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ONSOZ

Gazete insanlann havadisleri almasmda 90k buyuk onem teskil etmektedir. Hele
simdiki iletisim ve haber kaynaklanmn cogunun eskiden olmadigmi dusunursek
inamyorum ki gazetenin eski insanlar icin onemini daha iyi tasavvur edebiliriz. Gecmiste
gazete cikarmak ve cikan gazeteleri dagitmak gtmumuze oranla 90k daha zor ve
zahmetlidir. Haber bulmak bile 90k buyuk zahmet gerektiriyordu. Bu nedenle de eskiden
gazeteler gunluk degil de haftada bir yada iki haftada bir cikmaktaydi.
Eski gazeteler yazildigi donemde ne kadar onem tasiyorsa su anda bizim icin de o
nisbette onem tasimaktadir. Cunku bu gazeteler kendi donemlerini yansitmaktadir. Bu
yonuyle gazete bize gecmiste yasanan olaylar hakkmda bilgiler vererek bizi tarihten
haberdar eder.
Turkiye cumhuriyetin ilamndan bir sure soma onceden kullandigi Arap
alfabesinin yerine Latin alfabesini kullanmaya baslarmstir. Bunun neticesi olarak da eski
yazryi okuyabilen insan sayrsi azalmistrr. Daha muhimi gecmis hakmda bilgi edinmek
isteyen birinin eski yaziyt ogrenmesi sart olmustur, Her insamn da eski yaziyi bilmesi
imkansiz olmasi nedeniyle en gecerli yol bu tarihi vesikalann yeni yaziya aktanlmasidir.
Tarihin gtinilmiiz icin de ne derece onemli oldugunu dusunursek bu aktarmamn
onemi daha iyi anlasihr. Bu gazeteleri yeni yazrya aktarmak bize 90k biiyiik sefef
vermektedir. Cunku insanlanrmzi biraz olsun aydmlatabilmek ya da onlann gecmis
hakkmda bilgi edinmelerine yardici olabilirsek ne mutlu bize!
Ben arastirmamda Kibns gazetesinin 273'ncu adetten 284'iincii adete kadar olan
gazeteleri yeni yaziya aktardim, Bu adetler 2 Kanun-1 sani Efrenci sene 1897 ile 27 Subat
Efrenci sene 1898 tarihleri arasmda yaymlannustir.
Kibns gazetesinin yeni yaziya aktardigim nushalannda Kibns adasmda vuku
bulan olaylar meydana gelen hastahklar vs. gibi olaylarm yam srra Osmanh devletinden
ve diger devletlerden haberler ile sirket telgraflan yer almaktadir. Bu haberler bize
evvelden yasanan olaylar hakkmda bilgi vermekle bilikte gecmis hakkmda bir fikir sahibi
olmarmza da yardimci olacaktir kanaatindeyim. Biz de bu olaylardan ders cikararak
gelecek hakkmda daha saghkh kararlar alabiliriz.
Yaptigim bu cahsma benim Turk Dili ve Edebiyati Bolumunu bitirmek icin
yaptigim bitirme tezidir. Bu cahsma bana derslerim acismdan 90k buyuk faydasi oldu.
Bir de bunu halkmuz icin bir hizmet olarak dusununce fayda ile beraber biiyiik bir gurur
kaynagi oldugu dustmcesindeyim. Bu nedenle bu calismayi yapmamiza vesile olan Yakm
Dogu Universitesi Turk Dili ve Edebiyati hocalanrmzdan Saym Yard. D09. Ali Eftal
Ozkul ve bu cahsmada bize yol gosteren Yakm Dogu Universitesi Fen Edebiyat
Fakultesi Turk Dili ve Edebiyan Dekam Prof. Dr. Bulent Yorulmaz ' a tesekkuru bir bore
bilirim.
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KIBRIS
Mahal-1 Miiracaat
ldarehanemiz kibns ceziresinde
Sarayonu meydanmda daire-yi
mahsusadir. Umur-i idare ve
tahririye icin sahib-i imtiyaz
namma miiracaat olunur.
Gonderilen evrak gazetede derc
olnup olunmamasmdan gazete mesul olanaz. Behr satmnda
iki kuru§. ahmr.
6 KANUN-1 EVVEL EFRENCi SENE 1897

Adet 273

Serait-i istira
Lefkosa icin seneligi bes silin cezire
dahilinde kazalar isin sekiz silin Memalik-i Osmaniye icin posta iicretiyle beraber seneligi kirk sekiz kurustur. Posta pulu dahi kabul olunur
(Nushasi bir kurustur )
Edime de Muhammet Toyfir efendinin kiitiiphanesinde furuhat olunur.
24 TE~RiN-i SANi SENE 1313

(Siyaset, Edebiyat ve Fiinundan bahseder)
AHV AL-I ALEM
Avrupa' dan yekdigerinden garip havadisler almmaktadir. Devletler beyinlerinde
gerginlik ve zadiyet giinden giine kesb-i siddet ederek kafesine layikati tezyid ve tensik
kuvve-yi askeriye ve tedarikat-1 harbiye ile mesgul bulunmaktadir.
ingiltere basta Hindistan igtisasati oldugu ve her tarafta sademata ducar
bulundugu halde ortaya bir de Afrika-yi garbi meselesi zuhur ederek Fransa ile
ugrasmaya mecbur olmustur,
ingiltere ile Fransa beyninde mesele-yi mezkureden dolayi ciddi bir husumet
peyda olarak lngiltere Fransa'mn o babdaki arzusunu kismen de olsa muvafakat
etmeyerek iddiasmda israr edecek olursa kati muharebeye imtac edecegi gazetelerin
ciimle-yi nesriyatinda istidlal olunur.
Malum oldugu iizere Fransa bir miiddetten beri ingiltere'yi nazar-1 ehemmiyetten
devr tutarak emel ve niyetini serbestce icra etmis ve ez ciimle siyam ile Madagiskar'a
actigr sefer iizerine o yerleri kabze-yi tezhirine gecirdikten made ingiltere'nin nufuz ve
ticaretini mahv ve ibdal etmege muvaffak olunmustur, Beraberinde Cin'de dahi o vecihle
ingiltere geride birakilrmstir.
Su ahvale nazaran Fransa Rusya ittifakma dayanarak arzusunu manisiz serbestce
ve kolayca icra etmekte oldugu halde ingiltere arzu ve emeline muvaffak soyle dursun
dahili harici biiyiik surus ve telaslardan hali kaldigi yoktur. Simdiki halde ingiltere'de
muhafil-i siyasiyeyi en ziyade isgal eden mesele kuvve-yi askeriyelerin sai
devletlerinkine nispeten zayif ve adetce pek devn oldugundan buna bir care bulmak
maddesidir.
Rusya devleti kendine yararh isler gormekte muvaffak olmaktadir.
Bir arahk Osmanhlara karsi gosterdigi cehre nagah eksiterek cirkin bir surete
tebdil ettigi gorulur.
Osmanhlar Rusya'ya bir vakitte dost-1 hakiki tamyorlar ise de su gecen 3-5
seneler zarfmda Osmanhlara karsi esbab-1 mecburesi bize malum olmayan bazi ciimleler
izhar ettigi icin Osmanhlann tevce ve himmetine mahzar olmustur.
Simdi ise o cemilelerin tahtmda mestur hileler arz-i viicut karahet-1 elvad ediyor.

2

Evvelce nesr ve bu nusharmzda dahi derc eyledigimiz vecihle Devlet-i Aliye-i
Osmaniye kuva-yi bahriyesinin tekmil ettigi gibi kuva-yi bahriyesinin dahi tensik ve
tezyidesi icin Yunanistan'dan alacagi tazminat-i harbiye ile beraber maliyeden mukarrir
kafi meblag sarfi ile yeniden birkac zirhli vapur insasi ve elde bulunanlann usul-u cedide
iizere tamir ve tebdiline tesebbus ve bu maksada mebni bir komisyon-i mahsus teskiliyle
Almanya ve bazi diger §irketlerle miizakere ve mukaveleye seru eylemistir, Efkar-i
mezure besleyen Rusya devlet-i Osmaniyenin bu tesbisaf ve iktamatiru kendine mazur
add ederek muvaffakiyetini cekrneyerek derhal aciktan bu icraati men etmek icin
tedahulde kalan ve bir milyon ii«; yuz bin liraya balig olan tazminat-i harbiye taksidini
talep eylemek zilletini irtikap eylemistir. Tabii Rusya'run bu cirkin tavnru cekmekten ise
alacag1ru vermek daha evla add olunarak yeniden zirhh mubeyas1 mesele-yi rnahmasi bilzurur tehir olunmus ve yalruz eskilerin Der- saadet tersanesinde insasma karar verilmistir.
ingiltere matbuati Rusya'run tersligindcn ve Osmanlilann kesiretinden bila istifa
Rusya'y1 yuz cevirmemek maksadma mebni mukalat-1 tesvikiye nesrine rnusait
eylemislerdir,
Kara bulutlarla kaplanmis olan ufk-i siyasi akmulan Balkan cihetini de tehdit
etmege ba§lami§tlf. Himaye-yi sultanat seniye-yi Osmaniye'de olan Bulgaristan htlkumeti sagirasi dahi birkac papazlara imtiyaz talebi bahanesiyle yaramazliga curer eylemistir.
Hukumet-i Osmaniye bu tccavuzlugu nazar-i ehemmiyete almayip yalruz nasihat
makammda Bulgaristan'a Yunanistan'm ugrad1g1 ile iktifa etmistir.
Ancak Bulgaristan'm bu icraati kendi akilstzhgr semeresidir. Yoksa bir kuna-yi
tesvikin tesirinden midir?
Bu nokta heniiz herkesce kesf olunamannsur. Mamafi Osrnanh bilcumle
ihtimalata karsi hazirhgin itmam ederek hatt-i hareketini ol vecihle tayin eylemistir,
Medeniyet Avrupa'da gittikce terki ediyor. Avrupa devletlerince bir pire icin bir
yorgan yapmak medeniyetin ciimle-yi aksammdan add ediliyor. Sayan-i teessilftilr ki
pirenin itlafi icin yorgaru yakmaktan miitehas1l bir husera zerre kadar ehemmiyet
verilmekten baska icra edilen hareket sada-yi medeniyetten madur tutuluyor.
Demek oluyor ki A vrupahlar ya medeniyetin ne oldugunu bilmiyorlar veyahut
medeniyeti yalruz kendilerinin icraatmdan ibaret zan ediyorlar.
Ez ctirnle ajans telgiraflannda gecen hafta nesr eyledigimiz bir telgiraf A vusturya
devletinin bir medeniyetini herkese ilan eylemistir. Bu telgirafin milndericati Karin-i
keram1m1zca malum oldugu uzere devlet-i mesare], yehanm Osmanh Devletine ilan-i
barb edecegini gosteriyor. Bununda sebebi Ermeniler taraftarhk tehemmutiiyle mutchhim
edilerek Mersin'de miisahaddim bir adammi htlkumetin taht-i tevfika almasi imis,
Halbuki A vusturya devletinin ziammca tevkif edilen adarm iddia olunan meselede
zi- muthil degil imis.
Mesele hukumet-i seniyece malum olunca bir adam icin iki dostun arasim bozmak
fizere merkum sahverilmis ise de A vrupa Devleti bunu kafi gormeyerek medeniyeti
etmam maksad1yla sehvan-i taht-i tevfike aldigi adami hakkmda icra edildigi §U
yanli§hktan dolayi Adana valisiyle Mersin mutasamfiru azl etmesini ve A vusturya
Bandaburas1'ru da selamlarnasim ve bunlan icra etrnedigi halde ilan-i harb evleyecegin;
Bab-i Aliye tek:lif eder. Buna milteakip Dersaadet'teki Avusturya sefiri de Bab-i Aliye bir
nota gondererek nihayet tayin ettigi bir gune kadar notasma cevap verilmedigi halde
mae'l-familya istanbul'u terk edecegini beyan eder.
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Iste bu haller hep Avrupa kanun-1 medeniyetinin bir pire icin bir yorgan yakma
hiikmiine muvafik dustugunden A vusturya devleti de bu hiikme tabiyen dost ve muhibbi
iddiasmda bulundugu bir devletle ufacik bir memuru adli surette icra kilman tevkifi
sebebine pencelesmege karar verir.
Hay koca A vrupa medeniyeti harp edecek de bu sahsm tevkifmden dolayi kendi
zehabmca namusunu siiriilen lekeyi binlerce insanm dokulen hun-1 peykehamyla
yikayacak, Hanemanlar sondurulecek, Aileler mahv edecek. Dunyayi musalme umumiye
sayesinde bu furiis-abad olan dunyayi insan viiciiduyla bir kabristan-1 dehset abada
dondurecek! Alem-i medeniyeti kendisine lanet hevan edecek. Heyhat!
Adi bir tebaarun tevkifin nasi azamet ve sam tarihin en sanh sahifelerin isgal
etmis olan bir devleti Bandira selamlamak bilmem ne yapmak gibi bir takim tekalif ve
ihya ile kendisine boyun egdirmek istiyor. Sanki Osmanh devleti boyun egerse kendisinin
bast tak-i felege erisecek sanki Osmanli Bandirasiru selamlarsa biitiin erham feth ve teshir
etmis derecede bir san kazanacak.
Teessiif hezaz teessiif ki akvam-1 Osmaniyeye vahsilik isnad eden Avrupahlar,
hususuyla medeniyet demek kendi icraatlanm itikadmda bulunan devletler adi bir tebaasi
yolunda bir koca devletin namus ve haysiyetini berbat edecek hareketler ihtiyanyla
kanun-i medeniyet ve insaniyetin cidden muayyeri olan harbi intac edecek haller viicuda
getirmege cahsiyorlar. Bir taraftan musalmet-i umumiyenin istikranna bezl-i mukadderat
edilecegi nutuklanyla temin ediliyor. Diger cihetten cihamn riiste-yi asayisi koparmak ve
gulsensaray-i medeniyet-i kabristan fenadan- nisan verir bir sekle tehsevil edilmek
istenmiyor.
Iste kanun-1 medeniyetin miindericat-1 insaniyet yine o konunun dokulmesine
katiyen men eyledigi edna-yi beserin kamyla bozmak isteyen medeniyet perverler!
Iste taht-i idaresinde bulunan tebaalaimn hukuk-1 sarihalanm muhafazaya zerre
kadar ehemmiyet ve miicerret hud benligini aleme gostermek icin adi bir tebaasi ugrunda
koca bir devleti kendine boyun egdirmekle san davasma dusen bir mucid-i medeniyet!
Teessiif olunur ki medeniyet-i derece-yi ulviyete isad ettilmek istendikce icine bir
takim efal ve husyana kansiyor ki bu suretle ulviyet soyle dursun giinler gittikce bilakis
derke-yi sefiliyete tenezziil ettiriliyor.
A vrupahlar bu gibi ahval ve husyaneyi de kanun-1 medeniyet ahkamma idhal ve
inzimam ettirmek fikrinde devam ederlerse o halde medeniyetin yalmz ortada nammdan
baska birsey kalmayacagi ve diinya bir zamanlar oldugu gibi bir beyaban-1 vahset seklini
alacagi suphesizdir.
Avusturya Hariciye nazm Kont (Gulufuski) cenaplan bir nutkunda Yunanistan'm
hareketinden tutturarak ve kayi-ruz merabi hirer hirer tedad ettikten soma duvel-i
muazzama tarafmdan Avrupa'da muharebenin meni ve bu miimkiin olamaz ise temdid
maksadiyla sarf edilen mesai bahsi ile diyor ki!
Avusturya ile Macaristan arasmda husul-pezir olan siiret-i itilafm netaic-i husnesi
Balkan sube ceziresi dahilinde hissedilmistir. Vukuat-1 zamane hakkmda tarihin verecegi
karar pek adilane olacak ve bu cun istihsal edilen netaic-i siyasiyenin inafes-i asar-1
diplomatikiyeden madut olacagmdan bilciimle tarihin miiteffik elefkar olacaklardir.
Seraat-i sulhiyenin agir oldugu hakkmda Atina' dan okunan sikayet hep bir fikir-i
marizin delail-i narsasidir,
Tacdar Celil Osmaniyan ve hiikiimdar Zafer Siar islamiyen padisah saibe'l-tedbir
cihander miinire'l-zamir sehnesah peymedani sultan Abdiilhamit Han sani hazretlerinin
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itidal-i siyaset asinaileri ve meselin hukumet perveraneleri cumlenin taktir ve tesekkurune
seza verir.
Bizim harici politikarmzm mahur-1 devrani Almanya ve italya ile ittifaktan ibaret
oldugunu ihtara hacet yoktur. Bizim hep mesaimiz ittifak-o muselmin mevkiini talakime
musarruftur. Tarafimizdan vuku bulan bu mesaiyi Roma ve Berlin kabileleri tarafmdan
temaliyat-1 mustekimane ve haysiyet pervarane ile mukabele edilmektedir. italya'ya
gelince bu memleketi son ziyaretim esnasmda tesvirat ve icrait-isiyasiyede bizim italya
ile milttefik ve hem efkar oldugumuz bence meczum oldu.
Rusya ile basladiguruz ve husn-i neticeye isal etmek uzere bulundugumuz
milzekerat daha baslangicmda iken harp ilan edildi. Tarafmdan sadikane ve mustakimane
teati ana edilince ceziyi bir hiisn-i niyet ile tesviye pezir olamayacak bir ihtilafm beynel
devletin mevcud olmadigmi tahkik etti. Balkan sube cezinesi umuruna mtidahaleden her
ikimizin de mucterib bulundugumuz anlasildi,
lste o zaman zarfmda bir esas itilaf hasil oldu. Munafimizin hicbir surette yek
digerine muhalif oldugu teybindir.
Bu serait-i tamamiyle riayet edildigi muddetce Rusya ile gayet samimane
munasebette devam edecegimiz tabiidir. Iste bunun icin tebrikan Rusya ile tesis ettigimiz
su munasebet-i itilafiye Avrupa'da bir zaman kavi silah nazanyla bakanz. Menafi hicbir
vecihle bizimkine menafi olmayan Fransa ile Husn-i munasebetimize gelmemistir. Bazi
mesailde Ingiltere ile itilaf ara zuhur etmis ise deyine munasebetimize hulul gelmemistir.
Bu ihtilaf aradan munasebet-i siyasiye hicbir vecihle sektedar olmamis ve boylece
devarm bizce multezim bulunmustur. Cenubtaki komsulanmiz icinde Romanya'ya coktan
ithaz etmis oldugu meselin sahih-i akilane sayesinde bir mevki mumtaz kez etmistir,
Romanya ile mevcut mtmasebetimizi teyid ve tevsika cahsmahyiz, Zaten bu munasebetin
teyidi imparator hazretleri ile Romanya krali hazretleri arasmda teati edilen ziyaret
mutekabile ile de musbettir,
Buhran-1 ahir siyasi esnesmda duvel-i muazzamarun vesayesine tatbik-i hareket
etmis olduklarmdan dolayi Balkan Siye ceziresi hilkumetlerinin hareketlerini takdire
metyunum. "Mesare'l-yeh bu nutku A vrupa devletlerinin bu gun vasil olduklan nokta-yi
ale'l-kal terakki-yi mesail azime-yi maddiyenin halli hususunda icra-yi tahkikat ettiklerini
icab eyledigini ve bu mesail bu gun hakikaten mevcut olduklanndan hal ve hismlan
hususunda tecviz ehmal olunamayacagi Amerika'run A vrupa ile ticarette ettigi rekabetin
sayet A vrupa buna care saz olmazsa zeval-1 umur ticariyenin badi olacagi vesait-i
mumkune ve lazima ile el ele vererek bu tehlikenin defi hususunda gayret eylemek
oldugu, 17. Asir mucadelat-i mezhebiye, 18. Asir efkar-1 azade ile memlu ve mesgul
oldugu gibi 19. Asmn mesail-i tibbiye maruz olup 20. Asir da zemin-i ticarette mudefa-yi
mevcudiyete ait mesail ile kezar edecegi tahnin edilmekte oldugu ve bunun icin Misir
mesai-yi umumiyeicab edecegini soylemek ve zaman-1 sulh ve salahtan bilistifade tezyidi kuvve ederek bu maksatta vakif-i ictihat luzumunu ityan ederek nutkunu hitama isal

etmistir.
A vusturya hariciye nazmrun su nutku ile devlet matbuasmm icra eyledigi hareket
mukayese edilsin bakahm bu ikisi mesleken yekdigerine tevafik eder mi? Boyle hem
kacmak davul calmak devletin meslek-i siyasisine muvafik olamaz.
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HA V ADiS-i MAHALLiYE
(Tebrik)

Kibns ceziresince meriel icra tutulmak icin mevki' muzakereye vazi edilmek
uzere kaleme ahmp bil tercume bir nushasi dahi matbaayi acizanernize irsal buyrulan
Iayiha-yi kanuniye mutalaadan gecirilmistir.
Hukumetin simdiye kadar nesrettigi layiha ve nizamatm terctimesiyle bu defa ki
layihayi kanuniyenin tercumesinde sadelik cihetyle pek buyuk fark bulduk.
Dogru ve bi tarafane bir soz soylemek lazim gelir diye biliriz ki su layihanm
tercumesine gelinceye kadar edinilen terciimelerden insan dogrudan dogruya degil hatta
bir cumlesini saatlerce tamik-i efkar ettigi halde dahi bir a91 cikarmak icin meztar
kalmakta iken bunun bilakis ibtida-i kiratmda manasi insane gunes gibi tezahur etmekte
bulundugundan mutercimi mevfikiyet-i fevkaladesinden dolayi tebrige musarateyleriz,
~UENAT-1 OSMANiYE

Bu hafta alman gazeteler Osmanh donanmasmm islah ve tezyidi icin 3,5 milyon
tahsisi edildigini yaziyor, Halbuki gecende gelen ajans telgrafi donanma-i Humayunun
islah ve tezyidi meselesinin tezhir edildigini beyan eyliyor. Bu babda sozun sahti tabii
Osmanh gazetelerinde olacagi cihetle o telgrafida ajanslann oteden beri meluf olduklan
yalanlar adedine dahil etmekte tereddut etmiyoruz.
Girit ceziresince mevki-i tadbik ya da icraya vazi edilerek tedabirin sultanat-i
seniye-i Osmaniyenin mahsusu uzerine icra edilmesi Iaznn gelecegi cihetle devlet- i
aliyenin hukuk-i hukumet-i seriasimn muhafazasiyla beraber, cezirede emniyet ve iade-i
asayis icin ancak devlet-i aliyenin ithazim tavsiye ettigini tedabiri mahsusamn nazar-i
ehemmiyete ahnmasi luzumu bulundugu gibi bu babda devlet-i mesare raih ve tedbir ve
arzusu vechiyle isin hal ve fasil edilmesiyle italya arnirali tarafmdan rapor ile devlet-i
matbaasma arz edilmis ve bu rapapor muhafili siyasiyede nazar-i dikkat ve ehemmiyeti
eelbeylemistir.
(Monitor) Gazetesinin ifadesine gore kitiye-i sulhiyenin artik muzakere edilecek
ciheti kalmamistir. Yalmz hukumetin beyninde cari olan umur-i ticariye ve bahriye
hakkmda bazi teferruat kalmis ise de onunda hatem bulacagi ve artik ortada isi muskilat
ve sevbete dusurecek hie birsey kalmamis demek olacagi cihetle muahede namenin
ankarip imza edilecegi tezahur etmekte bulunmustur,
Teselya kitasiyla Yunanistan beyninde vaki olacak muharebat-i telgrafiyenin
(Efterbiya) tariki ile olmasim Yunan hukumeti talep etmis ise de hukumet-i saniye bazi
esbaptan dolayi Yunan hukumetinin bu talebinin ishaf etmeyerek muhabaratm Salaz
tariki ile icra edilmesini tensib buyurmustur.
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HA V ADiS-i HABERHANiYYE
Rusya lokomotiv fabrikalannda siparisler kesin olup vuku bulan taleplere
yetismek imkan haricinde bulunduguna binayen Rusya nafia nezareti 400 lokomotif
insasiru ecnebi fabrikalanna terk etmesi icin meskur sirkete mezuniyet vermistir.
Aym sebebe mebni ecnebi fabrikalanm miihim bir miktarda hat demirleri insasi
siparis edilecektir.
Lokomotif sirketi Rusya dahilindeki diger dare'l-sanayiler siparisi kabul ettikce
Rus simendifer idarelerinin memalik-i ecnabiye fabrikalanna miiracaat etmeleri sediden
memnudur. Bu giinler de demir fiyati Avrupa piyasalannda terki edilmistir.
Rusya'mn siyaseti nokta-i nazanndan ne derecede terkiye cahstig; isitenleri
hayrette birakiyor. Bir tarafmdan demir yollan insasma diger taraftan o demir yollan
uzerinde suratli kati mesafe etmek icin miitadit lokomotifler insasma bezl-i muhassil
etmekte bulunuyor.
Rusya muharebe-i ahireden beri terki tarikini takipten bir giin geri kalmarrustir.
Fransa ile miittefik Almanya ile merbut oldugu Osmanh ile de muhip bulundugu halde bu
kadar tedarikat kimin icin icra edildigi dusunuldugunde ortada bir Ingiltere devleti
kahyor. Halbuki simendiferler hatti Kars yani Anadolu hududuna dogru uzattmlmakta
bulundugundan fikrinin hangi ciheti ihtiyar edecegi heniiz bilinememektedir.
Paris, Petersburg ve Viyana' dan gelen telgirafnameler mevzuuna nazaran Rusya
ile arasmda usule gelen itilafm gittikce takviyet peyda eyledigi anlasilmaktadir.
Avusturya hariciye nazm Kont (Guluhufski) irad eyledigi bir nutka atfen News
gazetesi Rusya ile Avusturya arasmda Balkan mesailindeki rekabet artik bir hatira-i
maziyeden ibaret kalacaktir dedikten sonra devletin mesarelyeha miinasebetinin dostane
oldugunu gayet muhim adetmekte gortlntiyor.
Kont Guluhufski ise diger bir nutkunda mesail-i Rus meramn suret-i ceryamndan
bahsederek ittifak mensuk bugun her vakitten ziyade metin oldugunu soylemis ve
Avusturya'mn diivel-i sahire ile gayet dostane oldugunu Avrupa'da sulhun muhafazasi ve
asayisin temini icin ahiren Rusya ile aralannda hasil olan itilafm ehemmiyetini de
mizahtan geri durmarmstir.
Hindistan surusi hala devam etmektedir. Londra'da varaf olan bir telgrafnamede
3000 kadar (Samkani) efradmm (Hurmaya) gecidine tecaviizle Ingiliz askeri ve nakliye
katarlan iizerine hucum ettikleri gibi (Tusi) telgraf hattmda kateyledikleri ihbar ediliyor.
(S1h) efradmdan gonderilen 30.000 asker mevkii kurulunda (Samkani) efradi
tarafmdan itilaf edilmis olmasi sui teessiri mucip olmustur.
Yunan hiikiimeti kis mevsiminde muhtacma dakik tevzi etmek iizere Teselya'da
bir anbar acacakmis.
Siiphanellah ne de olsa merhametli devlet kendi ac kahyor da muhtacma dakik
vermek icin simdiden anbar acmaga kalkrms, vermek istiyor. Arna. yoktan yoga hasil
olmuyor, dogrusu teessuf olunur. Allah cumle iirnmet-i Muhammed'in yardimcisi olsun.
Yunanistan'da maliye nezaretinde bulunmus olan bir zad ile gazete
muharrirlerinden birisi arasmda vuku bulan miilakatta nazir Mumie'l-yeh Yunanistan'm
ahval-i maliyesinden bahsederek murakebe-i maliye komisyonunun simdiye kadar bir is
gormemis ve hicbir giine mevfikiyete mahzar olamanus oldugunu tarik-i istibrabda beyan
ve birtakirn uzun fikirlerden sonra komisyon-1 mezkure maksatlan miicerret devlet-i
aliyeye verilecek tazmit-i harbiyeye karsihk bulmak olmayip Almanya'da yenilerinin
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alacaklanmn temini icin Yunanistan'a olanca varidatnu taht-i merakebeye almak oldugu
fikrinde bulundugunu dermeyan bu babda daha bircok imareler gonlyorsa da bunlan
~dilik soylemekten ictinab ile hemen bir protesto tanzimi ile duvel-i muazzamaya iatasi
msusunda da Yunan hukumetini nazar-i dikkatini celbeylemis ettigini etban eylemistir.
Yunan hukumet-i diivel-i muazzama tarafmdan intihab olunarak suret-i resmiye de
merakibe-i maliye icin tayin eyledigi bir heyet hakkmda diivel-i muazzamaya protesto
·• em ne gonderse bir is goremeyecegi ve heyet mumielyeha verilen talimat her ne ise
u icrada mazur bulunacaklan tabii ve egerce Almanya dayalerinin alacaklan dahi
merakaba-i maliye ile temin edilmekte lazim gelecegi hakkmda taraflanna bir giinii
talimat iata edilmis ise de Yunan Hiikiimeti yerden yurumek degil bilakis kanatlamp dsa
havada ucmus olsa o yine o isin vucuda gelecegi zorunludur.
Yunanistan'm maliye nezaretinde bulunan zatm efkar-i mevhumesine tabiyet
ederek Yunan Hiikiimeti boyle bir harekette bulunacak olursa ihtimal ki dirvel-i
muazzama tarafmdan buyuk bir tekdir yiyecektir. Zira isin kendi maliyesi iizerine ne
surette icra edilecegi vakif olamayan bir hiikiimete meram anlatmak gee olacagi iyice
anlayacaklanm cihetle (Artik soz anlamazhkta haddi asmissm) gibi bir tekdir ile seviyeyi
basta keseceklerine suphe edilemez. Mesela oyle bir nazim noktaya vasil olmustur ki
boyle bir zamanda Yunanistan Hiikiimetinin soz soylemesi bile andelakiyle caiz gorulur
hallerden degildir, Hukumet mesarelyeha her isini duvel-i muazzamm himayesine terk
ettigi halde yine ara sira protestolara sikayetlere kalkismasma duvel-i mesarelyehmin
istigrabtan baska cevap vermeleri umit olamaz zannmdayiz,
Petersburg'dan gelen bir telgrafname nazran Rusya hiikiimeti bahr-i muhit atlasi
filosu zabitanmdan bir cogunu Japon lisam suret-i amliye ve nazariyede tahsil etmek
fizere Japonya'ya gondermege karar vermistir. Kim bilir bunda da maksadi nedir.
Fransa bahriye nezaretinde mustahdem iken birtakim evrak-i mehma-yi askeriyeyi
ecnebi bir hukumete satmak ve serairi bildirmek casusluk etmek tehmitiyle itham edilmis
olan yuzbasi Derefus vakasi efkar-i umumiye isgal etmektedir. Merkum gecende bir
divan-i harp huzurunda muhakeme edilerek mebudan kalan benzerlik cezasiyla mahkum
edilmistir.
Rusya' da harbiye ve bahriye nezareleri asker ve donanmaca islahat-i
miikemmeler icrasi ile beraber icrasma karar verilen sefair-i harbiye insasim tesrini ve
emr-i insaatm her surette miikemmeliyetin taht-i teminde olmasi icin nezarete mamur
komisyonlar teskiline karar vermislerdir.
Erbab-i fenden miizekkeb bir komisyonun hirer komisyon fabrikalarm imalatimn
nezaret ediyormus,
Bu havadis-i Petersburg'dan gelen bir telgrafname yaziyor. Sahte mahkuktan zira
vesait-i nakliyeyi izhara cahsan bir devletin kuvve-i behiyesi ile bahriyesinin de derece-i
mekemmeliyette olmasi insan, Rusya'mn bu gibi tesbisat ve tedarikatmi gordukce cevab-

gaflede degil nevm-i tabiyede bile maglub olmamak icin viicuduna igneler sablanmasmi
arzu eder.
Petersburg'dan gelen bir telgraf Rusya'mn (Menhuru) simendiferleri ameliyetinin
tesir-i hususuna ihtimam eylemekte oldugunu beyan ediyor.
1

