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Osmanlı İmparatorluğundan çeşitli tarihlerde kopmuş olan ve
ülkelerde sürdürmeye çalışan Türk-Müslüman toplulukların kısmi azami, Kıbrıs Türk
Toplumuna nazaran daha büyük ve zengin olmalarına rağmen hiçbirinin basın tarihçesi Kıbrıs
Türk'ününkü kadar uzun ömürlü, mücadeleci ve zengin olmamıştır. Zira, Osmanlı
İmparatorluğu'nun ortadan kalmasından sonra bu toplulukların çoğu ya Türkiye'ye göç etmiş
ya da bulundukları topluluklar arasında kaybolup gitmişlerdir.
-1878'de İngiliz yönetimine girmesine:
-l.Dünya Savaşı ertesin Osmanlı İmparatorluğu'nun ortadan kalkmasıyla bir süre hamisiz
kalmasına:
-1926'da Kıbrıs'ın resmen bir İngiliz Sömürgesi ilan edilmesiyle hukuken İngiliz Müslüman
addedilmesine:
-£.Dünya Savaşı sırasında İngiliz Ordusunda hizmet görmesine:
-1948-1960 yılları arasında Kıbrıs'ın Rumlaştınlması için sürdürülen yoğun çabalar arasında
bocalamasına rağmen, Türklüğünü ve Ada' daki varlığım, Kıbrıs Türk Basım sayesinde
bugüne kadar sürdürmeyi başarmıştır: Bu tez çalışmasında da Kıbrıs Gazetesi'nin Osmanlı
Türkçesi'nden günümüz Türkçesi'ne çeviresi ve içerikleri yer almaktadır.
Bundan ötürü Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Türk basınım bugüne dek, 1989'a kadar, 3-5 yıl
esintisiz ve şerefli bir biçimde Kıbrıs'ta sürdürmeyi başarır. İşte bu başarının 100. Yılım
utlamak amacıyla Lefkoşa Özel Türk Üniversitesi adına Kıbrıs'ta Enformasyon ve adlı bir
eser iki cilt halinde Dr. Dedeçay tarafından hazırlanmıştır. Nisan 1988'de satışa arz edilmiştir.

Dört yıllık eğitimimi tamamladığım ve hala üzerinde yaşadığım adanın 1897 yıllarında
türlü imkandan uzak olmasına rağmen yine de mükemmeliği gazete sayfalarına yansıtan
••
gazete sahibi Kufi Zade Mustafa Asaftır. Gazetesinde ki haberleri son derece objektif olarak
yansıtan, devrin dilini mumtazam bir şekilde okuyucuya sunan, onların milli duygularım
••
yüksek tutmasını her gazetede hatta her cümlede sağlayan,günümüze kadar gelmiş müstesna
gazetecilerden biridir. Bu sebeple bir asır öncesinde ki bu gazeteyi günümüze ulaştıran
_.fustafa Asafı rahmetle anıyor ve günümüzdeki gazetecilerinde onu örnek almalarını
.yorum.
Bu tezi hazırlarken çektiğimiz zorluklara rağmen yararlı bir şeyi ortaya çıkarmanın
sevincini yaşamaktayız ve sizinle paylaşmanın mutluluğu içindeyiz.

Öncelikle

bu yorucu

tez çalışmasına

bizi yönelten

ve çalışma

süresince

tez

danışmanlık görevini üstlenen ve bana her zaman yardımcı olan hocam Yard. Doç. Dr. Ali
Efdal Özkul'a teşekkür ederim. Aynca okul dönemim boyunca yetişmemde emeği geçen,
yönlendirici fikirleri ve kaynaklara ulaşabilmemdeki

yardımlarından

dolayı hocalarım Prof.

Dr. Bülent Yorulmaz'a, Prof. Dr. Birol Emil'e, Prof. Dr. Erkan Türkmen'e, Öğretim Görevlisi
bal Sezer'e, Doç. Dr. Yusuf suiçmez'e, Doç, Dr. Esra Karabacak'a, diğer öğretmenlerime
re

bölüm sekreterlerine teşekkür eder ve şükranlarımı sunarım. Bana; her yönden maddi ve

manevi desteğini esirgemeyen aileme de sonsuz teşekkürler ederim.
Aynca bu tezi hazırlamam da bana en büyük yardımı eden amcam Ahmet Ertem'e
sonsuz teşekkürler eder ve hayatta başarılı olmasını dilerim.
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Sene

9 Safer sene 1311

{KIBRIS)

it-i İştira

Mahall-i Müracaat

oşe'den maada mahaller için bir

Kıbrıs Ceziresi'nde Letkoşe şehri'nde

Iiği posta ücretiyle beraber

Turunçluda Osmanlı Kıraathane Matbaası
131 O Umür-ı İdare ve tahririye için matbaa

KIBRIS

İngiliz Lirasıdır.

namına müracaat olunur.

-ı Letkoşe için
Gönderilen evrak gazeteye derç olunup
seneliği yedi Şilindir.

olunmamasından matbaa mesul olamaz.

ücreti verilmeyen mektuplar

İlanatın be her satırından iki kuruş alınır.

kabul olunmaz

(Şimdilik Pazartesi Günleri neşrolunur.)

-· Ağustos İfrenci Sene I 893

"Siyasiyat, Edebiyat, Ve Funundan Bahseder) 9 Ağustos Rümi Sene I 309

İFADE-İ MAHSUSA
-i Nimet)
Cümle müessesat-ı mahsusa-i melekdariden bulunan Der-Saadette Mekteb-i Mülkiye-i
• enin yetiştirmekte olduğu mahsulün kıymet ve ehemmiyetini tavsif ve taktir etmek
.- ıxaıen kudret-i kalemin ma fevkinde olmakla mümkünsüzdür.

Umür-i Askeriye-i Osmaniyemizin

medar-ı intizamı olup Tarih-i Osmaniyede

bir

i-i fili tutacak müessesat-ı hayriyeden bulunan Mekteb-i Harbiye-i Şahane nasıl bir eser-i

· mahmudi ise, Mekteb-i Melekiye-i Şahane dahi ehemmiyet cihetiyle her halde ondan
olmayan eser-i celil-i ham.idi demektir Mekteb-i Mülkiye'ye tahmil olunan amal-i
:im.'Pnin

ne derecede olduğu tesisi gününden itibaren izhar buyurula gelen asar teveccüh ve

• enen anlaşıldığı gibi yetiştirdiği mahsule dahi ne kadar ehemmiyet verildiği ilk çıkanların
·yyet-i müstakille-i seniyyelerine alınmasıyla müsteban olmuştu. Bu suretle mazhar-ı
ühat-ı cihan-kıymet veli'n-nimet-i azami olan müsteiddan-ı müddet-i kalile zarfında
ve rical ile ifa-yı hüsn-i hizmet yolunda musabakat ederek kesb-i liyakat eylemişler ve
babda devair-i devlete dahi zat-ı hazret-i Hilafet-Penahi'rıin eser ve mülküne imtisalen
7 .tnğu taktirde güzel semereler toplanabileceğini göstermişlerdir.

e dahi mekteb-i mezbürun tevzi'-i mükafat-ı resmi on altıncı defa olarak icra edilmiştir.
i sınıf eden efendiler meyanında tatil-i mezuniyeti ile vatan ve ailesini ziyarete şitaban?

K.ıbnslı efendilerin bi's-selame cezireye muvasaletleri meşhud-i uyun iftiharımız

Bunların kalpleri hissiyat-ı mukaddese-i sadakat ile memlu olduğunu ve fikirlerinin
olan tohm-ı maarifi neşv u nemalandırmaya kabil hizmet-i Hazret-i tacidariye olan
ve arzunun dahi tarik-i tahsilde ibraz ettikleri ikdam ve inhimak? Derecesinde kavi ve
ıulunduğuher hal ve hareketleri ispat eylemektedir ki zerrece şüphe olunamaz.
İşte zir-i himaye-i fuyuzat-vaye-i Cenab-ı Tacidaride bulunmakla şeref-yap olan bu
feyz-i müksebte ala-kadri'l-istita'a tahsil-i ulum ve fünuna sa'y eden Kıbrıs
-ıı:rvtışlarımızın terakkilerini görmekle hasıl olan fahr ve sürurumuz bani-i mektep ve hami-i
aaro

ilm u marifet olan o şehinşah-ı ali-i tebarek zaten muvazabı bulunduğumuz ed'iye-i
tekrar ve te'kide bizi mecbur ediyor.

--- ***** ----------HAV ADİS-İ CEZİRE
Tuzla İskelesinde bazı tuhaf sirkatler vukua gelmekte olduğu hakkında türlü türlü
.-ri::ııbr

deveran etmekte olup ez-cümle birisinin uyurken baş yastığının altında saati ve
para kesesi sirkat olunduğu halde bir imare-i katiaya destres olunamamıştır.
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Polis İdaresi taharriyat-ı mukteziyenin tamamiyle icrasına teşebbüs ettiği cihetle bu

..-.ııımııııı

hırsızlar yakın vakitte yakayı ele vermeleri me'mul olunmaktadır.

Tuzla İskelesinde Akarbaşı nam mahalde İftimi nam şahıs o civardan geçen birinin
çıkarak tehdit ile üzerinde bulunan akçe ve sairesini aldığı polis tarafından haber
alınmakla merkum derhal derdest edilerek taht-ı tevkife alınmış ve muhakemesi ile ta'yin-i
Büyük Meclise atf olunmuştur.

Cezirenin hemen

her

cihetine

işleyen

arabalar

hakkında

bundan

evvelki

-...::1..larımızdasırası geldikçe bend-i mahsus altında ait olanların inzar-ı dikkati celp olunmuş
Lakin teessüf olunur ki arabaların ıslahı şöyle dursun arabacıların hallerine bile atf-ı nazar
bulunmamıştır.
Şimdi ise arabaların köhnemiş bulunmasından ziyade arabacıların acemiliği büyük
muhatarayı davet etmekte bulunuyor ki hakikaten araba ile bir tarafa gitmek için her
- tehlikeyi göze almak icap ediyor.
Kumpanya beş on kuruş istifadesi için arabayı hiç istihdam ve tecrübe olunmuş bir
.-mı

veyahut bir çocuğa teslim ediyor ve iniş yokuşlarda arabayı ne suretle kullanmak lazım
ği bilinmediğinden ya araba kırılarak yolcu yarı yolda kalıyor yahut araba devrilerek
bir kaza-yı müdhişeye sebebiyet veriyor.
Sair yerlerde olduğu gibi burada da Belediye İdaresi bunlara müdahale ederek

lımıpanyaların muallim-i arabacı istihdam eylemelerine sarf-ı dikkat ve himmet etse iyi
mı?

•

Mister

Kopham'ın

mezunen

müddet-i

gaybubeti

esnasında

.ıuıııın.trliğine Kıbrıs ceziresi veznedarı Mister Kalasop tayin olunmuştur.
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Tuzla

Kazası

esi Tarla Bekçileri Kanunu"na tevfikan vaz' olunan bazi rüsum ve tekalifın atide

I

cetvelde gösterdiği üzere külliyen Ve sair bazı rüsum ve tekalifin dahi kısmen

ıe1

- tarlı ve takdiri canib-i ali-i vilayetten nizam-ı mezkur hükmünce haizi bulundukları

FI -yete binaen fi 13 Mayıs sene 1813 tarihinde emrolunmuş olduğun bera-yı ma'lfunat-ı
neşrini müşarun ileyh hazretleri emir buyurmuşlardır. Şu kadarki ol vecihle külliyen
kısmen ta'til-i taktir ve tarhı için tayin olunan tarihten akdem takdir ve kat' edilerek
4*:lbıı"l-eda bulunmuş olması iktiza eden o misilli her bir resim ve teklifin halen kamilen
kabil-i eda bulunması lazım gelecektir.

·

· arası çok silik olduğundan okunamadı.)

olunan teklif

· · ,·e Harir kozası

Ye Harir Kozasının

( ... ?)tarhın ( ... ?)

Hangi( ... ?)

tatinin hangi

dahilinde

tarihinde beden

ta'til

olunduğu

olunduğu

Fi 13 Mayıs

Umfun Kazalar

Sene 1813

dahilinde

Fi 13 Mayıs

Lefkoşe Ve

nafi'

Bafve Girne
Kazaları

oıunan öşrün

~

üzerine zam

dahilinde

Fi 1 Temmuz

Umfun Kazalar

Sene 1813

dahilinde
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Zecriye resmine zam

Fi 3 Mayıs

Lefkoşe ve

Olunan resmin nısfı

Sene 1813

Bafve Girne
Kazaları
dahilinde

Fi 22 Haziran sene 1813

*******************

İ'LAN-1 RESMİ

-KARANTİNAAyvalı ve Kalazomna dahil olmayarak: Aydın Vilayetin Mak:ri'den Ayvalı'ya kadar
olan herhangi iskele yahut mahallinden vurud eden kaffe-i sefainin Tuzla'da bekletilmek
üzere on gün karantinaya vaz' olunmaları canib-i ali-i vilayetten "1879 senesi Karantina
Nizamnamesi" hükmünce haizi bulundukları selahiyete ve me'zuniyete binaen emir
uyurulmuştur.
••

Karlı dağ
ı 18 Ağustos sene 1893

Ba Emr-i Ali imza olunmuştur. Kaymak:am-ımüsteşar-ı vilayet
H:

benet
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(Lefkoşe'nin Çarşısı)

Hakikat, Lefkoşe'nin Çarşısı adeta mezbele haline girmiştir. Taaffun-kerbe ile meyve,
sebze ve sairenin ötede beride çürüyüp kalması manin ve ahirini ve hele çarşı ahalisini pek
muzdarip eylemektedir. Bu çarşıyı gören bir adam her şeyden nefret edeceği geliyor. Sözde
şehrimizde bir belediye idaresi bulunuyor ve bu idare çarşı ağası gibi memurlar istihdam
ediyor lakin teessüf olunur ki nezafete, inzibata dikkat olunmuyor. Veya daha doğrusu
ehemmiyet verilmiyor. Bir gazetenin yapabileceği vazife merciinin nazar-ı dikkatini celb
etmek ise de bu bapta bir kaç defalar ne husus

ile vuku bulan neşriyatın bir semeresi

görülememesi gerçekten bizi müteessir ediyor.
Vakıa caddelerde az çok tanzifata dikkat olunduğu inkar olunamazsa da mumirr-i nas
olan çarşı ve pazarların taharet ve nezafeti cümleden akdem bulunduğundan ve ale'l-husus
böyle bir mevsimde sıhhat-i umumiye nokta-i nazarından en ehem mevaddan olduğundan
belediyenin başlıca bu cihete atf-ı nazar-ı ehemmiyyet eylemesi matlubumdur.

MAHARRERAT
"Kıbrıs" Gazetesi muharrirliği canibine Londra Hükümet-i Mahalliye İdare Meclisi
canibinden Müstemlekat Nezaretine tastir olunan tahriratın mülef bir kıt'a suret-i
mütercemesini müsteşar-ı vilayet kaymakamı almış olduğu emre imtisalen "Kıbrıs" Gazetesi
muharrirliğine irsal eyler.
An Daire-i Müsteşari-i Karlıdağ
Fi 17 Ağustos sene 1893

Londra Şehri'nin cenub-ı garbi cihetinde (Vayt-Hol) da vaki' Hükümet-i Mahalliye
dare Meclisi'nden Nezaret-i Müstemlekat Müsteşarlığı'na yazılan 2-K- Bin sekiz yüz doksan
- senesinin yetmiş sekiz bin üç yüz kırk dört numara ve fi 29 Temmuz sene 1893 tarihli
tahriratın suret-i mütercemesidir.
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Efendim Hazretleri

Şehr-i halin yirmi sekizinci günü tarihli tahriratlannın alız olunduğu iş'arına Hükümet
ı Mahalliye İdare Meclisi'nin emriyle ibtidar ve (Mançıstır)'da koleranın zuhuruna dair
meclis-i mezkurca malumat olmadığım cevaben izhar eylerim.
Şehr-i mezkur Sıhhiye Memuru tarafından mah-ı halin yirmi ikinci günü hitam bulan
haftaya mahsusen tanzim olunan cetvelde "Mançıstır' da

El-yevm Asya Kolerası'ndan vefiyat vuku'atı kaydedilmemiştir.) deyu sarahaten şerh
verilmiş olduğunun ilaveten beyanına memur bulunmaktayım.

Bende-i Muti'leri bulunmakla müftehir.
Katip-i Meclis
(imza) Hio-Oen

(Kıbrıs) Hey'et-i Canib-i Alisi'ne
Atide muharrer layihamı ceridenizin havadis-i cezire sütununa dere ve neşr
eylememizi istirham eylerim.
Lefke Nahiyesi'ne mülhak Flaso Karyesi Muhtarı Sofuklu'nun

dükkanında şehr-i

Temmuz İfrencinin yirmi birinci gecesi zuhur eden harikten dolayı Linolu Ahmed Efendi'nin
mahdumu Mehmed Tevfik ve hizmetkarları Ali Abdullah ve Mehmed Emin ve Hasan
Hüseyin naman kimesneler Polis tarafından derdest ve taht-ı tevkife alınmışlar idi.
28 Temmuz günü Lefkoşe Kam Mahkemesi'nde muhakemelerine bed' olunarak Yani
Mihaili ve Yorki Haralami ve Endoti Ciryano'nun vermiş oldukları şahadetleri, yekdiğerlerine
mübayin bulunduğu gibi mahall-i mezkur keşf ve tedkik olunarak Meclis'e olan ifadeleriyle
beyanlarında pek çok tehallüfat görüldüğünden sümme't-tedavür ihzar edilmiş şahitler
oldukları Meclis'e kanaat gelerek hemen merkumfuıun sebilleri tahliye edilmiştir.
Zaten bu fesat, Flaso Karyesi Hıristiyanları'ndan Linolu Ahmed Efendi'nin bazı
uısurnatı derunlannda şu'le-endaz olan nar-ı adavetin bir şeraresi olduğu cümle indinde
üsellem idi. Lakin ne çare ki hükümeti şu kadar gün işgal ettikten başka bi-gayr-i hakk bu
kadar mazlümiyeti tahte'l-kahr

bi huzur ve mutazarrır eylemişlerdir. Hatta birinci

uhakemeden sonra müddei Sofuklu bazıların iğra ve iğfalatına kapılıp bu davaya kıyam
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ettiği serd ve i 'tizar ederek bila masraf sulha talih olmuş ve iddiasında bulunduğu

yüz lira

zararının dahi beş altı liralık bir zayiattan ibaret bulunduğunu itiraf etmiştir.
Ancak şurası büyük bir haksızlıktır

ki zuhur-u harikin ertesi günü polis

tarafından edilen tahkikatta şahitlerin ikisi hiç bir şey söylememişler

ve diğeri ki Endoni

Ceryano esna-yı harik ve ol şeb-i narinin de mezkur dükkanın sakfı üzerinden iki dönüm
mesafede

Bir ağaç altında ise seyir ederler

iken vermiş

olduğunu

vaki olan ifade-i

mücerredesi üzerine polis tahkikat-ı lazimesini icra etmeksizin derhal merkümünu der-dest ve
taht-ı tevkife aldığı için meclisten edilen 'itap ve tekdire hakikaten müstehak ve şayan
olmuştur.
Vaki'de
ziyade hahişger

bu misillü mevaddın mütecasirlerini
ise de öyle bazı müşevviklerinin

efkar-ı garaz-karanelerine

meydana çıkarmağa polis cümleden

ifade-i feribanelerine hizmet ve bazıların

sem'-i i'tibar ederek kıyam ve kanunun isti'ab edemeyeceği sözler

ile bi günah kimseleri der-dest ve habis ve bu kadar

günler bi huzur ve mutazarrır

layık değildir. Ve bir de karye-i mezküra ahalisinin

mumaileyh Ahmed Efendi'ye

etmek
olan

derece-i husumet ve adavetlerine dikkat olunmalıdır ki idam mertebesinde olan bir cinayetin
isnadına kıyam etmişlerdir.
Ancak Hükümet-i hazıranın tetkikat-ı barikesine düşerek tasmimleri olan rah-ı sakim
kendilerini mühlik uçurumlara isal ederek muhcerib ve pişman olacaklarını düşünememişler
idi. Cenab-ı Hak doğruya mu'In olur hainler de cezalarını bulur.
Doğrusu kaza-yı mezkur mahkeme reisi Sinmar Efendi'nin öteden beri rüyet etmekte
bulunduğu bi'l-cümle deavi ve muhakematta tedkikat-ı müşikaneleri

der-kar ve müsellem ise

de şu maddenin meydana çıkarılması için mebzul ve meşhud olan tahkikat ve tedkikat-ı
adilaneleri cümlemizi memnun ve müteşekkir bırakmıştır.

Fi 14 Ağustos sene 93
Bende Lino Karyeli

••

Ahmed Şevki
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KIBRIS'IN TEFRİKASI
Yadigar-ı Muhabbet

Müeclifi

Ma ba'd

Nazım

Ediniz de gideyim. Uzun söylemeye vaktim yok Beş dakika sonra bizi bahçede
görürsünüz diyerek savuştu. Fi'l-Vfild, mumaileyhanın dediği gibi beş dakika sonra bahçede
bir manzara-i dil-keşa rü-numa oluyordu.
Nevber Hanım ile Mediha kol kola verip, aheste aheste ağaçlar altında gezerek bazı
defada hafif hafif terennüm etmekte ve tahammül-i beşer haricinde olan
seda-yı şevk azalan ise lehleri dahi kanama pür-daz eylemekte idi.
Necib Bey, bu temaşa-yı ruh-perver arasında

ŞU'ANAT-1 OSMANİYE
Port Said'de neşir olunan (Gar) Gazetesi atideki havadisi neşretmiştir.
(Hal) nam İngiliz kumpanyasının (Bergson Hal) Vapuru Süveyş Körfezi'nde icra-yı seyr-ü
sefer etmekte iken kaptanı ansızın kendini denize atmış ve vapuru derhal durduramayıp
arkasından gelmekte olan (Senjil?) Sefinesi'ne işaretler çekilmiştir. Mezkur iki vapur kaptanı
beş bin mil miktarı daire dahilinde taharri eylemişler ise de bir türlü bulamamışlardır.
(Bergson Hal) Sefinesi'nin kaptanı Bombay'dan azimeti esnasında bir mektup alız ile
o andan itibaren pek ziyade mustarip ve müteheyyic bulunduğunu gören ikinci kaptan iki
fer tayfaya yanından ayrılmamalarıflı emretmiş idi. Müma ileyh kaptan her nasılsa taifeleri
iğfal ile şu suretle hayatına bir hatime çekmiştir.
••

Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şahanemizin yetiştirdiği huzzak-ı etibbadan olan Kol Ağası
~

etlü Mustafa Nizameddin Bey'in Doktor Binbaşı nfatlı Besim Ömer Bey'le müştereken

üme etmiş olduğu (Lotow) nam müellif-i şehirin (Emraz-ı Nisa) ismindeki kitabı cemiyet-i
ba-i Osmaniye'ce bi't-tedkik karin-i takdir olarak kendisi şayeste-i mükafat görülmüş olduğu
~ i cemiyet-i mezkura azalığına dahi kabul edilmiş.
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Bahçedeki ağaçların hayluletiyle-

bi't-tab' kah görünüp kah kaybolan sevgilisinin

cemalini bulutlu bir havada doğan Bedr-i münirin haline teşbih ediyordu.
Bunlar şu suretle biraz daha dolaştıktan sonra geldiler. Menhud Pencereye nazır olan
bir kanepenin üstüne yaslandılar. Tatlı tatlı konuşmağa başladılar.
Artık Mucib'in halini hiç sormayınız! Böyle halavet-i mücesseme ıtlakına seza ve bir
müddetten beri hayaline tapınırcasına müptela olduğu Nevber'in -İnsanları değil- hatta hür-i
'aynı bile gerçekten meftun-ı hayret edebilecek derecelerde güzel olan nazenin haramını,
letafet endamını müşahede edince derhal heyacan-ı aşktan çehresi bir al-ı uluv içinde kaldı!
Guya ki sıfat-ı beşeriyetten tecerrüt etmiş de bir olduğu işitilmiştir.

Sirkeci Şimendifer mevkiinde

bir askeri rıhtımı inşası bab-ı vala-yı ser-askerice

mutasavvır olduğu yazılmış idi. Mezkur rıhtımın palanları makam-ı müşarunileyh ile Nafi'a
Nezaret-i Celilesince tasvip olunmağla ameliyata başlanmıştır. Ameliyat-ı mezkura iki ay
zarfında hitam bulacak ve def aten yirmi beş vagondan a.lat ve edavat-ı harbiye ihraç ve irkab
olabilecektir.

Bir müddetten beri Memalik-i Şahane ile Memalik-i Yunaniye'de icra-yı sefaret
etmekte eşranın ifa-yı vücutları maksadıyla ta'kib-i eşkiyaya dair bundan akdem beyne'd
devleteyn akdedilmiş olan maddenin tecdidi için Yunan Devleti Der-Saadet Sefiri tarafından
teşebbüsat vuku bulduğu Der-Saadet evrak havadisinde okunmuştu.
Yunan Evrak havadisi bundan bahsettikleri sırada bu bapta Hükümet-i Seniyyece ibraz
lunan murakatı lisan-ı takdir ile zikrettikten sonra Hükümet-i Seniyye-i Osmaniyye'nin
en beri muttasıf olduğu uluv-i Cenab ile beraber Yunan Devleti'ne karşı ibraz
akta bulunduğu asar-ı destiye ve nişane-i cedid olmak üzere -muahede-i mezkura
üz akdedilmemiş olduğu halde- Alasonya'daki Fırka-i Şahane'ye şimdiden evamir-i
nıkteziye i'ta ve fırka-i mezkuramn gayret ve ikdamı semeresiyle hayadid-i Yunaniye'ye
raıaklık etmekte bulunan

Saika şekline temessül eylemişti!
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Kemal-i telaş ile yerinden kalkıp odanın içinde gezinerek bazan ma'şükasının

yanına atılmak

için pencereye koşar, bazı kere de dışarı fırlamak kastıyla kapıya kadar gidip yine ric'at
ederdi!
Şu hal-i müthiş, biraz daha devam etseydi, biçare Mucib'in orada bayılıp kalması
mukarrer idi.
Bahçede kanepe üzerinde karşı karşıya oturmakta bulunan ve sigaralarını içerek nazik
nazik hande-baş olan iki levha-i letafet yine yukarıya çıkmak için yerlerinden kıyam edip ağır
ağır geldikleri semte doğruldular.
Mucib Bey'in, gönlündeki galeyan-ı sevda kızın
Ma ba'di var

(Nasağa) namında bir çobanın derdest olduğu gibi Yunan Hükümeti
şekavetle

tavsif ve ilan edilmiş olan şaki-i meşhur (Handoros?)'un

canibinden

dahi yine asakir-i

şahane'nin isr-i gayret ve himmetleri sayesinde tutulmuş olduğunu beyan ile şükran ve mesar
etmektedirler.

HAV ADİS-İ HARİCİYE
Aç durmak sanatının meşahir-i müntesibiyyetinden olan Amerikalı Mösyö (Seymor?)
endisinin beş altı hafta kadar aç ve susuz durabileceği gibi yine o kadar havasız
yaşayabileceğini beyan etmekte olup muma ileyh tecrübesini iki metre umkunda birbir kabir
hafrıyla derunu üç bölmeden ibaret bir sanduka ile kendisinin oraya vaz'ı suretiyle icra edecek
·e kabrinin üzerine arpa ekilerek neşv-sı nema bulmadıkca çıkmayacak imiş.
Şikako Şehri Belediyesi mumaileyhin şu iddiasını mevki-i tatbike vaz'a ve kabir
etrafında bekçiler bulundurmak suretiyle muvafakat göstermiş olmağla -Ağustos'un

on

şinden itibaren Mösyö (Seymor?) diri diri gömülecek ve Eylül'ün yirmi dördüne doğru
kabri üzerindeki ekinler idrak edip de biçilirken dışarı çıkacaktır.
Mumaileyh kabirde bulunduğu müddetçe tel vasıtasıyla bekçilerle muhabere edecek
·e ister ise müddet-i muayyeneden fakat yalnız bir kaç gün evvel yer yüzüne çıkabilecek imiş.

I1

Avrupa gazetelerinde okunduğuna

nazaran Şikago Umumi Sergisi'nde teşhir

bir arslan ahiren mahfuz bulunduğu demir kafesin parmaklıklarını
ederek biçareyi parçalamak
efendisinin

muhatara-i

üzere

altına alır. Mumaileyhin

mevtte bulunduğunu

olunan

kırıp sahibine hücum

(Teron ?) namındaki kelbi

gördüğü gibi vakit zayi etmeksizin

hemen

arslanın boynundan yakalayıp kendisini toplayıncaya kadar hareketsiz bırakarak şu suretle
sahibini kurtarır. Daha garibi şudur ki köpek şu muvaffakiyetten
efendisinin

dest-i terbiyesine

sonra arslanı sürükleyerek

teslim ile bir daha hücumu halinde yine aynı müdafaada

bulunabilmek üzere bir mevki tutar. Arslan muallimi tarafından
(2.Sütun)

adem-i itaati için te'dib olunduğu sırada altı bini mütecaviz halk tarafından köpek
alkışlanır ve sadakati kadar malik-i deha olan kelb huzzara bir tarz-ı müteşekkirancde
mukabele eder.

