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ÖNSÖZ

Bu çalışmada, 29 Mayıs 1893 ile 6 Kasım 1893 yılları arasında yayımlanan Kıbrıs
Gazetesi'nin

Osmanlı Türkçesi'nden

günümüz Türkçesi'rıe

Kıbrıs'ın ilk gazetesi olan Kıbrıs Gazetesi'nin

çevirisi yer almaktadır. Yani

11. ve 20. sayılarına kadar olan çevirisi vardır.

Gazete saib-i imtiyaz kufi Zade Mustafa Asıf'tır.
Bu tezi hazırlarken çektiğimiz zorluklara rağmen yararlı bir şeyi ortaya çıkarmanın
sevincini yaşamaktayız ve sizinle paylaşmanın mutluluğu içindeyiz.
1893 'lü yıllarda

şu an yaşadığımız

topraklar üzerinde neler yaşandı, neler atıp

bittiğinden haberdar olmamızın tuhaf gizemini yaşamaktayım.
Bu tezin size neler kazandıracağını

bilmiyorum

ama bana neler kazandırdığının

farkındayım.
Devlet-i Şahane-i Osmaniye'nin

ada üzerindeki faaliyetleri harikulade edebiyatları,

yılan hikayesine dönen bin bir siyasi olayları günümüz Türkçesi 'ne aktarırken kızdığım,
neden böyle yaptılar dediğim o kadar vukuat var ki eminim siz de okuduğunuz zaman sayfalar
arasından çıkıp tarihi bir yolculuğa uzanacağınızı ve sıkıcı diye nitelendirdiğiniz

tez ödevini

incelemekten büyük bir keyifle doyacağınızı ümit ederim.
Öncelikle bu çalışmaya bizi yönelten Dekanımız Prof. Dr. Sayın Bülent Yorulmaz' a,
Dekan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Sayın Ali Efdal Özkul'a,

maddi ve manevi desteğini

esirgemeyen aileme, her türlü teknik donanımı bana sunan arkadaşım

Halil Ertem'e ve

manevi desteğini benden esirgemeyen Beran Çelik'e şükranlarımı sunarım.

Esra HÜZMELİ
Lefkoşa, 2005
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Canım babam HİKMET HÜZMELİ'YE

Şerait-i İştira

Mahall-i Müracaat

Lefkoşe 'den maada mahaller için bir

Kıbrıs Ceziresi' nde Lefkoşe şehri'nde

seneliği posta ücretiyle beraber

Turunçluda Osmanlı Kıraathane Matbaası

KIBRIS
1310

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.

bir seneliği yedi Şilindir.

İlanatın be her satırından iki kuruş alınır.

Posta ücreti verilmeyen mektuplar
kabul olunmaz

(Şimdilik Pazartesi Günleri neşrolunur.)

29 Mayıs efrenci sene 1893 (siyasiyat, edebiyat ve fünündan bahseder) 17 mayıs
Rumi sene 309

"İngiltere kraliçesi Hindistan" imparatoriçesi haşmetli Viktoryalı "Hazretlerinin Veladeti"
"Büyük Britanya ve İrlandiya kraliçesi ve Hindistan imparatoriçesi haşmetli
Viktorya hazretleri miladın 1819 senesi mayısın 4. günü tevlid etmiş ve 1825 senesi
haziranın 2. günü umumiyenin varşe-i meşruası sıfatıyla İngiltere tahtına culus edilmiştir.
Bundan anlaşıldığı üzere kraliçe Viktorya hazretleri sana yetmiş dörde vasıl olmuş
ve culusun 56. senesini ikmal etmiştir.
İngiltere tarihinde 50 sene mütemadiyen hükümet etmek vuku'at nadiren olup 13
asır zarfında yalnız 3 emsali görülmüştür.
-Yani ancak 13. asır milada hükümet eden kral 3. Hanry 14. asırda hükümet eden 3. Edvar,
asır hazır ibtidasında Erthal eden 3. Cure Ellişer sene hükümet edebilmiştir.
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Bundan anlaşıldığı üzere İngiltere handan kraliçesince dolmuş "3" rakamın şeref
mahsusu gibi bilinir iken "1. Viktoria" yad olunan haşmetli kraliçe hazretleri bu kaidede
dahi şaz teşkil edilmiş bulunuyor. Kraliçe Viktoria hazretleri hüküm ettiği hünkamda bir
hayli vakitten beri İngiltere efkar-ı umumesini aliyanda tutan iki büyük mesele henüz herif
perur olan Lordun hükümeti muhafaza karanin muhalefet şedidelerine bakmaksızın esraya
hürriyet vermiş ve intihab nizamelerine ta' dil edilmiş idi.
Bu maddelerin halini takdim eden münazalar İngiltere 'yi epeyce sarsdığı gibi bir
kere ıslahat yoluna girdikten sonra bin yıllık İngiltere binasında destin örülecek daha çok
daha çok mahalleler zuhur idi vermiştir.
Böyle her zamanda genç ve tecrübesiz bir hanımın şer hükümete gelmesi erkan-ı
devlete hayli telaş vermekte idi.
Halbuki kraliçe Viktoria Hazretleri meşhur ilezebet gibi müta'lat ümikeden ileri
gelen hissin hareket ve dirayet ile 'umumi hayret içinde bırakmıştır.
İcab zaman ve ahvale vukuf-ı tam kesb etmiş bulunan kraliçe hazretleri terki
sanayiden dolayı cemiyetten tabikat sefliyesi efradinin muhtaç iane ve himaye olduğunu
esasen tasdik etmişti. Halbuki Fransa inkilap ve ihtilal kibiriyle tapulün bu napartin
tecavüzatına sed çekmek üzere İngiltere tarafından ihtiyar olunan fevkalade fedakarlıklar
İngiltere'nin bu recnisiniz

Nüshalarımızda

süresi geldikçe

bolmana

saba Yunanistan'ın

hal ve kuvve-i

maliyesinden bahs etmiştik.
Bu gece gerek dersaadet ve gerek Avrupa-i evrak-i havadis-i Yunan hükümetinin
akdı etmek istediği

istikraz

hakkında

İngiltere

müessat

şerefiyesi

ile cereyan iden

mudekerat türlü türlü meşkulatı cediyeye tesadüf etmesi üzerine Mösyö (terikobu)nun
istifaya mecbur olduğunu ilan edilmiştir.
Bundan evvelleri dahi matbulat ecmellerinde umur maliye-yi ıslah için Yunanistan
da vuku bulan

tesbisat bir termeye entae edemiyeceği

hüküm olunmuştur.

Meviyu

(Terikopu)nun bu kere istifası evvel babdaki malumatı tamamiyle te'yit edilmiştir.
Yunanistan'da

zuhur eden buhran maliyenin vehameti o derecede hüküm ferma

bulunuyor ki esham ve tahvilatı fiyatlşarı fevkalade bir tekmiğe düçar olmuş ve bu tanı ise
devam etmekte bulunmuştur.
Velhasıl istikraz matlubun atkına ihraz mufikiyet edilememesi Yunanistan umur
hazre-i maliyesini buhran içinde bırakmıştır.
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Kral hazretleri Mevsiyu sütunu polisin riyaseti tahtında bir hey' et vekala teşkil
edilmiştir. Hey'et cedide-i vekala meclis-i mebusanın tasdik etmesine lüzum görmeksizin
mukerzinin teklif ve dermiyan eylediği şeriatın kafesini kabul etmek isteyecek ise de
mükertinin

şimdi bu şeriat ile dahi akd istikraza muvafakiyet

edilmesi

müşvik 'ad

olunuyor.
'Akd olunmak istenilen istikrazın 60 milyon frank ile 2 senelik divan-ı umumiye
tekasil res elmalı ve faizelerinin te'min edilmesi yazılmıştır. Demek oluyor ki istikrazın
'akdi mümkün

olmadığı

halde gelecek temmuz

ibtidasında

te'diye

olunacak

bulunması mümkün ise de tekasit muharrerin te'diyesine imkan kalmayacağından

faizin
Yunan

hükümeti mukarzinine bir suret tesviye ensesine mecburiyet görecektir.
Avrupa

matbuatının

mütalaasına

bakılırsa

çığrından

umuriyenin çare-i ilerisi ıslahı yalnız mevsiyu (Terikopu)nun

çıkmış

olan Yunanistan

me'muriyetine

devamıyla

husul tezir ve bunun hilafet-i her hareket Yunanistan kuvve-i maliyesinin ilanını gayr-i
mümkün bir halde koyarak iflas edeceğine hüküm etmekte iseler de (Terikopu)nun yerine
gelir.
Heyet-i cedide bu ciheti naz'ar-i itizaya alacağı me'mul olunmaktadır.

HAVADİS-İ DARBE

İngiltere kraliçesi haşmetli Viktoria Hazretlerinin veladatı hissiyle Lefkoşa' da
biruce mu'atad icna-yı şehir aynı edilmiştir.
Bilcümle imayen mirye ile belediye dairesi me'murin ve müthizanhaneleri Osmanlı
ve İngiliz karainhaneleri Konodil ve Fevanis ile tezyin olumuşlardır.
Ve geçen Cuma günü akşamı dahi kraliçe hazretlerinin veladete şerifine olarak
daire-i velayette bir bolu kişide olunup bolumun mülkiye ve ilmiye ve ruhat-ı
me'murlarıyla methizan hazır bulunmuşlardır.

"Katil ve Dersaadet"

Tuzla iskelesinde cami' karşısında vaki' bir müddetten beri fuhuşhane ithaz olunan
hane birkaç fahişeler geçen cehler şenibe günü fahişiyat icrasıyla işaret ederler iken
Lefkoşa'lı merhum asker kakmamı Hafız Bey'in Mehmetli mi deli Raifin kelimesi sadıka
nam fahişe ile iskeleli kesik çolak İbrahim demekle ma'ruf 25 yaşlarında bulunan şahıs
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birinde zuhur eden ufak bir münaza

üzerine

merkum

bir kolalı

İbrahim

Bıçak'la

merkumanın üzerine hücum ederek himayesinden bıçaklaması ile o anda telef etmiştir.
Keyfiyet polis tarafından haber alınarak katil-i merkum derhal derhal dersaadet ve tevkif
olunmuştur. Geçen nüshamızda dere ve ilan edildiğimiz mektup hatırdan çımamış olduğu
şüphesizdir. İşte fuhuşhanelere

verilen serpisit ile beraber bıçak taşımaması haklının da

polisin hiçbir kimseyi muayene etmeğe me'zun olmaması bu gibi vaka-yı facia-yı imtac
etmekte olduğunu şerh ve izaha hacet yoktur, yine tekrar ederiz ki fuhuşhaneler bir
dereceye kadar mani' olunmalıdır. Polislere dahi şüpheli olan işhasın üstünü başını tahri
etmek için me'zuniyet verilmelidir.
Adet kadime-i belediye-i riayet ile o öyle tevfik hareket asayiş ve retahiyetin
te'minine medar gelişi olduğu ezedçi giveh bir hakikattir.
Tuzla kazası sakinlerinden Hüseyin Kanculus Pazar gecesi saat 1 .30 vedesinde bil
kuryesi civarında zerh etmiş olduğu bu şitanında bir ziyan olmamak üzere Omorfo'ya gider
iken Tuzla'lı kahveci Ahmet oğulları 'umur vali makamın önüne çıkarak merkumu uzun
koyu düşürüp oturak mahallelerini o derece şiddetle darp ettirmişler ki rivayete göre darp
olunan bir siyahlanmış ve şişmiş ve bu darbın te'sirinden efakat bulmak için pek müşkilat
çekeceği anlaşılmıştır.

Fa'al darbın icrasında Pergama'lı

bir arabacı tesadüf etmekle

Merkumun firar etmiş ve keyfiyat polise haber vermesiyle darbın merkuma derdost ve
tevkif olunmuş olduğu muhabirimiz tarafından bildirilmiştir.
Limasol kazası sakinlerinden

konbilisi Hüzeyin zevcesi Nesibe Hanım'ın sakin

olduğu halele odasından geçen Pazar gecesi saat 2.00 raddesinde kaza en ateş zuhur ederek
civarında bulunan ayentunu kilisesi hademesi haber almasıyla kilise sakini bi-vakit çalması
üzerine sedasını işitenler koşuşmaya başladıklarından

hane-i merkurede yaygın olduğu

görülerek ahaliden hayli İslam ve hristiyan cami' olarak itfasına çalışmakta oldukları halde
belediye katibi Ratotlu Raif Efendi dai cem 'iyet mezkurede bulunarak gayretkaran adadan
da bulunmuş ise de bu meşlu fenalığın okunun alınması hükümet nüfuzu te'sirine muhtaç
bulunduğunu tefsir ederek polis zabıtınına ihbar tabirle polis zabıtları miktar kafi asker ile
itişerek hane-i mezkurun tami delinip hedem olunarak sail manalı sırayet etmeksizin kemal
kerimi yet üzere sami ve gayret ile ateşin önü alınmış meymi eliye Raif Efendi doğrusu bu
meşlu fenalıkların zuhurunda her suretle ifade-i çaresine sırf mesai cemile ve gayretkarı da
bulunduğu için teşkir olunur ve zabıtının me'muri-i elhane ile mulhitleri bulunan zabıta
yefratın dahi bu yolda gayrına ve fedakarane hizmetleri saba şükran bir himmet fevkade
olduğu cihetle derice-i feride gezin bir köşesine dere buyurmaları temenni olunur Limasol.
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Limasol'da

geçen Pazar günü mayıslı kimi taifelerinden iki kişi bahçede 'aşiret

etmekte iken beyinlerinde

zuhur eden münazaa üzerine biri diğerini bıçaklayarak

firar

etmek üzere iken polis zabıta-i Raşit ve Şevki Efendiler haber alınmasıyla mevkumu derhal
dersaadet eyledikleri muhabirimiz tarafından bildirilmiştir.
Cezire-i posta idaresi müdüriyetine meyuştar heven isaleten ta'yin kılındığı resmi
gazete ile ilan olunmuştur. İta-yı ferize-i hac etmek üzere hicaz mu'firet taraze eziyet eden
hicacatın geçen posta ile vurud eden mukatibe nazaran cümlesi sahit vasiyetinde olup 23
secelde mekatibe mükerimeden Medine-i münciriye hareket eyleyecekleri eşar kılınmıştır.

-Lefkoşa'da Osmanlı Telegraflıanesi-

Osmanlı telegrafı idaresinin gerek icraat cihetiyle ehveniyeti ve gerek tüccar ve
ahaliye şehvalet i'zası hususunda müdürü Nuri Efendi'nin ağdam ve gayret-i gerçekten
rabet ve hoşnutu umumiye-i celb etmekte olduğu meşhur beşire-i ifhar ve imtiha hamiz
olmaktadır.
Cezirede Osmanlı telegraf hatanın yalnız 3 merkezi olup biri Lefkoşa, diğeri İskele
ve üçüncüsü Ayafegudu'da kuryesinde bulunmaktadır. Lefkoşa ve İskele merkezleri
umumiyet ve ticaret cihetle başlıca kasabalardan ise de Limasol kasabası bunlardan geri
kalmayıp ticaret ve servet nokta-i nazarından belki daha ziyade kezb-i ehemmiyet etmiş bir
kasaba olduğundan arada bir Osmanlı telegrafhanesinin bulunması her halde faideden hali
olmayacağı gibi asker tüccar ve ahali dahi Osmanlı telegraf hattının Limasol'a kadar
temdidini arzu etmekte oldukları tahkikat vakadan anlaşılmakta olduğuna nazaran mercinin
bu hususa ehemmiyet vererek icabının icrasına hizmetleri matlubu mültezimdir.
Lefkoşa komiseri-i Mister Kini "Kıbrıs'ın" idarehanesi olan Osmanlı izakayd
olunacağını ilan ile tezyin satın iftihar ediliyor.

ŞU'ANAT-1 OSMANİYE
"Tevcihat"
Kıbrıs methizanına ma'rifi İslamiye müfettişi fetavetli Ahmet Cemal Efendi'ye
rütbe-i rağbe ve Kıbrıs ceziresi dahilinde Limasol kasabası israfından ve belediye meclisi
izasından fetavetli Hafız Raşit efendi'ye rütbe-i hamse tevciye buyrulmuştur.
Efendi-i Mevmi Elhame cezire ahali-i islamiyesinin terki-i ma'rif ile hususat
sairesinden bezel mukaderat ederek celb hoşnutu-i alem edilmiş oldukları ve zaten eskad-ı
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betdakan devleti-i aliyeden bulundukları cihetle haklarında banka neşrefet ve inayet olan
işbu 'itafet cihan kanemet hazreti hasruani Ya's nezit sukar ve Muhammeded olmuştur.
Esbab-ı san'attan

olup evvelce bir tefenin ihtira' ettiğinden dolayı 5. rütbeden

mucid-i zişanıyla teltif buyrulmuş olan İzmir'li Salih Usta bu kerede mertini feleğini bu
kere ateşli bir halde kaymağı tasvir ederek bu vuku bulan arz üzerine nevm-i ehlin
dersaadete cilb-i zamanında makam ser askeriden mezkur kumandanlığına

emr ve eşar

olunduğu evrak-ı havadiste görülmüştür.
İzmir imtia-ı cenebiye-i

kemerinin

309 senesi mart hasılatının

sene-i sabıka

hasılatının 2500 lira fazla olduğu haber alınmıştır. Osmanlı erbab feni tarafından iftira
edilip "Dımansır Osmanlı Barutu" tezmiye olunan barutun imalına mahsus bir fabrikanın
inşası mektuza-i emr ali olduğundan biruse civarında

KIBRIS'IN TEFRİKASI
Yadigar-ı Muhabbet

Müellif

Ma'bet

Nazım
Mucib Bey o akşam mahut manzumeyi ikmal ettikten sonra 2-6 şakaklarına ve

dirseklerine masanın kenarına istinad ettirip biraz zaman istiğrak aleminde kaldı.
Zihnini işgal eden mezail muhammedden birincisi alaka kerdesi olan sahibe-i resmi
melikin müsaade etmek ikincisi tercüman hayatı olmak üzere yazdığı kağıdı matemen bir
kimseyle pişkah deldare arz ve taktim edilmek hususlarından ibaret idi.
Bu babda en ziyade vasıta-i itsal hemşiresini gümüş görmekte de haklı idi çünkü
Mucip Bey Hanım'ın mahalle mahduratından mu'teber bir familyaya mensube olduğunu
ve Mevmi Eliha ile hemşiresi beyninde elfat ve muhalazat kadime bulunduğu evvelce
işitmiş olduğundan husul melika da vasıl için keyfiyet-i hemşiresine açmaktan başka çare
olmadığına fikren kanaat hasıl eyledi.
Ma'mafiye yine bir türlü marifel arziye cüret edemiyordu. Nasıl cesaret etsin ki o
an tedariyetten beri ma'luf olduğu perde-i macubiyet ezmence en kutlu muaneden 'ad
olunabilir.
Hususiyetle

müddet

umreninde

böyle

bir

belaya

mübada

olmamış

ve

arkadaşlarından işi de geldiği alaka meselesini sırf eğlenceli bir efsane kabilinden olarak
dikilmemiş idi.
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Gerçi meümieliye malik olduğu zeka ve istiğdat hariküladesine müracaatla, sayele-i
birikim gibi, her cihette imale-i efkar ederek bir Tarık halas tahrisinde bulunmuş ise de
yine galebe-i sevdaya mukavemet kabil olunmayacağına katiyen hüküm etmiştir.
Mucib Bey düçar olduğu azap revhani içinde halini atısını peys-i nazar mutoloya
olarak kemal yeis ile düşünmekte iken hesb-i alakayla hemşiresi yanına gelip kendisini
dalmış olduğu alem hayaletten bidar ve şu yolda ve muhavere kişadına ibtidar eyledi.
Mediha Hanım (Metelaşiyane bir suretle) ah kardeşim siz hala yatmadınız öyle mi?
Levendiniz Metegir olmuş ha şu aralık fevkalade meşkuliyet zihniyetiniz olduğu bedahaten
görülüyor.
Ma'bedi var.
münasib muhale ta'yin edilmek üzere olduğu evrak-ı havadiste mualefetar olunmuştur.

HAV ADİS-İ HABER

İngiltere ticaret nazareti tarafından neşr olunan bir cedun merme göre geçen nisan
zarfındaki ithalat 1892 senesi nisanına nisbetle iki milyon yüz elli bin ve ihracat dahi bir
milyon iki yüz elli bin -lira derecesinde noksan bulunmuştur. Zanaata iddiasının
zevahilindeki denizlerin akı 2 metre iken vuku bulan hareket erziyadın sonra 4 metreye
baliğ olduğunu ve odanın her tarafı harap olduğu cihetle cezirenin kemalen ka'r deryada
gaib olunacağından korkarak aile-i hicrete başladığı gazeteler yazıyor.

Şükür Fiyeti

Geçen sene Rusya'da şeker mahsulatın ihtiyacatı muhaliyeyi tavsiye edecek
dereceden olan bulunması hesabıyla memalik ecnebiyeden cebrine mecburiyet görülmesi
üzerine en adi şekerin kantarı 185 guruşa fırlamış ve daha da çıkacağı zannedilmekte
bulunmuştur.
"Budulya'da"

Rusya'da

pular cihetlerinde kemal şiddetle kular hastalığı

hükümerma olup şimdiye kadar 80.223 mazhap 1823 vefat vuku bulduğu malumat ve
idareden anlaşılmıştır.
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KAMADİBİ
Nuhusan edepten ve dersaadet ziraat bankası evrak-ı kalmi hilafesinden ve dünyalı
Remzi Efendi tarafından gönderilmiştir.

Firket zeddedir civan gönlüm
Etmektedir hep figan gönlüm
Hayf olmadı şaduman gönlüm
Yakmaktadır olan gönlüm

Evvel mühür emel, nigar nerde?

Mezide fere ve şad idim ben
Hiç yok idi dil de kayd gül nan
Sevda beni etti kısa tevam
Oldu bana şimdi ah himdim.

Canan o yar gar nere?

Göstermede ağyar her bar
Guş etti ahum ol cefakar
Etmekteyum işte dembadem zor
Zalim ne kadar avazlığa durur

Mahu eyledi imtizar nerde?

Her bir nazarımda ter efsun
Gönlüm yine dağdar efsun
Mağbur bana şan efsun
Feryadıma sadadır efsun

Hiç olmadı güşder nerde?
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Parlak ne kadar şuh tanaz
Huban içinde kim ser efraz
Müşganide bak ne rütbe gamaz
Aşkım anladı ve geri etti pervaz

Destimdeki ihtiyar nerede?

Remzi etti beni ah mecnun
Bir çeşmi siyah ruy-i gülgün
Dil olmadı nişve dar bir gün
Kiryem olmuyor damadım efzun

Gelmez mi o şivekar nerede?

Tarih-i ma'rif umumi yenin mukaddemesinden

Ma'bed

Bundan sonra devletlerde dahi aynı hol ve imtiyazda birer ma'rif sınıfı mevcuttur ki
haniler, Asuriler, Babiller, Fenikeliler, Kartacililer, Alielmum bu yolda ve ma'rif nokta-i
nazarında mevkaları şu merkezde olan del kadimedendir.
Yalnız akdam-ı elkadime olan Çin'de ki humayunname gibi bazı eser bakiye ve
terkisat mühemmai imkan ma'rifeyeyi ber taraf edip de kervan eveli içinde ilk şa'i
ma'rifeti şefavet şeciasıyla işrak ve tabdar edilmiş bir devlet menfude olarak Yunanistan'ı
buluruz. Yunanistan o vakitler Isparta ve Atina hükümetleri namıyla iki kısma mukasim
olduğu cihetle ma'rif-i umumiyeye arz-ı hikmet güzide eden kısmı zikr edilmek lazım
geldiği halde atmayı yad edilmez ve Isparta'ya müstesna tutmaklığımız icap eder. Zira
Atina keman mufakiyetle erbab-ı alem ve ma'rif yetiştirmekte olduğu halde Isparta'da
namımındaki bir vazi' kanun-ı ma'rif büyük tahkirlerle red ederek ahaliye yalnız cimlastik
ve hunurizliği istikmal edecek vasait zeceryei ve günahın kabul ve icra ediyordu. Atina
cumhuriyet'i bulunduğu için muhafaza-i mülk ve zan maksadıyla ahali-i teşci edecek
büyük avranurlar yetiştirmiş şu suretle halka-i hizmet için pek çok cemiyetin madanın
tahsil-i hitabet ve bina-i aliye ta'lim-i ma'rif etmesine ciddi sebepler tahsil etmiştir.
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Hatta Isparta'nın bile birçok münafi muhavesini gördüğü topal teyirte gibi şairler
ilkibiyat gibi şeca'at ve telaketi mere edilmiş hatipler hele (Demustena) gibi ifakının istihar
olmuş İskenderun babası Felipe karşı hitabet bediasıyla büyük bir mukavim kesilmiş olan
vahiler kervan olanın en parlak birer nücum ma'rifet 'ad olunmalıdır.
Ma'rifetin birçok yerlerde esir gibi birkaç rahip menfet persetin dest-i ihtiyarında
büyük bir renk harekat-ı iktisab edildiği şuzmanlarla Atina hakikaten namına idi edecek
adaba hüküm şu'ra yetiştirmiş ve bu mahsul feyz mesmumiyle pek yakın zamanlara kadar
umum halkı mütağdi ve müstakid edilmiştir.
Be eshab ma'rif ise önde Sokrat vapuru Eflatun olduğu halde cihan-ı insaniyete
neşr-i envar-ı ma'rif edilmişler idi.

(İhtar-ı Mahsus)

Avrupa'da hububat fiyatının yüzde on beş radesinde terki ettiği Londra'dan alınan
havadisattan anlaşılmaktadır.
Bu sene Avrupa mezruatında o kadar feyz bereket olmayıp cezıre mezruatı
bolansıbı feyizle 'ad olunmak lazım geldiğin de zahire sahiplerinin bu babda akılane ve
müdarane hükümet etmeleri için ihtar-ı hayr havahaneye ibtidar eyleriz.
"Kıbrıs"

Sahib-i İmtiyaz

Kufi Zada
Mustafa Asıf
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Şerait-i iştira

Mahall-i Müracaat

Lefkoşe' den maada mahaller için bir

Kıbrıs Ceziresi'nde Lefkoşe şehri'nde

seneliği posta ücretiyle beraber

Turunçluda

Osmanlı Kıraathane Matbaası

Umür-ı İdare ve tahririye için matbaa

KIBRIS
1310

Yarım İngiliz Lirasıdır.

üfus-ı Lefkoşe için

namına müracaat olunur.

Gönderilen evrak gazeteye derç olunup
olunmamasından matbaa mesul olamaz.

bir seneliği yedi Şilindir.
İlanatın be her satırından iki kuruş alınır.
Posta ücreti verilmeyen mektuplar
kabul olunmaz

(Şimdilik Pazartesi Günleri neşrolunur.)

5 Haziran efrenci sene 1893 (siyasiyat, edebiyat ve fünündan bahseder) 17 Mayıs
Rumi sene 309

İFADE-İ MAHSUSA

Lefkoşa' da mevcud olan müderris-i İslamiye hakkında birkaç söz söylemek
istiyoruz. Saika-ı gayret vediyanet birçok zevatı bir cihetten dolayı ceda-i dağdar-ı teessüf
etmekte olduğu gibi bir dahi o zümreden olduğumuzdan şu birkaç sözün dercini vazifeden
ad etmekteyiz.
Müderris-i mevcudenin vücub ıslahında umumen ta'lim ve tedrisin ulum ve funun
metna'nın kafesine muhtevi bulunması lüzumunda tereddüt edecek bir müselman
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bulunamaz. Müderrisin ıslah ve terkisi için her bir müselman elden geldiği kadar ciddi
olarak gayret ve himmet etmiş elzimdir.
Müderrisin matlub ve cehle İslamı aleme delalı delalet ve himmet mahsusalarıyla
derbab-ı vukuftan teşkil olunacak bir encümenin müderrise neşrin olnalara vazil ve tayin
buyuracağı ve zaif lazmeyi havi usul ve talimatr dairesinde idaresi ve delalet ve itafetin
imha ve ezalesi suretiyle hasıl olacağı emr-i gayr mümkündür.
Müderrisin lüzum-ı tesis ve idamesi herkesin ma'lumu olduğu üzere din-i mubin
islamın tamim-i intişarı tarizat i'daden muhafazası

ile kematullah

suretiyle cehl-i ve

dalaletin refi ve ezalesi emr-i muhmi olup imat-ı din ve tezayet kuvvet ve nüfuz
müselminin bunların husul ve muhafazasından ibaret bulunmakla tahsiline semi ve gayret
edilen ulum ve ma'rif funun ve sanayi kuvvet ve şeri' hep onların husulüne vesait olmak
üzere vuzuadır.
Müderris

mevcudemiz

vukaid-i

meşruhayı

tahsile

geliyor. El verişli adamlar

yetiştirmemekte ve başka cihetten yetişenlerle bu maksada yaklaşmamaktadır.
Fıtraten men andallah mahluk bulunduğumuz

aba-i ve evdaddan dahi intikalen

meşref olduğumuz meydin islamı her cehle teyit ve teşyit ve neşr fevaidiyle ahkam ve
islamiyeye tezyid etmek mutlaka müselmin kamil gavur 'akıl mütefenin zana adamlarla
olacağından bunlara ihtiyac berkardır.
Ahali-i İslamiye binlerindeki revbat ve münasebet bir suret hesneye-i ifrağ edilmek
lüzumu dahi azade-i tezkar olup esbab-ı irtibağın en kavi ve başlıcası ceside din ve
mezhepte hal ve meşrepte itaat olduğunda şüphe-i mevkut ve cihet-i meşruhadan başka
esabap la-husul tekli sami vahimet sermesiz kalacağı gayr-ı merduddur.
Erkan-ı din islamın mani olan müderrise duhule arzu edenler azalmaktadırlar ve bu
duhul edenlerin ekserisi hakkıyla gayret ve intizamdan arı olarak kendi arzuları üzere keyf
maişa-i yaşamakta olduklarından bahk-ı alem ve amil olmak üzere okuyan nadir kalıyor.
Onlarda tamamiyle mazhar mevfukiyet olamıyor.
Şu tevsilattan maksat acizanemiz anlaşılacağı ve cehle müderrisin azamı
hazretnin talebe-i ulumun tahsil ve terkisi cihetinde itma etmelerine ve bir talebenin bir
müderrisede tahsil-i iltimam ettikten sonra İslam köylerinde imamet mektebi havaceliği
vazifelerine terğip ile neşr-i ma'rif-i islamiyeye hizmet etmeleri hususunu teşvik edilmeleri
memleketimizce

hayırlı bir fa'al olacağı era'i etmekten ibarettir ki şu ömür mühim

herkesçe malum ve müsellim olduğu şüphesizdir.
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AHV AL-İ ALEM

Almanya meclis-i mebusanın dağıtılması ve Rusya devletinin hududu bunca bazı
güne tedbir-i tedafiye ithazına lüzum görmesi bir dereceye kadar endişeyi mucib olmaya
başlamıştır.
Almanya devletinin tezid ve tenşir kuva-i askeriye fikrinde ısrar eylemesinden
devlet-i meşar alihanın baka-yı Salih ve müsalimetten emin bulunduğunu dalalet edilmekte
olduğu istihrac olunup zamanatı hakkında efkar ve mütala-i muhterife best ve beyan
dilmektedir.
Purusya ve kolayı sabıkasından Rusya bir risale neşredilmiştir. Rusya eliye risale-i
mezkuresinde Almanya ile Fransa beyninde kerip ve ba'id bir zamanda bahame-i hal bir
muharebe-i zuhur edeceği beyan edildikten sonra Fransa kuva-i askeriyesinin 1870 senesi
haline nisbeten ne mertebe muntazam olduğu ve muharebe-i
bundan 23 sene evvelki muharebede

atiyede Almanyalılar

ve

vuku bulduğu gibi kolay kolay ihraz-ı galebe

edemeyip belki Fransızların tarizatına karşı müdafa-i memlekette mecbur olacaklarını pek
muhtemel 'ad etmek istemiştir.
Sahib risale 20 seneden beri ihtiyar olunan mesafet askeriyenin kesretine ve esna-yı
muharebede vuku' bulacak meserfat askeriyenin gelirini nazar-ı itinaya olarak muharebe-i
aliye de her hangi taraf malup olur ise galip olacak taraf 5 milyar değil 30 milyar frank
harbiye-i itasına mecbur olacağı ve o taktire malup olan memleketin ahval-ı maliyesi mahv
ve berbat olduktan başka Her tarafta bir buhran-ı şedid mali huzur edeceği ve bu hallerin
netice-i vehimesi

sanayi ve ticareti dahi düöar-ı müşkilat

edebileceği

ilave-i makul

dilmiştir.
Muharebe huzur edecek olur ise ihtirat ihreye ve aslahanın mükemmeliyetine
mebni-yi müddet katiyen devam edeceği zan ve fikr-i umumi denilecek bir surette ta'am
etmiş olduğu halde Rusya bilakis muharebe-i atiyenin müdafi medide süresine hüküm
eyliyor ve şimdiye kadar ihtiyar olunan mesarfın derece-i tahmili tecavüz olduğu itiraf ile
beraber tezyit zuva-i askeriyeye işad lüzum gösteriyor.
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HAVADİS-İHARBE

Üç sene-i mütacaviz cezire veznedarlık vazifesine ifza manen nahade iktizasından
olarak İngiltere hükümeti tarafından mensup cezire evkaf müdüriyeti hizmetinde bulunan
Mister Frank kulusup ve zaif me'mureyi asliye ve sairesinden dolayı meşkuliyet
mütemadiyesi ile efkaf-ı umur ve hususatının ruyet ve tasfiyesinin naş-ı saht-ı bedeniyesi
helal hezir olmağa temayil edildiğinden evkaf hizmetinden feragat vakıf edilmiş ve yerine
vekalet suretiyle muhakeme-i nizamiye reisi mecbur sigar tayin olunmuştur.
Mevm-i eliye Mister Kolosubun müddet-i mezkure zarfında cezire o kafanın hissin
idare ve inzibatına sabıkat eden fahr-i hedimeti memuniyeti ameyi celp etmiş olmakla
lisan-ı umumi namına neşr olunur.
Mevm-i aliye mecbur sigar zaten tebditi idareyle beraber efkaf müdüriyetine en
evvel tayin olunarak erkafın nizamet ve esas kuvaidine tamamiyle math ve agah bulunduğu
cihetiyle tekrar evkaf müdüriyetine tayini umum tarafından memnuniyetle telaki olunacağı
bir iştibahtır.

