud memuru nezdinde ceryan eden her hangi dav' a veya takibatda istimal olunmak iizere
icrat makaletde neva'ma bir evrak tahrir veya tehiye eylemek gibi ifa'lm herhangisini icra ve
ifa etmek manasim mutezimin ve samil bulunacaktrr.
Su kadar ki isbu maddenin hie bir muhtevati "1882 senesi Kibns muhakim adliye
ferman kanunusi"nin yiizsekseninci maddesi ahkarrum fesh eder nazannda tutulmayacaktrr.
Ve su kadar ki her kim isbu kanun-i ahkamma bina dava vekaleti sel'inine intisab icin
matlub olan ehliyet ve istihkaki ihraz niyetinde olupda kanun-i mezbunun dorduncu
maddesinin fikra-i hansesinde muharir o safi iktisab maksadiyla herhangi dav'a vekilinin
yazihanesine devam etmekde bulunur ise ulu cehle yazihanesine devam etmekde oldugu dav'a
vekili icin bir is gormek ve onun namma neva'ma bir tahrirat yazmak yahud tehibe etmek
Iizere herhangi mahkemenin yazihanesine yahud mahkemenin herhangi memuru nezdinde
varmaya hak vasalahiyeti olacaktrr.
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Giizellik su kadar k:i herhangi dav'a vek:ilinin katibi kendisini istihdam etmekde olan
da'va vek:ili tarafmdan evrak-1 istinsahma yahud o dav'a vek:ili namma olarak mahkemenin
herhangi

memuruna

nevame

bir evrak

kayd

yahud

tasdir

etdirmek

uzere

herhangi

mahkemenin yazihanesine vemege salahiyeti bulunacaktir,
Ve giizellik su kadar var k:i belada muharir ahkamsa tevfiken namma bir i~ gormek
icin herhangi mahkemenin yazihanesine tarafmdan biruce biruce mesruh bir sahs yahud kartib
giden herbir da'va vek:ili evel sahs yahud katibin ismini mahkeme-yi mezbure mak:idine
bildirmis olmasi Iazun gelecektir.
On ik:inci madde isbu kanun ahkamma bina da'va vekaleti silsinine intisisab icin
matlub olan ehliyet ve istihkaki ihraz niyetinde bulunupda
maddesinin

fikra-yi hamsesinde

muharir o safi iktisabetmek

kanun mezburun

dorduncu

uzere kaza mahkemesinin

celselerinde hazir bulunmakda olan ishasasm isimlerini ve evvel ve cehle hazir bulunduklan
her bir celsenin tarihini kayd etmeleri icin her bir kaza mahkemesi yazihanesinde bir sicil
tutulacaktir.
On ii9iincii madde bir kaza mahkemesinin ali eltuvah en ik:i mah muddet zarfmda vuku
bulan celselerinin nasfmda hazir bulunmus olan her bir sahsin evel vechle devamuu mebyin
mahkeme-yi mezbure mak:idinin imzasi tahtmda bir kita sehadetname ehzetmeye istihkaki
olacaktir.
Ondorduncu madde canib velayetden encumen hukukun inziman rey ve mavenetiyle
etitelezken

hususatm

cumlesi yahud herhangisi

yani encumen hukukun

celseleri hangi

mahalede in'kad edecegi ve encumen mezburun resmen munakad tutulabilmesi icin aksah kac
i'zamn huzuru lazim gelecegi ve herhangi sene zarfmda kac def ave hangi vak:itlerde imtihan
'akd edilecegi ve imtihana taleb olanlar tarafmdan enciimen mezkure hangi vak:itlere kadar
muraca't olunabilecegi ve zik:ir olunan imtihanlan icra edecek memizlerin kac kisinin 'ibaret
bulunacaklan

ve k:imin tarafmdan ta'yin olunacaklan

ve bunlara ne miktar icrat tediye

edilecegi ve herhangi imtihandan dolayi herhangi tercumana yahud tercumanlara ne mufakat
verilecegi hakkmda tensikati havi nezamet-i tanzim ve tertib olunabilecektir.
On besinci

madde

luzum yahud motluba

muvafak

gordugu

k:imseneye yahud

k:imseneleri encumen hukukun kitabet ve tercumanhgma yahud tercumanlanna ta'yin etmege
velinin salahsyeti olacaktir.
On altmci madde enciimen hukuk tarafmdan imtihan olunmak uzere muraca't eden her
bir sahis tarafmdan mal sandigma bes lira ve kaydi icra kihnan her bir salus tarafmdan on lira
hare tediye edilecektir.
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Onyedinci madde isbu kanunun kabul ve tasdikinden
muhakem adliye ferman kanunuiyesi"nin

sonra "1882 senesi Kibns

yuz yetmis altmci ve yiiz yetmis sekizinci ve yuz

yetmis dokuzuncu maddeleri ahkamma bina artik kimisine koy ekilecektir.
On sekizinci madde isbu konuda "mahkeme"

tabiri Kibns dahilinde "1882 senesi

Kibns muhakem adliye ferman kanuniyesi" ile te'sir olunan mahkemeler menasmi miitezimin
ve samil bulunacak ve mahkeme-yi seri'ye denmekle ma'rif muhakem mezhebiye-yi islamiye
tea'lik ve simuli olmayacaktir,
On dokuzuncu

madde

isbu kanun "1893 senesi da'va vekilleri kanuni" tevsim

olunabilecektir.

lsbu nizamm ahali-yi islamiye hakkmda ne gibi mazareti dai oldugu menderacatmm
mutalasmdan anlasilacagi bi istibahid nizam mezkurun tahtmda mestetin meil ve merad-1
nazar umuk ile tedkik eyledigi halde menefi' islamiye ve milliyemize mengel alevceve
muhelif bulundugu azade-yi gevahdir. Nizam-1 mezkure her taktir-i meclis kuvamnca tasdik
olunmus ise de meriyet alakami mustemelkat nazaretinin kabul ve emrine metukaf
bulundugundan nazaret-i meser eliha keyfiyet ve hakikat hali mutala-yi cediyelerine aldiklan
zaman nizam-i mezkurun mtmafi islamiye ve milliyemize mugoyer bulunmasi nokta-yi
nazannda ehemmiyet layika ile muamele edeceklerine umid vanz.
Ahali-yi mevmi alihim taraflanndan bu babda vuku' bulacak miiracatlar dahi gerek
mahali hukumeti ve gerek miistemelkat nezareti tarafmdan hasen kabul ve telaki edilecegine
umitimiz bi kemaldir.
Bir Pazar gecesi idi ki saat iki siralannda medubun Nes'et begin Hanesine gelmisler
Mabedi var.

Sahib-i Imtiyaz
Kfi.fi Zada
Mustafa Asif
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3 Nisan efrenci sene 1893

22 Mart rumi sene 308

Serait-i i~tira

Mahall-i Miiracaat

Lefkosc'den maada mahaller icin bir

Kibns Ceziresi'nde Lefkose sehri'nde

seneligi posta ucretiyle beraber

Turuncluda Osmanh Kiraathane Matbaasi
1310

KIBRIS

Y anm Ingiliz Lirasidir,

Umur-i ldare ve tahririye icin matbaa

namma muracaat olunur.

Nufus-i Lefkose icin
Gonderilen evrak gazeteye derc olunup
olunmamasmdan matbaa mesul olamaz.

bir seneligi yedi Silindir.

Ilanatm be her satmndan iki kurus ahrur.

Posta ucreti verilmeyen mektuplar
kabul olunmaz

G;,imdilik Pazartesi Giinleri ne~rolunur.)

22 Mart rumi sene 308 (Siyasiyat, Edebiyat ve Funfmdan bahseder) 3 Nisan efrenci sene 1893

Seriat-i istira
Lefkosa'da ma'da mahalleler icin bir seneligi posta icrasiyla beraber yanm Ingiliz Iirasidir.
Nufus Lefkosa icin bir seneligi 7 silindir, (Nushasi 6 paradir.) posta icrati verilmeyen
mektuplar kabul olunmaz.

Mahal-i Miiraca't

1

Kibns ceziresinde

Lefkosa sehrinde Osmanh Karaithane matbaasi umur idare ve

tahriyeyi icin matbaa namma miiraca't

olunur. Gonderilen evrak gazeteye dere olunupo

olunmasmdan matbaa mesul olunmaz. ilanatm bahar satmndan 2 gurus almiz,

Simdilik Pazar gunleri nesr olunur.
19 Nisan Rumi Serre 309

1 Mayis Efrenci sene 1893

Siyasat, Edebiyat ve fiinundan bahis eder.

iFADE-i MAHSUSA
Meclis-i kuvainin hey'eti su bir gun zarfmda 4-93 sene-i maliyesi bu decesenin
tak:dikiyle mesgul bulunuyordu. Ehemmiyet fevkaladesinden nasi bu decenin defter-i hak:aru
idaresi ma'asat ve masrafatim nazar-i dikkatlerini hazir etmektedirler.
Daire-i mezkure umuriyesinin intizam ve inzibat halde cereyan etmesinden sikayet
edenler pek 90k olduklarma nazaran bu decenin tedkikinden evvel umur-1 tahriye ve
kaydiyenin malumat-1 esasiye ve tefrat-1 sairesi miitalaa olunsa daha muvaffak: olacagnu
beyandan geri duramayiz.
Osmanh zamaru eshab-1 masalahi islerine nihayet birkac giin zarfmda tesviye ederek
sonrada bir gune meskulata ducar olmazlardi. Simdi en ufak: bir is icin giinlerce bazen
haftalarca dairede ugrastiktan ma'da bircokta paralar sarfma mecbur oluyorlar.
Daha igrap veca-yi teessiif olan nokta surasidir ki simdiye kadar emlak:ve araziye dair
vukua gelen munazalar mahkeme-i nizamiyede tiirlii tiirlii sekillere giriyor. Defter-i hak:aniye
de verilip mahkemede ibraz olunan kocanlarda gosterilen hudutlar yekdigerine muhalif
veyahut isbat-i ma'da zamarunda ikame alman sehadet-i virane edilen evrak: kayrt hak:aniye
muaayer bulunuyor. Bunun iizerine vukuu defatle eshab-1 araziye baska baska muskalata
dtlstlrmektedir ki islerinde arazinin muktanru hududunu tayin edecek pek az kimseler
bulunmaktadir, Bununla beraber mesahe edilen arazi her mahallenin bir komisyonuyla icra
olunup bu suretlerde hata defa ile vukua gelmektedir. Sehv ve hatarun teshiri icin aid olan
taraftan miiracaat haiz ise de bu gibi miiracaatlann tayin olunan 5-10 gun zarfmda icra
edilmesi mesrut oldugundan sahib-i arazi hakikate miitalaa olup isi anlattmncaya kadar o
miiddet muayene gecmis olacagmdan ve ondan sonra bir gune sikayet istima hemen
miirnkilnsiiz bulundugundan o kimse mtitezarar olarak: mecbur olarak: siikutu ihtiyar ettigi
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gorulmektedir. Hele sahip arazi lacel elmasliga ise miiddet muayene zarfmda tabii miiracaat
ve sikayet edemiyecegi cihetle hakiki mahv olmus hiikmiinde 'ad olunacagi bi-istibahtir.
Ne hal ise lisan-1 umumi memleketin

ruhu miisabasmda

bulunan defter-i hakam

dairesinin islah ve tanzimi neye metukaf ise icrasi hususuna 'aid olanlardan talep etmektedir.