Sahib-i imtiyaz ve Miidiir
Kiiffi-zade Mustafa Asif
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ifade-i Mahsusa
Arz ve beyandan miistagri oldugu iizere (Kibns) ceridesinin tesisi yalmz efrad-1
ahaliye havadis nesr etmekte erbabma vesile-i ticaret olmaytp vezaif-i esasiye itibariyle
maarif ve eded-i umumiye hidmette mutebu' -mukahkam ve vatan-1 miikerremi hukuk ve
menafi mukaddesasmi inzar-1 ve agyarda ilay-1 ali kadere'l-esta'a sai bil-sevab olmak
kizyeyi mehmasi bulunmus yani ceride-i mezburenin nesrinden yegane maksadmuz
refika-yi sairemize bilistirak hakikaten metbug mefhumumuz padisahnmza ve vatarurmza
elden geldigi kadar hiisn-i minnet etmek emelinden ibaret bulunup gazetemizin tarih-i
tesisinden simdiye kadar miirur eden alti sene zarfmda bu meslekten sermu inhiraf
edilmemis iken bu srrada efvaf amade giiya gazetemizin siyasi kismmda siddetli lisan-1
istimal etmekte oldugumuzdan bazi taraflarmda tevzine miisaade olunmadigi hakkmda
sayra devam etmekte oldugu mael teessiif isitilmis ve bir iki zeval-1 mutebere tarafmdan
aldigmnz mahruratta dahi bazi esbaba mebni (Kibns) gazetesinin gonderilmesi emr
olunmustur! !
Siibhanellah! Muselmanhk ve Osrnanhhk saikasiyla teessuf olunup altr seneden
beri saha-yi hamiyet ve sadakate dahil olmus bir gazete ki dahili ve harici her revir Batih
fikirleri teshih ve esbab hakikiyeye tedkik ve muhakeme ettikten sonra nesr etmek ve
matbuat-1 ecnebiyenin ihtiyari ve gayr-1 ihtiyari nesriyat mezrasma elden geldigi
mertebede red ve cerh eylemek Osmanh Cemiyeti'nin zan olundugu mertebeden pek ali
oldugunu efkar-1 amme-yi agyara bildirmek yani vatandaslanrmza iimid-i istikbal
hususunda yeis ve nevmidiye yolunda mahal vermemiz yolunda ne mertebe hizmet etmek
miimkiin ise ad eylemistir. Ne icin nazir-i hiikiimet seniye-i matbuarmzda mazur ve
merdud olsun.
Elhamdiilillehi Teala biz aya ancak, Musluman ve Osmanh ve istan Celalet nisan
cenab hilafet fenahmm seref-i memleketine sermaye-i secdet ve mefhuret bilen abd
acizleriz.
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Mahkeme-i vicdan ve hamiyete havale edilmeksizin gazetemizin sutunlanna bir
fi.kra derc etmemekte oldugumuz gibi her satmn hin-i tahririnde esasen mulk ve millet-i
Osmaniyeyi ihya icin behsayil-i ilahi olan padisah hukumet siar ve sahriyar hamide'l-asar
efendimiz hazretlerine ve vatan-1 mukadderimize husn-i hidmet etmek arzusuyla,
yeganesiyle istimal kalem eyledigimizi de beyan icin kita-yi tereddut etmeliyiz.

Binaen Aleyh sunu da arz etmeliyiz ki sadakatte bedel arayanlardan olmadiguruz
yani o emel ile hizmet eylemedigimiz icin vazifemizi kanun-1 idare tabiyetiyle ifa etmege
cahsryoruz.
,
Asil bizi meyus ve munfail eden madde; gazetemize semil her husustan malumat-1
Seniha olamamakhgmnzdir. Evet mesela tuttugumuz mesken muvaffak halve htikumet
olmayip su yolda hareket edilmek lazim veyahut gazetenin nesr edilmesi matlubdur. Dev
bir isaret vuku bulsa o suret etmis olacagmdan ol vecihle ifa-yi muktezasma musait
olacagi stiphesizdir.
Cenab-1hak cumlemizi tevfikat ve somdaniyesini mahzar buyursun, amin.
AHV AL-i ALEM

Alem-i siyaset bu siralarda yine her taraftan kalkan birtakim bulutlarla dehsetli bir
manzara teskil ediyor. Alman telgraf haberlerine bakihrsa afk-i siyaseti istiab eden duveli muazzamanm her biri bir surette tezyidkuva-yi beriye ve bahariyeleriyle istigal etmekte
ve zahiren yine her biri bir surette yek digerine muhat ve dost gorttnmektedirler ki bu
perdeyi istitar altmda oynanacak oyunun kesfi mumkun olamamaktadir.
Bugun Fransa kuvve-yi bahriyesine iki sefine-yi harbiye ilave etmek uzere
masrafmm butceye ithalini bahriye nezaretine teklif ediyor. Ertesi gun Almanya
imparatoru Raihsatag meclisine cikarak uzun bir nutk iradmdan sonra kuvve-yi
bahriyesinin derece-i mukemmeliyette olmadigmdan bahisle son derece de ikmah
hususuna mebusandan talep ediyor. Bir taraftan Rusya Deleti kanat-1 kusadiyle
simendifer hatlanmn imtitadi, lokomotiflerin tezyidiyle kuvve-yi beriye ve bahariyesinin
matlubundan ziyade bir dereceye isaliyle istigal ediyor. Diger cihette Devlet-i Ali
Osmaniye tesisat-1 askerisinin ikmah ve kuvve-i bahriyesinin islah ve tezyidiyle
ugrasiyor. Ingiltere Devleti ise kuvve-yi beriyesinin adem-i intizam vekaleti hasbiyla
Rusya'nm istedigi gibi meydarn vasi bularak at oynatmakta oldugundan bahisle bu
kuvvetin son derecede ihmaliyle taht- intizama vazi' i emrinde bu derece cisim bir mebag
idhali icin meclis-i icraya tebligatta bulunmustur. Cihan-i medeniyet bir hale gelmistir ki
her tarafmi siyaset dumanlan burumus. lcinde oynanan oyunlann bir mahzun yahut
dehsetli bir facia ettigi fark ve temyiz edilemiyor. Bir halde ki herkes gozti acik iken
kendisini naim bir halde kiyas ediyor.
Mevran-1 sayan-1 istigrabdir ki hem muselvet-i umurniyenin temin arzu ediliyor
hem bu arzunun taban tabana ziddi olan bir harb-i umumiye arai edecek ahvalin
pisginahiru amade devam ettigi cesm-i teessuf musahede olunuyor.
Musalmet-i umumiye top gullerinin atesli sadmelerinden tufeng kursunlanmn
muhrik darbelerinden degil istisasat dahiligin sukunetinde kanun-1 adaletin iciray-1
ahkamiyla milletin hukuk-1 sahsiye ve mezhebiyelerinin muhafazasi emrinde mesruf
olacak himmet ve gayrettendir.
Binaen Aleyh devletlerin bir taraftan asayis-i umumiye adim ihlaline, bir taraftan
da berbatma hidmet etmekteki fikirlerinin esbab-1 muhumesi ne oldugu gerci tarikat
vakadan musteban olmakta ise dekatiyen kestirilemez.
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Muhahede-yi sulhiye-yi kitiyenin yalruz Teselya'da Yunanhlar tarafmdan vuku
bulan hasaratm tazminati maddesi dahil olmadigi halde sahilleri iki devlet tarafmdan
kabul edildigi ve husurat-1 mezk:ure tazminat icinde yakmda bir karar-1 kati verilerek
muhahedenin imza edilecegi cumle-i miistahberat-1 sareyemizden bulunmustur, Umit
ederiz ki Yunan hiikiimeti simdiye kadar verilen nesahi-yi tastaneyi kabul etmistir.

Girit
Girit meselesi hala halledilemernistir. i~ uzadikca ahalide giinden gune mahv ve
telef olup gidiyor. Her taraftan her tiirlii iabat ita edilmekte ise de hayatlan tehlikede
olanlar Agta'ya ve Elbisa'nm hie de menfaati yoktur. Ahal-i islamin hala zulm ve itisaf
atesleri icinde yamp kavrulmakta duvel-i muazzara ise isi bu ay gelecek ay diyerek uzatip
gitmektedirler. Meselelerin hali soyle dursun bari bicare insanlann -eger kaldiysa- mah,
irzi, carumiz bi muhafaza edilsede Girit'in barbar hristiyanlann ayadi zulmiinden kurtulsa
mesele varsm ii9 ay sonra halledilsin. Lakin ne hal-i meseleye ne de alem vuku bulmakta
olan zulum-i ferevamn onii almmaga ehemmiyet verildigi yoktur.
Bir cezire-i islamm bugiin belki nefsinden ziyade zulme-yi hristiyaniyenin zahirei zulm ve itisafmdan gectigi alem nazannda sabit olmus iken duvel-i mazzamana bu
babda o kadar kosk derce ehemmiyetimiz davranmalanna insan ne mana verecegini
bilemiyor.
HA V ADiS-i MAHALLiYE
(Iftihar Edelim)
18 seneden beri intizammdan 91km1~ viicudundan semere-yi matleriye iktitaf
olunmayarak ehemmiyetten sakit olmus olan mekteb-i rustiye simdi encamin-i maarif-i
islamiye azasmm himmet ve gayret-i cedideleriyle mekteb-i idari haline konulmus.
-Mektebin eski binasi hadim edilerek tarz-1 cedid iizere insa ve der saadet-i mekatib-i
aliyesinden muhric-i alem, kemal ve tedrise behakk-1 muktedir oldugu birkac vilayet-i
sahanede mekatip-i idariye miidiirliigiine ifa etmis olsa bile sabit olan an asil Kibnsh Ali
Riza Efendi miiracaat-1 bukuya lutfen muvafakat ederek mektebimize miidiir ve muallim
ol nesb ve tayin olunmus,
-El emanet Allah mahv ve nabut olan maarif-i islamiyemizin ihya ve irtikasim kemal-i
keremi ve istiyakla ibtidar edilmistir.
Simdiki halde mektebe devam eden sakirdamn idadi sekseni miitecavviiz olup
kazalardan dahi fevkalade sevk ve ragbetle gelenler mektebe kabul olunmaktadir.
Miidiir mumielyeh hal hazirda yalmz olup matininde bir lisan-1 ecnebi hocasi
bulunuyorsa da o saf-1 matlubayi haiz mekatib-i aliyeden mahruc ikincil bir muallim
derste celb ve tayin, ucuncu bir hoca dahi nuresidgan-1 mahalliyeden inhab ve nisb
olunmasi mukarrir bulundugundan bunlar dahi mutlak vecihle hatem bulunca
ceziremizde -in~allah- rengin izhan cemil bir Hadika-yi Maarif-i Osmaniye tesis
olunmus olacak ve terkiban zaman bu revza-yi feyza feyden intisar ve revayih-i liitfiye ile
cidden munserih olarak maarif-i milliyemizin memulin fevkinde bir dereceye vasil
oldugunu musahede edeceklerdir.
Iftihar eldim.
Tebdil-i idareden biri ceziremizde bir miiselman tabib bulunmasmdan ve bir
tabib-i miislime malik olmak icin edilen tesebbuslerin semeresiz kalmasmdan meyus
oldugumuz bir sirada der saadet mekteb-i tibbiyesinde ikmal-i tahsil ederek diplomasmi
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aldtlctan sonra birkac seneler ameliyat-1 tibbiye icrasiyla tezyid-i malumat ve tevsi-i
lnzafat eden tabib Muhammed Bahaddin Bey Efendi ahali-i islamiyemizin bu ihtiyac ve
arzusunu matlu olmasiyla latifen ceziremizi tesrif ve muktezi-yi himme ve saika-yi
diyanet ile her teklifimizi kabul ederek icra-yi tabakat ve ibraz-1 hezakatla muselmanlan
endilerine medyun sukran eylemislerdir.
lftihar edelim.
Gecen 15 seneye degin ceziremizde bir muselman dolgel yok iken bir fial

gayurmettin ve hemiyetli marankoz Haci Hasan Efendi zuhur ederek tlc bes sene zarfmda
sekiz on kadar mukemmel yetistirmis ve bir o kadar daha yetistirmekte bulunmustur.
Bunlann icinde Ali Riza Efendi nam gene fitraten zeka ve gayret ve ikdam cihetiyle kesb
ve temyiz ederek tevce-i umumiye cami-i serifi minaresini, kendi <lest cevrey-i mahireti
olarak bir ilm yaprms ve miikemmeliyeti cihetiyle hem mesleklerini hayran eylemistir.
Iftihar edelim.
Mekteb-i hukuktan icazetnameli <lava vekillerimiz oldugundan naside ducar
oldugumuz muskilat ve meyusiyet, insallah ankerib mebdil-i sehulet ve memuriyet
olacaktir.
Dersaadet hukuk mektebinden biri Bat merkezinden ve meclis-i fevaneyn
azasmda izzet-i Hafiz Remzan Efendi zade Hafiz Cevdet digeri merhum evkaf bas katibi
Ali Efendi'nin mehdurn Mustafa Saadeddin ve digeri Mutebrez meldemizdir Caci Savfi
Efendi zade Hafiz Atif Efendi tahsil-i ilm-i hukuku cahsiyor ki hezan min fazil rebi
bunlann hepsi de derslerinde ibraz-1 iktidar ve ehliyet eylemekte ve ikmal-i tahsil ettikleri
gibi ceziremize hidmet etmek niyetindirler. Bu zeki hamiyetli genclerimiz su ihtiyacirmzt
def edeceklerine, cenab-1 feyz-i matluk hazretlerinin cun ve inayetine istinaden
emanetimiz her kemaldir.

-Valinin TebdiliAsaletli Sor Volter Sendul Hazretleri bu kere guiyana-yi Ingiliz valisini tayin olunarakj
yakmda ceziremizden infikak edecegi ve mesarelyehin yerine (Bahamas) valisi Sor
Wilyam Heris ismiyet nisb olundugu resmen ilan olunmustur.
~UENAT-1 OSMANiYE
Bu hafta alman evrak-1havadis muhede-i sulhiyenin imtiya zat-i atikaya muteallik
maddelerinde tadilata ugrayan birkac mevedini tedat ediliyor.
Maddelerden birisi vakit ve zamaruyla mahsus bir heyet tarafmdan vuku bulan
tetkikat nihayetinde aslen Yunan'h olduklan tahkik ederek o surette kabul ve tanzin
edilen defterde isimleri muharrir olmadigi halde kendileri Yunanhhk iddiasmda
bulunanlann sozlerine ehemmiyet verilmeyip o gibileri Devlet-i Aliye-i Osmaniye
tebaasi nazanyla bakilmasi bundan boyle Yunan tebaasmda olupta muhakim-i
Osmaniye' de muhakemesi lazim gelenlerin davasi dinlenmek veya suret-i ahirle istima-yi
davaya istirak etmek hususlannda konsolana tercumanm hazir bulunmasi, ucuncust;
memalik-i sehenede bulunacak olan Yunana konsoloslanrun mikdanrun tahdidi,
dorduncusu tebaayi Yunaniden olarak ilan-1 iflas eden bin sahsm uzerinde teba-yi devlet-i
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aliyeden birinin hakki oldugu surette muhakemet-i iflasiyenin muhakim-i Osmaniye'de
fasil ve ruyet olunmasi, besinci ecnebi devletleri tebaasmdan birinin maddi sifatiyla bir
Yunan tebaasi hakkmda ikame edecegi dava konsoloshanede riayet olunacagi gibi verilen
karara miidde'i razt olmadigi halde o davanm tekrar ragbeti Osmanh Mahkemesine
havale olunmasi imis.
lste mevad-1 Sulhiyenin imtiyazat-1 Atikaya miiteallik maddelerinden balada
tadad edilen bes maddenin tedili icra kihnrrus ve muhade-i Sulhiye-yi kitadan mahzur
tasdik olamayan mevat hakkmda el-halet heza haber-i sahih kihnamarmstir.
Kable'l harb-i ibtida ederek muallakta kalmis olan meselenin mukaddemat-1
sulhiyenin sekizinci maddesi hukmune tevfikan hal edilecegi ve mesail-i mezkurenin ya
Osmanh Sirp ahdnamesine veya Avrupa hukuk-i duvel-i ahkamma tatbikan fasl olacagi
mukarrir bulunmustur,

Girit
Girit ceziresi meselesinin bu derece imtidat ettirecek mesailden olmadigi ancak
devletlerin isi bu kadar uzatmasmdan maksat Girit'te bulundukca Suveys kanalma canak
nulandmlmasmdan ibret oldugu (Times) gazetesi beyan etmektedir.
HA V ADiS-i HABERHANiYE
Almanya devlet-i tebaasmdan olup Cin'de katl ve idam edilen iki misyoner
meselesi Almanya Devleti'nin gayz ve siddetini mucib oldugu cihetle hamen Cin sularma
6 krta sefn-i harbiye sevkiyle karaya da asker cikardigi telgraf-i sirketleri haber
vermislerdir,
Bazi gazeteler bu babda actiklan bahiste Almanya'run boyle ufak bir isi azam
etmesini bir hukumetin zaafmdan istifade etmeden ictinab eylemesin.
Maksad katledilen iki misyonerin karuru aramak degil kimin zaafmda bil-istifade
illkesinden bir gasb ve zabt etmektir ki esasen Almanya'run isgal ettigi ve iklirnin zabiti
misyonerlerin etrafmdan pek 90k zaman ol kuvvede oldugu malum bir keyfiyet idi.

Hint
Hinduya' da ika-yi ihtilal eden asilerden (Hedamela) muyit-i Daire-i Itaata recaat
etmislerdir. Gecende bir gun Cuma ertesi gunu Hedamalann elcisi (Ismail Kehl) deki
lngiliz askerleri ordugahma giderek evvellerce esir olunmus iki asker daha goturerek
tekrar rnutevcidlerini arz etmistir,
General (Kuri Port) bu surette arz-i itaat eden bu kezme bir vecaati tekliflerin
kabulunden sonra itaatleri kabul edilecegini bildirmistir.
Evvela silahlan teslimiyle beraber mezardan gasb edilen diger esyanm iadesi.
Saniyen iade edilmesi mumkun olmayan esya-yi magsube bedelinin tediyesi
selasen on bin rubi ceza-yi nakdi itasi,
Rabean esir ve mevkufbulunan diger 20 Ingiliz askerini iade ve teslimi.
Su dort teklif irnza olunup kabul edildikten sonra emir ve itaatlerin bila tereddut
kabul edilecegi katiyen elciye beyan kilmrmstir.
Su birkac son zarfmda her devletin idaresinden bir turlu igti~a~ zuhur etmis ve bir
dehsetli harik gibi atilan fesad krvilcunlanyla kurbiyet ve badiyete bakrmyarak dil~tilgil
yerleri ulvi deryalanna gark etmekte bulunmustur,
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Osmanhlar Anadolu vukuati gibi bir dehsetli her ikin icine dustugu mesela Fransa
da mudagiskar ateslerine tutulmus ve italya Habes cehennemleri icinde yandigi gibi
Ingiltere'de Afridiler tenevviiriine girmistir, Bunlardan ii<;:ii, her biri bir surette muskilatm
define muvafik olduklan halde Ingiltere hala teskin sevrus ile ugrasrnakta bulunmustur.
Viyana'dan gelen haberler ise boyle bir ates henemansuzun Almanya'da dahi
aluruz-i istigal oldugunu haber vermektedir. Beraknama'mn beyanatma nazaran zuhur
eden alev ile Almanlar beyninde olup birinci munazaada polis tarafmdan vuku bulan bir
siingii hticumuyla ahaliden yuz kisi telef olmustur. Yine o gun tekrar zuhura gelen bir
kansikhkta butun caddeler iizerinde bulunan dukkanlann kapilan avam takimi tarafmdan
~est edilerek derunlannda bulunan esya yagma edilmistir.
Asayisin iadesi emrinde silah altma celb olunanon iki tabur askerle ahali-i
beyniye gayet siddetle musadmeler vucuda geldigi gibi fisenk fabrikalarma hucum eden
ahali iizerine icra edilen atesde bircok adamlar adem abada gonderilmistir,
Bakahm bundan soma nobet kimdedir.
A vrupa gazeteleri Hint igtisasatmi birtakim safsatalarla iazam ettik:leri sirada
muhacemet asattan Ingilizlere son derece maglup ve perisan bir halde gostermis idi. 0
zaman A vrupa gazetelerinin o kismmi vuku bulan mutalaamiz iizerine bizde acizane
irkac cumle yazrms ve yazdignmz o cumlelerde bir ahali ne kadar seci ne derece
cengaver olursa yinr bir htlkumetle ugrasamayacak akibette mutevete mecbur olacak:lanm
soylemis idik. Arasi cok gecmeden asatm bir kismi Lace'l-mutalga elciler gondermege
baslarms ve aldiklan cevaplara karsi gayr-1 muktedir bir surette vuku bulan tek:lifat-1
kabule mehya bulunmuslardir.
Vaka Hindiya hukumeti de metzarur olmanus degilse de bir devlete zuhur eden
ihtilala dahilisini islah emrinde ne kadar paralar sarf etse zarur makamma kaim
olmayacagi bedihi ve derkar olmak:la hukumet-i mesarel yehamn da bu babdaki zarurini
ehemmiyet vermis olmasi zannolunamaz.
Binaen Aleyh eyyam-1 sitamn siddetli buralan kesretli karlan icinde intizamdan
mahrum olan asatm yakmda umumiyetle daire-yi itaata reciat edecek:lerine suphe
kalmam1~t1r.
Ingiltere Hukumeti Hind igtisasatiru butun butun def icin bu kere muvafi-i
mahsusaya 140.000 asker sevk ettigi gibi bunlann yukunu 250.000'e iblag etmek fikrinde
bulundugunu evrak havadisinden bazilan yazmaktadir.
Hukumet-i mesarel yeha bu fikrini kuvveden faile cikarmak icin fevkalade cehd
ve ikdam etmekte askeri tedarik edebilecegini yakinen dark etmek ve fakat 250.000
askeri idareyi kafi zabitler bulundugundan bu hususda arzusu vechle i~ goremeyecegini
miilahaza etmekte bulunuyormus,
Edilen bir muvazenede asakir-i merkubenin bahr yiiz neferine bir zabit isabet
edeceginden sayet esna-i muhaberede o zabit telif olursa kumandasi altmda bulunan yuz
neferin perisan olacagma lazrm gelecegini asikar bulunacagmdan hukumet-i mesarelyehin bu babda ne gibi bir tarik-i ishal bulabilecegi bilinememektedir.
Asaf'm bir kisrmnda arz-1 muteveat ettikleri hariciye kisrmrmzda beyan edilmis
ise de diger kismi iazamm elhalet heza asianda berdevam bulunduk:lan da gazetelerin
cumle-i rivayetinden bulunmustur.
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Elhasil Hindia hukumeti du~tiigu su girdap musibetinden kurtulmak ve asat-1
kumeyide daire-i itaya irca ettirmek uzere akilane pek 90k tedebir ithazmda geri
uyorsa da ne faide ki her emelinin husulune bir mani tesaduf etmekte
undugundan su zabit katli meselesinde ne gibi bir tedabir ile hal edecegine intizar
cdiyoruz. Binaen Aleyh su kansikhgm onunu almcaya kadar ingiltere epeyce bir masrafa
car olacagi ve maksada nail olduktan sonra da daire-i itaate alacagi asiatm ne halleri
giriftar edilecegi de tabii sayan-i mulahaza-yi meraildedir.
Paris'ten
sennayedannmdan

gelen
bir
telgrafname
nazaran
Fransiz,
lngiliz,
Alman
murekkep bir hayet-i sarrafiyenin 200 milyon franktan ibaret oldugu

Yunan istikrazma tehya etmek de olduklan musteban olmustur,
-iLANSilin
16 Ingiliz bicimi san cizme
0 Ingiliz bicimi siyah cizme
13 Erkek isi parcah fotin makulus
0 Erkek isi parcali, dikili, vidah ve san baglama yuksek tek fotin
Erkek isi siyah dikisli yanm fotin
6 Erkek isi siyah dikisli san yanm fotin
11 Erkek isi serhatli ve lastikli mest ve kundura
Erkek isi siyah kundura
5 Erkek isi san kundura
10 Zena icin baglama yuksek ve lastikli kilos fotin
5 Zena isi yanm fotin ve yuzti gtillu iskarpin
2 Zena sebsebi
-Muhabarat-i IlaniyeEdirne' de karin kerarmrmza sunulur. Edime'de Meric ktlttiphanesi muduru Tifrur
Efendi'den 26 Haziran sene 312 tarihinde aldigumz bir tahriratta vatarn olan Karlova'ya
azimet edeceginden beynimizde olan hesabm adaatinde tefsiye ve ifa olacagi
bildirilmistir, Aradan bu kadar muddet gectigi ve mevmi tekida parladigi halde bir cevap
alamadignmzdan hayatmdan merak ediyoruz.
Edime, karin kerammuzda biri lutfen bu babda bize malumat vermeye inayet
buyurursa kendine minnettar olacagmuzi arz eyleriz.