(Cezire Ahdi-i İslamiyesi İçinde)
(Bir İbaret)
cezirede Rum mektuplarının teksiri ve ma'rifin teklisi eğerinde Rumlardan mesarda
bulunan Kıbrıslılar burada bir müderrise-i aliye tesisi hususunda ihtiyaca kafi bir ammenin
itasına kadar verdiklerinden evvelki Pazar günü baş piskopos tarafından bir cemiyet
desputanede bir cemiyet teşkil olunarak buraca 400 lira miktarında bir ammenin vücuda
getirilmesi için Rumların ileri gelenlerinin bir kaçından mürekkep bir komisyon tayin
olunmuştur.
Bu surette tahsil olunacak 400 liraya mashardaki Kıbrıslılar tarafından verilecek
300 lira dahi zam olunca mahsude-i muhafat olunacağı taht-ı temine alınmıştır.
Aldığımız malumatı naşukaya nazaran biruce bela senvi tahsil olunacak meblakla
Yunanistan da dört muallim cerb olunacak bunların her birileri umum ve fennin aliye-i
tedris etmek vazifesiyle mükellef bulunacak ve birisi dahi hristiyanlık mezhebini talim ve
tedris eyleyeceği gibi vediel hoca kiliselerde maktalar iradeyle vaaz edecekmiş.
İşbu neşrimize verilen serlevha-i efkar ve hisiyatımızı tefsir ve efhama kafidir.
Hakikatı beyanla itabe hedef olmamak için bu babda itinad makalden iştinap
olunmuştur.
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"Lefkoşa'da Hank"

geçen mayıs efrencinin 28. Pazar günü akşamı bade'l gurup saat alaturka birçok
raddelerinde kalbe harcında vaka hastahanenin tuyelerin akanetine mahsus olan odasından
ateş zeburuyla fevkafi ve tahtani odaların ihşabı vatani kamilen yanmış ve yalnız 1-2
pencere camı kurtarılabilmiştir.
Harikanın huzuru hastane hademesi polis efradında ve gerek ahaliden birçok kişiler
muavenete koşmuşlar ise de cümlesi de harikin etrafında seyr-i temaşa etmekten başka bir
yardımda bulunamamışlardır. Belediyenin köhnemiş tulumbasına müracaat vuku bulmuş
ise de tulumba çatlamış ve makineleri bozulmuş bir halde bulunduğundan bir işe
yaramamıştır. Nihayet ateşin sırayetine mani için etrafa u saçmakta iktifa edilerek ateşin
dairesi dahilinde hatamı göz edilmiştir.
Bereket versin ki Yunan ibniya sair hastane şebatından mefruz bir muhalede idi
yoksa bedenkirde şehrin dairinde bir mahallede vuku bulmuş olsa idi itfasına çare
bulunamayarak şehrin hışm-ı azmi yanlış olacaktı.
Şehir diye neşmiye olunup binlerce haneyi kamil ve havi olan Lefkoşa'da ne
belediyenin ne de polisin bir su tulumbası bulunmaması iğrap ise o kadar da mucip tessüf
ve mütehzidir.
Bizde bir 'adet vardır ki bir şeyin vuku'unda evvel zuhurunda ihtimal verecek
mani' çaresine veyahut çaresi esbabının tehise ve tedarikini düşünmeyiz ve soma da
telaştan kendimizi alamayız.
Mes'ela bı kere bu hususta kendi kendine ispat etmiş olduğundan bizim için itanap
makal tabi' lüzumsuzdur.
Bina-i aliye polis idaresi tarafından olsun belediye cenabinden olsun şehirde 1-2 su
tulumbası bulundurulması ehemmiyetle matlup ve müstelizmdir. Geçen şehir mayıs
efrencinin 15. günü Tuzla'da inakat eden muhakeme-ive kutayi cezaiyede etide muharrer-i
cinayet maddeleri rivayet ve fazlı olunmuştur.
1. Hüseyin Mehmet ve Tahir Elmas Nam kimisine geçen kanuni saniyenin 20. günü gecesi

goşu kuryeli Halil Hasan'ın 8 adet tavuğunu sarkıt eyledikleri teybin eyledikleri birer sene
müddetle hapislerine
2. Pile kuryeli Mehmet Hasan nam kimisine evvela geçen kanun-ı saniyenin 13. günü
yuvani ve nebi ciyenun mağazasını sahte meftahla açmış ve saniyen mal meşruk olduğunu
bilerek iki adet tefenin ve sair eşya bulunduğunu temyin eylediğinden 3 sene hapsine
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3. Yani herelanı nam şahsi geçen şehir şubatın 4. gecesi şakiryeli Kostanti Yuvani nam
kimisine vesair-i ishah mechule bulunduğu halde aya tekla manastırı havalisine girip 3 adet
kuzu senkit eylediği teybin eylediğinden 3 sene müddetle hapsine
4. İngiliz ya kuryeli bina-yi ve Kostanti bulunması nam kimisine perga kuryeli Ahmet

Ali'nin 3 reis geçisirıi sarkıt eyledikleri iddia olunup yalnız benainin fa'al sarkıtı icra
eylediği teybin eylediğinden bir sene müddetle hapsine ve değerlerin tahliye-i sebilerine
karar verilmiştir.
Firar-i meşhur canı yalvarı ile şair bazı eşkıya finarileri kalma birisi odasına iltica
eyledikleri Rodos vilayeti canip aliyesinden haber alınmasıyla cümlesi birden derdest ve
tevkif olunup merkumunun Kıbrıs'a nakli ve iğramları zamanında vuku bulan muharebe-i
telgrafiye üzerine buradan birinci sınıf zabıtı Refetli Mustafa Şevki Efendi ile muyitinde
bir iki polis neferatı evvel canibe-i izam olunmuş oldukları müstehberatımızındır.

"Vahsiyane Bir Fa'l Cinayet"
(Limasol Muhabirimizden)

Limasol kazasında 5 yaşında Kolletsu sava namında bir kızcağızın bundan birkaç
gün evvel çiçek toplamak üzere hanesi civarında bulunan bağçeye gidip durmakta iken
kasabamız buralı kimi taifelerinden benayudu Yorgi nam şahıs orada bulunup merkumaya
iltifat göstererek muavenet tarzında kalacağına alıp iskan ettiği odasına götürmüş ve biçare
ma'sume kızcağızı arkası üzerine yatırarak feryat ve figanına imdad edecek birisi olmadığı
gibi bin türlü işkence ve akibetle merkumenin bekrini han rızana ve vahşiyane bir surette
izeli edilmiş vakit biraz merur ettikten sonra kızın üstünü başını yine kucağına alıp çiçek
toplamak ve sa'ir yolda eğlendirmekle vakayı unutturmuş ve kızcağız çiçekleri alıp
hanesine 'avded ettiğinden hatırında bir şey kalmayarak gece olmak münasebetiyle uykuya
dalmış idi. Ertesi gün uykudan uyanıp da yukarı kalktığımda yarası müstid olduğundan
ürümeğe

muktedir olamamış ve ebevini bu halini görüp ne olduğunu sual edince

keyfiyete bir tahsil anlatmış ve kızı ledialmayana kan vesaire henüz mevcud olduğu
görülmüş olmasıyla derhal tabibe müraca'at ve polis idaresine ihbar-ı keyfiyet edilmiş ve
cani-i merkum derdest olunarak taht-ı tevkiye alınmıştır.
Mahkeme-i ibtidaiyeleri rivayet olunarak da merkum da birde frengi aleti
bulunduğu anlaşıldığından kızın kanlarını silmiş olduğu mendil ve bez parçalarının
muayenesiyle hali başı hükmüye havale olunmuş ve muhakeme bu suretle te'hir
olunmuştur.
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Sarhoşluk Belediyesi

Limasol kazasında kain sinahur mahallesinde mukayim nikda manevki ile vesili
nikola beyninde sarhoşluk siyesiyle zuhur eden münaza üzerine merkum nükte belinde
bulunan bıçağı hemen çekmesiyle vesilenin üzerine hücum ederek bumunu yanağını
yaraladıktan sonra bıçağı boğazına sarılmış fakat her nasılsa cezibe yarılmıştır. Ancak
merkumun bumu ve yanağı fena halde cezihadar olduğundan keyfiyet polis tarafından
haber alınmasıyla carih merkum derdest olunmuş ve muhakeme-i ibti'da iyeleri belacira
ta'yin mecazatı meclis mevkuta-i cezaiyeye atıf edilmiştir.

ŞU'ANAT-1 OSMANİYE

Dersaadette te'sis ve kasadı muktaza-i idare-i saniyeden olan sarki-i umumı
divarının taksimatıyla tefri'at sairesinin tertibine me'mur komisyon kemal kerimi ile
çalışmadadır.

Yemin velayetinin te'yid asayiş ve emniyeti hususunda izhar şeca'at ve besalat ede
gelen efrad asakir şahane ile bu babda Hasan Hizmeti vuku' olanlara ita buyurulmak üzere
imalı irade-i saniye-i hazreti hilafet penahi maktuza-i aliyesinden olan medaliyenin
numunesi lediel arz lüzum görülecek kadarının darp imdiyle bunlardan 3 adedinin arz-ı
huzur ali kılınması hususuna emr-i ferman hümayun cenap zallahi şerfenu buyurulduğu
cümle-i istihbarat mahsusamızdandır.

HAVADİS-İHARBE
"Memalik-i İslamiye"
Bundan evvel icra olunup tahrib-i nüfus cadularına nazaran Rusya'da enasır-ı
islamın

- 17 -

KIBRIS'IN TEFRİKASI

Yadigar-ı Muhabbet

Müellif

Ma'bet

Nazım
Acaba sebebini sorabilirmiyim!
Mu'cib beg (kendini toplayarak) telaş edecek birşey yok vücutça biraz rahatsızlığım

ar işte bu kadar.
Mediha Hanım hayır hiçte öyle değil sezip de geziden kim hakikat etmekte
, alışıyorsunuz fakat beyhudedidir.
Mucib Beg nevarki sizden saklamış olayım bir iki günden beri sahihen vücudumda
ıtma gibi bir fenalık hissediyorum.
Mediha Hanım (kemal itina ile) yoksa geçen de çekmece de karıştırırken nazar-ı
dikkatimizi celp eden ve henüz yanınızda bulunan "Nevbir" Hanım'ın resmine alakası
ittiniz rica ederim doğrusunu söyleyiniz de meraktan kurtulayım.
Mucib Beg bu babda iltizam sükut etti.
Mediha Hanım ise sükutu bir büyük bir han tasdik ad edildi. Bunun üzerine mevm-i
eliha yine feti' kelam edip dedi ki "Ben denizi ahval-i metasaranenizden
mi sanıyorsunuz?"

Sahife-i

vicdanınız

da menfuş

olan nekad

bütün bütün bihter

muhameyi

layıkıyla

görüyorum, görüyorum da "Nevbir" Hanım'a alaka ettiğinize yakinen hakim ediyorum.
Hakikat-i halde bu merkezde değil midir?
Mucib Beg adam siz de! Ne münasebetsiz hiç mucibiniz de öyle bir hal vuku'unu
ümit edermisiniz? Henüz keyifsiz bulunduğu arz etmiştir, yine tekrar ederim ki hakikat-i
mes'ele bundan 'ibarettir.
Mediha Hanım ne demek! İnsanız melik değiliz ya? Dünyada her hal bizim içindir.
Hasta olduğunuzu

söylüyorsunuz

evet! Hakkınız var, aşıkın emraz kalibeden hem de

mukavemet-i nekabil, dehşetli bir 'illet olduğu erbab vukuf birinde müsellemdir. Fakat ne
yalan söyleyeyim sözlerinize pek de inanmayacağım! Çünkü biraz dikkat ediliyorsa alem-i
emanız gizlemek istediğiniz asar-ı muhabbeti izhar ve ısbata çalışır gibi görüyor! Diyerek
olduğu birden kalktı, sigarasını yakmak için Mucib Beg'in yanına yaklaştı.
Ma'bedi var.
Galebelik cihetiyle Ruslardan sonra birinci olduğunu teybin edilmiştir.
Fi elhakika öteden beri Rusya'nın taht-ı idaresinde bulunan kızan kızım ejderhan
ırvanı Kafkasya hankalarına

ihyaren hakkında hanlığıyla eşya-yı ve sati diyarı elhak
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olduğu

cihetle

Rusya'ya

tabi'

ahel-i

islamın

mukdarı

on bir milyon

nüfuzu

tecavüz

etmiştir.

Rusya Ahalisi
Rusya Hükümeti
1809 senesinde

sıhhiye

dairesi tarafından

Rusya ahalisinin

muktedarı

tanzim kılınan bir rapor mefadine

1120'yi mütecaviz

idi sene-i mezkure

göre

zarfın da

ise 1.228.117 nüfus tevlid etmiş ve 200 nüfus kadar da alem ihrata intikal etmiştir.
Daire-i

mezkurenin

o sene zarfında

dairenin istimdad eden hastahanin
İstimdada
oldukları

mukdarı

200 olup yine o müddet

içinde

bu

adedi 230'dur ki lOOO'de 23 demektir.

karşı 3929 bob hastanesi

yatakların

mesarfi

92.317

kapıları

adet olduğuna

açık bırakılmıştır.
nazaran

Bunların

bahar hastahaneye

muhtevi
ve bahar

yatağa da 1900 nüfus esbeb eyliyor.
Mezkur
.228'ide
üfusa

hastahanelerde

kadın bulunmaktadır

1 tabip 99 nüfusa

tercüman hakikat-ı

180 tabip

11.909

ki bedel hesap memleket

1 cerrah muaveni

gazetesinde

kader

ve 3 nüfusa

görülmüştür.

KAMADİBİ
-1- vdim seni ben aşıkane
Biçare gönülde oldu menkad
Bir kere nazar kıl mösfekere
.~ el kaydı beladan ile azad
-2Layık mıdır? Ey bu nihalım
Ettim beni ah esir muhit
..1ezdad oluyor infalım
Bitmez mi aman bu derd-i firkat
-3- asimemi geçti ti' iltica
3üyük dağ elem oldu peyda
-abil mi tahammül etsin inşa
- rbiye cefada var mı mana
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ve erkek
mezkurede

cerrah

muevenı

bulunan

dahi bir kabile

ve

1.8 milyon

isabet eylediği

-4Geder felek baht-ı şebkun
Pek kıydı bana şivekarım
Alemde benim şimdi mahzun
Çıkmakta semaya ah ve zarım
-5Sensiz şu cihana rağbetim yok
Ey nahil-i emel şevh-i mümtaz
Bir hasta-i aşıkım rahatım yok
Oldumsa da afviyet şeklet endaz
-6Düştüm yine bir muhule-i azabe
Gönlümde 'aceb yok mu insaf
Taktim gelir? Bu ızdıraba
Sualine artık ile insaf
-7Nazım sana çoktan mübteladır
Allah için olsun sadikem et
Bu cevr ve cefalar na revadır
Ayın nefa-yı iltizam et
İktisab- ı fazail
Edimburg darülfünunu ahlak muallimi "Ja Pelotike"nin asarından meolen tercümedir.
Bir kısım hükme terbiyeyi üç kısma tahsim etmişlerdir. Terbiye-i ahlak, terbiye-i
vücut, terbiye-i fikir.
Onlara terbiye-i

ahlak bize fazail telkin eder. Terbiye-i

vücut cismin saht-ı

vesaletini te'min eyler. Tebdiye-i fikir insan için nasıl düşünmek hakiki nasıl tahdi etmek
lazım olduğunu fikr-i istikamet ve tevsa nasıl sevk etmek mümkün olabileceğini öğretir.
Fikrimizce bu üçünün en mühimi terbiye-i ahlak olduğu için şimdi yalnızca onunla
meşgul olacağız. Ahlak sa'adet ve selamet beşeriyesinin rehin izamıdır. Ahlak-i ulviyet
beşeriyenin gadası olmak üzere tasvir eden hüküme pek doğru düşünmüşlerdir.

Çünkü

beşiriyatın ta'lisi hissin ahlakın intişarı fazailik tamamiyledir. Cemiyet-i beşeriye buğday
nıhaniyeden mahrum kalsa 'uluviyeti mahv olur. Ruhsuz bir vücut meyvesiz bir ağaç gibi
hükümsüz kalır daha diyebiliriz ki hissin ahlak ruhun onurudur. Fazail ile menvir olmayan
bir ruh-ı zulmet içinde kalır. Ebediyet, ezeliyet ile muavut olan ruh' bir zulmet mahadibe
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içinde kalırsa yazık değil midir? İnsan bir safiyet, bir mülkiyet içinde dünyaya geliyor. Bir
pek lisan gafet ve masumiyetine bürünmüştür. Eğer Tarık faziletten giderse hissin ahlak
kendisine bir rehber nevvarını olur. Mentihaya temyiz-i pek menvir olduğu halde vasıl
bulur. Terbiye-i ahlak ve iktisab fazilet ehemmiyet vermezse o rehber kades-i envar o
envar-ı ruhaniyeden mahrum kalacağı için yolunu şaşırır kaybolur, çalılara dalmış sa'bel
vurur. Bir yoldan geçmeğe mecbur olur. Gerçi yine mantıhaya vasıl olacak fakat yazık ki o
ek libaz masumiyet

bir türlü

serkap

lekeleriyle

evvelde

kalacaktır.

Evvelkilerin

Bir adam görürsünüz, ki şeref ve ikbalin en yüksek kademelerindedir,

pek zekidir,

:emizlenmesi lazımdır ne felaket.
Fazilet idi saadet bahş eyler.

zıvadesiyle fatim ve fa'aldir, çok güzel pek kuvvetlidir. Fikri tasvir edebileceğiniz kadar
·esadır. Fakat eğer bu adamın adap ve hareketi matluba muvafak değilse intizar-ı erbab-ı
fazilet ve hakim istikbal olan tarih nazarında ehemmiyetsidir. Onun parlaklığı zati olmayıp
'arzi bulunduğu için pek çabuk zail olur. Parlaklığı ile kamaştırılmış

olduğu gözlere

lduğundan ziyade mazlum görünür. Hakiki sa' det, ikbal ve şeref de değil ancak ahlak
fazilettedir, huzur kalp, istirahat ve cidan, asayiş dimağ, sükunet ve selamet fikr, hep hissin
ahlak ile kaindir. Ciddi bir faziletle tezyin-i zat edilmeyenler ne kadar parlak derece 'ali bir
:nukade bulunursa bulunsun mesu'liyet hakikiye mazhar olamaz.

Sahib-i İmtiyaz

Kufi Zada
Mustafa Asıf
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Serait-i İştira

Mahall-i Müracaat

::..efkoşe' den maada mahaller için bir

Kıbrıs Ceziresi'nde Lefkoşe şehri'nde

seneliği posta ücretiyle beraber

Turunçluda

KIBRIS
1310

-arım İngiliz Lirasıdır.

Osmanlı Kıraathane Matbaası

Umür-ı İdare ve tahririye için matbaa
namına müracaat olunur.

.üfus-ı Lefkoşe için

Gönderilen evrak gazeteye derç olunup
olunmamasından matbaa mesul olamaz.

cir seneliği yedi Şilindir.

İlanatın be her satırından iki kuruş alınır.

asta ücreti verilmeyen mektuplar
kabul olunmaz

(Şimdilik Pazartesi Günleri neşrolunur.)

12 Haziran efrenci sene 1893 (siyasiyat, edebiyat ve fonundan bahseder) 17 Mayıs
Rumi sene 309

İFADE-İ MAHSUSA

"Feni Dis Kipru" diğer Rum gazetelerinin evvelki ve geçen haftaki nüshalarında
..Kıbrıs Meselesi" serlevhası hakkında iki büyük endişe olunmuştur ki bunların mali
devlet-i celiyeye verilen ve yer köye dair birçok bahislerden sonra meselenin hal ve faslına
ezire namına 1 milyon lira istikraz ahdıyla Kıbrıs'ın Yunanistan'a terkibi tekrar eroie
etmekten ibaret bulunuyor.
Hakimamı meşhureden beri "heyet-i iştimaya beşeriye meztuli olan imraz-ı
muktelife işhasa arz olan hastalıklar meşellu ancak cinsi ve istidatları layıkı ve celse teşhis
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edildikten sonra tedevi olunmalıdır

ki tedabir mahzenin

sefa-yı bahş olunması ümit

edilebilsin demiştir. Efkar-ı acizanemizce bu kelam pek manidar bir kelamdır

ve buna

tatbik-i harekeri edenler hiçbir vakitte aldanmışlardır.
Ahali-i cezirenin meşagül zatiye-i muhamesi idaresinde bu gibi efkar-ı batalanın
uzuru hatt zatında bir ehemmiyeti haiz olmasa bile bazı cihetten dolayı vücut ahaliye arz
olmu bir rajatsızlık makamına kaim olmuş bulunuyor.
Bu yolda vukua gelen neşriyat gerçi terhattan ibaret olup bizce bir gaye sayılamazsa
da meselenin bidayet zuhurunda

gene ve ehemmiyeti hükümet-i mahalliye tarafından

layıkıyla fenden teşhis olunup ona göre tedabir itihaz olunmuş olmasıydı. Böyle iki de bir
e möünasebetsiz

neşriyata

meydan kalmayacağı

gibi şimdiye

kadar arkası alınmış

· ulunacağı dahi derler idi.
Kıbrıs ahali-i hristiyaniyesinin

serzenişlerine

sebep nedir? Mütalep malunaları

cezirenin ihtşyaç madiyesi iktizası senesi midir? Yoksa dostlar 55 'te verişte görsün kozası
mıdır?
Bize kalır ise ibtida-yı emirde bu husus hal olunmalıdır ki çünkü "teşhis-i marz"
muhamenin yegane vasıtası budur.
Kıbrıs ceziresi ahalisinin hristiyan "Rum" olan kısmı edasında oldukları metanet ve
müstediyatını cezirenin düçar bulunduğu zait masarafatı kaldırmak ve virgülleri azaltmak
·e bu cehle umumi Kıbrıs seknasının refah ve saadet müstakiplerini temin etmek arzusuna
enzer. Efkar baltalarını

ileri sürmek isterler. Halbuki

yine Kıbrıs ahalisinin

olup

lıristiyanlarca mütalıp olan "refah ve saadet" den müstefkit olmaları iktiza eden ahali-i
İslam bu yolda olacak "saadeti" kemal-i şiddet ve dehşetle red ederler.
Kıbrıs ahali-i hristiyaniyesi bu gibi iğfalat ve teşfikat ve ihyaya kalmış olmalıydı.
I'

ovanın nizamet harceye kemal kermiyetle sarılıp İslam vatandaşları ile birlikte refayet ve

saadet yehal uğrunda hizmette devam etmekten evvel-i bir hareket bulamazlar.
Hristiyan vatandaşlarımız

olrolomaya Cezayir sebatla vaktiyle vuku' bulmuş olan

icra-yi numune enhaz ederek burada da olu cehle es'aç ve tecavüzlüğe kıya-i ile cezirenin
Yunanistan'a terki için Yunanistan gayr-i teksilerinin sami ve teşvikatına takti tabiat ve
rağbet gösterseler nafiledir.
Osmanlı nazametine tatbiken cezirede alınan Virko vesaire pek matdul olduğuna
air itiraz edenler ahval-i aleme vukufi olmadıklarını isbat etmiş oluyorlar.
Bir milyon 500 bin nüfusu cami olan Yunanistan umum-ı hirkası 100 milyon frank
yanı 5 milyon lira olup bu hesaba ve nüfusa göre senvi 800.000 küsur lira virku rita
etmeleri lazım geleceği pek kolayca ve mukayese olunacağından Yunanistan'ın
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muhasim

metluası düşünüldüğü sırada burasına da emele-i nazar mütalaa olunmuş olsa idi saltanat
saniyeye verilmekte olan ve yer köyü düşünmekten çekinirlerdi.
Ne yalan söyleyelim
hareket meydanda

oldukça

bu gibi nenayeş ve kemayalet
ve hükümet-i

ortada ve saadet harcında

maliye dahil bunlara

igmaz-ı

ayn ettikçe

memleketimizin terkisi şurda dursun birudeti mudi olacağında şüphe yoktur.
"Hizmet gazetesinde okunup suret-i zirde"
"Aynen dere olunan emirname üzerine"
"Hususu bir istirham"
Taşra mekatip rüştiyesinden şehadetname arz eden muhtaç ve gayr-i muhtaç bazı
talebenin mektup mülkiye şahane ve mektup sultaniyenin leyl-i kısımlarına mecanen kaydı
kabulu zamanında

mahalleleri

mecalisinde

yedlerine

mazbitalar

verilmekte

ve ona

istinadeten bu meşrulerin leyinkati ma'rif-i nezaret-i celileşme müracaatları vuku bulmakta
olup eyece fakra-i teb'a evladından hissin hal ve ahlak ve istidat erbabının saye-i merahim
veye-i cenab-ı padişaha da feyziyap edilmeleri merahim vaye-i cenab padişaha da feyziyat
edilmeleri mültezim ise de der saadet mekatip leyl-i yesmşn icraatsız kısmı mahtut olmakla
beraber miktar-ı azamiyesi itibariyle eliyum mevcut olan icraatlık kısmı bile tahammül
derecesini taşımış olmasına bena-i Taşra rüştiyelerinden
tasa ahzi gayr-i mümkün

der saadet mekatibine icraatsız

olduğuna ve geçen sene icra edilen tensikat

icance 'adet

mertebenin nasfi mecanen alınmak üzere iksan velayette leyl-i ve hayli leva merkezlerinde
niharı adedilerden şehadetname alız eden efendilerden muhtacın ve mustadın takınan leyl-i
adedileri prv garam mevcubunca bekaya iki seneyi o mektuplarda ikmal etmeleri vandan
onra dersaadet mekatip aliyesine gelmek isteyenlerin be hame-i hal icraat-ı ita edilmeleri
hem kendilerince istifadeyi ve hem de İstanbul'un

mekatibinin tahfif izdihanını mucib

olacağına mebni bad ezin-i rüşdiyye ve niharı adedi mekatipi şehadetnamelerinin
mekatip aliyesine kabulu zamanında meclis-i mahalliyeden
leyli adedilerine gönderilmeleri

dersaadet

mazbıta verilmeyip velayet

nezaret meşer elihadan fevarud olan 1. Nisan sene 9. 2.

tarihli ve 4 nemruli tahrirat-ı aliyede ebna ve mevcubunca mülhikat-ı velayete tebligat-ı
icra buyurulmuştur.

İşbu emr-i aliyenin Kıbrıs ceziresine Şemuli olduğu halde lisan-ı

umumi namına olarak etrellazkar ifade ve temeniyat-ı merceh alisinin nazar-ı mutala' ve
muerata arz etmek hususunu vazife-i sadakattan ad.
Kıbrısta yalnız niharı bir mektup rüşdiye mevcud olup bu mektupta tahsilini itam
ederek şehadetini alanlar miyanında dersaadet mekatip aliyesine dehalet etmek isteyen bir
iki efendi ara sıra zuhur etmekte ve bu gibiler muhtacından

olur iseler buradan reis

elhukam elşerat tasdiki altında bir istirhame ile dersaadete gönderilmektedir. Mecrud tahsil
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hüner ve marifet ve devlet ve millete hizmet etmek maksadıyla bir iki senede bir iki talebe
muhtacından

olduğu

taktirde

dersaadet

mekatip

aliyesine

kabul

olunmaları

Kıbrıs

dersaadet mekatip aliyesine kabul olunmaları Kıbrıs ceziresi ahali-i islamiyesince

ne

derecede ba'ş ye'is ve mahzuniyet olacağı kabil-i ta'rif değildir.
Dersaadet-i

harbiye,

bahriye,

mülkiye

vesair

mektuplarından

Kıbrıslılardan

bulunmuyorsa da adetleri ancak ana baliğ olmakta ve bunlarda şimdiye kadar leelhamd
kemal mevfikitle tahsillerine aksadım etmektedir.
Kıbrıs ceziresi ahali-i islamiyesi sair mahallelere nisbetle fakir oldukları kaziyesi
dahi nazar-ı mütalağa alınır ise de bu hususda istisaneyetlerine hak verileceği bu istibahtır.
Bina-i aliye zir tebiyat ve müstücub elfahret senelerinde yaşadığımız

veliel nimet bir

müntemiz padişah neb'a perur efendimiz hazretlerinin her sınıf sadıka-i padişahaneleri ana
fena ve servet emellerine

istikmali

buyurmak

mahsuslarına

rnukasad-ı Hayriye ve niyet seniye-i hilafet penahilerden

masruf

biri veya daha doğrusu en

birincisi dahi tevsih-i ma'rif kaziye-i nefası olmakla sadık tebaasından
cezıresı evlad müslümanın

kamakan

mekatip

ve ma'tıf olan

'ali yeye mecanen

bulunan Kıbrıs

kabulleri

hususuna

müsaade buyrulması istirhamına bu vatsa cesaret olunmuştur.

İHTAR-I MAHSUSA

Bu sene-i mübarekede dahi şerif iddiakıyla istisa'd olunacak aid eshide Lefkoşa'da
zec olunacak kurban derilerinin maksad-ı mukaddese-i Hayriye yolunda istimali yani beşte
üç kısmı hatem bulmuş olan İslam kabristan duvarlarının karkir olarak inşası için faziletli
methi efendi hazretleri riyaseti tahtında faziletli hakim Hüseyin Efendi, hakim İzzetli İzzet
Efendi ve muhasebeci İzetli Sadık Efendi ve tüccar Hacı Yusuf Efendinin mürekkep
bulunan

komisyon mahsusunun bedamanet ve idaresine tevdi ve itası zamanında senin

abıkadı olduğu ve cehle dünkü Pazar günü Ayasofya cami' şerifinde 'ulema ve mütehizan
belde tarafından cernaat-i müselmine ihtarat-ı teşvik karane vuku' bulmuş ve bizim dahi bu
hususda ka'im keram hazretine malumat ita edilmemiş tavsiye olunmuştur.
Bu gibi umur Hayriye istirak etmeyecek bir ferdi meselenin bulunmayacağına
emniyetimiz bir kemal olmakla beraber bu defa dahi umumi bir muvaffakiyet-i cedideye
ile inşaatın hatamına bedel mukderis olunacağına ümid varız.
Bina-i aliye kazalarca dair bu husul hasnenin ithazıyla cez'i olsun. Bu cihetten dahi
alielmum münafi maske-i islamiyeye muavenet ve himmet ne derecede muvaffak hükümet
ve heda pehanede bir fa'l hareket olacağı variste-i şerh ve beyandır.
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Avrupa'da Kuraklık

Avrupa'nın

hemen

bu

cihetinde

kuraklık

fevkalade

olarak

hükümetferma

bulunduğu cihetle zehire fiyatınca eser terki hasıl olmakta ve bu terki Avrupaca zahire celi
için his olunacak

lüzuma

nazaran

hiç müşabesinde

bulumakla

erbab-ı ziraatimizce

Avrupa'rıın ihtiyacından baht-ı istifade edebilmek için ellerindeki zahireyi şimdiden cezi
bir terki fiyat ile satılığa çıkarmaktan ise daha bir ay kadar sabr ve intizar etmek muvaffak
kaide ihtiyatkarıdır sanırız.
Herhalde çiftçilerimiz Pazar revace çıkarılacak olan zahayiri şimdiden hazırlayıp en
ziyade şehvetle satılabileceği noktalarca isel ile zuhurata intizar edecek olurlar ise evvelki
sene olduğu gibi bu sene dahi kililice istifade etmeleri kuyen melhuzdur.

AHV AL-İ ALEM

Yunanistan

ahval-i maliyesi günden güne kesb ve himmet etmektedir. Mösyö

kabinesi haziran içinde tediyesi lazım gelen 12 milyon frankı tedarik edebileceği vaad
olunuyor iken meblağ hazine-i mezkurenin

dahi tedariki müşgil olunacağına mühiren

tehalluk edilmiştir.
Mezkur 12 milyon frank altın akçe olmakla hazine-i devletin tahsil etmekte olduğu
kaime Akçe ile kapandırılması

lazım gelmiş olsa on iki milyon frank için 19 milyon

franklık kazanç itasına mecburiyet

görüleceğinden

ve bu ise teveran narade meserfatı

bütün bütün maktul edip yeni yeni müşkilat temil etmiş olunacağından yeni kalbine dahi
yeni kabine bile vuku' bulan ve dini ihçar edemeyeceğini itirafa mecbur gibi görünüyor.
İtinadı alınarak evrak-ı havadiste neşr olunan malumatla

ve Yunan gazetelerinin

ınünderacatına göre Yünan hükümeti dayanlarına şu gibi bir suret teklif olunacaktır
Resel-melal taksiti ile faize mahsuben senvi te'diye kılınan otuzyedi milyon frank
üç sene zarfında te'diye olunmayıp bu mülağın yalnız faizi bazı% 4-5 hesabıyla 1 milyon
250 veyahut 1 milyon 500 bin frank ita olunacak ve mezkur almaktan 37 milyondan 3 sene
de 11 O milyon teraküm etmiş olacağından bu meblağ bir istikraz ad olunarak istikrazat-ı
zabıka hamilerine tahvilat-ı cedide verilecektir.
Hesap ve tahmin olunduğuna göre 3 senede senvi 5 milyon derahimiden 15 milyon
tasrifat icrası mümkün olacağı gibi bu tedbir mevkat olarak icra edilecektir.
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Sair tesirafattan dahi 20-25 milyon toplanması memul olduğu cihetle 30-35 milyon
derahimi idi tedavülden kaime ref'i ve elhasına tahsis kalunur ise altın kaime arasındaki
açık yüzde beş öne ittirilebilecektir.
Bu müddet zarfında altın akçe ile taksili mukarrer olan validat-ı devlet Atina
bankası vasıtasıyla tahsil kılınacaktır.