AHV AL-i ALEM

Fransa'da mevsiyunun taht- rivasetinde teskil eden kabinenin ahiren parlementoya
tablig olunan programi menduracati Avrupa matbuatma yeni bir sermaye-yi bahs ve makal
olunmustur.
Bundan evvel dahi difat ile beyan kihnrms oldugu uzere Fransa'da tekriben iki
seneden beri bilhassa da'i-i muskilati olan mevadeden beride bu derece acigm gittikce tezayid
etmekte bulunmasidir.
1891 senesi budecesinde bir tevazun tam hasil olacagi tahmin olunmus iken miiharen
bu tahmin dogru cikmayarak yedicede bilakis 50 milyonu metacaviz bir acik zuhur etmis ve
1892 senesi bu decesenin a91g1 dahi bir kat daha tezaid edilmis oldugu gibi sene-i hazira ve
Atiye bu decesinde mevazane husuli icin pek cok miiskilata tesaduf edilecegi Karain ahvalden
anlasihyor ki su neticenin zemini ticarette itihaz edilmis olan vusul-1 tesirati politikasi
tesiratmdan ileri gelmekte olmasma nazaran mevsiyun islahi umur maliye icin ne gibi tedabire
miiracaat edilecegi sayan-i dikkattir.
Usul-i himaye tarifelerinin intizar olunan fevaidi vucuda getirmek soyle dursun bilakis
muskilat hazireye tesdidden geri durmarms oldugu artik suret-i kitayede tahakkuk edilmis
oldugundan Fransa matbuatmdan bir kisim mehmi-i usul mezkureden feragatte tevsih
mua'merhat-1 ticariye esbabm istihsalini mesaret edilecegi zanru dermiyan ediyorlar.
Vaka kabinenin programmda ahval-i maliyenin islahi zamamnda tedabiri-i cedide
ithaz olunacagi temin kihnrrus olup su kadar var ki su tedsikat-1 resum-1 mevcudeye bazi
zamamn icrasiyla rm yoksa usul-i himaye politikasmdan sirf nazar edilmek suretiyle mi haiz
fa'le isal edilecektir? Burasi heniiz mechuldur.
Lefkosa'da avukathk etmek iizere gecenleri mistereyi mekasim namzat ingiltere'den
sehrimize vasil olmuslardir.
Mevmi eliye ingiltere'de "Sulisutur" sifatiyla ameliyat gormus icazatm ameli bir
avukat olup Eshab-1 masalhat tesviye-i umurunca izhar-1 cihat muavemet ve sehvet ita
edecegine imtiyaz bir kemal olmakla mevmie'l-yeh karilerimize tasviye ederiz.
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Baf kazasma tabi' kukla kuryeli Haci Dimetri bina-i insamn 23. gecesi kahvehaneden
hazinesine gitmekte ik:en sokak kapisi onune geldiginde mechul bir kimse tarafmdan uzerine
tefenin atilmis vasil koluna 20 adet sacma deger tarafmdan karnma bir kursun ve dort parca
kesme dahi viicuduna asayet etmis oldugu halde alan bir hayat oldugu muhabirimiz tarafmdan
bildirilmistir,
Gecen nusharmzda cezirenin bazi taraflara siddetle nuzul eden doludan ahali-i kar'amn
mezru'atca

ne kadar ducar-hisar ve ziyan olduklanm

mueltesif beyan edilmistir. Bu kere

aldigmuz malumata gore musab olan mahalleler bir veceati zekir olunur.
Siir

Gile

Gile

Gile

129

188 eglence kuryesi

070

1220 kiraci kuryesi

94

182 minareli kuryesi

1

12 aya gir kuryesi

10

2 kirklar tekkesi

11

11 marku kuryesi

319

42 buyuk kaymakh kuryesi
208 baliler kadisi kuryesi
00 kuryesi
129 baliktire kuryesi

100

28 terhun kuryesi

80

42 dibu kuryesi

+
=49,0

+
=22,8
ve 108 aded koyun
Bu sene matlub u cehle devammdan dolayi cezirenin her tarafmda nazar-i siikran ile

gorulmekte olan feyz ve bereket sa'ir senelere nisbetle fevkalade olup umurun ahalinin
yiizlerini guldurmus ve bu cihetle renci biranm izale-i zeruretleriyle te'min istikballerine
medergeli olacagi umitleri bir kemal bulunmus iken muhakemetullah ta'li miiherren zuhur
eden boyle hadiseden rnl~1 teessuf etmemek mumkun degilse de cenab-1 hak mesad olan kara
ahalisinin yiizlerini guldurmus ve bu cihetle rencinanm ezele-i zaruretleriyle temin
istikballerine mezargah olacagi umitleri bir kemal bulunmus iken muhakemetullah ta'li
muharren zuhur eden boyle bir hadiseden nasil teessuf etmemek mumkun degilse de cenab-1
hak masab olan kara ahalisini her halde icra ve miikafat ihsan buyursun amin.
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Lefkosa'da At Kosusu

Mahal efrencinin 27-28. giinleri vukuu bulan kosuda birincilik mukafatmi kazanan
atlarla mukafatm muktan bir vece zir beyan olunur.
Birinci Gun kosusu:
1-) Bircok mil mesafe kosuda Mister Murat'm "Fank" isminde olan ati birinciligi kazanarak

· 12 lira miikafat alrmstir.
2-) Bir vavicrenc mil mesafe kosuda Mister Milhailidisin "Kaymakam" isminde olan ati
birinci gelerek 10 lira miikafat alrrustir.
3-) 2 mil mesafe kosuda Mister Murat'm "Iskender" nammda olan au birinci gelerek 2 lira
miikafat alrmstir, Bu kosuda Tahir Efendi'nin "Mensur" isminde iki au ikinci gelmistir.
4-) Sirf yerli ya'ni Kibns'ta dogmus atlar icin bir ve birrebi' mil mesafe kosuda Mister

Deru'nun "Bracer" nammda olan ati birinciligi kazanarak asaletli vali Hazretleri tarafmdan
teyid olunan 20 lira kiymetinde gtimtis bir tas miikafat olarak meser eliye bizzat iltifat
mahsusu ile merkuma ita edilmistir.
5-) 2 milyon mesafe uzerine vuku bulmus kosuda Mister Murat'm "Iskender" nammdaki au
birinci gelerek 2 lira miikafat alrmstir.
6-) Zabtiye suvari kosusu olup 1 mil mesafe iizerinde icra olunmustur. Birinci gelen iskele

suvarisi karsih Hiisayin'in ati olup 3 lira ve ikinci Omorfolu suvari mela Hiiseyin'in olup bir
lira mukafat verilmistir.
7-) 1 mil o dakiki mesafe uzerinde vuku bulmus kosuda Mahbur Cetiniv'den "Kancar"
isminde olan ati birinci gelerek 18 lira miikafat almistir.

ikinci Giin Kosusu

1-) 1 mil mesafe uzerinde kosuda yalmz Mister Diran o kiistiyan "Takavur" isminde olan ati '

kosup digerleri dahil olmadiklanndan 12 lira miikafat ahz edilmistir.
2-) 10 dakika mesafe kosuda Haer Rifat Bey'in "Bedevi" isminde olan ati birinci gelerek 1

lira miikafat alrmstir.
3-) 2,5 mil mesafe uzerine olan kosuda Mister Murat'm "Iskender" nammdaks ati birinci
gelerek 3 lira miikafat kazanrrus ve bu kosuda Tahir Efendi'nin "Meshur" admdaki ati ikinci
ve Kazrm Beg'in "Vurud" isminde olan ucuncu gelmistir.
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4-) 1,5 mil mesafede vuku bulan kosuda Mister Biraciyadinin "Cudi" nammdaki au birinci

gelerek 12 lira miikafat alrmstir.
5-) 1,5 mil mesafede vuku bulan kosuda Meyhalidinin "Kaymakam" ismindeki au birinci
gelerek 10 lira miikafat alrmstir ve bu kosuda Kazim Beg'in "Vurud" isminde au 2. gelmistir.
6-) 1 mil mesafe uzerinde olan kosuda Mister Diryada Kilidisi'nin "Pol Piray" nammdaki ati
birinci gelerek 1 lira miikafat alrmstir.
7-) 1,5 mil mesafe uzerinde vuku bulan kosuda Mister Deru'nun "Bacar" nammdaki ati
· birinci gelerek 10 lira miikafat almis ve Mister Murat'm "Iskender" nammdaki au ikinci
gelmistir,
8-) 1 mil mesafe kosuda Tahir Efendinin "Meshur" ati birinci gelerek bir lira miikafat alrrustir.

MUHARRERAT
"BAF'DAN"
Seni ve Fire'den ve belki Fatih'den 1889 tarihli ve 7 numarah Kibns kanununca
Mahzur gorulecek derununa muzanan defni mani edilmis ve bunun icin diger bir mahal
Kibns'tan itihaz olunmustur.
Artik Kibns'tan muhasab terbi' 16 donumden ibaret olmakla esbab malumundan
dolayi etrafmm bir suret miinasibede muhafazasmi mecburiyet hasil oldugunu mani 1 79
senesinden bers bura halinden ve mustehaz ammn nanelerine muracaat olunmakta idi ise de
leyt ve la'l ile vakit gecirmislerdir, Bir iki muderrisin faziletli Hafiz Ali Efendi'ye vuku bulan
miiracaat ve temenniyetini iizerine mevmielyah tarafmdan avamdan bircoklan cem' edilecek
gayr ve mutedin Mafiz Ramazan Efendi'nin riyaseti tahtmda olarak Ahmet Muhsin ve
Muharrem Agolardan miirekkep Bie komisyon teskil olunmus ve a'ne-i matlubamn
tahsilinden evvel 13 lira 4 silin 3 gurus bir meblagin sarfiyla Kibns'tan auk ihsap ve telden
mamul bir divar ile ihata edilmis ve masrafat
vefaya mebin defterine yaltenzim muderris Mevmi elihe taktim olunarak tekrar ahali
dershaneyi cem'i ettirilerek herbirileri iktidarlanna gore yoktan iare ederek metabekasi dahi
ce'is mevmi elihe Hafiz Efendi tarafmdan tasviye olunmustur.
'A vamdan olarak a' anede bulunan kesane bu yolda ne kadar tesekkur etmek lazim ise
ignayarmzm isbu fa'l adim ragbet ve istiraklanna o derecede teessuf olunsa sezadir.
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"Zevr s1cag1 muhabirimizden"

Bu sene zorda kurakhk, va'sayar ve ahali mahalliyenin bir kismi velayet velevye-i
metcavire dahilinde dagmik oldugu halde ignamm gecen seneye nisbeten epeyce fazlasi
olacagi ta'dad me'murlanmn mecrub olan hasafet ve istik:ametlerianlastmyor? Buna numune

olarak miilhekak levadan henuz reside-i had hatam olan 'asare kazasi merkezi kayigmdan
gecip de tadad olunan igdabm sabikim bulduk:tanbaska 34.500 kusur koyun fazla cikanldiguu

· resyalayn gormus oldugum ta'dad defteriyle sabit olmus ve bu da dogrusu memurun bulunan
Kibns'h merhum tuccar Sukru Efendizade Rifath Mustafa Hasmet Efendi'nin fitrat-i
zatiyesinden merkuz olan mesur gayret ve sadakatten ileri gelmis olmasiyla bizaat mutesarf
leva ve sa'ir erkan ve mutehazin memurun taraflanndan mazhar taktir ve iltifat oldugunun
vuzur sahcagma tabi cebur ve akiyedad ve bakara elbu kemal ve sence 'asayismdan hemidiye
alaylan teskili icin 4. orduyu humayundan iltizam buyurulan meyr leva saadetli Hakkt Pasa
Hazretleri Cend gun muk:addim ma'yeti emra zabitan askeriyeden murekkep bir heyetle
beraber mezkurluati tesrif ederek isbu emr-i hayir mirasdan icrasma baslandigmdan gazete-i
muhabirimiz vasitasiyla ilaruru arzu ederdim.