Sahib-i imtiyaz ve Miidiir
Kiiffi-zade Mustafa Asif
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KIBRIS
Mahal-1 Miiracaat
hanemiz kibns ceziresinde
yonii meydanmda daire-yi
mahsusadu. Umur-1 idare ve
· iye icin sahib-i imtiyaz
lli:lllllila miiracaat olunur.
Gonderilen evrak gazetede derc
up olunmamasmdan gazemesul olanaz. Behr satmnda
· kuru§. ahmr.
KANUN-1 EVVEL EFRENCi SENE 1897

Adet 275
Serait-i istira
Lefkosa icin seneligi bes silin cezire
dahilinde kazalar isin sekiz silin Memalik-i Osmaniye icin posta ucretiyle beraber seneligi kirk sekiz kurustur. Posta pulu dahi kabul olunur
(Nushasi bir kurustur )
Edime de Muhammet Tayfur efendinin kiitiiphanesinde furuhat olunur.
8 KANUN-1 EVVEL RUMi 1313

Siyaset, Edebiyat ve Funundan bahseder
AHV AL-i ALEM

Avrupa ve arun mudahaletiyle hemen butun dunya bir gun sonra ne gibi vukuatm
sezde-yi zuhur olacagmi kestiremiyerek tedafii ve tecavuzu tedarikat-1 harbiye ile mesgul
Iduklan gibi umumen havf ve heras icinde meztur ve mustarib bir halde bulunmaktadir,
Rusya'run besledigi timid ile emeli simdi tedricen meydana cikiyor.
Hindistan'a dogru nakliyat ve sevkiyat-1 askeriye levazimet ve vesaitini ikmal
etmis oldugundan lngiltere'ye tehdit ve Hindistan'a vuku bulacak tacaviize hail ve mani
lacak Afganistan ile sair hemcivar mustakil hukumetleri Ingiltere politikasmda aynlarak
endi tarafmda celb etmege muvaffak olmak umidlerine dahi temin etmis bulunur. Su
·· ate tamamiyle matlu ve agah bulunan Ingiltere her turlu tedabiri ithaz etmekten geri
kalrmyorsa da igtisasat sasirtiyordu. Kuvvetlerini kesrediyor. Hal hazirda Ingiltere
muhafil-i siyasini isgal eden mesele Hindistan'm muhafazasi icin kuvve-yi askeriye-i
beriyyenin tezyih ve tansiki maddesi olup parlemento meclisinden kiltli tahsilat talep
edilmektedir. Bu hale nazaran yakinda esya-yi vuslite vukuat zuhur edecegine hukm
olunmaktadu.
Ingiliz gazeteleri bu hususa <lair mutedat-i makale ve mutalaalar nesr etmektedir.
Diyorlar ki Rusya'run bir muddetten beri Devlet-i Aliye-i Osmaniye'ye karsi
simdiye kadar gosterdigi dostluk ve yararhligi devlet-i mesarel yehaya az her cihet
memnun birakarak aleyhinde bir kina bagz ve adavete sebebiyet vermemek ve bu surette
Hindistan emel ve tesbisinde hilafet-i islamiyenin menen muzahiret ve muaviyate mahzar
olan emni oldugu tezahiir etmistir.
Ingiliz gazetelerinin bu vecihle olan infial ve hukumleri batil olsa bile Devlet-i
Aliye-i Osmaniye ve tabir-i eshale hilafet-i islamiyenin mezyit ve ehemmiyetini inkar
edememeleri sayan-i dikkattir.
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Iste Ingiltere diplomatlanmn hatalanm niikteye simdiye kadar idrak
emelerinde veya ale'l-amiye saptiklan tariki tertib etmemekte olan inatlanna galib
emelerinden nesait ediyor.
Devlet-i Aliye-i Osmaniye ile Yunan beyninde aklonunan musahamn tasdikine
unan hukumeti bir muddetcegiz tehir etmek istedi. Bab-1 Ali hukumeti bunu telakki
:k nazar-1 mutaalaya almadi. Tanzimat-1 harbiye ile duyunat-i sairenin temin-i ifasi
maksadmca mebni teskil olunan idare-i mustereka-yi maliye ifa-yi vezaife suru' etmisler
de devlet-i Osmaniye tazminat-1 harbiyeyi Osmanh bankasma havale ile meblag-i
ube toptan ihaz eylemek arzu ve tesebbusiinde olmasiyla Almanya dayanlerinin
ubat-1 Girid'e kalacagmdan ve bu s~ret o husuta muskilat-i davet edeceginden boyle
olmaktan ise hem tazminat-1 harbiyenin ve hem de divanat-1 sairenin tahsil ve tediyesini
·· ve temin eylemek uzere Teselya krtasmm Osmanh asker ve hukumetinin isgali ve
si altmda kalmasmi teklif ve termeyan eylemis ve Teselya kitasmm vakt-i mayinede
· yesi kizyesi yine degismistir.
Avusturya dahilinde ibtida-yi parlemento Maclisinde baslayan rezalet ve surus bu
azim bir gaile seklini alarak ahaliden hanedan-1 hukumdariye kadar serait etmis ve
cennan akvami ile Slavlar beyninde siddetli muhaseret, dehsetli tesurane meydan
ermistir,
(Prak) da asayis butun btittin muhtel olup kirk kadar ahaz ve ita mahalleri gayret edilmis
BOO hane ve diikkanlann pencereleri parcalanrms dort kisi telef 150 kisi cerh olunmustur.
'ilsan) da dahi asayis zail olup Cerman tiyatro haneleriyle kilub vasair mahallelere
Iicum olunmus ve Cermanlan oldurmelidir." Ayuka cikanlrmstir.
El hasil Bohemya vesair bilad teskin itfast simdilik mumkun olmayan ates-i itilaf
· inde yanmaktadir,
Mersin'de bir tebaa ve memurine hakaret edilmis diyerek kiyameti koparan
Avusturya nasil oluyorda dahil-i memlekette hicbir vakite bir yerde gorulmemis,
isitilmemis rezalet ve cinayetlerin onunu alamayarak nacar kahyor. lste en medenilerden
sayilan bir hukumetin idare-i parlementosunun icraati!
HA V ADiS-i MAHALLiYE

Lefkosa'rmzda yeniden tesis olunan mekteb-i idadinin asaletli vali hazretleri
tarafmdan resm-i kusadmm onumuzdeki Pazar giinii icrasi mukarrir oldugu cumle-i
mevsukanrmzdandir.
Ceziremizde bir simendifer insasi, Magosa limammn tathiri saka-yi arazi icin
mahal-1 mukteziye havuzlar imah gibi her biri cezirenin ihyasma sebep olan ii<; buyuk
eserin kuvveden fiile icrasi zamanla karar verildigi isitilmekte ve hakikaten miihendisler
celb edilerek havuzlann mevkileri kesf edilmis oldugundan gelecek 98 martmda ise
baslanacagi soylenmekte ise de simendifer ve limana dair hicbir tesebbus vuku bulmadigi
da mael teessuf gorulmektedir.
Malumdur ki gecen sene insasma baslamak emeliyle atik ve amnda hakikaten
yerine yapilacak htikumet konagmm planlan tertip ve haritalan tanzim kilmrms oldugu
halde gecen martta insaata ibtidar edilecegi de bir takim delail ve berahin ile temin
edilmis iken elhalet heza bir isyane-yi yevm ve garab asa taslan yigih kilrms ve bununda
yine mart icinde insaati ibtidar olunacagi karar kati altma almdigi tekrar istihbar
kilmrmsttr.

17

Atik-i hukumet konagmm insasi kac seneden beri kovada iken bir iki seneden
uraya fiile ihraci hakkrnda vuku bulan tesebbuslerinde semeresiz kalmasi artik her
istedigimiz seye goremedikce inanmaga kendi hamakatimize vermek istiyoruz.
Cunku simdiye kadar sathrna hukum ederek inandigmuz havadislerin yalruz
hillctimet konagmm hadimmdan baskasi isbat ve sevk edememistir.
Atik-i hukumet konagnun Lefkosa'mizm mevkii nokta-yi nazanndan ahalice ne
derecede mucib menfaat ve sehilat oldugu inkar kabul eder. Bedhiyattan degildir. Eger ki
bu mahamele bir hukumetin konagi insa ediliyorsa tabidir ki hem megmurini hukumet bir
noktada istima ederek ahali islerini son derece bir sehuletle tesviye edecek, himmete
umum-1 idarenin mahur-1 Iayikmda makine gibi devranrna ita-yi suhuret eyleyecek ve
fazla olarak verilen islerden de hukumet-i belayi kurtaracaktir.
Liman ve havuzlar bahsine gelince: Hukumet bu babda ariz ve amik mezarikeler
mevazeneler icrasiyla tabii kendi menfaatim dusunmus ve cezirede olacak nef'i de nazar-

mutelceden yer tutmarms oldugundan o hususa dair soz soylemeyi ad ederiz.
Binaen Aleyh bunlardan birinin insasma mubaseret olundugunu gorunceye kadar
her halde inanmakta mutereddid bulundugumuzda beyandan istinab edemeyiz.
1

Mektup
Mektebimiz sakirdanmdan bazilanm asisiz gormekten bazilanm da asilanah bes
sene merur etmis oldugundan tarf-1 hukumetten telkih cederi icrasrna megmuru tabib
Garleti Efendi 'ye ihbar ettim. Mumielyah bugun mektebe gelerek asisrz bulunan 7 ve
asilan eskimis olan 21 Efendi'yi telkih cediri etmis ve ameliyatta ibraz eyledigi muharet-i
taktir ve tahsine-i seyeste gorunmus olmakla ilan-1 keyfiyete ceride-i feridelerinin
vesaatmi mercudur. 01 babda iraza Efendim hazretlerinindir.
(Fi 14 kanun-1Evvel sene 94 idadiyi muallim evvel muhliskez Riza)
~UENAT-1 OSMANiYE
Devlet-i Aliye-i Osmaniye ile Yunanistan beyninde musalha akt ve imza olunarak
cumle-i mevfikiyat-1heyr eya cenab-1hilafet bir lahika-yi alel al olmustur.
Devlet-i Aliye-i Osmaniye paidar Pi Mehmet-i Harbiye istira etmekte ve sparisat-i
mezkure Almanya fabrikalannca ikmal edilerek der saadete irsal edilmekte oldugu
Berlin'den gelen mevsuk haberlerdendir.
Bu hafta gelen gazeteler muahede-yi sulhiyeyi kitiyenin birinci maddesinin fikra-yi
ahiresinden evvel hicret-i ahdnamesinin imza edilmis ve digerinin de simdiye kadar
imzalanrms oldugunu haber veriyorlar.
Muahede-yi krtiye meclisinde Yunan merhuslan tarafrndan bir posta
muahedenamesinin akidi hakkmda vuku bulan teklifler bir neticeye iktiran edemedigi
gibi bu babda pek ciddi ihtilafatrn zuhra gelecegi de bedihi bulunmustur.
Girid mahtacin-i islamiyesi icin bila tefrik millet-i Rusya memelikinde dahi cem'
iane edilmesine imparator hazretleri mtisaade etmistir.
Su milsaide-yi imparatoriye ne kadar tesekkur edilse azdir.
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Girid'den gelen bir telgrafa meline nazaran Rumi tesrin sammn 30. gunu
ingiltere'nin (Similla) nam kuruvazuru tarafmdan bir Yunan sefinesi derdest edilecek
suda limanma getirilmi~tir.
Yunan bu fesad kan~tirmakta devam ederse (Silla) da oralarda ne kadar Yunan
sefinelerine tesaduf ederse kedi yavrusunu tasir gibi ciimlesini de suda limanma istif
edecegini hie suphe edilmez.
Girid ceziresinde Resmuda mesarifat-1 lazrmesi Car Hazretleri tarafmdan tesviye
olunmak uzere 20 yatakhk bir hastane insa edilmesine hukumet-i seniye ·cenabmdan
miisaade olundugu Petersburg'dan yazihyor.
Gecende der saadette duvel-i muazzama siiferasmdan mtirekkeb ictima eden
mecliste Girit meselesinin hal ve tevriyesi mevki-i mezkureyi vazi eylemis ve cezire-i
mezbure valiligine Rusya sefiri tarafmdan Sabik-i Saadetli Mavruyani Bey veyahut surayr devlet azasmdan atafetli kara duduri Efendi hazretlerinden birinin veyahut karadayh
Petrovic Efendi'nin tayini teklif eylemis ise de stifera-yt sair tarafmdan ne cevap
verildigine dair bir giine malumata desteris olunamarrustir.
(Gayret) refikam1zm Girid meselesi hakkmda verdigi havadis sayan-i memnuniyettir.
Muddet-i miidiyeden beri ates-i zulm ve itisafi icinde yamp kebap olan Girit ahali-yi
muselmasi artik dustiikleri felaket girdabmdan kurtulacaktir. V akia bu hafta zarfmda
ceryan eden ahval-i siyasiye ertesi haftaya degin bir digeri boyanmakta oldugu simdiye
kadar kerat ile tecriibe olunmus ise de bu havadisin akilen de tecriibe siyasetten de
muvaffak-1 saht olabilmesi miimkiin goriinmediginden yakmda icrasma memul ederiz.
Deniliyor ki Girid meselesi menfaat-i Osmaniyeye muvafik surede half
edilecektir. Liiksemburg'lu Miraley Sefrik Girid valiligine tayinine maddesi ber taraf
olmu~tur. Avusturya imparatoru bir nutkunda Devlet-i Osmaniye cezirede olan hukuk-1
hiikiimraniyesini muhafaza etmek uzere tayin edilecek valinin hiikiimet-i seniyeye
camndan tayin olunacagm1 ve A vrupahlarm vazifesi ise yalmz o valinin memuriyetini
tasdikten ibaret oldugunu beyan etmistir.
Sirket telgraflan dahi Siifer'in Girid'e vali tayin edilmesine Rusya'mn itiraz
eyledigini haber veriyorlar. Isin icinde bir is var ki o da Girid'de ekseriyet nufusu teskil
eden Rumlar oldugu cihetle tayin edilecek valinin Rum cinsinden olabilmesi lazim gelse
ile Yunanh bir Rum'un olmayacagi ve sayet olmayacagi ve bu hususta itikaf edilirse
vali Yunanhlardan tayin kilmacak olursa cezirede asayisin de toplandiktan sonra bir anda
mahv ve zail edilecegi Girid'i bu hale getiren Yunanhlann ifal-1 sabiklan delaletiyle
vuzuh etmistir.
Valinin Yunanli olmayacagi bu surette miisteben olduktan sonra Rusya'mn kendi
baasmdan birini ortaya siirebilmesi meselesi de hazir olabiliyorsa bunda da Rusya bir
garza hizmet edecegini pek iyi bildiginden bir muddetten beri muhafaza edildigi
meselenin boyle ufacik bir meseleden dolayi berbat edilemeyecegi zann-1 galebindeyiz.
Girid rusay-1 asatimn efkar ve emeli devliyeye tetbaa ve teslim-i sulh eylemege
¢.i~mak icin Kont Goluhufeski'nin karar verdigini alman haberlerdendir. Gerci hicbir is
kararsiz kalnnyorsa da hicbirinde icra edildigi goriilmiiyor. Bu gibi kararlan isite isite
kulaklanrmz ahsti, Bunun icin her seyde galeyane mecbur oluyoruz.

19

Avusturya gazeteleri der saadette ve Anadolu'da vuku bulan igtisasat-i mundefa
esnasmda ecnebilerin hayli zarar ve ziyana diicar olduklanrn iddia ile sufera-yi ecnebiye
hukumet-i seniye-i osmaniyeden tazminat taleb etmek niyetinde bulundugunu nesr
ediyor. Buna teecccub edilmemelidir.
A vrupahlann
simdiye kadar haksiz ve
insafsizliklan tedad olunamayacak bir redeye gelmistir. ihtimal ki bir muddet sonra
sefirler memalik-i mahruse-yi Osmaniye'de yasayan ecnebilerin cep harchklanm
hukumet sandigmdan talep ediyorlar. Zaten memalik-i Osmaniye'ye iltica eden
ecnebilerin bircogu kendi memleketlerinde gecinemeyen kimselerdir ki bes on gurus ile
gecinmek icin boyle vesileler icadina biltabi milnehmettirler. Halbuki igtisasat-i zaile bu
ecnebilerin tesir-i ticaret ve tazyit senedine sebep olmustur. Ne demeli!
(Sirket Telgraflan)
Berlin 11 Kanun-i Evvel
Cin, Almanya'rnn kafe-yi mutelabatma muvafakat etmek ancak Almanya
(Kuyasa) tek ve tahliye etmege muhalefet etmistir.
Roma 13 Kanun-i Evvel
(Marki de Rudini) yeni bir kabile teskilini kendi icin gayr-i mumkun oldugunu
Kral'a bildirmistir.
Londra 13 Kanun-1 Evvel
Amarika'da bugday muhastrlati 530 milyon kilaya balig olmustur.
Londra 13 Kanun-i Evvel
Mustemlikat nazm Mister Cimberlin ile Baron de Korsil beyninde vuku bulan
mulakat Afrika-yi garb meselesi hakkinda icraata teshil ettigi bildiriliyor.
Kalkiine 15 Kanun-i Evvel
Asiler lngiliz tizerine hticum ederek bircoklanm telef etmektedirler.
Dersaaedet 15 Kanun-i Evvel
Yunan hukumeti muahede-yi sulhiyenin tasdiki mesaidi olan muddetin bir aya
kadar temdidini bab-i aliden talep eylemis ve bu keyfiyet dersaadet diplomatlann
fevkalade taaccubuna mucib olmustur
Bombay 15 Kanun-i Evvel
General Lavk Herat'm kuvvetini teskil eden kirk Afridilerle siddetli bir muharebe
ederek tarafindan telefat-1 kulliye vuku bulmus ve bircoklan mecruh olmustur.
Atina 15 Kanun-i Evvel
Yunanistan'da efkar-i umumiye muahede-yi sulhiye aleyhinde olup bundan nasi
hukumet meclis-i mebusarnnda maglup olmamak icin tasdikin teehhirini talep eylemistir.
Mamafi duvel-i muazzamarnn tahdidi uzerine teslimiyet gosterilmesinden ileri gelmistir
ki meclis yann ki gune ta'lik olunmustur.
HA V ADiS- HABERHANiYE
Saraydan gelen bir telgrafname mufassil surette olup mundericati
andtr.

dahi biruce

Cin hukumeti Almanya'rnn mutalebat-1 icin bir hukumet-i tedariki hususunda
cahsmiyor. Bu mutalebat mahiyet ve siddet cihetleriyle yalrnz misyonerlerin katline karsi
ithaz olunmus bir hareket gibi ad ve kabul olunamaz. Cinlilerin misyonerleri katletmeleri
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ancak arzu edilen firsati hasil etmistir. Mutalebat vakia (Sontanig) komur madenlerine aid
imtiyazat-1 mahsusayi dahi havidir. Bu meselelerin halve vasfim umid etmek bile gtictiir.
Pekin'den gelen haberlere gore Cin hiikiimeti Rusya'run tevsitini istihzala
muktedir degildir. Zira Rusya hiikiimeti kurada istedigi gibi oynamak arzusundadir.
Rusya'dan o kadar 90k bir muavenet talep eyliyorsa ona mukabil kurayi kapmak
istemesinden cekiniyor.
Ingiltere'nin acik bir liman olmasi cihetini iltizam ettirir. Komur madenlerinin
islettirilmesi Cin simalinde ticaretin revacim tevsi edecegi tabiidir. Fakat bu madenlerin
imtiyazi munhasiran bir devlete verilmesi arzu olunamaz. Eger boyle bir inhisar verilecek
olursa (Balk-Mes) eyaletlerinde dahi Ingiltere buna musabe miinafi gostererk tevzan-1
husule getirilmek iktiza eder.
Dayh telgraf gazetesinin Petersburg muhbiri Cin arazisinde bir muhitin Almanya
tarafmdan daimi surette isgal edilmesinin ne gibi netayih hasil edecegi hakkmda bir Rus
diplomatinm fikir ve mutalaasi istimrac etmekle mumelyeh dahi beyan eylemistir.
Almanya tarafmdan boyle bir tesebbus vukuunda bu halin Cin'i Almanya'ya karsi
hareket ettirmege sevk edecegi muhakkak ise de oralarda menafi olan devletlerden
hicbirinin boyle bir hale karsi lakaydane davranmayacagmdan tesebbus-i mebhus bir
takim intac eder. Duvel-i mesarel yehimden her biri Cin arazisinde bazi yerlere sahip
olmaya kalkisiyor zaten Asya krtasmda kendisine bir yer temlik etmek arzusunda bulunan
Japonya dahi ise bilmiidahale Asya-yi Sarka umumi bir Avrupa muharebesini intac
edebilir.
Elhasil Avrupa devletleri Cin'i cemaye etmek politikasmi infiraz olup gider.

Avusturya devleti bu arahk alem-i siyasette giinde bir yuzle esbat viicud eyliyor.
Bu ayki yiiziin birisi Osmanhlar icin mucib-i memuriyet olacak medeniyet ve
insaniyet cehresi olup digeri yalruz Osmanhlan degil alem-i insaniyetinde zeza-yi nefrini
ad edecek vahset cehresidir diyebiliriz.
Mudearmzm isbatma delil istenilirse cehre-yi medeniyet ve insaniyeti Girid
ceziresi meselesinin menfaat-1 ceziresi meselsinin menfaat-o Osmaniye muvafik surette
hal ve tesviyesi emrinde olan ikdam ve gayretini ara ederek Osmanhlann muvcib-i
memnuniye ve bais-i mevhuretleri oldugunu soyleyebilir. Vahset cehresine de diivel-i
muazzamanm raiy ve karari ve Berlin muahedesinin ahkami ve Devlet-i Aliye-i
Osmaniye'nin de nzasiyla bir miiddet-i kaile icin isgal-i askerisi altma verilen Bosna ve
Hersek eyaletinin 1898 senesi Avusturya memalikine katiyen ilhaki inaruna kendi
hiikiimetince karar verilmesiyle meydana koyabiliriz.
Simdi bir kere miilahaza buyurulsun! Avusturya hiikiimeti Berlin miiahedesi
mucibince Bosna ve Hersek eyaletlerini mevkaten isgal-i askerisi altma aldigi halde
zamime-yi memalik etmek hevesine diismesine ne demek lazim gelir.
Acaba muahede denilen sey nedir biz mi bilemiyoruz yahut oyle bir kagida imza
eden devletler mi? Tabiidir ki onlar bizden daha iyi biliyorlar. Evet biliyorlar da o
muahede helvaci kagidi kadar da haysiyesini birakmamaga cahsiyorlar. Maahede iki
devletin kuvvetiyle degil diivel-i sairenin de kuva-yi manevileriyle tahkim edilir.
lste bu kuvvetli rabitayi koparmak veya kurmak am tahkim etmis olan devletlerin
vvetlerine miisavi bir kuvveti haiz olmaga miitevkiftir.
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Halbuki zaman-1 hazirda devletler tarafmdan ihtiyar edilen meslegin bu konuda
ehemmiyetten iskat ettigi goruluyor ki bundan boyle tevsi-i memalik ve tezyid-isan
yolunda miiarekeleri kizil kana boyuyan nice bin aileleri mahv eden harblerin
neticelendirilmesine en biiyiik vasrta olan muahedenamelerinde zerre kadar hukmu
olmayacagi simdiden tezahiire baslarmstir denilebilir.
Dtlsunmelidir ki ahadeden iki kisi beyninde akid edilen bir mukavele iizerine
yazilan birisinden miiddet-i menkiziye almadikca hicbirisinin de miakid olan mukavele
haricinde hareket etmesi hiikiimetlerin ol babdaki kanun-1 ahkammca caiz goruluyor.
Birisinin o yolda hareketi gorulecek olursa tabii bulundugu hiikiimet tarafmdan meria
bulunan kanun mucibine tediyet ve mecazet edilir. Koca Berlin muahede namesinde
imzasi olan Fransa ile Ingiltere devletlerinin mevcudi iddiasmda bulunduklan medeniyeti iktizasmda olarak buralanru dustinmeleri ve hususiyle A vusturya hiikiimetlerinin bu
yolda bir hareket-i ihtiyanna mecaseretini gordukleri halde taht-i isgal-i askerimizde
bulunan Bosna ve Hersek tevnis eyaletleri bugiinkii gun Osmanh Devleti'nin memalik-i
miitemmavmdan mutadir, Bunlan ne sen, ne hen ne de Fransa mutemlikatmuzdan ve oyle
bir soz soylemeye de kita hakkirruz yoktur deyip de A vusturya'yi kic iistiine oturtmasi
veyahut su hareket hem Ingiltere hem de Fransa tarafmdan icra edilmesi lazim gelmez mi
idi?
Kanun-1 diivel nazannda en ehemmiyetli bir nokta olan muatedenameler
mundericatmm siiistimaline karsi da sehvet edilip her devlet kendi keyfme gore harekette
muhtar birakihrsa iki devleti gerek itifakm gerek sulhan yekdigerine rabit edecek ortada
baska ne vasita bulacagiz. 0 zaman kanun-1 beyne'd-diivelin ne ehemmiyeti ne hiikmii
kalir?
Teessuf olunur ki menfaat-1 sahsiye ugrunda alem-i medeniyet ve insaniyet
esasmda hadim ve tahrib ediliyorda farkma vanlarmyor.
Yine teessuf olunur ki devletler bir taraftan Rusya istiksma maruz kalacagirmzi
tahvif yolunda dermeyan ile bizi islahat icrasma teklif ediyorlar da diger taraftan birtakim
mukavelelerle
ellerine gecirdikleri memalikimizi
(Yunus) bahgi gibi yutrnaga
cahsiyorlar. Iste medeniyete, insaniyete didmet olursa boyle olsun.

iLAN

~iLiN
16 Ingiliz bicimi san cizme
20 Ingiliz bicimi siyah cizme
13 Erkek isi parcah fotin makulus
10 Erkek isi parcah, dikili, vidah ve san baglama yiiksek tek fotin
7 Erkek isi siyah dikisli yanm fotin
6 Erkek isi siyah dikisli san yanm fotin
11 Erkek isi serhatli ve lastikli mest ve kundura
Erkek isi siyah kundura
5 Erkek isi san kundura
IO Zena icin baglama yiiksek ve lastikli kilos fotin
Zena isi yanm fotin ve yiizii gullu iskarpin
Zena sebsebi
r
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Balada mufredati ve fiyati gosterilen esyanm kafesi de Fransiz koselesinde mamul
olmak ve makbule sayan olmadigi halde iade olunmak iizere bahk pazarmda Nazim
Efendi'nin dukkamnda imal edilmekte bulundugundan saglam ve giizel pecemli ayakkabi
kimi arzu edenlerin mumiel-yehe miiracaat eylemeleri ilan olunur.

Sahib-i imtiyaz ve Miidiir
Kiiffi-zade Mustafa Asif
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KIBRIS
Mahal-1 Miiracaat
idarehanemiz kibns ceziresinde
Sarayonu meydanmda daire-yi
mahsusadir. Umur-1 idare ve
tahririye icin sahib-i imtiyaz
namma miiracaat olunur.
Gonderilen evrak gazetede derc
olnup olunmamasmdan gazete mesul olanaz. Behr satmnda
iki kuru§_ ahmr.

Adet 276

Serait-i istira
Lefkosa icin seneligi bes silin cezire
dahilinde kazalar isin sekiz silin Memalik-i Osmaniye icin posta iicretiyle beraber seneligi lark sekiz kurustur. Posta pulu dahi kabul olunur
(Nushasi bir kurustur )
Edime de Muhammet Toyfir efendinin kiitiiphanesinde furuhat olunur.