Yunanistan'da

kain "Meseloneyi?) Kasabası ahalisinden ve Yunan tebaasından Vasili

Baba Yani ile Yanya meyhanecilerinden

Prevezeli meyhaneci Kosti'nin bir müddetten beri

meyhane altındaki mahzende kalb-ı meskükat imal eylemekte oldukları haber alınmakla
mahalli-i mezkur derhal Yanya polis Ser Komiseri tarafından basılıp takliden imal olunmuş
bir takım meddi ve meddi çarıkları ve bir takım franklar ile Yunan meskukat nuhasiyesi ve
bunların a.lat ve kalıpları ve yüz şişe kadar muhtelif ecza ve altun ve sim meskükat suret-i
imalini mübeyyin üç kıta tarif-name bulunmuş ve mütecasirin-i merkuma elde edilerek taht-ı
tevkife alınmışlardır.

•
(Honk Kong)dan vurud eden ahbara nazaran (Şansi) Eyaleti'nde Kaht-u ğala hüküm
erma olmakta ve afet-zedeganın miktarı gittikçe tezayüd eylemekte ve aile sahipleri
evlatlarının açlıktan öldüklerini görmemek üzer dün fiyatla satmakta, taliplerine furuhat
eylemektedirler.
İşbu dahiyenin cümle-i tesirat-ı mü'limesinden olarak binlerce nüfus açlığa tahammül
edemeyerek ve bi-ruh olarak sokak ortasına düşüp kalmakta imişler.
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KISM-i EDEBİ
Rüzgar etti perişan gonca-i amalimi!
Yerlere çarptı deriğa sağir ikbalimi !
Dehr-i dün tesri' eder esbab-ı izmihlalirni
Bir garip halette gördüm ah istikbalimi
Ey saba git söyle yare söz-nak ahvalimi!
Tab-ı firkatten nümayan oldu bin ye's-i fütur
Saflıa-i dilden silindi nakş-ı asar-ı sürür
Kuş gibi, uçtu gözümden def aten hab-ı huzur
Her taraftan beklerim, bir yandan etmez zuhur!
Ey saba git söyle yare söz-nak ahvalimi!

Böyle mi etmiştik ol dilberle biz ahd-u vifak
Tali'im etti beni dü-car-ı alam-ı firak
Neyle def' olsun acep bilmem bu derd-i iştiyak
Eylemezsen nazmı canana bari iltihak
Ey saba git söyle yare söz-nak ahvalimi

MÜTENEVVİ' A

-Yüz altı yaşında

bir ihtiyar-Bu

ser-levha

ile refikimiz

"Konya"

Gazetesi'nde

•

okunmuştur.

Şehrimize yüz altı yaşında ve Hacı Mehmed Dede namında bir Pir gelmiştir. Bu zatın
anası Ahiska muhacirlerinden
memleketinden

ve erbab-ı tababetten

olup bundan elli altmış sene evvel

der-Saadete hicret ederek silk-i celil-i askeriyeye

rütbesini ihraz etmiş ve bir müddet sonra Kol Ağalığı'ndan

dehalet ve kol ağalık

istifa ile tarikat-ı Aliyye-i

Mevleviyye'ye sülük eylemiş olduğu haber veriliyor.
Kendisi üç defa Hicaz-ı ma'firet tıraza azimetle ifa-yı fariza-i Hac etmiş olduğu gibi
şimdiki vurudıyla beraber üç defa da şehrimizde
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defın-i hak-ı atımak olan Mevlana

Celaleddin-i Rümi kuddise sırruhu's-sami

hazretlerini li ecli'z-ziyare gelerek dergah-ı feyz-i

iktina-i cenab-ı pirde vaki' misafirhanede misafireten ikamet edip evkat-ı hamsede dergah-ı
şerifin mescidinde eda-yı salat ederek ruz-u leyl ibadet ve tizkar-ı evrad ile müşteğil salih ve
abid bir zattır.
Mumaileyhin kuvve-i bedeniyyesi yerinde olup meclis-aradır. Her ne ki sual olunursa
izahına kanaat bahşedecek surette cevaplar vermektedir.
Ezmine-i

salifeden

mübahesatta

bulundukça

meclisinde

mütalaa eder veyahut dinler gibi hayran olup kalır, Meclisinden

bulunan

zevat-ı

ayrılmamak

tevarih

arzusunda

bulunuyorlar. Şimdiye kadar mumaileyhin yaşında adam görülmemiş denilse de fakat bu zatın
her hal ve kalindeki görülen ahval-i pesen-dane gıbta-bahşadır.

Sahib-i İmtiyaz
Kufi Zada
Mustafa Asıf

••
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(Pazartesi)

Şerait-i İştira

Mahall-i Müracaat

fkoşe'den maada mahaller için bir

Kıbns Ceziresi'nde Lefkoşe şehri'nde

seneliği posta ücretiyle beraber

Turunçluda Osmanlı Kıraathane Matbaası
1310

KIBRIS

-arım İngiliz Lirasıdır.

Umür-ı İdare ve tahririye için matbaa

namına müracaat olunur.

-üfus-ı Lefkoşe için

Gönderilen evrak gazeteye derç olunup
olunmamasından matbaa mesul olamaz.

· seneliği yedi Şilindir.

İlanatın be her satırından iki kuruş alınır.

ücreti verilmeyen mektuplar
kabul olunmaz

(Şimdilik Pazartesi Günleri neşrolunur.)

Ağustos İfrenci Sene 1893

"Siyasiyat, Edebiyat, Ve Funundan Bahseder) 26 Temmuz Rumi Sene 1309

İFADE-İ MAHSUSA
Cemiyet-i beşeriye içinde pek çok umur vardır ki zaman ve menşelerinden bakıldığı
de ahval-i adiye sırasında kimsenin nazar-ı dikkatini bile celp etmeksizin geçer ve vakit ve
zamanında bakılmak hususunda -velev cüzi olsun tekasül gösterildiği taktirde dahi azim bir
gaile suretinde runema olup milletin huzur ve rahatım bozar.
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-~

Ezcümle cezire ahili-i İslamiyesinin tenasül ve zürriyetin teksirine ehemmiyet
vermemesi meselesi şüphesiz bu sıraya dahil olacak mevad-ı mühimmenin birincilerinden ad
olunur.
1881 senesinde icra edilen tahrir-i nüfusta zükur ve ünas dahil olarak 46543 İslam ve
139630 Hıristiyan yahut bilumum nüfusun (186173) hemen dörtte biri Müslüman ve üçü
Hıristiyan olduğu gösterilmiştir.
1891 senesinde icra olunan tahriri-i nufusta 24788 zükur ve 23138 inas olarak ahali-i
İslamiye ceman 47926 ve Hıristiyan ahali ise 82050 zükur ve 7931O inas olarak ceman
161360 nüfusa baliğ olmuş olduğu zanib-i Hükümetten idarehanemize gönderilen cetvellerle
raport malından müstaban olmuştur.Demek oluyor ki 1881 senesi nüfusuyla 1891 senesi
nüfusu birbiriyle mukayese edildiği suretle Rumlar yüzde 1,9 terakki ve Müslümanlar yüzde
1,5 tenakus ettiği görülüyor.
İtikat-ı acizanemizce irade hasıl olan bu nispetsizliğin illet-i ğaiyesi , vakit ve hali
hikmetçe, bir çok erbab-ı şebabın izdivaca adem-i meyli ve rağbeti ve müteehhil olanların
dahi tenasül ve zürriyetin devam ve teksirini mene gayreti olduğu malum olan bir hakikattir.
Teehhül etmek hususunda ahali-i İslamiyedeki adem-i rağbet ve rehavetin nereden
ileri geldiği sorulsa esbab-ı müteaddide meyanında başlıca buradaki
adat ve şarait-i izdivaciyenin müşkilat-ı tasibatından bahisle iktidarları haricinde bulunduğunu
söyleyeceklerdir ki el hak kabil-i tekzip ve inkar değildir.
Adat-ı mukaddese-i İslamiye meyanında şerait-i izdivaciyenin iki rükün-i rekini
hi.keminde bulunan mihir-i muaccel ve müeccel ile masarifat-ı sairenin adilane bir surette
olmayıp tahammül ve iktidar haricinde olarak teklif ve irae edilmiş olması her iki tarafın dahi
mücerret olarak izaa-i evkat ile izale-i hayat olmalarına bais olduğu müsellem olan bir
eyfıyettir.
Ne hacet, balada gösterilen nüfus cetvel ve raportları müslim zükur ve inasın ancak bir

fı müteehhil olup diğer nısfı mücerret yaşamakta olduklarına
delalet eder ki nüfusça
•

hasıl

olan tenakus bu cihetten ileri geldiğine şüphe olunamaz .
Her suretle rehber-i necat ve selametimiz olan ve ahkam-ı münifesine tamamıyla
yat ve riayetimiz bulunan şeriat-ı Ahmediye'de fırka-i naciye-i İslamiyenin tekessür ve
tezayüdü maksat ve hikmetine mebni bir yetim, Nebi-i Kerim Efendimizin dehan cevahir eşanından (Tenakehü Tenaselü) Hadis-i celili şeref-sudur buyrulmuştur. Bu halde denmek
uyor ki tenasül ve zürriyetin suret-i daimede tezayüdü emr-i münakehatın bir nispet-i
adilanede cereyanıyla husule gelebilir yoksa teehhül etmek niyetinde olan bir adama cihaz ve
namlarıyla tahammülü kuvvetinde bir bargiran teklif olunursa ru-yı imtina göstermesi
2

tabiidir. Çünkü temin-i istikbal ve maişet için hasbe'l-zaman

her vesileden istifadeye çalışan

bir adamın kendince sermaye-i servet ve saadet ve daha doğrusu idame-i hayatına vasıta-i
suhulet olan beş on kuruşu bir anda heba etmesi ve ferdası gün ne yapacağını düşünüp
durması hep ne yapacağını düşünüp durması hep esbap-ı meşruhadan neşet eylemektedir.
Binaenaleyh ehli İslamın teksirine mani olan esbabın izalesine himmet edip de suret-i
izdivaç hususunda

bir dereceye

kadar teshil-i

tekalif ve muamele-i

Hakkaniyetkaride

bulunacak olur isek her halde muvafık-ı akıl ve hikmet bir harekette bulmuş oluruz.

AHV AL-İ ALEM
Asr-ı terakkiyat hasr-ı Hazteri Padişahide sahanuma-yı husul olan müseser fiyuza bir
lahika-i meşkure olmak üzere ahiren Osmanlı erkan-ı harp zabıtanı tarafından ihtira olunan
dumansız barutun tecrübeleri bi'l-icra Fransa ve Almanya ve İngiltere ve Avusturya ve
Amerikada

icat edilen yirmi yedi cins emsalinin cümlesine faik ve mürecceh olduğu

tahakkuk ederek orduyu hümayunlar için suret-i katiyede kabul olunduğu malumdur.
(Tan) Gazetesinin der-saadet muhbiri bu muvaffakiyet-i azimeyi mensup olduğu
gazeteye işar ettiği sırada böyle mükemmel bir barut ihdası Hükümet-i Seniye-i Osmaniye
için mucib-i iftihar olduğunu ve eser-i mühim-i mezkurun Avrupa İlm-i fununca fevkalade
canip-i dikkat olacağını ispat eylemiştir.
Bu devr-i alide saha-i imkana gelen kaffe-i Etrak'a hep fiyuz Hazreti cacidari netisidir
~

Elbette Osmanlılar'a medar-ı mefharet olacağından muhbir-i muma ileyhin ifadesi külfe-i
teyidden müstanidir.
••
Osmanlılar ilm-i siyasete kıdem-i nehade-i celadet oldukları zamandan ibtida eylemiş
ve top be alat -ı harbiye-i saire ihdası sureti ile dahi tecelli etmiş olan kuvve-i harika-i
ihtiraiyeleri en iyi dumansız barutun keşfi sureti ile bir teceddüt göstererek meşahir-i fünun
aşinayan-ı milen-i saireye ezserlu gıpta ferma olmuştur.
Osmanlılar öteden beri fünun-ı harbiyede isbat-ı iktidar fevkalede eden milletlerin en
drincisidir.
Devr-i celil Hazreti Şehin Şahide dahi mükerrer ateşli tüfeklerin cümlesi suret-i
muşikafane de muayene edilerek son sistemde (Mavzer) tüfeği gibi sair mükerrer ateşli
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tiifekler içinde rüçhanı bilimum Avrupa zabıtanının teslimkerdesi olan bir tüfek kabul edilmiş
re

gerek hariçten celp olunan gerek fabrika-i hüınayunlarca imal edilen toplarla esliha-i

sairenin dahi mükemmeliyet ve nefaseti dahi vareste-i izah bulunmuştur.
Dumansız barut ihtirağı bu muvaffakiyatın neticesi hükmünde olup saye-i padişahide
daha nice nice müessir-i fenniye-i zatiyemiz ile ordularımızın teçhiz ve sahaif-i tarih-i
ihtiriatımızın tezyin edileceği derkardır.
Bu gibi terakkiyat mucibi'l -mubahatının müsebbib-i yeganesi veli nimet bi-minnet-i
az.aınımızPadişahımız Efendimiz Hazretlerinin her vakit olduğu gibi bu vesile ile dahi tekrar
eviye-i hayriye-i mulukaneleri her Osmanlının en mukaddes bir vazifesidir.

HAV ADİS-İ CEZİRE
Kıbrıs Hüccacının ekserisi Beyrut tahaffuz hanesine bi's-sıhat ve'l-afıye muvasalet
eyledikleri müfti-i cezire faziletli Hacı Rıfkı Efendiyle diğerlerinden alınan telgrafnamelerden
müsteban olmuştur.
Hüccac-ı mumaileyhin bir kısmı dahi ya henüz Tur'da veyahut İzmir tariki ile avdet
etmek üzere yolda oldukları evvel vurut eden muharrerattan anlaşıolmaktadır.
Hemen hüccac-ı mumaileyhin, evvel ve ahir zikir ve ziban-ı anım olan, kemal-ı
tenderiseti ve afiyetle vatanlarına muvasalatları daavatı bu kere de tekrar isal-ı Rab
perverdigar kılınmıştır.

"Kıbrıs" Gazetesi Müdürlüğüne müstemlekat nezaretinden mevrut" bir kıta telgraf
namenin atide muharrer suretini müsteşar-ı vilayet kaymakamı almış olduğu emre imtisalen
"Kıbrıs" Gazetesi müdürlüğüne tebliğ eyler:
Mencistır'da" Koleradan vukuat olduğu hakkındaki rivayetin aslı yoktur.
An daire-i müsteşari-i Karlı Dağ

An asl laskiyeli olup üç dört seneden beri Tuzla İskelesi Gümrük Müdürü Mister
Morto'nun haneside hizmet etmekte iken gençleri kasaba-i mezbure polis kumandarinin ettiği
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- he üzerine Ahmet Memiş'in hanesi taharri olunduk'da

efendisinin hanesinde sahte eşya

larak bir çok şeyler bulunarak derhal taht-ı tevkife alınmış ve merkum dahi hakikati inkar
etmeyerek ikrar ettiği muhbiriz tarafından bildirilmiştir.

Beş sene kürek cezasıyla mahpus iken ikmal-i müddet ederek sebili tahliye olunan
er ve ğono kalyevi ahmet İbrahim Menar kariye*i mezbureyi Derviş'in

mea eşya beş bap

odayı havi hanesini geçen temmuz ifrencinin yirmi sekizinci günü ihrak ederek çifte tüfeğini
line almış ve harikin yanı başına oturarak itfaya gelenleri tahvif ederek içlerinden ısrar eden
· kişiyi elindeki tüfeği ateş etmiş ise de isabet ettirememiş ve hemen o anda firar etmiş ve
erkumun takip ve der-destine Lefkoşe Polis İdaresi'nden Mehmet Çavuş maiyetinde beş altı
fer zaptiye efradıyla izam olunmuş olduğu cümle-i mustahberat mevsukadandır.

Canib-i Ali-i Müsteşariden idare hanemize vurut eden
(Kıbrıs Zabıta Dairesi İlanı)
Güzel ahlak sahibi bulunup da Kıbns'ın zaptiye ve hapishane hizmetlerine girmekliği
arzu edenlerin Lefkoşe'de Hükümet Daireleri mevkiinde Zaptiye Baş Kumandanı Dairesi'ne
rarmaları güzel ahlak sahibi iduklerine dair kendi Köylerinin Muhtar ve Azasından ve Şehir
re Kasaba ahalisinden

bulundukları

halde Mahalleleri

undukları maruf bir veya daha ziyade kimesnelerden

Muhtarıyla

ehl-i ırz takımından

şahadetname alız etmiş olmaları

lazım geleceği ilan olunur.
Türkçe yahut Rumca okuyup yazmaya muktedir bulunan açık göz genç kimesneler
için bu güzel bir fırsattır çünkü sıfatlar insanın zaptiyelik hizmetinde çabuk paye kazanmasını
temin eylediğinden zekavetli kimesneler yerli zabıt payesine kadar vasıl olabilirler .
•

Zaptiyelere aşağıda gösterildiği üzere kışlık ve yazlık roba verilir şöyle ki :

Zaptiyeliğe kabul

olunduk da her sene

Çuka çıkın

2

1

Şiyak çıkın

2

1

Bel kuşağı

2

1

Fes ve poskül beherinden

1

1

Beyaz çıkın

1

1
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Pantolon beyaz

1

1

Tuzluk

çift

1

1

Lapçin (Piyadelere)

çift

2

2

Çizme (Süvarilere)

çift

2

2

Yağmurluk

1
çift

Çorap

Dizlik (Süvariler için çukadan)
ezalik (Piyadeler için şiyaktan)

2

2

1

1

1

1

Maaşlar her onbeş günde bir tediye olunur.
Zaptiye heyetinin muhtelif payelerine ber vech-i ati maaş verilir şöyleki:

Yerli Zabitlere

üçer ve dörer Şilin yevmiye

Çacuşlara

bir Şilin ve dört buçuk kuruş nuhas yevmiye

Onbaşılara

bir Şilin ve iki kuruş onar para nuhas yevmiye

Neferata

birer Şilin yevmiye

Süvariler

birer Şilin yevmiye

Zaptiyelere

çavuş payesinden

nefere kadar iktidar ve liyakat gösterenlere

iş bu

_ evmiye maaşlardan başka hüsn-i ahlak için günde bir veya iki yahut üç nuhas kuruş fazla bir
t dahi verilir ve bunlara

çıkmalarından

nizamen tayin olunan yaşı geçirmelerinden

Dolayı zaptiyelikten

çıkarıldıklarında

hizmetlerinin

yahut çürüğe

müddetine

göre birer

ükafahat-ı nakdiye dahi ita olunur elverir ki hizmetlerinde güzel tavır ve harekette bulunmuş
lsunlar.
Süvarilere kendi yevmiye maaşlarından başka atlarının saklaması için alıverecek kadar
yem tahsisatı dahi verilir ve bundan maada atlarının fenalaşmasına karşılrk ve eğer vesaire
tamiri ve nal parası olmak üzere fazla olarak ay be ay bir meblağ tediye edilip bu dahi senede
kaca iki lira on dört Şiline baliğ olur. Süvarilerin atları artık hizmete yaramadıklarından
endilerine bundan dolayı irice bir tazminat ita kılınır.
Hapishane vardiyanlarına aşağıda gösterildiği üzere maaş verilir şöyleki :

Çavuş vardi yanlara

Bir Şilin ve yedişer buçuk kuruş nuhas yevmiye

Onbaşı

"

Bir Şilin ve beş kuruş on'ar para nuhas yevmiye

_;efer

"