Bir Siya'-i Azim

Cenab-1 Rab layzal veliel-nimet bi-muntazam Padisah Efendimiz Hazretlerine kemal-i
sihhat ve afiyet ile eliel-ebed erigen esin iclal buyursun.

Tarih nevis Selahattin Osman Sair! Sehir Osmaniyan muallim Naci Efendi ducar
oldugu hastahk munasebetiyle 2-3 gun kadar esir fras olarak 21 ramazan-1 serifin 25. gtmtl
aksamuzeri helul ecel mevuduyla erhaddar beka vuruh pilrfetullah 'alem ve 'aliyene irtika
edilmistir.
Merhum mesarelihin na's magrifeti naksi barade-i seniye-i hazret-i padisahi Sultan
Mahmut Han San Hazretlerinin turbe-i serifesi hatirasina defin olunmus oldugu dersaadet-i
evrak:-1 havadmda fevkalade teessiif ve cuzle mutalaa olunmustur,
Istanbul Umumi serkisinin masaraf insa' iyesine medar olmak uzere sirket hayriyenin
bir kisim beyitlerin behrinden istifade edecegi onun pare ile mecidiyenin 19 kurusa ahzi
yuzunden vucuda gelecek hasilata mahsuben serket mezkurenin sehri maliye nazarat-1
celilesine taktim edecegi meblagm 6.000 liraya balig olacagi mustahkemdir.
Kahve seker fiyatmca bir haylin tekli husule geldigi Avrupa'dan varad olan telgraf
malumatmdan oldugu evrak:-1 havadiste gorulmustur.
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Kalb-i ingiliz altmlan

Beyrut'tan gelen haberlere gore birkac milyon frank degerinde olmak uzere ihyaren
velayet-i mezk:ureyi kalp Ingiliz altinlan edhal edilmis oldugundan bu husus mahali ticaretce
ba'a meskulat azime olmaktadir. Zegir olunan meskulat pek maharetli surette imal ve darp
edilmis olup kalpliklerini temyizlerine fevkalade ducar su'ubet olunmakta ve yalruz taklitleri
· medar

tafrik

olmakta

bulundugundan

her tacir

magazasmda

hirer

terazi

kavalamak

mecburiyetini ihtiyar etmekte imis,

KIBRIS TEFRiKASI

Muharrir

Yadigar-1 muhabbet

Nazim

Mabe'd

Ise de Mucib Bey vakit mevcudi bir cank gectigi halde cemiyet-i mezk:urede henuz
isbat-1 viicut etmemis idi.
Bina-i Aliye arada duran eden miibahis baltic bagin incazad

edip etmeyecegi

meselesine dair idi.
Biraz sonra Mucib Beg muyitinde bulunan usagi kahve odasma terk edip, nar-1 etem
intizar ile pek bi-karar olan eshab-1 istiyak huzurunda def eden 'arz-1 cemal eyledi. Gerek
sahiphane gerek diger refaka tarafmdan kemal ihtiram ile telakki olundu.
Evvelce tertibi tasvir olunan boyle bir bizim elfette suret-i mahsusda fevkalade guzel
bir kizda tedarik olunarak, bazen idare-i ikdah hedimetinde ve bazi kere de miistagniyane
sarki soylemek mecburiyetinde bulunurdu.
0 aksam mecliste husule gelen satar ettemin idi. Y oksa baska bir sebepten midir,
nedir? Ma'bud kizin herkesten ziyade tevcihi bizim Mucib Bey tarafma ma'kuf idi.
Mir mevmiel-yeh

1-2 defa asirete teklif etmis idiyse de nazgane bir suretle red etti.

Bina-i Ali ye oteden berisi sabirsizca dedi ki "Hamm Beg! Bu ne kadar perhiz karhk! Siz de su
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hal miilkane. IIelebet surup gidecek mi? 'Isret etmezseniz,

guzel sevmezsiniz!

'Acaba

dunyamn hangi zevkinden safayab oluyorsunuz.
Mucib Bey- Dogrusunu isterseniz dunyada asar-1 edebiye mutalaasmdan

baska bir

seyden lezzet aldigim yok itikadimca.
Sa'di Bey- Lakirdisim keserek 'afv ederseniz ama bu gencligimde oyle menzuyane
vakit gecirmek olamaz elbette bir tarafa alaka etmissinizdir.
saklayiruz

SIIT1

Siz ettiginiz kadar bizden

yok, fakat biz bostanciyiz gelip yutmayiz,

Mucib Bey-Allah bilir bu giine kadar ne 'isret kullandrm, ne de bir kimseye alaka
ettim.
Latif Bey- Ey! Bunun neticesi olacak kiyamete kadar boyle kemankas sirn gibi
anlasilmaz bir halde mi gideceksiniz.
Nes'et Bey- Hakikaten! Sendeniz Mucib Bey Efendi biraderimizin efkanm, isranm hie
ma'bedi var.
His-i magbiraneyi mefser bir mektub-1edebi madam!
iki sene kadar namazhgiruzda bulunup da bugun kose-i metrukine cekilmis olan bir
adamdan ne istiyorsunuz? Hakir, muzalimdide-i metruk bir nisanhmza o olan namazdi
esnasmda ersalmda derig afiyet buyurdugunuz name-i ihsammzi bugun isal edilmekte ne
mecburiyet gortlyorsunuz? Gecen hafta izdivac buyurdugunuzu bircok gazete sahifelerinde
gordugum halde henuz bir hafta gecmeden ben denize soyle bir iltifatname gondermegi hangi
kuvvet musadikat ve vefaya tatbik buyurdunuz?
Hayhat! Madam! Goruyorsunuz ya! Artik size madam hitabmda bulunuyorum.
Dilersiniz ki bu tabir efrad-1 nisaniye icin buyuk bir inkilap bir alem degeri vaki' olan ittihadi
mefsurdur. Sizi bana mesru' bir irtibat ile takrib eden bir alem ki miintesabati (Matmazel)
envatma ha'iz bulunur. Bir haftadan beri sizi alemden ebediyen aynldnuz. Telefisi mahal olan
za'yat manuyenin en birincisi olan su hal: binimizdeki habil irtibati tamamen mahv eyledi hos
o hobil muhabbet zaten taraf-1 aliyelerinden 9oziilmii~su suretle de bendeniz mahfur-1 metruk
kalmamis idim. Hayir kanun-1 tabiatm bir mesruat dairesinde sizi tesrik ve davet eyledigi
sirket hayatmda lazme-i afetis kanane-i ma'malata devam ederek beni de bu cinayetinize
seriki iltizaz buyurmak istiyorsamz ma'elte'sef diye bilirim ki henuz ne meziyette bir adam
oldugumu anlayamamissuuz biz zevci ifa ederek seref ve sahmza nailiyeti kabil-i iltifat
olamayan haksizhklardan 'ad ider. Mektubunuzda eski tamdignn kizdan bir sey olmadigiruzi
es'an ediyorsunuz! Hayir Madam! Pek yanhs! Size tevcelik unvam verildigini dunden beri
mahalle nazannda benim anlrmda da hitab-1 sevabimz madamdir. Hususiyet-i hale-i itibar
edilse bile vefa ve namus ve ilfet gibi maneviyatm tedarisi umumidir. Mektubunuzda
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gosterdiginiz

asar-i

muhabbet

zevci

hakikinizi

ait bir adam merbutunun

kalbirnizde

uyandirdigi am ve soru bir his pismamdir diyebilirim. Fakat niadam! Bunadan bir ay evvel
simdi bu derece merbudunuz

olan bir hiddetleriniz,

nefretleriniz,

tahkirleriniz

arasmda

makber meyus-1 nevrnid kalmamis mi idi. Bunun neden bu kadar mazahar-1 iltifat oluyor? Bu
kucuk mtiddet zarfmda sayan olacak bir meziyeti kesb etmis? Bilakis Madam! Meziyeti
haliyesini kaybetmiz inzabat adaliyesini cemiyet-i beseriyeye buyuk bir vazifesizlik ile mahv
ve nes edilmistir.
Demek oluyor ki bir haftahk bir alem size serair-i hakayik-i kalbiye sunat ve cidaniyeyi anlatarak basr-i basirenize
veremeyecegim!

Cunku

bir derd-i beyan nasvet resmi etmistir! Bunu da ihtimal

ederek

hakikat

etmis

muhatabmizm

anlayabilmis olaidiniz. Beni oraya davet eden mektubunuzda

maiyeti

ve

meziyetini

baska bir mevzu fakat fazail

ferurane tath mekel gosterdiginiz, sizi iki sene sevdim iki sene de namezat bulunduk hayatta
ben her umidim emelim saadetim inbisatim her isim siz idiniz. En sonra namer edeligi tahkir
ile red buyurdunuz. Yuzume karsi benden nefretini soylediginiz o meshur itilakm ertesi gun

dadegeli sehirden saatle kactim. Su sakm alemi su koy manzarasi meramet tadil ve tahviyet
ediyordu size magburiyetim lakin istifa ermiyor. Ahalinize bulunuyorum. Mektubunuzla
kalbimde izhar-1 nevm uyanan sizi karsi viicudanen ifasma mecburiyet gordugum unutturacak
derecededir.
Afv edersiniz madam bir kadma mektup yazilan mektupda da esrar-1 muleme-i
kalbiyeye nesriye kalkilmak dahi hitadiyat ve cedaniyededindir. Azizim bizim madam! Beni
unuttunuz zevcinizi sadakat ve ifatle sevininiz. Eskicocukluklan terk ediniz. Madam nammm
sizi ethal eyledigi alemde faziletler kiymet sana muameleler ile emrar-1 umut ediniz. Sizi
cihan ve validelik gibi buyuk bir sefkat gosterecektir, Beni unutacagmizi benim gibi bir
halasimzi memnun ve mehut edecek bir suret hazilani emrar-1 hayat edeceginizi vaad ediniz.
Mektubunuza su surette cevap verisirn fikrinizi tedbir etmeye arz-1 hizmet icindir, Baki
biradirane bir muhabbet ile saadeti halinizi temenni ederdim. Azizim Efendim!