27 KANUN-1 EVVEL EFRENCi 1897

15 KANUN-1 EVVEL RUMi SENE 1313

(Mirac Ba'ire'l-biteha Hazret-i Nebuy)
Sehr-i recebii'l-feridin yirmi yedinci gecesine miisadif olan gecen Sah aksarm
yani Carsamba gecesi layl-i mirac bahirii'l-betehac hazret-i nebut penehi olmustur.
0 gece cenab-1 hakkin kuran-1 keriminde kullanna islam buyurdugu vecihle
fahriil-Resul Efendimiz hazretleri mescidi haramdan mescidii'l-aksaya tesrif buyurmuslar
ve ehadis-i nebube muntazasmca da o leyl-i mukaddeste hiirmetgah visale zuhul serefine
mahzar olmustur.
Bu gecenin serefine azametini tarif kutsiyet ve saadetini tevsif husule-i kalem
haricindedir.
Iste bu leyl-i miisadet celile serefine olmak iizere o gece bilciimle cevarm serife
ve menarat her sene oldugu gibi kandil miitadidi ile tesil ve tenvir olunarak icrayi sehr ayi
ubudiyet karin edilmis ve bu vesileyle de sehr-i yar muazzam padisah kerim biiyiik
Abdiilhamit Han sani Efendimiz Hazretlerinin tezayih adl-1 merhamet tacdaraneleri ve
tefafesen ve sukre hiisrevaneleri adiye-i hayriyesi isal-1 kabulgah cenab-1 rab krlmrrustir,

(Ihtar Ve Rica-yr Mahsus)
Gazetemiz bu nushasiyla senesi hatem bulacagi ve halbuki abone efendilerden
hala gecen sene bedelleri tesviye etmeyenler mevcud oldugu
cihetle idarehanenin
muamelatmi sekteye ugratmak iizere geri kalrms olanlann liitfen bedellerini gondermeleri
rica ve ihtar olunur.
AHV AL-I ALEM
Devlet-i Aliye-i Osmaniye ile Yunanistan beyninde imzalanan musalha tarafmca
resmen tastik ve ilan olunmustur, i~ bu muahedenin suret-i matlube de akid ve tasdiki
ciimle-i mevfukiye Cenap hilafet penahiye bir Iahika-yi alelalem olmus olmakla bilumum
Osmanhlar elha meshur ve mubuhu olmahdirlar.
Avrupa Devletleri simdi enzar-1 harisayelerini aksa-yi sarka tevcih ederek Cin
memalikini beyinlerinde taksim etmek hevesine dusmuslerdir. Alman.ya mesele-i
malumadan dolayi zabt ettigi gibi Rusya donanmasrm kislatmak iizere (Arthur) limamm
isgal eylemistir. Ingiltere ise kendine elverisli bir parca intihab etmektedir. Cin hiikiimeti
ise eli bagh cigeri dagh oldugu halde her teklife muvafakiyet etmeye mecbur oluyor.
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Bazi gazeteler A vrupa devletlerinin Cin memalikini vuku bulan hticumlanndan
bahsettigi sirada "Avrupahlar bir arahk memalik-i Osmaniye'ye goz dikerek beyinlerinde
taksim etmek hulyasim dusmuslerdi. Lakin Osmanhlann azim bir kuvvete malik ve
adasma mukavemete muktedir olduklan gerceginin anlasilmasi iizerine ciimlesi birden
hiilyadan farig olarak Afrika ile Cin memalikine harisanelerini atif ve arzu ettikleri
mevaki-i tedricen zabt etmege karar vermislerdir." diyor. Bu dogru bir sozdur, Lakin
Osmanhlann amel ve efkan yalmz hal hazm muhafaza etmek degil mevkiyeten terk
olunan mernleketleri de istirdad eylemek oldugundan an inayet bari ile buna da muvaffak
olacaklanna umidler berkemaldir.
Anadolu'da alelhusus Erzurum, Trabzon, Sivas, Van ve Bitlis vilayetinde sevk ve
tahsid-i askeri ile nakliyat ve tedarikat-1 harbiye kemal-i keremi ile devam etmekte olup
vilayet-i mezkurenin varidati, hatta icabi halinde muasat dahi tesviye olunrmyarak
kafesinin tedarikat-1 harbiye ve tayinat-1 askeriyeye sarfi emr olunmus ve hamidiye
alaylanmn rusasi celb olunarak bunlan gizli talimat ve o ernir-i mehuma iata olunmus
oldugu Avrupa gazetelerinde okunmustur. Ancak bu icraattan maksad ne oldugu his ve
tahmin edilememistir.
HA V ADiS-i MAHALLiYE
(Mekteb-i Idaremizin Resm-i Kiisadi)

Hukumet-i mahalliyenin mesati ve himmeti ve mutazam beldenin gayreti ile usul1 cedide fen ma'muresi iizerine tesis ve insa edilen ve rustiyelikten idadiye tahvil yine
tesis ve insa edilen ve rustiyelikten idadiye tahvil olunan mektebimizin dunku Pazar gunu
gayet miitendin ve miikemmel surette resm-i kusadi icra kilmrrusur.
0 gun sabahm saat alaturka uctmde mektebin havlusu pek parlak bir manzara
teskil ediyordu. Guya feyyaz-1 kudret o mahal-1 mukaddese bir kat daha revnak bahs
olmak icin o gun afitab-1 cihantamn sasa'a-i zerrini tezyid etmis zannediliyordu.
Mektebin tertibat ve tazyinati mahsusasmi ikmal icin ziya-yi sems arasmda oteye
beriye hutve endaz gayret olan talebe efendilerin teskil ettigi manzara-yi dilkusarun
kulub-1 nazannda hasil eyledigi hiisn-i revhaniye asar-1 memnuniyeti cehrelerindeki
ibtisam-i devimi ilan eyliyordu.
Mekteb-i serifin etrafma muhat olan yesil boyah demir parmakhklar iizerine
miitesaviyen vazi' edilen Osmanh ve Ingiliz bayraklan rl duvaklanyla arus-i nazenine
tesbiye idasi hita edilmemis oluyordu.
Alaturka saat dokuz bucukta belediyenin mahsul-i himmeti olan ve heyet-i
mezkure tarafmdan latifen azem kilman muzika mektebin havlusunda ahuye-yi latifelerle
ternimser haber oluyor ve medavinde bu sirada hirer ikiser tesrif buyuruyorlardi.
Mektep efendileri ve Ayasofya ve Omeriye mektebi ibtida talebesi suret-i
muntazama ve edibanede beste-yi ihtiram olarak tesrif eden zevar-1 kerarm selamlamakta
bulunuyorlardi. Bir haldeki cehrelerindeki memnuniyete bakilsa ibtisam-1 sihr hirer
masum seklini temsil etmis zan olunurdu.
Mekteb-i serif haricen bu surette tezyin edildigi gibi dahilen dahi mutadid
sancaklar vesair mefrusat-1 laznna ile gelin odalanna gipta bahs olunarak derecede gayret
miizeyyen ve muntantan bir heyete konulmus idi. Bir haldeki iceriye girenler kendilerine
kasane-yi diinyada degil bir alem-i diyarda zan eylerlerdi.
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Saat-i alaturka ona kadar faziletli mufi ve ulema efendilerle bil cumle mutehiran
memleket ve Rum rusa-yi rahaniyesi ve Ingiliz memureyn mumtazesi madamalanyla
isbat vucud ederek mektebin mudirine tarafmdan kemal-i ihtiram ile kabul olunuyordu.
Tam saat onda vali hazretleri arabalanyla rakip olduklan halde parmakhk kapu
pisgahmda tevkif ederek muzika tarafmdan tememsaz olan selamhk marsmm hateminden
sonra iceriye setaben olmustu,
Vali hasretleri Hazirun tarafmdan kemal-i ihtiram ile kabul olunmustur.
Tesrifa-i lazima ve ihtiramat-1 mukteziye ifa olunduktan sonra evvela faziletli
Meftu Efendi hazretleri kiyam ederek maarifin kafe-yi mal ve ekvama olan luzum ve
vecubunu etbat ettikten ve dunyada insanm nam birakarak zikr-i cehlinin lisan-1
muhamanatla yad edilmesini badi olan esbabi billisan bununda esasi adlet ve sahavet
oldugunu ityam eyledikten ve va vali hazretlerinin dahi hasmetli kralice hazretleri namma
olarak mektepte birinciligi ihraz eden sakirdan efendilere mukafat olmak uzere ihsan
buyurduklan yiiz adet Ingiliz lirasi gibi bir sehaveti ve mektebimizin esasmdan hadimiyle
usul-1 cedide uzerine ihsan buyurduklan tesis ve tensiki ve der saadeti-i mekatip-i
aliyesinden mahruc iki muallimin celbi hususlannda hemimat gayri muterakibesi
ceziremiz ahali-yi islamiyesi nezdinde beka-yi namma delil gosterdikten ve vali
hazretlerinin buz ruz-1 muserret icinde biltabi izhar-1 tesifinde kendisini alamayacagi
cihetle meserel yehin salametli muhal-i maksuduna ve vusluna ve evlad vatanm terki-i
maarifleri hakkindaki umit arzusunun husulune cenab-1 haktan temenni ettikten sonra bu
babdaki mesai ve himmetlerinden dolayi umum ahali-yi islamiye tarafmdan vali
hazretlerine takdim-i tesekkurat eylemistir.
Am muteakip muallim ol Rifath Ali Riza Efendi dahi kiyam ile maarifin luzum-1
katisinden bahs ederek vali hazretlerini takdir ve bu vesile ile kendisinin de evlad vatana
ufacik bir hidmette olsun bulunabilecegini bir lizan-1 iftihar ile beyan ve sakirdamn
maarife olan rabetlerini ve bununla beraber istidad-1 frtrilerini de biltahsin terkilerine
Iimid var oldugunu ve bu babda eltaf-1 sahaniyeye istinadan kafe-yi mesai ve gayretini
sarf edecegini sert ve etyan eylemistir,
Muallim Muime'l- Yeh dahi bir suret-i husne ile nutkuna netice verdigi gibi
asaletli vali hazretleri kiyam etmistir. Mesarel yeh hasmetli Kralice hazretlerinin evsafma
dair bir mukaddime best ederek sozunu muarifin luzumuna intikal ettirmis ve Muftu
Efendi hazretlerinin mezkur yuz lira icin hakkmda gosterdikleri husn-i teveccuh ve
medayihlerinin mubalagasmdan bahisle boyle afak bir ianeye maarif perver olan her zatm

verebilecegini sada bir lisan ile anlattiktan ve mektebin tesis ve tensiki ise Muftu Efendi
ile ceziremizden gaybubet etmis olan ve bugun biruvet-i velayet-i celilesi riyabet-i
seriyesinde bulunan faziletli Atallah Efendi hazretlerinin delaletleri ve encemin-i maarif
reisi ve heyet-i aliyesinin inzimam gayretleri saikasiyla politika nokta-i nazanndan
cezirenin tebdil-i idaresi vuku'unda bile Ingiltere Kralicesi'nin elsine-i enamda zikr-i
cehilini yad ettirecek soyle bir eserin viicuda getirilmesine elinden gelen gayretten
cekinmedigini ve boyle bir eser-i haynn viicuda gelmesine vasita oldugu gibi resm-i
gusadmm da zamanma tesaduf ettigini ve her iki milletin samimane bir surette
yekdigerinin gibi memnuniyetlerine asir ekleri menafi-i vatan ve maasir-i cihetlerinde
yekdil ve yekvucud bulunduklanna pek buyuk bir delil addedildigini beyan ettikten sonra
mahzar olduklan i~ bu muvafakiyat-1 celileden dolayi umum ahali-i islami tebrike ederek
nokta-i hatem vermistir,
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Mutaakiben tertib edilen caylar ve tathlarla bilcumle zavar haziram terkim ve
telziz dimag ettikten sonra kemal surur ve samdam ile saat alaturka bucukta cemiyet
dagilmistir. Cenab-1 hak muteymin ve mesud eylesin. (Amin)
Mekteb-i idadimizin Arabi ve Farisi ve akaid-i diniye tedrisini mahsus olmak
uzere meftuzade mukerremetli feyzi ve Haci V eli Efendi zade Ziyai Efendiler tayin
buyrulmustur.
Mekteb-i idadi talebesinin simdiye kadar ogle ve ikindi namazlanm eda icin
Ayasofya camii serifine hemen hie; gorulmemistir desek yalan soylememis oluruz.
Hakkmda her kafadan bir soz cikmakta bulunan Muallim Hazir Refatlu Riza Efendi'nin
ise bu cihete mesruf olan itinasi hakikaten bilcumle muselmanlar icin sayan-i iftihardir.
Gecen Carsamba giinti mirac-1 nebevi Ruz-1 Feyz efruzu olmak hasbiyla o gunr
bir hurmet-i mahsusada bulunmak emeliyle mekteb-i serifi tatil etmisler.
Binaen Aleyh Muallim milmid Yeh evlat ve vatana her cihetten hidmet ederek
istifadeleri yolunda olanca iktidanm sarfetmekte bulundugunu cesm-i iftihar il~ gordukce
cenab-i hakkm madur Kibns muselmanlanna bahs ve ihsan buyurdugu boylebir nimet-i
celilesine karsi nasil tesekkur edecegimizi biliyoruz.
<,
(Vefat)

Girne kazasi adliye hakimi Haci Hafiz Huseyin Zekai Efendi dticar oldugu
siddetle kalb hastahgmdan rehayan olamayarak bir iki gun esir-i feras kaldiktan sonra
gecen Cuma ertesi gecesi saat ikide kisbe-i mezburada vaki konaklannda (Ercili) emr-i
eceline leyin zen icabet olarak azim ferdas ila olmustur,
Ertesi sabah cenazesi mahallinde gu~ ve tekfin edildikten sonra bir arabaya vazian
Lefkosa'ya getirilmis ve faziletli Muftu Efendi Hazretleri ve mutehizen beldeden bir cam
Gafir hazir olduklan halde evvelce hazirlanrms olan mesken abdisinde vedia-yi hak
gufran edilmistir.
Merhum mumi'elyeh halim, Selim ve mutevezi elhel sahiettabi; Muslu Mettin,
mustekim bir zat olup muddet-i omrunde kimsenin inkisar-1 kalbine bais olmarms ve
eshab-i mericiatm hicbirini red etmek gibi bir hareketi ihtiyar etmemis (Fukara Babasi)
atlakma bi-hakki sayan bir zat kerimel seffat idi.
Merhum Ziya-i ebedisi ihbasim sadik bir refikadan millet-i bir hami-yi sadikaten
fukarayi da peder-i rnusvikten mahrum eylemistir.
Kibns muselmanlan boyle bir Ziya-i azimiye ducar olduklarmdan dolayi ne kadar
teessuf etseler sezadir. Merhum garik-i bahr-i gufran oldukca cenab-1 hak naile-yi
cemilesine sabir-i celil ve ecr-i cezil ihsan buyursun.
-MUHABERAT-

Bes imzaya havi idare hanemize vurud eden bir mektup Kibns Gazete-yi
muteberesine (Zaman) gazetesinin 289. ve 5. kanun evvel sene 213 tarihli nushasmda
(Kibns'h Akif) imzasi altmda nesrolunmus uzun bir makale okuduk, (Akbaba) da
cumleden once bu makaleye muhtesir bir cevap verdigini gorduk, Biz de-(Kibns'h Akif)
in o makale-yi kerhesine tezyif ve biitiin Kibnshlara arzu etmek irtikabmda bulundugunu
ahval ve mezmum ahlaki kendine red eylemege mecbur olduk.
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Bu (Kibnsh Akif) kendi istanbul'da gonip bilen birkac kusad nema Kibnshlarca

ahval-i mechul bir zattir ve tebdil-i idareden sonra veya andan evvel Kibns'a geldigini
bilen dahi yoktur. Bu zat Kibns muselmanlanmn suret-i muaseretine vakif olmadigi
halde o yoldan bahsetmesi kiistahhk degil de nedir? Kendini bilen mevsuka -kelam bazi
zevatten anladigirmza gore bu zat 28 veya 30 yaslannda der saadette resumat dairelerinin
birinde katip imis, Asnn buyuk edip ve fazillanndan biri oldugunu gostermek arzu ve
husnunde bulundugunu ima ederois! ! ! Lakin (kisi noksarn bilmek gibi irfan olamaz)
kaziyesine agah degilmis,
0 mabele-yi bi-edbenesinde butun Kibnshlan kiife-yi husail ve meza-yi
insaniyeden mahrum olduklanm gostermek ve actiktan sonra payan ve husteper sirasiru
dahil eylemis de ciimlesine birden bir mersad-i kemal, bir alim-i amil gibi tesbihat
vermege curet eylemistir.
Biz mumiel-yehin yazdigi sozleri hirer hirer cerh ve tazyih etmekten sirf-i nazar
ederek cumlesini cehalet ve Kibnshlara yakismayacak esaletini huml ile iktifa etmeyi
munasip gorerek yalmz sunu makam-i iftiharda zikr etmeyi ve vazifeden acap deriz ki
Kibns ahali-i muselmanuun bazilan her kavim ve millette oldugu gibi hususi maddelerde
birbiriyle menfial ve munkesir bulunsalar bile diyanet, milliyet, hukuk ve menafi ve vatan
ve devlet ve maarif meselelerinde yek dil ve yek vucud olarak hareket ederler ki bu
husulet iktar-i cihanda bulunan kafe-yi ehl-i islama tevciye olunmus bir muhibe-yi
ehliyedir.
(Kibnsh Akif) dostumuz veyahut hemsehrimizin cezireye gelerek ahval-i raiyel
ayn mtisahede ile bir fikr-i sahih peyda etmeksizin alem-i matbuatta yuz karartacak
makaleler tahrir ve nesrine kiyam edisi kendisine cehalet ve esait saffetlerini gormege
bizi sevk etmistir. Teessiif ederiz.
(Imza sahiplerinin hatalanru teslim ederiz)
~UENAT-1 OSMANiYE
Muahede-i krt'iye-i sulhiyenin imza edildigi gecen nushamizda beyan edilmis idi.
Muhade-i mezkurenin ne surette imza edildigi hakkmda tabi merak edenlerde bulunacagi
cihetle kar'in kerarmrmzi o meraktan kurtarmak icin mukaddemat-1 sulhiyenin
layihasmda munderic muade-yi tasdikten ibaret oldugunu soyluyoruz. Yalruz
mukaddema-1 sulhiyenin 5. maddesinde tashih edilen tabiyet meselesiyle Yunanhlann
memalik-i sahnede haiz olduklan muafiyata ve iade-i mucremin ile hudud boyunda icrayi sekavetin meniline dair olan mukavelatname dahil tasnif edilmis ve fakat mevduat
mezkurenin ne yoldan hal edildikleri hakkmda malumat almamarmstir ki mechul kalan
iste burasidir.
Girid ceziresinde Hanya sehrinde muhterik olmus hristiyan mahallesiyle kilisenin
Rusya Imparatoru tarafmdan 'Iane ile muceddidden tesis ve tecdid edilecegi telegraf
havadisindendir.

HAVADiS-i HABERHANiYE
Ingiltere hukumeti (Honkonh civannda) bir miktar arazi isgal etmek uzere Cin
hukumetine muracaatla arzusunu teklif eylemis oldugunu (Hamburggsa Kurspundefet)
gazetesi beyan ederek bu babda cereyan eden muzakerat neticesi olmak uzere yakinda
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Ingiliz bataryalanmn Honkong sevahiline hakim olan tepe iizerinde izahar-1 dehset ve
ibraz-1 mehabet eyleyecek:lerini de alev-yi mekal edilmektedir.
Almanya Hukiimeti Cin sulanna sevk eyledigi sefain-i harbiyesinden esas
maksadmm ne oldugunu hafi tutulmaktadir. Bu husus-1 mezkure hakkmda edilen suallere
istihzal terziye etmek emelinden baska bir fikri olmadigmi beyan ile hareket-i
ihtayatkarnede bulunmaktadir. Almanya'run esas maksadim ise bu kural (Gazet Devlal
Mesimi Devnur)'un bir ilan-1 resmiyesi meydana koymaktadir. i~ bu ilanda Almanya
tarafmdan 1200 bahriye iadesiyle 200 topcu neferinden miirekkep bir kuvvetin kariben
Cin sevahiline hareket ettirilecegi ve gelecek subat ibtitadlanna dogru Almanya'mn Cin
sevahilinde mecmuri' kiivveti 4600 kisiye balik olavagi beyan kilmrmstir ki bundan
Almanya'mn maksadi tezahur etmektedir.
Beni beserin her tiirlii hukuk salihalanm muhafaza ve kimsenin hakkim kimse
iizerinde birakmamak icin 2 kisinin beynini tefrik emrinde her ikisini de muhakeme
edilmek iizere her memlekette hiikiimetlerin teskir edilmis ve Almanya'da mevki-i icraya
vazi edilen kavayini mute' da da ahkammca her ferdin hukukun bila istisna muhafaza
edilmekte bulunmustur. Hal boyleyken sayan-i istigrab degimlidir ki A vrupa' da kalan bir
takvim vahsiyane hareketler icra edilmekte ve duvlu denilen kat-i amd muhafaza-yi
namus ve haysiyete medar miidafaa adl olunmakta bulunur! !
Tiyatroda eldiveninin bir digerinin yiiziine atma mebuyas icinde yiiziine karsi seri
soylemek gazetelerle birbirine suret-i gayri mesruda mtmakasa kilmada bulunmak en
ufak bir ayibuu yiiziine soylernek gibi bir hiikiimetin bir hak vasil edilebilecegi ufak tefek
isler icin her ikisi de kendi nzalanyla birbirinin camna kastedmek:le katlini intikab
eylemek asr-i vahset degil de nedir.
A vrupahlar yolu geldikce degil yollu yolsuz bir takim barbarhklan vahsilikleri
miiselmanlara isnad edilmekte zerre kadar tereddiid etmedik:leri halde o vahsetleri aleme
yine kendileri ilan etmekten asla cekinmiyorlar.
Ajans fulmiye telgraflanndan birisi Bukres'te gazetelerle munakasat kilmadan
bulunan 2 Frengin diiello edilerek birisinin telef oldugunu beyan ediyor. Diinyada artik
bundan biiyiik vahset olamaz. Medeniyetin siddetle miitenfir oldugu katli irtikap
ettiginden ihtimal ki diielloyu kazanan kendisini bahtiyarla adl etmistir, Hay koca
medeniyet perverler!

Rusya
Rusya memleketinden tedavir etmekte olan kayimeler kemalen istirdad edilecek
yerine altun ve gumus akca cikanlacagim terciiman gazetesi yazryor,
Avusturya idare-i mevki tasi elinde bulunan Bosna'daki
Sirplar idare-i
hukumetten sikayet ederek idare-i Osmaniyeye arzu etmekte olduk:lan Bosna'dan
yazihyor.
Hukumet-i mahalliye buhdan mektepleri acilmasma ruhsat vermedigi gibi mevcut
bulunduk:lan kapatmakta ve Osmanh memleketlerinde oldugunu da bahsediyorlar ve
A vusturya mahkemelerinden hak ve adalette beyan ediyorlar imis, A vusturya'mn bu
hallerine kimse bir sey demiyor ve daha dogrusu diyemiyor. Oyle degil mi! Girit
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hristiyanlan Osmanh devletinin bunca naim-i celilesine mahzar olarak hal-i asudekide
yasamaktalar iken turlu turlu edepsizlikler cinayetler ikaiyle Yunanistan'a ilhak
edilmelerini istedikleri zaman A vrupa devletleri umumiyetle ayaga kalkarak dest-i
mudehaleye uzatirlar da soyle olsun boyle olsun gibi devlet-i Osmaniyenin hukuk-1
hakimesini mahv edecek birtakim reyler iktiazma cikisirlar. A vusturya Devleti hukuk
turlu mugayir hareketlerde tekliflerde bulunur. A vrupa devletleri bu hareketlerine karsi
kaplumbaga gibi kabuklanna cekilirler. Osmanh Devleti boyle bir harekette bulunacak
olsa o zaman hukuk-1 beyne'l-duvel kanununu ortaya atiyorlar. Filanca bende mugayirdir
denilir. 0 hareketten men edilir. Su hallerden anlasildigina gore hukuk-1 beyne'l-duvel
kanunu Osmanli Devletini her hareketinde mesal ve A vrupahlan da mustesna tutmak icin
yapilrms bir kanundur. Srrplar diyorlar ki vilayet-i Osmaniye'de bircok harp mektepleri
tesis ve gusat edildigini isitiyoruz. Halbuki bizim bu senede ki halimize baktikca aglamak
lazim gelir. Yeni mektepler acmaya A vusturya hukumeti ruhsat vermekten baska eskiden
mevcut olanlanm da set ve bent etmeye cahsiyor. Ezcumle (Ezrin) manastmndan
(Sakulei) kapatrmslardir.
Bize Osmanli idaresini arzu ettiren yalruz bu hal degildir, Hiikiimet-i mahalliye
mahkemelerinde de hak ve adalet goremiyoruz.
Bakimz Sirplar hak ve adaletin mefkutiyetinden de sikayet ediyorlar. Bir
hukumetin mahkemelerinde hak ve adalet olmaymca tebaanm hukuk-1 daniye ve
mezhibiye ve sahsiyesi nasil muhafaza edilir.
Teessuf hezar, teessuf ki Avrupa devletleri guzlerindeki metrigi gormeyip de
sairin gozundeki <;opii fahri etmekte ne derece haris etmisler.
Afrika meselesi lngiltere ile Fransa beyninde gittikce kesb-i ehe~iyet etmektedir.
Ingiliz gazeteleri bir taraftan afridilerin arz-i itaatlerinde A vrupahlar halbuki diger
cihetten de manadane olan hucumlanyla Ingiliz askerlerine ve bir digerleri telafetten
bahsediyor.
Times gazetesinin, bu nushasmda, Afridilerin muhecamat-i afridanelerinden
bahsolundugu sirada soyle diyor. (Bu kabile lngiliz askerlerine karsi o derece o kadar
cesurane hucunlar gosteriyorlar ki hakikaten mukavemet olunanuyarak bunlann ekseriyet
uzere telef olanlan da zabitlerdir.)
Olumu oyuncak makammda telakki eden bir kavme karsi mukavemet hakikaten
pek muskildir.

(Muhaberat-i Ilaniye)
Cible belediye tabibi refatlu Haci Hasim Efendi'ye fi 2 Mart sene 97 tarihinden
itibaren muntazam taktim kilman gazetenin bir senelik bedeli olan 8 silinin irsali rica
olunur.