Bir Şilin ve üç'er kuruş nuhas yevmiye
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Muavin-i nefer "

~~~~~~~~~~~~~-"'7':"'

Bir Şilin ve birer kuruş nuhas yevmiye

Hasta olanlara hekim tarafından bad-ı hava olarak bakılır ve ilaç verilir ve hasta
zaptiyeler Lefkoşe'de bulunan yeni hasta hanede yatırılarak ehliyet ve malumatlı hasta
bakıcılar tarafından bakılır.
-

Evli olan zaptiyeler hizmetlerine lüzum görülmediği vakitlerde kendi hanelerine

varmağa

KIBRIS 'IN TEFRİKASI

Yadigar-ı muhabbet

müellifi

Ma badi

nazım

Şiddetli, örüldü. Nevber Hanım Validesi ile beraber gelmişti.
Kapı, açılır açılmaz, misafirleri istikbal için Mediha Hanım yukarıdan aşağı bir saat
fevkalade indi.
Bunun üzerine iptida büyük hanımın ihtiramkarane ettiğine vardıktan saniyen
Nevber Hanıma dahi mübtesimane bir temenna ettikten sonra her ikisini de tazimat-ı faika ile
yukarıya isal eyledi.
Mediha Hanım'ın validesi hemen yerinden fırlayıp gelenleri karşıladı.
Bunlar-mütekabilen bütün gönüllerini istila eden meserrat-ı mahsusa simalarını
aks-i inzar

Serbesttirler ve bekar olanlara zaptiye kışlasında yer verilir.
"'

Fi 31 Temmuz Sene 1893
Zaptiye Baş Kumandanı
1

: 1 : Kerşu
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ŞU' ANAT-1 OSMANİYE
(Viktorya) Zıhnsındaki mağrukların ecsadını tahrri zımnında Trablus'dan Tordos'a
kadar sevahili ket ve güzar eden karvaz ve Haziran'ın onbeşinci günü karaya düşmüş ve tahli
için iki kıta zırhlı bi'l -irsal Kırvazurun hamil bulunduğu dört kıta toplam mea zabıt yüzkırk
beş nefer mevcudu çıkarıldıktan sonra Kırvazur dahi bi't-tahlis Trablus'a getirilmiştir.

Taht-ı hümaye-i fiyüzat-vaye-i Cenab-ı Padişah.ide ve Bahriye Nazırı Devletli Hasan
Hüsnü Paşa Hazretlerinin Riyasetlerinde olarak gelecek Ağustos'un 16'ıncı günü Mora'da bir
mutad bir kayık yarışı icrası mukarrer bulunmuştur.

Sirkeciden Üsküdar'a kırk metre irtifaında ve yirmi metre vüsatında olmak ve
şimendifer ile tramvaya ve mürur ve ubura mahsus üç tariki ve etrafıbda gazino ve dükkanları
havi bulunmak üzere havai bir köprü ile beraber Üsküdar'dan Bağdat'a kadar bir şimendifer
hattı inşaası imtiyazının

Olduğu halde-güle güle odaya dahil oldular.
Merasim-i mühimma nevazi layıkıyla ifa olundu. Mucib Bey ise bulunduğu alem-i
tenhayide bir taraftan şiddet-i intizar ve bir taraftan galeyan-ı efkar cihetleriyle adeta
çıldırmak derecelerine gelmiş, ve hatta şu tinekna?-ı ıstıraptan tahlis-i can için bir aralık avzı
çıktığı kadar haykırmak istemişti.
Bereket versin o sırada hemşiresi yanına gelerek dedi ki: Ey... artık dideler ruşen!
Nasılsınız bakayım? Sahihan keyfiniz yok gibi görünüyor! Ne oldunuz? Canınız sıkılıyor öyle

·,

•

mı.
Mucib Bey -

A...

insaf Merdiha! Allah bilir iki saattir şu mezarın içinde helecan-ı

kalpten çatlıyorum! Hem sen bana baksana! Bu

3.Sütun
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Zininde ihsanı istirham olunmuş ve bu hattaki evrakı makam aidince tetkik olunmakta
unmuştur.
İmtiyaz-ı mezkuru Amerikalı muktedir bir heyet-i maliye namına talep eden zatın
_.•enderes Nehri'nin tathiri ile seyr-i sakaına salih bir hale ircah etmek imtiyazına ihtihzal
etmiş olan Ohanes Abdullah Sahanciyan Efendi der-saadet evrak-havadisinde okunmuştur.

Beyler Bey'de İstavroz Çarşısında kain Yunanlı Sarı Yani'nin bakkal dükkanından
Temmuzun 23.cü günü harik zuhur ederek etrafına sirayetle 23 dükkan ile 10 bah hane ve bir
olis Karakolhanesi ve bir Belediye kolası muhterik olduktan sonra İtfa edilmiştir.
Ateşin zuhurunu müteakip

derununda bulunan gazlar iştigal etmiş ve dükkanda

yatmakta olan çırak Yorki ile Yani muhterik olmuşlardır.

Rumi Haziranın yirmi ikinci günü Cidde' den Turisina'ya sekütlu vapuruyla 850 Hacı
Ierek karantina altına alındığı ve şehr-i mezkurun yirmi sekizinci gününe Turisina tahaffuz

esine vurut eden hüccac saadet? Miktar mecmuu beş bin iki yüz kişi olmuştur.

Cümle-i eltaf -ı merahim kesteri Hazreti Cihan-haniden olmak üzere fukara ve zuafa
medrese
Azap-ı elim çok vakit devam edecek mi?
Mediha Hanım - Ne çare! Sabır etmek lazım gelir! Meşhurdur ki "cefayı çekmeyen
sefanın kadrini bilmez, derler.
Mucip Bey - her ne ise biraz daha çekeriz. Lakin, bu bahta valideye bir şey açtınız mı
Mediha hanım-Ne gibi?
Mucib Bey - Bu gün evde kaldığımı biliyor mu?

•

Mediha Hanım - Hayır! Keyifsizliğinden hiç bahsetmedim. Sizi yine kalemde
zannediyor!
Mucib Bey- oh! Teşekkür ederim, bin kere teşekkür ederim, bundan dolayı hakikaten
un oldum.
Mediha hanım öyleyse bendenize müsaade
Ma ba'di Var
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Nişin olan talebe-i ulürrı'un hastalıkları halinde muhtaç oldukları edviyenin devair-i
lediye canibinden meccanen i'tası hususuna irade-i seniyye cenab-ı Padişahi şeref-sudur
uyrulmuştur.

Betrut sevahilinden mürur eden İngiliz Bandıralı (Remray) Kaptan'ın
(Palanov) nam Vapur hava sisli olmak münasebetiyle

süvar olduğu

yolunu şaşırarak Beni Sa'ab Kazası

dahilinde Balaka İskelesi civarına düşerek sahile beş altı mil mesafede karaya oturmuştur.
Mezkur Kaza'mn
·apuru arkasına

istihbarım

bağlayarak

olduğundan yüzdürememekle

müteakip

Beyrut'tan

tahlis için hayli çabalamış

çıkarılan bir römokur mezkur
ise de oturduğu

mahal taşlık

sefine-i kazada bilahare parelenip batmıştır. Vapurun enkazı

sevk-i emvac ile Beni Sa'ab İskelesi civarına kadar gelmiştir bu esnada vuku bulan zayiat ve
telefatın miktarı meçhuldür.

Hadde Hane ameliyat Mektebinden mezun Mülazım-ı Evvel fütuvvetli
Efendi'nin

gayet sehli't-tahrik

makineler ihtira'

Bekir Sıdkı

nev-usul bir harig tulunbası ile bu gibi müfit daha bazı

eylediği ve ihtira'at-ı

vaki'kiasının

ticariye bil-icra muvafık-ı matlup

bulunduğu işitilmiştir.

(TA'ı¥IN-İ HUDÜD)
Memalik-i Mahrüsa-i Şahane ile Sırbistan hududunun mükemmelen tayini için hudud-ı
mezkura boyunca yekdiğerine teller ile merbut sütunlar rekzi mukarrer bulunduğu ve bu bapta
icap eden ameliyata nezaret edilmek üzere Sırbistan Hükümeti tarafından der-Saadet Sefareti
Ateşe Milteri (Ne şıh) murahhas tayin olunarak Belgırat'a azimet ettiği gibi Hükümet-i
Seniyyece dahi kariben Selanik'te bulunan asakir-i şahane zabıtamndan bazılarının mahalline
izam buyurulacağı karşı gazetelerinde okunmuştur.
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HAV ADİS-İ HARİCİYE

Şu son senelerde Amerika'da medeniyetin terakkisi nisbetinde ahlak ve sıhhat-ı
ümiyenin dahi muhafazası hususuna ait tedabirin nazar-ı itinaya alınmakta olduğu nazar-ı
;ııı,ıuau.

ile görülen
Mevaddan olup ez an cümle kıta-yı mezkurede bulunan bir hükümet-i ümmi'l-habais

müskirat istimalinin men'i kastıyla dahil-i idaresi olan bilcümle baladaki meyhaneler ile
· oları memnüiyet-i şedide tahtında olarak set edilmiş olduğu gibi ebna-i beşerin mübtela
ıığu devahiden başlıcası bulunan tütün istimalinin dahi önünü almak üzere bu kere bir
ir-i ibtidai ittihaz eylemiş olduğu gazetelerde görülmüştür.
Tedbir-i mezkur iktizasınca on altı yaşından aşağı olup sokaklarda sigara içmekte
uklan görülen bilcümle gençlerden külli miktarı ceza-yı nakdi alız edilecektir. Hükümet-i
zküraca müttehez olunan şu iki tedbirin memalik-i sairece bi'J-kabül daha etraflı olarak
iki hayır-hahan-ı alem insaniyetçe muntazar bulunduğuna şüphe yoktur.

YUNAN VAPURLARl'NIN MÜZAYEDESİ
Şire'de (Sivestiye Elenik) Kumpanyasının Vapurlarının emr-i müzayedesine ibtidar
edilmiştir. Talipler arasında birkaç İngiliz dahi bulunmakta ise de ağlebiyetle İdare-i Mahsusa
e Gürcü ve Pantaloun Kumpanyaları tarafından bi pay örülmektedir.
Ahiren Londra' da vuku bularak bir çok mağazaların yanmasını mucip olan harikten
.ukua gelen hasaratın miktarı on milyon franka baliğ olduğu gazetelerde görülmüştür.

"'
.
((Kinstavun)dan keşide kılınan bir telgrafrıame mealine nazaran (Elrator)
namlngiliz

Top-Çeker sefinesiyle kömür hamulesi bir yük vapuru arasında müsademe vukua gelerek
Top-Çeker Sefinede bir takım hasarat vuku bularak rovlor indahtına mahsus olan toplardan
biri de bu sırada deryaya fırlamıştır. Hasar-ı vaki 602000 Frank üzere tahmin ediliyor.
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Şehr-i Temmuz

İfrenci'nin

on ikinci günü (Mord) isminde bir İngiliz Sefıne-i

iyesi (Şatam) Liman-ı sayfiyesinde lenger endaz iken bir torbito istimbotu gelip mezkur
azora çarpmış ve her iki sefine de kazazede olmuştur.

Madrid'ten

15 Temmuz tarihli keşide kılınan bir telgrafname

ybun) nam Alman Vapuru (Singapur)dan

(Havun)'a

mefadına nazaran

gitmek üzere iken (Almariba)

unda gark olmuştur.

(Saygun)'dan (Tan) Gazetesi'ne vuku bulan işara nazaran (Hona) Adası'ndaki Fıransız
eri kumandanı Siyamlılar'a karşı bir müfreze-i askeriye sevk etmiş ve zuhura gelerek üç
~ devam eden muharebe neticesinde dört İstihkam Fıransızlar'ın eline geçmiştir.

l.ondra'dan alınan malumata göre şehr-i mezkür'da geçen hafta bir harik zuhur ederek emtia
. ticariye vazına mahsus takriben elli mağaza yanmıştır.

Şikago müşhir-i umumyesine karib bir mahalde harik zuhur eyleyerek itfaya gitmiş
lan tulumbacılardan

yirmisinin muhterik altmışının mecruh ve beşinin dahi sukut eden bir

ola altında kaldıkları ve sergi ebniyesine bir güna ziyan olmayıp hasarat-ı vakianın iki
milyon Dolara baliğ olduğu telgraf havadisindendir,

••

KISM-1 EDEBİ
-GAZEL-

Yıkama eyme gönlümü perverdigarımdam sakın!
Pa-yı nahvetle basıp gitme ğubarımdan sakın!
Bir taraftan söz-i hicran, bir taraftan zehr-i ğam
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Cismim ateştir benim geçme! Civarıından sakın!
Öyle meyusum ki gönlüme ümit-i şevk
Sureten gülsem de sanma iftiharımdan sakın!
Muttasıl tuğyan eder derya-yı aşkın sinede
Dedi tufan beladır cuybarımdan sakın!
Senin çürük kase-i kalbim şekset etti deriğ
Çare saz ol durma ey ma-i inkisarımdan sakın
Merhamet etmez misin? Artık şu hal-i fırkata!
Kalmıyor sabra tahammül intiharımdan sakın!
Dest-i himmetten çıkıp giydi zimam-ı ihtiyar
Deşt-i pimay cenunum rehgüzarıından sakın!
Nail-i kam olmadan nazım olursam hicir ile

Bü-yi hasret gelmesin hak-i mezarımdan sakın!

Sahib-i İmtiyaz
Kufi Zada
Mustafa Asıf

•
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{Pazartesi)
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· -i İştira

Mahall-i Müracaat

Kıbrıs Ceziresi'nde Lefkoşe şehri'nde
Turunçluda Osmanlı Kıraathane Matbaası
1310

KIBRIS

İngiliz Lirasıdır•

Umür-ı İdare ve tahririye için matbaa

namına müracaat olunur.

..ıııs-ı Lefkoşe için
Gönderilen evrak gazeteye derç olunup
olunmamasından matbaa mesul olamaz.

eliği yedi Şilindir.

İlanatın be her satırından iki kuruş alınır.

ücreti verilmeyen mektuplar
kabul olunmaz

(Şimdilik Pazartesi Günleri neşrolunur.)

~· Temmuz İfrenci Sene 1893

"Siyasiyat, Edebiyat, Ve Funundan Bahseder) 19 Temmuz Rumi Sene 1309

MAKALE-İ MAHSUSA
İnsanda İnsaniyetin mürüvvetin fıkdam ilim ve zekanın noksanından ziyade şayan-ı
süftür. Bir şeyin sahabet ve temellükünü iddia ve yahut o yolda efkarım icraya kıyam eden

1

o şeyin uhdesinden gelemeyeceğini derk etmemekle beraber hayalat-ı batile ile iştigal

-=si bi hakk mucib-i takbihtir. Böyle bir fikir ve teşebbüsün himayesi emrinde o şeyin zi'l
bulunanın mahvını temenni ve intizar etmek vahşiyane bir hareket olduğu malumdur.
İnsanda hırs, tabii olarak, mevcut ise hırsa galebe edecek vicdanın tasfiyesine himmet
111,=ıı iktiza eder ki vazife-i nazife-i insaniye ifa olunabilsin. Dünya'da iktisap-ı ulviyet-i
kendi sa'y ve gayret-i meşrüiye ve mezit-i zatiyesinden araştırmalıdır. Yoksa harniyyet-i
iye perdesi altında desise-karlık oyunu ile iş görmek gibi itikat-ı vahiye ve sakirneye

olmamalıdır. İnsan fıtraten haiz olduğu isti'dat ve mahiyetin bilfiil izharına sarf-ı
WPkaddereteylemez ve yahut öyle bir istidat ve iktidara malik olmadığını itiraf ederek tevazu
füru etmeğe meyil göstermez ve harekat-ı cennetkariden sarf-ı nazar etmezse behayimden
__ daha doğrusu beyaban-ı vahşiyet-perverdelerinden nasıl kesb-i temeyyüz eder?

İFADE-İ MAHSUSA
Dünya'da en büyük haslet, en ziyade şayan-ı taktir ve pesend-i hilkat ve en ziyade
duh ve makbul hareket bi-çar kane bezl-i muavenet ve muhtaciyetine ibraz-ı asar-ı
amet ve insaniyet olduğu malum ve müsellem bir hakikattir.
Şu mukaddimecikten maksat-ı insanın namus ve hayatından ziyade aziz ve mükerrem
evlad-ı vatanının ve alelhusus hem cinsinin ümran-ı istikbaline ve hissiyat-ı milliye-i
arıiyelerinin teyit ve temhidine dair bir söz söylemek istiyoruz ki saika-i diyanet bizi
bur ediyor.
"Söz hazine-i dilde mahfuz bir cevher ise de o cevherin miyar-ı tabiisi lisandır"
enler serair-i vicdaniyeyi ne güzel tasvir etmişlerdir. Kara ahali-i İslamiyesinin ahval-ı
bazırasına muttali bulunmayan pek az bulunur zannederiz. Bunlar idare-i sabikada yani matbu
·-ı

müftehirimiz ve ma bihi'l-iftihar ve hayatımız olan Devlet-i Aliyye-i Ebetmüddetin
l

.

ğrudan taht-ı idaresinde bulundukları zamanda maariften daha doğrusu meziyyat-ı Islamiye
e hissiyat-ı Milliye-i Osmaniye'den

hisse-mend ve mütena'im

olarak gerçekten

Müslümanlık, Osmanlılık şanını tamamıyla muhafaza etmişlerdir.
Müslüman Köylülerinin hemen ekserisinde mekteb, cami bulunduğu gibi bunların
ahvalini teftiş ve arz-ı hallerini inzar-ı dikkat ve ehemmiyete derpiş edecek birisi
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unmaması ve tebeddül idare-i tebdil-i ahlaki dahi mucip olması bunları bütün bütün
cdıaletle sevk etmekte olduğu nazar-ı teessüfle görülmektedir.
Bir köylü çoçuğunu terbiye etmek yani diyanet ve milliyeti kendine anlatıp öğretmek
ne mescit ve hoca bulunmadığını
,yuyor. Tabii o gibi mekteplerdeki

görmesiyle

me'yusen

çocuğunu

Rum Milletine

talimat şiar-ı İslamiyeye muğayir tedrisattan ibaret

unacağı cihetle ya o çocuk bir müddetten sonra fikrini, itikadını bütün bütün tebdil ediyor
ahut pederi hale vakıf olur ise çocuğunu mektebe hiç göndermeyerek

hal-i cehalet ve

ette terk edip kalıyor. Bu köylülerin ekserisi ağlayarak (mektep, camii, hoca) diye feryat
eri halde kimse ehemmiyet vermiyor. !

El-Hasıl tefekkür ve tezekkürden içtinap eylediğimiz nice fenalıklar zuhur ediyor ki
TICda.nı perişan edecek derecede müteezzi ediyor.
Zaman mevkiimiz pek naziktir, dakika ıçın fırsat fevti Müslümanlar için büyük
zayiattan addolunmalıdır. Nazarımızı etrafa çevirerek şühera terakkide hutve inzar olan ahali-i
•· nin ittihat ve içtihatlarına bakacak olur isek cezire-i ahali-i İslamiyesi ne merkezde ve ne
ede tedenni etmekte olduğunu anlayacağız ki kendimizi bir hal-i tezebzübde bulmuş
aıaca.ğız. Şerait-i İslamiyanin başlıcalarından biri ve belki birincisi hemcinsini siyanet ve
aıhtacına malen ve bedenen muavenet etmek olduğuna nazaran ahal-i İslamiyenin serkarde
unanlarıyla ser arnedanenin en evvel bu cihete atf-ı inzar-ı ehemmiyet etmesi vacibe-i
zimmetlerinden olduğu katiyyen bi iştibahtır. Binaenaleyh İslamiyet namına olarak şehir ve

at ahali-i İslamiyesini ittihat ve içtihada davet ile bu bapta cemiyetler tertip ve teşkilini
kura ahali-i İslamiyesinin hissiyat-ı İslamiye ve Osmaniyelerinin muhtel ve muallel
ından muhafaza ve vikayesini cihet-i millilerine havale eyleriz.

AHVAL-İALEM
Rusya Devleti'nin tensikat-ı askeriyesine dair ahiren Petersburg'da şay3an-ı dikkat bir
e neşrolunmuştur.
İş bu risalede devlet-i müşarun ileyha'nın kuvve-i askeriyesi sinin-i ahire zarfında
ylice tezayüd ve kesb-i mükemmeliyet eylemiş olduğu ve bu asakirin kısm-ı mühimmi
Almanya ve Avusturya hududu cihetlerinde mütehaşşid olduğu der-meyan kılınmakla beraber
a ve Almanya kuva-yı cenudiyesi arasında bir mukayese icra edilerek Rusya'da Bin
etmiş İki Piyade Taburu ve Altı yüz Otuz Beş Sahrar ve İki Yüz Yirmi Bir İstihkam
Bataryası ve Yüz Kırk Altı Sanayi Bölüğü mevcut olduğu halde Almanya Piyade Taburlarının
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Yüz Otuz Sekiz Süvari Bölükleri'nin

dört yüz Altmış Beş, Sahra Bataryaları'nın

Yüz

--mni Dört ve Sanayi Bölüklerinin dahi yüz bir miktarında bulunduğu ve Rusya'da hin-i
tte sefer bir haline vazedilecek asakir-i redifenin beş yüz kırk Piyade ve Yüz elli İstihkam
uruyla yüz dört Sahra ve on altı İstihkam Taburesinden ve yirmi iki sanayi Bölüğünden
- kkep olacağı ve Almanya Redif Taburları'nın

dahi beş yüzden ibaret bulunacağı beyan

-UJ.ll.l.ıaktadır ki şu hesapça esna-yı muharebede Rusya Piyade Taburları'nın mecmü'ı bin yedi
-

altmış iki'ye bali olacağı ve Almanya Piyade Taburları ise bin otuz sekiz raddesinde
unacağı anlaşılıyor.
Rusya süvari askerine gelince bunun miktar-ı

seferisi --(Finland) Süvarileri

dahil

sızın- sekiz yüz altmış sekiz Bölük olmak üzere gösterildiği gibi sahra bataryalarının
ya bedel sekiz toptan müteşekkil olduğu ve bu cihetle Rusya Ordusunca mevcut efva-i
yenin miktarı dahi bi'n-nisbe

altı yüz otuz altı derecesinden

fazla bulunduğu

ityan

uyor.
Velhasıl zikir olunan risalede bu bapta daha bazı malumat ita olunarak Rusya Askeri'nin
ikat-ı cedide mucibince sekiz gün zarfında sefer bir haline ifrağ edileceği serdolunduktan
Rusya ve Fransa'nın

ittifak-ı müselles Devletlerine nispetle bir milyon askere malik

hıkları der meyan edilmiş olduğundan bu neşriyatın mahafil-i askeriyece inzar-ı dikkati
···p olmaktan geri durmayacağı tabiidir.

HAV ADİS-İ CEZİRE
"KIBRIS HUCC.ACI"

Tor'dan vürud eden mektuplar ve alınan haberler Kıbrıs Hüccacı'nın orada grante
da bulunup saye-i teshilatvaye-i Hazreti Padişahi'de rahat ve afiyette bulunduklarını
şir eylemektedir.
Tor'da ber vech mutad on beş gün grante ikmal edildikten sonra Beyrut ve İzmir
tarikiyle Kıbns'a avdet edecekleri anlaşılmaktadır ki bu suretle önümüzdeki hafta
ccacımızın inşallah bi's-sıhhat ve's-selame Cezireye muvasalatları memuldur. Heman
Canab-ı Hafız-ı Mutlak bi'l-umüm Hüccac hakkında kemal-ı selamet ve afiyetle mahall-i
maksutlarına avdet ve muvasalat müyesser eylesin.
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OSMANLI TELGRAF

HATTININ

LİMSOL' A KADAR İMTİDADI

LUZUMU

Bundan evvelki nüshalarımızda Osmanlı Telgraf İdaresinin Limson'da bir şube tesisi
derece faide ve ahalice suhulet bahş olacağı tafsilen beyan olunmuştu bu kere tahkikat-ı
iamıza nazaran Cezire'rıin başlıca Tüccarlarını cami olan mezkur Limson Kasabası ahalisi
kten bir Osmanlı telgrafı hattına muhtaç oldukları anlaşılmış ve bir şube tesisi olunduğu
e telgraf idaresine Lefkoşe ve İskele İdareleri kadar ve belki onlardan daha ziyade bir
idat hasıl edeceği şüphesiz bulunmuştur.

Binaenaleyh salifu'l-beyan mütalaatımız Lefkoşe Telgrafhanesi müdürü Nuri Efendi
dan pek kolaylıkla tahkik ve tetkik olunabileceğinden icabının icrası merciinden iltimas
ur.

BİR BATINDAN ÜÇ ÇOÇUGUN TEVELLÜDÜ
Lefkoşe'de Cami-i Cedit Mahallesi sakinlerinden Bileleli Hacı Hüseyin Ağa'nın
minden geçen gün bir birini müteakip ikisi erkek birisi kız olarak üç evlat dünya'ya
___ lmiştir ve üç dahi bila fusür vücuda gelmiş oldukları halde üç gün sonra erkek çocuğun biri
efat ederek ikisi halen yaşamakta bulunmuşlardır.

Elifrangasına 93 Temmuz'un 24 üncü gününden bed' ile Lefkoşe'de içtima eden
Meclis-i Mevküte-i Cezaiyyede ru'yet olunan mevad-ı cinaiyye ile canilere verilen cezalar
r-vech-i zır derç ve tezbir olunur.
1 Prüsterona Karyeli bir çocuğa cebren fiil-i şeni' icra ettiği tebyin eden karye-i
mezbüreli Süleyman Ali'nin beş sene müddetle hapsine
2 Lefkoşe'de bir kız çocuğunun benzini parmağı ile cebren izale eylediğine dair
Mustafa Mehmed hakkında verilen şehadet-i merkfunenin ittihamına gayr-ı kafi görülmekle
ekseriyetle tahliye-i sebiline.
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3 Lefkoşeli Kasti Hacı Mihayil ve refiki Yorki Nikola gece vakti Mehmet Raif
endi'nin Viran Bahçe nam mahalde önüne çıkıp akçesini almağa kıyam ettikleri tebeyyün
·ğinden be herinin üçer sene müddetle hapsine.
4 Tafsilat kırk üçüncü nüshada münderic Artin Ohanis'in sahte Şilin kat' ve a.maliyle
vülü

hususunda

kalpazanlığı

tebeyyün

ettiğinden

Osmanlı

Ceza

Kanun-name-i

- ayununun ol baptaki ahkamına tevfikan on sene müddetle hapsine karar verilmiştir.
Adliye Müdürü iş bu son kararı Osmanlı Nizamatının ezher cihet-i mükemmeliyet ve
riyetinden lisan-ı sitayişle bahs ettikten ve ecza-i mütemmeme-i memalik-i Osmaniye'den
unan Kıbrıs Ceziresi için dahi Osmanlı Nizamatının ve al'l-husüs kalpazanlık hakkında
ceza kanununun ne derece adl ve hikmete muvafık bulunduğunu ilaveten beyan ettikten
ma, tebli eylemiştir.

İLAN-I RESMİ
(KARANTİNA)
Napoli Körfezinden vurud eden kaffe-i sefainin Tuzla'da beklenilmek üzere, beş gün
karantina'ya vazedilmeleri ve Cezayir ve Tunus İskelelerinden vasıl olan bi'l-cümle sefainin
uayene-i tıbbiyeden geçirilmeleri canip-i ali Vilayetten "1879 sene"si Kımata Nizam
namesi" hükmünce haizi bulundukları salahiyet ve mezuniyete binaen emir buyurulmuştur.
~

Ba emr-i Ali imza olunmuştur
Kaim-i Makam Müşteşar-ı Vilayet
V

:H

Resim 80
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Benet

••

Cuma Pazan Piyasası
Fi 28 Temmuz Sene 93
Hububat fiyatı

Hınta: Be her kilesi 25 kuruştan otuz bir kuruşa kadar

Arpa: Be her kilesi on iki kuruştan an altı kuruşa kadar

Burçak: Be her kilesi on sekiz kuruştan yirmi kuruş kadar

Bakla: Be her kıyyesi elli Paradan yetmiş beş Paraya kadar.

MUHARRERAT

İDAREMİZE VURUT EDEN MEKTUP
Biri memalik-i mahrüse-i şahaneden tanzim olunan emlak ve arazi ve müessesat-ı

•

yriye istatistiginin ehemmiyetiyle terakkiyat-ı hazıra-i Osmaniye hakkında ne ali bir fikir
ydasım temin ettiğinden ve diğeri makinelerin sanatkarane hakkında ne derece fayda bahş

•

duğundan bahis Saadet Gazatesi 'nin 2621 ve 263 7 numaralı nüshalarında münderic iki

büyük makale aynen ancak ifade-i mahsusa tarzında resen"!" (Zaman) Gazetesi'nin geçen 52
55 numaralı nüshalarıyla neşr olunduğu görülmüştür.
A'sar-ı salifeye tefevvük ve rüçhanı her vecihle Müslümattan olan asr-ı mahasin-i hasr
Hazreti Abdulmecit Han-ı Sani'de saha-i husule gelmiş olan bütçe ıslahat ve terakkiyat la
a'nın
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"KIBRIS'IN TEFRİKASI"

Yadıgar-ı Muhabbet

Müellifi

Ma ba'd

Nazım

Cihetle biraz müddet deryayı tahayyül ve tasavvuratın müthiş, müthiş dalgaları
ında yuvarlandı durdu.
Bu esnada masa üzerindeki saat dördü çalmakla muma ileyh uykudan uyanırcasına
dine gelerek, ve gayet hazin bir ah serd çekerek imate-i vakit için eline bir gazete alıp
liitaalayabaşladı.
Fakat biçarenin aklı başında değildi ki okuduğu şeylerin mezayasına kesb-i vukuf
bilsin!
Olanca kuvve-i müfekkeresi "Nobruk" zevk-i temaşa-yı cemali noktasına münhasır, ve
an taktir ve tavsiften hakikaten kal ve kalem acizdir bu hakikatın idrakine yalnız zir-i
iiyyet müstevcibu'l-mefharet

seniyyelerinde yaşayan ve nimetiyle perverde olan

anlılar değil belki bi'l-umum milel-i ecnebiye dahi vakıf olarak zat-ı me'üli-i sıfat
Hazreti Zıllullahinin mütehallak buyrulduklan merhamet, adalet ve bila istisna her teb'a-yı
sadıka-i şahanelerinin refahiyet ve memalik-i mahrüsa-i Hilafet-penahilerinin me'muriyet ve
jezyid-i serveti ve maarifin tamim ve terakkisi gibi hususatta ve muvaffakiyat tacidarilerini
al-i hayret ve sitayişle yad ve tizkar ederler.

ŞU'ANAT-1 OSMANİYE

••

"İSKELE İNŞASI"
Fırtınadan yıkılmış olan Mersin İskelelerinin demirden yapılması hakkında ki
ebbüs-i nafi' rusümat-ı emanet-i celilesince de tasvip buyurularak Kürnrük İskelesi'nin
dahi demirden yapılması için emanet-i müşarun ileyha'dan rusümat nezaretine emir verildiği
ve inşaat der-dest icra bulunduğu istihbar kılınmıştır.
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HAV ADİS-İ CARİHİYYE