HAV ADİS-İ DARBE

Dersaadet-i

aliye

nezareti

istinaf

medai

umumiyesini

dairesi

mesudlarından

Kıbrıs'lı Mehmet Ratip Efendi zade Hasan Beg geçen Salı günü nemsa vapuruyla Tuzla
ülkesine Van'dan Lefkoşa'ya muvaselet edilmişlerdir.
Mesaha

mühendisi

edvard

karleti

efendi

karahinleri

Osmaniye

abone kayd

olunduğunu dere ile tezyin sütun iftihar edilir.
İdaresi doğrudan Devlet-i Aliye-i Osmaniye'ye

merbut bulunan Lefkoşa'da

kain

erai önü dirbehane, cami' cedid velaleli nam mekanib ibdidasıyla şakirdanatın bu kere
ayan-ı muhalefede reis elhakam eşleri ve müftü vekili efendiler hazreti ile müdiri İzzetli
Hüseyin Ata Efendi hazırlarında

imtihanları

icra olunarak şakirdanın

mevmi elihem

hakikate şayan-ı taktir ve tahsis surette ibraz iktidar ile isbat olmuşdur. Mekatip mezkure
fendilerin bu babda gösterdikleri gayret ve himmetleri ayrıca şayan-ı taktir ve tebriktirler.
Hayat için vücutları vatanının her köşesinde incile bahş-i saadet olan Sevgili
padişahımıza kalben medyun olduğumuz hissiyat-ı şükran bu münasebetle tekrar eylediği
zaman ruhlar bir suretle ibraz eden sultanımıza şükür güzar olmuştur.
Hemen cenab-ı hal her nefes hayatı bir nefese ümran ve terki olan padişahımızı
mülk ve devlete bağışlasın ve bizi de tebrir ve tebadi-i umru ve afiyetleri vesilesini
görmekle bahtiyar eylesin Amin.
Geçen nüshamızda

5 yaşlarında bir kızcağızın beğermi vahsiyane

surette ezele

eylediğini tefsilen beyan eylediğimiz cani binayidi Yorgi 'nin geçenleri Limasol' da itikat
eden mahkeme-i mevkutan-i caziyede mahkemesi Bolarüye fa'l emanet teybin etmekle 5
sene müddetle hapsine hüküm olunmuştur.
Kahire'den eş'ar olunup evrak-ı havadiste olunuğuna göre bu sene mevsim şadının
şiddetine mebni pamuk mezruatı kamilen mahv olmakla ekser mahallelerde ikinci ve hatta
üçüncü defa olarak tohum zirane mecburiyet hasıl olmuş ve bundan dolayı bu sene pamuk
mahsulatının idraki 30-40 gün tehir eyliyecek imiş.
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Dersaadette te'sis ve gişadi maktuza-yı irade-i esabet esabet'abe-i cenap padişahtan
bulunan serkini haritalarıyla mazharif tahminine defterleri tanzim olunmuş ise de bunların
tasdik ve ta'dili serkinin işasına ve tertibatına me'mur edilecek olan mamerhurun vurududa
ta' li kılınmıştır.
Aynen ve ta'dilen kabul olunması muhtemelen bulunan işbu haritalar mevcubunca
birçok daire ve şubeleri münkesim bulunacak olan serk-i ahanesi karkir 100 bin lira
raddesinde tahmin edilmektedir.
İskenderun limanında

1892 senesi zarfındaki ithalatı 70, 21, 30 ve yıne sene-ı

mezkure zarfında mahsul mezkur ihracatının 327021 faranga Rusya'da olduğunu evrak-ı
havadiste görülmüştür.
Evrak-ı havadiste neşriyatına

Yunanistan bahran hazri Viyana'da

gerek umum

maliye nokta-i nazarından ve gerek cihat-ı saireden gayet mühim add olunmaktadır.
Ahali-i hazıra Musya terikopunun

Musyo deliyeninden

sonra idare-i umura ile

aldığı.

KIBRIS'IN TEFRİKASI
Müellif

Yadigar-ı Muhabbet

~ .azım

Ma'bed
Masanın üzerinde henüz durmakta olan manzume gözüne çarptı. Mütehalikane bir

uretle alıp okumaya başladı.
Manzumenin hayın kıratında ise biçare mucibin çehresi kemal ızdırap ve
muhuviyetinden garezlere gataçış olacak derecelerde kah kıpkırmızı olur, kah helecan
alpten liman gibi sapsarı kesilirdi.
Mediha Hanım 3-5 dakika tarafından şiiri baştan başa okudu. Bir aralık her ikiside
ism-i camit gibi sakit ve sa'met bir halde kaldı.
Nihayet yerine mevmi eliha-i irade hüküm ferma olan sükutu ilhak ederek dedi ki
"Gördünüz mü?" Keşfim nasıl isabet etti hala "Nevbir" Hanıma olan aşk ve muhabbetimizi

inkarda ısrar edecekmisiniz?
Mucib Beg vallahi ne diyeceğimi ben de bilmiyorum. Mediha Hanım te'sis ediniz!
Bakalım Allah'a ne gösterecek elbette bir çaresi bulunur.
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Muafamiye böyle mühim ve nazik bir noktada daima ihtiyatlı davranmak lazım
geleceğini de ta'rife hacet yoktur. Çünkü işin seyri vukuundan fenadır!
Mucib Bey -Şimdiki halde benim korktuğum, düşündüğüm bir iki cihet var, evde
peder ile validenin ileri de ise vakıf olabilir ihtimalidir.
Eğer

ma'lumat

alırlarsa

mutlak

yancabından

veya

kederinden

helak

olup

gideceğim.
Mediha

Hanım

sizde

o gözüm!

Kendinizi

bizden

bile

o kadar

meyusite

salıyormuyuz! Biraz ta'dil ve tasfif alam ederek oldukça beş ve şatır görünmeğe çalışınız
inşallah mes'ud ve bahtiyar olursunuz. Peder zaten burada değil aenenin tabiatını ise pek
ala biliyorsunuz. Dünyada en ehemmiyetsiz şeylere bile merak eder muzdarip olur bir de
işi bizden başka bilen varını ki etrafa aks edebilmesinden korkuyorsun? Yoksa bendinize
ehemmiyetin yok!
Serihen söyleyeceğimiz

de bileyim Mucib Bey ne yanlış itikad benim size olan

itimadım bir kemalden helimden durmadan mabed var.
Zamana nisbet kabul etmez derecede mahim olup hati Mösye Deli yanının reis idarede
bulunduğu sırada Yunan idare-i derece-i hadem hat gayeye vasıl olacağı i'şa olunmuş idi
ise de bu hal eşref isti'malin Mösyö Terakopu'nun idaresinden tevlid edeceği muhtemelen
ad olunmaktadır.
Muhacirin ecnebiyenin
toprağına çıkabilmek

emr-i kaya muselatine bir kat daha te'sit için Amerika

üzere birçok muameleleri

ifasına mecbur tutulacaklarına

ve bu

muamelatı icra edemedikleri taktide vatanlarına iade kılınacaklarına dair hükümet Amerika
kongresi tarafından
makam

sani

sadrat

bir kararname
Panohiye

tanzim ve Washington

takdim

olunmuş

sefaret saniyesi vasıtasıyla

ve kararname-i

mezkurun

biruvet

gazetesinde neşr olunan tecrübesi mealine nazaran Amerika'ya hicret etmek emelinde
ulunanlar için ta'yin olunan tasibat ve müşkilat derece-i nihayede olduğu anlaşılmıştır.

"Rusya Mezru'atı"

Rusya'nın
lmadığı

cihan-ı

ve birçok

merkeziye

mahallerde

ve cenibiyesinde

olan nakil

5 poskar

mezruatın
bulunduğu

derece-i
evrak-

matlubede
havadiste

görülmüştür,
Rusya ekser taraflarında mezruatın mahv olduğu ve bir dereceye kadar masum
.alnuş cihetlerde dahi geçen seneye nisbetle mahvi kadar mahsulat alınması bile meskun
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edeni mahallerinden vuku' bulan işaret üzerine evrak-ı havadis-i neşriyanından mestiben
oluyor.
Fransa'nın

"Leyan

şehrinde"

gelecek

umumiyenin teskili ve sene-i mezkurenin

1894 sene-i

efrencisinde

bir meşhur

26. günü resmen gişad-ı mukarrer

olduğu

Paris'ten alınan ihbarattandır.
Sergiler

sanayi reğmelatı

beşeriyeyi

enzar-ı umumi yeye vazi' eden ve terki

medeniyete hizmet eyleyen vesair Mehmetten olmak hesabıyla Avrupa milil ve aksamı
yekdiğerine müsabakat edercesine sergilerin kişadına ehemmiyet vermektedirler.
Gelecek sene bir meşhur umumide Belçika'da şehrinde te'sis ve kişat olunacağını
vrak-ı havadiste okunmuştur.
Fransa'nın 1894 senesine mahsus olan bütçesi lahiyesi bu kere neşr olunmuştur.
Bütçede varidat 3 milyar 437 milyon 63 bin 9 yüz 55 ve masraf 3 milyar 437 milyon 252
bin liradan 104 frank gösterilmiştir ki şu halde fazla-i varidatın 2-4

ü

frank gösterilmiştir ki

,u halde fazla-i varidatın 212 bin frank varidate bulunduğu anlaşılıyor.
Geçen sene Rusya' da mahsulatın birik tesirliği hesabıyla birkaç ayalitte faiz ve gala
rugma olduğunu nazar-ı dikkate alınır ise bu sene halin defa beter olacağı anlaşılabilir.

KAMADİBİ
Sam'i

Bir şeyin kıymet-i hakikası elde iken bilinmeyip de ziyai halinde takdir olunduğu
gibi ömür-i beşer dahi bir nehir-i serihel ceryan mesellü farkına varılmaksızın

pek az

zaman içinde geçer gider.
Fakat Tarık hayatın o kadar sab'el murur geçitleri mevcuttur ki maazallah öyle bir
hal masaib iştimalde insan memati hayata tercih etmek ister.
Erbab-ı himmet vatandaştan pek çokları bu alem-i duvar içinde bulundukları vakti
nakd-i ad eyleyip gece gündüz çalışıyorlar ki şu sayede ikza-yı meratebe vasıl olarak hem
manen hem de medaten müstefid oluyorlar.
Diğer takım yani kirve gaftan ise köşe-i muhanet ve sefalette zelihane bir surette
ezahi evkaf ederek lezzet hayatından haiz istifade olmak değil belki bir an ekdam adım
abadin siyane edilip mişşak hayattan kurtulmaya çalışıyorlar.
Bir kere layıkıyla düşünelim ki cenab-ı maat-i hakiki vücuduna beşre şekeri o
dinlemez surette saht-ı kuvvet bahş ve ifaza buyurmuştur.
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Bina-i aliye bu saht ve kuvvet mevazi' lehinde istimal olunmayıp da bester adalet
,·o

batalette yuvarlanmakta ve bala bire netice-i sev-i efali olmak üzere namerde muhtaç

olmakta ne muhsenat-ı tasvir olunabilir.
Şayan-ı istiğrat olacak helaftandır ki cemiyet-i beşeriye içinde bir adamın vücudu
:ııerkez şahısta bulunsun da yine elbet yevmiyesini tedarik etmek için hiçbir güne karu
cesbe etmesin.

Rivan-ı sebabını sefalet ve hünkam şeyhututunu bar-ı Keran zaruret ve meşaketle
geçırsın.

Bu alem-i esbabda kasebler hebebiye mazhar olageldiği bir ehin kıta ile sebat iken
Tarık sai ve gayretten revherden ve manen ve adi-i zat ve meskenette alieldevan payan
olmak ne derecelerde mağayer akıl hikmet olduğunu derken, ve bilakis iltizam sai ve
gayret edenler dünyada bulundukça mesudane mesterihane vakit geçirdikten miada hem
andallah ve hem andanılış makbul ve memduh olacağı asikardır.
İşte madem ki kesve-i beşeriyatı iktisa etmiş bulunuyoruz ve elbette suret-i meşruda
olarak çalışmağa mecbur me'muruz. Artık bir zamandan beri me'luf olduğumuz adalet ve
elaleti bir taraf ederek Tarık sami ve gayrette sebat edelim ve yarn ağyara karşı mahcup
olmayalım. "İnfilav Enzelya deva"
Fransa gazeteleri meyanında derece-i şöhret ve itibarı ma'mul bulunan "piyed-i
ieveral'in" haftalık masur nüsha-i ahiresinde görüldüğüne göre infilak anzayada tutulanlar
arpayı kahve gibi kavurarak güzellik kahve gibi pişirip birkaç defalar içirseler derhal sıhat
i yad olur imiş.

Sühib-i İmtiyaz
Kufi Zada

Mustafa Asıf

- 31 -

- rait-i İştira

Mahall-i Müracaat

~efkoşe'den maada mahaller için bir

Kıbrıs Ceziresi'nde Lefkoşe şehri'nde

seneliği posta ücretiyle beraber

Turunçluda

Osmanlı Kıraathane Matbaası

Umür-ı İdare ve tahririye için matbaa

KIBRIS
1310

•·arım İngiliz Lirasıdır.

namına müracaat olunur .

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

bir seneliği yedi Şilindir.

İlanatın be her satırından iki kuruş alınır.

Posta ücreti verilmeyen mektuplar
kabul olunmaz

(Şimdilik Pazartesi Günleri neşrolunur.)

19 Haziran efrenci sene 1893 (siyasiyat, edebiyat ve fonundan bahseder) 7 Haziran
Rumi sene 309

Önümüzdeki hafta yani cumaertesi bede-i ile Pazar ertesine degin devam edecek ayda
zhası

münasebetiyle

ceridemizi

neşr

edemeyecegimizden

mazuriyetimize

müsaide

olunmasını temeni eyleriz.

İFADE-İ MAHSUSA

Şu geçen birkaç seneler zarfında dünyanın ekser-i cihetinde metnu ve mehalik
hastalıklar zuhur ederek hükümetleri her türlü tedabir hafziye-i ile meşgul ve telaş etmeğe
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mecbur ettigi halde le elhamd olmasına ceziremizde şikayeti müedi bir güne hastalık zuhur
etmedigi malumdur

ki bugibi gavailden

arı olan şair memleketler

için oldugu gibi

ceziremiz için dahi mevhebe-i ehliye olduguna katiyen şüphe yoktur.
Kavgalara gibi sarı aletler için hükümet mahalinin icraathasnesi inkar olunamazsa
da dahilen nezafet ve hafıza el saha kaziye-i mutanabihasına tamamiyle veyahut layıkıyla
bakılmakta olduğu meselesi dahi emr gayr-i merkurdur.
Mesele

çarşı ve pazarda

keyfi mayısa

getirilen

sebzevat

ve yaş meyveler

satılmazdan evvel muayene olunmadığı gibi dükkanlar içinde erimiş çürümü
eden ehemmiyet

veren bulunmuştur.

Fıkra hastalarını

şeylere dikkat

tedavi etmek sarı olan emrazı

meydana çıkarmak vazifesiyle mükellef bir belediye hükmü bulundurması

için şimdiye

kadar bir teşebbüs vuku bulmamıştır.
Bir belediye hükmünün şehrimizde lüzum

ve vücubunu bendan evvel idrak ile

ahali tarafından hükümete bir istirhamına taktim olunmuş idi. Hükümet belediyenin kuvve
i maliyesinin hadım müsaidesinin bahs ile cerhle bir hükmün istihdamı şimdilik mümkün
söz olduğunu bildirmişti.
Şehrimizde

belediye

idaresini

hissettirecek

sokaktaki

birkaç

fenerlerle

bazı

okakların tamamından başka neye tesadüf edildiğine dair bize bir Seval vaki ola acep ne
diyebileceğiz. Belediye veridatı buna kafi değildir denilirse bir hakimin masrafına karşı bir
viradın hasılı mümkün değildir itikadındayız.
Vaka baş mahalle gibi mücadelerin bir dereceye kadar nizafetine yani sulanıp
üpürülmesine hemet olunuyor ise de matlup olan başlıca bu almayıp bolumun mahalleler
ile çarşı ve Pazar ve yerlerinin teharetine ve sayılan sebzevat ve meyvelerin muayesi ile
fıkra ve boğaye kesanın şahtına itina olunması ciheti olduğundan sair memleketler mesela
bu rağdede bir belediye hakiminin ishadamı m,lüzum vahim olduğunu teslim ve tasdik
etmeyecek bir fert

bulunamayacağı

aşikardır. Binaen aliye hükümetin ve gerek meclis

belediye heyeyinin bu hususta nazar-ı cedr ve müridlerini da'vet eyleriz.
Şu vesile ile şunuda ilaveten beyan etmek isteriz ki polis,hapishane

ve bazı

hanelerin pisliğini hamil olarak vakitli vakitsiz caddelerden gecen arabalardan zuhur eden
ta'yin bulunan civarı olan ve tesadüf eden kesanı fevkalade suretle ez'ac etmekte oldugu
gibi saht nokta-i nazarında dahi nederecede mazereti oldugu verişte-i izahtır.
Bunun için bu gibi pislikleri gece yarıdan sonra bir vakitte mestur bir araba
derununda edilmesi hususu dahi iltimas olunur.
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HAV ADİS-İ DARBE

'Mekteb-i rüştüye şakirdanının imtihanları'
Cümle-i müsesad kadimeden bulunan mekteb-i rüştüye şakirdanının bu sene dahi
memizler vasıtasıyla

imtihanları

hatem bulmaya tevzi'

mukafat

rem-i behini geçen

Perşembe günü aseletlu vali hazretleriyle nevap ve aleme sır-ı amadan belde efendiler
huzurlarında icra edilmiştir.
'Mekteb-i meskureden bu sene ikmal-i maddet'
'Tahsiliye ederek şahadetname'
'Alız eden efendiler'
I .Muhammed Derviş efendi Bin Hacı Hüseyin ağa
2. Hüseyin Şevki efendi Bin Lutfi efendi
3.Muhammed Ratib efendi Bin Ahmet efendi
4.Hafız Muhammed İta efendi Bin Hacı Sufi efendi
- .Mustafa Sadarelleddin efendi Bin Ali efendi
6.Tahir Şükrü efendi Bin Ali efendi
7.Hüseyin Zekai efendi Bin Hafız Mehmet efendi
.Mehmet Niyazi efendi Bin Mehmet ağa
9.Hüseyin Hilmi efendi Bin Hacı Kamil efendi
1 O.Mustafa Nuri efendi Bin Akıl efendi

'Munti sınıfına dahil olacak ikinci sınıftan birinciligi kazanan'
Mustafa Vasfi efendi Bin Muhammed efendi.
(Üçüncü sınıftan birinciliği kazanan)
Hasan Şerif efendi Bin İbrahim ağa.
Şehadetname

ile mükafatını

almak üzere heyete taktim

olunan birinci

sınıf

şakirdanı heyeti selamladıktan sonra vali hazretlerine hitaben.
Cihet-i teşriflerinden dolayı ali alemin mekteb şakirdanı namına teşejkkür etmesi üzerine
vali hazretleri tarafından şakirdane cevaben ali ve müessir nutuk irad olunmasıdır ki zirde
tercümesini dere ile tezyin-i sütun ihtihar eyleriz.
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Nutkun-ı Tercümesi
Mektepte uzunca bir vakit serf etmeğe muktedir olamayacağından dolayı te'essüf
ederim mumielyeh geçen seneki meşhudatenden pek memnun kaldığım gibi bu sene dahi
meşudatında evvel misbette mahtuz oldum. Bina-i aliye ta'lim tedriyesi kısım gelişme tabi
vukuf ve malumatı olmayıp ancak gerek mağlunun efendilerim ve gerek şakirdanın yarık
zikavet ve istifadeyi ta'kip edildikleri fehmine kafi meşhudatımla kesb itala' eyledim.
İngilizce ve Fransızca lisanının tedrisi olunmakta olduğunu gördüğümden dolayı memnun
bu memnuniyetin ise kendi lisanlarının tahsil malumata kafi olmamasından ileri gelmeyip
mecrid alimin devamıyla birden alemi lisana işna olmaklığın faidesinden neş'et etmiştir.
Osmanlılar maziye atıf-ı nazar için balık mucib iftiharları olan azim ve vasi bir
talihe meliktirler. Bina-i aliye alem, tabir olunduğu gibi o foluk inceldikçe elseneye dair
daha vasil malumat iktisabı lüzum görülmektedir ki bununla her millet diğer bir milletin
hazırlanıp tertip edildiği alem ve ma'rifetin tevaidini iktibas eyler bunun için şakirdan
umum-ı elihin lisan tahsilini dünyada yalnız geçirmek için bir vasıta 'ad etmeyip bolmunun
alem ma'rifete dada vasıl vukuf ve ma'lumat iktisabı için olduğunu dahi bilmelidirler.
Nutku mütakıp vali hazretleri bizzat şakirdanın her birilerine müstehak oldukları
mükafatı teklif fevkalade ile tevzih edilmiş ve şakirdanın gark lece-i mesaret edilmiştir.
Tevzin hitamı ile mekteb-i mezkur malum eveli faziletlü Hacı Hafız Ziya-i Efendi
tarafından süret-i itide muharrer nutuk irad olunmuştur.

Suret-i Nutuk

Saye-i ma'ritveye-i Hazret-i Padilşahı da muallimi bulunduğum işbu mektup feyz
mektebe tahsil-i alem vahiz eyleyen evlad-ı vatanı bugün hazar keramın enzar
mariteşanasırlarına takdim eylerim.
Ceziremiz ma'rif umumiyesine hükümet seneye-i hazırının bedrih buyurmakta
olduğu mu'avenet celilenin bahzuz vali-i Belaşan Hazretlerinin mektebimiz hakkında ibraz
bulunduğu hısın nevce ver inayet ve layet penahilerinin _tamamiyle şükran-ı izadan aciz
kusurumu itiraf ederim.
Meşer eliye Hazretlerinin bugun hatife-i ve tezelan mektubumuzu teşrif ile
şakirdanı tahsil aleme teşvik ve terkip olmak üzere layık ve müstehak olanlar taraf

velalanndan mükafat olarak ihsan buyurdukları kitap nefise girdikleri ne mertebe ma'rif
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purur bir dost olduklarını ispata delil kafidir. Ma'rif hakkında himayet ve rabet-i derece-i
kemalde olan vali-i hazırımızın
edeceği me'mul

zaman idarelerine

ceziremiz

ma'rifçe büyük istifade

kali olduğunu gibi biz dahi bu faideden hazamına olarak iza-i vakit

etmeksizin gayret ve himmetlerinin semeresi mucrib olan hristiyan vatandaşlarımızdan

geri

kalmamak üzere onların itihaz etmekte oldukları meslek ve tedbiri bolothaz biz dahi terki-i
muarefimize sai ve ikdam ve ihtimam tam edileceğimizi ümit ederim. Çünkü; hükümet
senenin onlara olan himmet ve ma'lefetine

misbetinde bize dahi himmet ve muaveneti

dergel olduğu halde onlar gün bugün tevsih daire-i ma'rif ve terki etsinler de biz terki
ma'rifimize niçin çalışalım. Çalışmayacak olur isek bu babda deni-i ve ehruyu mesuliyet
kime aittin denen aliye işbu hususta hezar kelamın ihzar-ı dikkat ve ehemmiyetleri celb ve
davet eder ve bu yolda her türlü fedakarlıktan yeri durmayacak evlat ve ehvadımızın ve
bilcümle enba-yı vatanımızın

saadet-i hal ve te'min istikballerine

hizmet ve gayret

buyurulmasını bilhassa rica ederim ve bu hususta bu dame vuku bulacak teşbise temizin
tervic ve teshil yolunda hükümet-i seniyenin dahi ledielhace muavenet müsadelerini umum
namına olarak istirham eylerim.
Vali Hazretleri Muallim Mevmi Elihin nutkuna şu cevabı vermiştir. Üslub-ı merkup
üzere irad olunan şu işittiğim noktada malum olunan mütalaa ve mülahazatına

cidden

muafakat ederim ve geçen sene dediğim gibi bu sene dahi Osmanlı seremdatının kesret
cemiyetini ve mektubun

ibraz eylediği terkisi hususunda

hevahış ve muhabbetlerini

gördüğüm için memnunum.
Dünyanın her cihetinde bulunan ahali çocuklarını mektebe kaydettikten sonra kafe-i
mesuliyeti malumlarına

raci' bulunduğu itikadına meğer <lirler ki bu büyük bir hatadır

çünkü evladın bizzat terbiye-i saadet halini düşünüp iltizam lazım ve ceab-ı aileyi reisme
mahuldur.

KIBRIS

Mekteb-i rüştiye mualimine

efendilerle bakman şakirdanın muvafiklerini

tebrik

eder ve ta'lim ve tahsillerine gayret-i sebat temenni eyleriz ve bizim de nacizane olarak
mükafata iştirak maksadıyla birinci sınıfla ikinci sınıfın birincilerine Kıbrıs fehri mecanen
abone kayd ettiğimizi ilan eyleriz.
Ayasofya ve Turunçlu Mektebi Şakirdanı "İmtihanları"
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Mekatip mezbure şakirdanına dair biruce matadsına imtihanları geçen Cuma ertesi
'e Pazar günü birçok ulema-i kerem ve zevat zeviel hatren tarafından icra olunmuştur.

Mekatip Mezkur

İken cenab-ı hak zat-ı akdas humayunları cihan durdukça erine taraz-ı şan ve şevket
uyursun Sokollu Padişahımızın

ihnasıyla vücuda gelen şu mektupta 5-6 yaşlarında bedi

Je birçok hanım kızlar senelerine göre pek güzel yazıp okumakta ve hesap tarih gibi
limlerden dahi öğrenmektedirler ki elhak-ı şayan tahsin ve teşekkürdür.

(İhtida)
Limasol kazası sakinlerinden evencili Bar Eskuva nameleri kendi Hasan Rıza ve
ihtiyarıyla ihtida ederek ismini Mehmed Ramazan tesmiye edildiği ve şeriat-ı islamiyeye
:amamiyle icra ettiği mahalı işaratından mesteban olmuştur.
Vehayat ve müşteşarlık ve madi umum-ı daireleri geçen cumartesi karlı dağa nakil
olmuştur.

Limasol Belediyesi

Limasol Belediyesi cazirece şöhret kazanmış bir idare olduğu için aleyhinde fesildi
e bir söz söylenilse adeta şiddetli bir gürültü kadar te'sir hasıl etmesi tabidir. Matbaamıza
vurud eden harlara

nazaran

mezkur

belediye

iradesi bazı hususda

nezafete

dikkat

etmemekte veyahut dikkati celp için vuku bulan ifadete ahemmiyet verilmekte olduğu
ınlaşılıyor ki mucub te'essüftür.
.. Ietufa

meryenin

viranhanesiyle

Maşallah kasbe-i mezburede aya induni mahallesinde
Lefkoşa'lı

. .Iüslüman çarşısında olan eşçi dükkanlarından

bahalerin

efendimiz

sekme

ahalisiyle

bulaşık ve sandalye ve arıların kokmuş

suları gece vakti yollar ortasına dökülerek fena fena kokular zuhur etmekte va marin ve
rin bu tefenden muztarip

olmakta ve hoda tekerde fena bir hastalığın

zuhurundan

·orkulmakta olduğuna dair şikayet-i amiz mektuplar alınmaktadır.
Benim aliye mucib iftihar olan böyle bir kasaba belediye idaresinin bu gibi şikayete
eydan vermeyeceği itikadına mebni müdürünün nazar-ı dikkatini hülasana da'vet ederiz.

Limasol'dan Mektup
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KIBRIS MATBAASI İDARESİNE
Kıbrıs ceziresinin havi olduğu şehir ve kasabat ve keralarda müstarel ve gayr-ı
müstemel hayli İslam kabristanları

bulunduğu

malumdur.

Bunlar mayininde

Limasol

kasabası kadim birçok kabristanları havi olup bunlar hürmete mazhariyetleri şöyle dursun
türlü türlü şekillerde istimal olunduğu ve bu hal ehli islamı pek meyus mekder bırakmakta
olduğu için keyfiyetin gazete-i mutaberleri vasıtasıyla müracanın nazar-ı mütalaasına arz
olunmasına münasip gördüm Limasol kasabasına şimdi hapishane imhaz olunmuş olan
büyük kalenin

etrafı

İslam kabirleriyle

muhat

olduğu

ahali-i

mahalliye

tarafından

hükümete beyan olunduğu halde ifade-i vakaya sami ve itibarına olunmayarak bir tarafı
şaşe yol ve ön ciheti mahbusuna taş kırdırma için hususu bir mahal ithaz olunmuştur ve
diğer taraflarına

dahi taş yığınları vazi olunup şarapçıların

şarap yüküyle hayvan ve

arabalarına çiğnetilmesine meydan verilmiştir. Üç kardeşler nam-ı kabristan dahi tapuhan
iseniza namı zaten yed zabıtına çekip üzerine bina inşasına kıyam etmiş ve mani' için
muhakeme-i nizamiyeye müracaat vuku bulmuş ise de şimdilik ehemmiyet vermemiştir.
Dere civarında bulunan garipler kabristanı üzerinde içilip marin ve 'abrinin ayakları altında
kalarak nişanesi mahv olmak derecesine gelmiştir.
Arnavut ahalisinde her nububle demekle ma'ruf Kabristan civarında bulunan bir
bağçeye ihlal edilerek

kabristan

halinden

çıkmıştır.

Molla Ahmet

namıyla

meşhur

kabristan belde-yi tarafından bir dereceye kadar tehdid olarak muhafaza altına alınıp içine
, eşme yapılmış ve ağaçlar gars edilmiş ise de kabirlerin alamet farkasından

bir eser

kalmamıştır.
Mahide

ahkamı

iktizasınca

İslam kabristanlarının

Aliel

muhafazası evkaf müdürlerine mahal bulunduğundan mumie'l-yehin
icrasıyla muhafaza ve nezaketlerine

nöbet

defterle

emr

olucehle bir kaydın

ihtimam edilmeleri ehem ve hükümet mahalliyenin

dahi bu hususta muavenet vaziyetleri mültezimdir.
Sahib mektubun mütalaasına iştirak ile cezire dahilinde bulunan Kabristanın matlub
Ye cehle kayıtlarının icrasıyla muhafazası lüzumunu te'yid eyleriz.
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KIBRIS TEFRİKASI

Yadigar-ı muhabbet melunu
Mabed

Nazım

Şayed validem bir şey his eder diye korkuyorum ah hemşireciğim hiç gönlüme
hakim olmadım böyle belalara düşermiydim! Ne yapayım işte bela ihtiyar seviyorum acaba
"'U yazdığım

kağıdın kendilerine itası mümkün olabiliyor mu?

Mediha Hanım Salı gün bize geleceklerdir. Elbette bir sırasını bulur veririm. Bunun
için asla merak buyurmayınız. Kelam-ı suret amacıyla Mediha Hanım biraderinin yanından
ayrıldı. Yatmak üzere doğruca kendi odasına iltica etti.
Mucib Bey hemşiresi tarafından tervic maksadı yolunda fevkala mamul mazhar
olduğu mesadetten ve hususuyla sevdiğinin yevm mezkurede kendi hanelerine geleceği
hakkında vuku' olan teşirattan dolayı masumane bir surette sevindi. Hemşiresi gider
gitmez hemen paltosunun cebinden maşuka-ı vicdanı olan "Nevbir" hanımın resmini
• ıkarıp yine (gişi alırcasına) kemal iştiyak ve hararetle nazar temaşadan geçirdikten ve bir
aralıkta ah nevbir Acaba sana malik olacakmıyım? Yoksa ateş tahsirinle mahv olup
gidecek miyim? Subhanellah. Bu ne garip haldir? Biraz zaman evvel emsaline numune-i
emsal olabilecek kadar tahsil-i kemalat ile uğraştığım ve aşık ve muhabbet ne demek
olacağını bilmediğim halde şimdi üzerimde tesiratı görülen şu inkilap müthiş nereden
peyda oldu! Of maziye irca nazar ettikçe halden metnefer oluyorum istikbalde ise kim bilir
ayine-i kadar n suret gösterir.
Dün memnun ve müteşekkir idim bugün kemaliyle mahzun ve müteessirim.
Yarabbi bu ne kadar serih ve taktir ya bir tahvildir. Yollu mereldaneme nevandan kendi
kendine biraz sevilendikten sonra yerinden kıyam etti. Gecelik elbiselerini giydi. Yatağa
girdi uzandı. Mübtela olduğu tasb ruhaniye elcasıyla oradan çok vakit geçirmeksizin derin
bir uykuya daldı.
Şurasını karin-i keram hazretinin nazar intibahlarına arz etmek isteriz ki mucib
begin hal-i ibtilasına bakılıp da artık vazife-i me'muriyet de felanına devam etmiyor zan
olunmasın.
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SAN'AT
Tebatervcilik ile ma'ruf olan İbrahim Efendi ümidin harcında geçenleri Limasol'da
malik olduğu her marifeti gayet maherane bir surette ibraz ile ispat iktidar ve ehliyet
edilmiş olduğunu Limasol muhabirimiz Kemal satayişle yazıyor.
Merhum Limasol esnafından tapu baş me'muru Besim Efendi'nin kuyudan hava ve
yelken vasıtasıyla su çıkarmak emeline düşerek bir müddetten beri bunun icrasında bazı
marksislere müracaatla o yolda birçok paralar sarf ederek uğraşmış olduğu halde
maksadına muvaffak olmadığını haber almasıyla her şeyi taht ederek işe başlamış ve kendi
eliyle yapmış olduğu Avrupa karı bir tulumba vasıtasıyla matluf ve cehle ve belki
matlubda ziyade kuyudan su almaua muvaffak olmuştur. Tulumbanın suret imalı ise
görenleri tacip ve hayrette bırakmıştır.
Muhabirimiz Morolibyan vaka'ya yalnız havadis ve merhumu satayiş ıçın ışar
etmeyip böyle san'at ve her marifet sahibi olanların batayet halde ikazlarıyla evlat vatanın
dahi taksil ve san'at teşvik ve terkibi için olduğunu beyan edilmiştir ki ilhak-ı şayana
dikkattir.
Evet cezire-i ahali-i islamiyesi için refahiyet ekseriyet itibariyle san' ata sülük
tmeğe metukaf bulunduğunu şu vesile ile tekrar biz dahi tezkar ve istikametle beraber
an'at ve ticaretten itzal bir meslek ihtiyar buraca lüzumsuz faidesiz olacağını aid olanlara
ihtisar eyleriz.

Postalar Hakkında İdaremize Vurud Eden İlan

Gelecek şehir haziran ibtidasından bedi ve itibaren itiyel edker feryalere köy posta
airler vasıtasıyla icra kılınmak üzere posta ihtilatı temdid edilecektir.
Ayus Şarkıs is pator yolu
Ayus Yurkisus Gasterya Patric
Deverus, Ayus İnderun ikus kale
Biruni, Elisis, Ayus, Simya
Perasiyu, Teyis, Siguris, Letkaniku
Karinde vaka' Peristuma Yipsus Lopotus
Sengeras yukarı ve aşağı Digomo
Umurte Lefke Pedula köy posta
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Meroslatı yaz mevsiminde peruderunu vakarlı daga temdid edilecektir.
İşbu kuryeler için dahili baketler dahi kabul olunabileceklerdir.
Postaların

vakit hareket

ve muvaseletleri

hakkında

balcak

postahanelerinden

istihzal malumat olunabilir.

Cezire Posta Müdürü
Posta Hane-i Umumi

Tuzla fi 25 Mayıs sene 1592 bu defa dahi Baf'da izakad eden mahkeme-i mevkute-i
cezaiyede

muhakemeleri

bahariye

cinayet

ve kabahatleri

teybin

eden mücerrimin

· aklarında verilen hakim cezadır.