Sahib-i imtiyaz ve Miidiir
Kiiffi-zade Mustafa As
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Mahal-I Miiracaat
Serait-i istira
idarehanemiz kibns ceziresinde
Lefkosa icin seneligi bes silin cezire
Sarayonu meydamnda daire-yi
dahilinde kazalar isin sekiz silin Memahsusadir, Umur-i idare ve
malik-i Osmaniye icin posta ucretiytahririye icin sahib-i imtiyaz
le beraber seneligi kirk sekiz kurusnamma miiracaat olunur.
tur. Posta pulu dahi kabul olunur
Gonderilen evrak gazetede derc
(Nushasi bir kurustur )
olnup olunmamasmdan gazeEdime de Muharnmet Tayfur efendite mesul olanaz. Behr satmnda
nin ktituphanesinde furuhat olunur.
iki kuru§_ ahmr.
•
I
3 KANUN-1 SANi EFRENCi SENE 1898 22 KANUN-1 EVVEL RUMI SENE 1313
iFADE-i MAHSUSA
(Gazetemizin Sene-yi Devriyesi)
Cenab-1 hakkm inayetiyle alti seneden beri kemal-i istikamet ve sadakatle
mudavam bulundugumuz meslegimizden zerre kadar inhiraf etmeyerek yedinci sene-i
cedidemize bu nushamizdan itibaren besmele kes itibar olduk. Bu muddet zarfmda edilen
gazayat ve insadmm alu kadar elsitaa ve takzibine calistik.
Menafi millet ve vatamn muhafazasi ugrunda ettigimiz hizrnetlere mukabil hedef
oldugumuz senk ikzasi kemal-i halimiyet ve siikunetle mukavet ederek israfdiil
edilmedik. iktifak ve ittihad-1 islam hakkinda yazdignmz makalat-1 mutedemarmz ahali-i
islamiyemizin hism-i azammi daire-i ittifak itala bahiz oldugundan dolayi kendimizi
bahtiyar adl etmekteyir. Binaen Aleyh 6 seneden beri ihtiyar ettigimiz meslek-i
mtlstakimamenimizde muvafik nza-i ali-i husf devammuzda cenab-1 feyz ezel
hazretlerinden temenni ve istirham ile hatem guftar eyleriz.
AHV AL-i ALEM
Bir haftadan beri Avrupa'yi isgal eden sekametli ve dehsetli bulutlar Avrupa'yi
sahkiden esen muhabbetli tesiri havaya tak aver mukavemet olrnayarak nihayet simdi
Cin'e hucum ve (Aksa-yi Sark) narmyla maruf ekalim-i zulmede ilka eylemistir. Cin
meseleri butun diplomatlan buyuk helecana ducar etmistir. Vaka Avrupa devletleri Cin
mevaligine coktan gozlerini dikmisler ve planlanm hazirlayarak nail-i irnale olmak icin
firsat gozetmekte bulunmuslardir. Lajkin Avrupa yek digerini muteakip mesail ve gavaili mutededen ihtilas edemiyorlardi. Vaktaki Cin'e galebe calmakla aksa-yi sarkta bir haile
tesaduf etmeksizin kavi bir devlet tesisi sevdasi ve umidiyle ortaya cikan Japonya var.
Kuvveti bozuya vererek az bir muddet zarfmda Cin'i malub ve birkac memleketleri ile
limanmuza zabt ve tesir edince derhal Avrupa devletleri mudahale ederek Japonya'yi
besledigi emel ve umitlerinden mahrum etmistir ve her birileri bir vesile ile bir bir zaptma
kiyam eylemislerdir. Bugun Almanya (Kuyacu) iskelesini Rusya'ya dahil Artur lirnamm
isgal ederek kura-yi himaye ve tabir izhale idaresi altma almaya tesebbus etmistir.
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Rusya evvelce beyan oldugu vecihle kurada giimrilk nazm ve maliye miistesan
bulunan bir Ingiliz'i azel ve kuradan tesbit ettirmeye muvafik olmustur. Bu Ingiliz bu
kere Ingiltere'ye vasil olarak keyfiyet-i makam aidine inha etmesiyle derhal birkac harb-i

sefineleri kura sahiline sevk ve azam olunmus ve gazetelerinin nesriyatma nazaran
Ingilizin tekrar memuriyetine tayinini ve (Hamilton) iskelesinin zabt olunmasiru karar
vermistir.
Demek oluyor ki Rusya'mn iltizam ve isranyla vaka gelen icraat aleyhinde
ingiltere'nin mukavele ve harekete sedide bulunmasi musademeyi davet etmektedir ki
esas merak ve helecan-1 icab eden noktada budur.
Japonya hukumeti artik bu hallere tahammulu kalmayarak kafe-i kuvve-i bahriye
ve birisinin sefir bir hale vazi' eylemis ve parlementosundan o yolda kulliyetli bir
meblagm zarfma mezuniyet alrrustir,
Hulasa Almanya, Rusya, Ingiltere, Fransa, Japonya zuhuru melhud olan vaka-i
muthiseyi karsilamaga hazir ve muntazir olarak karsi karsiya duruyorlar, lngiltere
Hindistan'da hudut boyunda evelkinden daha siddetli surette Afridilerle harp ve cidal
etmekte ve dusmanlannm hucumuna degil hala kisan hukrnetine dayanarmyorlar,
ingiltere muhalif-i siyaseyi ducar havf ve telas eden bilgeden biride su Hindistan
igtisasati teskil ediyor ki Ingiltere bir gun hakikaten ne yapacagim sasirmis bir halde
bulunuyor.
Cerh hukumeti icabat-1 zaman gore tecrir eden ve bu sirada kuvve-i azametini ve
san ve sevkini muhafaza ve iataya muvaffak olan Devlet-i Aliye-i Osmaniye elham
adanm serrinden mesun bulunuyor. Gerci dahilen bazi uygunsuz hallerin onii almamarms
ise de onlarda pek az bir zamanda hasn-1 surette neticelenecegi kaviyyen menuldur. Girit
mesele-i mehvasmm mecra-yi asliyesine icraata cahsmakta oldugu gibi mesail maluka-i
saire dair hatemaa reside olmustur.
/

HA V ADiS-i MAHALLiYE
Gazeterniz sahib-i imtiyazi ve muduru izzetli Asif beyin pederi Haci Kufu efendi
80 sene surdukten sonra dunku Pazar gunu aksarm saati alaturka radalannda icabet olarak

irtihal dar beka eylemistir. (Rahmetullah Aliye Rahmetten Vasaaten)
Merhum muamileyi ceziremizin muhterem ve mutebel bir ailesinden olup frtraten
necib, halim bir zat idi. Devlet-i medbuayi mufhamma 40 seneden ziyade hizmet-i
mebrura ifasiyla muftehar ve mubahir oldugu gibi ceziremiz icin 90k hizmetler yaprrustir.
Cenab-i Hak merhum mumiel-yehe ecr-i cezil hayr-i ihzamyla evlat ve aleyhine
bakemal afiyet dolu omur ile mamur millet ve vatan ugrunda hademat nakia ifasim
muyesser eylesin.
Muharrir
Gaynanayi Ingiliz-i mustemlikati valiligine tayin edilemez. Vali hazretleri Sor
Ruleter: -Hazretleri mafamilya gecen cumartesi gunu cezireden iftirak eylernistir.
esare'I-yeh hakkinda yerli gazeteler baska baska fikirler beyan ve ekseriyet uzere hayr
e hava ceziremizin daima mamuriyet ve tezid servetini iltizam ederek o yolu bezl-i
himmet eylemis gerekli bir zat oldugunu ilan etmistir. Biz bu hususta mesare'l-yeh
amalini icra altma tetkik etmeklse mesgul bulunduk. Cunku cezirede kendisi has ve
meczuz oldugu haslde nesr olunan mutaalalar olunacagi mulahazasma mebni sukutu
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ihtiyar etmeye mecbur olduk. Simdi bu zat cezireden ve kati olarak aynlrms oldugundan
mesare'f-yeh hakkmda nesr eyledigimiz nusha-yi tetbikat ve mutalaarmz ciddiyet ve
hakikatten baska bir seyi humul olunamaz itikatmdayiz, Mesare'l-yeh cezire-i 6 sene

idare etmistir. Bu muddet zarfmda esash ve menafih cihetinde pek ehemmiyetli bir sey
mevkuf olmustur.
Islam ve Hristiyan mekteplerinin terkilerine hadim bir nizam tesis ettigi gibi
islamlar icinde bir mekteb-i ideati teskiline mekteb-i yeniden insa ve mektebimiz icin 100
lira vakf ve ihta eylemislerdi ki elhak sayan-i taktirdir.
islamlar icin hayh zamandan beri mucib-i sikayet ve dava-yi gadriyet olan
Lefkosa Hukumet konagmm yeniden bina ve insasma karar vermis ve ol vecihle verilen
karann hukmu der-dest icra olundugu tehakkub eylemistir,
Cezirenin teztih-i servet ve rnamuriyeti icin bir iskaiye kanunun tesisiyle cum-i
huzlar yapilmasma ve bunun ile beraber Magosa limammn tedhil ve tarnirine bir
simendufer insasma mustemlikati nazaretinden mezuniyet ve nekur-1 Iazima ihsalma
muvaffak olmustur.
Cezirenin asayisini muhafazaya bezl-i himmet ve bil-istisna her simf ahali
hakkmda izhan nezaket etmistir. Elhasil umumiyet itibariyle mesarc'l-yehin cezireye
hayh husn-i hizmet ve himmetleri sap etmis oldugundan nam-1 setayisle yad okunmaga
sezadir.
Vali-i cedidin dahi cezirenin servet ve memuriyetine bezl-i mukadderat
eyleyeceklerine umit vanz.
(Tayin)
Gime mahkeme-i nizarniyesi hakimligine muttehiran beldeden budarmyah zade
izzetli Abdullah nadiri Efendi'nin tayin edildigi mae'l-meser istihbal kilmrmstir.
oteden beri tarih-i marifette hutuandaz terki olundugunu yazmakta bulundugumuz
Turunclu mekteb-i serifi muallim-i Muhammed Naif Efendi'nin semere-i gayret ve
himmeti olmak uzere yetistirdigi talebedeb 18 Efendi'nin mekteb-i idadiye kabul edildigi
mae'l-meser isitilmis oldugundan muallim mumie'l-yehin bu hususda 'alem gayret-i
marif perverlerini mae'l taktir kendisini tebrik ederiz.
(Ak Baba'ya)
Kibnshlar hakkinda der-saadette bulunan Kibns'Ii Akif Efendi tarafmdan
gonderilip zaman gazetesine derc edilen makalenin miinderecetini aden kabul yakinda
idarehanemize gele 5 imzah bir mektubu zamamn verdigi cevaba nazar-1mutealarmza arz
ediyoruz. ibtida cagnsz actigi yerden yine kapatacak sizsiniz. Yine bu babda cevap
vermek bize degil birinci derecede size ikinci derecede ise imza sahiplerine aittir.

(~UANAT-1 OSMANiYE)
Bu kere aldigmuz makamata ne zaman Devlet-is Aliye-i Osmaniye Yunan'a
Cuma ertesi giinii ilan-1 harp etmis ve istanbul'da mukaddemat-1 Sulhiye'de Cuma ertesi
gilnii imza eylemistir.
Kose Ahmet nammda 3 sene askerlik eden bir sahis gecenleri hastalanarak tabip
tarafmdan muayene olundugunda bu kahraman askerin bir kadm oldugu gorulmus ve
keyfiyet mutevvem olunca miimie'l-yeh bir tekaip maasi tahsis olunmus oldugu (Times)
gazetesinde mutalaaya kezer-i iftihanrmz olmustur.
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(Tebrik)

Fel'yede tabi ve nesr olunan (Gayret) refik-i muhteremimizin sahib-i imtiyaz ve
muharrir-i saadetli Riza Pasa'nm rutbe-i refia-yi meyr meraru ile telefiyat buyruldugu
evrak-i havadis-i Osmaniye'de meshub Basra-yr ibtihacimiz olmustur,
Mesere'I yehin alemi matbuata dahil alahdan beri menafi millet-i necebiye-i
Osmaniyemiz ugrunda ithaz eyledigi meslek ve ibzal ettigi gayret ve hizmeti ciddiyetleri
isbu atafet-i seniyeye kendisini mustehak eylemistir ki bizde aciz refiklerden
bulunmakhgmuz hasbiyla an samimel kalb mesarel yehi tebrik ve hadamet-1
memduhasmda muvafakiyetinin eltaf-1 secaniyeden telmin eyleriz.
(Bir dogru soz)
Memalik-1 Osamaniye'de vukua gelen en cuzi maddeyi azim-i gaile edhar etmeyi
itiat ve o surette karilerini turlu turlu efkar-1 samimiye sakimiye sevk ve ikfal eden ecnebi
gazeteleri bir iki ay mukaddem Makedonya'ya Amavutlar- tarafmdan Bulgarlar
haklarmda irtikab edildig. Arzu olundugu Ingiltere gazetelerinde okunmustur.
Meskur gazetelerin menab-1 mevsukadan ihaz eyledikleri makmata gore ilk
hareket saka ve nigarene Bulgar eskiyasi tarafmdan vuku bulunup hudud-i tecaviizle
hudud mahkemelerine cesaret ve gail olduklsan kuryelerle bircok muselaman hanelerini
yagma ve mukavemet edenleri katl ve itlif eylemislerdir. Binaen Aleyh Amavutlarm
harekeri yalmz mudafaa-i nefs etmekten irade bulundugu Hukumet-i Seniye-i
Osmaniyeye tedariki lazimane itibar eyledigi musteban olmustur,
Kasala Misir Hiikilmeti tarafma devr ve teslim olunmus ve hiikiimet mesarel yeha
namma idare olunmaya baslanmisnr.
Ashna mutabakatma <lair kalem divan-1 humayundan biltasdik ismi gazetesine
deer edilmis olan mesahede-i sulhiye-yi katiyyenin ne gibi mevadeden ibaret oldugunu
millet-i islamiye tarafmdan arzu edildigi istifham kilmrms ve 16 bent uzerine buluna
muhade-i mezkureyi bir haftada derc etmeye gazetemizin carm musait olmadigmdan
birinci ve ikinci maddeler derc edilmistir.
Birinci Madde
Devlet-i Aliye ve Yunanistan beyligindeki hudud-1 mukademat-1 sulhiye
layihasma merbud mufassil tarifname ve harita uzerinde gozterilen giizergaha tatbikat bir
veca o am tashih olunmustur.
Yeni hadd-i hudud Selanik korfezinin (Putamul) nehri mensubundan bedi ve bu
nehri (Papapoli) ya kadar takip ederek simal galibi istikametiyle eski hududa tevce ederek
ve (Kaliviya) ile (Yegamunika) yi Yunan'a birakarak (Karaagac) (lrtifa 1023 Kadem)
zirvesinden eski hududa melaki olur bade karanya ve rabsaniyeye dogru giderek bu iki
kuryeyi Yunan'a birakir ve (Analisis Rabsanyutikus) irtifa 3263 ve suput-i irtifa 4072
kadem tepelerini cenub cihetinden dolasir ve suputu tepesinden itibaren Nezrus golunun
cihet-i sakiyesinde kail suretlerinden etegini takip ederek Nezrus'a dogru gider ve Nezrus
kuryesinin simalinde vakt-i (Ansiyasos) manastmnda eski giizergaha melaki olunur.
Ansiyasos manastmndan "Kuduris Yotiko" macerasma tesaduf edinceye kadar Nezrus
golunun garbiyesindeki suriyetlerin otekini takip ederek tekrar canip istikamete dogru iz
ve oradan "Guduman"m cenab-1 sarkiyesinde vaki "Kukineu Petra' dan" garb-i
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istikametini alarak ve "Erkiru Poli" vadisinden gecerek "Velistika" (3671 Kadem)
tepesinin cihet-i sarkiyesinde ve bu tepeden tahminen 2 km. mesafeden bir hat ta.kip
ederek "Ligarya" kuryesinin simaline kadar "Menkusa" tepesiyle "Meluna" gecidinin

boyunca gider ve Ligorya'mn tahminine 1 km. garbmda bulunan noktadan takriben 3 km.
dolamnca cenaba dogru giderek ba' de tekrar garp istikametini ahr ve "Kurciv Vali"
(lrtifa 1500 Kadem) min simalinden eski huduta meraki olur. Oradan garben "Kurcivali"
kuryesini dolasarak Yorkiyas (Irtifa 2066 Kadern) tepesinin simalinden gecerek isbu
kuryenin cenub cihetinden tekrar sark istikametinin tutan ve ba'de (Lesfaki)nin sark
cihetindeki suretlerinini etklerini takip ederek "Veturive" dem "Maluna" ya giden yolu
yan yana birakarak "Losfaki" silsele-i cibalini dolasir ve turniveninin simal-i
garbiyesinde ve tahminen 3 km. mesafede baki 1200 kadem irtifadaki tepede eski
hudutlar birlesir, Hadd-1 hudut-1 cedid (Kosariyos) caymm kenanndan vaki pek
degirmenden tekrar eski huduttan aynlarak "Sider ve Paluki" irtifa 1694 kadem silisile-i
cebalinin sark cihetinden dolasark ve gonice'nin 1 km. garbmla "Salamirya" nehrine vasil
olunur ve oradan cenubu donerek "Kocuhuru" kuryesinin simal sarkisinde garbe dogru
tebdil-i istikametle tahminen 1 km. mesafede bu keryenin simalinde ve yeniden
Salamirya nehrini gecerek sahil yesaridaki sirtlann etegini takip eder ve 2147 kadem
irtifakmdaki babi tepesine kadar garbe dogru gider ve bu tepeyi cenub tarafmdan
dolastiktan sonra Deyin tepeler silsilesini bitahkik-i simale dogru cikar ve Babu tepesini
sarkta birakip 1600 Kadem irtifamndaki tepenin cenub garbiyesinde bir golu meterviye
bakar. Simale dogru gider ve ba'de garp istikametini ahp eski huduttan tahmine 2 km
mesafe bir hadd-1 takip ile hududun garbi catun simalden teskil eyledigi zabta bu hudud
ile melaki olur.
Yeni hadd-1 hudut "Lefteru Huriyan" nun garbmda vaki olup zirvesi 1742 Kadem
irtifamda bulunan zavpaya kadi eder ve Gurca irtifa 3196 Kadem zirvesine kadar eski
guzergah; bi'l-takip oradan simale dogru "Barban" nokta-yi meselesi uzerine gider
korada eski hudutla birlesir ve eski hudutu "Pikanada" ya kadar ta.kip eyledikten sonra
"Miterice" (lrtifa 4418 Kadem) zirvesi uzerine gider. (Miterice'den) "Kerasiyasino"
kuryesinin simal garbisinde kain "Nazadiko" zirvesine kadar eski hadd-1 hudutu takip
ederek "Nazadiko"dan Kocara irtifa 1916 Kadem zirvesine kadar garba dogru gider ve
"Kuricudatis" kuryesiyle (2555 Kadem) irtifadaki kadem tepenin melaki olur ve mezkur
tepeye Devlet-i Aliye-i bakiyor. "Kocura" tepesinde "Ayuselyas" zirvesine kadar eski
guzergahi bi'l-takip bu noktadan itibaren "Keraseya" kuryesinin simalinden gecerek
dogruca (Cuma Besiti) zirvesine gider. "Cuma Besiti"den Bulgari tepesine kadar eski
guzergahi bi'l-takip oradan "Nustervor"un simal yadisinde "Cumatalda" (irtifa 3055
kadem) zirvesine hemen hatt-1 mustakim uzere erisir ve (Nustervor) da eski guzergahla
bi'l-telakki bunu "Sagiyada" kuryesinin cenub garbisinde 1 km mesafede teskil eyledigi
zaviyeye kadar takip eyler isbu zaviyeden itibaren yeni hadd-1 hudut cenub garbiyeye
dogru (Garbuvo irtifa 4786 Kadem9 zirvesine giderek cenubun bu zeraba dolasir ba'de
garp istikametini alarak 4000 kadem irtifagindaki tepenin simalden 1 km ba' dende kain
(Zenaralis) kuryesinin 500 m simalinden gecer ve mumtehasmda isbu tepe bulunan
Yunan zirve-yi musteha boyunca giderek 4200 kadem irtifamdaki tepenin cenubunun 1
km. mesafesinden gectikten sonra (Melakis) 500 m. Garbinden Balvirur hadd-1 mustakim
uzere cenuba dogru iz ve 2070 kadem irtifamdaki koprunun garben 1 km. mesafesinde
(Salamirya) nehrinin kat ederek 2700 kadem irtifamdaki tepenin sarkm 1 km.
mesafesinden gecer ve (Dokimi) tepesinden "Kizil Tepe" tepesinin garp cihetine akan
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caya melaki olur ve isbu caym macerasim 6244 kadem irtifamda bulunan Kokumi
tepesine kadar bir takip orada eski guzergaha telakki eder ve teshi-i hudut dahi orada
biter.
Isbu hudut alakadar olan tarafey dilekleriyle duvel-i muazzaza-yi mutevsita
sefareti askeri dileklerinden miirekkeb bir komisyon marifetiyle mehalinde takip
olunacaktir.
Tahdid-1 hudud komisyonun hemen aks-i ictima etmesi lazim gelir. Komisyon
kendi mukarratmi ise dahil olan 3 tarafm ekseriyet arasiyla ithaz eyleyecektir. Hudud
guzergahmm arz uzerinde bin-i tatbikinden.
Sevkalcis noktayi nazannca menfi duvel-i muazzamaya muvafik tadilat-1 ceziye
bab-1 ali ile duvel-i muazzama dilekleri beyrinde bi'l-iktifak icara olunabilecektir.
Tecdid-i hukuk komisyonun canibinden tanzin ve imza edilecek olan tahditname-i
kit'a ile merbut harita isbu muhademenin cuzi mutemmemi ait olunacaktir.
Ikinci Madde
Hukumet-i Yunan'a mukaddenat-1 sulhiyenin ikinci maddesinde munderic sercite
tevfiken devlet-i aliyeye 4 milyon lirayi Osmanh tazminat-1 harbiye hediye edecektir
mabadi var.

HA V ADiS-i HABERHANiYE

Cin' de katl edilen 2 Alman tebaasi meselesi cocuklar gibi gunler gectikce
buyuyor, Almanya tarafmdan vuku bulan her bir teklif Cin hukumet-i cenabmdan kabul
olundugu halde Almanya Askeri Kuyacu' dan cikmak istemiyor.
Rusya hukumeti oteden beri isgali arzusunda bulundugu (Arthur) Cin
hukumetinin nzasiyla taht-1 isgaline alrms ve Japonya'ya bir nota ile keyfiyeti
bildirmistir.
Japonya Rusya'mn bu notasi uzerine son derece maglup hiddet olmahdir ki
hemen buyuk bir donanmamn (Por Arthur) a dogru hareket emrini vermis ve donanmada
bir mucip emr fevk-i nigar eylemistir, Ingiliz mabluati (Por Arthur)un Rusya tarafmdan
~1 gecirmek icin bannmak bahanesiyle taht-1 isgaline almdigmdan bahs ederek
Ingiltere'nin menafinm muhafaza nokta-i nezanndan hukumet-i Mesarel Yehin gozunu
acmasiru tavsiyeye baslanustir.
Almanya ise Rusya'mn (Por Arthur)u isgali endiseye mucib olacak ahvaldan
olmadigmi beyan ile devlet-i Masarel Yehi'nin maksadi mutlaka orasnu katiyen isgal
olmayip ancak siddet-i sitayi gecirmek oldugunu beyan etti.
Demek oluyor ki Avrupa nazannda 3 btiyiik ve 1 kucuk devlet kendi
menfaatlerine hizmet etmek icin Bogaz'a gelmeye epeyce korkmus olmaktadirlar ki
orada bicare Cin hukumeti mezvibinden teslipleri olup gidecektir. Japonya'mn tevsiyi
memalik ve tezyit-i kuvvetine bashca sebep olan Cin'in en guzel yerlerini Rusyahlara
Almanlara kaptmp da kendisinin ahmak kediler gibi bakacagi hicbir vakte umit olunur
ahvalden degildir.
Japonya az vakit icinde gerek kuva-yi bahriyeye ve bunlann ruhi musavedesinden
olan funun ve marifte pek btiytik terki hadveleri 60 ve hatta (nufusuna guvenen borozan
11 olur) zaib-i meselesine tatbik hareketle her tarafta bulunan sefirlerine husus-i
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nameler tastiriyle Avrupa'mn mtmasebetsiz hallerden maksatlan ne oldugu dahi sual
etmeleri meselkil bir emr vermeye kadar cikmistir.
Bir vakit meydan-1 siyaside nam-i isitilmeyen Japonya, Rusya gibi bir devlet
iizerine donanmalar sevki ile adeta meydan okumakta bulunmustur. Japonya'mn isbu
donanma sevki meselesi ise Rusya gibi kavi eskine bir devletin gucune gidecegi tabi
oldugundan (Por Arthur) dan cikmayacagi Japonya'dan geri olmaga namusuna
yediremeyecegi ve zaten ingiltere'de Rusya'run Por Arthur hakkmdaki menafi nokta-yi
nazanndan pek fena bir halde telaki ettigi cihetiyle bu hususta Japonya'ya istirak edecegi
zaruri goruneceginden Por Arthur'un isigalinde bir yeis olmadigmdan baisle Ingilizin
adma fikirler beyan eylemekte bulundugundan 2 Alman tebausunun katl-i meselesinin
neticesi ortaya pek bir aile cikacagi ceryan-1 ahvalden mumteban olmakta bulunmustur.
Binaen Aleyh isledigimiz gibi cikarsa Osmanhlarda pek tath komedya temasa
edilecektir.
Hindistan Muharebesi: lngilizlerin malubiyetiyle hatem buldu. Ingiliz gazetelerinde
(Deyli Korunikil) diyor ki; bir kere hesap edelim gorelim ne haldeyiz. Biz yalmz hicbir
vakit bizimle degil dusmamrmzm muttefiki olan gayib-i sedit kasikta onunde cekilmeye
mecbur olduk. Evvelce dusmandan birkac zabt ettik soma da haps edemeyerek yine de
dusmana terk ettik daha dogrusu bu muharebede Hindistan'da bir kumanda altmda olarak
baska bir seferde dolayamadignmz
pek buyuk ve en muntazam bir ordu ile
bulundugumuz halde dayagi yedik.
iLAN
Dis hekimi mister Direy bu kere Lefkosaya gelmistir bir aya kadar burada ikamet
edecektir.yeni dis yaptirmak veya dislerini tedavi ettirmek isteyenler bu muame'l-yehe bu
muddet zarfmda muracaat eylesinler.
Mumie'l-yehin hezakit ve maharet-i cumlece mahrum oldugu icin tekrar o yolda
bahsetmeye hacet gorulmemistir.