İngiltere'nin 1892 Senesi zarfında ihracatı iki yüz yirmi yedi milyon yetmiş sekiz

Hasret-nişani ise dagiga-i bedgige sevgilisinin vuruduna muntazır idi!
Mucib Bey, bu hal ile beraber bir yanın saat kadar daha vakit geçirmişti. Binaenaleyh
ne cihete tevcih-i efkar ettirse teskin-i ıstıraba medar olacak bir şeyi bulamadı.
Bir aralık oturduğu koltuk sandalyesinden

kalkıp odanın enini boyunu dolaşarak

fsine hitaben "Of !.. ne de garip talihim varmış! Evleri-Alaka

meselesinden

vareste

unduğum zamanlar- şunun bunun ibtilasını işitir de müteaccibane gülerdim!
Ca-yı nazardır ki şimdi o belanın en dehşetlisini vücut-ı natevanımda hissediyorum'
Bu gün ihtiyar etmiş olduğum tarz-ı hareket bin ve ithalat dahi dört yüz yirmi üç
ın yedi yüz doksan beş bin Lira raddesinde bulunduğu gazetelerde okunmuştur.

Atina Belediyesi'nin

Gaz Kompanyasıyla mevcut olan bazı hesabatı tesviye etmek ve

Aıinaca her sene hissedilmekte olan su ihtiyacatını her-taraf etmeye salih bazı tedabir ittihaz
_ emek üzere altı yüz bin Drahmi istikrazına teşebbüs edildiği evrak-ı havadiste görülmüştür .

•

Hindistan (Bombay) Beldesi'nde dokuz yüz seksen yolcu ile hareket eden Hayve nam
iliz Vapurundan esna-yı rahde ateş zuhur eyleyip yolculardan yitmi kadarı denize atılarak
mağrugen ve diğerlerinin muhterigan telef oldukları evrak-ı havadiste okunmuştur.

Atina'dan

(Tan) Gazetesi'ne

iş'ar edildiğine göre Yunanistan'ın

bazı taraflarında

hemen her gün zelazil-i arziye vuku bulmaktadır ( Teb) Şehri (Zanta)'dan daha ziyade harap
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.-tu gibi (Gorfo) (Kefalona) (Kalis) cihetlerinde bulunan ebniyenin kısm-ı azamı dahi
~olmuştur.

Hakikaten hande-i istiğrabı davet edecek hallerdendir!
İşte saika-i muhabbetle kendi kendimizi bir odanın içine hapis ediyoruz da kapıdan
ıya baş çıkaramıyoruz! Ah... "ölmesin bu hale kimse aşina, benzemez bir derde derd-i
'" Ha! Şimdi belaya bak ki annem keyifsiz olduğumu işitecek, bin telaş ile kalkıp odama
k ve belki bütün gün yanımdan ayrılmayacak! Acaba ne yapayım? Ne vesile bulayım?
Ya Rab! Her halde inayet ve merhametine iltica eyledim!" dedi.

Hatime-i kelamında ise eltaf ve inayet-i suphaniyeye olan iltica ve istianesi muzhir
i kabul olmuş gibi o anda hane kapısı
Ma ba'di var
· 'da on beş gün zarfında hiç olmaz ise altı yedi zelzele hissedilmektedir(Teb)'de bir
- le onbir defa zelzele vukuu hissedilmiştir.

"ALMANY A KANUN-I ASKERİSİ"

Almanya Kanun-ı Cedid-i Askerisi'nin yakın vakitte tasvip ile mevki-i tatbika vaz'ı
tahakkuk edildiği havadisatta okunmuştur.
Berlin'den bu bapta alınan malumata göre Kanun-ı mezkur mucibince her sene askere
alınan efradın miktarı iki yüz yirmi sekiz bin kişiye iblağ edilecektir ki şu hesapça gönüllüler
· dahil olmadığı halde Almanya'mn kuvve-i askeriyesi yirmi dört sene zarfında dört
milyon üç yüz bin kişiye baliğ olacaktır.
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KISM-1 EDEBİ
Cemiyet-i Beşeriye meyanında mekarim-i ahlak ile ittisaf etmiş olan erbab-ı fazilet
bu Dar-ı Fena'da değil, belki Alem-i Beka'ya kemal-ı huzur ve asayiş-da'i üzere

Mekarim-i ahlak, öyle bir haslet bir güzidedir ki şeref ve mukarenetiyle sahibini- ve
beter sefalette olsa bile- refte refte medaric-i 'izz ve 'alaya is'ad eder.
Mekarim-i ahlaki, öyle bir cevher-i ulvidir ki her kimin fark-ı mübahatına pertev-inzar
o kimseyi makbul-i has ve •-arnm ve enva'-ı mefharet ve meserretle bikam eder.
Mekarim-i ahlak, o kadar parlak ve dil-nişin bir nur-ı gaybi-i İlahidir ki kimin saha-yı
-.ua.uına intiba' ve şu'Ie-paş olsa mutlaka tebriz-i surür, ve hemcinsine karşı daima def -i
mıdınat ve celb-i menfa'at gibi hasail-i cemileye mecbur eyler.
Mekarim-i ahlak, canib-i kudretten nev'-i beni Beşere bahş ve ifaze buyrulmuş bir
et-i celiledir ki onunla şerefyap olanlar, behemehal bulunduğu vatanın selamet ve
fıriyetini, ihvan-ı dininin saadet ve refahiyetini kemal-i haheş ve ehemmiyetle arzu eder.
Hasıl Mekarim-i ahlakın şeref ve meziyeti tarif-i ihtiyaçtan azade olup bir milletin derecat-ı
aya irtika etmesine birinci derecede bu fazail-i celilenin vucudu sebep olduğu gibi bilakis
arakkiden tedennisine de yine bunun fıkdanı sebebiyet vermiş olduğu şüphesizdir.

KISM-1 FENNİ
TAY YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA İCRASI LAZIM GELEN MU 'AMELE

Tayların evsafı ve vücutlarının süret-i teşekkülü kendilerine iki yaşına kasar olunan

•

uarnele ve hizmet nispetinde müterakkidir. Taylara iki yaşına kadar iyi bakılmazsa hasıl
edecekleri kıymet iyi bakıldıkları haldeki kıymetinin nazar-ı dikkati celp eyleyecek derecede
madununda kalır.
Taylar beş haftadan altı haftaya kadar ot uçlarını yavaş yavaş ısırmaya ve yulaf eklini
rübe eylemeye başlarlar be zamandan bed' olunarak kırılmamış yulafı ekle isti'dat-ı kesb
edinceye kadar kırılmış yulaf verilmelidir taylara böyle bakılır ise kolayca kesilebilirler lakin
yulafın i'tasını hiçbir vakitte te'hir caiz değildir.
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Bazı tay yetiştiriciler taylara ne kadar uzun müddet meme emzirilirse o nispette boy ve
et alız eyleyecekleri mütealasında
görülmediğinden

bulunurlarsa da böyle çok müddet süt emzirmekten

başka kısrağın ziyade yorulup bir takım fenalığa dahi sebebiyet

wı::ııroiş olur. Elhasıl tayları altı hafta ile yedi hafra arasında sütten kesmeli ve sütten kesildiği
9dıten itibaren kırılmış yulaf tayininin miktarını artırıp hayvanları güzel çayırlara salıvererek
lı:slemelidir.
Yulaf tayların kuvve-i adaliyesini tezyit eder ha-husus kemikleri beslediğinden hayvan
büyür ve boylanır ve güzelleşir ki şu hal bilahare kıymetlerinin artmasını da muciptir.

iyi beslemeli ve insanlara alıştırmalı ve ciltlerinin dayanabilecekleri
fırçalarla tımar etmeli ve ayaklarını sık sık yıkamalı, on sekiz aylık
sonra Eğer, Hamut, Yular gibi şeylere ülfet ettirmeli badehu yürüyüşlerinin
-rıııı,ııe çalışılmalıdır.

MÜTENEVVİ'A
TİCARET SANAYİ' VE MA'ADİN
Almanya Gazeteleri Gurub Fabrikasının terakkiyat-ı ahiresinde yine bahse başlamışlar
bu fabrika tarafından yakında imal olunan iki cisim topun tarifini uzun uzadı yazmışlardır.
\II.

Bu toplardan biri on dört metre tulünde olup kırk iki santimetre.çapında ve yüz yirmi iki bin
ört yüz kilo sıkletindedir. Mermisi bin kilo sıklette olup dört yüz on kilo barut ile indaht
••
Iunur. Sürat-ı ibtidaiyesi altı yüz metre olup sekiz bin sekiz yüz elli metreyi buluyor. Bin
etre mesafeden bu merminin bu merminin bir metre tahtında bir demir levhayı suhuletle

'

lebileceği söyleniyor. Diğer top bundan ziyade şayan-ı dikkattir. Bu top ancak yirmi dört
santimetre çapında ve dokuz yüz altmış metre tulünde ve seksen bir bin kilo sıkletinde olduğu
halde yüz on beş kilo barutla iki yüz on beş kiloluk bir mermiyi yirmi iki kilo metre mesafeye
kadar atabilecek imiş (miktar-ı sahihi iki bin iki yüz yirmi iki metre) bu mesafeye mermi
yetmiş saniyede vasıl olacak. Mermiyi bu kadar bir mesafeye isal etmek için kırk dört
derecelik bir zevaya teşkil olunarak indaht olunursa resm edeceği kavsın irtifaı altı bin beş
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kırk metreyi buluyor. Bu top bilfarz Alp Dağları üzerinde sendidiye mevkii birleştirilecek
atacağı mermi dört bin yüz on metre irtifaında olan Monbela'mn

zirvesinden geçerek

ni vadisine düşecektir.

Sahib-i İmtiyaz
Kôfi Zada
Mustafa Asıf

13

adet

11 Muharrem Sene 1311

(Pazartesi)

sene 2

Mahall-i Müracaat
şe'den maada mahaller için bir

Kıbrıs Ceziresi'nde Lefkoşe şehri'nde

iği posta ücretiyle beraber

Turunçluda Osmanlı Kıraathane Matbaası
13 ıo

KIBRIS

İngiliz Lirasıdır.
-ı Lefkoşe için

Umür-ı İdare ve tahririye için matbaa

namına müracaat olunur.

Gönderilen evrak gazeteye derç olunup
olunmamasından matbaa mesul olamaz.

eliği yedi Şilindir.

İlanatın be her satırından iki kuruş alınır.

ücreti verilmeyen mektuplar
kabul olunmaz

(Şimdilik Pazartesi Günleri neşrolunur.)

Temmuz İfrenci Sene 1893

"Siyasiyat, Edebiyat, Ve Funundan Bahseder) 38 Haziran Rumi Sene 309

Muharrem sene 1311 Pazartesi 47 adet sene 2

•

İFADE-İ MAHSUSA
Aşar idaresince bazı hususta ahaliye gadriyet olduğu anlaşılmasına mebni bundan üç
ört sene mukaddem bazı usul ve nizamatı Hükümet-I mahalliyye tarafından ta'dil ve ıslah
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hububat aşarının bedelen istifasından sarf-ı nazarla aynen alınmasıril·ve harir;
i\

ımn, harup, bağ mahsulü ile pamuk aşarının bahre tenziline gümrük idareleri ctanibinden
\

·· kılınmasına karar verilerek bu suretle ahaliye büyük bir lütuf ve muavenet göst~rjlıp.~ş
şu icraat hakikaten ahalice hayli suhulet ve menfaatı ve terakki-I ziraat ve ticareti mucip
uştur. Ancak zeytin hasılatı öşrünün usul ve idare-I hazıra icabınca ahaliye tahammülün
ici özür ve ziyanı müeddi olmakta olduğu mebni hakikatte dahi meczumumuz bulunmuş
.ııtııoıına mebni bu bapta bazı mütalaa iradıyla Hükümetin nazar-ı mürüvvetini davete
buriyet hasıl olmuştur.
İdare-I hazıra icabınca her kazanın Aşar Müdürü taht-ı idaresinde bulunan kazanın
ulatı kable'l-idrak takribi bir tahmin ile merciine takrir ettiğinde ol vecihle tahmin ettiği
da hin-I ta'şirde tahalüf etmesine sa'y ve gayret ederek muhamminler tarafından takdir
.ııman aşar pek fahiş surette tahmin olunmakta olduğundan emlak sahiplerine özr-I külliyi
edilmekte olduğu bi-iştibahtır.
Bi'd-defaat vuku bulduğu vecihle muhamminler tarafından bir veya birkaç ağaçlara
olunan öşre sahipleri kani olmayarak ağacın üzerinden ve mümkün olduğu surette
~ ın dallarını baltalar ile keserek mahsül toplayıp vezin ettiğinde tahmin olunan miktar ile
alat-ı sahihası beyninde yüzde otuzdan altmış yetmişe kadar bir fark-ı zait olduğu tahakkuk
k nazıra haber verildiği halde muma ileyhten alınan cevap muhamminler tarafından
ımmin ve takdir olunan öşürde ittifakları olduğundan ona göre tevfık-I hareket olunması
· den ibaret bulunuyor ki bu yolda mal sahibi ağacım kaybettiğinden başka müracaat-ı
asından dahi bir semere iktitaf etmemekte ve bilakis hüküm-ferma bulunan gadriyet-I
ıuhamminlerinharekat-ı taannütkaranelerine medar-ı kuvvet ve büyük bir aletolmaktadır.
Bu vecihle tahmin olunan öşür yüz kıyye zeytine baliğ olur ise beher dört kıyye zeytin
kıyye yağ çıkarır hesabıyla sahibine yirmi beş okka yağ öşür tarh ve tahmil edilmektedir.
buki zeytin eşcarı üç neve münkasım olup birincisi bir karyenin tarlaları derununda
unup kökleri sürülen ikincisi karyenin tarla ve bahçeleri derununda mağnrs olup su verilen
üçüncüsü dağ ve yufka tarlalarda bulunan ve kökleri sürülmeyendir. Birincisinin beher on
· kıyyesi bin dirhem yani iki buçuk kıyye ve ikincisinin yedi yüz dirhem yani bir kıyye üç
yüz dirhem ve üçüncüsünün 500 dirhem yağ çıkardığı tecrübe-I müteaddit ve mütehakkaka ile
ittir. Bu hesap nadiren tahallüf edip tehallüf etse bile zait ve noksan itibarıyla cüziyat
ilinden olduğundan ashab-ı emlak eşcarım -leff-I zikr hesap üzerine icar ederler ve
vlet-I Aliyye-I Osmaniyye zamanında marru'l-beyan kıyas üzerine öşür tahmin ve takdir
urdu ve bazı ihtilaf vukuunda zeytin mahsulü tahmin olup öşür ya aynen zeytin veya fiyat
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·yesi vecihle bedelen alınır, ve muaşşerzeytini

istediği gibi yağa tahvil ile öşür talebine

olamazdı.
Öşürü zeytin hesabıyla takdir olunup da yağ almak hususunda olan gadriyet dahi pek
iyüktür. Köylüler cüzi zeytin mahsulünü kendi eliyle topladığı ve yirmide bir değirmen

vererek bir çok da emek sarf ettiğinden sonra yağ çıkardığı halde yine onda bir
tinde masraf vermekten kurtulamıyor. Halbuki asla öşür verecek olanlar asbab-ı emlak
cevami-i şerifeler ile kilise ve manastırların malı olan zeytin eşcarıdır ki bunlar zeytinlerini
lı:ıplamak için behemehal beşte birini kaybettikten sonra zeytinlerini toplatır ve ba' dehu
ytini yağa tahvil etmek için yüzde beş değirmen hakkı ve yüzde on işleyecek amelenin
ti verildikten sonra yağa malik olurlar. Ve bununla beraber ta'şir olunan zeytinleri elde
ek için dahi irice emek ve nakit sarfederler. Hükümet ise bu gibi masariften azade olarak
- hakkım yağ hesabıyla alız ve tahsil etmesi muvafıkk-ı adalet ve merhamet olmadığı
e-i kayd ve beyandır.
Bu cümle ile beraber diğer bir gadir daha icra olunmaktadır ki yağ hesabıyla verilecek
'şarın bedelen tahsili ve tahsil olunan yağ a'şan bedeli çarşıda dükkancıların kıyye ve dirhem
furuhat eyledikleri fiyat üzerine takdir ve hesap olunması meselesidir.
Yağ Lefkoşe'ye nakil olunarak beher kıyyesi altı kuruşa satıldığı halde Hükümet çarşı
~ıcılarımn

furuhat ettiği fiyatı numune ittihaz ederek ol vecihle a'şar bedelini istifa

ektedir ki bi-hak bu suretle öşrü makamında Hükümet için bir fayda ve sahipleri için o
tte bir ziyan daha hasıl olmuş buluyor. Çünkü eğer Hükümet mezkur a'şarı aynen
ıuhatarave zayiat olacağı gibi bir iki saat mesafe için bile beher kıyyesine la-ekall on beş
kira vermesi lazım geleceği cümle-i mücerrebat-ı mevsukamızdan bulunmaktadır.
Binaenaleyh ber-vech-i bala izahat ve tafsilat-ı hakikiyyeden anlaşılacağı vecihle bir
e kendi emek ve eliyle vücuda" getirdiği yüz kıyye zeytin mahsulünden en ehven
ibariyle on beş kıyye öşür ve zeytinlerin toplanması için on kıyye ve tertib ve terbiyesiyle
• ağa tahvili için on kıyye ve öşrün bedelen istifa olunmasından fark-ı fiyat''için beş okka ki
'an fark-ı kıyyesinin sarf-ı istihlak etmiş bulunuyor. Cevami ve kilise veyahut bizzat
di işlemeye muktedir olamayan kesan için ise mahsulün yalnız yüzde otuz ve nihayet otuz
ine destres olabildiği görülmektedir.
Binaenaleyh Hükümet herhalde ahaliye siyanet edeceğine emniyetimiz her-kemal
olmakla anifu'l-beyan usul-i cariyenin devamına müsaade etmeyeceğini ve öşrün yağ
ası tasvip kılındığı halde ta'şirin yağ değirmenlerinde icra olunması ve bedel-i öşrün
allerinde füruht olunan fiyat mucibince tahsil kılınması ve eğer zeytin fiyatı üzerine
el-i öşrün takdir edilmesi tensip olunduğu takdirde hin-i ta'şir ve tahminde hakkın
3

özetilmesi ve takdir-i öşür fahiş surette icra olunması hakkında ahalinin arzu ve refahiyyetini
auLA.Uı

edeceğine üınitvarız.

* * * * * * * -----------AHV AL-İ ALEM
Amerika memalik-i müctemiasında mukim Çinlilerin memalik-i mezkurede ikametleri
· takım kuyudat altına alınmak suretiyle oradan mufarakate mecbur edilmeleri için tanzim

..............uuŞ olan kanunun mevki-i tatbika vaz'ına

karar verilmesi üzerine (Vaşington) ve (Pekin)

ineleri arasında zuhura gelmiş olan ihtilaf el-an devam ediyor.

Evrak-ı havadiste okunduğuna göre Amerika'da mevcut olup takriben yüz bin kişiye
iğ olan ve ekserisi fabrikalarda amele sıfatıyla müstahdem bulunan Çinliler sa'y u gayret
unda yerli ameleye tefavvuk etmekte oldukları gibi
... ) cüz'i bir ücretle çalışarak yerlilere rifayet eylemekte olmalarına mebni bunların memalik
üctemiada ikametten men'ine teşebbüs edilmesi bu sebepten ileri geliyor.

Amerika'nın bu tedbiri Çin hüküınetinin bittabi iğrannı mucib olduğundan hüküınet-i
ileyha Vaşington kabinesine bir nota tebliğ ederek karar-ı mezburdan feragat
ediği takdirde tedabir-i mütekabile icrasına ibtidar ile Çin'deki Amerikalıları tart ve
'id eyleyeceğini bildirmiş idi ki Çin'de petrol alız ve itasının bu kere taht-ı memnuiyete
ası dahi tedabir-i mebhusaya bir mukaddime hükmünde telakki olunuyor.
Diğer taraftan alınan haberlere göre Çin hüküıneti Amerika ile kat'-i münasebat
• lemek üzere Vaşington'daki sefirini' şehr-i mezkurdan harekete davet eylemek niyetinde
unduğu tahakkuk eyledikten şu halin iki devlet arasında müşkilat-ı azime tevlit eylemesi
lhuz görülüyor. Maaınafih meselenin tarafeynce bir muhasamaya meydan verebilecek bir
ve suret kesbetmesi Amerika'ca ale'l-husus şu sırada zerre kadar mültezim olamayacağı
- hesiz bulunduğundan Çinliler hakkındaki kanunun önümüzdeki Ağustos evailinde ictima
k olan parlamentoca ta' dili veyahut bu ihtilafın dahi bir heyet-i hikemiyye marifetiyle
ve faslı cihetine karar verilerek ref-i mühazira müsaraat edileceği me'muldür.

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

* * * * * * * * * * * * * * -------------------------
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HAV ADİS-İ CEZİRE
(Evrak ve Mekatip)
bns Gazetesi İdare-i Aliyyesine
Irnsonlda mekteb-i ibtidai resm-i küşadı)

Limson Mekatib-i İslamiyye Komisyon Reisi ve Mahkeme-i
dliye Hakimi izzetli Hasan Hakkı Efendi tarafından kıraat olunan nutuktur.

Cenab-ı İcad-künende-i kevn-mekan tekaddese zatuhu ani'ş-şebihi ve'n-nisyan
lıazretlerinin tevfikat-ı samedaniyyesi ile bütün alemi tenvir ve tenşid ve her bir tebasının
rahat asayişine leylen ve neharen sarf-ı takdise-i efkar ve enzar-i merahim-nisar-ı mearif
eraneleri asar-ı zıll-i ilahileri berekat-ı hayru'l-ayat olan şevketli mehabetli Padişah-ı
icah (Sultan Abdülhamit Han-ı Sani) efendimiz hazretlerinin asr-ı kemalat-meali-i hasr
idarlannda envar-ı mearif ve enva-ı avarif bilcümle memalik-i mahruse-i şahanelerine
· · ar ettiği misilli ceziremizde dahi bu nimet-i celile-i uzmadan hissement olarak bu kere
Limsol kasabasına üç odayı muhtevi müceddeden bir bap mektep inşasına muvaffak
uğumuz gibi bugün dahi fetih ve küşadına vaki olan mazhariyetimizden dolayı arz-ı
kkürat-ı Muhammedetin ifasına ve Cenabı Yezdan hakikatin işbu eltaf-ı inayet-i celilesi
kkürat ve mehamidi ilaveten zat-ı şevket-simat-ı şehinşah-i merahim-iktinah-ı mearifer efendimiz hazretlerinin temadi-i eyyam ve ömr-i afiyet ve iclal-i şehriyarileri daavat-ı
iyyesiyle hatm-i kelam ederim.
Bunu müteakip Ahmet Raşit Efendinin verdiği nutuktur.
Ehl-i vatan nur-i mücessem-i arifan-i fütüvvetkaran efendilerim hazeratı
Mütevattın bulunduğumuz işbu Limson Kasabası etfal-ı müslimiiiin tahsil-i mearif ve
iye-i teallümleri yolunda her türlü mesai ve gayretler vukuu müslümandan olup ve
uıallimgah-ısezavar tedarikine dahi pek çok arzu ve hahişler gösterilmiş ise de ber-vasıta-i
aya muvaffak olunmamış olduğundan öteden beri hazır bulunan mekteplerde hususiyle
öyle sıcak ve yaz günlerinde mahsul-i vatan baba ana ağuşunda safa-yı hatır ile beslenen

nin yavrucaklar hal-i mudayyaka ve meşakkat köşelerinde müteezzi oldukları göz önünde
~ üldükçe bu ahval-i teessüf-karaneden vatan yavrularını kurtarmak amal ve efkar-ı
iyyesinde bulunmakta olan Mektep Komisyon Reisi ve Mahkeme-i Adliye Mümeyyizi
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· Hakkı Efendi hazretleri ve komisyon-i mezkur aza-yı kiramı Mehmed Derviş ve
hmed Raif efendiler ve mütemeyyizan-ı ahaliden pek çok zevat efendiler bi'l-ittifak suret-i
ürtehidanede bulunarak evkaf murahhaslıkları ve Mearif Müdüriyetinin inzimam-ı re'y ve
venet-i kamileleriyle şimdiki halde içinde bulunduğumuz ve küşadıyla kesb-i mesar ve
eylediğimiz Daru'l-feyz namı altında mekteb-i dilküşa ve nafıa-i ferahfezanın tevfıkat-ı
edani ve imdad-ı ruhaniyet-i

Cenabı Peygamberi

ile müceddeden

bina ve ikmaline

mahzar olunmuş ve bu muvaffakiyet-i celile ise saye-i mualla-vaye-i tacidarilerinde
ığımız zat-i şevket-simat-kiti-i sitan azimetli ve kudretli padişahımız veliy-yi nimet
dimiz şehinşah-ı alemiyan (Sultan Abdülhamit Han) hazretlerinin envar-ı kemalat ve
bet-efza-yı mearif-i perveraneleri asar-ı celile ve teveccühat-ı merhamet-gayat-ı teb'a
- azilerinden bulunmuş vatan yavrularının tahsil-i mearif ve cehl-i nadaniden reha-yab
arına ve huzur-i asayiş ile iktisab-i ilm ve edyana bir vasıta-i aliyye bulunan böyle bir
ktep Ruh-ı pervere nailiyetimizden dolayı ahali-i İslamiye namına teşekkürat-ı ma la
ye'de bulunarak Canab-ı Halik-i Yezdan zat-ı fereşte-i hisal derya neval Cenab-ı
aılükane'nin ila ahiri'd-deveran serir-i şevket-masir tacidarilerinden her devam buyursun
iyyat-ı daavat-ı hayr ayatı evrat-ı zebanım olmuştur.

Bunu müteakip Limason rusümatının ketebesinden Salih Recai Efendi'nin vermiş
tuğu nutuktur.
Saye-i ma'arifvaye-i Hazreti Tacidari'de mektep ve Evkaf müdiranının himamat ve
ıyret-i na mütenahileri ve ahali-i kasabanın ehl-i vicdan ve hamiyyetmendanın dahi i'anat-ı
ıüstahseneleri ile müceddeden bina ve inşasına muvaffak olunan iş bu mektebin bu gün
iyet-i keşadında bulunmak şerefine nail olduğuma i'Ian-ı iftihar ederim ancak ibtidaiye
lcteplerindenneşeat edecek talebe efendilerin tedrisat-ı alisi zımnında arabi ve sair fünuna
bir de Hoca Efendi'nin celbi lüzumu vareste-i kayd ve izah olduğu arz ve beyan ve bu
ile ile Padişah maarif-perver ve Şehinşah-ı ma'delet kesr Efendimiz hazretleri husül-i
A'-ı hayriye-i muh1k:ane ve temadi-i ömür ve ikbal hüsrevaneleriyle serir-r saltanatta, daim
lmak du'a-yı vacibu'l-eddsını isal-ı barigah Rabb-ı Mennan ederim.
Bunları müte'akip Üstd-ı hayr-ı mu'tad Mekerremetlu Hoca Hafız Salih Senai Efendi
dan gayet beliğ ve mutavvel surette dualar olunduk da menkıbe-i Mevlid-i Nebevi
Cenab-ı Risaletpenahi ve hatm-ı şerif ve Esmai'l-Hüsna kıraat olunarak ahali-i müctemiaya
tler tevzi' olunmuş bu şeref i'l-'ani'l-'ale muvaffakiyetlerinden dolayı yekdiğerlerini
·· ve cemiyete hitam verilerek dağıtılmış olduğu arz olunur.
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Limasol Kasabası sakinlerinden Nalbant Hüseyin nam kimesne kasaba-i mezbüre
erinden Nalbant
~'\mun

İsmail'in

daması Nalbant

Mehmet İsmail'i

katl ile firar etmişti

derdesti için dirayet ve ehliyeti müsellem olan yerli birinci sınıf mülazimlerden

u Mustafa Şevki Efendi Rodos Ceziresi'ne ve ondan Anadolu cihetlerine izam olunarak

- eşşikafane icra ettiği tetkikat-ı mükemmeleden merkum Nalbant Hüseyin'i derdest ve
on Kasabası'na bil-isal mensup olduğu Polis zabıtına teslim ettiğinden sonra süret-i
esti ne merkezde vuku bulmuş ise zabıta-i mahkemesinde merkumun muvacehesinde
" 'et verip muahharen icra kılınan muhakemesinden merkum Hüseyin kabahatli
=--'düğünden_ mahkeme-i mevkute-ı cezaiyeye havale olunduğu muhbirimiz tarafından
· ilmiştir.

"ŞU' ANAT-1 OSMANİYE
Utbe-i Seniyye-i Cenab-ı Hilafetpenahi'ye bir mu'tad-ı arz-ı teşekkür ve ubudiyet için
iv-i Mısır Fehametlu Devletlu Abbas Hilmi Paşa Hazretleri maiyetlerinde bir çok zevat
.ııtı,m,

halde mah-ı hal İfrenci'nin geçen onuncu günü Kuyum ve Şarkiye nam Vapurlarla Der

et limanına muvaselet etmiştir.
Hidiv-i müşarun ileyhin Der Saadet'e vürutlarında taraf-ı eşref Cenab-ı Cihanyani'den
antlar tayin buyurulan Rıısümat Emini Devletlu Raif ve İcra-i resm-i hoşamedi için
uren vapura i'zam buyurulan muit-i seniyye erkan-ı harbiye feriki Saadetlu Şakir Paşalar
-.A..ıatı

kendilerine mülaki olmalarıyla Hidiv Hazretleri müşarun ileyhima ve maiyetleri

'mürin ile birlikte bahriyeden tahsis edilen İstimbotlara rakiben Hazine-i Hassa-i Şahane
si önündeki İskele'ye çıkıp oradan dahi muheyya bulunan arabalara rakip olarak Hidiv
tleriyle Dr Saadet'e muvasalat eylemiş olan Mısır Fevkalade Komiseri'Devletlu Ahmet
tar Paşa Hazretleriyle beraber Yıldız Saray-ı Hümayurı'una azimet etmişlerdir.
Hidiv-i müşarun ileyh Hazretleri Saray-ı Hümayun-ı Mulükane'ye muvasalatlarında
-ı Azam ve Yaver-i Ekrem Fehametlu Devletlu Cevad Paşa Hazretleriyle Mabeyn-i
~ ayun-ı Mulükane Müşiri Devletlu Osman Paşa Hazretleri tarafından istikbal edildikten
bir miktar teneffüs ve istirahat eylediğinden sonra şayan buyurulan müsaade-i seniyye
· e huzür-ı fuyüzat nuşür-ı şahanede na'il-i

'izz-i müsevvel ola. Rakk-ı Hakpa-yı

iyet intima-yı hazreti Hilafet-penahi'ye vaz'-ı cebin-i rukyet ve utbe-i ulya-i hilafet-i
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ıya fevkalade arz-ı sadakat

NOT(Sayfa