1-) An asıl baller Levdisi Kuryeli olup yayla kuryesinde sakin istilayonu Hacı Enduni nam
şahsın olunduğunu geçen nüshalarımızın

birinde yazmış idik. Menkumun katları yalıya

ruryeli Hasan ve Mehmed bin İbrahim ile İbrahim Hasan ve eyamarina kuryeli yani Avruli
lduğu tebin eylediğinden

merkumanın

dahi evlatlarının

idamurdan

dolayı merhumen

yalnız 14 gün hepsine

2-) Canı meşhur ertikap ettiği if'al cinayetten dolayı vadi-i firarda iken benden ikdam
mülazım ta'yin Efendi vasıtasıyla

4 saat olunduğunu

Dimitri Nikola'nın icra olunan muhakemesinden

yazdığımız

Mesahurya

Kuryeli

fi 9 teşrin evvel sene 92 tarihinde asahır

. ·olu mehaili her sutuğluyu katil ve Maryu ind unu ile Dimetri Nikola ve Hacı Yankuti
ağırca surette cerh edildiği teybin eylediğinden idamına fenne kuryeli biram bin şerif nam
. şahs fi 1 mart sene 92 tarihinde ilan ve meselha mechul rıfkıyla duvar sarkıt eylediği
teybin eylediğinden 3 sene hapsine
3-) Vadi-i firarda olup bundan akdam mülazım na'im Efendi vasıtasıyla

derdestemi

yazdığımız yürüşbu Kuryeli Muhammed nam şahı fi 25 teşrin sanı sene 92 tarihinde ilan
muamele-i şedide ile bir tefenin şarkıt ettiği gibi eşliya Kuryeli enta her sutuğluya cebren
.açırmak üzere iken kurye-i mezbureli suvve-i her sutuğluyu kalfa tasdi eylediği teybin

edildiğinden 15 sene hapsine
Terastipagla kuryeli sakradı yeni fi 1 Nisan sene 92 tarihinde her sutuğlu yanının
avalisine girip isterini sarkıt eylediği teybin edildiğinden 5 sene müddetle hapsine.
Anotlu Kuryeli Narsa benet Mela Hüseyin ve Amatullah beyt yeh fi mart sene 92
tarihinde kuryet marut kuryeli Süleyman Yusuf'un hanesini başka bir inen tarla açarak bazı

eşya şarkıt eyledikleri ve mal meşruk yedilerinde bulunduğu cihetle 3 sene 9 mah
hapislerine karar verilmiştir. Garip ciheti ise birinin iki gözü ima bulunmuştur.
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Kadu Akuralya kuryeli eyleye Kostanti nam kimisine yatan şahadetimden dolayı 3
sene müddetle hapiste celecanı kuryeli doğlu Haralambu refikiyle duvar sarkıt eylediği
eybin edildiğinden merkum doğru bir sene ve refikinin 3 sene müddetle hapislerine karar
Yerilmiştir.
Enasul entekiyeli olup 3-4 seneden beri şehrimizde kunduracılık etmekte bulanan
ir ve destan milletinden artan nam-ı şahs bir müddetten beri hafiyan kalb salim emel
etmekte olduğu anlaşılarak mah hal efrencinin 16. günü polise olunan ihbar üzerine derhal
olis tarafından merhumun

dükkanı basılarak tahri alındıkta

8-1 O kadar kalb-i salim

ulunmuş ve sene-i imalına mahsus birkaç parça alet ve merdavet
lduğundan merkum taht-ı tevkiye alınarak muhakeme-i

ibtidaiyesine

meydana çıkmış
bedi' olunacağı

müstehberat musukundandır.
Lefke kasabalı Şerife Ali oğlu nam ve Naim ve Uzun oğlu ve Ahmet ve diğer
Ahmet mercan-ı nam kim seneler yine Lefkeli bir çocuğun gece saat 7 raddelerinde
kahvede uyumakta iken celben ırzına teslit ettikleri cihetle Lefke polisi tarafına olunan
ihbar üzerine merkumun dert seet edilerek mahkemeleri icra olunmak üzere Lefkoşa'ya
gönderildikleri idaremize verilen meslumattan anlaşılmıştır.

Sfihib-i İmtiyaz
Kufi Zada
Mustafa Asıf
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rait-i İştira

Mahall-i Müracaat

efkoşeden maada mahaller için bir

Kıbrıs Ceziresi'nde Lefkoşe şehri'nde

eliği posta ücretiyle beraber

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

KIBRIS
1310

.anm İngiliz Lirasıdır.

namına müracaat olunur.

üfus-ıLefkoşe için
Gönderilen evrak gazeteye derç olunup
?

olunmamasından matbaa mesul olamaz.

seneliği yedi Şilindir.

İlanatın be her satırından iki kuruş alınır.

sta ücreti verilmeyen mektuplar
kabul olunmaz

(Şimdilik Pazartesi Günleri neşrolunur.)

3 Temmuz efrenci sene 1893 (siyasiyat, edebiyat ve fünündan bahseder) 14 Haziran
Rumi sene 309

Aida-i Şayedazhı

Afrika'nın münteha-yı garbistan-ı isyanın hudud şerkiyasına vatana sevahalinden
Afrika'nın nihayet cetubiyesi olan "Ümid" burnuyla Avusturya adalarına kadar katolet ve
esa-i erziya üzerine yayılan 200 milyon metcavüz ahal-i İslam zi-elhaceden onuncu gününe
tesadüf eden cumartesi günü helul eden aid-i saye dazhı ile teşrife tesaat edilmiştir.
Bedi-i ve fak ve felah olan ard-ı ezhaya sa'd-i ihtiva sebeple sayede masanha ve
ma'nika ederek yekdiğerini tebrik ve tesa'idi şataban olan bütün ahal-i iman ve islama
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ştirak

ile bökümlü ahvan denize ve ali elhusus din ve mebacizim ve 'ama-i müminin ve

üminatın hami-i müferid muazzimi ve şefik-i kerim mefunu bulunan ve cemide-i ta'li
lşukata-i ve ala celal-ı serir ara-yı saltanat-ı Osmaniye olan halıka-yı resul rabbül
emın.
Gazi Sultan Abdulhamit Han sanı

Efendimiz hazretlerine rucube-i tebrik ve tahaniyeti ifa eyler ve şu gitmeb
Efendimiz Hazretlerinin ayan-ı hilafet ve saltanat tacdarilerinden her birinin yemene ta'li
· irer Rus yemin ve saadet olması ve bi'l-hayar-ı emsal kesiresi ile teşrif olunması hakkında
i'l-cümle-i menabar habuli' şerikada ve ala talak her yerde edilen da'vet Hayriye-yi yine
ölümün müminin ve muhadiyenle lisanan ve kalben bollaştıran "Amin" hava oluruz.

İFADE-İ MAHSUSA
1550 senesinden beri Lefkoşe' de devair hükümetin perakende bir halde
· ulunmasıyla hükümetçe olan umur ve masalhanın teşviyesi için ahali tarafından çekilen
rnehan ve meşak gerçekten edip merhamet bir radede hüküm ferma bulunmaktadır ki her
gün için bir türlü şikayet zuhura gelmektedir. 4-5 sene evvel hal ahalice pek çok kıl vakalı
rnucib olmakla ahali tarafından mufiti-i belde vasıtasıyla canip ali-i vilayete bir kıta inha
takdim olunarak şehrin meder umar ve iftiharı 'ad olunan eski hükümet konağını yeniden
inşasıyla devair hükğümetin umumen oraya nakli ve bu suretle ahaliye mesal hoca sehvalet
itası istida olunmuş ve keyfiyet canip ali-i velayetten müstemelket nazarına arz olundukta
ahaliye mumu elhemin müstedayet vakalarının tervi ve esati tasvip edilmiş oldu oluket
işitilmiş idiyse de şimdiye kadar bir semeresi görülememesi meyusitemize bir kotte
hatakviyet vermiştir.
Pek kadim olup eser-i atika süresinde dahi bir mevki mümtaz ihraz eden öyle bir
dairenin tekli ve harabatına müsaade olunması ve bununla beraber yüzlerce senelerden beri
o dairede tesviye-i mesafe alınmış olan emelinin ufak bir iş için şimdi birkaç mahallelerle
ehrin harbini dolaşıp da vakit zayi etmesine sebebiyet verilmesi elhak muvafak mervet
olmaması erste-i serh ve izahtır.
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Şehir dahilinde bulunan eshab-ı emlak ise bu yüzden pek çok zarar ve ziyana civar
mahalleler dahil nazardan devr oldukları cihetle terki ben itiraf ederek harabe düşer olmakta
ldukları müsteğni kayd ve beyandır.
Hükümetin bu hususta ahalinin arzusuna şimdiye kadar muvafık etmesi dahi canip
ayret bulunuyor. Çünkü zikr-i ati daireler için 85 senesinden şimdiye kadar verilmiş olan
icara senvi 215 liradan 1533 lira ve belki daha ziyade bir meblağa baliğ olmuş bulunuyor
si bu meblağ toptan sarf olunmuş olaydı mecuz iha hükümet dairesi pek mükemmel suretle
. ·apılmış olacaktı.
Bu sene meclis kovanha tasdik olunan bu dereceye edhal olunan icara mutarfi bu
aılunuzu te'yid etmiş oluyor ki tefsilatı biruce zir beyan olunur.
Lira
5 Polis Kışlası
~Ü

Defter hakan-ı Dairesi

~ Orman Dairesi
_ O Komiserlik Dairesi

-~ Mahkeme-i Nizamiye-i Dairesi
Bina-yı Aliye-yi iz her cihet ahalinin retahiyet ve rahat hallerini düşünecek
ükümet için hiçbir güçlük görülmeyen böyle ufak bir latifin icra ezhaca yani eski
ükümet dairesinin yeniden insanca tereddüd olunmazsa Lefkoşa Ahalisi pek memnun ve
emtidar olacakları bi-iştibahtır.

Meder-i Ta'yiş

Otuz kırk sene mukadem ceziremizde esnaf-ı islamiyenin ekseriyet teşkil ettiği
cümlenin malumu olan bir hakikattır. 15-20 seneden beri ise ahzu ita hususunda ahal-i
slarnın yüzde bire tenzil ettiği görülüyor ki mahzun ve müteessir olmamak kabil değildir.
erçekten celip enzar-ı dikkat olan şu hal eset-i iştimale sebep olmak üzere herkesler
ektupları gösteriyor.
Esnaf eşrafa imtisalen çocuklarını mektup aliyelere veriyorlar mektuptan "Efendi" olarak
cıkmış bulunan bir esnaf çocuğu efkar-ı imalını babasının dükkanıyla sanatı dairesinde
.:.ıtamayıp hükümet memuriyetine atıf diyor ve maaşsız "Çırag" sıfatıyla devair
ükümetten birine devam ederek birçok zamanlar vaktini ve gençliğini zayi' ediyor. Ne
oüyük hata!
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Avrupa'da

bir esnaf çocuğu mekatip ibtiya rüşdiye aliyede tahsil-i alim ettikten

onra babasının sanatına selük etmekten çekinmiyor.
Zaten memalikin

ekserinde hiç olmazsa rüşdiye redesinde bulunan mekatip de

ikmal-i tahsil etmemiş ifrad güç bulunuyor. Bu gibiler biz de olduğu gibi Avrupa'da dahi
hükümet me'muriyetine

göz dökmüş olsalar maişet-i milliye nasıl olabiliyordu.

Neden oluyordu biz de az çok tahsil edenler ve bilhassa mektub-ı rüştiyeden
şahadetnameye desteres almağa mu'afak olanlar esnaflık etmekten çekiniyorda hükümet
apısına hasr amal ediyor?
Esbabının

birincisi

bizde okuyup yazanlar vaktiyle pek az bulunduğu

cihetle

evvelleri devair hükümette bu gibilere talebin mevcud bulunmasıdır.
Bugün o talep mevcud değildir. Lakin her okuyup yazan talep olmaktan gen
'almayan bina-i aliye evlat vatanı sanata sülük etmeye meyil ettirecek teşvikat ve terkibat
lazeminin

dahi icra olunması

onların

me'muriyet

talebi

hususunda

olan imad ve

efkarlarının takviyesine sebep oluyor.
Bu gibi teşkilatın icrası tabi' peder ve ma'lumlara mahun bir vazife olduğu için bize
geliyor ki eğer b vazife kalp ve nizam altına almak suretiyle icra olunur ise maksad esas
daha müesser bir surette istihzal edilmiş olacaktır. O vakit esnaf çocuğu da mektepten
, ıkınca kalem sandalyesine değil babasının dükkanına pastane pevce etmeğe fikren mecbur
olacaktır.

HAVADİS BİZDE
Ziraat Komisyonu ve Ziraat Bankası

Ceziremizce

emr ziraat ve ticaretin tevsih ve terkisi esbabının tazkir ve tehsisi

zamanında hükümet mahalliyenin firar ve defter hakanı ve orman idaresi ve ziraat dairesi
reis kapıdan yani ve muaveni Mister Buvil Mehmet Ali Efendi ve mevsuyu Paskal
Kostantiyedin'den

mürekkep bir hey'et teşkil olunduğu ve bu heyet geçen haftadan bedi ve

ictima' ederek nezakareta girişilkdiği zamana nevaz memnuniyetimiz

olmakla bizde bu

abda acizane ve hülasane söz söylemeyi vazife-i sadakattan 'ad eyleriz.
Bugünkü günde ceziremiz

de ahval ziraat hususu bir bankaya muhtaç olduğu

şüphesizdir. O yolda bir bankanın te'sirine şimdiye kadar bir hayli tekalif ve teşbişat icra
olunmuş ise de harcdan zuhur ederek sermaye ile tesis olunacak bankanın kar ve menfaat
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hususiye sırasıyla münafi' umumiyeyi göz edemiyeceği korkusu hükümet mahalliyeyi o
ihetten sırf nazar ettirmiştir.
Hakikaten ziraat gibi ceziremizde
icabının kazançlarına

en canlı bir ömrün Şair bazı umur mesellü

meder kelimesinden

ihtirazen bu babda ithaz olunacak tedabir

meheminin mutlaka hükümetin te'sisat resmiyesi şeklinde bulunması ilzamdır.
Bu suretle te'sisat olunacak bankanın kaza merkezlerinde birer şube keşat olunması
ehimdir.
Bina-i Aliye hey'et mumielyehin

enzar-ı dikkatini

en evvel şu hususa

'atıf

edeceklerine ümit varız.

Tuzla İskelesine cereyan eden Bekir Paşa Vakfı Suyu
Hatırdan çıkmamak kerkeder ki bundan 28 sene evvel İskeleye cereyan eden su

içilmez bir redde de bulunduğu gibi ancak bir iki mahallede bu sorunun cereyanından
· stifade edebilirlerdi.
Şu birkaç seneler zarfında sanın gerek lezzet ve taharet ve gerek kesretince görülen
ıslahat ve terki yat hakikaten sayan-ı takdir ve sadayiş olmakla vakıf mezbur mütevelleriyle
·akitleri Tuzla kazası hatip ve o kaf vekili meğer Metlü Nafız Efendi lisan-ı umumi
mına teşekkür olunur.
Mumilşyeh Nafız Efendi yalnız şu hareketlerini ta'mil ve tadhili ile iktifa edip
iizlerce senelerden beri sudan mahrum olup enva' müşkilata tesadüf eden Müslüman
uhalatı ile Frenk mehalisi
cereyan ettirerek
ahalliyenin

sagnesinde evvelki sene günler vaazıyla ihtiyaca kati su

İskele'nin evvel

kısmını

ilanı şükür ve me'muriyetlerin

dahi ihya edilmiş

ve hakikaten

ahal-i

üzerine o kaf müdiranından resmen teşekkür

aameler alız edilmiştir.
Bina-i aliye sunun şuhal ilzibat ve terkisi hususnda vekil mumu elyehin devam
aimmet ve gayretleri iltimas olunur.

Hank
(Baf Muhabirimizden)

Geçen haziran efrencinin 19. gecesi sabaha yakın bir vakitte Baf kazası çarşısında
::ccar hastü karantikalenin taht-ı icranında olan Nigutidi Nikolidinin mağazasında bulunan
sandığından abes zuhuruyla muamele-i ticariyesinin havi olan defterleri yakarak ateşin ulvi

arşı bekçilerinden

hasib ulvi tarafından

görülmekle

derhal polis zabıtı Ali Osman

Efendi'ye ihbar keyfiyet edilmiş ve mumu eliye Ali Osman Efendi maiyetinde birkaç nefer

- 47 -

ile mehal mezkure yetişerek ve kemal besaletle mağazanın kapısını kırarak ateşe salmış ve
fevkalede bir ayret ve süratle ateşi ifasına ve bu suratle iktirafta bulunan birçok dükkan ve
hanelerin hafız ve selametine pek büyük hizmet etmiştir.
İcra-yı nariyenin muhafazası için belediye tarafından mahsus bir enbar mevcud
olduğu halde salafel diğer muhtaratının zuhurunda sebebiyet veren kibrit sandığını mezkur
mağazada bulundurulması hakikaten calip ve hayret ve şayana dikkattir.
Muhabirimizin

ifadesine nazaran bu maksad için tahsis kılınan enbar mahali dahi

mahzurdan salim 'ad olunuyormuş çünkü enbar her takdirde Çarşı kenarında bulunursa da
etrafı birçok hanelerle muhat bulunduğundan hadenkarda bir muhatara vuku'unda bütün
ivar haneleri seriyat etmesi lazım geleceğinden korkulurmuş.
Bina-i Aliye şair kasbette olduğu ve cehle icza-yı nariyeye mahsur olacak mahluk
her halde kasaba harcında olması lüzum ve cücubunu mercumun nazar-ı mütalaasına arz
olunur.

Resm-i Cerireden
(Karantina)

mecer-i ahmerden vücud edecek sefain tuzla iskelesinde 1 O gün karanti icrasına
tabi' bulunacaktır.
Marsilya'dan

yolcu hamil olarak vurud edecek sefain dahi Tuzla iskelesinde 3 gün

in karantina altına alınacak ve yolcu hamil olmayan sefineler yalnız tıbben muayene
1unacaktır.

Adliye Müdürü Misterv:

İsmimin mezunen gaybubete müddet yerine vekaleten muavini Mister Meydeleton
yerine vekaleten kerine kazası muhakeme-i nizamiye-i reisi Mister Fişer tayin olunmuştur.
Lefkoşa Belediyesinin

12 kanun-ı Evvel sene 29 tarihiyle nihayet bulan 6 ay

zarfında kefe-i varidata 105 lira 3 şeylin 2 kuruş 20 para ve masrafatı 525 lira şeline bolig
ederek 12 lira 19 şelin iki guruş 20 para fazla bırakmıştır.
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HAV ADİS-İ TELGRAFİYE
Kamfer Davun'un sadamasiyle "Urktarya" nam zerhli ve sebu erısı edmiral ile
eraber 422 kişi tebes üstü gark olmuştur.
Viketerya 9 senesinde hatem bularak birine indirilen İngiltere'nin büyük ve mecded
ir zahirlisi olup bahri sefrid donanmasına elhak edilerek edemirali hamil bulunmakta idi.
Cezirenin 21 inde Birvet limanında hareketle İskenderun' a azimet ve orada da az
ir müddet ikamet eyledikten sonra Kıbrıs'a gelmek niyetiyle Trablusgarp cihetine ikamet
etmişlerdir. Esna-yı rahada neş'et vuku henüz mechul bulunan mezkur iki cisim vapuru
müsademesi bu ziya azamiye sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. Müşteşar vilayet Mister Heri
Tanısın mezunen naseceri meritim vapurlarında biriyle İngiltere'ye eziyet etmek üzere
ünkü gün şehrimizden metarikat ve tuzla iskelesine metucihen hareket edilmiştir.
Mumielyehin müddet gaybubetmede yerine vekaleten müşteşarlık dairesi baş katibi
Mister Benet ta'yin olunduğu müstehbarat mevsukundandır.

ŞU'ANAT-1 OSMANİYE

İsekenderun ile Mersin arasında vücuda ihbar olunan kömür madenleri hakkında
evvelce canip hükümet

saniyeden

tetkikat ve tahkikat

nazme icra kılınmış

olduğu

ma'Iumdur.
Ma'dem mezkurun derece-i cesanet ve servetinin tahkik edilmesi ve zuhur edecek
gümrük sahile nakli ile beraber sefainin suhuvetle yanaşarak humule ile bilmelerini teshil
evlemek için yumurtalıkta

mükemmel

bir rıhtım vücuda

gelip gelmeyeceğinin

dahi

· ilmeyene arz ve

onbaşı beriye çirheci zabıtının yüzbaşı nedim ve muayen zifir kırat

· ümayunu

me'muru

hesap

mülazim

evvel Tahsin

efendilere

istek kılınıp

mecmu

lhamlarının mahal mezkure hezimetleri hakkında müşadere-yi seniye buyrulmuştur.
Mecmu

ellihana

keriban

sub maksuda

mefut

cihan

dersaadetten

edilecekleri sabah gazetesinde okunmuştur.

Kıbrıs'ın Mefrikası

Mülüfi Nazım

Ma'bet
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mefrikat

Mu'yir
edevemet
ihtiras

mumu

etmekte

eliyle

baş

ve tesirat

ile de daima

feyz

ve refati

olan

ve cüdüniyesinden

hilaf ma'tedad-ı

izhar

kalemine

yine

arkadaşlarına
neş'at

kemali

bir servüşte

ve inbisat

için

elsabuk

verebilmek

nefesini

mecbur

görmekteydi.
Hati bu ekdam

ve mesai

mebruresi

guruşa 100 guruş daha zam ve ilavesi
elafiran haiz nisab irtihal olunmuş
zevalına çalışmakta

bulunan

sayesindedir

ile maaş makinesi

ve bu cihetle

refikasını

ve teveccühlerini

mensup

ihraz

olduğu

olduğu

300

çekmeyen

1000

ve her suretle tarih

bir kat daha hazin ve matem içinde bırakmıştır.

etmek

hem evliya-yı

hem de dalan

mazhar olarak 100 guruş kadar zam maaşa maliyetiyle
Ye inti yaz edilmek

olmakta

400' e iblağ edildiğinden

kendini

Mucib Bey'in böyle bir müddet Halide zarfında
asan nazar

ki mahiye

kalemce

izhar-ı cihet

bir müsaade-i

mesleğe

en azimetli

umurun

fevkaladesine

işleri arasında

kesb-i şeref

en şanlı mufakiyetlerinden

'ad

olunur.
Nadireten

olmak

üzere

vuku bulan

evrak idavet ve vekil husudanelerini
emen

Mucib'i

· ulamazlar

bir kaşık

suda

zam maaş maddesi

ise arkadaşlarının

fena halde ve tahrik tehic ettiğinden

boğmak

isterler

ve fakat

bu kaide

tekrar

mümkün
bir türlü

olsa
imkan

idi.

İşte esbab

meşruhadan

dolayı

bunlar

yine biçarenin

üzerine

ervah

habişe

gibi

mesluh oldular.
Ara sıra hanesine

gidip gelerek

kendisine

iade-i ziyaret

mecbur

etmek tasvirinde

ulundular!
Lakin Mucib
ihetle refikasının
beyan-ı ma'zeret

Bey biraz zamandan

davetlerine

kah keyfsizliğinden

edip icabet değil ehemmiyet

eylerden başlıcası

beri hayalet
kahkeş,sret

bile vermedi.

yarcan itihaz eylediği "Nevrili

Hanım'ının

aşıkanesiyle

uğraşa

geldiği

meşkuriyetinden

bahs ile

Şu aralık zihnini

işgal eden

şahsını rey ilayın müşahede

etmek arzusu idi."
Mukaddema
muhaverecin

suresinde

Mucib

Bey

mumielhanın

ile Mediha

Hanım

Nevrili Hanım'a mutalik

beyninde

cereyan

eden bir

"Salı gün bize geleceklerdir

yollu vuku olan ifade-yi ma'bedi var."
bekümle

fabrika-yı

bahriye çarhıcı
lamba

hümayunlar

kul ifalarından

icad ve ihtira

kumandanı

ederek

vekili Saadetlü

ile ameliya
fetutla
devletlü

Paşalar

muvakını

Mehmed
Nazır

geceleri

tanvir ve isal etmek üzere

Ali Bey bu kere bir makineli
Paşa

Hazretleri

Hazreti hazır oldukları
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ve imaları

halde puruvası

ve şişesiz

reisiyle

liman

icra kılınmış

ve

şalesi 1500 mum aydınlığında olduğu ve bahar saadette bir köye kadar Peterul Gazi harika
sırf etmekte bulunduğu görülmüştür.
İşbu lanbanın tüpü ithaz olunan mahaline 25 lira hava tazyik olunduğu halde iki
kadem tul ve pas kaderinde

şale pay da erdiği pediel icarına anlaşıldığından

mezkur

lanbalardan gene kazasının imalına mübaseret bulunması taraf ali-i nazar-ı tepenayeden
emr buyrulmuştur.

KAMADİBİ

İlkbahar:
Secra şairleri saatlerce düşündürecek en mahir ressamları cidden hayran edecek
derecede kedi' nazar ferib kısvelerle arz-ı didar eyler.
Birçok zamanlar 'arya olarak şiklet ve bora altında kale eşcar-ı şade-i taravet ederek
renk renk çiçeklerle manzır olur. Şevahuk-ı cebel zamirdir taclerle tenvic eder. Ebda-ı arz
handem kişade-i olan kitap tabiatı müstefi dane nişve cayane bir his ile mütalaya koyulur.
Mühür alem efruz-ı nur feyazanesiyle kainata bir taze hayat bahş eyler.
Ve cihada hasan devilen leme-i elhiyenin per tur 100 olduğu bir gonca-i sahravi
için dil-i safvet muilimde ihtisasat aşıkane taşıyan ra-i o mes'ud mahluk çıldırasıya şevk ile
kavalına çalar.
Deniz temasasına doyulmaz bir letafetle hafif hafif mevce name olur.
Çağlayanlar: Hissiyat sudakarane ile müthiş genç bir kızın sadayı hilavet edasına
şebye bir tarz latif neş'e avraze de şeridiler okur.
Ağaçların yapraklarını ihtizaza getiren nesim bahar şemin etrafa revh purur reyheler
saçar. Düçar: meşetakane intizar eyledikleri şu sur tabiata karşı en müser en deliniş bir ada
ile nağme saz darp olur. Bülbül o habib-i aşıkta ilk defa olduğu bir hicabe-i birganasıyla
"ilk bahar, ilk bahar!" der.
Tabiatın en nişve füruz tebessümlerine teceli kah men ferdi olan bu mevsim bedayi
numune bin herkesten ziyade takdis ederdim. Çünkü; gönlünü meşhur eden bu bahar
olhasının ilk nikah iltifatını nail olduğum bir vakit mesuddur. Ah! O zaman ne kadar
bahtiyar idim? O her imanda naz beyaz macerasına bürünmüş olduğu halde anarak handan
çıkarak birlikte firar ettiğimiz ağyardan hali bir kurulu iltica ettiğimiz sırada henüz bakar
tomurcukarını dökmeye başlayan bir ağacın saye-i safamda rinde dudaklarımdan
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muhtezane çıkan pür sütüşkaraname mukabil cananemin evet ben de seni seviyorum meil
mesret avrenesini eşreb eden ibtisam sahırdan daha parlak daha revhi nevaz bir hande-i
melsekanesi şimdi yad hazineden başka bir şey bulunmayan muhanci omuz kalbi cihan
diğer

saadetlere

payansız

satanetleri

çekkah

etmiş idi. Ben mesudiyetimin bu

mesruriyetimin devam edeceğine beyanı bir tıfıl bu zad gibi inanmış idim fakat efsoz ki
pek mukir-i etmiş asla hatıra gelmeyen bir dost itisad o timsal emeli benden adeta ciladane
ayırırdı. Hazanlar yelisler hayatımın dem ve ipsinine kadar veda etmemek üzere bana
merafet edceklerini anladı demek ki: Hiçbir şey de beka yok sürür kadri saadet felaketi
bahar hazanı takip eder.

KIBRIS
Şahsen tanıdığımız ve her eser edibanelerine meften olduğumuz hasan remzi bey
efendinin bu defa da şu eser alilerini gazetemize mualefethan dere ile kendilerine teşekkür
azim takdim eyleriz.

Azalı ve Cidanı

Acab ve cidanı bir kabahat veya bir cinayet irtikab olunduktan sonra ve cidadın bizi
'itab ve takdirine duçar ederek his ettirdiği bir ıztırab derunidir. Azab ve cidaniyeye
müstahale olanların akubeteden helas olmaları mümkün değildir. Çünkü ve cidden bize
daima Tarık müstakımı erer etmekte olduğundan kendi kendimizi aldatarak bir sahate şey
şey sıhhi eyvi fena çerkini güzel cinayeti fazilet yerine kabul etmekten bizi katiyen men'
eder ve rah hidayesinden ayrıldığımız anda azaba düçar eyler insan ne kadar çalışırsa
çalışsın ne isterse istesin akıl ve hükümetin ziyafetcabına söndüremez ve cidanı ebkam
kılamaz evkik hissi bütün insanlara bir ilham rübanidir hiçbir şeyle silinemeyecek surette
revha nakş olunmuştur. İnsan azab ve cidaniye bir cinayeti tahtir ve mecazataneden havk
çeker. İfet ve istikametten inhiraf edenler insanların nazarından sakınmak ve kusur ve
kabahatleri ifşa olunmak için dikkat ederler dışarılar da bu gayret ve dikkatleri ekseriya
karkir te'sir olmaz yani kendilerine müsterih etmez kabahat ve cinayetlerin hiçbir nazara
müsadüf olmadığını kimsenin haberdar bulunduğunu bildiği halde yine sahip cinayet-i
hatır ve hayale gelmez bir sebeple ifşa olmasından korkar. Şahid cinayeti olan 4 duvarın
taşları lisana gelerek yüzüne karşı "Bu canidir!" diye haykıracaklarını zan ederler. Hasıla
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azab ve cidan daima ertikab ettiğimiz mevsim-i nazarlarımızın önünde tecessüm ettirerek
müzterib kılar.zevk ve meşaretimizi zehirler. Her türlü teselliyi bizden tebrid eder.

Sfihib-i İmtiyaz
Kufi Zada
Mustafa Asıf
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39 Rebiu'l-Evvel sene 1311

"Pazartesi"

58 adet sene 2

Mahall-i Müracaat

rait-i İştira

efkoşeden maada mahaller için bir

Kıbrıs Ceziresi'nde Lefkoşe şehri'nde

eneliği posta ücretiyle beraber

Turunçluda

Osmanlı Kıraathane Matbaası

UmCır-ı İdare ve tahririye için matbaa

KIBRIS
1310

-Jiım İngiliz Lirasıdır.

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.
osta ücreti verilmeyen mektuplar
kabul olunmaz

(Şimdilik Pazartesi Günleri neşrolunur.)

9 Teşrin-i Evvel sene 1893 (Siyasiyat, Edebiyat ve Funündan bahseder) 27 Eylül Rumi
ene 1309

İFADE-İ MAHSUSA
Malum olduğu üzere bir kavim ve milletin isti'dad-ı fıtriyesini meratib-i kernalata
isal eden kuvve-i maarif olduğu gibi gayret ve mesaisini semerat-ı hayriye ile semeredar
eden zemin ve vasıta dahi icraat-ı nafıadır.
Saadet ve selamet-i mülk ve millet şu iki kuvvetin hüsn-i imtizacı mahsül-i
müniftir.
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Bizde acep şu iki cehtten istifade olunuyor mu?
Şüphe yok ki şu iki nimetten ceziremiz Müslümanları mahrum sayılmalıdır. Çünkü
maarif-i İslamiye

mahdut

olduğu gibi icraat-ı nafıa dahi mefkut

denilebilecek

bir

raddededir.
Cezirede yalnız iki sınıf mekteb bulunup bunların biri mekatib-i ibtidaiye şeklinde
e diğeri Rüştiye Mektebi namı altında bulunmaktadır. Mekatib-i ibtidaiye kasabalarla bir
saç köylerde müesses olup Rüşdiye diye yalnız Lefkoşe şehrindedir.
Bu Mekteplerde okunan derler bir miktar okuyup yazmayı ve amal-i erbaaya kadar
hesap yapmayı öğrenmekten ibaret olduğu inkar olunamaz.
Muhtaç olduğumuz maarif bundan ibaret kalır ve icraat-ı nafıaya kıyam olunmaz
ise terakki, refah-ı hal, temin istikbal-i ümit olunur mu?
Bundan evvelki nüshalarımızda

maarif-i İslamiyenin tevsi ve terakkisi hakkında

yazdığımız bend-i mahsüslarımızda ne yapılmak lazım geldiğini bir dereceye kadar izaherı
beyan eylemiştik. Lakin teessüf olunur ki ümit ve inzar olunan gayret ve himmet-i tesir-i
betaet ve sıklet-i gaflet altında mahv olup gidiyor.
Ceziremiz ahalisinden olan akvam-ı sairenin hallerine bakıp da şahrah-ı terakkide
ne derecede hutve-i inzar sürat olduklarını gören ve ahval-i İslamiycnin betaet hallerini
hatıra getiren bir sahib-i vicdanın ne derecede müteezzi ve mahzun olacağını tasvir etmek
mümkün olamayacağı gibi muktedir olup ta terakki-i maarif ve icraat-ı nafıa yolunda bezl-i
mukadderat eylemeyen manen mesüliyetinden kurtulamayacağı emr-i tabiidir.

AHVAL-I ALEM

CÜMLE-İ SİY ASİYE
Bu aralık izan-ı avamı işgal eden mesele-i Rusya Donanmasının Tolona Vezitesi ve
Bahr-ı Sefıd'te bahren bir mevk-i müstakil ittihazı yani vakayi-i cariye sulh mu? Yoksa
harp mi? Davet ediyor meselesi olup bu babda matbuat türlü türlü efkar ve mütalaa beyan
etmekte şiddet göstermektedirler.

Ez cümle İngiltere matbuatı

İngiliz Donanmasının

İtalya'ya azimetinde İngiltere Devletinin ittfak-ı müselleseye takarrup hususunda meyl ve
rağbeti ima ediyor ki bu husus Avusturya ve Almanya matbuatı tarafından
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alınıyor.

talya'da İngiltere Donanması istikbal için şimdiden tedarükata başlamış olup şu iki devlet
eynindeki ravabit-i dostanenin teyidi maksadı husule gelmek için dahi fevkalade bir arzu
izhar olunmaktadır.
Bu

suretle

Donanmasının

Rusya

İtalya'yı

Donanmasının

Tolon'a

azimetini

müteakip

İngiltere

ziyareti Rusya'ya karşı tekabül-i hareket bir nümayiş demek

olacağı aşikardır.
Tolon'da Rusya Donanmasına karşı Rusya matbuatı (Fransa-Rusya) cemiyetine şu
vecihle bir kıta telgraf keşide eylemiş "Rusya Donanmasının

Tolon'a ziyareti vesilesiyle

Rusya'ya karşı Fransa matbuatı tarafından ibraz olunan ve Donvalondan

dolayı Rusya

matbuatı kemal-i keremiyetle arz-ı şükran ve ebedi hatırdan çıkmayacak olan "Kolonşitat"
mulakatından hasıl olan hissiyat-ı samime-i dostaneyi teyiden beyan eyliyor" elhasıl bu
yüzden bir telaş-ı umumi hüküm-ferma bulunduğuna şüphe olunmuyor.
Berlin'den

alınan

haberlere

nazaran

İsveç Hükümeti'nin

ittfak-ı

müselleseye

dahaleti hakkında şuyü' bulunan tevatürün sıhhatine dair henüz bir malumat alınamayacağı
anlaşılıyor ise de bir muharebe zuhurunda İsveç Hükümeti'nin Danimarka Hükümeti'nin
ittihaz edeceği tedabire göre tatbik-i hareket edeceği itimat olunuyor.

Geçen Salı günü sabahleyin saat-ı alaturka on biri üç dakika geçerek Lefkoşe'de
kuvvetlice bir harekat-ı arz vuku bulmuş ise de pek süratle zail olduğundan lehulhamd bir
güne zarar vermiştir.