Sahib-i imtiyaz ve Miidiir
Kiiffi-zade Mustafa Asif
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KIBRIS
Mahal-1 Miiracaat
idarehanemiz kibns ceziresinde
Sarayonu meydanmda daire-yi
mahsusadir. Umur-1 idare ve
tahririye icin sahib-i imtiyaz
namma miiracaat olunur.
Gonderilen evrak gazetede derc
olnup olunmamasmdan gazete mesul olanaz. Behr satmnda
iki kuru§_ ahmr.
10 KANUN-1 SANi EFRENCi SENE 1898
1313

Adet 278
Serait-i istira
Lefkosa icin seneligi bes silin cezire
dahilinde kazalar isin sekiz silin Memalik-i Osmaniye icin posta iicretiyle beraber seneligi kirk sekiz kurustur. Posta pulu dahi kabul olunur
(Nushasi bir kurustur )
Edime de Muhammet Tayfur efendinin kiitiiphanesinde furuhat olunur.
29 KANUN-i SANi RUMi SENE

Aman fenan zuhur ve tealisi Nur Ali ve nevbuna gorur ve tevalisi bilciimle miimineye
hirer sur sever olan ayam ve leyal-i miibarekeden gecen Cuma ertesi gecesi seref-i hulul
etmis olup ve mizan bilciimle miirnin ve muminat ile beraber halife-i ruy-cihane'l-gazi
Sultan (Abdulhamit) Han sani Efendimiz Hazretlerinin hakki hiimayun her vecihle miisait
ve meymenet resan buyurup zati sevketsemat zultenilerini eli'l ahvale duran zeyb arunk
nehdat ve san eylemesi duanm kemal-1 hulus-1 kalb ile tetil ve tekranm tahsil Riza-yi yan
ve tevsil-i seriat hazret-i bais berat derin ithaz eylemistir,
Ertesi giin o halife-i nebi Zisan mutesba mesru-i Osmaniyan olan padisah tebaa
perver ve sehnisah merahim sultan ibne'l-sultan elsultane'l gazi (Abdiilhamit'ten)
tullallah ayan amre vahid sultan efendimiz hazretlerinin viladet-i hiimayiin miisadet
nemunlan seref-i ulviyesiyle muserref olmus yem-i miibarek etti.
Tevm-i mezkurun sabahi bir mutad-1 endehat edilen toplar o yevm-i saadet tevimi
umum miiselmanlara itam ve kulub sadakar mecalublerini bir avniyet-i cevdani ile imla
ederek vucuh hazin engizlerini mebdil serur itisam eylemistir.
Bade'l zuhur ulema ve muhbezan melahat ve rusay ruhaniye-yi gayr-i miislime ve
memurin-i hiikiimet mahkeme-i seriyeye azimetli muftu-yi belde ve vekil-i Reis hazret
padisahi olarak tebrikat-1 lazimaya ifa eylemistir, Buna miiteakip mekteb-i idadi ve
mekatib-i ibtidaye islamiye sakirdam setayis hazret hilafet penahi-yi miitezmin kasideleri
kiratryla mahkeme-i seriyeye gelerek intizam olduklan halde evvelen miiftii-i mesarel
yeh tarafmdan bir nutk belig irad ve dua amr ve afiyet hazret kalesi isal berakah cenab
kilmrms ve amdan sonra mekteb-i idadi miidiir ve muallim evveli refath Ali Riza Efendi
tarafmdan dahi mesur bir nutk irad olunacak huzur on samime'l-bah Amin Han olmustur.
Miiftii Efendi Hazretleri tarafmdan irad olunan Nutk
Bu giin tacdar celil Osmaniyan ve Hiikiimdar zafer siar islamiyan padisah saibe'ltedbir cihandan minere'l-zamir yevm-i mukaddestir. Boyle bir ruz-1 miisadet beruzde ise
bil ciimle ifrat-1 sadaka nihad-1 Osmaniyan izhar-1 mesaret bi-payan ederek yekdigerini
tebrige setaban olurlar. Eltaf ve inayat-1 celile-i husruanelerini had ve payan olmadigi
nice bin imsali delaletiyle miisbet olan padisaj ali tezah ve sehnesah merahim nihad
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Efendimiz hazretlerinin asr-i feyuzat husr-i melukaneleri mazhariblerinden dolayi
umumen mesud ve bahtiyarlardir. Nasil mesut ve bahtiyar olmasmlar ki zat-1 ak:dis
Felatun semat cenab zillii'l tahlilleri taht-i ali baht-1 sehriyalanna zeynet bahs olduklan
gtmden beri devlet-i ebed miiddet aliyelerinin tecdid ve ihyasmi bir azm-i cihan ile tesbis
buyurmuslar ve Binaen Aleyh teali kafe-i tesbisat melukanelerinde muvafik bilhayr
olmusdur.
Arzettigim hakikat ise diinyanm her tarafmda tasdik olunmus bir kuzyedir. Imdi
boyle bir sehriyar mudelat siar ve tecdar mekarim-i asara nailiyetimizden dolayi kalben

ne kadar mesrur ve muftehar olsak: yine azdir. Hemen cenab-i hak: ve fez-1 metluk
hazretleri Sevket Penah Efendimiz Hazretlerinin amr ve iclal-i hilmayunlanna ruz-1 efruz
ve kalb-i pak: zillullahilerine envar mesaretlii meshun buyursun. Amin.
irad edilmis olan isbu nutkun ak:abinde erbail-i ibare gayet fasih ve belig bir dua
dahi mesare'I-yeh tarafmdan karait edilerek bilciimle ruzar-i kemal sevk ile amin
olmustur.
Merasim-i tebrikiye bu suretle ifa olunduktan sonra halk mahallelerine avdet ve
gice icin icrasmi temsin eyledikleri senlikat tezyinatmi mesaraat eylemisti. Leyl-i
mezkure kafe-i cevami ve mesacid-i serife ve minkalel vucuh eltaf ve itaf
hiisravenelerinden dolayi miintedari bi-nihaye ile mutesekkir olan kafe-i bendegan ve
saruk teba-yi sadak:at nisamn miinazil haneleri ve mekteb-i idadi enva' -1 kanadil gune
giin ve sun saniyede icra olunan sair tenuyirat heyr-i temun ile tezyin olunmustur.
0 gece ahali-i islamiyede gorulen sarur-1 vecburun serh ve izahi iktidar kalan
haricinde olup yalmz su kadar diyebiliriz ki sadik-i Osmanh olduklanm yar ve agyara
karsi isbat eylemistir.
AHV AL-i ALEM

Avrupa Devletleri beyninde biiyiik bir miicadele icin istidad tevlid eden miinabea
bu kere bir daha ilave olunmustur. Bu yeni menbi Cin iilkesinden hirer parca yer zabt
etmek amil ve tesbitleriyle ticaret rekabetini husule getirmistir.
Lakin bu menba bir magna seklinde arz viicud etmislerdir ki neye miincer olacagi
tahmin olunamiyor.
Ingiltere'ye kale ve kalme almiyarak Almanya Devleti firanm serbestce ve
kolayca icra etmekte ve Rusya dahi ol vecihle arzusuna muvafik olmaktadir,
Ingiltere'nin politika aleminde 3-5 seneden beri gorulen maglubiyet ile
mahrumiyeti Ingiltere'nin istikbalini karartmaktadir. Ancak: bu giinlerde Ingiltere'de her
vakitten ziyade bir gerginlik bulan donanmalanm miitemadiyen Aksa-yi saik sulanna
iazam ediyor. Tezyid kuvve-i bahriye ve beriyeye kemd-i keremi ile calisiyor. Lakin
mak:sadnedir, bilinmiyor.
Fransa simdiki halde o cihetlerde yalmz 3-5 kita harp sefinesi gondererek seyirci
mak:ammdan bulunuyor ise devakt-1 merhunun hululine muntazir oldugu ve bazi
gazetelerin rivayetine gore oda bir yer zabt ettigi bildiriliyor.
Imdi Cin cihetinde hasil olan bu rekabet-i devliye Alel-husus Ingiltere'nin hesaba
dahil olmamasi ve Japonya'nm hukuk ve menafma muzir bulunmasi hasbiyla gittikce bir
miicadele-i azimiyeye edecegini hiikm olunuyor.
Rusya yalmz aksa-yi sarkda olan icraat-i muvafiyetkaranesiyle iktifa etmeyip
Asya-yi vusti de dahi kendine yararh hayli isler becremindedir. Hindistan'r kucaklamak:
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Afganistan hududuna tamamiyle temin etmek icin tedarikat-1 azimeye ifa ettikten sonra
simdi (Merbu) den (Koske) kadar bir siman-i dufer hatti insasma muvafi-i mutena
behaya saibeler gusadma mubaserat eylemislerdir,
Bu icraata Devlet-i Aliye-i Osmaniye avn inayen bari ile hal hazirda her gaileden
biri olarak huzur ve rahat tam icinde bulunmakta ve islahat ve tensikat-1 lazimanm
icrasiyla mesgul olmaktadir.
V akia Girit meselesu henuz tesviye olunmayip ahalisini perisan halde
bulunuyorsalarda bunun dahi an karib hiisn-i surette tesviyesi olunacagma suphe yoktur.
Bu tehire sebebiyet veren Rusya'rnn tekalif-i melayinisiyle
devletleri
yekdegerinin arzusuna muhalefet cevirmek istedikleri iftiraklar olub ancak devletlerin bu
yoldaki hareketi neticede hukumet-i seniye-i Osmaniyenin mevfikiyetine delalet
edecegine emsaliyle itimad etmekte tereddut edilmektedir.
Avusturya hukumeti parlementoyu kapatti, Kafe-yi amurin emr-i imparatoruyla
icra edilmesine karar verdi. Lakin igtisasat-i dahiliyeyi ezale edemeyip bilakis
siddetlendirdi,
lste medeniyet kuvetiyle cahm satan A vusturya devletinin idaresi bir rezaletten ve
tabir-i sahihle beduhetten baska bir sey olmadigi meydana 91kt1. Osmanhlar da Mersin
vakasmm muteab zuhur eden ve A vusturya idaresi rezaletine kahkahalarla giilmeye
basladi,

~UENAT-1OSMANiYE
Devlet-i Aliye-i Osmaniye'mizle Yunan beyninde akit olunup mahsus merhuslar
ile tanzim edilen muselha-i muahedenamesinin Yunanistan'a irsal olunan nushasi kral
Yorgi tarafmdan imza olunarak bir suret-i musdekasi dersaadete isal edilmis ve nusha-i
meskure hak pay-i meali ihtiva hazret padisahiye arz ve takdim kilmarak bir nushasida
taraf-i israk cenab hilafet name-i maliikane ile miizeyyen bir krta hatti humayun ile tasdik
buyrulduktan sonra Kral Y orgi 'ye irsal kilmmak uzere hariciye nazm Tevfik Pasa
hazretleri ve estasiyla Yunan merhuslarma tevdi olunmustur.

Girit
Girit'te ahrup gazetelerle nesredilen havadislere sahih nazan ile bakilacak olursa
cezirede bulunan islam ile Hristiyanlar arasmda hiikiim forma olan bazi adavet gunden
gune kesb hafet etmekte imis. Adaya matlup olan imtiyazatm iata edilecegi ve vaat
olundugundan iki milletin yekdigeriyle adeta bansnus bir hale geldikleri anlasrlmaktadir
ki bu cihet tel hak sayan-i memnuniyettir.

istanbul
Idare-i mahsusa ve vapurlar istira ve ilavesi zamarnnda 600 lira sarf icin vuku'
bulan teklif iizerine itikaf eden meclisler sadrazam hazretleriyle bahriye nazm hazretleri
beyninde buyuk bir marifet zuhura gelmis ve meclisce bir neticeye endac edememislerdir.
Vukua gelen muhalefet her iki taraftan dahil zat hazret padisaha arz edilmis ise de
bir gune irade-i saniye seref sadir olmamisnr. Kuvve-i bahriyemizin tezyit ve islahi
lii.zumu umum tarafmdan siddetle arzu edildigi bir zamanda irade-i mahsusa icin boyle
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600 bin liramn sarf-i muafiki muslihat olamayacagi tabi' bulundugundan zat-1 hazret
padisahmm bu babda munfikat hilafet umit olunmaz.
Sultanat seniyeyi Osmaniyenin Sofya' da mukbem Bulgaristan komseri atafetli
Nasuhi Bey Efendi Hazretlerine prens Ferdinand Hazretleri tarafmdan emarete mahsus
olan (MAriyet Sevil) nisanmm birinci riitbesinden bir krtasi ita olundugu ve nisan-i
mezkurun ikinci riitbesinden bir kitasi dahi komiserlik bas katibi saadetli Nesib Bey
Efendi ve dorduncu riitbesinin bir kitasmm da komiser Bey Efendi Hazretlerinin katib-i
hususiyeleri izzeli Huseyin Sarni Bey Efendi Hazretlerine ita olundugu istihbarat
mevsukanuzdan bulunmus ve isbu nisanlann itasi ve kabuluyle ledi alay caktaliki
hususunu bila setizal makrun musaade-i cenap hilafet penahi bulunmasi emaret-i mezkure
ile saltanat-1 seniye arasmda hub ve muvalaten her devan olduguna okunmayla hakikaten
cumlece mucib sukran perevandir.
HA V ADiS-i HABERHANiYE

Almanya ile Rusya Devletlerinin Cin meselesi hakkmda yekdigerine olan nazaran
tesbisat-1 vakalan uzerine evvelce miyonelerinde bir kma-i muzakeratm vuku bulduguna
delalet etmektedir. Rusya'mn (Par Arthur) limamm isgal etmesine Almanya bir nazan
bikaydi ile gorerek liman-1 mezkuru mucerred zabt etmek hevesiyle isgal etmedigine ve
ancak kis firtmalanm gecirmek maksadma mebni yanh gemilerini banndiracagina geregi
gibi emin oldugu halde Rusya'da Almanya'mn Kuyancu'yu isgalinden meradiyi Cin'deki
ticaretinin ~i-i icin oldugu cihetle kemal-i serbesatiyle hareket etmesine itiraz
olunamayacagmi ve fakat Petersburg kabinesi Almanya'mn mutalibini kabul ettigi anda
isgal eyledigi mekiyi tahliye edeceginde emniyeti her kemal oldugunu beyan etmektedir
ki her ikisinin de yekdigeri hakkmdaki emniyetleri her kemal oldugu anlasilmaktadir.
Yalmz su kadar var ki Almanya'mn teklifati kabul olunduktan sonra dahi Kayuncu'yu
terk edecegine biz Rusya kadar emin degiliz, Cunku bundan evvel ajans telgraflarmdan
birinin verdigi haberde Cin hukumeti tarfmdan Almanya'mn her bir teklifati kabul
edilmis oldugu halde kuyancu'yu terk etmiyecegini aciktan beyan etmistir. Iste asil aymm
kuyrygu da burada kopacakjtir. iki emniyetin her kemal olup olmadigi meydana
cikacaktir.
( Murmng Post) gazetesi Almanya donanmasmm Cine azimeti Almanya tarihinde
bir devre-i mahsusa teskil edecegini yazdiktan sonra su surette best mekal ediyor.
"bu hadise Almanya terkiyatmda bir devre-i azimiyenin hatemesinin teskil ve yani
bir devrenin iftihamna nisane olarak tekli edilmiyor. Bu devre-i cedidede Almanya'mn
mevkii simdiye kadar aski gorulmemis bir derecede buyuk olacagi memuldur.
(Murmng Post) gazetesi su makalede gecen (Kiyel) de kasr-i kiralida verilen
ziyafet esnasmda hasmetli Almanya imparatorunu hazretlerinin irad edildigi nutku
iizerine yazrmstir.
Rusya 98 senesi bahriye mesarigfatma ikiyuz bin ruble edildigi ve bu da feyz abad
kalesi hizan galik gaki carcug ve arzunibe kadarki yediyuz elli mil mesafeye degin
(Amadura) bahri uzerine seyr-i sefayinin tevsii maksadma mebni ve esas maksat ise
Rusya'mn Afgan hududunda vukua gelen eek halata karsi bu ihtiyata riayet rehindiyamn
simal hududunda hukum ferma olan itisasata nazaran sevkiyat-1 askeriye ve mehmati
harbiye icin oldugu Times gazetesinde okunmustur,
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Serait-i Sulhiyenin kabulu zamanmda Yunan krah Y orgi tarafmdan muahede
nameye yazilan tasdiknameye Pars'da itisan eden (Tan) gazetesi su surette yaziyor "Biz
ki Alyunuzlar Krah bize Yunan ve Osmanh merhuslan yanmda tesrin sani-i Rumi'nin 22.
ve efrenci kanun-1 evvelin dordu tarihiyle akit edilip hatem bulan ve metni atipta
muharrir ve miinderic bulunan sulh-1 miihadesini ilan ederiz. Metin-i muahedeyi
yazdiktan sonra krahn ifadesini beyan ediyor. Kral diyor ki "Isbu muahede-yi yer ve
itilafimizm nakz etmeksizin ve hiikmiinii nabs en kucuk bir hale miisaade eylemeksizin
kemal-1 sidk ve hulusla riayeti vad ederek kafe-i aksam ve mevadi ve mezabit-i
merbutesiyle kabul ve tasdik ve tesvik ederiz. Iste bu maksatla sura-yi imza ve
hiikiimetimizin miihrii ile tahkim eyleriz. Harirfi get ve geda"
Hariciye Naziru
Y orgi
Adliye Nazm ve Miihiirii A. Tevmen
Iran Devleti tarafmdan Sofya'ya tayin edilen umuri siyasiye megmuru Prens
hazretleri cenabmda fevkalade bir hiirmet ile resmen kabul edilmis ve memur miimie'lyehin viicuduyla beraber prens hazretlerinin huzuruna giderek Reis-i nizar Mosyul
(Istevilaf) Hazretleri dahil hazir olduklan halde vuku' bulan melafat 20 dakika imtidad
etmistir.

Gecenleri Hindistan'da bir mutad-1 mali bir konferans teskil ederek Hindistan'm
idare-yi hazira ve istiklal-i hakkmda hayli miizakereler cereyan ve bircok miitalaalar irad
olunduktan sonra cemiyet tarafmdan Hindistan ahalisinin Ingiltere'nin sadik tebaasmdan
bulunduklan ancak hayiz olmalan hasil gelen hukuk ve imtiyazattan mahrum
birakildiklan dermiyan edildikten fi-mabed Hindistan'a imtiyaz ifasiyla bir mecis-i mavi
tesib-i gusatma miisaade olunmasi ve lazrm gelen mahallerde Hindistan hiikiimeti
tarafmdan vekiller bulundurulmasi ve Ingiltere asakir-i megmurinine vecibe ve nufuz
olunan meratip ve mesendan Hintlilere dahi Nemsiyle hususuna karar verilmis
olunduguna (Times) gazetesi nesr etmistir. Karar-1 mezkur Times gazetesinin mutasmda
anlatildigma gore Ingiltere'ce suitesir hasil etmis ve boyle bir teklifin kabulii lngiltere'nin
Hindistan Imparatorlugunu rahnedar olmasi degil biitiin biitiin mahvma iltizam
edeceginden ve sima-1 Hinditanm ahalisi din ve iitkad cihetiyle 2-3 muhtelif smifa
munkisim bulundugundan irade-i hiikiimeti Hintlilere terk ve tevdi etmek mumkun
olmayacagmi sert ve ilan eylemistir,
Ecmahmizda beyan eyledigimiz vecihle Ingiltere'nin hukuk-1 ikbali sevilmeye ve
hali istikbali mail-i inhita olmaya yiiz tutmustur.
Miiahede-yi Sulhiyeden Mab'at
Uc;iincii madde Teselyanm arnr-1 tahliyesine-1 mukaddemete sulhuyenin altmci
maddesinde mevzu'-1 seriat vechiyle ibtidar olunacaktir. Ernr-i tahliye-i mukaddemat-1
sulhiyenin ikinci maddesinin son iki fikrasmda musnh-1 seraatin ifa icin akit edilecek
istikrazm zaman-1 nesri madde-i mezkurede musnh suret tesviye-yi maliye ahkam
mucibince muhtelif komisyon tarafmdan tayin edildigi giinden itibaren bir ay miiddet
zarfmda icra kilmacaktir.
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Tahliye olunacak mahallelerin suret-i tahliyesiyle memurinin Yunaniye teslimi
duvel-i muazzama delegelerinin inzimami muaviniyetiyle alakadar olan tarafm degerleri
cenabmda tayin kilmacaktir.
4. Madde esra-yi harbiye isbu muahade namenin tasdikine miitaakkib her iki
taraftan iade edilecektir.
5.Madde ilan-i harpten evvel ve soma zuhur eden vukuatta muthil olan kafe-i
itihaz hakkmda her iki taraftan kemalen ve tamamen bir avf-1 umumi ilan edilmistir.
6.Madde iki hiikiimetten her birinin nazar-1 kanunda hal ve mevki muntazam olan
tebaasi digerinin arzusu iizerinde kemafie'l sabik serbestce ikamet ve devr seyahat
edilebilecektir. Tarafien akitinin her biri diger taraf tebaasmdan mevdati cezyide kanun
ducar-i mahkumiyet olmus veyahut sevkik ahvallerden ve hukuk-1 umumiyeye miiteaalik
irtikab eyledikleri cerh etmekten dolayi haklarmda tart ve tebdid karan laihk olmus
bulunanlan kendi memleketine kabul etmemek salahiyetini muhafaza eder. Keyfiyet
evvelve tarafeyn sefaretlerine ihbar edilecektir.
7.Made Teselya'nm siikunesiyle ahali asliyesinden olup 24 Mayis sene 1881
tarihli mukalevemenin 13.Maddesi mucibince tabiiyet-i Yunaniyeye ihtisab etmis veya
etmemis olan miiselmanlar memalik-i sahaneye muhaberatta ve orada ikametgahlanm
tayinde serbest olacaklardir, Tabiyeti Yunani-i iktisab etmis olanlar mahade-i hazira
tasdiknamelerinin miibadelesi tarihinden itibaren 3 sene muddet zarfmda evvelce
memuriyen-i iadeye ihta olunacak bir beyanname mucibince tabiyet-i Osmaniyeye kabul
ve ihtiyar ederek salahiyetine haiz olunacaklardir.
Muhacirin-i
merkumenin
ciimlesi
meralzekiir
mukaveliyeye
tevfiken
Yunanistan'da kain emlaklanndan tamamiyle ve bila mani istifade ve bunlan idarede
devam eyleyeceklerdir. Hududun yeniden teshih-i miinasebetiyle Devlet-i Aliye-ye iade
kilman mahallelerin siikuniyesinden ve ahali asliyesinden olanlar veyahut elyevm
mahalle-i mezkurede makayyim bulunanlar miitakabilen favait bahs olunmustur.
Devlet-i Aliye-ye kilman mahallelerin isbu sekne veya ahaliye-yi asliyesinde ve
mahalleyi mezkurede kain mesubat veya levahi vekillerinden Teselya'da emlak-i
bulunanlar bunlan kefiet sabik zer' ve idare etmek ve iltizama vermek uzere hududu
gecmekte serbest olacaklan ve bundan dolayi kendilerine bir gun mani ika'
edilmeyecektir. Gerek Teselya'mn sakne ve ahaliye-yi asliyesinde ve gerek mahalle-i
mezkuredeki mesusat veya rahi vekillerinden Devlet-i Aliye'den iade olunan arazide
emlak-1 bulunanlara aym fevait bahs edilecektir.

Sahib-i imtiyaz ve Miidiir
Kiiffli-zade Mustafa Asif
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Serait-i istira
Lefkosa icin seneligi bes silin cezire
dahilinde kazalar isin sekiz silin Memalik-i Osmaniye icin posta ticretiyle beraber seneligi lark sekiz kurustur. Posta pulu dahi kabul olunur
(Nushasi bir kurustur )
Edime de Muhammet Tayfur efendinin kiitiiphanesinde furuhat olunur.
5 KANUN-1 SANi RUMi SENE 1313

AHV AL-i ALEM
Suevan siyase-yi hazireden en ziyade sayan-i ehemmiyet olan seyler aksa-yi sark
ve Asya-yi vusti yani cin ile Hhindistanm hasil eyledigi eskal olup is bu iki mesele o
derece ve sait ve ehemmiyet peyda ediyor ki harp ihtimalatma genis meydan vermekte
yani her iki cihetin afak:-1 siyasesinde meshut olan mazlum sehab-1 parelerinde bir gun
saika-yi cedalin sukutuna sebep olmalan istidadmi irai eylemektedir.
Gecen nusharmzda beyan eyledigimiz viicuhla avrupa devletleri Cin elmekasimm
taksimine karar vermis ve her birileri inhap ettikleri zat etmeye mubaserat eylemislerdir,
Lakin Ingiltere hiikiirnetinin bu yolda yayn kaldigi goruluyor. Bazi gazetelerin
beyanatlarma gore Cin'in keyf seysah taksimine revi nza gostermeyecegi ve bu husus
Ingiltere munafigi iizerine hareket eden Rusyamn kolayca nail-i emel olmasim
cekemeyecegi cihetle ingiltere hem menafi-yi umumiyesini ve muhafazasi hemde tevsi
hudut icin vaki olan firsan fevk etmemek meslek ve gayretinde bulunan Rusya'nm
tecaviizatma bir set-i hiliilet gusidesi icin tesbisat-i luzimaye ibtiden eyledigi
anlasihyorsada erbab-1 makturnat taraftanyla kesf olunarruyor. Yalmz bazi muhabirlerin
efkanna gore Amerika bu babta Ingiltere'ye muavenet ve Japonya dahi ingiltere ile
miittefiken hareket edecegi takrir ettigi istiklal olunuyor. Umuru siyasiye-ye vakif olan
bazi ricul tarafmdan dahi (Ingiltere aksa-yi sarkda Rusya ile bir olan diger devletlerin
icraatlarma miidahale edecek sekde vermeye kiyam edecek ise Rusya'ya derhal
Hindistan'a dogru tecaviiz kiyan edecegi suphesizdir) diyorlar.
Malum oldugu uzere Rusya devleti Kirgiz collerine dogru tecaviize basladigi vakit
Ingiltere matbuati Hindistan tehdit ediliyor iddasiyla kiyametler kopmaya luzum gormus
idi. Rusya hiikumeti Kirgiz cedlerini zat edtmekten maksadmm kendi hududunun
asiretlerin tecaviizatmdan vekabe etmek arzusunda oldugunu iddasiyla Ingiltereyi teskin
edip colleri elde etmisti. Bir miiddet sonra birer behata ile Taskent ile Semerkant
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beldelerini zapt edip gene kabarmis olan Ingiltere efkar-i umumiyesine adi bahanelerle
teskin eyledigini miiteakip Cenova'yi Londra kabinesini sikayet ve tehdidatma
bakmaksizin himayesi altma alrrus idi.
Rusya daha ileri vararak Tige kitasrm ve hatta Hindistan anahtarlarmdan mabut
olan(Meru) sehrini dahi zat eylemistir. Buna karsi Hindistan'r taht-i himayeye aldik iddasi
ile ingilizler ihtimaline Rrusya'run hareketiyle bu defa Afganistan'm dahi aleyhinde
oldugunu gorstinler. Velasil herhangi nokta-i nazardan bulunursa bakilsm hep ingiltere
ile Rusya yanmda azim bir muharebenin zuhur edecegine hukum olunur.
Boyle bir muharebe vukunda galip ile malubu tayin etmek tabii muhal olup iddia
edilecek birsey var ise o da Ingiltere hiikumetinin vakar-1 meskurede temin-i galebe icin
ithas olunacak en son tedabir-i muaveradan birini galyan dirig eylemesi maddesidir.
Dirig edilen i§ bu tedbir-i muessir ise ingiltere'nin makam-1 hilafet-i kebiranm
tevce ve muavenetini tecdit, temin ve taviye icin elinden geldigi kadar gayret edecegi
yerde biitiin butun ezalesine medsul hedef kesilmekte bulunmasmdan ibarettir ki bu giin
iktar-i cihanda ducar oldugu sadametten sirf nazar-i Hindistan'da olan hiilenferma olan
iti§~attan miitevellit gaile-yi mutise bu tedbire adim-i riayetin sayesi olsa gerektir.
HA VADiS-i MAHALLiYE
Meserya nahiyesine tabi Lefkonuk polis merkezinde bulunan cavus Sevki Efendi
oldugu sadukat ve dirayeti ve ifa-yi vezaifi hususunda ibzal edildigi gayret ve
chemmiyet ile o havaleyi kemal-i sukunet ve huzur-i rahat icinde birakrms velhak umum
ahaliyi kendine miintedar eylemis oldugu bir sirada becaisligi habere ahnrms oldugu
ebni rnuhatiran ve hali-yi kurna mumie'l-yehin ibkasim cenap kumandanlanndan talep
istifa eylemis olduklan muhabirimiz tarafmdan suret-i hususiyede idarehanemize esar
inba killilml§tlf. Lefkonuk ve mulhakan kirra-yi ehemmiyet itibariyle savir polis
rkezlerine ricahaneti derkar ve boyle bir mevkiye Sevki Cavus gibi koyar ve muktedir
· mesnetli viicudu elzam olduuundan ahalinin o babda vuku bulan miiracaatirun tervic-i
tesis ve takrir etmis bulunan asayis ve rahatm temin-i devamma kafil ocagr emr-i
miinkerittir.
Meserya kazasmda zuhur eden cicek hastahgimn tevsi ve devanuru men etmek
sunda Lefkonuk nahiyesi muduru Incili Efendi'nin idzal eyledigi gayret ve hitmeti
abirimiz tarafmdan fevkalade setayisle tevsif olunmustur ki sayan-i takdir olmasma
· gazetemizle dahil-i nesri vazife-yi mefhureden addederiz.