düzeninden dolayı bu parakrafın devamı 077

devam ediyor aşağıdaki parakraflar bu sayfanındır)

"KIBRIS'IN TEFRİKASI"
Müellifi
Nazım
Musahabete koyulur, ben onu alır bahçeye inerim. Siz de mahut pencere perdesinin
ğından istediğiniz kadar seyrettirseniz.
Mucib Bey - Ah !.. Hemşirecik ! ötedenberi hakk-ı acizanemde göstermekte
ıılılıığunuz merhamet mürüvvet-i alicanabanenize büyük büyük teşekkürler ederim.
Pekala ! bundan böyle nasıl emrederseniz öyle yapacağım !
Mediha Hanım- Estafurullah ! Emir değil, muradım harekat-ı isticalkareneden
., tla kaide-i ihtiyata riayet her halde mucip-i saadet ve selamet olacağını arz etmekti.
addemce de ifade ettiğim gibi inşallah gariben nail-i meram olursunuz.

E I

Mucib Bey- Kim bilir ! İstikbal karanlık bir şeydir. Onun için işin ne suret-i kesb
ği şimdiden kestirilemez. Mamafih bakalım evde beni sevecek midir ?
Mediha Hanım- seveceğine şüphe mi ediyorsunuz ? Dünya' da sizin kadar latif ve
eti nesebinde zarif olan bir delikanlıya mazhariyetinden dolayı müftehir olacak ve belki

ib Bey- (Bir sayha-i meserret izharıyla) Etme ! Etme Allah'ı seversen ! Daha bir murat
tııııadan beni merk-i şadiye mi uğratacaksın?
mıtsana !? Sevincimden gönlüme acayip bir hal geldi!

Mediha Hanım- Hele bir kere ilan-ı muhabbet yolunda yazmış olduğunuz manzumeyi
mısun,

bir kere de vech-i pakinizi, fikr-i tabnakinizi görsün o zaman bu kuwe-i mücazebeye .
ab olabilirse ben meydandayım ! Hasılı şunu demek isterim ki ikiniz de güze ve

iğerinize layıksınız. Hemen Canab-ı Hak süret-i meşrüada ...." Sözünü ikmal edemedi,

Mediha Hanım- Ne istiyorsun dil-pesend !" Salini irat edince cariye "Efendim büyük
-.-ıuu

Efendi size bazı şeyler söyleyecekmiş, şimdi bekliyor" Cevabını verdi. Mediha Hanım

lirim !" diyerek hoplaya hoplaya odadan çıktı, doğruca validesinin yanına gitti.
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Ma ba'dı var

iyet eyleyip bu suret-i rehin taktir-i ali-i Cenab-ı Padisahi ve müstelzim-i mahfuziyet

kıymet Hazreti Hilafetpenôhi olarak Hidiv-i müşarun ileyh hakkında iltifat-ı nevazeş
seniyye-i mulükane raykan buyurulmuştur.
Ve ertesi gün Hidiv-i müşarun ileyh merasim-i mu'tadesiyle nişan-ı furüğ-ı ifşan
ia.z-ı ihsan ve ta'lik buyurulmuş olduğu evrak-ı havadiste görülmüştür.

Sami-i Hazreti Sadaret-Penahi'ye Fıransa Devleti tarafından (Lizbon Dölör) Nişanının
Kordono ita olunmuş ve sadr-ı müşarun ileyh Hazretleri canibinden kabul ve lede'l
ta'liki hususuna müsaade-i seniyye Cenabı Padişahi şayan buyurulmuştur.

Paris'in (Tan) ve sair en muteber gazeteleri Hidiv-i Mısır fehametlu Devletlu Abbas
· Paşa Hazretlerini'nin hakpay-i Muali ihtiva hazreti velinimet-i a'zami'ye arz-ı sıdk ve
iyet etmek üzere Dersaadet'e geleceklerinden bahsettikleri sırada Hidiv-i müşarun

yh'in iş bu teşebbüs ru'yetkaranesi menafi' ve hukük-ı zatiyyesini ve Saltanat-ı Seniyye-i
usmfuıiye'nin taht-ı adilanesinde idaresiyle mükellef olduğu aktar-ı Mısriyye'de mütemekkin
"I-cümle ahalinin ve bilhassa ekseriyeti teşkil eden ehl-i İslarrı'm hukuk ve manaf'f-i
asım muhafaza etmek emel-i halisanesinde bulunduğunu ispat etmiş olduğu cihetle
r cihet-i sezavar-ı medh ve sena ve-taktir-i mahsus olduğunu beyan ediyorlar.
(Tan) Gazetesi neşretmiş olduğu bend-i mahsusunda aktar-ı Mısriye'nin siyaseten ve
eten kesb-i terakki ve metanet eylemesi aktar-ı mezküreyi Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'ye
,t eden habl-ı metin-i irtibat ve inkiyadın kesb-i metanete vabeste iduğunu ve Ehl-i İslam
· yegane melce-i necat ve selamet Hilafet-i Kübra makam-ı akdesinin zir-i Iiva-yı saadet
ivası olduğunu beyan ve izah eylemiştir.
İngiltere Bandralı (Ledi Halsabori) Vapuruyla (Alorsi)'den dünkü gün Tophane-i Amire
hesabına olarak bin iki yüz sandık mavzer fişeği gelmiştir.
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KISM-1 EDEBİ
Der Saadet Ziraat Bankası Evrak Kalemi'ne mensup Hasan Remzi Bey tarafından
~ştir.

"Nevmid"

Kuşlar'ın İlkbahara mahsus olan ve müessir teranelerinin tesirat-ı hissiyat engizanesiyle
~cııııııdan

ayrılarak sihrin ilk tebessümlerini selamlayan bahçeye nazır bir pencerede

uş, başını mini mini elleri içinde sıkıştırmış olduğu halde gözlerini kitap-ı hayatının
denilen o define-i hayalara ait sahifeleri üzerinde gezdiryor, birkaç katre-i serşek
___.arına doğru uzanıyordu !
Genç Kız, iki seneden beri gönlünü işgal eden hüsündar bir delikanlı'dan ayrılarak
~ bir ay olmuştu.
Bu şuküfe-i sevda, şu zaman-ı iftarak içinde çektiği ıztırabat-ı kalbiyeye artık bir türlü
"vemet edemeyeceğim ! diyordu.
Firak ! Ah ne dilsiz gönlüme?

Yerinden kalktı. Nevmidane bir yürüyüşle konsoluk yanına gitti. Orada, konsoluk
· de zarfı " Nem.ide Hanım'a" muharrer bir mektup nazarına yetişti. Bir şitap-ı
ıütehalikaneile zarfı açtı. En evvel imzaya baktı. Ah ! "Sevdiğimden" diye mecnunane bir
kopardı. Bir müddet ferh-i meserretinden adeta ğişi olup kaldı.
~

Va Esefa ki: Bu mektup menakıb-ı firakın en süzüşlü nüktelerini tefsir ediyordu.
Biraz sonra bulunduğu sandalyede doğrularak atideki "Mektup"u okumaya başladı.
••
"MEKTUP"

Şayan Prestiş Melek !
Selanik'e geleli bir ay murür eylediği halde size bir muhabbet-name takdimine
muvaffak olamayışımdan beni serzenişkarane muaheze etmeyiniz!
Buraya muvasalatımdan beri pederimin, evvelce zi şefkatin hastalığı gittikçe tezayüt
eyliyor, hayatından kat'-ı ümit olunuyordu. İşte geçen gün şu alem-i süflaya bir veda-i ebedi
çekti. Bu hadise-i kuduret aver bütün efrat-ı hanumanemizi dağdar-ı teessüf ettiği gibi bana da
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büyük bir aile bıraktı. Valide, birader, Küçük hemşiremin

iaşeleri benim

..an.iyem mahsulu olarak alacağım birkaç kuruşa inhisar etti.
Şerik felaket olan buyi çareleri şu uhal-i nikmet içinde bırakıp İstanbul'a

gelme

w:rlamma kiran geliyor!' Ah! Şu vak:a-yı çeker söz Hüda bilir beni benliğimden çıkardı. Ne
~u?

Şuunat-ı Alem bir kararda durmuyor!
Vuslat, firkati, saadet, felaketi Veli ve takip eyliyor. İşte bu felaket, mezara kadar bana

Ah! Ğadar-ı felek! Muhabbet-i safiyanemize rekabet etmiş olmalıdır ki:
Bizi yekdiğerimizden böyle bir suret bi-daranede ayırdı.
Benim için medar-ı teselliyet bir şey varsa oda karşısında mülkleri bile dest-i bir
iyye-i tebcil edecek mertebede dilferib, cezbedar olan tasvir dilpezir lahutyaneleridir.

İşte husul ma la fatemizin artık derece-i istihaleye vardığını anladığım için her-i can
o resm-i o resm-i dilnişingizi temaşa ile akıttığım kanlı, kanlı gözyaşlarına şu
mz.acığımı karalayarak:takdime şitaban oluyorum.
Ah! Matem aşkımıza yalnız nasutyan değil bütün lahutyan bile eşk-i teessüf döker.
Buna bir delil-i aleni olmak üzere sema bugün sath-ı zemine mütemadiyen kiryeler
yor.
Ey Neşvecan! Şu teessüratımızı bari teati-yi muraselat ile tahfife çalışalım!
Bak : Pür siteşkah kalbim olan iki gözlerini öperim! Meleyim!..

Pürşiteşkarınız
"Nevzat"
Kız, o nadire-i hüsn-i gönlündeki-ümit visali büsbütün mahveden bu mektubu nihayetine
ğru okuyuncaya kadar bu kaç defa yapıldı.
Maşuk vicdanı olan o nev-nihal mülahatla bir daha görüşemeyeceğine katiyen emin
olarak sebat-ı mateme büründü. Çeşmani serşek kederle doldu. Bir gün validesinin "Kızım?
_ [için ağlıyorsun?" hitabesini (Bundan böyle benim için asla ümit-i mesudiyet yoktur. Benim
nevmidim ebediyen ağlayacağım ! .." Cümle yeis-amizanesiyle karşıladı.

------------------------------------------------Sahib-i imtiyaz
Kôfi Zada
Mustafa Asıf
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azartesi

4 Muharrem 1311

Mahall-i Müracaat
'den maada mahaller için bir

Kıbrıs Ceziresi'nde Lefkoşe şehri'nde
Turunçluda Osmanlı Kıraathane Matbaası
1310

KIBRIS

Umür-ı İdare ve tahririye için matbaa

namına müracaat olunur.

Gönderilen evrak gazeteye derç olunup
olunmamasından matbaa mesul olamaz.

Iiği yedi Şilindir.

İlanatın be her satırından iki kuruş alınır.

ücreti verilmeyen mektuplar
kabul olunmaz

(Şimdilik Pazartesi Günleri neşrolunur.)

Temmuz Rumi Sene 309

"Siyasiyat, Edebiyat, Ve Funundan Bahseder} 17 Temmuz İfrenci Sene 1893

•

ARZ-I TEHNİYE
•.•..•.ebde-i tarih-i ehl-i İslam olan Hicret-i Nebevi'nin 1311 inci sene-i cedidesiyle geçen Cuma
günü umüm-ı Din kardeşlerimizle beraber teşerrüf edilmiştir.
Canab-ı Hak ve Feyyaz mutlak hami-i yegane-i ehl-i İslam olan zat-ı merahim-i simat
Hazreti Hilafet Penahiyi kemal-i sıhhat ve afiyetle ve bilcümle teb'a-tı vezir-i destan
şehriyarilerinin ahd-ı melikdarilerinde mustazıl emn u eman oldukları halde daha bu gibi bir
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sinin-i cedideyi idrake muvaffak buyurması ed'iye-i halisanesini (KIBRIS) dahi tekrar ile
i vazife-i ubudiyet ve sadakate müsaraat eyler.

İFADE-İ MAHSUSA
(ZİRAAT)

'

ı. ....

Çiftçilik hayat ve servet-i beşeriye derecat dahl ve te'siri düşünüldüğü halde bidayet
· de şeref ve mertebesi pek dun görülen bu sınıf ahalinin kadir ve kıymeti tezayüd ettikce

Agdiye-i mahsüsamızı meydana getiren nebabat ve hayvanat hep çiftçilik sayesinde
ül-ı pezir olur. Kudret-i Fatıra'nın topraklara ihsan ettiği hasssa-i mubareke-i tenebbütten
vasıta ile müstefit olduğumuzdan çiftçilik adeta muh-yi beşer mertebesini bulur.
Toprakların kuva-i fuyüzat-ı bahşası manen olsun her sanat ve ticaretin fevkinde olmak
eder. Benaberin müstahik olduğu derece nazar-ı itinaya alındığı halde Çiftçilik ve vesait-i
etin dahi en alilerinden addedilir.
Her yerde ve her zamanda ekser insanlar çiftçilik ile iştiğal ederek bu sayede ihtiyacat-ı
iyelerini def etmekle beraber cemiyet-i beşeriyeye arz-ı hizmet ve istihsal-ı servet dahi
erinden ziraat mine'l-kadim en makbul en memduh meşağil-i insaniyeden addedilmişti.
,imdi ise terakkiyat-ı fıkr-i beşeriyenin sair husüsatlardaki tesirat-ı hasenesiyle mütenasip
üzere çiftçilik dahi hayr-ı tifza bir derece-i kusvaya irtika etmiş bulunuyor. Ziraat ve
t

ve harman ve saire için buhar ile" hayvanat ile müteharrik türlü türlü makineler ihdas ve
edilmiş ve bu sayede mesai ve a'rnal-ı şakka tenkis ve bilakis favaid ve muhsenat bi't-

•

ıczayüd çiftçilik teshil ve tevsi' olunmuştur.

Mine'l-kadim kullanılan saban demirleriyle bunların levazım teferru'atı bir takım ıslahat
başkalaştınlıp evvelden kullanılan edevat ve alat ile görülebilen işlerin iki üç kat derecede
idesi tahakkuk etmiştir.
Mahsulatı savurmak ayırmak, temizlemek için ehven ve esheli'l-istimal bir takım alat
yapılmıştır.
Hububatı bilahere böceklenmekten muhafaza ve esasen cinslerini ıslah zımnında enva'<i
jedabir düşünülmüştür.
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Çiftçilikte dahil olan hayvan ve eşcar yetiştirmek husüsundandahi

pek ma'kul müfit

i..ıler keşf edildi. Bir derecedeki bu usuller ile çokça hayvan yetiştirmekle beraber bunlara
:micen müstevli olan ve neticesi külliyle teleflerine badi olan hastalıklarına ilaçlar ise
Eaınlacak hayvanların

kemiklerini kalınlaştırıp kuvvet ve gıda olacak olanların kemiklerini

eştirip et verecek ve büyültüp küçültecek ve kezalik eşcarı büyültürerek esmarı
Ileştirerek ve cinsiyetlerini tebdil edecek çareler bulunmuş velhasıl bu gün çiftçilik en
"teberve en fayda aver ve ehemmiyetli bir sanat haline girmiştir.
Buraları bu gün erbabınca malum ve bilmeyenlere karşı dahi bu kadarcık bir ihbar-i kafi
~uudan

daha ziyade tafsilattan sarf-ı nazarla asıl maksadımız hakkında bir iki söz

Ceziremiz arazisi sair yerler gibi kaffe-i vesait-i terakkinin istimalıyla tezyit-i amar ve
eye kabiliyeti der-kardır. Binaenaleyh topraklarımızın kabiliyeti mertebesinde imarıyla
ilikten dahi hakkıyla istifade-i esbap-ı vesailini taharri ve ihzar etmek zamanı gelmiştir.
Bu maksadın hayz-ı husule Isah için bir ziraat mektebi, bir numune çiftliği ve ale'f-husül
l!ıakki ziraatımıza ve teshil-i ihtiyacat-ı ziraa pek büyük hizmeti görüleceği şüphesiz olan bir

.t bankası lüzumu tabiidir.
naleyh memurin aidesi ziraatın derecatını ve istimal edilmekte olan alat-ı ziraatı tahkik
en sonra bilad-ı mütemeddenin muhtereat-ı cedidesinden olup bi't-tecrübe muhsenatı
~ak

olan ellerle makineleri dahi ziraat müfettişlerinden ve erbab-ı fen ve ihtisastan
ve muvazene ile ziraatimizin ve arazimizin ahvali dahi nazar-ı dikkate alınarak faydası
avvır olan alat ve edevat-ı cedideden numuneler celbiyle mahallerince de bi't-tecrübe
enatı tebeyyün ettiği halde her türlü suver-i teshiliyenin iraesiyle kesretle celp ve

'mimine ve her yerde arazinin kabiliyetiyle mütenasip hububat ve sair mahsulat ziraati ve
ideli eşcar ğarsı ve her nevi hububa1:@.ve mahsulatın ıslah-ı cinsi ve muhafazaları ve kezalik
übatın hıfz-ı sıhhatleriyle ıslah-ı cinsleri usullerinin dahi Ziraat müfettişleri ve sair erbap
marifetleriyle ziraa talimine ve emr-i ziraate hizmet .ve muavenet edecek surette erbap-ı
ziraatin teshilat-ı mükemmeleye nailiyetlerine itina olunmalıdır.

AHVAL-İALEM
İhtilafat-ı devliyenin hüküm vasıtasıyla halli meselesi yeniden ortaya çıkarak alem-i
asiyatta mühim bir mesele haline girmiştir.
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Devam-ı asayiş-i umumi nokta-i nazarından ne derecelerde haiz-i ehemmiyet olduğu
hlaç

tayin olmayan şu madde bu defa İngiltere ve Amerika Devletlerice cidden nazar-ı
alınarak aralarında zuhura gelebilecek her türlü mesail-i siyasiyenin hükm-i

ifetiyle fasl ve tesviyesi cihetinin usül-i ittihazı tensip olunarak teşebbüsat-ı lazıma
karar verilmiştir ki devleteyn-i müşarun ileyhimanın bu hareketi usül-i mezbürenin

~llla

-ı husule vusulüne bir mukaddeme hükmünde telakki olunabilir.
İngiltere Parlementosu'nun içtimaat-ı ahiresinden birinde mesele-i mezbureye dair
an eden mubahesat esnasında Mösyö Ğaladistonbir nutuk irat ederek hükm-i usulünün
A

ebe vuküuna karşı metin bir set-i mümaneat teşkil edeceği cihetle insaniyetçe fevaid-i

eyi müstelzim olacağını beyan etmiş ve bunun için Vaşinton Kabinesiyle hemen
~erata

ibtidar edilmesine dair serdolunan teklif ale'l-umum tasvip edilmiş olduğu gibi
a Memalik-i Müctemiası dahi vesait-i hükmiye ile ref -i ihtilafat cihetini cidden

iluam ettiği cihetle ol bapta İngiltere ile müzakereye girişmekte amade bulunduğundan bu
A

ta kariben bir i'tilaf-ı tam vücuda getirilmesi ve el-yevm diğer taraftan (Nort Amerikan

rye )

Gazetesi dahi geçenlerde neşretmiş olduğu bir makalede Amerika ve İngiltere

letleri beynindeki münasebatın az bir vakit zarfında tarafeynce hiçbir ihtilaf hudusuna
dan vermeyecek bir renk ve suret kesb edebileceğini dermeyan etmiştir ki bu cihet dahi
leteyn-i müşarun ileyhimaca bu mesele hakkında bir muvafakat-ı kamile husulünün
e-i garibe gelmiş olduğunu ira'e ediyor.

HAVADİS-İ CEZİRE
Tuzla İskelesi'nde Müslüman Kabristanı

Tuzla İskelesi'nde matlup vecihle bir kabristanın müceddeden tedarik ve etrafının duvar
ihata ve muhafazasını hususu bir iki sene evvel ahali tarafından piş-i İıazar mütalaaya
alınarak bir i' ane defteri tanzim ve münasip bir mevki dahi tensip olunmuşken bu teşebbüsün
şimdiye kadar bir semeresi görülememiş ve mevtanın eski kabristanlığa defniyle zikir ve
fekküründen içtinap ettiğimiz halatın devamına müsamaha ile müsaade olunması şi'ar-ı
lamiyete muğayir olduğu gibi her ferdi dahi dağdar-ı teessüf etmekte olduğu vareste-i kayıt
ve izfilıtır.
Alınan malümata nazaran vech-i meşrüh üzere müceddeden yapılacak bir kabristan
nihayet elli lira bir mebla'la husule geleceği anlaşılmaktadır ki İskele ahali-yi İslamiyesi için
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ufuk bir i'ane pek kolaylıkla ifa olunabileceği şüphesizdir. Binaenaleyh böyle bir i'ane
maksadın icrasına teşebbüs olunduğu halde Evkaf İdaresi'nin dahi muaveneti melhuzdur.

----------------------Kıbrıs ,Ceziresi vilayeti Yaver ve ser katip-i İngiltere Topçu Alayı zabıtanından Kaptan
: B : filden yüzbaşılık rütbesine ve Kıbrıs Ceziresi sabık baş kumandanı olup İngiltere
iye Topçu Alayı zabıtanından Micor Bor binbaşılık: rütbesine terfi' ettikleri cümle

u'at-ı mevsükemizden bulunmuştur.
Muma ileyhim Kaptan Filden ve Micor Bor'un Cezire'de hayli hizmetleri sıbkat edup
nüdi-i umumiyi ve ale'l-husüs Kaptan Filden'in dirayet ve nezaketiyle beraber ahali

~ııda

her suretle göstermekte olduğu nevazeş ve iltifatiden ve siyyema her fert için

kte, bulunduğu muavenetinden dolayı bu suretle terfi' ve taltifi mernnuniyet-i vefireyi
ip olmakla "Kıbrıs" dahi izhar-ı memnuniyetle tebrikine müsareat eder.

------------------------Lefkoşe Kazası'na tabi' Kakopetre Karyeli Hacı Loga Hacı Yakomi mah-ı hal
ci'nin altıncı günü sabahleyin hanesi ittisalinde bulunan uçurum altında bi ruh olarak
i bulunarak orada bulunan polise verilen malumat üzerine icra olunan tahkikatten ve
ür eden imarattan katli damadı karyemiz Boralı Mihail Hacı Kiryako olduğu anlaşılmasına
bni merkum derdest olunarak taht-ı tevkife alınıp muhakeme-i ibtidaiyesine ibtidar olduğu
ustahberat-ı mevsfikumuzdandır.

--------------------------Mah-ı hal İfrenci'nin geçerf on ikinci Çarşamba gecesi saat-ı alaturka iki buçuk
raddelerinde Baş Mahalle cihetindeki Yeni Kapı pişgahında vaki Akrobulu nam gazinoda para

.

sebebinden ve sarhoşluk seyyiesinden naşi murakasalı'Kara Mihail ile Kosti Mavrokordato ve
keleli Hacoyi beyinlerinde zuhur eden şiddetli bir münazaa üzerine Kara Mihail merkum
osti'yi memesi üzerinden tehlikeli ve Hacoyi'yi dahi kolundan zararsız surette cerh etmiş ve
mütecasirin derdestine giden Veli nam zaptiyeyi dahi arka cihetinden ve kaba yerinden
şiddetlice bıçaklamış ve mütecasir-i merkum ~derhal firar etmiş olduğu polis tarafına haber
verilmekle mütecasir-i merkumun takibi için arkasına birkaç polis efradı derhal i'zam
olunmuş ve çok vakit geçmeksizin Lefkoşe dahilinde derdest edilerek taht-ı tevkife alınmıştır.
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"MUHARRERAT"
"Kıbrıs" Gazetesiİdarehanesine
İnsanın namusu kadar aziz olan Vatanı'mn intizam haline ve ümran-ı istikbaline taallük
bir sözü bazı mevani' mütaalasıyla lisanı söylememek istese bile her bir maniayı
perverlik gibi bir vazife-i nazifeye tercih etmemek şanından olan "Vicdan" bir veche ile
yl-i sukut edemiyor.

Fakat insanın edat-ı münazaraya riayeten her bildiğini söylememesi lazım geldiği gibi
söylediğini de ahkam-ı hakikatte itba'en söylemesi iktiza eder.
Meahaza bu hikmete umumun riayeti kabil olamamasındanmıdır nedir her kes bildiğini
istediğini yazıyor! fakat bendeniz, gördüğümü, fikrimce mevki-i muhakemeye çektikten
bu arizamı yazarak takdim ediyorum.
Mukır Hükümet olan Lefkoşe İdare-i umumiyesi meyanında bir de Belediye Dairesi
mevcut olduğu biliriz. Lakin dairenin cereyan-ı muamelatına- memur olmadığımız
e- vakıf değiliz. Ancak bedihiyatın ispat-ı ihtiyacından azade bulunduğu her akıl-ı selim

la burada bulunduğum müddeti irae eden üç dört haftadan beri şehrin görmüş olduğum
iınirr-i nas olan bazı mahalleleriyle çarşı ve pazarında tanzikata dair bir güna icraat
ı- ••
ıctaı· dığı

gibi pazarda satılan meyve ve sebze gibi eşya dahi bir tabip tarafından muayene

ı.ıııımakta ve bu gibi eşya eskimiş köhnemiş bir halde reside olduğu halde dükkan sahipleri
fukaraya ucuz fiyatla satmaktan çekinmemektedir bununla beraber on onbeş günden
· ortada nerden ileri geldiği bizce meçhul bulunan, bir nevi hastalık hüküm-ferma
uyor ki herkesler an-ı vahidede baygınlığa giriftar oluyor ve derhal birisi tarafından
eyipte indi surette olsun, tedavi olunamaz ise hayatım kaybedip gidiyor. Herkesler şu
~• iş vak.anın esas ve sebebini keşfederek çaresini göstermek ve ale'l-husüs bi kes ve bi
_ hastakani tedavi etmek için bir belediye hekimi istidasında bulunuyorlarsa da, işittiğime
Belediye'nin fiktan-ı maliyesi sebep tutularak ahalinin talep ve ihtiyacı nazar ve
*'1:ımiyete alınmıyormuş.
Belediye İdaresi'nin vezayifi hakkında geçen nüshanızda mufassal bir bent gördüğüm
o yolda bahseden sarf-ı nazarla yalnız kendi nefsinde ve ailem hakkında tecrübe ederek
i itla' eylediğim bir hakikati arz etmek isterim.
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Aciziniz deruni bir hastalığa giriftar olarak bir çok zamandan beri İzmir ve Beyrutta
visiyle uğraşıp bir fayda göremediğim

halde burada ikamet etmekte bulunan doktor

lının hizak:ati semeresiyle beş on gün zarfında kesb-i ifak:ate

KIBRIS 'IN TEFRİKASI

Yadigar-ı muhabbet

Müellifi

Ma ba'd

Nazım

Şifahiyesinden çocuk badi-i emirde her ne kadar memnun olmuş ise de maksadın hayz-ı
çıkması aradan üç gün kadar bir müddetin müruruna mütevakkıf, ve bu da Mucib Bey
· muhabbetle daha yeni itilafa başlamış sabırsız bir delikanlının haline nazaran, pek güç ve
ağır olmakla yevm-i mezkuru hemen iplerle çekiyordu.
Vaktaki günler, birbirini tevali ve taak:ub ettikçe Mucib Bey'in kalbi hasret perveri,
A, -i

ıstırap ve helecan ile malı olduğu halde fikrince bir "id-i Ekber addedererk şiddetle
da bulunduğu Salıya yetişti. Başladım muma ileyhin ettiği tedavi ile verdiği

lardan her gün için bir suretle sıhhat ve afiyetimce terakki hasıl etmiş ve lehu'l-Hamd bu
tamamıyla iade-i sıhhat ederek o aileden halas olmuş bulunuyor.
Geçenleri muma ileyhin her hastalığın teşhisi hususunda sürat-ı intikali dahi calib-i
t bir mertebe bulunmaktadır hanemde baygınlık gibi anlaşılması bizce güç bulunan

--a,

ıxıarın zuhuruyla beraber muma ileyh derhal pek büyük bir suhuletle şikaranesiyle

emizi başkaca müntedar bırakmıştır.
@'

Bununla beraber muma ileyhin adat-ı belediye ve Iisan-ı muhtelifeye aşina bulunması
ale'l-husus İslam familyalarının mizacına göre tedavi ve muamele etmesi hizak:atından

acızanem hakikati bi'l-beyan doktor-ı muma ileyhi Cezire
daşlarıma tavsiye etmektir. Binaenaleyh Belediye için bir tabib istihdamına muvaffak:
.ıılıığu halde esbab-ı mesrura ve meşruhadan yani hizak:atıylaberaber adat-ı belde ve lisan-ı

,-ııclifeye aşina bulunmasından dolayı muma ileyhin tensip ve tayinine himmet olunur ise
i-i İslamiye pek memnun ve müteşekkir kalacağı bi iştibahtır.
Kandu Zade
Mehmed Nidai
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ŞU'ANAT-1 OSMANİYE
"HEYET-İ SIHHİYE İ'ZAMI"
BA İRADE-İ SENİYYE HAZRETİ PADİŞAHİ BADE'L-HAC

Sabahleyin uykudan kalktığı gibi hemşiresini yanına çağırttı, maşukasının gelip
lmediğini sordu. Binaenaleyh şu vech ile te'ati-i mükalemata başlandı:

Mediha Hanım- Daha iki saat kadar vakte muhtaç ! Lakin onlar buraya gelinceye
sizde tabii kalemde bulunacaksınız değil mi ?
Mucib Bey- "Biraz mülahazadan sonra" şaz nevinden olarak bir günde evde kalırsam
lazım gelir! Bu bapta bahane bulmak ise güç bir şey midir? Keyifsizliğimden bahis ile
üıneyyiz Bey Efendi'ye bir tezkere yazıp göndersem olmaz mı? Ne dersin? Hatta çıkmak
em bile ayaklarımda meş ve harekete iktidar göremiyorum!
Mediha Hanım- "Endişeli bir tavır ile
"Tur-ı sina"ya

avdetle hatta-i Hicaziye deki Kolera münasebetiyle karantina

eyecek olan hüccacın ahval-i sıhhiyesine ve fukara-i hüccaca tevzi olunacak ianenin
t-i tevziine nezaret eylemek üzere meclis-i sıhhiye azasından Mirliva Saadetli Hacı Nuri
Paşa

maiyyetiyle beraber Mir-i sa-yı der Saadetten hareket eden Hidiviye Kumpanyası

apuruyla İskenderiye'ye müteveccihen azimet eyledikleri evrak-ı havadiste meşhut ba surre
- ibtihacımız olmuştur.
••

"İANE-İ HÜCCAC"
Şerefınüteallik buyurulan 'irade-i seniyye hazreti hilafetpenahi mucib alisince Evkaf-ı
Hümayun Nazın Devletli Abdullah Galib Paşa Hazretlerinin riyaset-i alilerinde müteşekkil
omisyon-ı mahsus marifetiyle Hüccac-ı Müslimin için ihsar ettirilen peksimed ve mubayea
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an zeytin ve levazım-ı saire Hüccac-ı müslirnine gönderilmek