-Pek uzun bir omiir-

"Sakagu" gazetesinden naklen yine "ihtar" diyor ki "Son Salvador" ahalisinden "Bogaz
kasabasmda sakin "Mikail Solist" nammda bir adam bu sene sikagu serkisinde isbat-1 vucut
edecektir.
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Bu adam sol semsi itifasiyla 180 yasmdadir kendisi tamyanlar daha ziyade oldugunu
eda ediyorlar. Zira kendi yazi ve itasiyla 1712 tarihli bir kagidmi bulmustir.
0 memleket ahalisinde 110 yasmda bir adamm bu adamm 100 yasim miitecaviz

oldugunu eda ediyor. Mikail solis gayette giizel surette tam ve civdeli bir adamdrr. Gozleri
parlak, saclan klansiktir. Zekavat ve fetanet alametleri yiiziinde bellidir. Bu ihtiyarhgmda
suret-i akilh gorunuyor. Sihhati ve vatul umren sebeplerini stirmtls olan tabibe soyle cevap
vernus.
"Ben medet-i 'umurumda meskerat, tiitiine aid hicbir sey istirnal ettim maisette dairna
itdali iltizam ettirn. ifrattan yiiz cevirdim. Y emekte icmekte hezair zaruriyeti asla ziyade
elbise bile giymemis, Her gunle gece de iki defaden ziyade talirn ettirn. Y edigimde istiha
variken yemekten el cektim, Dairna iyi kuvvetli yemekler yedim, simsicak bir yemege
sogutmayinca el uzatmadim.

Medar maisatim olan ciftcilik islerinden baska bir isle mesgul oldugum gibi kavirn ve
asiretimden baskasiyla da yasamadim, Isim oldugu zamanlan hak-i tali hazretlerine ta'at ve
ibadet ile gecirdim. Biri aym ibtidasmda digeri ortasmda olmak iizere her yada iki giin oruc
tuttum. Bu iki giinde fukaraya yemek yedirdim.
Iste bu seyler sihatimin devamma omzumun uzunluguna sebep oldu.

Sahib-i Imtiyaz
Kiifi Zada
Mustafa Asif
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31 kanun sani ifrenci sene 1238 Rica

19 kanun-i sene Rumi sani 1313

Serait-i Istira

Mahall-i Muracaat

Lefkose' den maada mahaller icin bir

Kibns Ceziresi'nde Lefkose sehri'nde

seneligi posta ucretiyle beraber

Turuncluda Osmanh Kiraathane Matbaasi
1310

KIBRIS

Y anm Ingiliz Lirasidir,

Umur-i Idare ve tahririye icin matbaa

namma muracaat olunur.

Nufus-i Lefkose icin
Gonderilen evrak gazeteye derc olunup
olunmamasmdan matbaa mesul olamaz.
bir seneligi yedi Silindir.
Ilanatm be her satmndan iki kurus ahmr.

Posta iicreti verilmeyen mektuplar
kabul olunmaz

(Simdilik Pazartesi Giinleri ne§rolunur.)

19 kanun-i sene Rumi sani 1313 (Siyasiyat, Edebiyat ve Funundan bahseder) 31 kanun sani
ifrenci sene 1938 Rica)

Gazetemizin sene-i cedid-e si kanun sene ibtidasmda baslanusnr.
abanatlanrmzdan
sonra bir aydan

Dahil cezirede bulunan

hala gecen sene hasretini tevsiye etmeyenler mevcut oldugundan bi seneden
fazla verilen musaadeyle

suistimal etmelerini rica ve yeni sene icerisinde

abonelerini teddideden zevat-1 keremi yeni bir kapi acmalanm en samimi kalple istirca eyleriz.
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AHVAL-iALEM

Alem-i siyaset gecen hafta ne halde idiyse bu hafta zarfmda dahi aym halde bulunmuyor.
Devletler beynindeki sadiyet-i amal ve gerginlik kesb-i siddet etmekte ve uzaktan seyredenler
bunlar arasmda siddetli bir musademamn layid oldugunu hukmetmis eylemektedir.
En ziyade telas ve tezebzub icinde bulunan ingiltere bir taraftan cin diger taraftan afrikayi
garbi ve dahi hindistan ve bulucestan meseleleri ingiltereyi gercekten sasirtmakta ve dehsetli
endiselen dusumektedi.
Afrikayi garbe (nigar) kitasi havalimde kain fransa ve ingiltere mustemlemelikatim tayin-i
hudada miisabetiyle fransa ve ingiltere tarafmdan nisb olunan merhuslann parsda icra etmede
olduklan miizakera hakkmda avrupa gazetelerin bukra ahp nefretettikleri makumat maseret
hemabeyninde itiraf usulu hakkmda olan harniyeleri ile bazi gazetelerin verdigi malumata gore
ingiltere merhusu tarafmdan vukubulan tesekkurleri fransa baskent etmekte husuki itirafm imkan
bir halde gosteriyor. ingiltere matbuati sevkiyat-1 askeriyece ingilterenin inhaz ettigi tedabiri
beyan ederek fransa ile ingiltere miina sebetinde buyuk yorgunluk oldugunu ve bu halde neticenin
vehametinden korkulmakta oldugunu bildiriyor. ingiltere ve fransa evrak hevadisi arasmda bakra
da cereyan eden mubahesat dahi bunu isat ediyor. Binaenaleyh ingiltere afrikayi hgarbinde
bulunan kuvveti tezyide karar vermis olmasi da o havali amirinin kesb-i ehemmiyet ettigine
delalet eyliyor.

iFADE-i MAHSUSA
istifade-i madiye ve menviye cumlesine dahil olabilecek kucuk bir muvafakiyet icin
pek buyuk fedakarhklar ihtiyar olunmasi tecaviiz olunan boyle bir asirda nesr efkar ile tevsih
daire-i nufuzu islam icin ne gibi te'sisat-1 milliye-i mevcut oldugunu tahkik etmek isteyenler
acaba ceziremizde hale miinasip ve matluba muvaffak asar himmet ve gayretten neye rast
geleceklerdir.
Suphe yoktur ki islafimizm asra muvaffak olarak vakti ile meydana getirdikleri
vusasat salabatkaranelerinden bircogu olan enzar-1 sukran ve iftihar-1 celp edecektir. Fakat
asr-1 hazira layik asar ve mii'sesat itibariyle ehemmiyet-i derkar olan ceziremizce enzar teftise
ilisecek bisey yoktur.
Digerinden ihtiras olunacak ahval muhammedendir ki bugun ceziremizde hati bir
muntazam ve ihtiyaca kafi bir mektubumuz bulunuyor.
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Asnn icsabma ve emsallerimiz

numunelerine

bakihrsa

itfal meselenin terbiye ve

isalan icin mu'tadat makatip ibtidaiye ve aliyemiz bulunmak iktiza eder idi.
Te'sis

edecek boyle mektuplara

olunmayacagi

gibi miinasebet,

ahvet

evlatlann
karane-i

teslim etmeyecek

milliyeyi

tezyid

bir mii'min

ve tahkum

tasvir

icin ithal

miiselmenini bir arada terbiye etmek kadar da miiesser ve saglam bir tedbir dusunulemez,
Iktihat-i islamm temeli bulunan ve hiddet-i amel ve etkara bundan giizel bir zemin
bulunabilir mi?
Cezire dahilinde bulunan miiessasat alemiye-i ecnebiye hemen ciimleten sunun bunun
ranesi ile kaim husus

cemiyetlerin

asandir.

Bunlarm

terkiyati

hiikiimetin

inzamamm

muavenetleri ile husul buluyor zahap banhna katihp bu babda yalmz hiikiimetin himmetine
intizar edenler pek biiyiik hatada bulunduklan ve irsade-i kayd ve if ardir.
Ahval-i islamiyede esvar-i servet coktur olmazsa bile tesbisat Hayriye-i milliye icin
yilda ii9 bes gurus veremeyecek

bir Musluman bulunamaz. Nufus basma yalmz 3 gurus

itibariyle celb olunacak ianenin nelere varacagi sayan-i tasvir degil midir? Husus cemiyetler
teskil olunarak toplanacak iane ile her kuryede hirer mektup ibtidaiye te'sis olabileceginden
baska bircok miitealimi terbiye edecek bir daru'l-funun bile te'sis olunur.
Y ok hiikiimet yapsm diye nesr-i etkar gibi ve zaif milliyede yikik bulunur ise tabi
simdiki gibi bir sey yapilip meli sairenin onunde mahcup kihmr.

"Ziraat Bankasi Tesisi"
Ceziremiz ahalisinin bu hususa yani bir ziraat bankasmm viicuduna ne derece ihtiyac
olundugunu irad binamn ile izaha kalkismak sebut nihare bir delil aramak kabilinden
olacagmdan Tank ihtisar-i ihtiyar ile diyebiliyoruz ki rencirann terfiye-i hal ve temini
istikbaline dal bir vasita aramlacak olur ise evde bir ziraat bankasuun tesisi olacagi biistibahtir. Ne hacet bugiin memalik rnahsura-i sahanede meshud basire-i iftihar yeru a'yar
olan ziraat bankalan yiiziinden hasil olan terkiyle renciramn saadeti ve refahalleri ceziremiz
icin pek miinasip bir niimiinel nema-i tesbikat oldugu vasita-i serh ve beyandir.
Zincirlerimizin ali elhamm ahal-i milliye ve mesalik zatiyelerine adfi nazar eder ise de
bunlann kafesi denilemezse bile ekserisi yuzde yiiz faizle ad olunmus divammn taht-i
sakhtmda azalmakta olduklan gibi burclanna maksuben hasat zamam nakt yerine vermeye
mecbur olduklan zincire ve maksulat sairinden dahi zayata ducar olduklan ve her sene bir 90k
tahfifi degil tezidinin ma'ma muvaffak olmadiklan gorulmektedir. Ziraat bankasi temin
edecek bir cihet lazim ise her sene tahsil olunmakta olan cekirge ve yer kusu veridati kafil ve
kafi degimlidir.
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Her suretle olur ise olsun bir ziraat bankasimn tesisi renciran ahaliye pek buyuk bir
savanet ve sehulet iddia edecegi gibi ezhar ciheti muskilat ve ziyadan tahlis edecekleri azade-i
geve bir hakikattir. Bina-i aliye isbu hakikati hukumet mahalliyenin nazar-i mutalaasma arz
iel arzu ahalinin infaz ve icrasi lisan-i umumi adina istirham olunur.