Vefat
Omorfo ciftligi Nazm Refaatli Haer Efendi mahdumu Muhammed Bahattin
di ducar oldugu zat el raih hastahgindan zehayap olmayarak sehr-i cari-yi arabinin
· ci Cuma aksarm gunesten evvel tekmil-i madude-yi infaz hayat eylemistir,

(Rahmet Allah-r Aleyh)
Merhum daha yirmibes sene vasil olmus bir delikanli olup diinyasma doymamis

45

Bicare tutuldugu illet-i saika-yi siddetiyle birkac giin zarfmda irtihal etmis
oldugundan kendisini sevenler degil bilenler dahi bu suretle irtihaline esk-i resy tesiri
olmustur, Cenab-i Hak aile-yi cemilesine ecir cezil ihsan buyursun.
(Izhar-i Hak)

Zamanm 289 numarah ve bes kanun-i evvel 313 tarihli nushasmda Kibnsh Akif
imzah hakkmda hemserilerimizden bulunan ve makalenin miinlericeatmdan fevkalade
miiteesir olan kariin kerammuzdan biri tarafmdan bu kerh bir hakikat meydana
cikanlrmstir. Iste o hakikat bundan ibarettir.
Makale-yi meskure Tuzla iskelesi ahalisinden birisini minel ehvan cari olan
muharebat-1 hususiden olup bir sureti takriben onalti sene mukaddem imza sahibi Akif
Efendinin pederi Sermi Efendi tarafmdan istinsah edilmis ve sahip-i imza dahi hususi
olarak ahiri tarafmdan yazilrms varisen kendisine kalrms olan o makalenin mundericatmi
takdim ve tehir ve bazi yerlerini degistirerek kendi kerihasmdan sudur etmis gibi imza
nihayetinde zaman gazetesiyle nesr edilmistir.
Bir takim giivelerin dendan-1 teslitine ugramis ve rengi sararms kagrtlann
menzuer-yi maruzasi on alti sene evvel yazilmis bir eser oldugunu isbat etmekte
bulunmustur,
Hatta akbabarruz giizellemelerine takarak kemal-i dikkatle nazar-1 tetkikinden
gecirmis oldugu cihetle bu babda cevabi iyice dusunmeye merdan olan ve tevsi fikrine
bashca yardim eden afyonumu her vakitten fazka yuvarlamaya mecbur olmustur. Biz
yalmz aldigimiz mevsuk habere istinaden hakikatten baska bir sey demiyecegiz,

MUHABERAT
Kibns ceridesi sahib-i imtiyazhgi cenab-i aliyesine ziimre-yi abonattan miimtehaz
bulundugum Kibns ceride-yi dilaralan hafta-yi beh:futa meydan-1 intisarda ari-yi endam
ettikce bilciimle ehl-i basireti dilsad ediyor. Uyan Kibns uyan ne gosteriyor bakahm
meret ferlik. Zira bu sirada ceziremizde muntesir ceridelerin kiiffesinden Kibns ceride-yi
dilarasmdan istifadeli ve heyeti de yek fikir olarak minel kadim takib ve tevsil etmekte
olduklan meselelerini menafi vatan mokta-yi mehmasma biltalak tedvire muktedir
ulunduklan izhar-1 yerle mukavemete muhaletten olguguna umumiyetle efkar-i ahali
saplamp gidiyor. Allah icin sayan-i habur degil mi? Ne demek! Hele mutad-1
kadimemizden bir derece daha ziyade ahali- yi islamiyenin hiikiimet memuriyetlerinde
istihdami zemininende makaleler ceziremiz menafnnca mutalaalar ve Arabi Farisi
elfazila ceridede miinderic kelamat-1 ecnebiyenin turkceleri ulum ve funun-i mezkureye
la.yilayla asina bulunmayanlara hadimeten terciime olunmak gibi ilavelerle lutfen rica
olunursa umumen menzuru olan cihetlerde nazar-i dikkat ve hamiyete almmis demek
oldugundan ceziremiz bir derece daha nail tevce olacagmdan fikri kavisindeyim.
Efendimiz ve hususuyla bazi esbab-1 hafiyeye mebni Magosa kazasmm seramadam ile
efendilerinin ceridemiz hakkmda vaktiyle saldiklan efkar vehleten husn-i temayla
Iinakis bulundugundan isbu makale-yi bendeganemin meydan-1 alaniyette ifasma ve
sartmi abone miiddetimin nihaye tarihi ve nihayet buldugu tecdidini hamiyet-i
Iamiyenize muntazir oldugumun esranyla her halde hatem-i efkar eylerim efendim
Fi kanun-i sani sene 98
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Kibris ceziresi abonatmdan (Muhammet Naci)

KIBRIS
Ceziremizin tevecciih ve ragbet-i umumiyeye mazhariyetinden dolayi tessekkur
etmek bize ait oldugu gibi ifasmda kusur edilmedigi ve irsa-yi beyan ve taraf-i
kerimanelerinden
dahi hakk-1 acizanemizde
su vecihle ibraz olunan iltifat-i
tesvikarenelerine baskaca arz-i tesekkurler ederiz. Humimat-i maarifperveranelerinin
mutemnadir.

~UENAT-1 OSMANiYE
Yunan vapurlarmm memalik-i mahruse-yi sahaneye getirilecekleri esya ve
imtiada yuzde on alti giimriik ahnmasi taht-1 karara almarak bilciimle nezaretlere ihbar
kifayet edilmistir.

(Girit)
girit meselesini meskiiretiyle istigal etmekte olan duvel-i muazzama suferasmi bu
hafta zarfmda adada en evvel itihazi lazim gelen tedabir miisalmat perveraneye dair bir
karar-1 inhaz eylemeleri limit olunmaktadir.
Yunan konsoloslanmn memalik-i sahaneye avdetleri hakkmda halen bir karar
verilemedigi evrak-1 havadisin cumle-yi mtmdericatmdandir.
Gec;en nisan rummm basmda Preveze korfezinin basmda bulunup Psmanh
ishihkammdan atilan giilleleriyle rehnedar oldugu halde denizin altt iistiinden daha ziyade
takdir edilerek kar-i deryaya inmis olan pan elinin tam Yunan kavmiyesini (Makedonya)
vapurunun ihracvi icin hiikiimet-i saniye cenabmda miisade edildigi isitilmistir.

Muahede-yi Sulhuye-yi Kitiye
Ma bet
Sekizinci made mukaddemat-1 sulhiyenin dorduncu maddesi ahkammca icraen
hukumet-i Yunaniye kuvve-yi Yunaniye tarafmdan ika olunan hasaretten dolayi efrad-1
ahaliye tazminat olmak iizere devlet-i aliyeye yuz bin Osmanli lirasi tediye edecektir.
Meblag-1 mezbur tazmina-i harbiye ile aym zamanda tediye kilmacaktir.
Dokuzucu madde tebaa-yi Yunaniyenin kable'l- muharibe duvel-i saire tebaasi
mesellii miistefit olduklan muafiyet ve imtiyazaten kaidesine dokunulmaksizin
.omsolosluk maafiyetince suistimal vukuunca mahal birakmamak ve lazima-yi adaketin
- n-i ceryamna hail olan ahvah men etmek ve ita olunan ilamatm icrasiru temin ve iflas
· leri dahil olmak iizere yunanhlarla olan itilafatmda tebea-yi Osmaniye ve ecnebiyenin
enafnm muhafaza eylemek maksadiyla devlet-i aliye ile Yunan hiikiimeti beyninde sur
iye-i mahsusa akit olunacaktir.
Nukaddimet-1 sulhiyenin besimci maddesinin (saniyen) isaretli firkasmda
usarrukuk mukavalenamenin akitiyle mevaki icraya vezine degin Yunanistan'daki
let-i aliye suhbenderleri ve memalik-i iahanedeki Yunan konsoloslan idareye
iiteallik vazifelerini muharebeden evvelki aym esaslar iizre ifa eyleyeceklerdir. Tebai-yi
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Osmaniye ile Yunan tebaasi beynindeki nesalih-i adliyeye gelince ilan-i harbten
mukaddim muhakeme havale edilmis bulunan mesalih-i adliye hakkmda memalik-i
sahanede muharebeden evvel muzie'l- ceza olan usule tevfikan muamelede devam
olunacak ve ilan-i harbden soma zuhur eden mesalih hakkmda ise devlet-i aliye ile Sirp
hiikiimeti beyninde mtinakit fi 26 Subat 9 mart sene 96 tarihli mukavele name esasma
mustenadan ve A vrupa hukuk devliyesi kuvaidine tevfikan muamele edilecektir.
Onuncu madde fi 24 Mayis sene 1881 tarihli mukavele namenin ahkam ve sereati
isbu mukavelename ile tadil edilmis bulunan ahkam veserast mustesna olmak uzere ibka
edilmistir. Bab-i Ali mezkur mukavelename ahkammda munbais mesailin tesviyesi
hakkmdaki teklifatma mukavelename-yi mezkure irnza eden devletlere teblig ve havale
etmek hakkmi muhafaza buyurur. Devlet-i mesare'I yehamn karanm hukumet-i Yunaniye
tarafmdan kabul edilmek Iazim gelir.
Mabedi var
HA V ADiS-i HABERHANiYE

Afganistan'm kulide mevcut silah fabrikalan milhendisi "mistir Paya"mn kelilden
cikarak Hindistan' gelmek niyetinde bulundugu seyi alrms ise de bu haberin asil ve esasi
yokturi zira merkum Afgan hukumetinde bu hususta musaide istida etmis ise de amil
hazretleri tarafmdan simdiye kadar ruhsat verilmemistir,
ingilizler'in serhat ilzerindeki islaha ve cebhane depolarmdan pek 90k esya serkat
edildigi sabi olmasi uzerine bir hayli memurlar taht-i tevkife almrmstir. Bu depo
memurlan esya-yi mezkureyi depolardan serkatle tacirlere ferahat etmekte onlar da
kabulle satmakta imisler,
Bir 90k memurlar bu tehmitle tutulmus hatta buyuk bir memur esya-yi
mezkureden bir mukadderatma ferahat ederken ele gecmistir.
Hindistan ahval-i harbiyesine dair vurud eden haberler badi-yi esef oluyor.
Hayber gecidinde bir takim harabat-i askeriye icra eden Genaral-i Hamayunnun bas
kumandan Genarel Lokharin'e gonderdigi muhaberat mahaline vasil olmanustir.
0 halde Genaral-i Humayunun vesait-i ihtilatiyesi kismen kesilmis demektir.
Oxfort sehir alayi badeten basilrms ve il9 zabit mecruh on kisi telef olmustur.
Kalkute'den isar olunduguna gore bas kumandan General Levkuharet uc ay
mezuniyete ingiltere'ye davet edecek ve yerine Genarel Sor Halmir tayin olunacaktir.
Ruevil bendi cephane deposu memurlarmdan ikisi, Ingiliz cephanesinden bir
~klan serkatla Afganilere satmiitir.
Cin meselesinde Alrnanya ile Rusya'mn muttefike'l- raiy olduklan ve bu hususta
eta Cin memaligini istedikleri gibi istimal ve tesrif icin iki ecderhaya karsi bir muteriz
amiyacagi Imparator Nevyum hazretlerinin ibrat eyleyip gazetelerde mutalaa olunan
utukta musteban nutkundan olmakta bulunmustur,
Yunan

Muselha akit olununca Yunanlilar istinak ve muessir bir menziaya koyuluyorlar.
n muharebelerin hesabmi tesviye ile istigal ediyorlar. Bir taraftan parlemento
misyonu Atina aterya azasi bir yandan Diliyani murevvec-i efkan Berviba gazetesinde
"den general Makaryos sair gazetelerde butun memurin-i mulkiye ve askeriye harb
nda neyi biliyorlarsa veyahut neyi biliyor zan ediyorlarsa kuffesini matbuat ile ilan

48

ve isaa ediyorlar. Atina'da el-halet heza olup butun seyler hakikaten muessir bir manzara
teskil ediyor. Her cihetten bazi evraka istinaden edilen isnadat buyuk rezaletleri meydan-1
felinite cikanyor.
Evvel emirde Atinki Etriya'mn icra ettigi tesir mesum tetkik edilmek isteniyordu.
Fakat bu tetkiki neticesinde en evvel Diliyam'mn heyetini ihlal edildi.her cihetten kemal-i
seditten ducar tariz oluyor.bilhusus ibtid-yi buhrandan biri mumie'l-yeh h1S1m olan evrak1 havadis artik tahkir ve tezyif icin tabir bulmaktan aciz kahyorlar. Eski kabineyi terzil
icin ne soyleyeceklerini bilemiyorlar veyahut sasmyorlar.
Afro Polis gazetesi ki harbden evvel agzmda cikaru kulagi duymaz derecede
Yunan'i iazam ediyordu simdi ( ayagma kale bentlere mahsus zincir takilacak eylemek
mahkum-1 dilyamdir) diyor.
Ehemmiyet-i siyasiyesi hasbiyla Ralli kabinesinde hariciye nazm bulunan
Sekulidi hakkmdaki ifsaati sudur ki mumie'l-yeh Girit mubahizatmm en sidetli
zamamnda Girit rusa-yi azatma ve eskiyaya tevzi edilmek uzere heycan-amiz ve
musvikam iki tahrirat gondermisir.
Bunlar da asat-i merhumeye hareket- i
sifavetkeranelerinde sebat ve isran tesiye eyliyordu. ( Afineyris) gazetesi Giritliler'i
teskin-i izahata cahstigi icin iskulidis'i fevkalede takbi ediyor.
Kibns
Diliyani'nin Girit sematrm hareket ve ifal sifavetkeranelerinde devamlan hakkmda
yazdigi mektuplann
ash oldugu yine kendi gazetelerinin nesriyat-i vakasmdan
anlasilmakla Akro Polis gazetesinin reva gordtigtl mahkumiyete hie; suphe yoktur ki
butun Yunanhlar da istirak etmislerdir. Cunku Osmanh - yunan harbinin vucuda
gelmesine bashca sebeb Girit vukuati ve eskiya arasmda gorulen Yunan palikaryalan
olduguna kimsenin suphesi yoktur.
Yunan'm ise Osmanhlarla harb etmeye iktidan olmadigmi yalmz kendisi degil
butun A vrupa tasdik etmekte iken Diliyani'nin bu harbi intac edecek hareketler ihtiyanmn
sebebi inceden ince tekik edilecek olrsa mahdumatmdan artik bizar oldugu Yuna
kraliyetinin Osmanh vasitasiyla nammi ortadan kaldirmak fikrinden ibaret oldugu tayin
ederki ve viicudundaki kemikleri, damarlanndaki kanlan nan ve nimetiyle vucuda gelmis
ve sayesinde keml-i istirahatle yasamakta bulundugu koca bir kralhgi mahve cahsmaktan
ibaret olan su maksadmi takbih velevm ve tesni etmeyecek bir Yunah bulunmayacagi
zan-i kavisindeyiz.
Binaenaleyh her ne husus icinolursa olsun Diliyan'i tarafma iltizam eden firkamn
endi vatanlanmn veyahut kendi tabirlerince valideleri olan Yunanistan'i muhip ve
muhafazasi sayilamayacaklanna hukum etmek elde degildir.
Akro Polis gazetesi dogru soylemeyi her nekadar ihtiyat etmemis ve kaleminden
yanl1~hkla gercek sadur olur kmndan bulundugu simdiye kadar ketet ile tecrube olunmus
yadigarlardan ise de Diliyamn hareket-i gayr-i merziyesine karsi kullandigi lisana ve
verdigi hukum-u hakikiye mukabele bir soz soylemeye kimsenin hakki olamayacagmi
bedihi ve dugar bulunmaktadir. Elhasil Diliyani hakkmda Akro polisin iata eyleyecegi
e her Yunanh'mn istirak eyleyecegi muhakkak bir gercektir.
Japona'mn az bir muddet zarfmda gerek kuvve-yi beriye ve bahriyece ve gerek
un ve maarif cihetince ne kadar terakki ettigi ve bu yolda attigi hatveleri gunden gune
gorerek tevsiye c;ah~t~g1 A vrupa'mn bile inzar-1 dikkat ve hayretinden kurtularmyor!
in'i yere yikmcaya kadar askerlik ve gemicilik ne oldugunu takdirde aciz kalan Japonya
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Cin muharebesinden sonra bunlann meziyet ve muhsenatmi son derecede anlarms ve bu
cihetin terakkisi munafi-yi devliye ve milliyesi nokta-yi nazanndan ne kadar celib-i
ehemmiyet ve dikkat olduguna da geregi gibi vakif olmus ve sinin fireden beri
masukasmi rakibinden kiskanan asik dil-i merdolar gibi bulundugu yerden bir hutve ileri
gitmeye hufk etmekte iken bu giin kemal-i istiha ile ilerleyerek ve terkiyat vekamesiyle
memalmi inkisat bir dehan birakmakta bulunmustur ki el hak sayan-i takdir ve tahsindir.
Diger bir telgirafta bu devlatin ve kelamm istiha eyledigini ve bu istifa ise
Japonya donanmasma (Nagazaki) de tevkifini mucib oldugunu beyan eyliyor. Bunun
sebebi ne oldugu anlasilamamistir.
Inigltere devleti namma olarak Hindistan hidivligi tarafmdan Afganistan bir
sefaret heyeti goturulecegi gazetelerce muhkidir. Heyet-i mumie'l-yehin miyamnda Hint
islamzadegahmdan bazi zevat dahi bulunacagi gini bunlarm bir cark-i zi- kiymet hi.idayayt hamil bulunduklan halde yakmda Kabil'e mutucehen Hint'ten herkes edecekleri dahi
muharrir bulunmustur,
Hindistari igtisasati mi.inasebetiyle Ingiliz askerleri tarafmdan memleketleri tahrib
ve ihrak edilmis olan bazi esair rusasi hazretlerine sikayetler vuku bulmus ve sikayat-i
mezkil.re uzerine bunlann ahval-1 esef ictimalleri emir mesare'l- yeh tarafmdan Ingiltere
hilki.imetine tefsilen bildirilmistir.

(Hint)
Ingiltere hilki.imetininicra ettigi seferde bir is goremedigi mihayet-i tahakkuk etti.
Ingiliz askeleri bu kadar fedakarhktan bu kadar kan doktukten sonra nihayet isi oldugu
gibi birakrms ve Vavera vadisine dogru ricaate mecbur olmuitur.
Mamafi gelecek ilk baharda muharebeye tekrar devam edilecektir. Hatta londura
da maliye nazm icra edilecek sefer icin yilz elli milyon kadar bii para taleb eylemistir,
Tahsisat-1mezki.ireninkabul eilip edilmeyecegi suphelidir.
Hindistan muharebesinin bedayetinden itibaren ingilizler'den 1300 kisi mecruh
33 kisi telef oldugu tahkik edilmistir.
Zabrtandan 36 kisi telef olmus ve 81 kisi de mecruh dusmustir.
Tirah seferinin suret-i icrasmi (Peyutur) gazetesi miiahaze ederek diyo ki (zabitan
1u seferde kendilerinden beklenilen ve daha dogrusu kattiyen umit olunan hidmetleri ifa
etmeye muktedir olmadiklanm ispat eylemislerdir,
Ise yaramadiklen efar-1 sabikalanyla sabit olan zabiyan cikarmak suretiyle erkan-1
barb heyeti ziyadesiyle tekallil olunabilir. Layiki vucuhla hareket-i askeriye icrasma
nadiren tesadiif edilmis ve sevk elcis nokta-yi nazannca pek cok hatalar gorolmustur.
Esna-yi ricaatte vukua gelen muharebatta ekseriya bir kac yuz kisi bir suret-i
vmidanede camn etmeye mecbur olmus olduklan halde bir kac mil mesafede bulunan
· kac bin asker-i ihtiyar italat eylemislerdir,
Afridilerin ihraz-1 muvafakiyet etmis olmalan Ingilizler'in hat-1 riceatlanm temin
c:tmeyi pek az dusunmui olmalanndan ileri gemistir. Simdi bir ikinci sefer icrasma ibtidar
unacak. Bu seferin miintec-i muvafakiyet olmasi arzu edilirse harekat-1 askeriyenin
e-yi tefriati suret-i maharanede mevki-yi icraya vuzu olunmahd1r.)
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Burneunun simal sarkismda kain olup 1746 senesinde Burneu hakimi tafafmdan
Ingiltere'ye terk olunan (Lanon) ceziresi kurbunda Ingilizlere karsi hareket etmekte
bulman reis-i isat (Salih) nam kimsenin bulundugu istihkama Ingiliz askerleri hucum
etmisler ise de bir zabitle yedi nefer telef olup ricaat eylemistir.

Sahib-i imtiyaz ve Miidiir
Kiiffi-zade Mustafa Asif

/
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KIBRIS
Mahal-1 Miiracaat
idarehanemiz kibns ceziresinde
Sarayonu meydanmda daire-yi
mahsusadir. Umur-1 idare ve
tahririye icin sahib-i imtiyaz
namma muracaat olunur.
Gonderilen evrak gazetede derc
olnup olunmamasmdan gazete mesul olanaz. Behr satmnda
iki kuru§_ ahrur.
24 KANUN-i SANi EFRENCi SENE 1898

Adet 280

Serait-i istira
Lefkosa icin seneligi bes silin cezire
dahilinde kazalar isin sekiz silin Memalik-i Osmaniye icin posta ucretiyle beraber seneligi lark sekiz kurustur. Posta pulu dahi kabul olunur
(Nushasi bir kurustur )
Edime de Muharnmet Tayfur efendinin kutuphanesinde furuhat olunur.
12 KANUN-1 SANi RUMi SENE 1313

(Sehr-i Ramazan Gufran-1 Resan)
Elhamdiilillah teali bu sene dahi bu giinden bedai ile mahv siyam-1 mafiret
encama dahil ve bu sehr-i mubarekte mevud olan merhamet ve iltaf-1 hazret bizden bi
zevale nail olmus bulunuyoruz. Rehber-i necat ve selametimiz olan Kur'an-1 Azmimu'ssamn ibtida-yi seref niizulileden minandellah kaderi ala buyrulan bu sehr-i serif
miyaminne'l-yefk butun din kardeslerimizle beraber din-i mebyinizin hamisi bulunan
halife-yi diyanet penah ve padisah adalet-i iktina efendimiz hazretlerinin hak-1
hilafetpenahlannda mutyemin ve mesut olmasi ve nice imsal-i umum-1 ahval dinimizin
bu sehr-i mubarek hurmetine ihsan-1 ahval ve saadet-i ikbal ile mesrure'l bal buyurulmasi
idiyeyi hayriyesini biltezkarisal kabulgah cenab-1mutehal edildi.
ARV AL-i ALEM
Avrupa'rnn her tarafmda ahval-i siyasiye-yi cariye hakkinda kutlu sedalarla bir
eok efkar mahufe nesr ve ilan edilmektedir.
Evrupa'ya arz olan hastalik esasen harp ve cidal muhatirasmdan mutevellit
bulundugu cihetle umumun rahat ve emniyetini ve minselib ve bu suretle acilan yara
kabil-i tedavi olamayacak bir hale mukaleb olmaktadir.
Devlet-i aliye-yi osamaniyeden maida Avrupa duvel-i muazzamasi yek dieri
aleyhinde olarak ahirin hukuk ve miinaznna ser-kesane tecaviizlerde bulundukca ortada
muhatara derdi dehset-numa-yi istikrar olarak erbab-1 emuri telas ve heycana ducar etmis
bulunuyor.
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A vrupa devletleri arzm her krtasmda peyda-yi miistemlikat arzisuyla ihtiyar ve

ithaz eyledikleri tesbisat ve hareket ve muharen Cin'in kesb ettigi hal ile Afrika
umurundan dolayi Ingiltere ile Fransa'mn ve Hindistan icin Rusya ile Ingiltere arasmdaki
gerginlik Ingiltere'nin Hindiyede itisasat-i ahiresi ve bunlardan maide duvel-i mesare'l
yehin hemen cumlesine istila eden tezebzub dahili, Avrupa ezhan-1 umumiyesini gayet
ilgaya tahdis ile muahedat-1 mecmualan hukuk-1 diivel-i sayfalan icine saklanmaktan
ziyade sungu arkasma gizlenmek Iiizumunu ihtar ve benaberin silah-1 istigmaliyle harb-1
vecidalin vukuuna icbar ediyor.
Vaka bir taraftan tedarikat-1 fevkalade-yi harbiye her tarafca keremi tam ile icra
edilmekte oldugu halde diger taraften harbin vukuguna meydan verilmemek careleri de
dusunuluyorsa da hayf ki bu gunkii gunde Avrupa devletlerinin buyuk kucuk cumlesi
hem dahilen azim bir tezebzub icinde ve hem haricen bir politikamn taht-1 teesurtmde
veyahut yalmzca ya dahilen veya haricen mesur bir adm-i intizamm zebunu kalrms bir
raddede bulunuyor.
Rusya devleti Fransa ile akd-1 ittifak ile bunu tervic-i imaline nedar kulli ithaz
ederek bir taraftan Cin'de, Kore'de birlesmekte diger taraftan Hindistan'i isgal etmek
maksadiyla tedarukatm etmamma cahsmaktadir.
Fransa devleti bir taraftan Almanya gibi bir refik-i muhasim ile idare-yi umur
etmekle (Alsas-loren) eyaletinin istirdat ve daha dogrusu ihas-1 intikam fikir ve hevesi ile
mesgul bulundugu bir zamanda diger taraftan bela-yi neyle sefer acarak Ingiltere ile
musademeye meydan aciyor.
Almanya fevkalade bir suretle tevsi-i ticaret tezyidi servet ve temin sevket icin
cahsiyor ve her tesebbusunde muaffakiyet kazamyor.
Avusturya devleti Rusya'nm amal-1 harisinasene kurban gitmemek icin bulundugu
noktayi muhafazaya takviyet vermek ile ikfa eyliyorsada yeniden bas gosteren dahili
suruslar hukumetini sarsip idareyi crgnndan cikanyor.
italya, Cin'den aldigi ders-i ibretten miityikas olarak kuffeyi mesagil ve tedabirini
umuru dahiliyesine masrur etmeye karar vermis ancak ducar oldugu malubiyetin tesiri ile
iflasa yuz tutmus maliyesinin taht-1 tazyikinden halas olarruyor. Sair kucuk hukumetler
dahil gaile ve felaketten azade olarmyorlar. Ezcumle Yunanistan'm yaramazhgi iizerine
Osmanhlar tarafmdan ducar oldugu hezimet kendisini asirlarca akhru basma, idaresini
yoluna koymaya muktadir olamayacak bir hale koymustur.
ispanya guya Kuba Filipin isyam saikasiyla kendisinin sasirrms bir hale geldi.
Elhasil cihan bir ates-i heycan icinde dehset fesan bir numune-yi nizan haleti
alrms oldugu halde medeniyet iddialanyla sulh ve musalmat sedalan o cihamn her
kosesinde tanyin-endaz olmakta bulunuyor.
HA V ADiS-i MAHALLiYE

Zaman gazetesinin 679'inci nushasmda derc olunan ettigi Akif beyin makalatma
karsi tefrikamiz tarafmdan intrazname yazildigi 390'mc1 nushasmda beyan ederek "ya
gayn olan elnur" diyor. Bu darb-1 meselin hakikati agzma pek guzel yakisrms olmah ki
bittensib bize atf eyliyor. Zamamn bize olan garzi kabardikca gozlerine bir zulmet-i istiab
ediyor da ne yazdigim goruyor ne de zaten mahrum oldugu kiraata muktedir oluyor.
Hatta yazdirdigi cumlelerden anlasihyor ki saika-yi garzla malik oldugu seles-i akihn
mutebakisinide kaybediyor.
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Biz Akif Bey'in makalesine itiraz ettik de ne dedik. Acaba sahip-i zaman o
itirazmuzi bize irai edebiliyor mu. Mak.ale sahibi baska is zamanm da ve imzasiyla
eserinin nesr olundugunu gormii~ ispat icin makalenin niisvettesini gondermis, ilarum da
rica etmis. Bizde ilan ettik. Bu yufta midir? Lakin ne careki zaman sahi ne dedigini
bilmiyor. Buna taaciib etmeyiz zira her mazur dedigini bilmemekten dolayi mustesnadir.
Ramazan-1 serif cenab-1 Hakkm ve bahsiz bu illet naciye-yi Ahmediyeye bir liitf
azimetidir ki bu lutf celilin azametini biz Muslumanlar taktir ettigimiz halde bu firsati
ganimet bilemiyoruz.
Bu mah celile'l- kaderin eyyam-1 mukaddesesini saim bulundugumuz leyl-i
miibarekesini kemal-i istirahat bal ile uykuda gecirerek otuz geceyi uhrevi bir gtme
istifade etmeksizin emrar ettiriyoruz. Hakbuki bu ihsan-1 ilahiyeyi bu suretle telakki
etmekligimiz lazim gelmez. Gtmduzleri saim oldugumuz gibi geceleri de ali kadere'listitaa ibadetle istigal etmeliyiz.
En ziyade dikkat edilecek bir sey vardir ki o da her vakitten ziyade bu sehr-i

mubareke hiikiimiinii siddetle icra etmekte bulunur buna hie; kimse ehemmiyet vermedigi
gibi dikkat de etmiyori
Mesela ramazan serifte her kes kazandigi rahmetle yemek icin isten gucten
feragat ederek yan yatiyorlar tabii bu yanyatanlar icinde bazilan daha fazlasnu yaparak
kendisini tenbellige ahstmyor.
Bu millet mmafiklannm yekdigerimiz arasma sactiklan fesat ile insanlanrmzm
arasmi aciyorlar. Binaenaleyh bu hususa dair pek cok soz soylernek iktiza ederse de
simdilik (siyam haliyle) gibi sozlerin sarf edilmesi hakkmdaki ou ricarmzi yazmakla
iktifa eyliyoruz.
~UENAT-1 OSMANiYE
Girit
Girit meselesi hatem oluyor gibi goruntir. Alman malumata nazaren cerirenin
giirmiik varidati karsihk tutularak alti milyon lira kadar bir istskraz akit edilecegi ve her
devletten aza inhab ve tain olunarak muvkaten adada bir meclis gusad olunacagi ve
birliklrden bir jandarma alayi teskil kilmacagi ve meclis-i mezkiir tarafmdan muzakerat-1
lazima bilacele bir layiha suretine efrak edildikten sonra hazret padisahimn rey ve nzasi
ile Hnstiyandan olmak iizere bes sene miiddetle bir vali tayin edilecegive cezireye diivel-i
muazzamadan hie; biri mudahele edmiyerek atanan memalik-i mumtera-yi Osmaniyeden
bulunacagi karargir olmustur,
Simdiye kadar Avrupa asayisperveram bu gibi pek cok kararlar verdikleri halde hie;
birinde de sebat ettikleri hemen hemen gorulmemistir diyecegimiz gelirse de belki bunu
goruruz haliyetiyle nihayetine intizara muhayyiir olduk.
HA VADiS-i HABERHANiYE
(Inglltere)
lngiltere hukumetince harb muterakati kesb-i kuvvet etmektedir.
ingiltere'nin taziye-yi kuvvetin ve nufusuna mahsus olan cemiyet-i milliyenin nesr
edildigi bir varikada diniliyor ki: Amerika'da beraber oldugu halde Avrupa hiikiimetleri
umumiyetle lngilterenin kuvve-yi bahriyesiyle izhar-1 haset ederek Ingiltere icin add ve
ekberdir.
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Simdi mesail-i silseden dolayi Fransa ile meyamnrmzda hasil olan ihtilafa karsi
iktiza ederse yirmi dort saat zarfmda ilan-i harbe mehya bir halde bulunmakhgirmz
lazimdir.
Avusturya ile italya'nin ittifaki umit ederek bunlarm bize muavenetlerine istinat
etmek ibsedire zira Avusturya Avrupa hilkiimetlerinin reyinden iftirak edemiyecegi gbi
italya'mn da kuvve-yi maliyesi muvkut derecesindedir. Binaenaleyh biz kedimize itimat
ederek o suretle behame hal hazir bulunmahyiz.
lste bu nesriyattan da anlasihyor ki ingiltere'nin kam kabarrms ve harb icin
bahaneler tahrisine baslanustir.