üzere olduğu evrak-ı

adiste manzuruınuz olmuştur.

***
Şerefmüteallik buyrulan irade-i seniyye Hazreti Hilafet- penahi mucip-i alisince hüccac
müslimine ianeten ve bir defaya mahsus memürin-i mülkiye ve ilmiye ve saireye ita olunan
maaştan yüzde bir tevkifat icra olunarak Hicaz İane Komisyon-ı Alisi sandığına ita kılındığı
üstahberdir.

"HACI AHMED BEY EFENDİ"
Meclis Umur-ı Sıhhiye azasından Baş Katip Muavini Saadetli Hacı Ahmed Bey
Efendi Hazretlerinin Bahr-i Sefid Boğazı'na vurud edecek

Bila ihtiyar "Allah encamını hayır eyliye! Siz bilirsiniz, Mademki öyle arzu
ettiriyorsunuz, zararı yok!
Mucib Bey- Her ne hal ise şimdi bendeniz lutuf eder de Nevber Hanım'ın ne yolda
örülebilmesi mümkün olacağını söylermisiniz!
Mediha Hanım- Güzel ama, siz de bu kadar telaşın ne luzurnu var ya ? Acele gidersek
nihayette nedamet, teenni edersek neticede selamet buluruz. Yatak odanızın her iki
nceresinde, zaten bahçeye nazır bulunmak hasebiyle, nevberi layıkıyla temaşa edebilmek
· müsaittir. Bundan daha münasip bir mevki olamaz zannederim. Validesi tabii yukarıda
oturur, annemle
Ma ba'di var
sefain hakkında icra-yı ahkamına irade-i seniyye-i Hazreti Padişahi şeref-sudur buyrulmuş
olan nizamnamenin suret-i icrasının teshili zımnında müşarun ileyh hazretlerinin dahi mezkur
.apurla azimet eyleyecekleri haber alınmıştır.
-iltifat-ı mahsusa-i Hazret-i Padişahi"
Padişah-i nüfuz-şiar ve şehinşah-ı madelet-asar efendimiz hazretlerinin Şeyhülislam
,,

evletli semahetli Cemalettin Efendi daileri hakkında her bar lema baş zuhur olan iltifat ve
teveccühat meali gayat-ı hazret-i velliyyun niamileri asar-ı celilesinden olarak id-i said-i
edhanın birinci günü mübarekte resm-i alisinden evvelce efendi-i müşarun ileyh hazretleri
huzur-i faizu'n-nur-i hilafet-penahiye celp ve davet olunarak bir kıta murassa-i imtiyaz-nişan9

furuğ-efşanı ihsan ve haklarında bir iltifat-ı ali'l-al-i şehinşahi olmak üzere nişan-ı ali-i
ezkurun yed-i müeyyede-i hazret-i padişahi ile seniyye-i sadakat ve ubudiyetlerine taalluk
:yurulduğu samia zib-i mesar olmuştur.

HAV ADİS-İ HARİCİYE
"Yunan Ahval-i Maliyesi"

Yunan umur-i maliyesinin bir daire-i islaha isali için (Sıkırupoli) Kabinesi tarafından
bulan teşebbüsatın bir netice-i haseneye iktiran edip edemeyeceği henüz meşkuk
örünüyor. Esham-ı Yunaniyyece geçenlerde bazı mertebe-i asar terakki görülmüş iken
esham-ı mezbure fiyatının yeniden tedenni bulması müşkilat-ı mevcudenin şimdilik ref
ilebilmesi ihtimalini zayıf gösteriyor.
"Büyük bir sirkat"

Marid'de kain (Bayer) nam fransız kitaphanesinde ahiren büyük bir sirkat vuku
uştur.
Mezkur kitaphanede
mevcut olan elli bin (peseta) yüz bin İspanya banknotu (on üç
!
· Lion Medi Tarane)? hisse senedi ile Fransa Bankası evrak-ı nakdiyyesinden bir miktarı
daha birçok eşya-yı kıymettar sirkat olunmuş ve mütecasirlerinin teharrisine ibtidar
IIUUllLlllştır.
"Velespit ile devr-i alem"
Frank namında bir genç Amerikalının Veluspit üzerinde olduğu halde Nevyork'tan
ketle Sanfıransisko'ya ve oradan'da vapur ile Japonya'ya giderek bilahere Çin kalesine
·· olduğunu gazeteler yazmaktadırlar.
uma ileyh Çin hükümeti dahilinde de velespit ile devir eyledikten sonra Hindistan, İran,
alik-i Os~aniyyex Avusturya, Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere ve İrlanda'ya yine
pit ile dahil olarak ba'du Nevyork'a gidecek imiş.
Mösyö Frank şimdiye kadar olan seyahati esnasında çok defalar büyük tehlikelere
olmuş ise de yine tahlis-i nefse muvaffak olmuştur.
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KISM-1 EDEBİ
Dersaadet Ziraat Bankası evrak kalemine mensup Hasan Remzi Bey tarafından
önderilip geçen nüshamızda "ilkbahar" ünvanıyla münderic bulunan eser-i valaları gibi bu
fa dahi hazan namiyle olan eser-i muteberelerini derc-i sahife-i takdir eyleriz.

"Hazan"

Bir muhtasarın acı, acı inleyişini tanzir edecesine kalpte garibana hisler, yetimane
hüzünler uyandıran amiz rüzgarlar, bir motorun sönük, gam akin çehresi kadar solmuş,
sararmış olan yaprakları mechul bir dest-i manevi ile ağaçlarından koparıp yine bizce
euınrneyen bir adem-i abad-fenaya isal eder.
Yazın Yeşil "Haftan" Kaftanlarıyla ilan-i azimet ieyleyen ağaçlar, sabah-ı zi-safanın
eleriyle tecdid-i taravet, teyid-i hazret eden çimenler; büy-i hayat-bahşalarıyla kelebekleri
. semıes eden dil-ferib, dide-ruba şukufeler bütün, bütün mahvolur, gider,
O dil-ara mesireler, o beheşti gülşenler harabe zara döner. Kuşlar: o tabiat hanendeleri
i

m-i tabiata, hamuşi-i kainata karşı hazin, hazin sukut eyler. Tabiata kılı, kılı? Niyetler
yan dağlar, badayi-i saman-suz-i fıtrata mahall-i tecelli olan sahralar, parıl, parıl parlayan;
al ki: bi kısım insanlara cay-i aram olan fıgalar? Sefıt kam libaslara bürünür.
Güneş, o şark mahbubesi güya bir daha tulu' etmemek üzere yavaş, yavaş
mzivagahına çekilir!
Nehirle, deryalar, sineleri bin türlü hadnin? belaya emvac "Hatıra-i yar ile" sık sık
ban eden yürekleri numune-numa-yı yeis ve ihtilaç olan aşk-ı azmuden gariplerin enin-i
uztaribanelerini andmrcasına cüş u huruşa gelir!
Seher: Gah hayat denilen bir mubareze-i daime içinde uğraşa, uğraşa'bitap kalmış bir
ekzedenin fikrine nazire yaparcasına dumanlı, gah ağlaya ağşaya (sevdaperver bir gencin
işgah kalbi olan) iki çeşm-i semavisi birer tufan serkeş halini almış bir yetime gibi
ı, gamlı fekk-i müjgan etmeye başlar.
Ebr-i siyah ile tesettür eden sema bu manazır-ı kasvet-engizaneden mütekedder olarak
·yehgirmatem bir valide gibi boncuk, boncuk gözyaşları döker!...
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ilemem ne zaman? Zar-ı gönül şad olacaktır
eylemek her dem bana mutat olacaktır
dan deli zannetmeyek arad olacaktır

Oldum bakınız bier ile bir böyle perişan!
Göstermedi asôr-ı vefa hayf! O perişan!
Etmekteyim! Her sabah ve mesa nale ve efgan
Ahir nefsim bir acı feryat olacaktır

Deveran bile hiç görmedi bir öyle bela-hah.
Kast eylemedir canıma ben anladım eyvah!
Şadab-ı visal etmedi meftununu ol mah.
Ahir nefsim bir acı feryat olacaktır.

Yar olamadı alemde bana tali-i menhus!
Bir türlü elem-i kalbimi cay eyledi efsus
"Remzi'' gibi yoktur biliniz hasıl-ı me'yus!
Ahir nefsim bir acı feryat olacaktır.

- * ---İlan

•
Göz hekimi Möyö Dimitriyos İrvoronos Atina'dan şehrimize gelerek Lefkoşe'de
Karlıdağ Hotelinde göz hastalıklarını tedavi etmekte olduğu ilan olunur.

* * * ----------Sahib-i imtiyaz

Kufi Zada
Mustafa Asıf
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" MAKALE-İ MAHSUSA "
Gazete nedir ?
Gazete ne sitayiş-name ve ne de hiciv-namedir.
Yalnız ibret-nümayi-i Alem ve hadim-i efkar-ı ümemdir.

1

Umumen evrak:-ı havadis ve hususun Ceziremiz gazeteleri pek büyük, bir vazife deruhte
arı halde hayfa ki bazısı bu vazifelerini su '-i istimal borçlarım ifade tekasül ve ihmal
eri görülüyor.
Ceziremiz gazeteleri vuküat-ı sıhhiye-i mahalliyeden
lüzumsuz şeylere hasr-ı mak:al ederlerse

karilerini haberdar etmeyip de

şüphe yok ki vazifelerini ifade ihmal etmiş

Hoşa gitsin gitmesin vuküat-ı cariyeyi ve ahvfil-ı sıhhiye-i mahalliyeyi ketm etmek
·ahut müşterilerini iğfal için renk-i diğerde göstermeğe çalışmak: bir gazete için affı gayr-ı
bir kabahat değil midir ?
Gazetelerin münderecatınca

asıl aranılacak: şey doğruluk ve bi garazlık olduğunu

etmeyecek birisi bulunur mu ?
Hele bir gazete bilhassa ve bi'l-iltizam birisi hakkında garez besler ise alemde ondan
· ade gülünç şey olur mu ?
Binaenaleyh

naşir-i

medeniyet, unvan-ı celiline bi-hak sezaver olan gazeteler

düdat-ı asriyenin icabat ve ilcaatından olan terakkiyat-ı fikriyeye layık bir lisan ile

ilerine vazifelerini ifa etmezlerse, şu kusur-ı himmetleri de doğrusu af olunamaz bir
bbahat sayılır.
Biz, taktir-i umumiye muzahhar olacağından hiç hiç şüphemiz olmayan mesleğimizde
sebat ile ahde vefamızı ispata çalışacağız.

İFADE-İ MAHSUSA
~

.

"

.

TANZiFAT-I BELEDiYE
•
Nezafet ve taharet şerait-i esasiye-i insaniyeden

olup her kes ve her aile bu şartın

uhafazasıyla mükelleftir.
Efrat nezafetle ne derecede mükellef ise umur-ı efradı deruhte eden heyetler dahi bu
razifeile o mertebede muvazzaftır.
Heyat-ı içtimaiye umur-ı tanzifiyeyi (Belediye) namıyla teşkiline luzum görülen

dere tahmil etmiş ve buna karşılık olmak üzere efrat-ı ahaliden (Rüsüm-ı Belediye)
istifasına başlanmıştır.
O halde tanzifat-I belediyeler vazayif-i esasiyesinden madut olacağı tabiidir.
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Bir ailenin derununda ikamet ettiği meskenin adem-i nezafeti yalnız o aile halkım
:.-sı:ait emraz edebilir. Ancak bir cemiyet-i beşeriyenin mücma mesakini olan bir beldede bu
·

vukuu o belde sükkanının cümlesini az çok duçar-ı muzırrat eder. İntişar ve istila-i

..-az.a badi olur.
Bu gün emraz-ı sariye ve müstevliyenin esbap-ı intişarından başlıcası şehirlerin adem
lle7.afetinden, batakların vücudundan ileri gelen mikroplar olduğu fennen

ve tecrübeten

be-i sübutuna isal olunmuş hakayiktendir.
Gözle görülemeyen bu haşerat-ı muzırramn hayat-ı insaniyeye bais olduğu muzırratlar
aten pek ziyadedir.
Ulema " na mütenahi küçük" lükle tavsif ve tarif edilebilen bu a'da hayatın şer ve
atlarına erbab-ı hayat top ile, tüfek ile değil tedbir ile mukavemet edebilir.
Bu mukaddemattan

maksadımız

sayfın eyyam-ı harresinde bulunmakta olduğumuz

le her şeyden akdem ve ehemm tutulmak lazım gelen ( Hayat)'ın, (Sıhhat)'ın muhafazası
eyyam-ı adiyeden birkaç kat ziyade tanzifata, me'külat ve meşrubata dikkat edilmek
olduğunu arz etmektir.
Malumdur ki belediyelerin tanzifat hususundaki vezayifi yalnız hanelerden caddelere
ökülen süprüntüleri toplamak değildir. Pazar yerlerinde akşamları bazı mahallerde toplanan

uzharifatı ertesi güne bırakmayıp derhal kaldırmak, bazı hanelerden sokağa üstü açık olarak
yan eden bulaşık sularım bu halde ibka etmemek, adi sokakların ve alelhusus bazı kenar
allerin tanzifatına ale'd-devam ve her ve her vakitten ziyade dikkat ve i'tinade bulunmak
· o vazaifin cümlesindendir.
Hele en ziyade şayan-ı dikkat olan kasap dükkanları ile sebz-i mevat çarşılarının hiç
ftiş ve muayene olunmaması ve ale'l-husus hanlara, viranhanelerde ikamet etmekte olan
a ve sailenin meskenlerine asla uğranılmaması her halde calib-i esef-i ahvalden olduğuna
- he yoktur.
Yalnız böyle eyyam-ı harrede değil, yazın her zaman caddede ve sokaklarda adeta
utlar teşkil etmekte olan tozların muzırrat la tahsasından gelen keçenk vikayesi
lediyemizin en birinci vezaifinden ma'duttur.
Hal böyle iken belediyemizin- Baş Mahalle Caddesi bir dereceye kadar müstesna
üzere- bu bapta hiç bir hizmet ve himmette bulunduğu görülmüyor.
Binaenaleyh şu hayır hahane olarak derç ettiğimiz sözler- bir belediye hekimi
'

hakkında vuku bulan müracaatımız gibi- ehemmiyetsiz surette telakki olunmayıp icabının
icrasına himmet olunmasını Iisan-ı umı1mi-namesineolarak belediye heyetinin himmetinden
talep ederiz.
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AHVAL-I ALEM
CÜMLE-İ SİYASİYE
Malum olduğu üzere bir çok seneden beri İngiltere'yi bir "İrlanda Meselesidir" işgal
edip gidiyor. Meselenin zuhuruna bir çok sebepler gösteriliyor. Lakin meselenin esası
asırlardan beri İngiltere'nin ecza-i mürekkebesinden bulunan İrlanda'nın muhtariyete meyil
ve süluk etmesinden ibarettir.
İrlanda'nın bu meyil ve arzusu fiiliyat itibarıyla birkaç surette ru-i nema olmuştur.
Bunların içinde en ziyade ehemmiyetlisi Parlemento'ya intihap olunan a'za vasıtasıyla talep-i
imtiyaz etmesidir. Bu teşebbüs bugün bunları taht-ı himayesine almış bulunan Mister
( Ğaladeston)'da tecessüm etmiştir.
Bu suret-i hareket tahsil-i matlup itibarıyla müessir addolunur ise de İrlanda'yı her
halde İngiltere'nin bir eyaleti makamında tutmak karar-ı katisinde bulunan hükümet nazarında
en ehveni addolunmaktadır. Zira İrlandalılar'ın bu suret-i hareketleri hiç olmazsa mahl-i
asayiş ve emniyet-i vukuata meydan vermemektedir.
Suver-i saireden biri arazi meselesi namıyla maruftur. İrlanda arazisinin kısm-i küllisi
İngiliz Lortları'nın mülkü olup icar tarikiyle İrlanda çiftçileri tarafından zer' edilmektedir.
İngiltere idaresinden ve ahvfil-ı hazıranın da'i-yi ıslah olmasından bahseden İrlanda
ru'esası için bu hal dahi vesile-i şikayet ve muahezat olup arazinin bedeli olmak üzere ehl-i
ziraatın arazi sahibine vermekte oldukları icarın çokluğundan bir çok bahsettikten sonra zirai
icar vermemeye teşvik etmek gibi usul-ı vikavına muhalif harekatı teşvik etmek cüret ve
tecavüzünde bulunmuşlardır. Bu teşvik-i mesmu' olunca bir çok arazi sahiplerinin mutazarrır
olmasını mucip olmuş ve akıbet hükümet nizamat-ı mahsusa neşrederek kuvve-i cebriyye
istimale mecbur olmuştur.
Hükümet marifetiyle icra olunan kuvve-i cebriye ise bedel icarı vermekten imtina eden
••
çiftçiler çiftliklerinden külliyen tart ve ihraç etmek cihetine münhasır etti.
Hükümet bu hareketi zahiren gördüğü kadar kolay bir şey değildir. Bu cihetin kesbettiği
renk İngilterece su' -i tesiri mucip olup bir gün evvel arkası alınması için temenniyat vaki

Iduğundan Mistır Ğaladestonİrlanda Meselesini himayesi tahtında olup muhtariyet-i idareyi
ice başlamış ve bu suretle İngiltere'nin ittihadı, defaatla baş vekalet mesnedini ihraz etmiş
" Viğ" Fırkasının reisi olmak hasebiyle vekalete namzet bulunmuş olan bir zat tarafından
dit edilmiştir.
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Bundan dolayı mesele kesp-i ehemmiyet ederek iras tehlike ettiği cihetle "Tori Fırkası"
~

.

· sabık baş vekil (Salbori)'ye tabi olan muhafazakar fırkası Irlanda Meselesi'ni muhalifin
mücadele için meydan ittihaz etmişlerdi
Ortaya bir (Parnal) Meselesi zuhur etmekle bir çok rahatsızlıklara sebebiyet vermiştir.
Her sene bu gibi meseleler İngiltere Hüküm.etini işgal etmekte olup bu sene
dalıların muhtariyet teklifi baş vekil Mistır Ğaladestonl'un sahabeti üzerine Parlementoca
ul olunmuş ise de Parlemento'nun o surette verdiği karar Lort Kamarası'nda bade'l-zikir
olunursa mevki-i icraya konulması lazım gelecek halbuki böyle bir hat-ı hareket
-"·yen ve katiyen kabul olunmayıp reddolunacağı şüphesiz olduğuna nazaran vükelanın
ili ve belki İngiltere Hüküm.etini bazı tedabir-i şedide ittihazına mecbur edeceği rütbe-i
atte bulunmaktadır.

HAV ADİS-İ CEZİRE
"BAF KAZASl'NDA TEŞEBBÜSAT-1 HAYRİYE"
(BAF MUHBİRİMİZDEN)

İd-i Azha'da zebh olunacak kurban derilerinin, Lefkoşe'de olduğu vecihle, kazalarda
· hayrata hasr olunması hakkında "Kıbns"ımızın evvelki nüshasında münderic vesaya-i
ikiye kemal-i taktir ile kabul olunarak ati'l-beyan icraat-ı hayriye ve haseneye mübaşeret
unmuştur.
Şöyle ki Baf Kasabası'nın bundan evvel tel ile ihata olunduğu gazete-i muteberenizle
olunan eski Kabristanı ile yenisi beyninde bulunan araziyi dahi bi'l-iştira her ikisinin
· leştirilerektel ile muhafazasına karar verilmiş ve bu bapta lazım gelen mesarifata İd-i
Azha'da zebh olunup gerek kasaba \re gerek İslam karye-i ahalisi tarafından ianeten
·erilmekteverilmekte olan kurban derilerinden hasıl olavak mebla karşılık tutulmuştur.
Kasaba-i ahali hamiyet-mendani yalnız bunun ile iktifa etmeyip rum Mahalle'si
haricinde olup bir müddetten beri metruk ve muattal kalan namazgahın etrafım duvar
inşasıyla muhafaza etmek hususunu dahi piş-i nazar-ı mütalaaya alarak bayramın üçüncü
ecesi medresede bir cemiyet-i umumiye akit olunarak mezkur fikir-i hayrın kuvveden fiile
ihracı için bir i' ane sandığı keşadına verilecek i' ane herkesler tarafından ala makadirihim
mahiye tarikiyle i'ta olunmasına ve bu suretle i'ta olunacak i'anenin beş sene mütevaliyen
devamına karar verilmiş ve bu kararın icra ve idaresi için biri aza, biri katip ve diğeri sandık
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emininden ibaret olmak üzere üç zattan mürekkep bir heyet

cemiyet-i mezküre

tarafından

ap ve tayin olunmuş. Ve sandık-ı mezkür "Hayrat Sandığı" namıyla tevsim edilmiştir.
Binaenaleyh herkeslerin hüsnü rızasıyla i'ane edeceği meblağın suret-i hıfz ve idaresine
bir talimat dahi kaleme alınarak her üç ayda bir sandığın hesabatını teftiş ve ru'yet etmek
e beş kişiden mürekkep ahali vekilleri namıyla bir de heyet intihap ve nasp olunmuştur.

"KIBRIS"
Bu gibi ef'ül-ı hayriye ile iştigal ve ihvan-ı din ve vatana hizmet etmek dünya'da ihrada
insan için mucib-i feyz ve felah ve ba'is-i feyz ve necat olacağı katiyen bi-iştibahtır.
Ahal-i muma ileyhin teşebbüsatı taktir ile tebrik ve müftülerini iltaf-ı İlahiden temenni
ederiz.

ŞENLİK
İngiltere Kraliçesinin hafidi yani İngiltere Kraliyeti Valiahti Prens Düğa'rıın mahdumu
Prens Corç Of Veylek Prensi Meri Ofluk ile mah-ı hal İfrenci'nin

geçen altıncı vuku-ı

izdivacına mebni yevm-i mezkurda belediye tarafından öyle vakti yirmi pare top Mesela
burada bulunduğum müddeti irae eden üç dört haftadan beri şehrin görmüş olduğum mürnirr-i

nas

olan bazı mahalleleriyle çarşı ve pazarında tanzikata dair bir güna icraat olmadığı gibi

pazarda satılan meyve ve sebze gibi eşya dahi bir tabip tarafından muayene olunmakta ve bu
ibi eşya eskimiş köhnemiş bir halde reside olduğu halde dükkan sahipleri bunları fukaraya
uz fiyatla satmaktan çekinmemektedir bununla beraber on onbeş günden beri ortada nerden
eri geldiği bizce meçhul bulunan, bir nevi hastalık hüküm-ferma bulunuyor ki herkesler an-ı
rahidede baygınlığa giriftar oluyor ve derhal birisi tarafından görülmeyipte indi surette olsun,
tedavi olunamaz ise hayatını kaybedip gidiyor. Herkesler şu müthiş vak.anın esas ve sebebini
eşf ederek çaresini göstermek ve ale'f-husüs bi kes ve bi vaye hastakarıi tedavi etmek için bir
lediye hekimi istidasında bulunuyorlarsa da, işittiğime göre, Belediye'nin fiktan-ı maliyesi
sebep tutularak ahalinin talep ve ihtiyacı nazar ve ehemmiyete alınmıyormuş.
Belediye İdaresi'nin vezayifi hakkında geçen nüshanızda mufassal bir bent gördüğüm
· in o yolda bahseden sarf-ı nazarla yalnız kendi nefsinde ve ailem hakkında tecrübe ederek
esb-i itla' eylediğim bir hakikati arz etmek isterim.
Aciziniz deruni bir hastalığa giriftar olarak bir çok zamandan beri İzmir ve Beyrutta
tedavisiyle uğraşıp bir fayda göremediğim

halde burada ikamet etmekte bulunan doktor

Karlının hizakati semeresiyle beş on gün zarfında kesb-i ifakate
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KIBRIS'IN TEFRİKASI

Yadigar-ı muhabbet

Müellifi

Ma ba'd

Nazım

Şifahiyesinden çocuk badi-i emirde her ne kadar memnun olmuş ise de maksadın hayz-ı
fiile çıkması aradan üç gün kadar bir müddetin müruruna mütevakkıf, ve bu da Mucib Bey
ibi muhabbetle daha yeni itilafa başlamış sabırsız bir delikanlının haline nazaran, pek güç ve
re

ağır olmakla yevm-i mezkuru hemen iplerle çekiyordu.
Vaktaki günler, birbirini tevali ve taakub ettikçe Mucib Bey'in kalbi hasret perveri,

emal-i ıstırap ve helecan ile malı olduğu halde fikrince bir "id-i Ekber addedererk şiddetle
intizarında bulunduğu Salıya yetişti. Başladım muma ileyhin ettiği tedavi ile verdiği
ilaçlardan her gün için bir suretle sıhhat ve afiyetimce terakki hasıl etmiş ve lehu'l-Hamd bu
gün tamamıyla iade-i sıhhat ederek o aileden halas olmuş bulunuyor.
Geçenleri muma ileyhin her hastalığın teşhisi hususunda sürat-ı intikali dahi calib-i
hayret bir mertebe bulunmaktadır hanemde baygınlık gibi anlaşılması bizce güç bulunan
hastalıkların zuhuruyla beraber muma ileyh derhal pek büyük bir suhuletle şikaranesiyle
emizi başkaca müntedar bırakmıştır.
Bununla beraber muma ileyhin adüt-ı belediye ve lisan-ı muhtelifeye aşina bulunması
e ale'l-husus İslam familyalarının mizacına göre tedavi ve muamele etmesi hizakatından
ziyade meziyetini artırmıştır.
Şu tafsilattan maksat acizanem hakikati bi'l-beyan doktor-ı muma ileyhi Cezire
atandaşlanma tavsiye etmektir. Binaenaleyh Belediye için bir tabib istihdamına muvaffak

••
duğu halde esbab-ı mesrura ve meşruhadan
yani hizakatıyla beraber adat-ı belde ve lisan-ı
aıhtelifeye aşina bulunmasından dolayı muma ileyhin tensip ve tayinine himmet olunur ise
i-i İslamiye pek memnun ve müteşekkir kalacağı bi iştibahtır.

"'

KanduZade
Mebmed Nidai
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ŞU'ANAT-1 OSMANİYE
"HEYET-İ SIHHİYE İ'ZAMI"
BA İRADE-İ SENİYYE HAZRETİ PADİŞAHİ BADE'L-HAC

Sabahleyin uykudan kalktığı gibi hemşiresini yanına çağırttı, maşukasının gelip
lmediğini sordu. Binaenaleyh şu vech ile teati-i mükalemata başlandı:
Mediha Hanım- Daha iki saat kadar vakte muhtaç ! Lakin onlar buraya gelinceye
sizde tabii kalemde bulunacaksınız değil mi ?
Mucib Bey- "Biraz mülahazadan sonra" şaz nevinden olarak bir günde evde kalırsam
lazım gelir! Bu bapta bahane bulmak ise güç bir şey midir? Keyifsizliğimden bahis ile
ümeyyiz Bey Efendi'ye bir tezkere yazıp göndersem olmaz mı? Ne dersin? Hatta çıkmak
em bile ayaklarımda meş ve harekete iktidar göremiyorum!
Mediha Hanım- "Endişeli bir tavır ile
"Tur-ı sina"ya

avdetle hatta-i Hicaziye deki Kolera münasebetiyle karantina

kleyecek olan hüccacın ahval-i sıhhiyesine ve fukara-i hüccaca tevzi olunacak ianenin
t-i tevziine nezaret eylemek üzere meclis-i sıhhiye azasından Mirliva Saadetli Hacı Nuri
Paşa maiyyetiyle beraber Mir-i sa-yı der Saadetten hareket eden Hidiviye Kumpanyası
apuruyla İskenderiye'ye müteveccihen azimet eyledikleri evrak-ı havadiste meşhut ba surre-

"İANE-i HÜCCAC"
Şerefmüteallik buyurulan irade-i seniyye hazreti hilafetpenahi mucib alisiiıce Evkaf-ı
ümayun Nazın Devletli Abdullah Galib Paşa Hazretlerinin riyaset-i alilerinde müteşekkil
· syon-ı mahsus marifetiyle Hüccac-ı Müslimin için ihsar ettirilen peksimed ve mubayea
unan zeytin ve Ievazım-ı saire Hüccac-ı müslimine gönderilmek üzere olduğu evrak-ı
ıvadistemanzurumuz olmuştur.

***
Şerefmüteallik buyrulan irade-i seniyye Hazreti Hilafet- penahi mucip-i alisince hüccac
müslimine ianeten ve bir defaya mahsus memürin-i mülkiye ve ilmiye vesaireye ita olunan
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maaştan yüzde bir tevkifat icra olunarak Hicaz İane Komisyon-ı Alisi sandığına ita kılındığı
müstahberdir.

"HACI AHMED BEY EFENDİ"
Meclis Umur-ı Sıhhiye azasından Baş Katip Muavini Saadetli Hacı Ahmed Bey
endi Hazretlerinin Bahr-i Sefıd Boğazı'na vurud edecek

Bila ihtiyar "Allah encamını hayır eyliye! Siz bilirsiniz, Mademki öyle arzu

Mucib Bey- Her ne hal ise şimdi bendeniz lutuf eder de Nevber Hanım'ın ne yolda
örülebilmesi mümkün olacağını söylermisiniz!
Mediha Hanım- Güzel ama, siz de bu kadar telaşın ne luzumu var ya ? Acele gidersek
yette nedamet, teenni edersek neticede selamet buluruz. Yatak odanızın her iki
ceresinde, zaten bahçeye nazır bulunmak hasebiyle, nevberi layıkıyla temaşa edebilmek
müsaittir. Bundan daha münasip bir mevki olamaz zannederim. Validesi tabii yukarıda
, annemle
Ma ba'di var

Limanından fek-i lenger ile Trablus Şam canibine gayet sakin bir havada tahrik-i çerh azimet
iştir, Arası çok geçmeksizin tafsilat-ı atide muharrer havadis-i müteellime bizi duçar-ı

"
Beyruttan hareketle Trablus Şam önünde icra edilen manevra esnasında Admiral Sör
re Terain tarafından verilen kumanda üzerine olunan hareketten muavininin Suvar olduğu
per Davon) zırhlısıyla (Viktorya) beyninde şiddetli bir müsademe vuku bulmuştur.
MUSacıemenin arası on dakika geçmeksizin (Viktorya) taifeleriyle kamilen gark ve na-bedid
yalnız iki yüz kişi halas olabilmiş ve ( Kamper Davon) dahi en cihetten kuvvetlice zede

İşbu vaka-yı müthişe hakkında icra edilen tahkikat-ı mükemmeleye nazaran mezkur
Trablus Limanı kurbunda (Ceziretu'n-Nahl)'ın yanından geçerken hepsi bir hizada olup