Ekroğona Karyeli Menari nam Hıristiyan'ın Dellirka Karyesi dağında bir köylüyü
katlederek

ihrak

memülatımızdan

eylediği

evrak-ı

havadis-i

mahalliye

mütalaasından

ve cümle-i

anlaşılmıştır. Polis İdaresi vakadan haberdar olmasıyla merkumu takibe

şitab eylemiş olduğundan yakında der-dest olunması memul olunuyor.

Mağosa Kazası'na tabi Polosa Karyesi'nde Pereşkuva nam Hiristiyanın hanesine
geceleyin beş kişi girerek merkum Peraşkuva haremiyle yatarlarken

başından aşağıya

kadar üzerlerine yorganla örtüp bastırarak on iki yaşlarında bulunan kerimeleri olarak firar
etmiş oldukları müstahberat-ı mevsükamızdan bulunmuştur.

Geçen nüshamızda

ifade-i mahsüsamızla

- 56 -

Polis İdaresi hakkında lüzumunu der-

meyan eylediğimiz

tensikat

ve teşebbüsat-ı

lazıma

icra olunmaz

yani yerli polis

memurlarına iktiza eden ve beldemizce arzu olunan iktidar ve mezuniyet verilmezse bu
gibi cinayetlerin önü alınamayacağına hüküm etmek için çekinmeyeceğimiz

geliyor. Binen

aleyh bu bapta erbab-ı vukuftan bir komisyon teşkiliyle ecanibin icrası daire-i aidesinin
nazar-ı dikkatine tekrar arz olunur.

Limasol'da

tab ve neşr olunan "Salikes" Gazetesi Kıbrıs'ta

Defter-i Hôakani

Dairelerinin halini kati bir surette tarif ederek dairelerde defter gürültüsünden ma ada bir iş
görülemiyeceğini ve bu dairelerin külliyen ıslah ve teşkilata muhtaç bulunduğunu serd ve
ityan eylemişitr.

İdare-i sabikada bu dairelerin

işlerinden

şikayet vuku bulmadığı

malum iken

şimdiki halde türlü türlü vesile-i şikayete meydan veren esbab nereden ileri geldiği
hakikaten anlaşılamıyor.

Şüphe yokki ashab-ı mesalih bu dairelerde işlerini görmek için

pek çok müşkilata tesadüf etmekte veya daha doğrusu ruyet olunan işler müşevveş bir suret
irae eylemektedir.
İş bu keyfiyet

hükümetin

taht-ı mütalaasında

bulunmakta

olduğundan

çare-ı

seriasına bakılacağını güya ümit olunur.
Bir ay tedavi şimdiye kadar Beyrut'ta devam etmekte bulunan Turunçlu Mektebi
muallimi mekerremetli

İbrahim Zihni Efendi mea familya geçen gün Tuzla İskelesine

emnen ve salimen muvasalet etmiş ve orada nizam-ı vecihle beş gün karantina beklemeye
mecbur olduğundan bu gün Lefkoşe'ye teşrif eylemişitr.

Kezalik Ayasofya Cami-i Şerifi kayyimi müteveffa Hacı Halil Efendi'nin haremi
dahi gelmiştir. Hüccac-ı muma ileyhim'in hv3al-i sıhhiyelerinin ber kemal olduğu muma
ileyhimi görenlerin ifade-i vakiasından anlaşılmıştır.
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(EV AGORA GAZETESİNDEN)

(MUHAKEME-İ ACiBE)
Kalayna Yotlu Köylü'nün birisi Lefke mahkemesinde muhakeme olunarak karyesi
tarla bekcisine yarım şilin ve masarifat için ayrıca sekiz şilin itasıyla mahkum oldu köylü
herif kendisini na-hakk olarak mahkum olduğuna hükmederek işi buradaki Lefkoşe Kaza
meclisine havale ettirdikten
müstahakk olur ki meblağın

sonra yine yarım şilin ile muhakeme

masarifatını

ifaya

cümlesi sekiz buçuk İngiliz lirasına baliğ olur merkum

köylünün evkatlara ve saireye ettiği rnasarifat on dört liradan fazla gelmiştir. Bu ibret
pirenin sıçramasıyla meclislere müracaattan hazzedenlere bir ders olmak ümidiyle ilan-ı
keyfiyete ibtidar olundu.

(EVAGORA'DAN)

Omorfo Kazasın'da Kaput Karyesi'ne şiddetli bir kasırga uğrayarak kırk zeytin ve
harup ağacı kökünden çıkarmış ve çok hanelerin damlarını kaldırmıştır. Mecmü-ı hasar yüz
lirayı mütecaviz olduğu haber verilmiştir.

(MUHARRERAT)
(Kıbrıs) Gazetesi İdare-i Aliyyesinden

"Kıbrıs"ın geçen geçen bir kaç nüshalarında

masarif-i islamiyenin

Kara ahali-i

İslamiyesi'ne dahi tamimi yani her İslam köyünde birer mekteb tesisi için bir cemiyet-i
hayriye teşkil olunması der-piş ve tavsiye olunmuştu.
Böyle

bir

cemiyetin

teşkiliyle

lazım

gelen

teşebbüsatın

icrasını

cezıremız

müslümanları kemal-i ciddiyet ve keremetiyle intizar etmektedir. Bu husuta manen ve
maddeten mükellef bulunduğumuz

vazayif-i mukaddesenin

ifasına bezl ve cud ve sarf-ı

nuküd etmeyecek bir müslim tasavvur olunamaz. Demek isterim ki izah olunduğu vecihle
"Cemiyet-i Hayriye" nin bir an tesisiyle işe başlanmasına tereddüt ve teehhür için bir sebeb
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görülemez. Şu makaleciğin lazım gelenleri ihtar ve teşvik maksadıyla münasip görülüyor
ise tab ve neşr olunmasına iltimas eylerim.

-Vicdan-

(ŞU' ANAT-1 OSMANİYE)
Vilayet-i Şahane'de mevcut demir Yollardan muhtaç olanlarının tamiriyle beraber
iktiza eden mevaki arasına müceddeden şose yolları tesisi ve alelhusus turuk-ı askeriye
inşaatının düçar ve teehhürat edilmemesi hususunun bab-ı Vala-yı Askeriye'den gösterilen
luzum üzerine makam-ı aidinden vilayat-ı Şahaneye emir ve tebli kılındığı işitilmiştir.

Fransa

dahilindeki

ziraat mekatibinde tahsil

eylemekte bulunan

talebe-i

Osmaniye'nin bi'l-imtihan tahakkuk eden derece-i liyakatlerini mibin raporun Paris sefaret
i seniyyesi maslahat-güzarlığı tarafından Hariciye Nezaret-i Celilesine gönderdiği
işitilmiştir.

Bağdat Hattının inşasıyala işletilmesi imtiyazına bir takım talibler zuhur ettiği
talibin-i muma ileyhimin arz ettikleri tekalif ile beraber bu teşebbüs-i azime bir talib daha
zuhur etmişitr ki Duyıln-ı Umumiye Meclis İdaresi azasından Mösyö (Vinsan Kayar)'dır
Malum olduğu üzre Kayseriye hattı mukavele-namesi mucebince sekiz sene
müddetle Bağdat Hattının inşası için Mösyö Kasullaya rüçhan verilmiş olduğundan bu
babda bir gün mazura mahal kalmamak üzere Kayseriye Hattında müşterek olan (Dayiç
Bank) dahi muma ileyh Mösyö Vinsan tarafından teşebbü-i mebhüs-ı anhu teşrik edilmiş
ve iktiza eden şartname ve mukavelenamesi mea layiha merci-i alisine arz olunmuştur.
Hatt-ı mezbürun

Sivas'tan başlıyarak Diyarbekir tarikiyle Bağdat'ta isali

mutasavver imiş.
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(HAV ADİS-İ HARİCİYE)
Neşr olunan bir istatistik mefadına göre bu sene Koleranın

zuhurundan

Rumi

Ağustos'un ihtidasına değin Avrupa-yı Rusi'de 22833 vukuat ve 8315 vefiyat olmuştur.
Vefiyat hat-ı mutavassıt

üzere yüzde 34 raddelerindedir.

Fakat hat-ı mezkur

vilayata göre muhteliftir. Nitekim bazı vilayatta yüzde bir nispetinde vaki olduğu halde
bazısında yüzde yüzdür. Erkam-ı mezbı1renin hakikate nispetle daha ziyade olduğu bazı
imarattan müstedildir.

Rusya Devleti tarafından

Semerkant ve Buhara taraflarında

inşa olunan askeri

demir yolları hattının suret-i inşa ve işletmesi ameliyatını görmek üzere mahall-i mezkı1re
izam buyrulan Mühendis-hane-i

Ber-i Hümayun ile hendesehane-i Melekiye-i Şahane'de

ulüm-ı riyaziye ve demir yollar ve tarik-i mütenevvia muallimi binbaşı rıfatlı Behaeddin
Bey'in evvelki gün Aşkabad'a muvasalet ettiği varid olan malümat-ı telgrafiyedendir.

HİNDİSTANIN NUFUSU

1891 senesinde

icra

olunan

tahrir-i

nüfusta

Hindistan'ın

mecmü'<ı

ahalisi

287.223.341 kişi olub bunlardan yanlız yüzde altısı okur-yazar olduğu gösterilmişidir.

KIBRIS'IN TEFRİKASI
Yadigar-ı Muhabbet

Müellifi

Mabadı var.

Nazım

"Emniyet
bilemediğimden

buyurulsun

ki teşrifine

mani

olan

esbabın

neden

ileri

geldiğini

o merak ile gece uyumak için hayli zahmet çekmiştim! Bu kadarı da

muvafık-ı insaf nıdır?
"Lütfen bir haber gönderseniz, yahut tekasül olunmayub da iki satırcık tezkere yazmış
olsanız ne olur du? Vicdan-ı aliyyelerine karşı ketm-i hakikat etmek elimden gelmiyor.
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Geçende nail-i iltifat-ı seniyyeleri olduğum zaman irad buyrulan ifadat ve tabirat-ı
tevazukarane, manend-i sihr-i helal calib-i kalb-i sadakat istimal gelmiyor.
"Hüda bilir ki o dakikadan beri hissiyatım bütün bütün tahavvul etmiş ve binaen
aleyh muhabbetimin şiddeti
Bunlardan 207.000.000'yı
Sih, 1500000

ü

Brahman 9000000 Hayvan-perest,

tahminen 3000000

Cayın (?) 7000000'ü Budist (Havliyyün Mezhebi) 57000000 Müslüman ve

3000000 Hıristiyan oldukları tahrir olunmuştur.

Bu günlerde Kara Dağlı'lardan bir çoğu (?) vatanlarını terk ile Sırbistan'a hicrete
başladıkları ve hatta Kara Dağ'a bir çok hüsn-i hizmet ve sadakati sıbkat eden meşhur
oyvoda'nın dahi Sırbistan'a hicret ettiği gazetelerde görülmüştür.

Şikago

şehr-i

umumisinde

geçende

zuhur

eden

harikte

Serserginin

hemen

umumiyetle ateşler içinde mahv olmağa ramak kaldığı halde icra olunan tedabir-i itfaiye
fevkalade sayesinde ateşin arkası alınmış ve yalnız 350 hane ve 3 kilise ile bir kaç hotel

cülliyen muhterik olup beş bin nufüs-ı insaniye meskensiz açıkta kalmış olduğu evrak-ı
havadiste rnuhkidir.
İtalya Limanlarını

ziyaret edecek olan İngiliz Donanmasının

(Simyor)'u Prens (Di Nogil) Napoli'ye

kumandanı

Lord

azimetle istikbal edecektir. Bir rivayette Kral

(Hambort) ve Kraliçe( Margrita) hazeratı dahi Napoli'ye azimetle İngiliz Donanmasını
ziyaret edecektir.
Diğer rivayete göre Lord (Simor) maiyeti

Tevazu perdesi altında dahi setr olunamayacak bir hale gelmişitr. !
"Ehas-ı amalim daima sizi görmek, daima sizinle beraber bulunmaktan ibarettir.'
"Bu gün tenezzülen teşrif buruluyorsa pek memnun pek müteşekkir kalırım.
Ümit ederim ki niyazım isaf olunur baki ihlas ve muhabbet efendim.

Hemşireniz
Nevber
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Mediha Hanım'ın mazhar olduğu hüsn-i kabul hale nazaran bu bapta husule gelen
meserrat-ı kalbiyesinin tayin-i derecatı hakkında beyhude teksir-i sevade luzum görülmez
Muma ileyha evvel zaman içinde cevab olarak şöyle bir şey yazdı, mektubu getiren
cariyeye tevdi'an mahalline irsal eyledi.
Zabıtasıyla

(Monça

) Sayfiyesine

azimetle

Kral ve Kraliçe

hazeratı

ziyaret

edeceklerdir.

Şikago'da

bulunmakta

olan Madamvazıl

Sörvantes

Amerikalılar'a

rnahrüsa-i şahane hakkında tafsil-i mükemmele ve mühimme
hakkında celb-i muhabbet-i

mahsusa

memalik-i

i'ta edip memleketimizi

eylemiş ve muma ileyha en son olmak üzere

Edebiyat-ı Osmaniye ile Memalik-i Osmaniye'de vaki müessesat-ı hayriye'ye ve insaniyet
karaneye müteallik olarak kadınlar cemiyetinde bir rapor kıraat etmiştir.
Amerika kuvveti bi'l-mukübele muma ileyhaya Amerika nisvanından dördünün zat
ı şevket-meab Hazreti Padişahi'nin

perverıyı

mulükanelerine

mehemmedeti

Şimal-i

havi mektublarıyla

marifetiyle sanayi-i nefise hakkındaki eltaf-ı himaye
Amerika

ahalisi

namına

Amerika mütehayyizan

arz-ı

nisvanından

teşekkürat

ve

kırk dördünün

imzalarını cami bir albüm tevdi etmeleriyle muma ileyha utbe-i felek-mertebe-i

Hazreti

cihabpenahiye bera-yı takdim mezkur albümü Saltanat-ı Seniyye Sergi Komiseri atufetli
Hakkı Bey Efendi hazretlerine i 'ta etmiştir.

Şikago Sergisi'nin İfrenci Ağustosu'nun yedinci gününe kadar hesabatı görülecek
serginin masarif-i inşaiye ve sairesi olamak üzere yirmi sekiz milyon sekiz yüz altmış yedi
bin yedi yüz elli iki dolar masraf ve dahiliyeden üç milyon dört yüz yetmiş yedi dolara
sergi dahilindeki mevakiin bedel idaresinden almak üzere bir milyon yüz yetmiş sekiz bin

MEKTUP
MEDİHA'DAN NEVBER'E
Azizem Efendim!
"Arz-ı Babilden mi? geldi bu ne bir sihr-i acib
Ger itab eylerse de mazmunu imma dil-ferib
İhsan-name-i aliyeleri dest-i tazim ve iftihar ile alındı.

- 62 -

"Mülakat va'dinin incaz olunmamasından dolayı beyan-ı teessür buruluyor.!
"Halbuki ben deniz bir iki günden beri uğradığım şiddetli bir nezleden o kadar
zedelenmiş, o kadar rahatsız olmuştum ki adeta hastalanmış ve akşama kadar yataktan
.alkmamağa muktedir olamamıştım! Bu mazeretten dolayı temenna-yı afv ederim
"Malum-ı ismetaneleri olmak lazım gelir ki
Mabadı var.

Beşyüz kırk altı dolar hasilat vuku bulmuştur.
Şimdilik yevmiye seksen bin dolar hasılata mukabil on beş bin dolar masarif vardır, Sergi-i
• .müminin

daha altmış gün açık bulunarak bu zaman zarfında sekiz milyon altı yüz bin

olar hasılat-ı safiye istihsal olunacağı farz edilirse bu sergi Amerikalılar'a on beş milyon
olar yani yetmiş beş milyon Frank'a mal olacaktır.
Bundan başka Şikago okullarının kısm-ı azamı izhar-ı iflas eylediği gibi açık
calanlar dahi ümit ettikleri karın yüzde onunu istihsal edebilmişlerdir.

KISM-1 EDEBİ
FELAKET

Felaket ruhun sukun ve asayişini ihlal eden ve arzu ve hissiyatımıza gayr-ı muvafık
gelen veyahut gerek servet ve ikbal ve gerek

sıhhat-ı vücudumuza iras-ı zarar eyleyen

ahval-i vakayiden ibarettir.
Bir insan düçar-ı edbar ve felaket olunca bir me'yüsiyet-i tammeye müstağrik olur.
Yalnız bir cihetten giriftar olduğu felaket yavaş yavaş kendisini her taraftan istila eder.
Tarik-i hayatta kendini müsafireten kabul edecek hiç kimse bulamaz.
Bi-tap ve bi derman kalan biçare bedbaht birazcık meks ve aram için kapılar çalar lakin
çare bulunmaz. Taab ve meşakadan bi-zar olur. İkna edecek yer arar ayva ki umumi
yollardaki ağaçlardan başka bir şey bulamaz. Bu haliyle bedbaht her kesin nazarında bir
sefil ve serseri addedilmemek için çalışır.
Felaket umüm-ı

alem-i insaniyetinde dehşetle hüküm sürer bir illettir. Ömrün her

çağında insanı birden bire pençe-i kahrına alır. Hiç bir kimse nasıl bir tedbire müracaat
ederse ne kadar musteygizane hareket eylerse eylesin gelecek bir felaketten tahlis-i giryan
edemez. Felaket illetinin tedabir-i tahaffuziyesi yoktur. Bu sebebten insan beden ve ruhunu
felaketten firara değil
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Belki felakete tahammüle

alıştırmak

daha akilane bir harekettir.

ümkün olabilir bir surette olsun ve gerek def ve izalesi için bir ilacı bulu
lde insanın felakete karşı en birinci istimal edebileceği silah cesarettir.
Ruhun teessüratı insanı düçar-ı me'yüsiyet eder. Tekmil-i 'azayı bedene bir rehavet
·e dermansızlık verir. Böyle bir halde insan çare-i halasını düşünmeye muktedir olamaz .
• ünkü akl-ı beşer muhakemeden

aciz kalır. Bu halde ümit ve çare korunma bile ye'se

eydan vermeyip sebat ile baht ve taliden bala pervaz olmalıdır.
elaketzedeler iki sınıfa ayrılabilir:
Bir sınıf sefalet ve felaket yükü altında tahammüle alışır ve gelen bir felaketle
cenkleşmeye kalkışmayıp gerdanda olur. Böyle insanlara felaketin eza ve ıstırabı tekmil-i

ruvvetle görünmez. Nitekim

rüzgarın

zahmetdar olurlar. Felaketzedeganın

şiddet-i hubübuna

baş eğen ağaçlar daha az

diğer kısmı ise felaketle pençeleşmek

ve onu def

etmek için la yenkati' uğraşırlar.
Ve tekmil-i kuvve-i bedenlerini

akıl ve fikirlerini, hasıl-ı havas-ı zahireye ve

atınların vurüd eden felaketle işgal eyler. Ve nihayet derece bir azap ve ıstıraba hedef
olurlar.
Hayatın süret-i adiyede cereyanında hissiyat bir çok cihetle münkasim olacağından
ek şiddetli görülmez. Felaket zamanı ise insanın kaffe-i hesabatı kendinde müctemadır.
Hayatın hakiki iyilik ve fenalıkları bu zamana pek iyi fark ve temeyyüz olunur. Zayıf ve
her şeyden etkilenen aciz bir insan vakt-i edbarda bazen bir kahraman kesilir.
Daima bir ikbal ve haşmet içinde bulunup asla felakete doğru bir adım atmamış
olanlara kalb-i beşeri tanımak gayr-ı mümkündür. Onlar mesara-yı hayata yabancıdırlar.
Bir felaketzedenin hissiyatını rıh ve alamını takdirde aciz bulunurlar.
Bir felaketzedenin ahvaline nazar-ı ibret ve terehhümle bakmak insanlar için büyük
bir ders-i hikmettir.
Ii kalpli olanlar için bir elemdir.
Yedeye mütederris ve felaketini tahfife çaresaz olmak kadar dünyada lezzetli bir
şey yoktur. Merd-i kamil asla hatırdan çıkarmamalı ve itiraf etmelidir ki ; (Felaket) gerek
kavanin-i tabiiyye ve mevzüa tahtında gerek küçük bir vahşi kalebesiyle bir medeni hanesi
veya bir mağara ile ali konaklar köşkler içinde hasılı her yerde her iklimde her mevsimde
neşv u nema bulur.
Servet-i visamandan mahrum aile akraba gibi bir çok cihetlerce halen bedbaht bir
adam baht ve tabiin seyyiesiyle her bir esbab-ı ikbalden cüda kalır ve bir tesadüf dest-res
olabileceği bazı ufak tefek nimetlerden kendini ayırır ve böyle bir hal-i edbarda bulunur ki
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kalbine teselli-i bahş olacak bir kadın veya bir muhibb-i
~ na-saz

onlardan

kendisini

tefrik

eylerse

felaket

samimi kendini terk eder veya tali

içinde

felakete

giriftar olmuş olur. Kadir-i Mutlak böyle bi çarelere müdederris

mesaib

ve tesliyet

arasında

afata

bahş olsun!

MÜTENEVVİ'A

Mevze-i

Hümayunda

bürde-i

asar-ı

İslamiye

şubesinin

keşadına

olunmuştur. Bu şebeke Karaman 'da bir cami'den ihraç ve naklolunan

teşebbüs

çini mihrab ile

sedefli rahleler kutular eski cam kandiller ve saire teşhir edilecektir.

(ÇİNLİLER'İN İ'TİKADAT-1 GARİBELERİ)

Çinliler'in irtikab-ı cürüm ve cinayet ve ettiklerinde kabahatin derecesine göre şedid
idam cezalarıyla mücazat ettikleri gibi kabayih-i cüziyyeden rnadüd yani haddeden ziyade
afyona mübtela olanların hafif idam cezalarıyla mücazat olunurlar.

En az böyle bir

abahatten dolayı Çinliler'in kanunlarınca adamı diri olarak toprağa defnederler.
Çinliler'in

i 'tikadınca

hayyen toprağa defn olanların

rüz-i cezada daima diri

kalacakları ve mücazat-ı azimeden olarak sulben veyahut katlen idam edilenler ahirette de
aşlarını koltukları arasında başşız ölü halinde bulunacaklar imiş.

Sahib-i İmtiyaz
Kufi Zada
Mustafa Asıf
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\
6 Rebiu'l-Ahir sene 1311

(Pazartesi)

54 Aded Sene

erait-i İştira

Mahall-i Müracaat

efkoşeden maada mahaller için bir

Kıbrıs Ceziresi'nde Lefkoşe şehri'nde

eneliği posta ücretiyle beraber

Turunçluda

Osmanlı Kıraathane Matbaası

Umür-ı İdare ve tahririye için matbaa

KIBRIS
1310

-3.I'ım İngiliz Lirasıdır.

namına müracaat olunur.

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

(Şimdilik Pazartesi Günleri neşrolunur.)

16 Teşrin-i Evvel İfrenci sene 1893 (Siyasiyat, Edebiyat ve Funundan bahseder) 4
Teşrin-i Evvel Rumi sene 1309

İFADE-İ MAHSUSA

Ceziremiz ahali-i İslamiyesinin manen ve maddeten terakkisi ve bu terakkinin
mümkün mertebe süratle husule icabat-ı zamana göre neşr ve tamim-i maarifle mümkün
olabileceğini şimdiye kadar müteaddid bendlerimizle isbata çalışmış idik.
Cezire'de sakin ve mütemekkin olan ahali-i İslamiye beyninde maarif ve kemalatın
matlüb vecihle neşr ve tamimi ömr-i beşerin kifayet edemiyeceği bir zamana mutavakkıf
ve mümteniu'l-icra olduğunu iddia eden sade dilan ve köle binan ile hiç bir vakitte nem
efkar olamıyarak deriz ki;
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Mensub olduğumuz din-i mübinimiz ahkam-ı münifesinin tefhim ve tebli-i vazayifi
ulemaya ve ashab-ı iktidara aittir.
Müderrisin ve muallimin yalnız şehir ve kasabatta bir dereceye kadar tedrisat-ı
ilmiye ile izale-i cehle gayret eylemeleri

görülmekte

ise de usül-i cariye tedrisinin

hasebe'z-zaman kafi bir hal ve derecede olmadığını söylememek husül-i salah ve necatı
kabul eylememek

demektir.

Tafsilen

ictinaben

yalnız

şunu söyleyelimki

şehir ve

kasabalarda bir çok ulema ve hocalarımız bulunuyorsa da bunların kaçı bihak istifade
olunacak icraatte bulunuyor.?
İzale-i cehl hadim bir çok medreseler ve bir çok mektebler sözde tedris ve talim ile
iştigal ediyor. Erbab-ı ebsar'ın hakkıyla inzar-ı dikkatini celb edebilecek ahvaldendir ki
meslek tahsili suluk ile müddet-i medide medrerse ve mekteblerde

bulunduktan

sonra

tedris ve talime muktedir olub da öyle bir vazifeyi deruhte eylemiş kaç talebe huruç
etmiştir
Mekteblerimizden

her sene bir çokları müntehi-yi şahadetnane

ahzıyla kamiyab

olur. Lakin teessüfe şayan ahvalden değilmidir ki bunlarda muhzan programların adem-i
intizamından ve noksan talimden dolayı muzırr ahlaksızlık hüküm sürüyor
Asıl mader-i istikbalimiz olan muhadderat ise merdüd bir terbiyeye maruz oluyor.
Cühela daimi surette irşada muhtaçtır. İrşad ancak bihak tebli ve tefhim bir ilm u
vuküfname tevakkuf eder. Bu ise ancak medaris ve mekatibimizin luzum derecede ıslah ve
tamimiyle mümkün olabilir.
Mahafil-i ilmiyeye, mevaki-i tashiyeye uğramayıp ceht-i dalalet ve seyahete püyan
ve şitaptan olan düşkünler makam-ı lazinede serd ve ityan olunacak derecede az değildir.
Bunlar ıslah ve irşad olunmalıdır.
İnsanda iki nevi hastalık tasavvur olunur: Bunlardan biri emraz-ı bedeniyedendir ki
kavaid-i hıfzu's-sıhhiyye

adem-i vukufla vücutlarını

muhafaza

edemiyenlerin

bu gibi

hastalıklarını etibba ve neşriyat-ı tıbbiye ve sıhhiye tedavi eyler müdavata rağbet hıfz-ı
sıhhata riayet eylemiyenler

dünyalarını

kayıp ederler.

Diğer

emraz-ı

bedenlerde def ve tarda ve tesviyye-i maraza himmet etmiyenlerde

diniyyedir

Ahiretlerini

ki
zayi

eylerler. Nihayeti olmamak ve nizamı gayr-i zail ve elemi hail bulunmak hasebiyle emraz-ı
bedeniyyenin def'-i çarelerine hizmet kadar elzem ve ehemdir.
Emraz-ı bedeniyyeyi

def ve sıhhat-ı umümiyeyi

muhafazaya mahsus tabibler ve

memurlar vardır. Hamiyyetli bir çok erbab-ı iktidarda kavaid-i sıhhiyeyi kitab, risale ve
gazete halinde neşr etmektedirler.
Emraz-ı

Diniyyenin

tesviyesi

ıçın mevcut
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olan ahvali

v ıslah ile beraber

mekteblerden

okunan derslere ve bilhassa tıbbiye mükemmel

bir türbe-i İslamiye ile

mütehalli etmeye ehemmiyet vereli ve medreselerden de fazla ve ulema yetiştirmek için
icab eden tedabiri itthaz eylemeli.
Bu maarif-i
Yazmaktan

İslamiyenin

terakkisi

çekinmeyeceğimizden

hakkında

acizane

karşılarımızın

da

efkarımızı
efkarımıza

usanmıyarak
muvafakatla

muavenetlerine mazhariyetimize ümitvarız.

AHV AL-İ ALEM

Bundan iki sene evvel Feransa Donanması'nın
ziyaretini iade etmek üzere Rusya Devleti tarafından

Karunşitade

vuku bulmuş olan

Tolun'a gönderilmesi

mukarrer

ulunan donanmanın araya zaman-ı muvaseleti takarrur etmekte olmasına mebni mezkur
donanma heyeti şerefine olarak icra kılınacak merasim-i istikbaliyenin Fransa Hükümeti ile
Paristeki Rusya Sefiri Baron (Domore Nihayim) arasında ahiren cereyan eden müzakerat
üzerine tayin edilmiş olduğu telgraf-ı havadis sırasında yazılmıştı
Paristen bu hususta Lovel Dohamboroğ Gazetesine irsal olunan bir mektubta beyan
edildiğine göre Baron (Damore Nihayim) müzakerat-ı vaki'a esnasında Rusya Donanması
hakkındaki merasim-i istikbaliyenin

düvel-i s3airece bais-i iğfar olabilecek bir mahiyeti

haiz olmayarak bir muamele-i dostaneden ibaret kalmasını teklif etmekle Feransa Devleti
anibinden ol babda bir güne tezahürat-ı gayr-i layika vuküuna meydan verilmeyeceğine
dair teminat-I katiyye i'ta edilmiş olduğu cihetle ŞU iade-i ziyaret maddesinin münasebat-ı
hariciyece

sü-i te'siratı mücib

olmaktan

beri bulunacağı

zannolunmaktadır.

Fransa

Gazetelerinin başkaları dahi bu madde hakkında yazmış oldukları makalelerde merasim-i
atiye-i istikbaliyenin Kurunşitat ziyareti hengamındaki merasim-i istikbaliye derecesinde
bulunacağını dermeyan ve benaberin bundan dolayı zerre kadar müşkilat zuhuruna mahall
bırakılmayacağını tezkir ve ityan eyliyor.
Roma'dan
şayan-ı dikkattir.

(Tağbilat ) Gazetesine keşide olunan bir telgrafnamenin
İş bu

telgrafnamede

Tolon

Ziyaretinin

mahiyyet-i

meali dahi
haliyesine

müteallik olarak Rusya Devleti tarafından ittfak-ı müselles Devletlerine telgraf katiyye icra
kılınmış olduğu işar edilmiştir ki bu cihet dahi ziyaret-i mebus anhanın sırf bir muarnele-i
dostane halinde bulunması devleteyn-i müşarun ileyhimce bilhassa mültezim olduğuna bir
delil-i metin addolunuyor.
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Ahval-ı meşrühaya nazaran İngiltere Ak Deniz Donanmasının
··~rası takarrur eden seyahatın ehemmiyet-i

İtalya sevahiline

siyasiyeden azade bulunacağı bir kat daha

taayyün eder.

HAVADİS-İ CEZİRE

İblatansiya Karyeli Emin Beyoğlu İbrahim rnah-ı hal İfrencinin geçen üçüncü Salı
günü validesiyle Üvey Babası MAhmud Tuvari kavga eder olduklarını ve anası şiddetle
darb olunmakta olduğunu gördüğünde kurtarmak üzere iken o şiddetli darbler merkum
rahim'e dahi isabet ederek kafası yarılmış ve kan seyelan etmeye başladığından şiddet-i
darbdan yere düşmüş

ve kendisini

alarak

hemen

belinde

olan bı9çakla

merkum

Mahmud'un iki küreği arasına sokmuş olduğundan merkum Mahmud yere düşmüş ve
akırdısı kesilerek üç gün sonra terk-i hayat müstear eylemiş ve merkum İbrahim'in
aşından öyle kanlar akarak firar eylemiş ve merkum

kafasından

aldığı cerihadan

müteessir olacağı aşikar ise de şimdiki halde gaibte olmak münasebetiyle

Odim Karyesi

Polis memuru Fuzi onbaşı ifa-yı vazife yolunda icra-yı taharri etmekte olduğu işarat-ı
mahalli yeden anlaşılmıştır.

KIBRIS MEVLEVi ŞEYHLİGİ

Kıbrıs Mevlevi Dergahı-ı Şerifesi şeyhliğine reşadetli Mehmed Celal Efendi'nin
tayın olunduğunu
olarak

merci-i

yazmıştık.
ahalisinden

Ve kere-i emr tayinini mübeşşir meşihatnamesini
izam

olunan

Selim

Dede

Efendi

şehrimize

hamil

bi'l-vusül

meşihatname-i rnezbüreyi şeyh-i muma ileyhe teslim eylemiş olduğu mealmernnüniyet
istihbar kılınmıştır.

Geçen nüshamızda fiil-i cinayet katilden dolayı firarda bulunan Ekseroğno Karyeli
Ahmed Menari'nin bu kere polis tarafından der dest olunarak Lefkoşe Hapishanesine
naklolunduğu cümle-i müstahberat-ı mevsükemizden bulunmuştur.
Dirayet ve Gayretle umür-i inzibatiye ve asayişin temin ve devamında ihraz-ı
muvaffakiyet eden polis zabıtı Rifatlı Şevki Efendi'nin tedbiri ve firarilerin derdestiyle
tekrar vuküuna meydan vermemek hususunda cesaret ve gayret cihetiyle kesb-i iştihar ve
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temeyyüz eden Çavuş'un himmeti cidden şayan-ı taktir ve şükrandır. Binaen aleyh merkum
Çavuşun maiyyetinede bulunan efrad-ı zabtiyenin dahi bu babda ibraz eyledikleri sadakat
ve ibzal ettikleri hizmet-i vazife-i şinasaneleri calib-i memnuniyettir.

Lefkoşe'de ve Cezire'nin bilumum kasabat ve kurasında darb, cerh gibi töhmetler
vukü bulmakta olduğuna dair haberler alınmakta ise de evvel ve ahir dediğimiz gibi umür-i
inzibatiyenin tamamıyla hüsn-i muhafazasına muvaffakiyet idare-i sabikamn ittihaz ettiği
ül ve mesleğe ricat ile husul pezir olacağından bu gibi mevaddın birer birer şerh ve
izahından sarf-ı nazar olunmuştur.

ŞU'ANAT-1 OSMANİYE

Saye-i muvaffakiyet-vaye-i

Hazreti Şehriyaride mülkümüzde

olan atban teşekkül

etmekte olan yerli kumpanyalara ilaveten bu kere dahi zevat-ı muteber altı bin lira sermaye
yazıyla bir çorab fabrikası

keşad ve tesisine mübaşeret

olunduğu

evrak-ı havadiste

görülmüştür.

Paris'te Sanayi-i İslamiye Sergisi

Pariste Sanayi Dairesinde Sanayi-i İslamiyeye müteallik bir sergi kesadı der dest
olunduğu yazmıştık.

Mezkur Sergi teşhir olunacak mesnüat-ı

İslamiye kamilen cem'

edilerek bugünlerde resm-i keşadi derdest icra buunduğu cihetle bu sergi hakkında bazı
malumat iktisabı münasib görülmüştür.