AHV AL-i ALEM

Yunanistan'da bir taraftan divan-I umumiye mutaramn tezayet etmesine mubni
resalnel tekasitiyla faiz tediyesine senvi 35 milyon franktan ziyade akceye luzum gorulmesi
ve diger diger taraftan idi tedaviilde olan bank.a kaimelerinin kiymet-i tedni edilip vardat-i
devlet ise kaime olarak tahsil olundugu cihetle 100 milyon dermam yerine altm akce olarak
270, 75 milyon tahsil edebilmesi ve altm olarak tediye kilman divan-I umumiye tahsisati olan
35, 37 milyon tenzil edilince musafarat-i umumiye-i saire icin yalmz 30-35 milyon kalmasi
memleket-i mezkure-i umur ma'liyesini son derece ducar iktisas edilmistir. Bunun rslahi
hususunda firkasi arasmda ihtilaf zuhur etmekte (terkipunun meslegi haysiyet memlekete
daha muvaffak zan olunarak idare-i umur memleket mevsuyu terikapu) firkasina ihale
kilmrmstir.
Mevsu-yi (Tekapu reis idareye gecerlidn beri birkac ay marur etmis oldugu halde
tahmin ve hesabmca umur maliyenin islah hali icin istikrazma luzum gordiigii 100 milyon
frengi henuz tedarik edememistir,
Mevmie'l-yeh ilk muracaatmda Avrupa sermeyadarmm ehemmiyet gosterdiklerini
gorunce ingiltere ve Fransa tarafmdan hirer mufettis inzarmyla ahval-i maliye-i Yunanistan'rn
hade-i teftisten gecirilmesi ve mufettislerin verecegi laciyelerin munderacati pis-nazara
almdiktan soma istedigi meblagm akrazma himmet olunmasuu ihtimas etmekle ingiltere
devleti tarafmdan mevsuyu ve Fransa tarafmdan mevsu-yi ilan olunup birkac ay
Yunanistan'm ahvali maliyesini teftis ile meskul olmuslardir.
Mevmiel yahadan meysuyu birkac hafta evvel leven dereye mevsuyu gecen hafta
Parsa-i avdet etmisleridir. Ingiliz mufettisinin nesr olunan layihesi mevsuynun beyamna
musait olduguridan talep olunan meblagm ikraz olunmasi tahammiil ad olunuyor ise de
mevsuyunun netice-i teftisati meyusunun fezle-i layihesini mu'yit olmadigi mervidir. MevsuYI sermayedanmn emniyeti celb edilmek icin resun ve teklifin bir kismmm altm olarak tahsil
olunmasina dair tanzim etmis oldugu kanun-i meclis-i mebusuna tesdik ettirmis olmakla
istedigi meblagi ikraz edebilmek icin altm olarak tahsil olunacak resm ve tekalifin emr-i
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tahsili kendi adamlanna ihale olunmak sarti sermayedann tarafmdan dermiyan olunmus ve bu
teklife heniiz bir cevap kati verilmemistir,
Fransiz daiyanlar

ise divan-1 umumiye

resselman

tekasiti

ile faizi icin mahsus

meblagin emr tahsil hususunun kendil_erinin teskil edecekleri bir iradeye tevdiane muvafakat
olunur ise elayun 35, 37 milyon derahi verildigi halde faizin miktanni tenzil ile senvi yalruz
22 rnilyon derahimi ile iktifaya ve o taktirde yine lazrm gorulur ise lazrm olan meblagi ikraza
hazi olunduklanm

teklif etmisler ise de mevsuyu

(Terikopu)

isbu teklifidir

edilmistir

deniliyor.
Esham

ve tahlilat

Yunaniyenin

yiizde yetmis

bes Fransiz

daymlan

yedinden

bulundugunadn bu gibi bir teklif dermiyan olundugu sahi ise mevsuyu (terikopu) bunu der
etmesiyle memleketine ifa-yi hizmet etmis demek olacaktir.

SUANAT-1 OSMANiYE
Bundan evvel hiikiimet-i seniyye canabmdan almanyaya siparis edilmis olan mehmat-1
harbiyenin ahiran dersaadete vasil oldugu istihbar kilmmistir.
Bu defa dahi almanya fabrikalanna ismarlanrms olan seri alesli binbesyuz topun yakmda
vurud edecegi mustetbarat saremizden buhunmustur.
Devlet-i aliye-i osmaniyernin soyle bir zamanda vuku bulunan tedarikat-1 cedidesi
avrupahlann inzar-1 dikkatlerini celb etse gerektir.
Su zamanda kerre-i arz uzerimde bilctimle devletler kendi vusat ve ihhtidarlanndan ziade
devlet-i aliye-i osmaniye dahi kendi menafi-i mulkiye ve devliyesi nokta-i nazanndan __
(4) hie birinden gei kalmamak fikrinde bulundugu balada derc edilen havadisten musteban
olmakta bulunmustur.
(Amin)
Cenab-1 hak devlet ve millet-i islamiyei el elahiyez-zaman kemal- sam ve sevke ve
sultanetle paidar ve terik-i su ve terkide pistar buyursun.
Girid ceziresinde buluna asakir-i osmaniyenin mudetleri hatem bulundugundan yerlerine
beskin nefer. Giride asker sev edilmek lazim geldigi cihetle arniraller tarafmdan mesele-i
meskure tezkir edilmektedir.
Giridde bulunan hristiyan meclisi cezxirede osmanh askerinin bulunmasi hakkinda
konsoloslara miiracaat etmislerdir. Cunku islerine o geliyor.
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Devlet-i aliye-i osmaniye ile japonya hukumeti arasmda il9 sene muddetle
ticaret-muahede

namesini hasmetlu mikada

teati edilen

hazretleri canmdan imza ve tastid edildigi

dersaadettek:i japonya sefaletine isar edilmistir,

Devlet-i aliye-i osmaniye ile romanya hukumeti beyninde menkit ticaret muahedesi romanya
meclis-i mebusarn tarafmdan kabul edilmistir.
Anadolu krtasmdan simendufer hududunun teskirine meder olmak uzere badema insa
olunacak hatlann tar hat olarak bila terminat insasi hakkinda nafia-i nazaret cellesince teskir
pis-i nazr mutalaya almmak icin merciine takdim edilmis ve bukra olbabdaki tetkitat ikmal
edilerek planlar dahi tanzim olundugu isthbar kilmnustir.
Girid meselesini muzekeratiyla istigal eden duvel-i muazzama sefirasmda bu hafta zarfinda
atada ihtasi lazim gelen tedabir mesamelet perve raneye adir bir karar-1 kutsi verebilmeleri
umt olunmaktadir.

HA V ADiS-i DARBE
Gecen velevik:i nusharmza ceziremizde ve cevdiyarnn luzum vucudunu dervis ve
deayun ve dermiyan edildigimiz bir simendu kizm nihayet celp ve ihzar ve te'sis ve insasma
meclis-i kuvayinin infak arasiyla karar verildigi cumle-i mesmuat messukamizdan
bulundugunu ba-kemal vesar-1 ilsan ile isbu ittifak ara ile karar muntihab izaden mevsu-yi
rusunun teklif ve mevsu-yi sakalmm tasdik:iyle host olunmus ve karar vakasmdan ibaret
bulunmustur.
Vazi ve insa olunacak semendefur hati iskeleden bile pirasbu kumandaye Magosa,
Vadili ve Pasa Koy tankiyla Lefkosa'ya kadar umit edecektir.
Bu ve cehle vuku' bulacak masraf 75 binlira tahmsn olunup Timur iskele veridati ile
bu balolardan almmakta olan iskele parasi k:i senvi 2.000 liraya balig olmaktadir, Isbu masrafa
karsihk tutulacaktir,
"Tarla Bekcileri Varidan"

92-3 sene-i maliyesi zarfmda tarla bekcileri icin vuku' bulan hasilat-i izae-i
mentihabeden mevsuyu eliyasidis efendinin suali uzerine hukumet tarafmdan meclis kuvveine
verilnis olan cenun biruce adi ders ve ilan olunur.
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Masraflar

Veridat

Lira

Sayan

Gurus

Lira

Sayan

Gurus

Lefko~a

2872

2

8

1700

14

4

Tuzla

1188

11

0

1.29

12

2

Limasol

1827

2

0

1487

11

0

Magosa

3030

12

8

2809

14

2

Baf

2028

7

0

12.4

2

0

Girne

884

0

2

080

2

0

1188

0

8921

18

3

Tarla bekcileri icin meru alacira bulunan kanunun cezire rencirane kali menfaati
oldugu inkar olunamazsa da daha muntazam ve mefid olmak icin ba'zi cihetleri tebdil ve
tadile muhtac oldugu hakkrnda bazi mebahiseler vuku bulmakta olduguna nazaran artik
meclis-i kuvvenin heyet-i kerammm sene-i atiye ictimatmda kanun mezkurede tebdil ve ta' dili
arzu olunan nekati nazar-1 mutalanna arz ile icrasmi talep edecegimize yalruz o vakte kadar
bir fikir hasil etmek uzere su nokta-yi nazarlarma arz etmek isteriz ki bu bekciler polis
idaresine havale olunarak hasilati ile bekciler polis tarafmdan tayin olunsa daha iyi degimlidir.
0 levkat hem her kuryede hirer polis vehimde hirer bekci bulunmus olur ki bir cinayet sekavet
vuku'undaki miiccesan derhal elde edilmis olur. Ne ise vakti geldiginde bu babda izahat
verilecektir.
Kibns ceziresinin 1891-2 sene-i maliyesi zarfmda vuku bulan varadet musurafatm muktedann
mubin canip hiikiimetinden meclis kavrunda ita olunan ceduldur.
Masrafatmahaliye: 112742
Devlet-i Aliye-i Osmaniyeye ita olan: 2.0041
Fazle-i varadatm cezire miinafa sirf olunmasi hakkinda mevsu-yi eliya seyidin
tarafmdan vuku' bulan teklif ve mevsu-yi kerya gidenen teyidi iizerine iktsfat ara ile kabul ve
tasdik olmus. Vali hazretleri dahi keyfiyet-i miistemalakat nazaratma arz ve es'ar edeceklerini
arz ile husus mezkure nence verilmistir.
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Cekirge ve Yer Kusu

Cekirge masrafma karsihk cekirge ve yer kusu namiyla senvi 200 liradan yukan maas
alan hiikiimet memurlan tarafmdan tahsil olunmakta olan yuzde bir emlak ve kiymet
iradmdan ve agnam resminden olunmakta olan % 1 cekirge ve yer kusu nasfiru tenzil
edilnildigi ve tematu yer kusu iizerine ahnan cekirge parasi hiitiin butun elga edinildigi
muntehib izadan mevyus-1 baligulugs tarafmdan ol babda edilen suale cevaben hukumet
cenabmdan meclis kavminden teblig ve takdim olunmustur,

HAVADiS-i HABER
Ingiltere maliye nazan seyrin ahiren parlemento tercih edildigi bu decelahiyesinde
masarif umumiyenin 91 milyon 464 bin vardati dahi 89 milyon 890 bin lira miktanna oldugu
evrak-1havadiste gorulmustur.
Londra'dan murud malumata nazaran mesarbiliyi bu derecedeki 1 milyon 574 bin
lirahk a91g1 vardat resmi bahar limada bin nisbetinde tertip etmek suretiyle kapatmaya karar
vermistir.
Son posta ile vurut eden Avrupa gazetelerinde miitalaa oldugu uzere liyanda kain en
btiyuk ekine ve sair bunu edavesi imalma mahsus olan nam fabrikadan ates zuhur edip 200
mutacaviz ulema isgal etmekte bulunan bu fabrika tamamiyle muhterik olduktan sonra
civannda bulunan buyuk bir kilise ile hastahane dahi hasar dide olmustur.
Bu harik esnasmda insanca telefrat vukua gelmis ise de ebniye-i ve esyaca husule
gelen zaiyat 2 milyon frank kiymetinde olmak uzere tahmin edilmektedir.
Fabrikanm muhterik olmasi iizerine mezkur 600 anale acikta kalrmstir,
Fransa' da Kain sehrinde ahiren bir yikim zuhur ederek bircok bina muhterik oldugu
gibi nufusca dahi bazi vakalar vuku bulunmustur. Hasaratm muktedan 2 milyon frank tahmin
olunuyor.