m:ıminenyedi sekiz mil şimal cihetinde vaki bir mesafede bulunmakta idiler. O sırada tekrar
··en emir üzerine iki hat teşkiliyle limana müteveccihen avdete hareket olunup bu iki hattın
9

cisinde Admiralin kumandasında olan (Viktorya) Zırhlısı ve ikincisinde Admiral muavini
khım)'ın

süvar olduğu (Kamper Davon) bulunmuş idi her iki hatta bulunan fırkateyn

ynı tarzda gitmekte bi'l-umum

donanmanın bir hat üzerine limana duhulleri zımnında

evkilerinin değişmesi için Admiral tarafından emir verilmiş. Admiral muavini süvar olduğu
ıu

zırhlı ile Viktorya beyninde olan mesafenin kısalığı ve mevkiin darlığını görerek
andanın icrası mümkün olmayacağını anlaması üzerine Admiral suret-i nazikanede

uhalefet işareti vermiş ise de Admiral verilen emrin sürat-ı icrasına şediden ısrar ettiğinden
nıavin-i muma ileyh emre icabet ve bununla beraber kumandası tahtında olan diğer
urların mümkün mertebe muteykız ve mütereddit bir halde bulunmaları hususunda emir
i'tasına müsareat etmiş ise de Admiralin hatası çok geçmeksizin gayet muhavvef ve müthiş
halde meydan-ı sübuta gelmiştir. (Kamper Davon) kumandanın icrası onda sa'ika gibi
-i süratle (Viktorya)'ya tesadüm ederek tam yan cihetini şak etmiş, ve su cesim ve metin
mhlının içine girerek vapurun süratle gark olmağa teveccüh ettiğini Admiral görmesiyle
ilumum hasta ve mahpusların güverteye nakilleri ve diğerlerinin dahi halas-ı canna müsareat
etmelerini ve diğer vapurlardan cankurtaran kayıkların derhal yatmakta olan vapura
yetişmelerini emretmiş ve seksen kadar kayık sürat-ı harekete hazırlanmış olduğu halde
dmiral havf ve telaşından naşi fikrini değiştirererk vapurun karaya yetişmek ihtimali hayal-ı
sakimine giriftar olmakla o cihete doğru hareket ederek kayıkların ta'til-i hareketine emir
ermiş bu icraat kaffeten yedi dakika zarfında vuku bulup halin derece-i muhatarası umuma
akar olmakla derhal kayıklar umki ma'lum olmayan azim suda batmakta bulunan vapurun
bedbaht taifelerinin tahlisine şitaban olmuşlardır. Mezkur vapur üç dakika zarfında Admiral
Sör Core Terain ile yirmi iki zabıt ve bir çok (Mid şibmen) dahil olarak üç yüz otuz yedi gark
na-bedid olmuş ve kaderleri şu vaka-yı mühlikeye iştiraklarını tevafuk etmeyen yirmi dokuz
zabıt ile iki yüz altmış bir asker kurtulabilmiştir.
(Kampir Davon) süratle tamir olunarak böyle bir kaza-i azimeden tahlis olunmuştur.
İşitilmekte olan tevatüre nazaran tarik-i halas Admiral-i müşarun ileyh için dahi keşad
edilse de bu harabet ve telefat kendi tarafından sadır olmuş bir keyfiyet olup kahır ile
yaşamaktan ise dalgaların ağuşunda feda-yı can etmeyi tercih ettiğinden o tariki takibe asla
ru-i muvafakat göstermemiştir. Mamafih taktir-i İlahi tedbir-i beşeri ile tağayyur etmeyip
"Vakai'Lkaza 'umyi'l-basar" kaziyyesi dahi teslimkerde-i 'funmdır. Biz yalnız Cenab-ı
Hakka teslimiyeti ira'e ile mağrukunun ebeveyn, hemşire ve saire akraba ve taallukatının
hasılı la bud olan kederlerine teselliyet i'ta eder. Ve umumuna sabır ve tahammül ihsanını
temenni ederiz. Yine mukteza-i kadr Beyrut Konsolosu (Komel Teroter) mağruk olan
vapurdan biraz evvel zabıtlardan birinin davetine icabetle diğer bir vapura azimet etmişti.
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-·~uma ileyh azimetini biraz tehir etmiş olaydı. Mağruk olan bedbaht Admiralin ikbaline
· ak etmiş olacağını muhtemel idi. Beyrut vilayeti vali-i valaşanı ve Trablus Mutasarrıfı
aşa hazeratı elden gelen mu'avenet ve gayreti cidden sarf etmişler ve (Irkadiye) nam masiyet
rapurunu dahi muavenete i'zam etmişlerdir.
Şu kaza vapuru inşası usulünce pek çok tebeddülatı Mucip olacağı şüphesizdir.
(Kamper Davon) diğer bir vapura terfıkan sürat tamiri için Maltaya izam olunmuş ve
iğerleri Trablus Limanında terk olunmuştur.
İngiliz Konsolosu Beyrut'a avdet etmiştir.
Trablus'tan alınan haberlere nazaran mağrukından iki zabıt ve birkaç kişi bulunarak
m-i mu'tad üzere cenaze alayı asakir-i şahane ve diğer İngiliz zırhlılarının taifeleri matem
de olarak tahsiz olunan mahalle nakil olunmuştur.
Ve Devlaetlu Vali Paşa hazretleri ile Trablus mutasarrıfı ve askeri kumandanı paşalar
hazeratı ve İngiliz Konsolosu dahi cenaze alayında hazır bulunmuşlardır.
Nukutca vuku bulan zayiat onbin lira akçeden ve otuz bin lira banknotdan ibaret

Trablus Mutasarrıfı bu bapta fevkalade surette ibzal-ı gayret ve ita-ı muavenet ederek
ilumum donanmanın mazhar-ı taktir ve teşekkürü olmuştur.
Anifu'l-beyan

vaka-i mü'lime şevketmeap efendimizin mesmu-ı şahaneleri oldukda

umum tarafından elden gelen muavenet ve gayretin zarfı ve mağrukının
ünasipğ mahal tahsisi hususu bi't-telgraf

defni için bir

irade buyurulmuş hakikaten tıpk-ı irade-i seniye

recihle hareket olunmuş olmağa İngiliz konsolosu İngiltere Hükümeti namına olarak hassaten

Zabıtanın ser-amedani bir meclis teşkil ederek musademenin

vukuu Admiralin iki

zırhlısının beyninde olan mesafeyi tahmin edemediğinden neşet ettiğine dair bir rapor tavzim
etmişlerdir.
Viktorya'nın

battığı

mahal

evvel

çektikde

yetmiş

kame

irtifağında

anlaşılmıştır.

Sahib-i İmtiyaz

Kufi Zada
Mustafa Asıf
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·olduğu
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it-i İştira

Mahall-i Müracaat

fkoşe' den maada mahaller için bir

Kıbrıs Ceziresi'nde Lefkoşe şehri'nde

eliği posta ücretiyle beraber

Turunçluda Osmanlı Kıraathane Matbaası

KIBRIS

131 O Umür-ı İdare ve tahriri ye için matbaa
namına müracaat olunur.

Gönderilen evrak gazeteye derç olunup
· seneliği yedi Şilindir.

olunmamasından matbaa mesul olamaz.

ücreti verilmeyen mektuplar

İlanatın be her satırından iki kuruş alınır.

kabul olunmaz

(Şimdilik Pazartesi Günleri neşrolunur.)
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iFADE-I MAHSUSA
Maarif-i

.

Islamiyye'nin

kura

ahali-i

.

Islamiyyesi'ne

teşebbusat-ı Iazimenin icrasına dair evvelki nüshalanmızda

'ta'mimen

neşri

.

hususunda

idare-i kelam eylediğimiz sırada

bu gibi teşebbüsatın daha ziyade milli ve payidar olabilmesi için ehil ve erbabından mürekkeb
bir cemiyyet-i hayriyye-i islamiyyenin

teşekkül eylemesini tavsiye eylemiş ve bu yolda

teessüs edecek cemiyyet makasıd ve teşebbüsat-ı hayr istimalinde mazhar-ı teshilat olmak
üzere lazım gelenlerin sahabet ve himayet-i mahsusasım istirham ve istid'a eylediği halde
böyle bir talebin red ve adem-i kabulunde imkan bulunmadığım bildirmiş idik. Ahalimiz pek
garib bir terbiyeye maruzdur. Şimdiye kadar böyle cemiyetler teşekkül ederek teşebbüsat-ı

milliyet-perveranede henüz bulunmadığı cihetle sair akvam gibi şirketler teşkiliyle iş görmeyi
güç zannederler.
Ahalinin refah ve saadetini ve tevessü ve tezayüd-i nufuz ve haysiyetini

müstelzim

olabilecek teşebbüsat ve icraat-ı milliye-i umumun himayet ve sahabetine mazhar olacağı
izce şüphe götürür mevaddan değildir.
Şimdilik her cihetle muktedir üç dört zat icra-yı müzakeratla

cemiyet-i celilenin

maksad-ı aslisini, hatt-ı hareketini, suret-i içtimaını ve'f-hasıl kaffe-i muamelat ve icraatı
mübeyyin muvakkat bir talimatname kaleme alsınlar ve badehu

lazım gelenlere müracaat

eylesinler ve ondan sonra da cemiyyet kaç zattan mürekkeb olacaksa cümlesi bir reisin taht-ı
riyasetinde içtima ve akd-ı müzakerat

ile esaslı bir ta'Iimat-name

yapsınlar ve icra-yı

muamelata bed' ve mübaşeret eylesinler.
Buna kimin ne diyeceği kalır? Makul ve meşru efal amal ile kimin muaheze ve
muhalefetine mahal bırakılır?
Böyle bir cemiyyet-i celile-i mü'temene zuhur ve teşekkül etsin de o vaki~ uhuvvet-i
İslamiyenin

derecat-ı aliyesi görülsün. Ümit olunmayan yerlerden akıp gelecek olan i'anat-i

dindarenin

cem'an yekününun nerelere baliğ olabileceği ve bununla ne gibi diyanet-karane

işler görülebileceği bir kere tasavvur buyurulsun! Dünya'da ne kadar büyük teşebbüsler, ne
yırlı işler varsa hep cemiyetlerle, şirketlerle husul-pezir
inbatiyyesiyle

mine'l-kadim

olur. Servet-Ü saman ve kuvve-i

inzar-ı hırsı celp edegelmiş olan Koca Hindistan Kıta'sına

giltere Devleti bir kumpanyanın

mesai-yi

ciddiye ve mütevaliyesi

sayesinde tasarruf

edememiştir.
Kezalik Afrikanın Zengibar Sevahiliyle birer devlet teşkil edecek kadar araziye malik
Ian Almanya ve İngiltere Devletleri bu muvafikiyete
labilmişlerdir.

yine kumpanyalar

sayesinde nail

•.

Alemde efradın vus' u iktidarı fevkinde addolunan ne kadar asar ve icraat-ı azime
örülüyor ise hepsi mahsül-ü şirket ve semere-i teavün ve gayrettir.
Bu teşebbüs-Ü hayırda vakit fevt olunmamalıdır.
var-ı isl~iyyenin
re

•

Binaen aleyh ceziremizin tarafına

neşr ve ifazası da mukteziyat-ı İslamiyyeden olduğundan erbab-ı daniş

arifanemizin ise hemen mübaşeretle dünya ve ahirette nail-i ecr-ü mesubat olmalarını

Cehl ve delalet içinde kalmış olanları meziyyet-e lezaiz-i ilmiyye-i İslamiyye ile
~ feyyiz ederek onlara hidayet ve saadet yolunu göstermek ve o tarik-i fevz ve salahı
~ek

dahi (cihat)dan başka birşey değildir. Maa haza bu yolda İslamiyete edilecek bu

-, hizmet ile bir fariza-i diniyye icra edilmiş olur.
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AHVAL-İALEM
Harb olacak mı olmayacak mı?

Beş on seneden beridir Avrupada aralık aralık harb havadisi çıkıp efkar-I umumiyyeyi
telaşa düşürmekte ve akibinde makamat-ı resmiyyeden vaki olan teminat-ı sulh-cuyane ile
havadis-i mezküre tekzib olunarak istihsal-i sükun edilmektedir. Bu defa mu'tadından
kuvvetlice olarak meydan bulan harb korkusu acaba sairleri gibi kolayca def olunabilecek
midir?
Vaki'an ortalığı arada sırada istila eden harb havadisi defaatla tekzib olunub
teskin-i izhan vaki olmuş ise de

muharebe-i ahireden beri duvel-i muazzama beyninde

cereyan eden münasebat-ı umumiyetle ki gerginlik hiç bir vakitte görülmemiştir.
Matbuata sirayet eden muharebe korkusu rical-i devlet tarafından kürsi-i
hitabetten tekzib olunarak matbuat zımnen sukuta davet olunmuş fakat devletler beynindeki
emniyetsizlik baki kalmış ve neticesi bulunan tedarükat-ı harikuladenin arkası alınamamıştır.
Fazla olarak melhuz olan fenalığı kuvetlice karşılayabilmek üzere her biri ittifaklar arkasına
düşmüş ve bununla karşısındakinin şikayatını artırmıştır.
Bu ahval bugünkü günde vahim denilebilecek bir renge gınp alemin rahat ve
emniyetini ihlal eylemiştir.
Cemiyet-i mütemeddine ahvaliyle münasebat-ı devliye cedvelini tedkik eylemiş olan
erbab-ı vukuf vuküat-ı hazırayı piş-i nazara alınca Avrupa ufkunun bir çok muharebe
bulutlarıyla çoktan beri muhat bulunduğunu tasdik için tereddüd etmiyorlar. Ortada birkaç
mesele vardır ki zıddiyet-i menafi' cihetiyle sulhan hal ve tesviyeleri muhal-ı addolunur.
Fakat her kes mesail-i mezküreniri icab ettirdiği hazırlıklarla kıyam ederek muvazene-i
maliyesini ihlal edecek tedarukat meydana getirdiği ve ahvalin bu minval üzere birkaç sene
daha devamı takdirinde muzayeka-i maliyenin iflas-ı umümi mertebesine vasıl olacağını
bildiği halde mukarrar olan hareket-i kat'iyyeyi tehir için gayret-i fedükarane ibraz etmekten
geri durmuyor.

İşbu ahval-i garabet işitmemek hikmet ve illeti nedir? İlleti şimdiki harbin esliha-i
nariyyenin kesb ettiği kemal-i müthiş münasebetiyle eski harplerden nisbet kabul etmez
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rtebede ağır bulunmasıdır.

Esliha o kadar mükemmel

sarfiyat, o kadar pahalı, tesviye

unacak meseleler o kadar karışıktır ki mağlub olanların mertebe-i sabıkalarını bulmak üzere
müddet içinde davranabilmelerine ihtimal verilemiyor.
Mağlubiyet her devlet için melhuz olduğu cihetle meyl-i teehhürle hiss-i tereddüt pek
ii görülür. Lakin bu tereddüt ve teehhürün başka türlü bir fenalığı vardır ki o da gözden bir
- lü kaçmıyor. O fenalık ise muharebe teehhür ettikçe teehhür nisbetinde şiddet ve dehşetin

ehamet-i netayicinin de tezayüd edeceği hususudur.
Binaen aleyh muharebeyi medeniyet-i hazıra için büyük bir leke makamında telakki
enlerin meyanında bile onun bir gün evvel zuhurunu temenni eyleyenler çoktur.

HAVADİS-İ CEZİRE
(Kıbrıs Matbu 'atı)
(Konidis Kipru?) refikimiz cezirenin tebeddül-ü idaresinin ilk günlerde his olunan
mahzuziyet ve mes'üdiyyetin şimdi me'yusuyyete tahavvül ettiğinden bahs ile ol vakit hasıl
olan parlak ümitler şimdi zulmet ve zarurete tekallüb ettiğini beyan ediyor.
Refıkimiz sözünde devam ederek Kıbrıs Ceziresi maliye cihetiyle perişaniyyeti ira'e
etmekte olup Ğladistonlur'rn? İdaresi altında bile bu müşkilata bir çare bulunamayacağım
ildiriyor.
(Konidis Kipru?) Cezire'de sanat-ı ziraat ve ticaretin ne derece müsamaha edildiğine
ve vergice olan zam ve tezayüdün ve asayiş ahalice lüzumu hükümetçe tasdik olunan ihtiyaca
dair muğlak bir bend neşretmiştir.
Yine polis işbu mühim idare aleyhinde (Enosis) Gazetesi dahi sairelerine muayyen
oluyor ve iddiasına delil olarak bazı vakalar gösteriyor.
Ez cümle Tuzla İskelesi'nde

••

Müslümanların geceleyin caddelerde dolaşarak

Hıristiyanlar aleyhine tehdid-amiz nümayişatta bulundukları halde polisin bunlara yalnız
seyirci makamında muamele ettiklerini isnad ediyor.
Refikimiz bu malumatı ya yanlış tercüme etmiş veyahut hayalara daldıkları bir
zamanda bend-i mezkuru yazmış olmalıdır.
(Etnos?) refikimiz tahsil-i ilm-u ma'rifet zımnında dışarıya giden Kıbnslılar'dan bahs
ettiği sırada bunlar yalnız tababet ve avukatlık ilimlerini tahsile inhimak ederek içlerinden hiç
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irisi fenn-i ziraat ve hendeseye rağbet göstermediklerini maa't-teessüf kayd-ı izhar ediyor ki
gerçekten bizde bu babdaki efkarına tamamiyle iştirak ederiz. Çünkü Kıbrıs esasen çiftcilik ve
ziraat ile kaim bulunduğundan bu noktayı daima nazar-ı dikkat ve ehemiyette bulundurmak
iÜZUIDU

tabiidir.
(Zaman Gazetesi)
(Zaman) Gazetesi geçen haftaki nüshasında ifade-i mahsusa kısmında İslam

Familyalarına münasebetsiz ve asılsız veya daha doğrusu muğayir-i edeb bir surette
· andırazlık ile isnadatta bulunmuştur.
Böyle bir bendin neşrinde maksat ne olduğu sahib-i imtiyazından sorulduğunda
muharririn hod be hod kaleminden çıkıp telaş ve meşağil-i kesire hasebiyle bend-i mezkürun
havi olduğu meal ve ibaratına dikkat edemediğinden ileri gelip teessüfünü beyan etmiştir.
Böyle bir cevap hakikaten özr-ü makbul addolunamaz. Çünkü bir gazetenin mes'uliyeti sahib
i imtiyazına ait olup keyfe ma yeşa hatıra gelen şeyleri dere ile ilan etmek hususunda tevellüd
edecek mazarrat dahi affı gayr-ı caiz bir kabahat demek olacağından refikimizin böyle şeylere
dikkat eylemesini.
Çünkü gazeteler menafi' ve ma'arif-i mülk-ü millete hadim olmak üzere kaim
bulunduklarından münasebetsiz ve asılsız neşriyattan ve ale'l-husus namüs-ı ahali demek olan
(Farnilya)ya ait, hususata isnadattan tevakki olunmasını halisane ihtar ederiz.

Karpas? Nahiyesi'nde Kastarka Karyesi'nin yarım saat bu'd mesafesinde vaki
Kastrollu nam mahalde şehr-i hal-i ifrencinin on beşinci Salı gecesi saat altı raddelerinde

"

Lefkoşeli Hristofi Mariko Bankodina ve karındaşı Yanaci ve hizmetkarları Kaster Kallı Benai
nam kimesneler bir kaç şahıs tarafından ansızın üzerlerine hücum olunarak Hristofi omuzu
>
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başından kasığına ve kasığından sağ cihetine doğru bıçakla cerh edilerek alatlar dışarıya
dökülmüş ve Benai dahi başından topuz ve vücudundan beş hamle bıçakla şiddetli surette cerh
edilmişlerdir. Maktul-u merkum Hristofi'nin kardeşi bu hali görmesiyle firara müsara'at
eylemiş ise de katillerin inzar-ı hainanelerinden kurtulamıyarak arkasından bir tüfenk ateş
edilmiş ancak mesafenin bu'du sebebiyle saçmalar ensesine tesadüf ederek bir fenalık husule
getirmemiş ve merkum firara muvaffak olmuş ve diğer ikisi dahi müteessiren vefat etmiş
olduklarından ertesi sabah fi'il-i katilden haberdar olanlar keyfiyeti polise bi'l-ihbar
mütecasirlerinin kemal-i keremi ile taharriyatına ibtidar olunduğu istihbar kılınmıştır.
5

Baf Kazası dahilinde Celocare Nahiyesi'ne mülhak Ğalatraka Karyesi'nde mah-ı hal-i
ifrencinin yirmisinde Süleyman Ali ve İbrahim Hüseyin ve Ahmed Derviş Ali beyninde bazı
fahişe maddesinden dolayı tahaddüs eden münazaa üzerine Süleyman Ali ve refiki İbrahim
Hüseyin Ahmed Derviş Ali'yi taş ile başına darp ederek telef ettiği ve katiller polis zabiti Ali
Osman Efendi tarafından derdest olunarak hükümete teslim kılındığı mahalli iş'üratındandır.

"Sarhoşluğun Neticesi"
Dülgerlikle iştigal etmekte iken bir müddetten beri işrete mübtela olan İtalyalı bir
Hıristiyan bundan on gün evvel sarhoş olduğu halde Vilayet Dairesi kurbundan geçerken yere
düşmesiyle beraber terk-i dağdağa-i hayat etmiş ve merkumun cesedi hastahaneye nakil
olunarak edilen muayenede rakiyyesinin te'sir-i şiddetinden çatlamış iduği anlaşılmıştır.
,. . J

*******
İşrete mübtela olanlar için en iyi bir ibret aranılırsa şu havadisin dikkatle mütalaası
kafidir zannederiz.

İLAN-I RESMİ

"

-KARANTİNABahr-i Siyah'ın

Burgaz'dan

Samsun'a kadar sahil-i şimalisinden vasıl olan

mevaridatın Tuzla'da bekletilmek üzere on gün karantinaya vaz' edilmeleri Canib-i Ali-i
Vilayetten " 1879 Senesi Karantina Nizamnamesi " hükmünce haizi bulundukları salahiyyet
Ye

me'zuniyete

binaen

Karlıdağ
Fi 20 Ağustos sene 1893
Ba Emr-i Ali imza olunmuştur.
Kaymakam-ı müsteşar-ı vilayet
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emir

buyurulmuştur.

V:H:Binet-

İLAN-I RESMİ
Sicilya'dan vurud eden sefainin Tuzla'da bekletilmek üzere beş gün fırtınaya vaz'
edilmeleri Canib-i Ali Vilayetten "1879 senesi Karantina Nizamnamesi" hükmünce haizi
bulundukları

KIBRIS'IN TEFRİKASI
Yadigar-ı'fuuhabbet

Müellifi

Maba'd

Nazım

Turna, endamına im'ün-ı nazar ettikçe bir kat daha tezayüd etmeye başlamış ve
mamafih fikrince en ziyade suhan-i can olan bir mesele dahi muhabbetin nezd-i cananda
mazhar-ı hüsn-ü kabul olup olmayacağını bilemediğinden yine tefekkürat-ı amikaya dalmıştı.
Nasıl düşünmesin? Ya muhabbeti kabul olunmayıp da red edilirse o zaman bi-çare
mucib ne yapsın? Çıldırsın mı!
Roş? hale nazaran tutulduğu dam muhabbetinden zaten imkan-ı halas mefkud.

Muhadderattan

güzel

bir

kızın

gönlünü

celb

muzafferiyetlerden

edebilmek

ise

pek

•

96 (2.sütun orta üst)

Selahiyet ve mezuniyete binaen emir buyurulmuştur.
Karlı dağ
Fi 22 Ağustos sene 1893
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büyük

ı

Emr-i Alı imza olunmuştur

rymakam-ı müsteşôr-ı vilayet
:H:Binet

MUHARRERAT
Tuzla İskelesin' de Defter-i Hakanı Dairesi işlerimizin tesviyesi münasebetiyle

ıkele'de ikamet ettiğimiz müddet, vuku' bulan müşfilıedatımızı arz ederek Tuzla İskelesi

ıefter-i Hakanisi'rıin intizamına dair bir iki söz söylemek istiyoruz: Daire-i mezkure
akkında ara sıra bazı tefevvuhat-ı gayr-ı Iayıkane cereyan etmekte ise de erbabının malumu
Iduğu gibi böyle efkarda bulunanlar dahi dahili muamelatın ne yolda icra olunduğunu iyice

ıilseler bu fikirlerinden vazgeçerler zannederiz. Salifu'z-zikr merkez kazada bulunduğumuz

~er

mesalih-i husüsiyyemiz için her ne vakit Tapu Dairesine gittikse umum işlerin

nuntazam devam etmekte olduğunu maa'l-mesar görür idik. Her kesin işi vaktiyle ve seri'an
J

u'yet olunurdu. Ashab-ı müracaat bir güna rnüşkilata düçar edilmezdi.
Doksan adet intikal ve doksan danede namımıza olmak üzere yüz seksen kadar

coçanın ve kaydı bizimkilerden evvel bulunan daha bir çok koçanların her türlü muamelesini

icra ederek bir hafta zarfında sahiplerine teslim etmek gibi mabuddur.
Vakıan hüsn-ü cemal bu babda bir derecelere kadar medar-ı muvaffakiyet

addolunabilirse de yine bazı kere tabii na-saz onu da hükümden iskat eder!
İşte Mucib Bey buralarını devren devr-i nazar-ı mütaleadan geçirmekte iken Mediha
Hanım bağteten oda kapısından içeriye atıldı, ve "Müjde kardeşim! Nuber'in şetaretli bir
zamanında manzumenizi eline tutuşturdum! Me;akının sevkiyle hemen orada açıp okumak
istedi. Fakat ben bırakmadım. Cebinize koyunuz da bu akşam mütalaa edersiniz. Şu kadar ki
size mahus olduğundan yed-i ağyara intikali kat'an caiz olamaz dedim. Kabul ettiler. ı-eyasıl?
iyice görebildiniz mi?

Sütun 3.üst sol
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Memurin ve mülazimin -i hazirenin

ibraz ettikleri gayret ve himmetler hakikaten şayan-ı

medh ve senadır. El hasıl hatm-i kelam etmezden evvel şu sözlerimizi yazmak vesilesiyle dahi
zevat-ı müma ileyhime borçlu olduğumuz teşekküratı takdim ederek kesb-i fahr eyleriz.

Bodamyalızade
Mehmed Şevket

ŞU 'ANAT-1 OSMANİYE
"TEBRİK"
(Hazine-i Fumln) ünvanıyla Der-Saadette zeyn-şaz-ı alem matbuat olup manzür-u
acizanemiz olan fenni ve edebi gazetenin bir çok ma'Iümat-ı ilmiye ve edebiyyeyi havı
J

olduğu görülmüştür.
Camiul-fevaid denilmeye seza görülen bu risale-i merğubenin naşir ve muharrirlerini
tebrik ile devam ve muvaffakiyetlerini temenni eyleriz.

(Osmanlı Sigorta Şirket-i Umfi.miyesi)

Der-Saadet'te bir müddetten beri tesisi mukarrer bulunmuş olan Osmanlı Sigorta
Şirket-i Umumiyesi bu kere mevki-i icraya kemal-i muvaffakiyetle vaz' olunmuştur. Bu
C
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şirketin teşekkülü Memalik-i Osmaniye'nin terakkiyatınca bir devre-i mahsusa teşkil ettiği
cihetle umumun mucib-i mefharet ve mehemmedeti olmuştur.
Sigorta muamelatından ma ada mülkün terakkiyat-ı umfuniyesine ait husüsat dahi
şirketin istikbali hakkındaki emniyeti tezyit ediyor.
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Mucib Bey- Aah .... Doya doya seyrettim. lakin az kaldı çıldıracaktım.

Lütfunuza

ekkür ederim. Ne yapayım. Elimden arz-ı şükrandan başka bir şey gelmiyor. Hiç meclis-i
musahabetinizde nam-ı acizanem yad olundu mu?
Mediha Hanım- Bir kaç defa zikr-i cemiliniz sibkat eyledi. Bilmem tecahülünden
midir nedir? sizi şahsen tanımamış olduğunu söyledi.
Mucib Bey- Öyle ise şimdi dışarı çıkmak lazım geliyor. Şuralarda biraz

dolaşanı.

Onlar buradan avdet ederken bende güya henüz eve geliyor imişim gibi kendimi arz etsem
olmaz mı?
Mediha Hanım- Hele biraz durunuz da etrafı teftiş edeyim. Sizi bir kimse

Ma ba'divar
.... fabrika-i hümayunlar ile ameliyat mevakiini geceleri tenvir ve işğal etmek üzere bahriye
çırakcı kol ağalarından futuvvetlu Mehmet Ali Bey bu kere bir makineyi ve şişesiz lamba icat
ve ihtira ederek devletlu Nazır Paşa hazretleri ve imalat reisiyle Liman Kumandanı vekili
saadetli Paşalar hazeratı hazır oldukları halde provası icra kılnmış ve şulesi bin beş yüz mum
aydınlrğında olduğu ve be her saatte bir kıyye kadar petrol Gazı hark ve sarf etmekte
bulunduğu görülmüştür.
İş bu lambanın depo ittihaz olunan mahalline yirmi beş lira hava tazyik olunduğu
halde iki kadem tul ve pus katran da şule peyda ettiği lede't-tecrübe

anlaşıldığından mezkur

lambalardan çend kıtasımn imaline mubaşeret olunması taraf-ı ali-i nezaretpenahi'den emir

buyrulmuştur.

KISM-1 EDEBİ
••
Sicara-i Şairleri saatlerce düşündürecek, en mahir ressamları cidden hayran edecek
derecede bedi' nazar-ı karib kisvelerle arz-ı didar eder.
Bir çok zamanlar uryan olarak sıklet-i berf ve baran altında kalan eşcar i'ade-i taravet
ederek renk, renk çiçeklerle manzur olur.
Şevahik-i cibal zümre din tacirlerle tetevvüc eder.
Üdeba-i arz her dem keşade olan kitap-ı tabiatı müstefidane, neşvecuyane bir his ile
mütalaaya koyuluyor.
Mihr-i Alem Efruz, nür- ı feyyazanesiyle kainata bir taze hayat bahşeder.
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Veçhinde

hasan denilen name -i İlahi'nin pertevriz olduğu bir gonca-i sahravi için

dil-i saffet-i müellinde ihtisasat-ı aşıkane taşıyan rai,o mesut mahluk cılsırasıya bir şevk ile
kavalını çalar.