HAVADİS-İ CEZİRE

Rusya Zırhlılarından Rusalfa nam sefine-i harbiyenin Bahr-ı Baltık'da zuhur eden
şiddetli bir fırtına esnasında tayfa ve zabıtaniyle beraber gark olduğunu yazmıştık.
Bu kere Paris'ten vurud eden gazetelerden müsteban olduğuna göre Fransa Reis-i
Cumhuru Mösye Farlo hazretleri sefine-i mezkürenin garkını istihbar eder etmek olan
Danimarka'da
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İHBARNAME İLANİDİR

Baf Kazasına

tabi Teremtosa

Karyesi

sakinlerinden

olub Lefkoşe'de

zabtiye

_Jehrned Abdurrahman tarafından ismi derün-i ihbarnamede muharrer-i müddei tarafından
aleyhine ikame olunan devadan dolayı hakkınızda müddei avukatı tarafından süret-i zirde

estür ayare havi bir kıta ihbarname tastir kılınmış olduğu malümunuzdır.
İş bu ihbarname Ceride-i Kıbrı'a sureti atide muharrer derç edilmişitr. Müddei
-e-

remtoşa Karyeli Kamil Mehrned
Müddei aleyh karye-i mezbüreli olup Lefkoşe'de zabtiye Mehrned Abdurrahman

Baf Kaza Mahkemesi nezdinde sene 1893 numara Terem tosa karyesi sakinlerinden Kamil
Iehrned tarafından aleyhinizde ikame olunan davadan beyninizden dolayı emval-i gayr-i
enkülenizi ( .... ) ederek ve posta vasıtasıyla başkaca tarafınıza bir kıta celbname dahi

ıebellü edildiğinden iş bu 1893 senesi şehr-i Kanun-i Evvel'in yirmi yedinci günü Baf Kaza
_.Iahkemesi huzurunda

muhakememiz

ruyet ve fasıl olunacağından

yevm-i mezkurde

rable'z-zeval saati'l-ifranca onda mahkeme-i mezbürede hazır bulunarak bir itirazınız var
·e beyan etmek üzre iş bu bir kıta ihbar-name ile ilan olunur.
fi 7 Teşrin-i Evvel 93

Müddei Vekili
Ahmed Muhsin

Bulunan

Rusya

Çarı hazretlerine

bir telgrafname

kasidesiyle

beyan-ı

taziyet

eylemiştir.
Fransa Bahriye Nazırı dahi Rusya Bahriye Nezaretine bu kazadan dolayı ba telgraf
eyan-ı teessür ve teessüf eylemiştir.

Almanya Kônün-i Askeri

Almanya'da

mevki-i tatbika vazına ibtidar edilmiş olan kanun-ı cedid-i askeri

mucibince Prusya asakir-i muvazzafası miktarına elli dört bin kişi ilave edilmesi mukarrer
bulduğundan

bu askerin

ikametine

mahsus

lazım gelen

kışlaların

süratle

inşasına

mubüşeret olunduğu gazetelerde görülmüştür.

İtalya'da Gümrükler'de

ve Portekiz'de
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Posta İdaresinde

ihtilasat vuku bulduğu

ahiren tebeyyün eylemiştir.
İtalya Gümrüklerinde keşfolunan ihtilasatın miktarı henüz beyan olunmuyor isede
Portekiz postahanesinden

beş yüz bin frank ihtilas olunmuş iduğu (Lizbon)dan haber

·eriliyor.

"RUSYA VE FRANSA"

Rusya Donanmasının

Tolon'a zaman seyahati takarrub etmekte olmasına mebni

mezkur donanma zabıtanı şerefeine icra kılınacak merasim-i istikbaliyenin

geçen hafta

··amilen tayin edilmiş olduğu ve fakat merasim-i mezbürerıin sırf bir muamele-i dostane
mahiyetini tecavüz etmemesi mukarrer bulunduğu malümat-ı varide cümlesindendir.

(KIBRIS'IN TEFRİKASI)
Yadigar-ı Muhabbet

Müellifi

:vlabadı var.

Nazım

Muhibbeniz

bir

mukteza-yı

tab'

ve

meslek-i

daimi

vaka-i

uhte

riayet

edenlerindenim. Kalbim merkez-i sadakatte sabit ve mübennidir. Meşrebim ise her cailiği
hiç bir vakitte tenezzül etmez.
"

Hakkımdaki

ibraz

buyrulan

iltifat

ve

teveccühat

zerre

pervanelerine

müteşekkirim. Ve inşallah-ı Teala o teveccüh kuvvetiyle şahid gülcehre-i emelin mirat-ı
teyessürde rü-nerna olabileceğinden eminim
"Mamafih hakk-ı acizanemde temadi-i hissiyat teveccüh-karanelerini

istida tesri

iradelerinin infazı hususunda zimmet-i sadakat hususiyete terettüp eden vazifeyi derhal icra
etmeye mütevakkıf olduğunu

bildiğimden

bu gün mücerred

şerefyab olabilmek için bir saat sonra tasdia şitab ede.
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mülakat-ı

seniyyelerine

ROSALGA ZIRHLISI

Rusya

mensüb

Donanmasına

(Rosalga)

Zırhlısının

ahiren

(Reval)'dan

Helsingofor)'a gitmekte iken gark olduğuna dair deveran etmiş olan rivayetin tahakkuk
eylediği Rusya Resmi Gazetesi tarafından neşrolunmuştur.
Mezkur sefine-i harbiye'de on iki zabıt ile yüz altmış nefer mevcuttu.

KISM-I EDEBİ
ŞARKI
Bir hayli müddet kıldım tahayyül
..\lam-ı aşk göçtür tahammül
en olmadıkca yanımda ey gül

Hüznüm neşata etmez tahavvül

Bak! dehr-i dönek çor ve azabı
elb etti dilden aram ve hübi
Kuş eylesen de nay ve nubabı

Hüznüm neşata etmez tahavvül

Var ise cürmüm lutuf et de söyle
İkda de ki gel: reddetme öyle
Cam-ı firakı çektikce böyle

Hüznüm neşata etmez tahavvül !

Nazım

Cekmi arz eylerim baki dua-yı afiyet efendim
Hemşireniz.
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Vakt-ı muayyende Nevber Hanım'ın konağına gidildi.
Mucib Bey ber vech-i mutat akşama yakın kalemden avdet edip de gece odasına çekildiği
ırada keyfiyeti hemşiresinden

istibşar edince ve ba hususüs sevgilisi tarafından gelen

mektub ile ol babda yazılan cevabnameyi görünce gönlü bir şu'le-i cevval gibi tabakat-ı

urür ve saffatın en ali derecesine suud etmişti.
Hemen

saika-i

meserretle

yerinden

kalkıp

odanın

içinde dolaşmaya

Mediha

Hanım'a teşekkürler, minnetler, taktirler arz etmeye başladı.
Bu hal ile beraber bir saat kadar teati-i efkar ve idame-i neşat olunarak badehu
muma ileyha odadan çıktı.
Artık böyle bir gecede Mucib Bey'in gözler

Memalik-i

Osmaniye'de

Ticaret ve sanat ve sanayi ve Ticaret

Osmanlıların

tüccarına meyl ve himayeleri sanat ve ticaret-i Osmaniyenin terakkiden esbab-ı teehhürü
hal-i hazımda sanat ve ticaret-i dahiliyeniz asr-ı asımda Hazreti Padişahi'de müessesat-ı
nafia-i dahiliyemiz

Muharriri: Mehmed Kemal
Sanat ve ticaret Muvaffakiyet Komisyonunun mesüdiyet-i hayati-i medeniyenin ma
bihi'l-kıyami

olduğu için en ziyade ehemmiyetle

telakki

olunacak

mevad-ı

mutade

behadettir,
Dehşet ve saharide teşkil-i sufüf ile o latif mevaki-i vadiyeyi bir siyasetgah dehşet
intima

kalb

eden

cesim

ordulara

müheyyib

efva-i

nariyeye

mukavemetle

parlak

muzafferiyetlere mazhariyet ve diyar-ı baidede siyyet ve nam-ı milliyet ve kavmi ilan eden
merakib-i ticariyeye engin, hali ve vasidenizlerde
inzar

olan

sefain-i

harbiyeye

malikiyet

ile birer (?) şeklinde maharet-inzar-ı

mücerred

sanat

ve

ticaretin

mevaahib-i

aliyyesindendir. Çünkü servet-i kavmiye sanat ve ticariye ve sanaiyyeleri mefkut olduğu
takdirde okumak servetinden istifadesi temin olunmamış ve ihtiyacat-ı vefıreden müstağni
bulunamamış demektir. Zira kuvve-i inbatiyesi hat-ı kemalde bulunan arazinin mahsulatı
ve havi olduğu cevahir-i meadini ormanların hasılatını kalib-i ahere ifrağ etmek sanat ve
havayic

Yine kolay kolay uyku girebilir mi?
Mahbübesinden

varid olan iltifatnameyi o akşam bir defa değil seksen kere müştakane
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azar-ı

mütaaladan

geçirdi.

Fakat

bir türlü

gönlüne

kanaat-bahş

olmadı.

Okudukca

cuyacağı gelirdi.
O kadar sevdi, o kadar beğendi ki uyudu. O akşam koynuna koydu Biraz sonra yine
çıkıp mütehassisane okumağa koyuldu.
el-Hasıl, mebhüs anhu olan mektubun her kelimesi vucüd-ı sevda-perverine ifaze-i
ruh kabilinden idi.
_Juma ileyh, gece saat yediye kadar kendine mahsus bir takım hayalar ve tasavvurat ile
oyalandıkatan sonra yatağa girdi. Müsterihane suretle uyudu.
Mabadı var ..

Zarüriye-i insaniyerıin ma bihi'l-istikmali olan nuküda tahvil ile emr-i mubadeleyi
istihsal etmek ticaretle müyessir olabilir.
Tarih-i aleme ( ... ) inzar-ı itibar olunsa fevkalade servet-i tabiiyyeye yeni mahsuldar
araziye malik-i

cesime

hükümetler

ümran-ı medeniyetce

ve mesüdiyet-i

hayatiyece

nisbeten sağir fakat me'lüf-i ticaret hükümatın madünunda kaldıkları müşahede ediliyor.
O vadide daha ziyade imale-i nazar tetkik olunduk da aynı hükümet dahilinde biri
?) perver rneyyal-ı ticaret ve umran-ı diğeri muharib ve ticaretten mecanib-i sahibkran iki
hükümdar devirlerinin yekdiğerine mübayin ve nisbetsiz olduğu tayin eder.
Buna misal sahayif-i tarihiyenin her hangisi pişgah-ı mütaleaya alınsa her birinde
ayrı ayrı birer suretle tecelli eder.
Sanat ve ticaret servet-i memleketi servet dahi refah ve mesüdiyet-i
hayatiyeyi kefil olduğundan

ehemmiyeti

akse'l-gaye

maddiye-i

-i kemale varan bu iki meslek

hakkındaki bir kaç söz kafi görülmez. İnsanlar için vucüb-i katiyyede bulunduklarını ancak
tayin eder. Binaen aleyh o ilm-i vasinin tayin eylediği bu iki meslek hakkında tul ve draz
bast-ı temhidat sadedimizin haricinde kalır.
Asır-ı hazırda Cihan medeniyetinde

tevsi-i muamelat-ı icaret ve teksir-i esbab-ı

anat hususunda ifade-i zaman edilmeyerek her hükümette la yenkati bir faaliyet-i ciddiye
rünemüd ve bazı memleketlerin

birer birer o şahrah-ı itilada ihraz-ı kasabatı'ş-şevk

eyledikleri meşhüd olmakta bulunduğu gibi asr-ı hazır hazreti Padişahi'de Osmanlıların
dahi her hususta olduğu gibi ticaret ve kezalik sanat-ı umür-ı mühimmesine atf-ı nikah-ı
ihtisar eylemiş ve mücerret saye-i saadet-i sermaye-i hazreti

tacidaride

vayedar-ı

muvaffakiyet olarak ati için parlak bir devre-i maişete nailiyetleri basıra-i ibtihacımıza
incilasaz olan bunca müessir ve şuünat-ı yevmiye ile müsbet bulunmuştur.
Osmanlı nam Celalet ittisamını ab-ı rü-i iftihar bilen ve din-i mübin-i Ahmediyi
sirac-ı hidayet dünyeviye ve uhreviye ittihaz eden dindaşlarımız
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zaten mukteda-i behi

ulundukları Din-i mübin ol babda ki beher mesüdiyetlerini kafil ve müşevvek olmasını ve
.afile salar-ı Enbiya (S.A) efendimizin ümmet-i naciyeleri hakkındaki mevaid-i celile ve
'esayayı aliyyeleri ol merkezde sania pira-yı sudur olmuş olması her müslüman çalışmak
ve rnesüdiyet-i hayatiyesiyle uhreviyesinin bu vecihle esbab-ı istikmaliyesini hasr-ı vucüd
etmek ve caib ve belki feraiz-i diniyyesi ahkamı

Cümle-i mübeccilesi dahilinde tanınmıştır.

Lakin ahval-ı sairede olduğu misillu bu babda dahi ledüniyat ahvale irca-i inzar-ı
ınsaf edilmeyerek

veya edilmesini

manafi-i

arz-karanelerini

muvaffık

bulunmayarak

Mernalik-i Osmaniye'de terakki-i sanayi ve ticaret) alan bir sukün ve rehavette hevabide
·e pünhan kaldığını sermaye-i makal ittihaz eden Avrupa muharrirleri bazan bu yoldaki
insafsızlıklarını

evrak-ı

matbuat

üzerinde

dahi nakş eyledikleri

ve isnadat-ı

gayr-ı

muhikkeleriyle kavm-ı necib-i Osmaniye lisana verdikleri musadif inzar-ı teessüf ve vasıl-i
semah-ı teessürümüz olmakta olduğundan red-i aracif kabilinden olarak beyan-ı hal ve red
i abatile name-ı ran-ı makal olmakta bulunduğu da ender değilidr.
Bu kabilden geçende hem civarımız hükümetlerinin birine vuku bulan seyahatimde
sarnihıraş teessüfüm olan bazı güna taarruzat-ı şifahiyeye sed-i ahenin müdafaa-yı siper
ylemiş ve o hakikat-ı

uluvviyeye

karşı mübehvet

ve bi'n-nihaye

kanat-bahş

olarak

mülzem ve mahcüb kaldıklarını görmüş ettiysem de ne çare ki ticaret ve sanat ve ilim ve
marifet hususundaki be herimiz izhan-ı ecanibden süret-i memküsede temerküz eylemiş
olduğundan bu babda muktezi-i müdafaamızı evvela serd ve ityan ile izhar-ı hakayike ve
3aniyen sanayi ve ticaret-i

dahiliyemiz

nokta-i nazarından

irad-ı makale

çalışmak

arzusunda bulundum.

****
Osmanlılar

(Türkler)

hüviyet-i kavmiyemizi

muharib

fakat tacir değildir.

Cümle-i

mütehakkirasıyla

inzar-ı umürniyeye vaz etmek sevdasında bulunanlar bizi iyice

tanımayanlar olduğuna hüküm edivermesek pek zaruridir. Gerçi muharib sıfat şan-ı celalet
nişan kavmiyetimize cisban bir halet ve ata-yı subhaniyenin nev-i beni beşerde mütecelli
mezaya-yı ati'l-aliyesinden bulunmakla bizce sermaye-i mubahat-ı fazilettir. Fakat evsaf-ı
kavmiyemiz yalnız muharebeliğe münhasır olmayub esbab-ı fuyüzat-ı medeniyyeden olan
evsaf-ı saire-i külliye cami ve haiz bulunduğu ve binaen aleyh Osmanlılar
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muharib

oldukları derecede tacirde bulunduğu meşrühat-ı atiye ile tebyin edeceği vareste-i reyb ve
ıemandır. Mamafih:
Bunlar ya memamilek şahaneye üç beş gün vuku bulan ziyaretleri zarfında a.dab ve
ahval-ı kavmiyemizi

delaletine itimad eylediği cahil ve tercüman diye meydana çıkıp

akvat-ı yevmiyesini bin yalan dolanla tedarike çalışan sefil yadigarlardan irkilip ol vecihle
arz kala-yı maluma eden bir takım müerrihin ve seyyahinin

asarını mütalaa edenler

veyahut masal kabilinden sırf hurufat olmak üzere öteden beriden istima eyleyenlerdir.
Bu yolda hükmedişimiz

pek tabiidir! Zira, Osmanlılar

'ın muharib

oldukalrı

erecede sanayi ve ticarete rağib olduklarıa delaletimizin pek müteaddid olub tercihte biz
e mütehayyiziz. Mea haza bu defea müdafaamızı tarihe ibtina ederek uhüd-ı atikayı şamil
olan o vaka-yı rnaziyesi ve hiç bir güne mecburiyet ve ihtiraz neticesi olmayarak mücerred
mukteza-yı şime-i mihman-nevazi ve iltizam-ı tevsii daire-i ticaret hakkındaki i'ta edilmiş
olan imtiyazat icabını zikr etmek zaruretinde bulunduk. Mukaddemen dahi bu vadide ara
ıra evrak-ı havadiste bast-ı makalat edilmiş ve şevket-i Osmaniyenin afük-ı cihanda ve
lüle-i inzar-ı muhayed olduğu bir zamanda i'ta edilen ahitnameler hakkında söz söylenmiş
isede muktezay-yı

zamaniye

alınmamış olduğundan

tevfikan

muariyetimize

idare-i kelam etmeyi her nasılsa piş-i itinaya
kanaat-bahş

olamamış.

Uhüd-ı atikanın sır'ret-i

itasına gelince;
Bu usul en evvel devlet-i aliyye -i Osmaniye'de zuhur etmiş olmayub teessüs-i
devlet-ebed-müddetten

mukaddemki düvel-i şarkiyece kabul edilmiş bir adet olarak şarkta

mera bulunduğu ve mücerred Avrupa-yı Garbinin Memalik-i ŞArkiye ile ihtiyacı olan
devam-ı münasebat-ı siyasiye ile umür-ı ticariyesinin muhafazası emr-i mütenabehasına
mübteni olduğu tarih-i feth-i Kostantiniyye'den

üç yüz elli sene mukaddem

Şark-ı

Kayserlerinin LAtinlere vermiş oldukları imtiyazata dair atideki malümat-ı mücemmele-i
tarihiyye ile müsbittir.
Malum-ı

hakaik-i

şinasan-ı

ahval olduğu vecihle

kurün-ı

vüstada

Memalik-i

Şarkiye ile Avrupa-i Garbiye'de cereyan eden münasebat-ı devleteyn mütekabiliyetinden
kanaat ve ruhsat-ı resmiyye-i

mahsüsasına

mülasik bir kaide-i mutarradaya

müstenid

olduğundan iş bu kaideye ittibaen Garbi Avrupa ile şark arasında vuku bulan muamelat-ı
ticariye usül-ı serbestiye her ne kadar mukterin değil idiyse de yine külliyen zevat-ı pezir
olmayub arasıra mezuniyet-i vakia-yı muvakkate üzerine her iki tarafın sevahiline sefain-i
ticariye amed ve şad etmekte ve daye-i nevzad-ı terakkiyat-ı Garbiye olan şark mevridat ve
münasebat-ı vakiyeden dolayı olanca mahsulat ve muamelatını iyadi-i zuvvara isar ederek
ihtiyacaı-ı Garbiye'ye tehiyye-i esbab suhulet eylemekte idi.

- 77 -

Mabadı var..

Sühib-i İmtiyaz

Kufi Zada
Mustafa Asıf
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3 Adet Sene 7.

(Pazartesi)

rait-i İştira

Cemaziye'l-Evvel

sene 1314

Mahall-i Müracaat

efkoşe' den maada mahaller için bir

Kıbrıs Ceziresi'nde Lefkoşe şehri'nde

eliği posta ücretiyle beraber

Turunçluda

Osmanlı Kıraathane Matbaası

Umür-ı İdare ve tahririye için matbaa

KIBRIS
1310

-:mm İngiliz Lirasıdır.

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.

ta ücreti verilmeyen mektuplar
kabul olunmaz

(Şimdilik Pazartesi Günleri neşrolunur.)

13. Teşrin-i Sani İfrenci sene 1893. (Siyasiyat, Edebiyat ve Funündan bahseder) 1.
Teşrin-i Sani Rumi sene 1309

İFADE-İ MAHSUSA

Ceziremiz

ittihaz olunan tedabir-i sıhhiye ve gerek ahali tarafından

hastalıkların tedavi-i seriasına edilen himmet-i müternadiye
emraz-ı mühlikeden

siyasiyesinde

sıhhat ve

lehu'l-Hamd

masun bulunmuş olduğu gibi bu sene sinain-i sabikaya nisbeten

mevsim-i hararet hikemini şiddetler icra ettiği halde adi hastalıklara dahi nasiren vuku
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rulmuştur. Ahalimiz

geçenlere kadar giriftar oldukları hastalıkları

tedavi için tabibe

üracaatı abes sakil görmekte ve bu surette en hafifi bir hastalıkla bir çok sahib-i firaş
dukları halde yalnız akla gelen ve yahut öteden beriden işitilen bir takım esassız ve
-emeresiz şeyleri ilaç nevinden olarak istimal eylemekte idiler. Şu bir iki sene zarfında
iblerin

menfaatı

ve hizakatı

taammümen

anlaşıldıkca

her

kesler

hastalanmaya

şlamasıyla hekime müracaata müracaat etmekte ve hastalığın nevi şiddettine göre az bir
akit içinde kesb-i ifa.kat eylemekte bulunmuşlardır.
Bu cümle ile beraber fukara ve bi vayegan hastalar için bir melce-i hakiki olan
-~~tahanelerin tesisi ceziremiz için ne büyük nimet ve ne derecede bir fıil-i hayr ve şevkat
duğu tavsif eden azadedir.
Bu kere samia-nevaz memnuniyet ve mahzaziyetimiz olan bir vaka-yı harikanın şu
ünasebetle dercini ve ait olanlara alenen teşekkür etmeye vazifeden addediyoruz.
Lefkoşe'de otuz yaşlarında zenciye bir ha=tun arkasında olan kemiklerin biri her
nasılsa dahilen bir fenalığa uğrayıb şeker hastalığı gibi başkaca maraz dahi tevlid ederek
ır
Çok zaman sahib-i firaş olarak bulunduğu mahalde kalmış ve nihayet hayatından
..:mit kesilmişti.
Kendisi bi kes ve fukara olduğundan hastahaneye nakil olunmuş ve orada dokuz ay
aldıktan sonra gerek ser-tabib doktor Haydestram'ın ve gerrek doktor İstevi'nin nezaret
'e tedavi hususunda himmet-i ciddiye gayret müşfikelri ve hastahane taba ve hademesinin
.iahi dikkat ve hizmet-i mebrüre ve mervan-karileri ile bi iznillah kesb-i ifakat ve kuvvet
ederek geçen gün hanesine

avdet etmiş ve ekliye ve şurbiye ve sairesi için dahi

·endisinden bir şey taleb ve alız olunmamıştır.
Şu vaka-i nümüna ve misal ittihazıyla derç ve ilan etmekten maksadımız her ne
· astalık olursa olsun derhal bir tabibe müracaat olunması elzem ve ehemm olduğu gibi
fukaradan bulunan hasta ve dertmenelerin

hastahaneye

müraccat eylemelerinei

tavsiye

etmektedir. Çok fukara bulunur ki emraz-ı muhtelife ile ötede beride ah ve enin ile ifna-yı
iicı1d ve imha-yı hayat eylemektedirler.

Bunlar hastahanelere müracaat ettikleri haklde

reddolunmayub balada şerh ve izah ettiğimiz vecihle haklarında hüsn-i tedavi ve nezaret
edileceğine emniyetimiz berkemaldir.
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AHV AL-İ ALEM

Rusya ve İngiliz Donanmalarının

Fransa ve İtalya Limanlarını ziyaret etmelerine

rezahürat-ı muhtelife manası verilip müşkişatı dai olmalarından endişe olunmakta iken ifa
yı ziyaret edenler ile ziyareti kabul edenler arasından taati olunan makalat ile ilan edilen
amal-i sulhperverane O kadar hüsn-i tesir hasıl etmiştir ki ziyaret-i vakianın neticesi sulh
ye müsalemetin en cüzi bir halden adi ve biri olarak devam edeceğine ve kavi ve en ziyade
itminan-ı bahş bir delil addolunmaktadır.
Lonra'nın (Deyli Nuyuz) Gazete'si Feransa'nın isbat etmiş olduğu hazın ve ihtiyati
bir süret-i husüsada sezavar taktir ve tahsin add ile badema Fransa'nın efkar ve amal-ı
ulhperveranesi hakkında şek ve şüphe etmek caiz olmayacağını beyan eylemiştir.
Mezkur Gazete Almanya'nın vakurane bir hatt-ı hareket ittihaz eylemesinden ve
vusturya'nın

sulha

olan

ihtiyacının

şiddetini

taktir

eylemekte

bulunduğundan

ve

İtalya'nın ahval-i maziyesi tedarükat ve techizat-ı askeriyeden sarf-ı nazar etmesini icab
ettirdiğinden
ilahperveranesi

bahis

ile

Rusya

müsellem

İmparatoru

bulunduğundan

(Aleksandra)

tedarükat-ı

Hazretlerinin

askeriye

uğrunda

amal-i
tahsisat

fevkaladeye artık luzüm kalmamış olacağını dermeyan etmiştir.
Diğer Gazeteler ve hatta Almanya matbuatının bir kısmı bu fikrin rehine-i sebab
olduğunu tasdik etmekte olduklarından Almanya Meclis-i Mebüsani içtima ettiği zaman
bilcümle devletlerin taklil-i kuva-yı askeriye edebilmeleri için Almanya'nı hüsn-i misal
olması teklif olunacağı ihbar-ı ahiredendir.
İtalya Devleti ahval-i maliyesinin adem-i müsadesine mebni dört sene evvel beş
yüz elli dört milyon Franka kadar iblağ edilmiş olan musarefat-ı seneviye-i askeriyesinin
tedricen üç yüz kırk üç milyon franka tenezzül ile senevi iki yüz On bir milyon tenkihat
eylemiş olduğundan başka baş vekil Mösyö( Ciyolti)'nin (Drojo) Kasabasında
olunan ziyafette vuku bulan ifadata nazaran mesarifat-ı

mezkılrede

keside

(....?) tenkihat-ı

mühimme icra olunacağı cihetle kısmen tahdid-i masarifat-ı askeriyeye mübaşeret edilmiş
denilebilir.
Yunan

Kıralı

Yorki

Hazretleri

seyahatında

Atina'ya

avdet

etmiş

meclis-i

mebüsanın teşrin-i evvel Rumi'nin yirmi yedinci günü içtimasına karar verilmiştir.
Mösyo (Terikopi)'nin yüz milyon Frank istikrazına muvafık olmaması üzerine
istifa ile yerine tayin olunan Mösyo (Sutiropolo) ahval-i Maliyesinin ( ... ?) bir dereceye
kadar tehvin

edebileceği

ümidi

ile iki buçuk
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sene müddetle

duyün-i umümiye-i

'unaniye'rıin faiz ve takasitini ne kadar yerine faizli tahvilat ile tediye etmek gibi bir
.eşebbüste bulunmuş olduğu malumdur.
Teşebbü-i vaki mumür-ı maliyenin iğtişasını ber-taraf edememekle berabe itham ve
tahvilat ve kavaim-i Yunaniyenin

bir kat daha dedenni-i fiatını mucib olup alelumum

muamelat-ı ticariye ve menaiye sekenedar olmağla Yunanistan'ın her tarafından son derece
· ir muzayeka hüküm-ferma olmağa başlamıştır.
Fazla olarak Almanyalı dainler taktirine tahvilat ile faiz ve taksit tediyesi teşebbüsü
aleyhine protesto

etmiş olduklarından

mesele-i maliye bir kat dahi kesb ve hamet

eylemiştir.

HAV ADİS-İ CEZİRE)

(TEVECÜCHAT)
Vazaif-i memuriyetlerini

hüsn-i ifade-i mesai ve gayretleri müşahid olan Kıbrıs

Ceziresi meclis-i muarif azasından Rıfatlı Ahmet Vasıf ve Nami Efendilere rütbe-i salise

Kıbrıs

Ceziresi

Mahkeme-i

Şeriyye

baş katibi

müderris

Ahmet

Muhyiddin

Efendi'ye vezayif-i memuriyetini hüsn-i ifa etmekte olmasına mebni dördüncü rütbeden
meddi

SİRKAT

Omorfo Nahiyesi'ne tabi Kadakopya Karyesi'ndeki

Kilise şehr-i teşrin-i Saninin

birinci Çarşanba gecesi bir takım hırsızlar tarafından keşad olunarak 5,000,000 kuruşluk
miktarı gümüş sirkat olunduğu ve polise edilen ihbar üzerine taharriyat-ı

Iazıme icra

edilmekte olduğu istihbar kılınmıştır.

Limasol'da neşrolunan
neşrederek köy düğünlerinin

Salbikes

Gazetesi Duvar hırsızları

hakkında

bir bend

başlamasıyla duvar hırsızlığı da yüz göstermeye başlamış

çünkü düğünlerde adet hükmüne girmişitr.
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Bu hususta tabii düğün sahipleri

murad olunmayup

sariklerin

baş göstermiş

olduklarını

ilan

etmek için öldüğü beyan olunmuştur.
Buna delil olarak
davar sirkat olduğuna

geçen hafta zarfında

malümat-ı

mevsüke

Limasol

Kazası

dahilinde

doksan

üç re'e

üzerine neşetmişitr.

KAZA

Lefkoşe'de Fenaromni

Çrşısında

Sayd Yeri furuht

etmekle

İzamorıün dükkanına her gün için avcılar gelmekte ve yedlerindeki
bırakarak iştiğal-zatiyelerine

gitmekte olduklarından

melüf dükkancı
tüfeklerini

terk ettikleri tüfeklerin

orada

dolu ulup

olmadığını anlamak üzere her vakit yoklamakta olan merkum dükkancı geçen günde öyle
bir harekette bulunmakta

iken meğer tüfek doluymuş ansızın ateş almasıyla karşısına

tesadüf eden on yaşlarında bir çocuğun yüzüne zararsız suretle isabet etmiş ve keyfiyet
polis tarafından haber alınması üzerine mahal-i vakaya yetişilerek izamı derdest edilmiş ve
kazazede çoçuk da hastahaneye iizam kılınmıştır.
Ahiren

alınan

malumata nazaran

carih

elli

liralık

kefalete

rapt

olunarak

salıverilmişitr.

MATBUAT-I MAHALLİYE

"Esnos" refikimiz cezirenin tebeddül idaresinden bir her kesce işrete hasıl olan
ibtila-ı tezayüt etmekte olduğundan bahisle bu gibi ahvalin meni hususunda Amerika
kavarıin Heyeti tarafından

ittihaz olunan tedabir-i manianın

ceziremizce

dahi tatbiki

hususuna ibzali-i himmet olunması luzümunu dermeyan etmiştir.

*********************
Refikimizin bu babta olan fikir ve mütaalasına iştirakla icabının icrasını Meclis-i
kavanin-i Heyet-i Kiramdan intizar ederiz. Kıbrıs.

Bu sene dahi "Doksan döret senesi evkat nizamnamesi" serlevhalı bir kanun laihası
Meclis-i

Kavaninin

keşadıyal

beraber

mevki-i

işitilmektedir.
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bahs-ı

müzakereye

vaz'

olunacağı

Böyle bir layiha piş nazar-ı mütaleaya alındıkta ahali-i İslamiye'rıin

hukukuna

temami-i riayet olunması hususun ait olanların nazar-ı dikkati celb ederiz.

423 Numaralı ve 1 O Teşrin-i Sani sene 93 tarihli ceride-i resmiye ile ilan olunan
harir kozası fiyatı:
Lefkoşe Kazası - Birinci sınıf be her kıyyesi sekiz şilin sekiz kuruş. İkinci sınıf be her
kıyyesi altı şilin altı kuruş. Üçüncü sınıf be her kıyyesi iki şilin dört kuruş yirmi para
Tuzla Kazası- Birinci sınıf be her kıyyesi sekiz şilin. İkinci sınıf be her kıyyesi dört
şilin dört buçuk kuruş.
Limasol Kazası- Birinci sınıf be her kıyyesi on şilin . İkinci sınıf be her kıyyesi beş
şilin beş kuruş.
Baf Kazası- Birinci sınıf be her kıyyesi on bir şilin. İkinci sınıf be her kıyyesi sekiz
şilin. Üçüncü sınıf be her kıyyesi beş şilin.
Girne Kazası- Birinci sınıf be her kıyyesi dokuz şilin dört buçuk kuruş ikinci sınıf
be her kıyyesi yedi şilin yedi kuruş.

SARILMIŞ HARİR FİYATI

Lefkoşe Kazası-Birinci sınıf be her kıyyesi bir lira altı şilin 6 kuruş. İkinci sınıf bir
lira. Üçüncü sınıf
Tuzla Kazası- Birinci sınıf bir lira sekiz şilin.
Limasol Kazası-Birinci sınıf bir lira yedi şilin
Mağosa Kazası- Birinci sınıf bir lira iki şilin iki kuruş
Baf Kazası- Birinci sınıf bir lira beş şilin. İkinci sınıf bir lira iki şilin. Üçüncü sınıf bir lira.
Girne Kazası- Birinci sınıf bir lira on şilin. İkinci sınıf bir lira altı şilin altı kuruş

MEKTUP
"Kıbrıs" Gazetesi İdare-i Aliyyesine altmışıncı numaralı gazete-i muteberelerinin
"Ahlaka Bir Hizmet" ser levhası altında şehir ve kasabalarda fuhüşhanelerin kesretinden
bahisle tedabir-i inzibatiyenin

devamını temin etmek üzere bunların def-i imhasına hiç
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lmazsa serbestliklerine bir nihayet verilerek halka şamil olan fesad-ı ahlakın önü alınması
.cin bir çare-i müessir bulunması hususuna Zabıta İdaresi'nin himem-i rnahsüsası temenni
·e iltimas olunmuş.
Hakikat bu babdaki mütalaanızın

memleketimizce

en sevap ve ehemmiyetli bir

caziye olup bunun için hemen bilumum ahali heyetinize teşekkür etmişlerdir.
Lakin arzu olunan mesele bir maddenin ihtarı ile iktifa olunmayıp icrasının ısrarıyla
aıvveden fiile ihracına muvafık olunması mültezim

· usüs-ı

salifu'Lbeyana

nazar-ı

dikkatini

bulunduğundan

celbetmenizi

tavsiye

ve

merciinin tekrar
iltimas

eyleriz.

Binaenaleyh bu babda icab ederse muhzır-ı umumi ile temenniyat-ı ciddiyemiz merciine
JTZ

etmeye müheyya bulunduğumuzu ilaveten der meyan eyleriz.

LEFKOŞELİ

KIBRIS'IN TEFRİKASI
Yadigar-ı Muhabbet

Müellifi

Mabadı var.