KAMADiBi
Niihusa edepten dersaadet ziraat bankasi evrak-1 kalme helfasmdan udineli Hasan
Remzi Efendi tarafmdan mabus makale-i edebiyedir. Ben halden tenvir ettikce nazann bir
meftuniyet.
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KIBRIS'IN TEFRiKASI

Yadigar-1 muhabbet

muellifi

Ma'bed

Nazrm
Az yaprak atif-i nazan dikkat edelim. Yukanda mucemilen ima edilen cemiyet sabana

iizerinden takriben 2-3 hafta kadar zaman merur etmisti,
Bir Cuma gilnii Mucib Bey havanm letafetinden istifade icin komsulan olan ve Refik
sebavati bulunan "Necbi" Bey ile beraber disan cikip biraz tenzi etmek arzusuna dustu. 0 gun
ise valide ve hemsiresi de gezmege gitmisler idi. Bina-i aliye mumielyah bir tezkire ile
hanesine davet edilmek istedi. Ancak yanmda matluba muvaffak kagrt bulamadigmdan hemen
hemsiresinin odasma muracaat etti, yazihanesini acti ve matlubunu aramaya basladi,
Esna-yr tahriyatta evrak-i mevcude arasmda sikisip kalrms gayet gtlzel bir kiz tasfiri
nazar-1 dikkatini celp eyledi.
Kemal hasiretle dost tevkire aldi bastan basa hide-i tetkik ve muayaneden gecerdi. ilk
defa olarak gonlunde hafif bir helecan hissediyordu.
Bu tasvir dil tezvirin alt tarafma "Mediha Harum'a

yadigar-1 muhabbet"

ibaresi

yazilrms ve imza yerine "Nevbir" vazi olunmus idi.
Mucib Bey pertu husunun timsal muhimdi dinlemege sayan olan boyle bir badere-i
nadiriye defaten tesadus edince disan cikmak soyle dursun, arkadasma yazacagi kagidi bile
der hatir eemedi.
Peri gibi gonlune nufuz etmis olan sahibe-i resmi daima nazargah tehkikte tutar ve hal
muskil icin dort gozle hemsiresinin vuruduna imtizar eder idi.
Hernsiresi eve gidip de bir lisan munasebetiyle istihza mede edince nazar-1 taktir ve
ragbetini celp eden peri peykerin sakin olduklan mahalle muhtaratmdan

beyin kanamasi

oldugunu anladi. Fakat haber nufuz ederek suret mecmuliyetini bildirmedi.
Hali Mucib Bey bu yolda 5-6 gun kadar mustarvana vakit gecirdikten soma bir aksam
galibe-i muhabbetle

harzi can iktihaz eyledigi

temasaya alarak bir suresi dusundugunde

levha-i tasviri yerine mettirane

nazar-i

sevdigine takdim etmek uzere atide gorulecek

manzumeyi yazmaya basladi.
Ma'bedi var.

Sahib-i imtiyaz

Kuti Zada
Mustafa Asif
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3 Nisan efrenci sene 1893

22 Mart rumi sene 308

Serait-i Istira

Mahall-i Muracaat

Lefkose'den maada mahaller icin bir

Kibns Ceziresi'nde Lefkose sehri'nde

seneligi posta iicretiyle beraber

Turuncluda Osmanh Kiraathane Matbaasi
1310

KIBRIS

Y anm ingiliz Lirasidir,

Umur-i ldare ve tahririye icin matbaa

namma muracaat olunur.

Nufus-i Lefkose icin
Gonderilen evrak gazeteye derc olunup
olunmamasmdan matbaa mesul olamaz.
bir seneligi yedi Silindir.

Posta iicreti verilmeyen mektuplar

Ilanatm be her satmndan iki kurus alimr.

kabul olunmaz

(Simdilik Pazartesi Giinleri rie~rolunur.)

22 Mart rumi sene 308 (Siyasiyat, Edebiyat ve Funfmdan bahseder) 3 Nisan efrenci sene 1893

Asikane ile levh maziye inatap eyler hence uluca pek mukaddestir. Cunku cesm-i hakikat bin
gecmis zamanlarm bir riyat latifini levha-yi bediyada teressiim etmis olur.

HA V ADiS-i MAHALLiYE

Kalbim bir tiirlii tufan mesak arasmda yuvarlanan hayat hazremin birakngi hissiyat
meselime ile miiteessir muztarib oldukca bircok hatirat mesudame cilvegah olan mazi-yi
taktirle tahfif tesirat eder. Bazen delinisin hatiralan bahtmn yadigarlan simdi kaderin
uckursuz darbelerine o dildaz selelerine hedef olan gonlumu safakname handeler katmerli
nisveler uyandmr.
Ah "mazi" avdeti ekabil olsa idi halin hayat-1 elime-i bedihatenasim o zalim o
dehsetinin istikbali ile beraber feda ederdim. Fakat hayat (mazi) bir mevt idiymis, aglanm.
Ayam hayatiyemin tath tath gecen "sebavet demleri"ni tahtirle zahir hatmd tesir olur
aglanm,
Seherin cemsar safendar uzerinde lemariz rinde bahti garane asude tekane gezer
ettigim bir sabah saadet-i hatur eder aglanm.
iki giin evvel refika-1 gam kesan ile hande hend satanat olan bir gencin sadid bir
hanaka tutularak bugiin kantara-i diinyadan gezer ettigi istir aglanm. Andlibin o mini mini
sair tabi'in firkatten fasilandan bahis olan act act feryatlanru duyar aglanm,
Muthis vermek kabze-i teshiran de ezile ezile tab-1 vataru kesilmis ve cihetindeki renk
teraviti tiitiin tiitiin sevmis olan 16 yasmda sevirnli kizcagizm acre haras o kusurlerini dinleye
dinleye gonlunce hayat soz cerideler acilmis gedar kin gozleri hirer levha-i hatm teskil etmis
nihayet ceker parasmi o mihirban ahalisini mezar-1 dehset nisann-i amale mazlumessne teblig
etmis siyeyas matem bir valideki ihtilacat kalbiye agus medere "erfirak" demege ramak
kalrms bir tifl-i ecel residenin sonuk dudaklannda gortilen guruptan daha hazim engiz bir
hazine-i veda amizanei diisiintir aglanm.
Vasrta-i sami olan birkac azimdan mahrum bir sait dermangahm tenbiha-1 medet
havaane-i gedayanesi bir sefil tirevbinetin vazi meyusane rue nevmiganesi his rakatemi
uyandmr aglanm,
Kit'a

Kosma avazm bir nevha-i matem gelir!
Bizim cem sensiz bana ey yar can pur gam gelir
Ruy-u zerdem sir tahamden gorup sair piirsad!
Sanma yanan gonlume nisve-yi yandim gelir.
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Muhuf Bir Sergtizest

Ingiltere ile Kanada birinde seyr-i sefer neva sekutiya ecnetasine mensup "enyap"
narmndaki vapurun magruyeti hakkmda ingiltere ceridelerinde gorulen tevsilat biraceatmda
metesaren beyan olunur.
Mezkur vapur kereste ciimlesiyle "nevaz kittiye"den balkan "havane" ya mutazzim
iken bahr-1 muhitin asitmda sedid bir futmaya tesaduf ederek altmdan delinip ziyade
sevinmekle mevcut tulumbalar suyu yenmeye muktedir olmadigmda miirettebat mevcudesi
sefinenin tahsilinden kati umit ederek kendilerini denize atmaya mecbur olmuslardir,
Bu esnada vapur dahi sularm hucumundan muazzantiru gaib ederek alabora
oldugundan 4 taife ile ikinci kaptam yuzerek kupuste iizerine cikartrmslardir.
7 gun 7 gece deniz suyundan baska hicbir gidalan olmayarak hayatlanndan kati umit
etmek ve suurlanna helal kan almak derecelerine vasil olduklan halde inayet ribagmi ile
kazazedekanm imdadma Almanya bandirah (Gazil) narm vapur yetiserek hayli muddet
tahlisleri hususunda vapur-1 mehsus mureddebati fedakarane hareket ile kumeyi alarak Iazim
gelen mudevati kollahare mumkun mertebe kendilerine geldikten sonra vukuati bir tahsil nakl
etmislerdir. Bade vapur mezkur bunlan "bir mirhaven" cikarrmsur.
Kastamonu gazetesinden muktebestir.
Musteserikin mesereden hristiyan yuvanm merher nam-1 zat 80 yasmda oldugu halde
Napolya'da vefat etmistir.
Mumielyeh 60'1 necavuz lisan ile okuyup yazmaktan ve tekalum etmekten ve sarkm
bashca lisanlanru miikemmelen anlayip soylemekte imis, Tekamul-i muddet hayatiru lisan
tahsiline hasr etmis ve telifetinin kefeside alimi merifin bu kisrmm mehsur bulunmustur.

(iki Mana Katmda Bir Adam)

Bu sir levha-yi gordugunuz zaman tacip edeceksiniz degil mi? fakat tacibe mahal
kalmamak uzere bu iki manda katmda olan adarm size beyan ederim. Bu adam sehrimize yeni
gelmis olan ve piyarento viyan ciya nemsiye olunan at cambazhanesindeki mevsuyudur. Bu
kath mevsuyu 25 okka taklidinde ki bir demir yuvarlagm 4-5 metre yuaknya firlatip bu
suretle hain siikutuna 100 kiloya yakm bir agirhk peyda eden mezkur yuvarhgm darbe-i
sedidedesine dus metanetini arz ettikten sonra yuvarlagi tekrar yere atiyor. Daha harikiiladesi
olmak uzere surasmi da beyan edelim ki 18. kaye-i atik taklidin de olan mere el sekil bir
cisms 4-5 kisiye kalm bir sankla arkalannda zorla tasidiklan halde mevsuyu iki iskemlenin
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ustune cikarak cisim mezkuru orta parmagiyla 1 metre yuksege kaldmyor ve bu 18. evkayi

eliyle kaldrracak zate 1000 frank mukafat verecegi vaad ediyor.
Mevsu-yi Kristurluk kuvvet bazisi dislerinde dahi mevcut bulunmahdrr ki btiyuk fici
uzerinde 3 kisiyi kuvvetli dislerinin tazyik fevkaladesi sayesinde zabita mufik oluyor.