Deniz temaşasına doyulmaz bir letafetle hafif hafif mevce nema olur.
Çağlayanlar

: Hissiyat-ı sevdakarane ile mütehassıs genç bir kızın seda-ı halavet

edasına şebih bir tarz-ı latif almasına avaranede şarkılar okur.
Ağaçların yaprakları itizale getiren nesim .. şemim etrafa ruhuperver raihalar saçar.
Tuyur: Müştakane intizar eyledikleri şu sevd-i tabiata karşı en müsir,en dilkeş bir eda
ile namesaz tarb olur.
Bülbül: O hatib-i aşkda ilk defa okuduğu bir hutbe-i belianesiyle "ilkbahar ilkbahar
der!
Tabiatın en neşve furuz tebessümlerine tecelligah münkarid olan bu mevsim-i bedayi
numune bin herkesten

ziyade takdis ederim. Çünkü: Gönlümü meshur eden bu bahar

alihesinin iylik-i nikah iltifatına nail olduğum bir vakit mesuttur: Ah!

O zaman ne kadar

bahtiyardın ? O haramende-i naz, beyaz mantosuna bürünmüş olduğu halde aramgahından
çıkarak-birlikte karar ettiğimiz, ağyardan hali bir koruluğa iltica ettiğimiz sırada, henüz bahar
tomurcuklarını

dökmeğe

başlayan

bir

ağacın

saye-i

sefamda

rinde,

dudaklarımdan

muhterizane çıkan itirafat pür siteşkaraneme mukabil cananımın" öt ! ben deseni seviyorum"
Meal-i meserret averanesi işraf eden ibtisam-i sihirden daha parlak daha ruhnevaz bir hande-i
mülükanesi, şimdi yad-ı hazineden başka bir şey bulunamayan mihnetamuz kalbimi cihan-ı
diğer saadetlere, payansız şitaretlere cilvegah etmişti.
Ben mesudiyetimin, bu mesruriyetimin devam edeceğine bayağı bir tıfıl-ı nevzad gibi
inanmıştım! Fakat efsus ki: pek muvakkıtmış! Asla hatıra gelmeyen bir dest-i itisak, o timsali
emeli benden adeta ciladane ayırdı.
Hüzünler, yeisler, hayatımın

dem-i vabestesine

murafakat edecekler. Yeni anladı.

kadar veda etmemek üzere bana
•

Demek ki : Hiçbir şeyde beka yok! Surur-ı kederi, saadet-i felakinin,bahar hüznü takip
eder!

***

(KIBRIS)
11

Şahsen tanımadığımız

ve her eser-i edibanelerine

meftun olduğumuz

Hasan Remzi Bey

Efendi'nin bu defe da eser-i alilerini gazetemize maaliftihar derç ile kendilerine teşekkür-i
azim takdir ederiz.

"AZAP VİCDANI"

Azap vicdanı bir kabahat veya bir cinayet irtikap olunduktan sonra vicdanın bizi itap ve
tekdirine düçar ederek hüsn ettirdiği bir ıstırap-ı derunidir. Azap-ı vicdaniye müstehak
olanların bu ukubattan halas olmaları mümkün değildir. Çünkü vicdan bize daima tarik-i
müstakimi irae etmekde olduğundan kendi kendimizi aldatarak bir sahte şeyi sahih, iyiyi fena,
çirkini güzel, cinayeti fazilet yerine kabul etmekten bizi katiyen men eder. Ve rah-ı hidayetten
ayrıldığımız anda azaba düçar eder. İnsan ne kadar çalışırsa çalıssın ne isterse yapsın akıl ve
hikmetin ziya-ı pürtabıru sürdüremez vicdanı ebkem kılamaz.İyilik hissi bütün insanlara bir
ilhamlı Rabbanidir. Hiçbir şeyle silinemeyecek surette nakş olunmuştur.
İnsan azab-ı vicdaniyi bir cinayeti tahattur ve mücazattan havf çeker. İffet ve
istikametten inhiraf edenler insanların nazarından sakınmak ve kusur ve kabahatleri ifşa
olunmamak için dikkat ederler. Ve çalışırlarsa da bu gayret ve dikkatleri ekseriye kargir tesir
olmaz. Yani kendilerini müsterih etmez. Kabahat ve cinayetlerinin hiçbir nazara müsadif
olmadığını , kimsenin haberdar bulunduğunu bildiği halde yine sahib-i cinayet hatır ve hayale
gelmez bir sebeble ifşa olunmasından korkar. Şahit-i cinayeti olan dört duvarın taşları lisana
gelerek yüzüne karşı "Bu Canidir!" deyu haykıracaklar zanneder. Hasılı azap-ı vicdan daima
irtikap ettiğimiz maasiyi nazarlarımızın önüne tecessüm ettirerek mustarip kılar. Zevk ve
meserretimizi zehirler. Her türlü teselliyi bizden tebit eder.
••

Sahib-i İmtiyaz
Kôfi Zada
Mustafa Asıf
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40 Adet

2 Safer Sene 1311

(Pazartesi}

sene 2

Mahall-i Müracaat

erait-i İştira

Lefkoşe'den maada mahaller için bir

Kıbrıs Ceziresi'nde Lefkoşe şehri'nde

seneliği posta ücretiyle beraber

Turunçluda Osmanlı Kıraathane Matbaası
13 ıo

KIBRIS

Yarım İngiliz Lirasıdır.

Umür-ı İdare ve tahririye için matbaa

namına müracaat olunur.

Nüfus-ı Lefkoşe için
Gönderilen evrak gazeteye derç olunup
olunmamasından matbaa mesul olamaz.
ir seneliği yedi Şilindir.
İlanatın be her satırından iki kuruş alınır.
Posta ücreti verilmeyen mektuplar
kabul olunmaz

J

(Şimdilik Pazartesi Günleri neşrolunur.)

14 Ağustos İfrenci Sene 1893

"Siyasiyat, Edebiyat, Ve Funundan Bahseder) 3 Ağustos Rümi Sene 1309

•

İFADE-İ MAHSUSA
Gazetelerin vezaif-i esasiyesi yalnız havadis-furuşluktatn

ibaret olmayıp umumun menafii,

vatan ve milletin saadet ve selametini müstelzim olan husüsat ile icra olunması lazım gelen
teşebbüsat ve tedabir-i ahali hakkında ariz ve amik mutalaat arz ederek ikaz-ı ebsar eylemektir
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(Kıbns)
mukteziyatından

lehu'l-hamd

meftur

ve mütehalla

bulunduğu

sadakat

vazife

şınasına

olarak zaman-ı tesisinden bu güne gelinceye değin bu vazife-i nazifeyi

mümkün olduğu kadar hüsn-i ifaya bezl-i ceht ve gayret ve bu suretle de kariin-i kiramının
hüsn-i nazar ve teveccühlerini celbe ihraz-ı muvaffakiyet eylemiştir.
Şu mukaddemecikten maksadımız ahal-i İslamiyeye ait birkaç söz daha söylemek için
olup kariin-i kiraınımızın

dahi bu baptaki mütalaamıza

iştirak edeceklerine

ümidimiz

berkaldır.
Evvelki nüshamızda

Kara ahali-i İslarniyesinin

hallerine dair bir dereceye kadar

malumat verilerek ser emedan ahalinin ittihat ve içtihatları davet olunmuştu.
Bu gün ahval-i cezireye vakıf ve her halde ilim ve ahlakla müştehir bazı zevat-ı
hamiyyet-simat zuhur edip de bir cemiyet-i ilmiye teşkil eyleseler ve her tarafa bi'l-müracaa:
(Kabil-i inkar olmadığı üzere ceziremizde
medeniyet-i

İslamiye

ve

ve

müzeyyit-i

bir takım İslamlar vardır ki bunların

milliye-i

Osmaniye'den

dur

ve

mahrum

bulunduklarından cehalet ve dalalette sefil ve ser-kerdan bir hal-i esef iştimalde bulunuyorlar.
Bu ebna-yı cinsimizi tarik-i feyz-i refik-i hidayete sevk oralarda dahi medeniyet-i
asliyye-i.İslamiye'yi

hakkıyla neşir ile i'Ia-yı kelimetullah etmek istiyoruz.

Tensip buyrulacak olur ise ifa-yı vazifeye şurü' edeceğiz.

Yolda tarz-ı hal edecek olsalar talep ve istirham-ı vakı'ın lazım gelenlerce kabul ve
is'af buyrulması tasavvur olunur?
Bu teşebbüsten husule gelen fevaid, evvelemirde menafi' ve mesübat-ı maneviyesi
derpiş mülahaza olsun ki hakikaten dalalette kalmış bunca nüfus-ı İslamiye mazhar-ı necat ve
hidayet edilecektir. Fevaid-i maddiyede haddeden efzundur.
Temin ederiz ki bunlar ne habal ne de rüyadır.
Bu işlerin hayalar olmadığı mürür-ı zamanla tastik-i tefhim eylemek gibi acı bir
neticeyi Cenab-ı Hak göstermesin.
Fakat bu hususta teenni ve müsahemeye vaktimiz yoktur. Çünkü hal-i şiddet ve sürati
davet ediyoruz.
Bu bapta Ehl-i İslam' da vezaif ve faraiz mertebesinin bir kısmını olsun ifa etmiş olur
ise ilan-ı şükran ve iftihar edebiliriz.
Tekrar Evliya-yı umur hazeratının, Ağniya-i İslamiyemizin, hamiyyetkar ve

ve

fedakar ihvan-ı Dinimiz'in, ve bilhassa ulema-i belde efendilerimizin inzar-ı dikkatini celbe
'

ictisar eyleriz.
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Ne acayip haldir ki her kesler evladım biraz terbiye eder etmez veyahut bir çocuk
henüz kendi lisanım okuyup yazmağa öğrenir öğrenmez Hükümet memuriyetine göz dikerek
bin türlü minnet ve mihnetle dairenin birine bila maaş senelerce devam etmeyi ve nihayet bir
iki lira maaşa kanaat
İle efna-yı hayat eylemeği her şeye hatta refah hale bile tercih ediyor. Halbuki şu asır-ı
terakkide maariften iktitaf olunacak semere-i ticaret ve ziraat ve sanat gibi müstakillen saadet
ve refahiyet hale delalet eden tarike suluk etmekle hasıl olacağına şüphe var mıdır? Evet
bazıları bu tarikin takibinde

kura-i maliyenin

lüzum ve vücubunu

hasebiyle o cihete takarrub edememekte olduklarım söyleyebiliyorlar.

irae ederek fikdam
Sade itikadımızca bu

bir özür veyahut vesile addolunamaz. Çünkü her şeyin tedricen kemale erdiği gibi ticaret, ve
ziraat, ve sanat mesleklerinde dahi mevki-i maksuda vasıl ve servet ve saadete nail olmak
ufuktan başlayarak sebat, ciddi gayret ve hüsn-i harekatta devam etmeğe mutavakkıfve

menüt

olduğu kazaya-yı bedihiyedendir.
Elhasıl Müslümanlarımız

buralarım hakikaten ıyıce düşünememelrinden

naşidir ki

ekserisi zaruretten sefaletten kurtulamıyorlar.
Bir kısım gençlerimiz dahi evfek bir işe sarılıp taayyüş-i yevmiyelerini ancak elde
ettikleri halde sefahatten kendilerini alamayarak bir müddet-i kalile zarfında sermayesini,
kayreditosonu

mahvederek na-çar kalıyorlar ve nihayet zaptiyeliğe kadar tenezzül etmeğe

mecbur oluyor.
Bunları serbest olarak beyan edişimizden maksadımız ait olanları ikaz etmek olup bir
kere etrafımızı teftiş ettikten sonra halimizi ıslaha çalışmalıyız.
Bize kalırsa ulema ve mütehayyizan velhasıl küçük büyük efendiler nerede olur ise
olsun vaaz ve nasihat ederek beyne'l-İslfuı:ıhüküm-ferma olan hal-i betaet ve sefaletin def ve
izalesi çaresini yani semeresiz ve faydasız olan halattan vazgeçerek alız ve itana leyl Ve
nehari hazır eylemelerini tekrar be-tekrar musırrane ihtar eylemeleridirler.

•

Her işte rrienfaat-ı zatiyeyi düşünerek "Ne me lazım" diyecek olur isek pek az bir
zamanda sü-i netice ile seyyiesini göreceğimizde ve ondan sonra ne kadar ıslahatve
terakkiyata inhimak ve içtihat etsek tesirsiz ve ve semeresiz kalacağına kat'iyyen şüphe
olunmamalıdır.
\

İtthad ve içtihat için uğraşılmalıdır.
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AHV AL-İ ALEM
Almanya'da Kanun-ı Askeriyenin kabul olunması üzerine Rusya Devleti'nin iki ordu
daha teşkiline karar vermiş olduğu bazı gazetelerde yazılmış idi.
Petersburg'dan keşide olunan bir telgraf-namede Rusya Devleti'nin bu iki Orduyu
teşkile Almanya'da Kanun-ı Askeri tasavvuruyla olunmamış olduğu bir zamanda yani bundan
iki iki buçuk sene evvel kararr vermiş ve o zamandan bu ana kadar tensikat ve tertibatın
tezekkürü ile iştigal edilmiş olduğu beyan ve izah olunuyor.
Fransa'da dahi tezyid-i efrad-ı askeri maddesinin devair-i askeriyede tezekkür
olunmakta olduğu bazı gazetelerde yazılış ise de Fransa'da Donanma'nın tezyidine ve daha
doğrusu birkaç karnizor daha inşasına lüzum görülmektedir. Zaten Fransa'da silah altında
bulundurulan efrad-ı askeriye nüfus-ı mevcudesine nisbeten hemen son noktaya vardırılmış
gibidir.
J

****
(Siyam) ile Fransa arasında (Ennam) hududundan dolayı tahaddüs eden ihtilaf birkaç

gün endişe verecek derecede ihraz-ı ehemmiyet eyleyip bunun Fransa ile İngiltere beyninde
ihtilafat tevlidine sebeb olmasından korkulmuş ise de Fransa Devleti tarafından İngiltere'ye
i'ta olunmuş olan izahat üzerine ihtilaf-ı aslinin bu günlerde bir suret-i hasenede tesviye bezir
olabileceği me'mül gibi görünüyor.

HAV ADİS-İ CEZİRRE

•

Kıbrıs Hüccacı meyanında vuku bulan vefiyata dair ele bildiğimiz malumat ber-vech-i zir
beyan olunuyor.

Mevlevi Şeyhi Saffet Dede Efendi
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Müderris Hacı Veli Efendi

Ümmi Haram Dergah-ı Şerifesi Şeyhi Mustafa Acib? Efendi
Balkezli Mehmed Efendi
Mevlana Efendi mahdumu Asım Efendi
Evlad-ı garibden Mehmed Ağa
Havutcımn Oğlu
Vadili Karyeli Hacı Mico harimiyle Evkaf muhasebecisi İzzetli Hulusi Efendi'nin refıkesi
hanım
....... Hacı Hüseyin Ağa
Karındaşı Hacı Mehmed Ağa
Ağırdalı Hacı Balcı
Muma ileyhim bade'l-hac irtihal-i Dar-ı Beka eyledikleri cümle-i mustahberatımızdan
bulunmuştur Rahmetullahi aleyhim rahmeten vasiaten.

J
******
Muma ileyhimin vefatı ceziremizce pek büyük zayi'atı mucib olduğu bi iştibahtır,

Ale'l-husus hayli zamandan beri tedris-i ulfun ile memlekete bi hakk hizmeti sibkat
eden ve fazla ve hilmiyetiyle teveccüh-i ammeyi celbe temamiyle ihraz-ı muvafakiyet eylemiş
bulunan merhfun-ı mfuna ileyh Hacı Veli Efendi'nin ve ceddinden intikalen hin-i
sebavetinden beri Ümmi Haram radiyellahu anha Drgah-ı Şerifesi hizmet-i mukaddesesinde
bulunarak kesb-i temeyyüz etmiş olan merhum Şeyh Mustafa Edib Efendi'nin vefatı dahi
ceziremizce fevkalade teessürü müeddi bulunmuş ve irade-i İlahinin ise yôlda sadır olmuş
olduğundan inkıyaddan başka bir çare olmamakla beraber müteveffa-yı müma ileyhimin
bilumum ailelerine sabr-ı cemil ihsanını Cenab-ı Hak'tan temenni eyleriz.
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İ'LAN-1 RESMİ
(KARANTİNA)

Mekke canibinden vurud eden hüccac yahut sair kesani hamil olarak Kıbns'ın Tuzla'dan ma
ada sair herhangi iskele yahut mahalline vasıl olan bi'l-cümle sefainin ahval-i keyfiyetin icab
ettireceğine göre karantina tahtında vaz' olunmak üzere Tuzla'ya azimet eylemeleri Canib-i
Ali-i Vilayetten (1879 Senesi Karantina Nizamnamesi ) hükmünce haizi bulundukları
salahiyet ve mezuniyete binaen emir buyurulmuştur.
Ba Emr-i AH imza olunmuştur
Kaim-i Makam-ı Müsreşar-ı Vilayet
Karlıdağ

V: H: Benet

Fı 11 Ağustos Sene 1893
Şehr-i hal İfrencinin beşinci günü Baf Kazası'na tabi' İstado Karyeli Yani Flibo nam
Hıristiyan Ziri Bili nam mahalde derede balık sayd eder iken meçhul bir tarafdan indaht
olunan tüfenk kurşunu sol tarafından boğazına isabet ederek o anda teslim-i ruh eylemiş ve
polis tarafına olunan ihbar üzerine derhal Mülazim Ali Osman Efendi mahall-i vak'aya
giderek keşf

ve bazı tahkikat icrasıyla şüpheli bazı eşhas der-dest eylediği muhbirimiz

tarafından bildirilmiştir.

(ŞEHİR VE KASABATTA SOKAK KÖPRÜLERİ)

.

Geçenlerde Baf Kasabası'nda kudurmuş bir köpek beş on kişiyle sekiz on hayvanı
.
ayaklarından ısırmış ve zavallı hayvanat pek az bir müddet zarfında kudurarak teleflenne
sebeb olmuş ve bir iki kişileri alam ve evca' içinde bırakmıştır. Yakanın iras ettiği tesirat bu
iki kişinin düçar-ı muhatara olunmasıyla zail olacak şeylerden olmuş olsa idi unutulup
giderdi. Lakin kelb-i ukürun öldürülünceye kadar kasaba derununda daha bir çok köpekleri
ısırmış olduğu şayi' olmakla digerlerinin dahi kudurarak gelip geçenlere iras-ı mudırrat etmesi
melhuz olduğundan ahali bir ihtiraz ve ıztırab-ı daim içinde kalmıştır. Çocuklarını mekteplere
göndermemek ve kendileri de olur olmaz şey için evlerden çıkmamak derecelerine kadar bu
ihtirazlarını ileri getirmişlerdir.
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İhtirazat-ı vaki'a pek bica? Olup bunun aksini iddia son derecede nabihaldir. Bu hali
müşahede ile nazar-ı dikkate alan Hükümet Tabibi köpeklerden şüpheli olanlarının derhal
itlafı ve saireleri hakkında

tedabir-i

şedidenin

ittihazı

lüzumu hükümet-i

mahalliyeye

bildirmiş ise de ne yapıldığı ve yahut ne yapılacağı bizce mechuldür.

KATL
Mah-ı hal İfrencinin on ikinci Cumartesi Günü Lefkoşeli Yenacı Hacı Petro nam şahıs
Eğlence Karyesi ile Lefkoşe beyninde vaki' yolun birkaç dönüm bu'd mesafesinde maktülen
yatmakta olduğu görülerek polis tarafından cesedi hastahaneye nakil ve muayene olundukta
memesi altından bıçakla çerh olunarak katlolunduğu anlaşılmış ve polis tarafından tahkikat ve
taharriyat-ı lazımeye ibtidar olunmuştur.
(Kıbrıs Resmi Gazertesinden Yoklama Harçları)
Tahsil olunan yoklama harçları aidatından alacakları bnulunanlara miktarı atide
muh.drer mebaliğin tediyesi asaletli Vali Hazretleri tarafından emrolunmuştur.
Bu husus hakkında 4 ağustos sene dokzanüç tarihinden itibaren üç ay zarfında defter-i
hakani riyasetine tahriren müracaat olunması muktezidir.
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Yekün

(DİN-İ İSLAMIN TEVESSÜ' VE TEKESSÜRÜ)
Mevad-ı muhtelife hakkında idaremize vurud eden evrak-ı havadisde (Din-i lslam'ın
tevessüü ve tekessürü) ünvanıyla yazılan bir makale müsadif-i nazar-ı şükranımız olmuş ve

.

ehemmiyetine binaen mücemmelen nakli münasip görülmüştür:
"Afrika Kıtasında envar-ı İslamiye tekessür misullu Hindistan'da vaki Filemenk
Devleti müstemlekatından dahi Din-i Mübin-i İslam günden güne tezayüt etmektedir.
Bu Müstemlekattaki ahval-i umumiye hakkında üç dört sene evvel neşr olunan bir
layihaya dair Almanya'nın "Kilinşe Zaytoniğ" Gazetesi şöyle yazmıştı "Bu sene dahi Din-i
İslam bu kıtalarda Hıristiyanlıktan kat enderkat ziyade tezayüd etmiş ve cemiyet-i İslamiye
bir çok yeni mühtediler kazanmıştır. Zira Ehl-i İslam' dan olan her bir tacir ve her bir hacı
adfta naşir-i din mesabesinde olup bunlar nereye gelirler ise pek kolaylıkla neşr-i rune
muvaffak olurlar. Hatta Hindistan'da "Burnao" ve "Samatra" ve "Selebes" Cezireleri'
sakin bulunan Mecusiler yevmen fe yevmen İslam olmakta bulunmuş ve "
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Adası'nda bir İslam hocası yirmi beş sene içinde bütün Cezire ahalisini Din-i İslam'a idhal
etmeye muvaffak olmuştur.
Hıristiyan misyonerleri ise her tarafa gidip bunca milyonlar akçe sarf ettikleri halde
pek az ahaliyi Hıristiyanlığa idhal edebilmişler ve 1 ?79 sene-i ifrencisinden 1874 senesine
kadar mürur eden müddet-i tavile zarfında İslam'a nisbeten Mecusilerin

öşür-i muaşirini

Hıristiyanlığa ithal etmeye muvaffak olamamışlardır.

ŞU'ANAT-1 OSMANİYE
(SANAYİ')
Beyana hacet olmadığı üzere terakki'-i

sanayi'

üssü'l-esas

ihtiraattır. Saye-i

terakkiyat-iaye-i Hazreti Padişahide ihtira' beratı Kanun-name-i Hümayun'un bahş eylediği
müsaedattan dolayı bir çok ihtiraat vukua gelerek bir sene-i kamile zarfında ihtira' beratı
alanlar elli beşe balı' olmuş ve bu ise sanayiin Memalik-i Saltanat-ı Seniyye'de günden güne
mazhar-ı terakkiyat olmakta olduğuna delil bulunmuş olmasıyla cürnle-i muvaffakiyat Celile-i
cenab-ı cihan-haniden olan şu halde bais-i fahr-ı pihmaldır.
Nizamname-i mahsusu mucibince şu bir sene-i kamile zarfında üç yüz elliki alamet-i
farika için ruhsat i'ta buyrulmuştur.

Midilli'de zeytin mahsulatının bu sene on iki seneden beri meşhud olmayan bir
derece-i mükemmeliyette bulunduğu alınan malumat cümlesindendir.

•

KISM-EDEBi

- MEVLEVİ ŞEYHİ-

Defea-i saniye olarak ifa-yı Hac etmek niyet-i hudapesendanesiyle Hicaz mağfiret
tıraza azimet eden Kıbrıs Mevlevi Şeyhi Safvet Dede Efendi esna-yı avdetle karantina
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müddetini ikmal için turda bulunduğu halde "İrci'i ila Rabbiki raziyeten marziyye.." ferman-ı
celilinin lebbeyk-i zen icabet olarak ruh-ı pür fütuhu azim-i dar-ı cinan olduğu kemal-i
teessürle istihbar olundu.
Merhum hakkında zirde irad edeceğimiz sözlerin ashab-ı mutalaaca müridane bir
sitayişe harnl buyrulmasını rica ederiz.
Müşarünileyh: Hamiyyet-ı milliye, uluv-ı cenab, mehasin-ı ahlak gibi meziyat-ı
aliyeyi cami bir zat-ı nadiru's-sıfat idi.
Takriben otuzyedi sene kadar makam-ı meşihatte zinet- bahş oldu
Gaybübet-i ebedisi bi'l-umum cezire halkını duçar-ı ekdar ve alam eyledi denilse
mübalağa edilmemiş olur.
Çünkü merhum-ı müşarün ileyh fıtraten haiz olduğu fetanet ve hasafet-ı fevkalade
cihetleriyle vatanımızın nadiren yetiştirdiği ecille-i ricalinden madud idi.
Devlet ve milletine olan şiddet-i muhabbet ve hamiyyeti ilcaatıyla bir hayli meclis-i
idare, ve maarif azalığında bulunarak ifayı hüsn-ı vazife etmiş ve her suretle ahalinin istihsal-ı
hoşnudiyetlerine bezl-ı makdur ile bu babda hademat-ı makbule ve memduha ibrazına
mtivaffık olmuş idi.
El-hasıl müşarünilyh, siretce ne kadar mükemmel ise suretçe de o kadar güzel olup,
kameti tule mail, vucudu narin, çehresi güneş gibi parlak, kaşları enli ve siyah gözleri
büyücek, kirpikleri ruhsar-ı latifinin kısm-ı a'Iasını sayedar edecek mertebede uzun bıyıkları
şekil ve simasına yakışabilecek surette büyük mütenasibu'l-'aza gayet mehabetli, sevimli bir
zat idi. (Rahmetullahi aleyh) "Viladeti 1259, İrtihali 1311" senesindedir.

TAHASSÜR

Hasretinle eşk-i çeşmim çağlasın
•

Ağlasun bi-çare gönlüm ağlasın
Na ebed hicrin ciğerler dağlasın
Ağlasın bi-çare gönlüm ağlasın

Pertev hüsnünden, ey ali cenab
İktibas-ı nur ederken mahtap
Alem-ı lahuta ettin intisap
Ağlasın bi-çare gönlüm ağlasın
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Çıkmıyor dilden safa-yı sohbetin
Gitmiyor gözlerden aks-ı suretin
Yad olundukça uluvv-u himmetin
Ağlasın bi-çare gönlüm ağlasın

Izdıraba vakf edub can u teni
Kailim hicranın öldürse beni
N erde görsün gözlerim şeyhim, seni
Ağlasın bi-çare gönlüm ağlasın

İftirakından beri, ey meh-ı cebin
Nazının etmektedir ah u enin
Şimdi eyvah ! kaldı bir yad-ı hazin

Ağlasun bi-çare gönlüm ağlasın
J

------

- -

---

MÜTENEVVİ' A
(Bir duhter-ı muttecir ?)
Amerika'da vaki (Dakoda) dan iş'ar olunduğuna nazaran şehr-ı mezbur zurraından biri
tarlasından hafriyat icra etmekte olduğu sirada bir genç kızın cesed-ı müttecirine ? tesadüf
eylemiştir. Tahminat-ı umumiyeye nazaran merkume bundan yirmi sene evvel keşf olunduğu
mahalle defn edilmiş ve üzeri kum ve sair mevad-ı haceriye ile setr olunmuştur.
Çiftçi cesedi bulduktan ve alıp hanesine
Getirerek kemal-ı itina ile yıkadıktan sonra heykel ikame eder gibi evinin avlusuna vaz'
eylemiştir.
Cesedin rengi o kadar beyaz ve latif imiş ki görenler meşhur bir heykeltıraşın mahsulı çire-i desti-i mehareti zannetmekte imişler. Bu duhter-ı muttecirin ? kaffe-i a'zası dahi
tegayyürden masun bulunmakta ve nasiyesi zevi'l-hayata mahsus kaffe-i asar ve alaimi camı
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olup müşahidininden

pek çoğu sağ zannıyla muhatebeye ibtidar edecek kadar aldanmakta

ıınış.

Yanaklarıyla

dudakları sağ ve hiç ölüce bir kızın ruhsar ve femindeki letafet ve

humreti cami olub güneşin tuluuyla bu hal peyda olmakta ve esna-yı gurubunda dahi elvan-ı
mezkure sarıya inkılab etmekte imiş ki temaşa-girani ve bi'l-hassa etıbbayı en ziyade duçar-ı
hayret eden ciheti burası imiş.

İ'LAN
(Teşebbüsat-ı Hayriyye)
Umür-ı hayriyye uğrunda bezl-ı vucud etmeği i'tiyad etmiş olan Kadızade İzzetlu
Mehmed Faik Bey bu kere dahi İslam vatandaşlarına ufak bir hizmet-ı muftehirede bulunmak
için atj'z-zikr teşebbüs-ı hayriyeye ibtidar eylemiştir.
Mumaileyh Turunçlu Cami-i Şerifi karşısında matbaamızın idarehanesi olan Osmanlı
Kıraathanesi'nde iş bu şehr-i Eylül İfrenciyenin ibtidasından itibaren İngiliz lisanını tedrise
bed' mübaşeret edecektir.
Mumaileyhten ders almak isteyen zevat mekteplerde bulunan fukara çocuklarına iane
verilmek şartıyla mahiye beş Şilin i'tasına müteahhit bulunacaklardır. Bu suretle mahiye beş
Şilin i'ta edecek talebe dahi manen ve maddeten müstefid olacakları mustağni-i beyandır.
Binaen aleyh vech-ı meşruh üzere İngiliz lisanını öğrenmeğe arzu edenler eylül
ibtidasından evvel muma ileyhe malumat vermesi matlup ve mültezimdir.

•

Sahib-i İmtiyaz
Kufi Zada

Mustafa Asıf
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SON SÖZ

Hazırlamış olduğum mezuniyet çalışmasını inceleyecek olan diğer araştırmacılarda en
az benim kadar Kıbrıs'ın eski tarihi hakkında bilgiler edineceğinden eminim.
Öncelikle Kıbrıs halkının 108 yıl önce neler yaptığını, Rum, İngiliz ve Türklerin bir
arada yaşadağı günleri sosyal hayatlarını nasıl geçirdiklerini,hukuki davalannı,özellikle tarih
kitaplarında sıkça rastladığımız çeşitli Kıbrıs meselelerini bu sekiz gazetede yoğun bir şekilde
karşımıza çıktığını görmekteyiz.
Gazetenin her ilk sayfasında belirtildiği gibi Siyasat, Edebiyat ve ffınundan bahseden
gazete de bugünkü manada anladığımız gazetenin dışında o zamanki siyasi, edebi, sosyal ve
bilimsel her konu hakkında bilgiler edinmekteyiz. Bu gazeteleri okurken zaman zaman
Kıbrıs' a özgü yerlerin ve kişilerin isimlerini okurken ve diğer yazılan da çevirirken ister
jstemez hata yapmış olabilirim bu yüzden kusuruma bakmayın.
İnşallah hazırlamış olduğum bu tez çalışması başta Kuzey Kıbrıs halkına ve tilin Yakın
Doğu ailesine yararlı bir çalışma olur.
Bu çalışmada emeği geçen herkese tekrardan teşekkür eder ve saygılarımı sunanın .

•