Nazım

İstedi. Ne gariptir ki Mucib Bey Hemşiresinin orada mevcutiyetinden

kalben bir dereceye

kadar adem-i hoşnudiyet hissetmişiti ! Mediha Hanım hasbeliktiza odadan dışarı çıktığı
gibi muma ileyh yatağı içinde doğrulub maşükasına

(Kemal-i iştiyak ve helecan ile)

düzelim! İşte biz bize kaldık! Müsaade buyursanı bir şey soracağım. Lakin riza ederim
açıktan açığa konuşalım. Beniz size olan muhabbetim hayatımla kaimdir. Acaba devm-ı
teveccühünüzden emin olabilir miyim? Esir-pençe-i aşkınız olmuş bir bi-çarenin lutuf eder
de niyaz-ı müstemindane

ve muhabbet-ihlaskaranesini

Yollu müsterhimane birkaç söz söyledi.
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kabule tenezzül buyururmusunuz?

ŞU'ANAT-1 OSMANİYE
Evsaf-ı Celile-i Hazreti Padişahı

(Polnişe Korspondinç)

Gazetesi nüsha-i ahiresinden birinde bir makale-i mahsusa

neşrederek eb-i müşfik-i adel ve erhemimiz veli-nimet bi minnet akdes ve azamımız
şevketli kudretli padişahımız

padişah-ı

madelet-i

iktinah ve şehinşah-ı

kar u kucah

efendimiz hazretlerinin zıll-i zalil-i muali-i delil-i mulükane hazretlerinin zıl-i zalil-i mali
delil-i mulükanelerinde

asüde-nişin-i emn ve refahiyet olmakla bahtiyar bulunan her sınıf

teb'a -i vezir-i sadkat-nişan-ı

şahanelerinin istikmal-ı esbab-ı saadet maksad-ı rnekarim

mersad-ı alisiyle an be an ibzal buyrulmakta olan eltaf ve inayet halile-i hümayunlarını bir
averde-i lisan-ı taktir

eylediği

Viyana'dan (Monitör)

Gazetesine

keşide

olunan bir

elgrafnamede mütalea-güzar mübahatimiz olmuştur.

(DERSAADET UMUMİ SERGİSİ)

Devr-i Celil-i Muali delil-i hümayunları cümlemiz için bir zaman bahtiyar ve saadet
olan vali-i nimet-i

akdes ve azamımız

Eb-i eşfek ve ehramımız

şevketli kudretli

padişahımız padişah-ı müali-i dessar ve şehinşah-ı mekarim-nisar Efendimiz hazretlerinin
istikmal-i esbab-ı mumuriyet ve saadet-i memleket maksad-ı alisine matuf bulunan eltaf ve
inayet-i cihanderecat-ı hümayunları asar-ı celile-i fevaid

Nevber Hanım'ın banzi attı. Tekrnil-i azası ra'şedar oldu. Meahaza ikisinde de tesir
başka başka hükümferma idi. Muma ileyha aşıkane tatlı bir nazar-ı atfederek rikkat-engiz
bir seda ile bila futür; Efendim hakikat-ı hal aranılırsa cemal-i kemalinizi bir defa görenler
ile'l-ebed yanınızdan ayrılmamağı arzu eder. Ben deniz bu güne kadar aile-i muhabbetten
vareste idim. Fakat Efendimize

tesadüf ettim yevm-i mahudeden

beri gönlümde bir

incizab-ı şedid peyda oldu.
Hulasa-i
Dünya'da

kaffe-i

en büyük

tasavvurat

ve tahayyülatım

şeref ve meziyet-i

size aittir.

hüsn-i teveccühat-ı

İtikad-ı cariyanemce

devletlerine

nailiyetten

ibarettir." Dedi.
Mucib Bey gördüğü iltifattan dolayı bayağı cerıün getirebilecek
meserretle haykırarak!

Ah ... ! Elmasım teşekkürat-ı
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minnetdarımı

bir hale gelip

yine tekrar ederim.

Billahi senin için bahşasından

olarak der saadette tesis ve keşadı karagir olan Umumi

-ergi'nin tertibat-ı lazimesine kemal-i kerem ile devam edilmekte bulunmasına

mebni

mezkür serginin inşallah Teala az bir müddet zarfında saha-i ara ve cud olacağını memul-i
·avi bulunduğunu evvelce derc-i sahife-i mesar eylemiş idik.
Zikrolunan sergi hakkında icra-i tetkikat eylemek üzere sekiz kişiden mürekkep
larak teşkili muktezası irade-i seniyye hazreti veli-i nimet bi minnet efhamiden bulunan
.omisyon azasından

dördünün

ikisinin sergi mühendisi

İtalya'dan

celi-i mukarrer

Mösyö Daronikoya

muavin

bulunduğunu

üçüncüsünün,

ve bunlardan

Baş Ressam ve

ördüncüsünün dahi sergi müdürlüğüne nasb olunacağı velyevm İtalya'da bulunan Mösyö
'Daroniko) ile birlikte geleceklerini (Monitör Oryantal) Gazetesi yazıyor.

~--------------------------------Sakız'ın

derkar olan ehemmiyet-i

ticariyesine

mebni

orada bir liman inşası

akkında iki rnüstedi tarafından vaki olan müraceat üzerine ol babdaki evrakın Şüra-yı
Devlet Tanzimat Dairesi'ne havale buyrulmuş olduğu müstahberdir.

~-------------------------------Paris Şehrinde keşadı mukarrer olan Sanayi-i İslamiye Sergisi'nde vaz-ı muvakkı
teşhir edilmek üzere memalik-i mahrüsetu'l-mesülik

Hazreti Padişahide fen-i celil tıbba

air şimdiye kadar ne

--------------------------------------Feda-i
gideceğim,

cana hazırım,

yahut

--

eğer size malik

çıldıracağım!

Hayatım

olamazsam

kederimden

yed-i iktidannızdadır.

ya kahrolup

Halime

uyurunuz da nazar-ı şevkatinizi, şeref-mülakatınızı bendenizden

merhamet

deriğ etmeyiniz! Diye

düştü.
Nevber Hanım ( metanetle) Emin olunuz ki cevher-i muhabbetinizi ömrüm oldukca
muhafaza-i vicdanımda hıfz edeceğimi. Ve sizden başka bir kimseye ... bu sırada Mediha
Hanım odadan içeri girdiği cihetle Nevber'in yari lakırdısı ağzında kaldı.
Mucib Bey'in muradı maşükasına vicahen muhabbetini arz etmek ve muhabbetinin
mahzar-ı kabul olduğunu lisanından işitmek idi. O matlap hasıl oldu.

Mabadı var ..

Sahib-i imtiyaz
Kufi Zada
Mustafa Asıf
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13 Rebiu'I-Ahir sene 1311

(Pazartesi)

60 adet sene 2.

it-i İştira

Mahall-i Müracaat

efkoşe' den maada mahaller için bir

Kıbrıs Ceziresi'nde Lefkoşe şehri'nde

liği posta ücretiyle beraber

Turunçluda

Osmanlı Kıraathane Matbaası

Umür-ı İdare ve tahririye için matbaa

KIBRIS
1310

ınm İngiliz Lirasıdır.

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.

"ta ücreti verilmeyen mektuplar
kabul olunmaz

(Şimdilik Pazartesi Günleri neşrolunur.)

11 Teşrin-i Evvel İfrenci sene 813

(Siyasiyat, Edebiyat ve FunCından bahseder.) 11

Teşrin-i Evvel Rumi sene 1309

İFADE-İ MAHSUSA

AHLAKA BİR HİZMET

Her memlekette asayiş ve ehemmiyetin devam ve muhafazası polis namıyla yad
olunan kuvve-i zabitiye mevdu olduğu
cihetle her hükümette zabıta tahsilatı bu derecelerde büyük mevki tutmakta ve Medeniyetin
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rerakkiyatına ve zamanın ihtiyacına göre emr-i zabıtaca icra edilen ulahat ve tevessüat
nisbetinde bu tahsisatın yekunu tezayüd etmektedir.
Burada dahi (Askeri Polis) namı altında teşekkül etmiş olan heyet-i zabıta bir daire
i intizamda bulundurulursada

cezirenin hali bir kaç seneden beri zuhur eden eşkiyanın

esreti nazar-ı dikkate alınınca heye-i zabıtana efratca kifayetsizliği
eraber her tarafta

emniyetin

adem-i devamını

ve erbab-ı

tahakkuk etmekle

şer ve müfsidenin

göz

açamıyacak derecede zabıtanın nazar-ı tefehhüs ve dikkati altında bulunmadığını irae eder.
Vakian

eşhas-ı

muzırra

mevcut

olup tekessür

ettikce

asayişin

görünürse hayır ve şerri temyiz ve daima hayrı şer üzerine tercih

devamı

gayr

etmek hasisa-i

mahsüsasına malik olan beşerden muzırratı adamlar çıkmasına sebebiyet veren ahvalden
zabıtaya ait kısmın önü alındıkça dahi ittihaz olundukça

tadabirin

atisinden istifade

olunmayacağı şüphesizdir.
Zabıta tarafından şimdiye kadar derdest ve habs olunan eşhas-ı muzırranın ahval-i
husüsiyeleri ve felaketlerini müstelzim fiil
Ve hareketlerinin

başlangıcı

taharri olunsa hemen yüzde seksen ceziremizde

vucı1da nazar-ı nefretle görülen fuhuşhanelerde mansı1b kadınlar idiği ahlakca bi't-tecrübe
sabit olmuş hakikatlerdendir.
Şehir ve Kasbalarda fuhüşhaneler o kadar çoğalmış ve bazı mahallerde meşhurları
serbest-i muameleler yine o kadar ileri götürmüşlerdi ki bunların her biri birer fesad ocağı
kesilmişlerdir.
Binaenaleyh

Zabtiye İdaresi teşebbüs edeceği tedabir-i inzibatiyenin

temin etmek üzere fuhüşhanelerin

devamını

def' ve imhasına ve hiç olamazsa serbestliklerine bir

nihayet verecek halka şamil olan fesad-ı ahlakın cidden önünü alacak bir çare-i müessire
bulunmasını zabıta idaresinin himmet-i mahsı1sasından intizar ederiz.

HAV ADİS-İ CEZİRE

Lefkoşe'de şehir dahilinde bulunan ve her nevi mezbele ve pislikleri havi olub o
yüzden hasıl olan taaffünden çarşı ve bazı caddeleri geçilmez bir halde bırakan Çerkapi
Derenin ıslah ve tamiri için Lefkoşe Belediye'si tarafından sekiz yüz lira bir meblağın
istikraz olunmasına

canib-i

ali vilayetten

mezuniyet

meamemnuniyet mütaala olunmuştur.
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i'ta olunduğu

resmi

ceridede

Baf Kazası'nda

fi 5 Teşrin-i Evvel sene 93 tarihinde

cezaiyede ruyet olunan davalar muhbirimiz

tarafından

inikad eden meclis-i mevküde-i

verilen malumat

üzere ber vech-i zir

yan olunur.
1. Baf Kaymakamlığı
Harsoğlu

Karye-i

mezbılreli

dahilinde
Bolli

Celücera

Nahiyesine

Karpoibrakli'yi

ihale

tabi Berotor
için tüfek

Karyeli

indaht

Mihayil

eylediğinden

merkum altı mah habsine
2. Baf Kaymakamlığı
Hacı Hiristoğlu

ve Limoneli

dahilinde

Baf ve Celucera

Dimitri İstavrino

sedide icrasıyla tıvar-ı sırkat eylediklerinden

Nahiyelerinde

Lombonoki

nam kesan leylen ve muslihan

Kiryo

ve muamele-i

on beşer sene hapislerine.

3. Baf Kasabası Hasan Gülbahar yalan şahadet ettiği davasından dolayı dokuz mah
habsine
4. Mukaddemen ceride ile ilan olunan Galatraklı Ahmed Derviş Ali'yi ameden taş
ile darb eden ve eser-i darbden vefatına sebeb olan İbrahim Hüseyin olduğu tebeyyün
ttiğinden merkumun beş sene habsine
5. Mukaddemen dahi Gazete ile ilan olunan Poli Karyeli Ali Mehmed'in katlinden
dolayı maznun aleyh bulunan Poli Karyeli Simyo Dimitri ve Peroğrami Karyeli İtnail
aleyhine ikame olunan şehadet yekdiğerine muhalif bulunduğundan

tahliyye-i sebillerine

Çadallı Noğofido Hacı Hiristo'nun yalan şahadetinden dolayı dört mah habsine
6. Harsofi Nahiyesinin tabi Malatyalı

Hüseyin

Hasasn

Camgözün

fiil-i şeni'

maddesinden üç sene habsine karar verilmişitr.
Seniyye-i

Memalik-i

Osmaniye'de Ticarret

Osmanlıların ticarete meyli ve himayeleri -Sanat
esbab-ı teehhürü

hal-i hazırda

sanat ve ticaret-i

ve Sanat ve Sanayi ve ticaret-i
ve Ticaret-i Osmaniyenin terakkiden
dahiliyemiz

asr-ı hazırda

Hazreti

Padişahide müessesat-ı nafia-i dahiliyemiz.

Muharriri: Mehmed Kamil
Ma badi var.
Mevridat-ı berriye mefküd olduğu cihetle bahren vukuyafte olan iş bu münasebat-ı
ahval-ı coğrafiye

mevkiiyesi

hasebiyle

beyne'I-akvam fenn-i mulahat

ve ticaret-i

bahriyece kurun ve vustada birinci dereceyi işgal etmiş bulunan Venedik cenuh .... şehirleri
ahalisine himmet-i münhasıra gibi kalmış ve şu inhisarın neticesi olarak ahali-i mezkılre
bittabi' o meydan-ı vasia istifadenin şehvar-ı yeganesi olmuştu.
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Venedikliler

sefineleriyle

ebadır-ı meşhuresine

Mısır,

Suriye, İstanbul

ve memalik-i

mülhekasıyla

sefer ederler ve ecanib ile teyid-i münasebat ve ülfete zamanı

=aybetmezlerdi. Bunlar meyanında

en ziyade ileri gidenler ve

.emettuat alız ve itadan intizar eyleyen Venediklilerdi.

maişetini münhasıran

Bunların bu babda asla tesamüh

göstermeyecek tarik-i ticarette hatve inzar-ı terakki oldukları ve bi'rı-nihaye memalik-i
ecnebiyeden ticarete müteallik teessüsat-ı cesime bulunmak üzere iskan için hükümat-ı
mahalliyeden istihsal-ı muvafakat ve müsaade eyledikleri ve hin-i mazhariyetlerinde
daire-i mezuniyetlerine

tevsi

teşmil said-i içtihat etmiş oldukları ve sayede nisbetsiz servete

malik olarak bir çok müddet Bahr-ı Sefid ve Siyah'ta ve Adalarda teşkil-i müstemerat
ederek hükümran oldukları malumdur.
İşte bu kabilden olarak İstanbul'da ecnebilerin mazhar-ı imtiyaz olması 1155 sene-i
miladiyesinin hüsn-i ibtida etmiş ve tarih-i mezkürde Şark-ı Kayseri bulunan (Emalobil
r

omnines)

frenklerin

yani

Katolik

olan Fransız

ve İtalyanların

taltifi

ve celb-i

oşnüdileriyle menafi-i siyasiye ve melekiyesini şikayet eylemek zamma düşmüş ve hatta
1156 tarihinde iskanları zımnında İstanbul' da mahaller tahsis eylemişti
Böylece bir müsaade-i gayr-ı memuleye mazhariyetlerini gören Cenevizliler izhar-ı
alam-ı nimet eyliyerek, vatanlarına ihbar-ı keyfiyet eylemişlerdir.

Bu cenüh-i ahali ve

ruesası dahi suret-i rnahsüsada mebus irsalıyla beyan-ı asar-ı teşekkürat etmişlerdir.
Binaen aleyh bir kat daha nail-i amal olmak ve bu sayede tedvir-i dolab-ı menfaat
eylemek üzere merkum Kayser Emano bil istihsal-ı rey ve itimadı zımnında 1157 tarihinde
beyinlerinde bir içtima-i umumi meydana getirmişler ve şark'ta nail olacakları kaffe-i
imtiyazata

karşı izhar-ı

küfran

etmeyeceklerine

hükümran-ı

memlekete

müdahale ve taarruz ile beraber hariçten vuku bulacak kaffe-i taarruzata

muavenet-i

mukteziyeden mücanebet etmeyeceklerine

ve hukük-ı

emin-i mahsüsları üzerine yemin etmişlerdir.

Suret-i zahirede bir nevi rabıta-i tabiiyeti kerden inkıyatlarına bu vecihle almış oldukları
Şark'ta şayi olunca zaten ahval-i dahiliyelerine zaaf-ı tari olmuş cüzi surette olsun keşif-i
emraz-ı maneviyeye sarf-ı efkar etmekle bulunmuş olan hükümdar-ı merkum öteden beri
idmar eylediği amal-ı mahsüsasına

tevfikan bu defa yani 1157 tarihi evahirinde bir

ahitname ilan ederek Ceneviz ve Venedikliler nail-i imtiyaz etmişlerdir.
"Bu muahedede Cenevizliler'e İstanbul'da bir iskele bir kilise terk olunacak ve
hükümet dahilinde kukük ve emvali taht-ı musavviyetinde

kalacak ve nefs-i İstanbul'da

yüzde dört ve vilayat ile memalik-i merbütasında ecanib-i saire ile aralarında bir fark ve
ruçhan olmayarak gümrük-i resmi i'ta edeceklerdi" Muamelatın ticariyenin bir mihver-i
salimde deveranı ve temettüat musis nekayis olan ahvalin i'ta edeceklerdi ve muamelat-ı
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ıicariyenin her halinde deveranı ve temettüata muris nakayisi olan ahvalin fikdanı ancak
muafiyet-i rusüm ve serbesti-i ta'ati-i emval kaidelerine rnübteni olup iş bu iki kaideyi yed
i ihtiyarların cem' eden Latinler buna da kanaat ibraz etmemişler ve bu hükürndar-ı
merkumdan o asra göre fevkaklade denilebilecek bir surette ber-vech-i ati mazhar-ı imtiyaz
olmuşlardır. Nihayet ahitname-i mezkur birle cümle-i muhteviyatına bir lahika olmak üzre,
"Latinler tarafından

bir cürün ika'

edildiği zaman memürin-i

mahalliye

tarafından

muhakemelerine salahiyet olmıyacağına ve mücerret handan-ı hükümdar huzurunda icra-yı
muhakemelerine iktidar olunabileceğine ve dahil-i memalikte serbestce seyahat ve her nevi
ve hususta ve (?) mezun bulunacaklarına

dair salahiyet ve vus'at-ı tamme verilmesi

"hakkında ahkam-ı mahsusa vaz' olunmuştur.
İş bu ahit-name ahkam-ı hükümdar-ı merkum Komnitos ahlafınca dahi vacibu'r
riaye ve şayan-ı imtisal görülerek tevsiine hizmet etmişlerdi. Hatta (1193) senesinde
(İsakyos) nam Hükümdar

"hukük-ı hükümdaraneme

binaen

ğayrın malını ahire hibe

etmek gibi haiz olduğu iktidar-ı kanuniyi istinaden Cenevizliler'e

islafi zımnında vaad

olarak her nasılsa itası düçar-ı tehir olmuş olan haneleri sahiplerinden

nez' ile ahali-i

mahalliye ve sekene-i asliyenin bir çoğunu bila hane ve me'va bıraktığı ve bi çare ahali
tazminat olarak ancak yüzde on nisbetinde müstefit olabildikleri şayan-ı tizkardır.
Ahidname-i

mezkur hükmüne tevfikan Cenevizliler

şimdiki Dersaadette

zindan

kapısından Yalı Köşküne kadar imtidat eden sevahile yerleşmişlerdi.
Bu kadar müsaedat ve ahval-i istisnaiye mazhar olan Cenevizli ve Venedikliler az
zaman zarfında şahrah-ı i'tilada kat-ı rnerahil ederek alem-i ticareti yed-i inhisarlarında
mahsur bırakmış ve cem-i servet ve yesar eylemekte bulunmuş idiler.
Üçüncüsü ehl-i salipten sonra seyf-i celadetiyle tedabir-i hasenesiyle
ihraz-ı şeref ve şan ve ada-yı din-i Muhammediyi
Salahaddin

Eyyübi

hazretleridir.

Kuds-i

lerzan eylemiş olan bir sultan ki

Şerifi hin-i istirdatta

Venediklileri de tard ve ihraç eylediği malumdur. Ticaretgahlanndan
menfaatlarından
kılınmış

hasır kalmış olan Venedikliler

olan dördüncü

ehl-i salib Venedik'e

ile'l-ebed

Vatanlarına

Suriye

sevahilindeki

mahrum bu vecihle

avdet ve o sırada teşkil

vukü-ı müracaatı

üzerine

bunlar da

muavenetlerini deriğ etmiyerek iltihak ve kemmiyetlerine cüzi bir ücret-i nakliye ile irkab
eylemişlerdir. Ehl-i Salib'in İstanbul'a uğratıp bazı güne rnakasıdının terviciyle hayz-ı
husule getireceği bir zamanda

Cenevizliler'in

eskiden beri Venedikliler'e mahsus ve

mahsur kalmış olan menafi-i ticariyeyi

ber vech-i bala nail oldukları imtiyazat ile zabt

eyledikleri

bir alem-i

ve bundan

Venedşkliler'in

dolayı

bittabi

refah

ve mesüdiyette

yaşadıkları

celb-i irızar tamına badi olmuş ve öteden beri kalın sinelerinde idmar
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degeldikleri

ateş-i rekabetin

bu kere yeniden

ettikleri bazı güna menafi üzerine
ederek İstanbul

zabt ve Bizans

zeval eylemişlerdir.

Bizans

şirerbaş

aralarındaki

Hükümetini

Hükümeti'nin

iştigal

muhadeneti
nihayet

menba-i

hükümrani edilmesi bir esas-ı daimu'f-indiras

olmasıyla

bir ittifak-ı

böylece

Ferenkler'

e irae

istilakaraneye

kalb

bir hile ve desise ile karin-i

fesihu'l-inhasında

yeniden

vaz'-ı esas

gibi rehin-i payedar olmıyarak elli yedi

enesi zarfında pek çok ahval-ı müşevveşe içinde düçar-ı zaaf-ı tam olduğu halde Girdab-ı
zeval mesiyette ? evde emsali gibi fenayab olmuştu Latin İmparatorluğunun
sabık Kayser
Kayserliğin

Hanedanından
bu

vecihle

( Mihayil

iadesi

Baloloğun)

Cenevizliler'in

(... ) ihtişama

yüzünü

sukutu ve yine

kuüdu

güldürmeye

ve şark-ı

başlayıp

hatta

Venediklilerin muamelat-ı mebsütelerinden dolayı bir daha daire-i idhalden meyus kalmış
olan İmparator (Bolologos)

bari Cenevizliler'in olsun muavenetinden

mahrum kalması

zımnında kelevvel i'ta-yı imtiyazatla bir dereceye kadar temenni-i huzür-ı bal eylemek
tedbirini düşünmüş ve binaen aleyh (1275) tarihinde bir ahit-name tanzim ve ilan ederek
Cenevizlileri vayedar-ı

nimet-i müstesnaiyet

eylemişti. Yirmi dokuz sene sonra yani

(1304) sene-i miladiyesinde Hükümdar bulunan (Andernikos) "Dahil-i memalikte serbest-i
tamın ile ümit şod edebilmelerinin

ve memalik-i merbüta limanlarıyla adalara keyfe ma

yeşa surette yanaşmaya mezun bulunduklarına ve her nevi vergiden muafiyetlerine dair bir
ahitname tanzim ve i 'ta etmişti.
Şark İmparatorluğu'nun ber-vech-i

bala ecanibe

i'ta-yı imtiyazat

ile tevsi-i

muamelat-ı ticariyeye hadim bulunmaları vakayi-i mesrüdenin mütaalasıyla dahi müsteban
olacağı vecihle

bir mecbüriyet-i

maneviye

ve bir nükte-i

binaenaleyh ahval-ı dahiliye vukuftan tamamen şamil olan

(5) Latin İmparatorluğu'nun tarih-i suütu 1261 senesidir.
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siyasiyeye

mübteni

idi

KIBRIS'IN TEFRİKASI

Yadigar-I muhabbet
Müellifi

Mabadı var.

Nazım

Nevber Hanım, daha on altı yaşında yeni yetişmiş halavet-i mücesseme ıtlakına
,ayan-ı asile ve afife melek gibi bir kızcağız olarak bedia-yı cemali her kesin nazar-ı
tevccüh ve muhabbetini calip ve dirayet ve zerafeti dahi hüsnüyle mütenasip idi.
Bi çarenin Mucib Bey'e müteallik olan rnuhabet-i ismetkaranesi

günden güne

tezayüt ediyor ve ara sıra hasbihal edip de gönlünün zehrini dökmek için yanında bir
hemraz balamadığından nihayet derecelerde sıkılıyordu!
Hele müddet-i ömründe böyle bir badireye uğramadığı için maksad-ı meşrüunu
istihsal emrinde

nasıl bir hatt-ı hareket

ittihaz etmesi lazım geleceğini

de zihnen

tasavvurdan aciz idi çünkü Cenevizliler intihaz-ı fırsat ederek imtiyazatları haricinde de
ahval-i saireye

cüret eylemekte

ve bir tarafdan

dahi ahali-yi

mahalliyeye

tecviz-i

muamelat-ı ğayr-i layika etmişlerdi.
Sekene-i asliye dahi rabıta-i ittihad ve (....) aba ve ecdadından
ahlaksızlık neticesiyle rehin-i pamal-ı

fena etmiş bulunduğundan

miras kalan

kendilerine nazaran

harici sayılan bu muanzına karşı ittihazı lazım gelen tedbirde tehir eylemişler ve bilakis
onların kesb-i vüsa'tle nail-i servet visaman ve kendilerini

giriftar-I ye' S ve hırman

olmalarına hizmet etmişlerdi. Bu babdaki mesahat-ı mahalliyenin

netayiç-i muzırrası o

kadar taayyün etmiştir ki İstanbul'da asırlarca hükümran olarak teşkil-i mebani-i satvet ve
şan eden bir hükümet-i cesirnenin mesela gümrük varidatı otuz bin altına tenezzül eylemiş
halbuki himaye ve masüniyet-i

mahsüsaları

tahtında

nail-i inamla tahsa eyledikleri

Cenevizliler'in Gümrük varidatı iki yüz bin altına bali olmuştu.
"Şu hale nazaran bir hüsn-i emele mübteni olduğu halde hükümet

dahilinde

Hükümet teşkil olunmuştu demektir

İNTİHA

Memalik-i Osmaniyede dahi bu misillu irntiyazat ve uhüdun itası muharebat-ı
medideden naşi ecanib ile tahaddüs eden münasebat ve ihtilatın tekessür ve tezayüdü ve
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mahsülat-ı arziye ve sanayilerinin kaide-i mübadeleleri iktiranıyla menafi-i dahiliyelerinin
remini hakkında Avrupa Hükümdaranın

Bütün kuva-yı müdrikesini siyab-ı sevda bürümüştü. O cihetle daima Mediha'nın
ruyetine müracaat mecburiyetinde bulunurdu.
Balada Nevber Hanım tarafından vuku bulan davete Mediha'nın müsareaten icabet
ettiğini yazmıştır.
Binaen aleyh o mülakattan sonra dört günün üç buçuğunu gah Mediha Nevber'in
hanesinde gah Nevber dahi Mediha'nın evinde geçirerek bu suretle havl-i metin muhabbeti
bir kat daha sıkıştırmaya teşebbüs ettiler.
Bir Cuma Günü idi ki yine müma ileyha validesiyle Mediha'nın hanesine gelmiş ve

o gün letafet-i hevadan istifade etmek emeliyle gerek Nevber'in ve gerek Mediha'nın
validesi gezmek fikrine düşmüşler ise de Nevber her nedense temarüz edib rı'.'ı' -yi
muvafakat göstermediğinden onlar gittiği halde iki genç kız yanlızca evde kalmıştı! Güzel
bir fırsat mı? buyuracağınız:
Mucib tecdidiyle münasebet ve tecdid-i muvalône dair

bir taraftan vuku bulan

müracaatları ve taraf-ı diğerden dahi muharebat-ı mütevaliye el-casile beyne'f-akvam
hükümferma olmakta bulunan buuz ve adavet (,,,) emniyet maddelerinin ref' ve izalesi ve
akvam-ı medeniye arasında bir ) muhadenet ve bir ukde-i muvaleset teşkil ve tevlid
edilmesi gibi (....)sezavar-ı takdis bir niyet-i ümran perveraneye mebni Salatin-i salifin
hazeratının ternayülat-ı cedideleriyle vucuda gelmiştir. .Avrupa Hükümdan'rıın salatin-i
İslamiyeye bu yolda vaki olan müracaatları ilk evvel memalik-i İslamiyeye bu yolda vaki
olan müracaatları ilk evvel memalik-i şarkiyede konsolos namıyla bazı güna umı'.'ır-ı
ecanibin niyet ve tesviyesine hatm-i memurinin ikamesiyle semeredar olmakla başlamıştır.
Hühümdar-müşarun

ileyhimin vaki olan iltimasları evvela Mısır'a isaf edilmiş ve

bu surette 913 tarihinde Fransa Hükümeti Sultan Gavri' den bir ahitname istihsaline
muvaffak olmuştur.
Ahitname-i mezkur mucibince Fransa Hükümetinin İskenderiye ve Trablus Şam'da
birer konsolos ikamesine

salahiyet verilmişti. Mısır'ın

Memalik-i

Osmaniyeye

iltihakından sonra 923 tarihinde Cennet-Mekan Sultan Selim Han hazretleri tarafından
ahitname-i mezkı'.'ırun ahkamı tasdik ve kabul edildiği gibi firdevs-i aşiyan Kanuni Sultan
Süleyman hazretlerinin dahi devr-i saltanatında (935) teyit olunmuştu
Bilahere Fransa ile Hükümet-i Seniyye arasında (941) tarihinde akd olunan
muahede-i ittifakiye-i malı'.'ıme üzerine
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Nerede mi? Diyeceksiniz?
Hayfada
eve gelmemiş

ki muma ileyh sabahleyin

birinin ziyaretine

gittiği cihetle henüz

idi

Bu iki levha-i
:ertleştikten

ahbabının

letafet

bir vakit

ve birazda bağçeye

şıkane, ruhperverane

inip dolaşarak

şarkı söylemeye

Bereket versinki

ahval-i

vicdaniyelerine

yekdiğerine

terfih-i bal ettikten

teşrih

sonra yukarıya

ile

çıktılar.

piyano çalmaya başladılar.

Mucib orada değildi. Yoksa şu temaşa-yı

arambaya

karşı tecennün

etmesi ağleb-i ihtimadı!
Mamafih

aradan çok geçmedi,

muma ileyh bulunduğu

mahalden-

fevkalade

bir his

erürıa mağlup olarak- kalktı doğruca eve geldi.

Mabadı var ..
Mısır'da

cari bulunan

ahkam-ı

ahdiyenin

memalik-i

saire-i Osmani'de

dahi muteber

_ ;ması ittihaz edilmişti.
Bu tarihten

sonra imtiyazat-ı

.: -5 sene-i Hicriyesinde
iil-i imtiyaz
emalik-i

Avusturya

olmuştur

şahane'de

ecnebiye
938'de

ve hükümet-i

teba-yı

yalnız Fransa'ya

İngiltere

saire'de

ecnebiyenin

hükümetleri

tedricen

el-yevm

münhasır

dahi ziyade

istihsal-ı

haiz

kalmamış

uhüd

oldukları

mesela

vasi olarak

olmuşlardı.

müsaedat

İşte

bu suretle

ııcüda gelmişitr.

İmtiyazat-ı
arsadıyla

hasıl

mevcude-i
olduğu

üsbet bulunduğundan
açarak

daima

ükümet-i

ibraz-ı

Osmaniye

ecanib mücerred

ber vech-i

himaye-i

bala keşide-i

artık Ağoş himayesini
asar müşevvikane
için istinad-ı

vakıanın

silk sutur

erbab-ı

eylemekten

ticaret ve menabi-i

ticaret

edilen

vakayi-i

hayrı

tarihiye

ile

ve hırf ve sanat hakkında

mücanebat

itiyadında

ne kadar beyde'l-hakayik

. aneden birer nişane olduğu elbet karilerimizin

maksad-ı

muhakemat-ı

bulunmayan

iğraz-ı mefsedat

vicdaniyeleriyle

de

.eberruh etmiş olacaktır.
Avrupalılar bir kisve-i meşrüiyet

tahtında "Ecnebilere zulum için günah yoktur"

ye esbab-ı ticaret zımnında beldelerinde

icra-yı siyaset edenlere enva-i muamelat-ı

.ecavüz-karaneyi reva gördükleri ve bi çare seyyahirıi bir çok rusüm-ı

mahsüsa-i acibe

::ıhtında mutazarrır eyledikleri ve sefain-i ticariye-i ecnebiyeden birisi mesela bir iskeleden
er bir beledeye hin- i seferinde fırtınaya uğrayarak gark ve na bedid olması ? zımnında
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ayin-i mahsüslanna tevfikan
ve refetine

mukteza-i

hüsn-i muamele

dualar eyledikleri

hal ve zamana

etmekte

göre kaffe-i

idi. Ve şu muamelatın

endaz terakki olmuş vüsat-i mahsusasına
anayi'ye
, ıvrupaca
ervetce

aid bir takım
bütün

bütün

zamanlarda

usüd-i
taht-ı

usül-i himayenin

neticesi

kavaid-i

mechüliyette

Osmaniye

teba ve berayasıyal
olarak

tatbikan her umurunda

mahsusa

mukabili

hükümet-i

merğube

tarik-i

olan (Liraşanz)

ecanibede

ızhar-ı

ticarette

dahi pa

şai bulunmuştu.
vaz etmişiti

idi. Bir çok zamandan

daire-i adl

ki o camlarda

sonra

yani serbest-iteati-i

Ticaret ve

gelerek

ilm-i

emval kaidesine

ceşif ile Avrupalılara tanıtan (R. Pille) (Robert Pill) acaba şeref-i keşif bihakkın ibraza
alahiyet kesb eylemişitr.
Zira (Librasanz) usulü daha mukaddem Osmanlılar beyninde carı idi.Ve kezalik el
haletu hazihi Avrupalılarca

cari bulunan (Sendika) usulü onların daha fark ve temyiz

edemiyecekleri bir zamanda Osmanlılar beyninde mamülun bih idi. Ve bu kere (?) (Parsse
Des Travaills) yani ameliye-i iş

tedariki için tesisi edilen (İş Borsaları) ve ihtilatat-ı

tüccarın hal ve fazlına mahsus hüküm meclisleri Osmanlılar tarafından vaz edilen kavaid-i
merğübe-i ticariye ve sanayiin neticesidir.
Çünakü Osmanlılar Lonca namıyla yadedilen odalara müşahebe olan kavaid ve usul
ami idi.
Osmanlılar kavad-i ilmi -i servete muvafık olarak umür-ı ticariyesini bir mihver-i
alimde tedvir eyledikleri

zamanlarda

Avrupalılar'da

( Korporasyon)

hareket edilmekte idi. Ve müsavi-i müslim olan kaide-i mezkürenin

usulüne tevfık-i
icrasıyal iki sınıf

tüccardan her birinin dava ihtilafatı senelerce devam etmek gibi ahval-ı muzırra müşahede
olunuyordu.
El-Hasıl

Osmanlılar

menafi

gibilerini

ulum ve funün kaide-i

hazıranın

bile

müstahsen addedeceği bir takım usul üzerine tevsi ve teksire hizmet eyledikleri halde
keşfiyat-ı vakiadan yani on altıncı asır ibtidalanndan itibaren güç hal ile şahrah-ı intibaha
kadem-nehad olan Avrupalılar (Korporasyon) usulü gibi muğayir-i akıl ve tedbir bir takım
usul dairesinde temşiyet-i emirde sai bulunuyorlardı.
Osmanlılar tacir oldukları derecede es=s-ı terakkiyat-ı medeniyeden

olan sanata

dahi rağbet etmişler ve o yolda dahi be her dar-ı feyz ve marifet olmuşlardı.Sanayi

nokta-i

naarından kavm-ı necib-i Osmani bir asır evvel Avrupadan müterakki idi.
Çünki ihtiyacat-ı dahiliyemiz, melbüsatımız
mesnüat-ı dahiliyemizden

mefruşat ve esas-ı beytiyemiz kamilen

ibaret idi. Memalik-i şahanenin bir karyesi varmıdır ki alan bile

bir sanat ve maharetten mahrum bulunmuş olsun
Muhadderat-ı İslamiye ve nisvan-ı ahali-i Hiristiyanemiz mensucat hususundaki be
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here ve maharetleri na kabil-i inkardır.
Bu gün bile sergiler ve antika tapularını tezyin eden asar hep o kabilden mesnüat-ı
dahiliyemiz ve ab-ı rü-i iftiharımızdır.
Pay-i taht-ı Osmaniye'de

bir vakitler yüzlerce destgahlar bulunduğu

gibi Rumeli ve

Anadolu'nun müteaddid beldelerde dahi nisac-ı destgahları mevcut idi. Sanayi-i nefsiyeden

madüd olan evani-i nefsiye ve Avrupalılar'ın (Fil Garan) dedikleri usulde tilkar-ı mesnuat-ı
mütenevvia ve sim zer ile menküş alat-ı eşcariye ve esliha-i nariye-i mevcute isbat-ı
müddeamızda birer şahid bi adiledir.