(iLAN)

Menk:uru her sudu devlunun oglu birinturria Nikolodos Marya namm kizt alruyla o
Pazar gtinil lefkosaya tarik bazla ayarma kuryesinde ogleden sonra alafranga saat iki de
zefaflan icra olunacagmdan arzu buyuracak zevat kezamm kesifleri mutemenadir.

iFADE-i MAHSUSA
"Asiret ve Tiitiin"
Cemiyet-i beseriyeyi esasmdan rahinedar edip ifradmm fezal-i ahakiye vukuayi
tabiyesinin ihlal ve esvat etmekte olan elhama kat ve itiyadad kabaca mazremiyarunda
"asiret" ve tutiin kadar istimali ve umumi ve su tesirat-1 muhakuk bir sey yoktur. Dense pek
de mubalaga edilmemis olur. Bu iki itiyad mazur ve kirye insaniyet icin buyuk lekelerden ad
olunabiliyor. Bu lekelerin tadlil ve ezelesine sirf zihin ve edat ve bedel-i gayret etmekte
mukellef ve muzih bulunan medeniyet-i hazira badi-i telif ve teessuf ahmaldendir ki her gun
mezkurattan ve birini ve gerek asiretin ve tutun muhakemeininin ve bede kesb iktidar
edememis olan bir takim sade dolan andmdan hirer musvik istimali ad olunan sise,
kadeh,tabak, cubuk gibi esyayi zahidenin envainini icat ve imalk ederek Pazar ahes ve itaya
vuzuh ediyordu.
Ticaret ve teminat-i ebna-yi cismin ma'nen ve madden ezrar ve esfadmda arayarak
meskaret ve mekafet ile tefriatmm imal ve izhar ve furuati ile istigal edenler ve bilhassa if al
dimaglanm meskeratm elkuhulu tutunun nikotinini izhar ve tesvis edip sihhat ve selamet
akliyelerini gaip eyleyenler vakit olan cihetlere hasr etmis olsa idiler. Bugun insa niyeti daha
eli bir mukude 'umman ve saadeti daha mutruki bir derecede medeniyeti daha parlak bir
tazdda gormus olduk.
Hele daire-i ceziresi bulundugu din mubin isalmm ahkam-1 medcizanesi ba-husus
alem-i islamiyetin meher Munir cihan arasi olan kuraru azim elsamn masus kati kerimesi
mezkiran katiyen haram eyledigi ve aleme ve fekai-i Islam tutunun de serhetinde hukum ettigi

ve ba-husus her ikisinin mazeret-i su tefsiri tibben, ahlak:en, vukulen muhak:kak: ve miisbet
bulundugu halde efrad-1 islamiye icin bunlan taraftar veya mestehleki

bulunmak: hata-i

azimdir. Bu mukaddemattan maksadimiz hesap ala salamiye zaten ve aslen memnuvattan olan
asiretin sebebiyle meni alem ve iskam olan meyhane gibi mahallelerde akliim, sihatini zayi
edenlerin bu gibi maraz ve fesat ocagi olan yerlere girmemelerini

ve asiret istigmal

etmelerinin bir tavsiye-i mesukadir.
Tutune gelince mazerat-1 mezkirattan ziyade olmazsa bile herhalde pek de az olmayan
tutunun ta'mam istigmalini ma'ni hususunda tedabir lazmenin itnaz olunmasi hayat ve sahih
umumiyesinin vak:aya ve muhafazi emrinde evlat babalanyla evliyasmdan istida ederiz

HA V ADiS-i DARBE
"O ugura refikamizm gecen nusahasmda tuhaf bir fikra okunmustur ki biizm de al
babda brikac soz soylememiz lazim gelmistir.
Refikamiz "Baf'h fakire biri hristiyan kadmm Lefkosa'h bir Osmnali'ua muhtelif
tarihlerde iki kelimesini teblig ettiginden bahisle simdi merkuma kadm cocuklannm iadesini
talep ettigi halde yalmz en ku<;ugu 60 ve en buyligli istirdad edememis ve keyfiyetle ruhani
tarafmdan isitilmesi uzerine kiz babasma degil ise de validesine iadesi husus mevm-i eliye ve
isruham tarafmdan polis idaresine yazilrms bunun uzerine polis kumandam validesi
huzurunda kizdan istifsar-1 keyfiyet eyledigini Osmanli'nm nezdinde kalmayi tercih
eyledigini ikrar ve beyan edilmesi uzerine merkuma kiz Osmanh Efendisine teslirn olunmus
ve ulu cehle kizm nzasiyla hilafmda hareket olunmayacagmi polis idaresi tarafmdan nevm-i
eliye reis ruhaniye tahriren bildirilmis oldugunu ilan ederek icraat infall ebyan beliga kizlara
ait oldugundan bu babda reis ruhaniyenin her bir nazamede muracaat etmesini ihtar ve
dermiyan edilmistir.
Refikarmzm bu hususda telasa duserek iste malumat temasi bulunduguna teessuf
ederiz. Hakikat-1hal ise bundan ibarettir.
Mebus ina kiz muteber Osmanh familyasmm birkac seneler evvel zir himaye ve
terbiyelerine tevdi ve havale olunmus idi. Bu mudded tarafmdan kizm validesi Lefkosa'ya her
geldikce kizm bulundugu haneye giderek kendisini gorur ve orada misafir perverlik iktizasi
olarak: terkif edildikten sonra memnunen koyune avdet ederdi. Gecenleri geldiginden bir
veche mu'tad yine hane-i mezbure giderek kizm halve hatmru sorduktan sonra koyune avdet
etmek uzere carsiya ciktigmda bircok mesarane tesvikata ve belki tahdidata ugradigmdan
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genye avdetle kizm tabi oldugu efendisinden

kizi ahp beraber getirmek istemis, mvm-1

eliyedir hal validesine ve reis ruhani tarafmdan

siesiyle beyinlerinde

nuzuf zuhur etmis vahitte de biiyilk: bir arab dayi intac edilmistir.

Merkum vesili basmdan ve kasigmdan muhaterasizca bicaklanrrus vali geri her sutuglu ile
yeni her sutuglu baslannda sandalye yanalanrmsur. Keyfiyet polis tarafmdan haber
ahnmasiyla umurni derhal dersaadet olunmus ve ibtilan tahkikatta merkuma Mustafa ile
Mehmet tahath gorulmus olduklarmdan taht-1 tevkife ahnmislar ve mecruheyen dahi bir ay
tedavi tabibe tevdi olunmuslardir.
Evvel ve ahir liizumu ve viicubunu mahzara eda eyledigimiz bu hususlarda polislere
nufuz ve kuvvet itasi meselesinin bu kerede tekrar ile bu gibi haletin vuku polisin suphe-i dahi
kissamn usatalanm muayene ve sarhoslugun dahi manana mevzub bulunmasmdan ileri
geldigini vukuat cerie-i esbat edilmekte oldugundan adamiza sehadet ad ederiz.
Mah hal efrencinin 11. gecesi Baf kasabasma tabi cilcerah nahiyesi mulhakatmm
susuz kuryesinde kahveci Emir Huseyin Hasan emabud kahvehanesini kapattiktan soma
hanesine gitmekte iken yolda, mechul sahis tarafmdan itilan tufegin kursunuyla kasigi
iizerinden vuruldugu ve hekim tarafmdan olunan muayenede umitsiz bir halde bulundugu
muhabirimiz tarafmdan bildirilmistir,

HAVADiS-i HABERHANiYYE
Almanya evrak havadisiyle ingiltere matbuati yekdigewrinin efkanna kiilliden mugayir bir
halde idare-i lisan etmektediler.
Cinliler ise gayetle sakitana davranarak ingiltere himayesine iltica eylemektedirler.
Surasi nazardar devr tutulmalidir ki ingilterenin ellyum nazar-1 dikkati cinden ziyade kore
ye muatif bulunmaktadir.
Bu ise tesrinevvel icinde rusyamn akit ettigi mukavele-i name mundericatmm elyevm
meyden-i ilaniyete vazi edilmis olmasmdan tesit etmektedir.
Bu mukavele-i name mundericatmca rusya i~i pek ilerletmis ve kura dahilinde ihraz
takdim ederek miisavi (piran)'nm halki olan musevi (elakesef)'i iimriik idaresine memur tayin
eylemistir.

Bu cihet ingilterenin nederece hosnutsuzlugunu mucib olacagma sayan-i mulahazadir.
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A vusturyali general valid kanpuf yunan ordusunun islahi icin gelecek ay zarfmda atinaya
gidecektir. Balaya derc oluman su telgirafname dokuz kanun sani tarihi ile viyanadan (tan)
gazetesine guside olunmustur,
Su telgiraf namelerden anlasihyorki yunan ordusu gecen defa tarik-i intizama koymus
olan fransizlara ragmen bu defada avusturyahlar taht-1 intizami kapmak istiyorlar.
Osmanh-yunan muhaebesi artik gecen ve baska bir defa daha vuku bulmasi be'dal ihtimal
bulunmus oldugu halde yunan ordulanmn intizama vazi edilmesinde ne muhasenat-1 umit
olunur bilinemiyor.
Her nekadar malup olmuslarsada hala almanyayi gece uykulanndaa mahrum edecek bir
kuvve-i azimeye bir intizam-i fevkaladeye malik olan fransizlann intizama koydugu bir ordu
osmanh

dilaverleri

krsismda

dikis tutamadiklan

magluben avdet etmis olan avusturyahlann

halde hemen her girdigi muharebeden

intizama koyacasgi bir ordu osmanhlara ne suretle

mukavemete kadir olacagmi yunanhlann o akilh iddiasmda bulunan yunanhlann dustmmeleri
lazim gelirdi.
Buradan Avusturya bi orduyu intizam koymak iktidami fransizlaran ziyade hair bulunaidi
her saldirdigi cemiyetten bir samal yiyerek meyusen avdete mebur olmazdi.
Yunan askerlerden harbe istidat olmadikca fansizlar degil.avusturyahlar
kadar devlet varsa hepside bir yere toplanarak orduk,lanm
mumkun degil faide umit olamaz bina enali yunanhlar

tahd-1

degil, diinyada ne

intizama almis olsalar

osmanhlarla

birdaha harp etmek

iktidarma kesb etsinlerde o zaman tensikat-1 askeriyelerini suna buna havaleye dusursun.
Avrupamn umumiyele ve bir digerini karar-1 kati tunanhlan bir asir sanra harp etmeye
muhtedir bir halde goremiyeceklerini alemi tevin ediyorlar.
ingiltere gazeteleri cin ve aksayi sark meselesiyle ugrasip duruyorlar.
( dagh kuru naki) gazetesinin rivayetine bakihhrsa

almanyamn cindeki isinden dolayi

ingilize italya ile bir teklifte bulunmus isede devlet musael-i vrupa islerinde almanya ile
muttefik bulundugu bahisle teklifini rettetmistir.
Hin hududunda sakin kaba il-i islamiye general kloc clotherad muyitindeki orduda galebe
calub receda mecbur ettiklerinden hindistamn hudud vukuatmi kezb-1 vehamet ettiginimaye
feraye permese)

gazetesi yaziyor. Deniliyoki

ingiliz ordulannda

o kadar kilitli telefat

olmusturki 90k vakitten beri ingilizlerde boyle mezhiyet gorulmemistir.
Bu halim umum hindilerce suitesir hasir edecegi mulahazasma mebni kabail-i mezkure
iizerine tekrar bir kucce-i cisim e sevki mekrur bulunmustur, lngiltenin bu defa tesminleri cin
bogazmda hareketle (kitala) dogru icra-yi suhet etmi~dir.BURADAN