*************
Osmanlılar tacir-i hemde-i sanatkar olduklarına dair bazı güna delailinin iradından
sonra sanat ve ticaret nakta-i
mahrumiyetlerini

nazarından

asr-ı hazıra mahsus

terakkiyattan

esbab-ı

mütaala edelim.

Bu babda dahi kavm-i mezküre hiç bir vecihle bais-i mesüliyet bir hal-i tasavvur
olunamaz. Burada dahi mesüliyet olsa yine Avrupalılar'a ait kalıyor. Zira Osmanlılar'ın
Zira Osmanlılar'ın eba an ced meluf olduğu bir arz-ı mahsus maişetince tevfıka
yaşadıkları zaman hırf ve sanatça terakkiyat-ı dahiliyeleri hem düçar-ı sekene ve rahte
olmamış ve hem de havayic-i

nokta-i mazardan

telafi-i m afat edecek mertebede

bulunmuştu.
Aktar-ı Osmaniyeden

he hangi cihetine imale-i nazar edilmiş olsa idi dest-i

ağyardan nişane olacak bir esere tesadüf edilmezdi. Hal şimdiki tarz-ı tarz-ı medeniyetimiz
bütün bütün haricinde idi. Şimdiki külfet ve neticede bi türlü mihen ve meşekkat yoktu.
Hayat-ı muazzzin bir buhran-ı teesür nişan içinde püyan olarak rehin ve adem-i abad
olmasını müntec olan ve bedayi-i terakkiyat süsüyle arz-ı cehre-i vucüd eden ve ihtiyacat-ı
medeniye bizce meçhul idi.
Binaen aleyh Şark usulü üzerine yaşadığımız zamanlar terakkiyatın

ve cihetini

düşünmekten fariğ ve mesud bulunuyorduk
Lakin Avrupa tarz-ı maişeti teammüm etikce ve ihtilatımız daha ziyade kesiru/'l
vuku olunca ihtiyacat tevessü ve tecessüme başladı.
En nihaye ecanibe arz-ı iftikar edildi! Zira Avrupanın iki üç asırlık ikdam ve
gayretinin neticesi olarak vucud bulan o asarın nisbeten bir müddet-i kalilede bizce de
tedariki bitab' bir emr-i düşvar olacağı derkardır. Mamafih Osmanlılar her nevi mevaki ve
müşkilat

(.?) beraber tesviye-i

ihtiyacata

çaresaz oldukları halde ecanib ellerindeki

imtiyazatı sened makamında ibraz ederek ika-i mevani ve müşkilat etmekle ifane-i zaman
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etmiyorlardı. Binaenaleyh masüliyet-i maneviye sırf onlara münhasırdır.
Mabadı var.

Sahib-i imtiyaz
Kufi Zade
Mustafa Asıf

- 99 -

62 Aded sayı 2

(Pazartesi )

27 Rebiu'l-Ahir 1311

__ rait-i İştira

Mahall-i Müracaat

Lefkoşe' den maada mahaller için bir

Kıbrıs Ceziresi'nde Lefkoşe şehri'nde

neliği posta ücretiyle beraber

Turunçluda

Osmanlı Kıraathane Matbaası

Umür-ı İdare ve tahririye için matbaa

KIBRIS
1310

·arım İngiliz Lirasıdır.

namına müracaat olunur.

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

ır seneliği yedi Şilindir.

İlanatın be her satırından iki kuruş alınır.

osta ücreti verilmeyen mektuplar
kabul olunmaz

(Şimdilik Pazartesi Günleri neşrolunur.)

6 Teşrin-i Sani İfrenci sene 1893 (Siyasiyat, Edebiyat ve Funündan bahseder) 25
Teşrin-i Evvel Rumi sene 1309

İFADE-İ MAHSUSA

Cezirenin matlüb surette imar olunmadığı

için ittihaz olunacak tedabirden

en

birincisi ve en ziyade şayan-ı dikkat ve ehemmiyet olanı (maarif)']n neşr ve tamimi olduğu
emr-i ayr-ı münkirdir. Bunun için biz dahi teşebbüsat ve icraat-ı lazime neki şeylerden
ibaret olacağını sırası düştükce mütesddid nüshalarımızda izah ve beyan eylemiş idik.
Akvam-ı mevcutenin salah hali ve selamet-i atiyesi ahlak-ı hasenenin muhafazası
hep maarif ile temin olunur.
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Esbab ve vesait-i saire-i İmran temeddünü de husule getiren yine maariftir.
Bu gün (alem-i Medeniyet) içinde dahil olmuş olan her kavim ve milletinin esas-ı
harekat ve icraatı,

hulasa-i

amal ve niyeti temim-i

maarifle

saadet-i

umümiyeye

hizmetinden ibarettir.
Bu gün bizim için keşade olan şahrah-ı terakki ve temeddünden neşr ve tamim-i
maarif emr-i mühimmenin derecat-ı ve menfaat her kes tarafından henüz hakkıyla takdir
olunmamış olduğu görülüyor.
En

ziyade

düşünülmeye

şayan

olan

karyelerin

maarif

hususunda

ahval-i

hazıraları dır.
Kasabalar' da maarif Eski hale nisbetle bir dereceye kadar terakkiye yüz tutmuş ise
de karyelerde ihtiyacat-ı hazıra için hiçbir teşebbüste bulunulmamış
karyeler büsbütün inzardan mahcur bir halde bırakılmıştır.

veya daha doğrusu

Bu hal ziyadesiyle

calib-i

teessüftür.
Ahali kendi başlarına bir iş yapamayacaklarından

( .... ) bulunan meclis-i kavanin

aza kiramı

Efendiler hiç olmazsa maarif-i ibtidaiyenin mecburi tahsil olabilmesi için kanun
vazıyla ve masarif-i lazime için dahi bir çare tehiyyesiyle hükümeti mükellef kılmasından
başka faydalı bir tedbir olmayacağı itikadına teveccüh ediyoruz.

AHVAL-I ALEM

İngiltere Bankası iskontosunu yüzde üçbuçuktan yüzde üçe tenzil etmiş olduğu
halde Viyana Bankası iskontosunu yüzde bir ilavesine mecburiyet görmüştür.
Demek oluyor ki İngiltre'de nukud çoğalmış olduğu halde Viyana bilakis
azalmıştır.
Geçenlerde Avusturalya ve Amerika'da zuhur eden buhran-ı maliyenin tesiratı Londra'da
hissolunmuş olduğu halde diğer piyasalar o kadar müteessir olmamıştırlardı.
Her ne hal ise bu gün bir piyasada ferdası değerinde icra-yı hüküm etmekte olan
buhran-ı malı Avrupa ve Amerika'da umumi ve hususi ahval-i maliyenin şirazeden çımış
olduğu delalet eyliyor.
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Ahval-i Maliye-i

umumiye

ve husüsiyenin

düçar-ı müzayeka olmasını mucib

esbab-ı müteaddide ve muhtelife olup bunların bir dahi bir hayli devletler arasında ticaret
ahitnamelerinin henüz akit ve imza olunamamasına ve bazı taraflarda gümrük tarifelerince

usül-i himaye carı ve meri olmasına mabni ticaret-i umümiyenin ve bilvasıta sanayi ve
ziraatin sekdedar olmasını müntic olmuştur.
Binaenaleyh bir taraftan Rusya ile Almanya ve diğer tarafdan Fransa ile İspanya ve
Belçika

ve İsviçre'nin

ticaret

ahitnameleri

akd

etmek

üzre

müteşebbis

oldukları

müzakeratın bir an evvel netice-i pezir olmasına her tarafta sabırsızlıkala intizar olunuyor
çünki mesela Almanya ile Rusya arasında tahaddüs etmiş olan tarife muarazasından dolayı
memalik-i sairerıin umür-ı ticariyesi dahi günagün müşkilata düçar edilmektedir.
Umür-ı ticariye ve bilvasıta sanayi ve ziraat misilli vesail-i maişetin

( ... ?) mucip

olan ashabdan biri de Karantina usulü olub muhafaza-i sıhhat ve hayat-ı umumiye kaidesi
her şeye mercih olduğu cihetle usül-i mezkürenin ittihazı zaruri ise de bazı memalikte
luzumundan ziyade şiddet göstermeleri milyonlarca ziyan husulüne badi olmaktadır.
Şu hakikat bazı devletler tarafından nazar-ı dikkat ve itinaya alınarak Karantina
Usulünün muayene-i tıbbiye ve tedabir-i tebhiriye ve tathiriye gibi mevarid-i tıbbiye
mevaridane ve münasebat-ı

muhtelifeye az sekte ıras edecek daha hafif tedabir ittihazı

tezekkür olunmuş ise de hayat-ı beşeriyenin

muhafazası

vazifesi tahfıf-i tahaffuziyat

teklifine irae-i muvafakat olunmasına mani olmuştur.
Mamafih ilel-i sariyenin en mühliki olan Kolera illeti bu sene Avrupa'nın hemen
her tarafına sirayet etmiş olduğu halde izhar eylediği netayiçten eski şiddetinin yüzde biri

calmış olduğu tahakkuk eyleyib hatta Romanya Gazetelerinin dediği gibi Kolera şu halinde
adi nezleden dahi ahaf bir hastalık menzilesine düşmüş olduğundan

Karantina usulünün

yerine başka

bulunacağı

türlü

tedabir-i

tahaffaziye

ittihazı

çaresinin

dahi

memul

ulunmuştur.

HAVADİS-İ CEZİRE
Girne ittisalinde orman köylüsü Karara karyenin Haçi Kodolo nam kimesne geçen
Teşrin-i evvelin beşinde akşama avdet edeceğini haremine söyleyerek çıkmış ve ormana
doğru gitmiş orada on yedi gün geçti henüz hanesine avdet etmediği şüpheyi davet
ettiğinden keyfiyet polis idaresine bi'l-ihbar tahrirata ibtidar olunmakta hanesinden çıktığı
gün son defa olmak Lapta karyesinin üst cihetinde orman içinde bir çocuk görüldüğü
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anlaşılmış ve tahkikat-ı arnika üzerine Laptalı Yorgi Petri ve Yenai Encili (... ) Karavali
karyeli İstavri nam Hıristiyanın "Dost olunmuş ve merkumun ceddi meydana çıkarılma
babından bu babdan taharriyat (... ) devam edilmekte bulunmuştur.

Kıbrıs ceziresinin ithalat ve ihracatı hakkında resmi gazete ile ilan olunan cetveldir.
İşbu 1893 senesi şehr-i Haziranın gayesine ? değin altı ay zarfında Kıbrıstan 970020 lira
kıymetinde ihracat vuku bulmuş ve cezireye 1370287 lira kıymetinde

eşya ve emtia-i

muhtelife celp ve ithal edilmiştir.
Müddet-i mezbure zarfında cezire limanlarına cem'an 103.063 tonalete istiabında
430 kıta yelken sefine vürud etmiştir.

(Resmi Gazeteden)

Müstemlekat-ı Nezaret bu seneden? mevrudatiyle muharrere tahriratın neşri canib-i
ali-i vilayetten emir buyurulmuştur.
Fi 17 Teşrinievvel sene 1893

Suret-i Tahrirat

(Sent - Maykıl) ve (Sent- Çorç) nişanının rütbe-i saniyesi ashabından Vali Sör
(V:C: Sendel) cenaplarına

Efendim Hazretleri
Tuzla İskele rusürnunun Tuzladan Lefkoşe'ye bir demiryolu inşası husüsanına sarf
olunması tavsiyesini mutazammın Kıbrıs Kavarıin Meclis tarafından kabul ve tasdik olunan
bir kıta karar suretini havi geçen Şehr-i Mayıs'ın on beşinci günü tarihli tahrirat-ı vilayet
penahilerinin vusul bulduğu işanna mubaderetle kesb-i mefharet eylerim. Kıbrıs'da bir
demiryolu ihdası nezdimizde

dahi arsu olunup mevaddan bulunup meclisin ol babdaki

tavsiyesi vakt-i münasibinde şayan bulunduğu vecihle piş-i nazar-ı mütalaaya alınacak ise
de ancak hapishane-i cedidin inşaatı hitarnpezir ve sair bazı inşaat-ı umumiye hat-ı kemale
vasıl olmadıkca çünkü demiryolu inşası gibi bir teşebbüs-i cesimin bizzarur bidayet olsun
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varidat-ı

cezir üzerine

bir bar-giran

olacağından

teşebbüs-i

mezbürun

tezekkürüne

şimdiden şurü edilmesi na behengam olacağı zannında bulunmadayım.
Bende-i
bulunmakla

mutileri
müftehir

(İmza)

Ripo an (Doniniğ - İstirit)
Fi 6 Eylül sene 1893
30 Teşrin-i Evvel sene 93 tarihinde inikad eden Meclis-i Mevküte-i Cezaiyyede
ruyet ve hüküm olunan cinayet davaları.
Kakobdra Karyeli Mihayil nam Hiristiyanın kayınpederi Hacı Lotayi çerh ve katl
eylediği tebeyyün ederek idamına hükmolunmuştur.
Tuzlalı Kiryako Hacı Mihayil karyel-i mezbüreli Hacı Yorgi'nin hanesine sirkat
kastıyla dahalet eylediği tahakkuk ederek üç sene müddetle hasbine.
Marki Karyeli Ali Hacı Alaaddin cebren on yaşlarında bir kız çocuğuna fiil-i şeni' icra
eylediği tahakkuk etmekle altı sene müddetle hasbine.
Yerulato Karyeli maktul Yorki'nin Kanlı Karye-i mezbureli Yorki Hacı Mihayil
olduğunu ispata kafi şahadet olduğundan maznunun tahliyesine karar verilmiştir.
Lefloşe'li Kosti

Ğoriliyi katl kastıyla bıçaklayan

Mihayil

Yakovidi

hakkında

verilen şehadet mucibince müttehem olduğundan ber müceb-i nizam altı sene müddetle
hasbine.
İksiroğno Karyeli Ahmed Menari İbrahim karye-i mezbüreli İbrahim Katsori'yi

catleylediğine tahakkuk eylediğinden idamına

Gime Kazasına tabi Temlos Karyeli Kadiroğlu

Salih bundan sekiz gün evvel

geceleyin Lefkoşe'ye gelmek üzere hayvanına binerek yola çıkmış köyden yarım saat

cadar ayrıldıktan
sonra nagah başına topuzla örülerek hayvandan düşmüş ve drhal yukarıya kalkarak karye-i

mezbüreli Şevki namında olan darbla pençeleşmeye ve daribi yere yıkmış ise de o sırada
Ali Garip namında bulunan bulunan refikini çağırarak merkum bunlara yaklaşınca elindeki
opuz ile madrüp-ı merkumun dizleriyle kolları üzerine hamlederek merkümu yere yıkmış
Ye elini ayağını kırdıktan başka başını dahi yedi yerinden darb-ı şeditle yaralıyarak vefat

etmiş olduğu zannıyla orada bırakmışlar ve bir dönüm açığında ne zuhur edeceğini intizar
için bir müddet bekledikten sonra mecrüh-i merkum bir saattan sonra kendini toplayarak
ekrar hayvanına

binip gitmekte

iken merküman

yine önüne çıkarak bir kere daha

merkümu darp etmişler ve bu defa öldüğüne tamamıyla kani olduklarından
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savuşup

gitmişler

halbuki

vasıtasıyal
Muahharen

mecruh-ı

merkum

yine kalkarak

polise ihbar etmiş ve mütecasir-i
alınan

habere

nazaran

köyüne

merküman

mecrüh-i

gidebilmiş

ve keyfiyeti

muhtar

derdest olunmuşladır.

merkum

thlikeli

bir

halde

bulunduğu

Kıbrıs

Ceziresine

anlaşılmıştır.

MEKTUP

"Kıbrıs" Gazetesi

idare-i

aliyesine

İfrenci

1882 tarihinde

muvasalet ederek on iki seneyi mütecaviz Lefkoşe'de Duhan Fabrikatörlüğüne

ticaret

eylediğm ve bu kere fabrikamı terk ederek vatanıma mühyi azimet bulunduğumdan Kıbrıs
ve Kıbrıslılara karşı hasıl olan hissiyat-ı meveddet ve muhabbetkaranemi arz ve ila etmeyi
vazife-i sadakatten addederek gazete-i mutebirelerinin

visatatırıı temenni ederim. Kıbrıs

Ceziresi güzel ve mahsuldar bir memleket bulunduğu gibi ahalisi dahi hamiyet ve insaniyet
perver olduklarını

cidden

tasdik

ederek

müddet-i

mezküre

zarfında ahali-i

muma

ileyhimün taraflarından mahzar olduğum taltifat ve muavenetten dolayı an samimil-kalb
ilan-ı şükür ve memnuniyetle umuma veda ederim.

Tağodoro Diyonobla

ŞU'ANAT-1 OSMANİYE
(HALEP NUMUNE TARLASI)
Cümle-i müessesat-ı nafıa Hazreti Padisahi'den olmak üzere Halep'te açılacak olan
numune
Tarlasının viran-ı evvel tesis ve keşadı esbabının istikmali zımnında Orman ve Meadin ve
Ziraat Nezaret-i Aliyyesinden İcab edenlere işar ve mezkur tarlanın kariben keşadıyla ora ahlisine
dahi ferın-i ziraat noktasından bir numune-i teceddüd gösterileceği me'a'l-mesar istihbar kılınmıştır.
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"Ticaret Muahedesi"

Hükümet-i Seniye-i Osmaniye ile Düvel-i Ecnebiye beyninde hitam bulmuş olan
ticaret muahedelerinin

tecdiden

akdı zımnında

Devletli Artin Paşa Hazretlerinin

Hariciye Nezaret-i

riyaset-i devletlerinde

müteşekkil

Celilesi müsteşarı
komisyon

icra-yı

müzakere etmekte olduğu evrak-ı havadiste mütaala olunmuştur.

"Zahire Tevzii"

Memalik-i Mahrüsetu'l-mesalik-i
mersadıyla

mahall-i

muhtelifeden

şahanede ki hububat ıslah-ı ecnası maksad-ı hayır
bi'l-celb

tohumluklar memurin iadesi taraflarından

Vilayet-i

Şahaneye

gönderilmiş

olan

ahaliye bi't-tevzi' zer' edilmiş olduğu evrak-ı

havadiste okunmuştur.

"Harık"

Şam-ı Şerifte kain Cami-i Emevi'nin sakfından ahiren ateş zuhur ederek mezkur
sakf ile civarında bulunan hane ve dükkanlar muhterik olduğu halde bastırılmıştır.

(KIBRIS'IN TEFRİKASI)
Yadigar-ı muhabbet

Müellif

Ma Ba'di var

Nazım

Hasta ağır ağır yatağa nakledilir
Biraz sonra Necib Bey kuva-yı zihniyesi hal-i tıbbiyesini ittihaz edince evvel be evvel
nazar-ı tahassürü yanı başında mağmum, endiş-nak ve hüzün bir halde bulunan Nevber'e
taallük eyledi !
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Delikanlı olunca cesaretini toplayıp mahbubesine bir tarz-ı aşikane ile dedi ki;
Ah ... Meleyim! Sizi böyle rahatsız ettiğim cihetle affımı temenni eylerim. Bu
sabah dışarı çıktığım ve akşama kadar gezip, eylenmek azminde bulunduğum
muahheren mukavemeti

bedakındarımda

halde

olmayan garib bir sevk-i kadirle yine buraya

avdete mecbur oldum!
Mükir şu vesile ile zat-ı seniyyelerinin nimet-i mulükatlarına nail olacak imişim.
Ah! .. teşekkür
Mısır Hidivviyet-i

Celilesinde

şimdiye kadar keşad edilen elsine-i Türkiye ve

Ecnebiye ile icra-yı muhabere eder posta ve telgraf merakizi el-Yevm üç yüzü mütecaviz
olup bunun yüz yirmi merkezi Mısır-ı Ulya ve mütebakisi Mısır-ı Süfla'da bulunduğu neşr
olunan istatistik malından müsteban olmuştur.

Taraf-ı Hayır-Şeref

Hazreti Hilafet-Penahi'den

duyünat-ı cizye ile mevkuf olan

eşhas duyünatın tesviyesi zımnında ihsan ve inayet buyrulan mebaliin tevzii ve itası için
Nezaret-i Celile-i Adliye mümtazı

Semahatli Haşim Bey Efendi Hazretleri'nin

taht-ı

riyaset-i Aliyyelerine teşekkül eden komisyon-u mahsusaca Aliyye-i Seniyye icab edenlere
tevzi ve i'ta kılınmış ve tevzi kılınan eşhasın elsineleriyle süret-i tevzi ve itasını muhtevi
tanzim

kılınan

Defter-i

Mahsus

huzür-i

müfizu'n-nür

Hazreti

Hilafet-Penahi'ne

arz

kılınmak üzre Mabeyn-i Hümayun mulükane Baş Kitabet-i Celilesine irsal ve takdim
edilmiştir.

HAV ADİS-İ HARİCİYE
"İtalya Askeri"

İtalya'da

kemal-i

keremi

ile imaline

devam

edilmekte

olan mükerrer

ateşli

tüfeklerin gariben ikmal edilecekleri ve alet-i askerinin gelecek Teşrin-i Sani ibtidasından
mezkur tüfekle techiz olunacağı.
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ederim" Teşekkür
Bunun

ederim.

üzerine

kesildi,gözleri

bi-çare

Nevber'in

yaşardı başı zemine mütemail

heycan-ı aşkdan bir söz söylemeye
Mediha

Hanım

tarafının yekdiğerine

zuhur

olan

muktedir

yüzü

hicabından

kiraz

gibi

kıpkırmızı

olduğu halde
olmadı.

eden fırsattan

bi'l-istifade

sabırsızlıkla

dedi ki; İşte hamir

muhabbet-i ciddiyeleri bazı

kere bu misillu halat-ı acibe ve tesadufat-ı garibe ile meydan-ı subuta çıkar! Demincek
vuku'a gelen hadiseden dolayı bilseniz hanım ne kadar
ağladı, ne kadar mustarip oldu.
Söz bu raddeye gelince Nevber Hanım sukut-ı vicdan ve ihtizazlı bir seda ile dedi
ki;
Bendeniz, Efendinin rahatsızlığına

sebep olduğum için teessüf ediyorum. Yoksa

kendi nefsimi zerre kadar düşündüğüm yoktur. Hemen gazetelerde okunmuştur.

(Bazı Zenginlerin Serveti)

Reçıld ailesinden be herine 45 milyon riyal isabet ediyor
Meşhur Baron Hirş 120 milyon riyala maliktir.
İngilizler'in en zengini (Dük Of Vesterster) olup Servrti 50 milyon riyaldir.
Amerika'nın

en

zenginlerinden

(Mister Con Dokfilo) ki bütün

Amerika Gaz

Kampanyasının reyisidir onun serveti 120 milyon riyaldir.
Yine Amerikalı (Con Cikop Ister ) 200 milyon riyale maliktir

"Yunan Ahval-i Maliyesi"
Yunan

Hükümeti'

nin

umür-ı

maliyesini

imlah

ıçın ötedenberi

vaki

olan

teşebbüsatından henüz netice hasıl olamamıştır.
Reis-i vükela Mösyö (Sotiro Polo) ile dahiliye nazırı (Rali) bundan

evvel duyün-ı

umümiye kupalarının tediyatına medar olmak üzere bir takım muarnelat-ı maliye icra
edeceklerini

temin eylemişler

iken teminat-ı
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vakialarından

şimdiye

kadar bir eser

görülmemiş oldugundan bu hal pek çok sü-i te'siratı mucib oluyor.
Bir istikraz akdi hakkında ahiran tekrar bazı teşebbüsat vuku' bulacağı rivayet
olunmakta ise de bu teşebbüsatın dahi ne derecelere kadar karin-i muvaffakıyet olacağı
meçhuldur.

Cenab-ı Şafi-i Mutlak-Şifa-yı Acil ihsan buyursun.
Mucib Bey (hararetle) hakkımda mütavali'z-zuhür olan ..... teveccühünüze ne türlü
arz-ı şükran edeceğimi bilemem!
Maamafih uğradığım ihtilacatı gönlüm pek büyük bir saadet nisbetinde telakki
ediyor! İtimat buyrulsun ki bir nimet-i gayr-ı müterakkibe kabilinden olarak sizi böyle
yanımda görebilmek şerefine mazhar olduğum için kendimi ma fevka't-tabiaattan

madud

olan bir mefhariyet-i azime ve mesüdiyet-i mükemmele dahilinde buluyorum.
Yemin edebilirim ki bu alemde teveccüh ve muhabbet-i ismetanelerine nailiyetten
büyük bir mesudiyet daha tasavvur edemem. Acaba şu meftuniyet ve halisiyet-i acizaneme
mahkeme-i

vicdanınız

ne suretle hükmediyor?

diyerek arz-ı muhabbete

bir girizgah

bulmak
Mabadı var.

(FIRTINALAR)

Fransa cihat-ı cenübisinde bu günlerde dahi bir çok kasırgalar zuhur ederk halice
hasarat vukua geldiği Paris Gazetelerinde okunmuştur.

"ALMANY A KUVVE-İ BAHRİYESİ"

Almanya Devletinin kuvve-i bahriyesi tezyit etmek niyetinde bulunduğu ve bunun
için ihtiyarı lazım gelecek masarife takabül eylemek üzere yüz altmış milyon mark taleb
edeceği (Figaro) Gazetesinde işar olunmuştur.
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(BİR LOKOMATİFİN KUVVETİ)

Muhtelif sürat ve kuvvette lokomatifler bulunduğu malumdur. Bunadın balaları ile
ednalarından kat-ı nazar olunarak vesatileri nazar-ı itibara alındığı takdirde beherinin
kuvveti dokuz yüz bargir kuvvetinde

muadil

bulunduğu

indel-muvazene

tebeyyün

etmiştir.

("DANİMARKA İSTİHKAMATI)

Danimarka esbab-ı müdafaası bir kat daha temin edilmek üzere rıukat-ı muhtelifede
yeniden on iki istihkam inşası ve topcu Askerince dahi bazı teşkilat-ı mühime icrası
mukarrer bulunduğu alınan malumat cümlesindendir.

İstihkam inşası ve topçu askerince dahi bazı tensikat-ı mühime icrası mukarrer
bulunduğu alınan malumat cümlesindendir.

Rusya ve Almanya Devleti beyninde ticaret muahedesinin akdı zımnında tarafeyn
mürahhaslarından

mürekkeben

Berlin'de

inikad etmekte olan Konferans müzakeraıının

birkaç haftaya kadar hitam bulacağı rivayet edilmiş ise de (Korye ve Vehanover) nam
gazete müddet-i müzakerôtın birkaç hafta değil belki birkaç aylar devam edeceğini beyan
etmiştir.
Mezkur

Gazete'nin

bayanına

göre Almanya

Devleti'nin

teklifatı

yetmiş yedi

maddeden ibaret olub bilhassa bazı mesailin müzakerfitını Büyük Paskalya'ya kadar devam
edeceğinden Rusya murahhasları
mezunen

memleketlerine

azimet

yalnız küçük Paskalya
ve Kanun-i

Sani'nin

ortalarında sekiz on gün için
ibtidarlarında

Berlin'e

avdet

edeceklerdir.
Müzakerata her hafta ne kadar uzun müddet devam edecek ise de hüsn-i netice isal
olunması meşkuk bulunduğu Berlin'den Avrupa Gazetelerine işar olunmuştur.

Bu kere tanzim ve neşr olunan bir istatistikte
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görüldüğüne

nazaran Belçika nufüs-ı

umumisi 1890 senesinde 70,069,331 kişiye baliğ olmuştur.1866 tarihinde ahali-i merküme
4.837.833 miktar nüfustan ibaret bulunmuş olmakla murür eden yirmi beş sene zarfında
1,241,448 nüfus tezayüt

etmiştir. Paris'te

Sanayi Daire-i cesimede

tertib ve tanzim

edilmekte olduğu tafsilat-ı Iazimesiyle beraber derc-i sahife-i memnuniyet
sanayi-i İslamiye

sergisi

geçenleri

bir suret-i mutantanada

eylediğimiz

keşad olunarak

binlerce

zuvvann duhül-i musaraat eylediği varid olan bir telgraf-nameden anlaşılmıştır.

(KISM-1 EDEBİ)

"KİBİR VE TEVAZU"

İnsaniyete medar-ı fahr olan ahlak-ı mubarekenin en kıymetlisi beşeriyeti hasisa-i
melekaneye is'ad edebilecek hasse-i mebrüresini haiz olan tevazudur.
Tevazu maneviyatına müteallik asar-ı ulviyesi mestur nazar-ı gaflet ulviyetin kadr-ı
insaniyi terfi yolunda her dakika ibraz-ı efal eden ahkam-ı celilesi mahrum lahza-i
ehemmiyet olsa bile efal-i beşeriyenin her birinde ahz-ı ibret ve intibah eden erbab-ı nihaye
hafi olmayan müessi-i zahiriyesi nir-i azimin envar-ı şaşanesi kadr-ı bedihidir. Tevazu bir
fiildir ki faili her yerde muhzır-ı enva-i ihtiram ariz-i hayatına letame-i istiskal görülmez.
Cebin-i ömrü haiz muzillet ve hakarete sürülmez. Her yerde işgal edeceği mahal ve
mevaki-i şerefin en şereflisidir. Tuttuğu mevki-i mütevaziyane denişitkce teali eder. Haiz
olduğu haysiyat gittikce teraffü eder.
Mütevazi her yerde muazzez ve mübeccel her yerde mükerrem ve muhterem olup
zını hakaretlerle aleni istihzazlara muazzeb olmaz
En büyük mecma'da bir küçük mevkii en ufak mecmada bir büyük kadri vardır. Erbab-ı
tevazu nazar-ı alemde nasıl müteali ise feyzi ve nfattan haiz-i nisab-ı izz ve itibar olarak
şeref ve haysiyet nazarında dahi o mertebe-i alidir.
Şayan-ı dikkattir ki haliyye-i fazl ve irfan ile piraste olanlar mütevazi olurlar.
Kibir ve tahavvuat müzmin bir illet deva na pezir olup hikmethane-i alemde ilacı muhal ve
daru'l-müdavat-ı

Ahirette dahi o alem-i bi devanın metaip ocağını çekmek muhtemeldir.

Erbab-ı tahavvütun her yerde tuttuğu mevki-i müsabaka hakikatta saff-ı teal her
mecmada işgal edeceği muhal her yerde göreceği ihtiram bir başkası için müstahzırdır.
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Kibir ve tahavvut salib-i rahmet ve mucib-i temadem-i azap ve eziyettir. Kibirin
mastar-ı sahihi cehl olup mütekkebir

darbe-i techil ile her zaman mahüm-ı rahat ve

mütevazilere müyessir olan hürmet ve riayetten her yerde mahcur olur.
Mütekebbir kendini her şeye müstahak zanneder. Binaenaleyh

izale-i cehl sa 'y

etmez.
Mütevazi

bildiği takviye ıçın sual ve istizah etmekle faide-i zaide iktisabına

muvaffak olur.
Mütekebbir kendinden

zem ettiği kadar ve şerefi nisbetinde muhzır-i ihtiram olmasa

tahavvutu tezayüt ederek azap ve vicdanı içinde kalır.
O tesir ile evza-i mütekebbiranesini

artırarak mecmalara sığmaz ve sıkletini mizan-ı

ihtiram çekmez olur. Mütevazı cehlini bilecek kadar tedariki-i fazl etmiş ve cehlinden
utanacak kadar muhtac-ı tahsil olduğunu layik-i ihtiram addedemez,

muzhir-i ihtiram

oldukça küçüklüğü büyür. Binaen aleyh her yerde muhteremdir

Garibdir ki mütekebbir kibrin seyyiatından her zaman hissedar-ı muzırrat olur da farkından
değildir.
Mütevazi ise lezzet-i ihtiram ile her zaman şirin-mezak olarak haslet-i mebrüresinin
muhzır-ı mükafatı olur. Şu tafsilat ile kibrin şer'an, hikmeten makam olan mazmumiyeti
izah edilmiş değildir. Yalnız beyne'l-beşer

mütekebirlerin

çekmekte

oldukları azab-ı

vicdan ile mütevazilerde hasıl olan rahat-ı kalb tasvir olunabilmiştir.

Sahib-i İmtiyaz
Kufi Zada
Mustafa Asıf
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SONSÖZ

Bu çalışmanın bana kazandırdığı; ada üzerinde yaşanan bazı olayları
resmi bir gazeteden öğrenmeden ve Osmanlı Türkçe' sini geliştirmeye
yardımcı olmuştur. Umarım ortaya koymuş olduğum eser sizlere de tarihten
bir şeyler kazandırmıştır. Geçmişimizi öğrenip günümüze yön vermek
açısından bu eserin sizlere katkı sağlamasını ümit ederim.
Bu çalışmada emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ederim.
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