BURADANVelhas1l

her nereden

hareket

edilirse

etsinler

herhalde

bu sefer

ingiltere

hazinesini

epeyice

bosaldacaktir
Cin de vuku bulan hallerden dolayi amerika dahi mudahaleye karar vermisdir, Haydi
bakahm su bekmeze daha ne kadar sinek hucum edecek.
Afika garbie fransa ve ingiltere(niger)
mustemlikatmm

kitasi havalisinde

kain fransa ve ingiltere

takdi hududu maksadiyla devletin mesuslanru parda ica etmekte olduklan

muzekaret hakkmda ahiden avrupa maktuatma tasil eden malumat musayit umitler verecek
zeminde degildir.
Mustemlika aid isler hakkinda alel kesire dpgru malumat istihzalrm muvafik olan
(Machester Doguar Dayan) gazetesinin verdigi malumata gore muzekerat-i mezkurede Ingiliz
merhuslan (Say Paruva) hattmm (Vahermaylm) hudud simalisine kadar temdidini ve (Tiki)
nin Fransa'ya terki mekabilinde (Busa)mn Ingiltereye birakilmasim teklif etmis olduklanndan
Fransiz merhuslan bu tekliflerin her ikisine de itiraz etmisler. Binaen husul-1 itilaf imkansizhk
hukmunu alrmstir.
ingiliz
askeriyece

gazeteleri

itihaz

Londra

edildigi

kabinesinin

tedabirin

ahiren

muzakeratm

nigara

yakm

mahalde

sevkiyat-1

hal kusah

kose

irtibattan

gayr hali

bulundugunu beyan ediyorlar. Bu halde Afrika-yi garibiyeye ait mesailden dolayi Fransa ile
ingiltere munasebetinden yeniden gerginlik husule geleceginden korkuluyor.
ingiltere

ve Fransa

evrak havadisi

arasmda

birkac

gtmden beri cereyan

eden

mubaheset zaten bunu israb etmekteydi.
(Times) gazetesi ahiren yazdigi bir makalede Ingiliz'e memuni (eyr Wilyan Maksuvil)
in rusa-yi mahalliyeden simdiye kadar gerek Fransa'ya gerek ingiltere'ye gune gun miiskilata
ducar etmis olan (Samuri) ile ingiltere'nin

himayesini

kabul etmesi sartma mestur bir

mukavelename akid etmek uzere bulundugu haber vermisti.
Meshur (Deba) gazetesi buna cevaben diyor ki: (Times) gazetesi Samuri'nin ingiltere
himayesi altma girmesini ilamndan pek ziyade istical gosteriyor. Fransa simdiye kadar Samuri
ile o zeminde yanm dilzine mukavelename

akid etmis olmaktan ma'de kuvvet divvar

sevahilinin ic taraflan dahil (Reusa-yi mahalliye) ile akid edilmis olan mukavelenameler
ahkammca Fransa'nm daire-i himayesi idhal olunmustur.
(times gazetesi Wilyim Maksiveil'in husule getirecegi itilafa mevcubunca (Samuri)nin
Ingilizlerin hak tasrif iddiasmda bulunduklan

araziyi biltahliye simale cekilecegini beyan

ediyor. Mezkur gazetenin verdigi bu malumat ingilizlerin Sanuri'yi Fransizlann karsismda

birakip kendileri onu seyr-i inhaz etmek istedikleri hakkinda evvelce Fransiz matbuatmm
dermeyan etmek oldugu zanm teeyyud eylemektedir.
ingilizlerin Afrika'yi garpte bulunan kuvvet-i tezyide karar vermis olmasi da o havaliyi emiriyenin kesb-i ehemmiyet ettigine delalet eylemektedir.
Simdiye kadar ingilizlerin

muhafaza-i inzibat icin 500 kisi bulundurmus

olduklan

halde yalmz orada 5000 kisilik bir miifreze ikamesine karar vermislerdir, A vrupa islihasiyla
muslih 5000 asker o havali icin miihim bir kuvvettir.
(Hindistan)
ingilizler ile ifriditler miyamnda oteden beri ceri olan carpisma hala devam etmekte
iken zaman bunu az gorerek ingilislerle ber tarafvuku bulan isyandan bahsediyorlar.
Mevsirn-i sita hasbiyla afridi igtisasatmi simdilik nihayet vererek ileride tekrar islahma
saci etmek azminde bulunan ingilizleri Bulucistan vukuati tekrar sersem etmistir, Bire meram
anlatmakta bir takim muskilata ducar olan hiikiimet bakalrm ileriye ne surette soz gecirmege
muvafik olacak.
Bulucistanhlar isyam mecduden ibtida eyledikleri cihetle mevsimi dinlemeyerek yeni
bir kuvvetle hiicumda devama baslamislar ve bunlar yoruluncaya kadar kis miinasebetiyle
kendilerinden el cekilmis olan Afridiler dinlenecekleri tabii oldugundan iki kuvvet birden
ingilizleri ithaz edecekleri tedabirde dahi maztar birakacaklan zaruridir.
Binaen Aleyh yine hiicuma baslanus olan bu kavmin yine dinlenmis efradma karsi
hiikiimetin ne yolda davranacagma ve ikinci defa olmak iizere kuvvetlerini tecriibeye kiya
edecek olan dikilmis Afridiler icin de nasil bir tedbir ithaz edecegini intizar edilmek lazimdir.
Belamn biiyiigii surasi ki ingilizler bu iki kavmin igtisasatuu def edeyim derken aksayi sarktaki menafilan

Rusya ile Almanya arasmda mahvolup gidecektir. lngilizlerin

asil

dusundugu mesele budur.

(Makale-i Mahsusa)
Taassub bir bela-yi miiberrimdir ki buna insam mecbur eden tesyibdir.
Evet! Tesyibtir ctinktl taasub cehaletten tesyibden ileri gelir.
Tahsil-i umum ve :fiinunamen' olan bashca tesyib bu yiizden husule gelen cehalette
mevcub taassubdur.
Taassub icinde yasayan bir millet fark ve temyizine muktedir degildir. Zira perde-i
cehaletle gozleri kapanrmslann bir amiden zerre kadar farkh olamaz.
Cehalet siyesi olan taassub bilyesi degimledir ki bugiin biitiin diinyamn inzar-1 tesisi
kendi iizerine cevrilmis olan aksa-yi sark icinde biitiin miilkiinii gaib etmek korkusuyla

hazana ugrarms yaprak gibi tiril tiril titreyen Cin hiikiimeti saskin saskm etrafma bakmdigi
halde bir hamiye mazhar olarruyor!
Ilim ve fennin saika-i husnesi degimlidir ki 40 milyon nufusa sahip Japonlara 100
milyon nufusa sahip Cinlileri behazaran bir surette hak-i maglubiyet ve perisaniyeye serdikten
sonra bugiin 300 milyon nufusa malik olan biitiin A vrupa'ya meydan okurcasina bir devirde
bulunmak cesaretine haiz bulunuyor.
A vrupahlann

terkiye basladiklan

zaman muterkibanesine

vakitten simdiye kadar olan muddeti Japonya'nm

tesbit edecek olursa bu gayretli milletin 20 senelik zamaru adeta

soldaki sefir makammda kalacagi tezahiir eder.

Iste taassub bilyesidir ki Cin hiikiimeti pis intibahmda sasaa bas olan A vrupa'mn
terkiyat-1 miitemadiyesinden

asla gayret almayarak

uzandigi

cevab-1 gafletten

dehsetli

feryatlara suzisli sahalarla gozlerini acnus ve kendisini bir dest-i mutalibin darb-1 siddeti
altmda zebun bir halde bulmus halbuki Japonya dtmyada tanin-i inzar olan en hafifbir sada-yi
hazini iizerine atilrms bir top sesi makammda telakki ederek bugun sadasmdan korktugu o
topun gullelerini yann hedef olmasi ihtimalini dusunerek bu sedma-i muthisiye mudafaamn
esbab-1 lazimasmda tehlikeye sirf mukadderat ettigi gibi faaliyetlerini de 400 milyonluk bir
hukumeti az zaman icinde arkasi iizerine dusurerek seyf-i galibiyeti altmda lerzenan etmekte
gostermistir,
Bugun Avrupa kitasmm kism-i azamuu dest-i teglibine gecirmis olan Rusya, ingiltere
gibi 2 devlet kaviyesi sekline 400 milyon nufuslu Cin hiikiimetinin yiiziine bile bakmayarak
yekdigerine miisabakat edercesine yine yekdigerinden daha suratli olmak iizere dest-i vefaki
Japonya'ya uzatiyorlar,
Cin hala eski taassub ve tesyibinde devam ettigi halde ve taraftan bir muddet res zuhur
edecegine elbahane bir surette nigaran oluyor. Japonya bu terkiye ne kadar kestirme bir
yoldan vasil oldugu sayan-i tetkik degildir, Japonya sinek gibi vislamak degil sayan-itetkik
degildir, Japonya A vrupa'nm

terkiyatmdan pek biiyiik bir intibah hasil ederek sinek gibi

vizlamak degil, saika hasana dii~tiigii yerleri dehsetli atesler icinde birakip da dtmyayi
giiriiltiilerinden sarsacak bir halde bulunmak lazrm geldigini ve bunun da husulu ancak maarif
ve hiirriyet ile miimkiin olacagnu cenab-1 hakkm beni besere bir lutuf-i alalali olmak uzere
ihsan buyuruldugu akil derk ve tefris ederek hemen tesfisat ve icraata kiyam ile 20 sene
zarfmda bir saika-i dehsetnuma olamadi, sana cok zaman gecmeksizin hakikaten Avrupa'mn
basma def'i nakabil bela alacagi suphesiz gortmmektedir. Japonya bugiin menafma dokunacak
bir devletin kavlini kirabilecek, mulkune goz <liken bu hiikiimetin goziinii cikaracak, elhasil
idaresine kusur bulupta mudahaleye yeltenecek olanlar vaktiyle Ingiltere'nin Rusya'ya karsi
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ettigini bir mudahaleden dolayi (Car edemez) cevabiyla Ingiltere'ye kw uzerine oturttugu gibi
Japonya' da o yolda hakimane sozler istimaline cikisacak bir kuvvet kesb edeilmistir ki iste bu
kuvvet de her devletin cesm-i intibahrrnn acmaga kafi olabilir.
Binaenaleyh

Japonya'run

sarkda.garbda.cenabda.simalde

yirmi

senede

hasil

ettigi

bulunan devletler ibret alarak

terkiyat-1

hazirasindan

gozlerini acmak ve dalrms

olduklan hub-1 gafletten bidar olduklan zaman gogusleri uzerinde gormeleri labit olan destiteblige hail olmak icin iktiza eden gayretin sarfindan cekinmemelidir Zira o dest-i taglib ibr
kere gogsu uzerine vazi edildiginden sonra ne yapilsa nafiledir.
Elhasil Cin gibi kor yasayacak vakit degil Japon gibi yildmm gozltl olacak zamandir.
(Muhaberat-1 ilaniye)
celbe beldeye tibyi refatlu Haer Hesim Efendiye sene-i sabik bedeli olarak bir krta
mektuba lafen irsal olunan 48 kurusluk pul vasil oldu. Sene-i cedide icin dahi vaadlerinin
infazi mercudur. Ilm ve haber gonderilmistir.
(Tarsus'da mukayyem Haer Veysizade Refath Haer Halil Efendi'ye)
bir senelik abone bedeli olan ve tehrirengize

Sahib-i imtiyaz

Kuti Zada
Mustafa Asif
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