Cin meselesi hala eski halinde devam etmektedir Almanyat Ktlsaticti) yii taht-1
isgal askerisinde bulundurdugu gibi Rusya gemileri de (Por Artur) limamn da lenger
endaz bulunmaktadir.
Ingiltere'de (Kuyaucu) hakkmda pek az soylendigi halde (Por Artur) hakkmda
bilakis cok makalat ceryan eylemektedir. Ingiltere matbuati Cin meselesi icin gozlerini
acmasim Salsaburi kabinesine tavsite etmekte devam ediyor.
Elhasil Cin ahvah o derece kesb-i vehamet etti ki bunun erki (Kuyaucu ) yti
Almanya (Por Artur) 1 da Rusya'ya terk etti. Vermeklede almacak hallerden degildir. Zira
bu iki yagh kuyruklarm birini Almanya birini de Rusya almca bunlara musave bir de
Ingiltere istiyecek ve sayet verilmeyecek veyahut baska bii taraftan memanaat vuku
bulacak olursa iste asil kiyamet o zaman kopacak ama kimin basma tabii Cinin. Lakin
memaniat edecek veya edecekler kim veya kimler ise o kiyamete onlarm dahi musterek
bulunacaklan icabat-1zaruriyedendir.
Ceryan-1ahvale nazaran ( Kuyaucu ) ile (Por Artur ) un bir kanath kus gibi birisi
Almanya'mn digeride Rusya'mn kucaklanna dustukleri ve tabii insan eline esir dusen bir
kusun bozulmaktan baska bir baska bir seye yaramayacagi asikar oldugundan bu iki
lokmamn da birisi birinin digeri de otekinin tame-yi hirs ve temalan olup gittigine suphe
goturnr bir cihet kalmarms gibidir. Bu kaziyeye Ingilizler de vakif oldularsa asil
kiyametin kopmasma cok vakit kalmanus demek olacagmdan o vakitten seyircilik
vazifesini ifa edecek olan devletler su sahne-yi siyasette vaktiyle hirer mevki etmeleri
luzum gcrulmektedir.
Gorunuse nazaran carpisacak olan devletlerden de dolayisiyla Osmanh'dan baska
su kanh faciayi temasa edecek olan da yoktur da denilebilir.

Ingiliz matbundan ahnan malumata nazaran Haymiban nammda bir Cin adasmm
Fransizlar tarafmdan isgal olundugu anlasilmaktadir.
Rus bahriyesine <lair dogru havadis vermekle mustehir olan " Mesaje
Dokrunisatat" gazetesi Alman kuvve-yi bahriyesinin tezyidi Rus donanmasmm tahkim ve
takviyesini mucib olacaguu beyan ile diyor ki
" Almanya kuvve-yi bahriyesinin tezyit ve takviyesi Ruslar icin derece-yi
nihayede haiz-i ehemmiyet bir meseledir.
Tarih bize gosteriyor ki Rusya hiikumeti ledalhaca ittifak etmeleri muhtemel olan
Almanya ve Isvec devletleri kuvve-yi bahriyesne mukavemet edecek bir donanmaya
malik olmak fikrinden asla feragat eylememistir.
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Bu fikir muvakaten his olunan bir luzumun netcesi degildir. Bilakis
memleketimizi ahval-i cografyasi bunu iktiza eder.
Eger Rus kuvve-yi bahriyesi Almanya donanmasmdan zayif olursa Baltik Denizi
Almanya'mn taht-i hakimiyetinde kahr, Rusya donanmasi da hie bir ise yaramaz.
Binaenaleyh Rusya hukumetinin kuvve-yi bahriyesini tezyit etmesi donanmasim hal-i
harbde dusman donanmalanna ihraz-1 galebe edecek bir dereceye getirmesi lazimdir.
Cin'de katl edilen Almanya misyonerlerinin suret-i katllerine <lair Sanihab'da nesr
olunan II Asya-yi Sark Levidi II nam gazete birucati malumati veriyor.
Gecen tesrin-i sani de II Cin Anko II nam mahalde Cinliler misyonerlerden ikisini
etlaf eylemisler ve refikleri bulunan diger biri yakayi ele vermeksizin firar edebilmis
isede kanlar cinayeti tekmil ettikten soma makdullerin olanca emvalini gash etmislerdir.
Mutecasirlar haydut diye ol vakit isaa olunmustur.
Misyonerlerin ait olduklan misyoner idaresine gelince 1885 senesinde tesis
olunmus ve ahiren dahi on iki rahipten miirekkeb bir heyet-i ruhaniye teskil olunup tarih,i
tesisinden beri Cinliler'den bes bin kisi kadar misyoner meshebine girmistir.
Bu muddet zarfmda cemaat-1 ruhaniye oldukca tevsi ederk henuz elli bah kilise ve
mabet vesayre ile yirmi bah mekteb vucuda getirilip bunlarda bin nefridin mutecavuz
talebenin tahsilde bulundugu gibi bundan made dahi bir papaz mektebi insaa edilerek
derununda otuz kadar talebenin tahsil-i ilim-i meshebiyede ile istigal etmekte ve
misyonerler idaresinin basmda Ipsikkus II Agir II nammda birisi bulunmaktadir.
( Cin ) nam gazetenin rivayetine gore katillere haydut denilmek isteniliyor isede
bunlar haydut olmayip ( Liyunkhink ) valisinin para ile tedarik ettigi bir takim adamlar
oldugu dermeyan edilir.
Bu madde hakkmda deniliyorki Cin'de cikan mezkur ( Levid ) gazetesi zaten
Alman lisanmda olup Almanlar'i tesahib ettigine nazar-1 hayretle bakmak iktiza
etmeyeceginden Cin'de Ingiliz lisanmda nesr olunan gazeteleri de bulundugu halde
Almanya'mn her bir hareketini tasvib ve takdir etmektedirler ki asil gazabet bundadir.
Mamafi lngiliz gazeteleri Almanya'mn II Kuyaucu II limamm ne zaman terk
edecegi meselesi calib-i nazar-1 dikkatle ehemmiyet bir madde olup zan olunduguna gore
Almanya'mn donanmasnu epeyce muddet orada kalacagi ve Cin vukelasi bulunan 11
Mandarinler II de bu hallerden pek iyi bir ibret dersi alacaklan mutalaasmda bulunuyor.
Cin hukumeti ise katilleri elde ederek idamlanna hukum ettigi gibi misyonerlerin
dibtelerinde para olarak: tazmin etmeye karar vemis ve her bir ecnebiyenin menun olacagi
bir surette diger tarafta muamele ve hareket inhizana da hazir bulundugu agleb-i ihtimal
bulunmus ittigi dahi Ingiliz gazetelerinin cumle-yi nesriyatmdam bulunmustur.
Alman bir telgiraf name maaline nazaren Almanya hukumeti isbu kanun-1 sani
nahiliyetlerine dogru Cin'deki askerini yeniden asker sokabilme tahkim ve tezyid
eyleyecegi anlasilmaktadir ki Cin hukumeti her neye karar vermis olsa ancak: (Kuyacujyu
mal ettirmedikce Almanya'mn gonlunu alamayacagi tezahur etmektedir.
Fransa bahriye nazaretinin kanun-1 sani icinde inak:at eden meclisinde numune
olmak: uzere iraiye edilen zarar hali kuruvezerlerden iki kitasi kabul edilmistir, Bunlardan
birincisi 951 7 tonluk olup alti krtasmin insasina mubaseret edilmis ve digeri 7700 tonluk
olup buna tevfikanen dahi u9 krtanin insasi takrir eylemistir.
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Isbu kuruvezerlerin kuffesi dahi sade yirrni bir nil surat-i haize bulunacagi gibi
btlytiklerinin teknesi yelken celikten diger ku9iiklerinin teknesi ise oelik veya bakirdan
insa kilmmak cumle-yi mukarrirattan bulunmustur. Birincileri asil donanrnaya da dahil
olmayacak ikincileri ise uzak denizlerde seyr ve sefere tahsis edslecektir.
lngilizler Fransa'ya regamen Fransa'da hem Ingiltere'ye hem Almanya'ya regamen
tezyid kuvve-yi bahriyeye kemal-1 keremi ile calistiklan, ve Almanya'da dahi tezyid
donanrna taraftadarhgmm isbu kanun-1 sani icinde donanrnamn tezyidi icin bir numayis
icra edilecegi gorulup isitiliyor.
Muhaberat-1 Ilaniye
Birecik kazasi kaymakanu izzetli Dervis efendi hazretlerine

Tahriratmiz melkufu kirk sekiz kurushk posta pulu almdi ve adresiniz defter-i
mahsusa kayd olunarak 279 uncu numaradan itibaren irsalata baslanrmstir. ilim ve
haberiniz de takdim kilmrmstir.
Beyrut kvve-yi humayun topcu kaptam miilazrm Refath Muhammet Salih
Efendiye

irsalata kafie'l- sayik devam olunacaktir. Binaenaleyh abone bedelince olan ve
adetlerinin infazma himmet buyrulmasi mercudur.
Urfa sancagi dahilinde Birecik kazasi mal miidiirii Izzetli Yasin Beye

Abone ucreti tesrin-i evvel 97'de hatem bulmus ve halen irsalata devam
olunmak:tabulunmus oldugundan lutfen bedelinin irsah rnusterhimdir.
Hayfa karantina miidiirii Refatli Haer Ahmet Efendi'ye
Abone muddeti 27 Eylul 97'de hatem bulmus ve hala irsalata nihayet verilmemis
olmakla bedelinin irsalma lutf edilmesi mutemnadir.
Kale-yi sultaniye Osmanb otlu sahibi Refath Osman Nori Efendi'ye

Abone muddeti 11 tesrin-i sani 97'de hatem buldu. Halbuki irsalatm arkasi
kesilmedi. Lutf edilir de bideli gonderilirse memnun oluruz.
Korsan bedayet mahkemesi azasmdan Refatb Agrbceban Efendi'ye
27 Nisan sene 97 tarihinden beri gonderilmekte olan gazetelerin bedeli viirut
etmediginden lutfen irsahnm himmet olunrnasi miistercadir.
Sam vilayetine mulehhak vadie'l-Acem ziraat bankasi muhasebe katibi
Izzetli Ibrahim Efendi'ye

Ceride-yi acizanemiz hakkmda izhar buyrulan asar hayr-1 havahanelerine
ekkiirler takdim ederiz. Katina redif taburu Binbasisi Halim Bey namma olarak
:onderilen pullar vasil oldu ve 280 nushadan itibaren irsalata ibtidar olundu. Ilim ve
haber gonderildi.
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SENE 1315----------iMSAKiYE------ SENE 98

E am
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tulug-tsems

Zuhur

Asr-i sani

Isai

imsak

1. 39
1 37
1 36
1 34
1 31
1 29
1 28
1 27
1 25
1 23
1 21
1 19
1 18
1 15
1 12
1 10
1 9
1 8
1 6
1 5
1 3
1 0
12 58
12 56
12 54
12 52
12 50
12 48
12 46
12 44

2 58
2 58
2 57
2 56
2 55
2 54
2 54
2 53
2 52
2 51
2 50
2 49
2 48
2 48
2 47
2 46
2 45
2 44
2 43
2 42
2 40
2 40
2 39
2 38
2 37
2 36
2 35
2 34
2 33
2 31

10 26
10 26
10 26
10 26
10 26
10 26
10 26
10 26
10 26
10 26
10 26
10 26
10 26
10 26
10 26
10 25
10 25
10 25
10 25
10 25
10 25
10 25
10 25
10 25
10 25
10 25
10 24
10 24
10 24
10 24

1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30
1 30

11 50
11 49
11 48
11 46
11 44
11 43
11 41
11 40
11 38
11 37
11 35
11 34
11 32
11 30
11 28
11 26
11 24
11 23
11 21
11 19
11 18
1115
11 14
11 12
11 10
11 08
11 06 Kadir
11 04
11 02
11 00

Salat ryd-i fitr

Saat
1

dakika
27

Sahib-i imtiyaz ve Miidiir
Kiiffi-zadeMustafa Asif
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KIBRIS
Mahal-1 Miiracaat
ldarehanemiz kibns ceziresinde
Sarayonu meydanmda daire-yi
mahsusadir. Umur-1 idare ve
tahririye icin sahib-i imtiyaz
namma miiracaat olunur.
Gonderilen evrak: gazetede derc
olnup olunmamasmdan gazete mesul olanaz. Behr satmnda
iki kuru§_ ahrur.
31KANUN-i SANi EFRENCi SENE 1898

Adet 281
Serait-i istira
Lefkosa icin seneligi bes silin cezire
dahilinde kazalar isin sekiz silin Memalik-i Osmaniye icin posta iicretiyle beraber seneligi lark sekiz kurustur. Posta pulu dahi kabul olunur
(Nushasi bir kurustur )
Edime de Muhammet Tayfur efendinin kiitiiphanesinde furuhat olunur.

19 KANUN-1 SANi RUMi SENE 1313

(Rica)
Gazetemizin sene-i cedidesi kanun-1 sani ibtidasmda baslarmstir. Dahil cezirede
bulunan abanatlannuzdan hala gecen sene hasretini tevsiye etmeyenler mevcut
oldugundan bi seneden sonra bir aydan fazla verilen miisaadeyle suistimal etmelerini rica
ve yeni sene icerisinde abonelerini teddideden zevat-1 keremi yeni bir kapi acmalanm en
samimi kalple istirca eyleriz.
AHV AL-I ALEM
Alem-i siyaset gecen hafta ne halde idiyse bu hafta zarfmda dahi ayru halde
bulunmuyor. Devletler beynindeki sadiyet-i amal ve gerginlik kesb-i siddet etmekte ve
uzaktan seyredenler bunlar arasmda siddetli bir miisademarun layid oldugunu hukmetmis
eylemektedir.
En ziyade telas ve tezebziib icinde bulunan ingiltere bir taraftan cin diger taraftan
afrikayi garbi ve dahi hindistan ve bulucestan meseleleri ingiltereyi gercekten sasirtmakta
ve dehsetli endiselen dusumektedi.
Afrikayi garbe (nigar) kitasi havalimde kain fransa ve ingiltere mustemlemelikatim
tayin-i hudada miisabetiyle fransa ve ingiltere tarafmdan nisb olunan merhuslann parsda
icra etmede olduklan miizak:era hakkinda avrupa gazetelerin biikra ahp nefretettikleri
mak:umatmaseret hemabeyninde itiraf usulu hakkinda olan hamiyeleri ile bazi gazetelerin
verdigi malumata gore ingiltere merhusu tarafmdan vukubulan tesekkurleri fransa
baskent etmekte husuki itirafm imkan bir halde gosteriyor. Ingiltere matbuati sevkiyat-1
askeriyece ingilterenin inhaz ettigi tedabiri beyan ederek fransa ile ingiltere miina
sebetinde biiyiik yorgunluk oldugunu ve bu halde neticenin vehametinden korkulmakta
oldugunu bildiriyor. Ingiltere ve fransa evrak: hevadisi arasmda bak:ra da cereyan eden
mubahesat dahi bunu isat ediyor. Binaenaleyh ingiltere afrikayi hgarbinde bulunan
kuvveti tezyide karar vermis olmasi da o havali amirinin kesb-i ehemmiyet ettigine
delalet eyliyor.
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HA V ADiS-i MAHALLiYE

(Muvasilet)
Trabzon haneden kerammdan haci memis Pasazade Saadetli suleyman mesut pasa
hazretleri ile vefakatlannda bulunan salse naibi ve istanbul smif-i evvel deva
vekillerinden faziletli hasan Fehmi efendi bir aya muslihat gecen Carsamba giinii
tefkasamza tesrif buyurulmuslardir.
(Tesekkilr)

1290 sene-i hicriyesi Ramazan Serifinde iskadra vali ve kumandam iken bir
maksala vazife esnayi emru ederken kazaen hayvamndan duserek magrukan retibe-i
sahadeti ihraz etmis olan merhum kmsh sevket pasarun olukat nas-i mukaddesileri sudan
ihrac edilerek iiskiidanmn merkezi bulunan (parase) mahallesi camiseifi havlusunda
vedia-i hak gufran edilmistir. Ku menureleri evvel zaman fevkalade bir siiratle insa
ettirilmis idiysede etrafma bir demir parmak vazi edilmeyerek ol vecihle simdiye kadar
terkolunmustu.
Biikra vilayet-i mezkure vali ve kumandanhgma tayin buyrulan uctinctl orduyu
humayun mesiran-i serif-i mezkure vaka bulan devamlan kabr-i insasi muntazam oldugu
halde etrafim insasma miimesil tezilattan almmasi nazar-1dikkattlerini celp atrrus ve vuku
bulan sualleri iizerine kibnsh merhum sevket pasamn kabr-1 serileri oldugunu anlarms ve
hemen memurlarma emri ile laz-im gelen demir parmaklan siiratle insa ve ikmal
ettirilerek vazi edilmis oldugu mahall-1 muhabir tarafmda insar olunmus olmakla sehit
muhterem hakkmda izhar buyrulduklan ihtimarat-i fevkalede dolayi pasayi musaret-li
umum kibnsishlar tarafmda arz-1 tesekkurat eyleriz.
(Fark)
Mah cari efrincinin yirmibesinci Sah giinii dokuzyiiz kilo miktan zahireye hasil olan
ve Buruko Bavilidi nam tacirin meslegi olup aln parmak muhammet kapudan taafmdan
idare ve istinhal kilman (Afrurepdi)nam Baf'da Limasun'a gelmek iizereiken tutuldugu
firtmamn siddetine mukavemet edemiyerek limasol limam karsm dark olmasi iizerine
kiffet-i gark giimriik memiirii mister maki tarafmdan haber almmis ve dehal muavini
bulunan mister ismik birlikde olarak ve giimriik filikalarmdan birine binerek mahal-i
kazaya setaban olmus ve umur-i bahriyede olan meharet kemlesi hasbiyla meskur-1
muavinin kaptan ve tayfalan hemen gark olmak telikeleri arasmda yuvarlanmakta iken
imdatlanna yetisip ciimlesinide bil halis oldugu limasun methizam tarafmdan idare
hanemize malumat verilmistir.
Gerek mister maki ve gerek muavinleri bulunan mister ismit cenaplanna bu babda
umum muselmanlar tarafmdan bilvekala arz-i tesekkuratile beraber soyle bir mevfikiyet
hiisnelerinden dolayi tebrikat-1 mahsusemizi takdire miisereat eyleriz.
(Kati)
Dag nahiyesine tabi lazanya kuryesinden bir saat bedi mesafede
bulunan(evaguhanda) nem mevkiinde sehr kanun-1 seniyenin yirmibirinci gecesi kufek
iki orman kolcusu katl ve telef edilmistir, Vaka palis tarafmdan istihbar olunmasi iizerine
mufettis fefatlu mustafa sevki efendi hemen mahal-1 vuku aya azimet ve ica edildigi
tehtikat-1 amikaya metni maznunen lazanya kuryeli dogulu felpu nam-i hmstiyam derdes
edilmis oldugu miistahberdir.
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~UENAT-1 OSMANiYE

Bundan evvel hiikiimet-i seniyye canabmdan almanyaya siparis edilmis olan
mehmat-1 harbiyenin ahiran dersaadete vasil oldugu istihbar kilmrmsnr,
Bu defa dahi almanya fabrikalarma ismarlannus olan seri alesli binbesyuz topun
yakmda vurud edecegi miistetbarat saremizden buliunmustur.
Devlet-i aliye-i osmaniyernin soyle bir zamanda vuku bulunan tedarikat-1
cedidesi avrupahlann inzar-1 dikkatlerini celb etse gerektir.
Su zamanda kerre-i arz uzerimde bilciimle devletler kendi vusat ve
ihhtidarlanndan ziade devlet-i aliye-i osmaniye dahi kendi menafi-i miilkiye ve devliyesi
nokta-i nazanndan __ (4) hie birinden gei kalmamak fikrinde bulundugu balada derc
edilen havadisten miisteban olmakta bulunmustur.
(Amin)
Cenab-1 hak devlet ve millet-i islamiyei el elahiyez-zaman kemal- sam ve sevke
ve sultanetle paidar ve terik-i su ve terkide pistar buyursun.
Girid ceziresinde buluna asakir-i osmaniyenin miidetleri hatem bulundugundan
yerlerine beskin nefer. Giride asker sev edilmek lazim geldigi cihetle amiraller
tarafmdan mesele-i meskure tezkir edilmektedir.
Giridde bulunan hristiyan meclisi cezxirede osmanh askerinin bulunmasi
hakkmda konsoloslara miiracaat etmislerdir, <;iinkiii~lerine o geliyor.
Devlet-i aliye-i osmaniye ile japonya hiikiimeti arasmda ii<; sene miiddetle teati
edilen ticaret-muahede namesini hasmetlu mikada hazretleri canmdan imza ve tastid
edildigi dersaadetteki japonya sefaletine isar edilmistir.
Devlet-i aliye-i osmaniye ile romanya hiikiimeti beyninde menkit ticaret
miiahedesi romanya meclis-i mebusaru tarafmdan kabul edilmistir.
Anadolu kitasmdan simendufer hududunun teskirine meder olmak iizere badema
insa olunacak hatlann tar hat olarak bila terminat insasi hakkmda nafia-i nazaret
cellesince teskir pis-i nazr mutalaya almmak icin merciine takdim edilmis ve bukra
olbabdaki tetkitat ikmal edilerek planlar dahi tanzim olundugu isthbar kilmrmstir.
Girid meselesini muzekeratiyla istigal eden duvel-i muazzama sefirasmda bu
hafta zarfmda atada ihtasi lazim gelen tedabir mesamelet perve raneye adir bir karar-i
kutsi verebilmeleri iimt olunmaktadir.
HAVADiS-i

HABERHANiYYE

Almanya evrak havadisiyle ingiltere matbuati yekdigewrinin efkanna kiilliden
mugayir bir halde idare-i lisan etmektediler.
Cinliler ise gayetle sakitana davranarak ingiltere himayesine iltica
eylemektedirler.
Surasi nazardar devr tutulmahdir ki ingilterenin ellyum nazar-i dikkati cinden
ziyade kore ye muatif bulunmaktadir.
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Bu ise tesrinevvel icinde rusyanrn akit ettigi mukavele-i name mundericatimn
elyevm meyden-i ilaniyete vazi edilmis olmasrndan tesit etmektedir.
Bu mukavele-i name mundericatmca rusya isi pek ilerletmis ve kura dahilinde
ihraz takdim ederek musavi (piran)'nrn hallo olan musevi (elakesef)'i umruk idaresine
memur tayin eylemistir.
Bu cihet ingilterenin nederece hosnutsuzlugunu
mucib olacagma sayan-i
mulahazadir.
A vusturyah general valid kanpuf yunan ordusunun islahi icin gelecek ay zarfmda
atinaya gidecektir. Balaya derc oluman su telgirafname dokuz kanun sani tarihi ile
viyanadan (tan) gazetesine guside olunmustur.
Su telgiraf namelerden anlasihyorki yunan ordusu gecen defa tarik-i intizama
koymus olan fransizlara ragmen bu defada avusturyahlar taht-1 intizami kapmak
istiyorlar.
Osmanh-yunan muhaebesi artik gecen ve baska bir defa daha vuku bulmasi be'dal
ihtimal bulunmus oldugu halde yunan ordularrnm intizama vazi edilmesinde ne
muhasenat-1 umit olunur bilinemiyor.
Her nekadar malup olmuslarsada hala almanyayi gece uykularmdaa mahrum
edecek bir kuvve-i azimeye bir intizam-i fevkaladeye malik olan fransizlann intizama
koydugu bir ordu osmanh dilaverleri krsismda dikis tutamadiklan halde hemen her
girdigi muharebeden magluben avdet etmis olan avusturyahlann intizama koyacasgi bir
ordu osmanhlara ne suretle mukavemete kadir olacagmi yunanhlann o akilh iddiasmda
bulunan yunanhlann dusunmeleri Iazim gelirdi.
Buradan A vusturya bir orduyu intizam koymak iktidami fransizlaran ziyade hair
bulunaidi her saldrrdigi cemiyetten bir samal yiyerek meyiisen avdete mebur olmazdi,
Yunan askerlerden harbe istidat olmadikca Fansizlar degil, Avusturyahlar degil,
diinyada ne kadar devlet varsa hepside bir yere toplanarak orduk,lanm tahd-1 intizama
almis olsalar mumkun degil faide umit olamaz bina enali yunanhlar osmanhlarla birdaha
harp etmek iktidanna kesb etsinlerde o zaman tensikat-1 askeriyelerini suna buna
havaleye dusursun.
Avrupanm umumiyele ve bir digerini karar-1 kati tunanhlan bir asir sanra harp
etmeye muhtedir bir halde goremiyeceklerini alemi tevin ediyorlar.
Ingiltere gazeteleri cin ve aksayi sark meselesiyle ugrasip duruyorlar.
(dagh kuru naki) gazetesinin rivayetine bakihhrsa almanyanm cindeki isinden dolayi
ingilize italya ile bir teklifte bulunmus isede devlet musael-i vrupa islerinde almanya ile
muttefik bulundugu bahisle teklifini rettetmistir.
Hin hududunda sakin kaba il-i islamiye general kloc clotherad muyitindeki orduda
galebe calub receda mecbur ettiklerinden hindistamn hudud vukuatiru kezb-i vehamet
ettiginimaye feraye permese) gazetesi yaziyor. Deniliyoki ingiliz ordulannda o kadar
kilitli telefat olmusturki 90k vakitten beri ingilizlerde boyle mezhiyet gorulmemistir.

Bu halim umum hindilerce suitesir hasir edecegi mulahazasma mebni kabail-i
mezkure uzerine tekrar bir kucce-i cisim e sevki mekrur bulunmustur. lngiltenin bu defa
tesminleri cin bogazmda hareketle (kitala) dogru icra-yi suhet etmisdir.Buradan velhasil
her nereden hareket edilirse etsinler herhalde bu sefer ingiltere hazinesini epeyice
bosaltacaktir
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Cin de vuku bulan hallerden dolayi amerika dahi mudahaleye karar vermisdir,
Haydi bakahm ~u bekmeze daha ne kadar sinek hiicum edecek.
·
Afika garbie fransa ve ingiltere(niger) krtasi havalisinde kain fransa ve ingiltere
mustemlikatmm takdi hududu maksadiyla devletin mesuslanm parda ica etmekte
olduklan miizekaret hakkinda ahiden avrupa maktuatma tasil eden malumat miisayit
umitler verecek zeminde degildir.
Miistemlika aid isler hakkmda alel kesire dpgru malumat istihzahm muvafik olan
(Machester Doguar Dayan) gazetesinin verdigi malumata gore muzekerat-i mezkurede
lngiliz merhuslan (Say Paruva) hattmm (V ahermaylm) hudud simalisine kadar temdidini
ve (Tiki) nin Fransa'ya terki mekabilinde (Busa)nm ingiltereye birakilmasim teklif etmis
olduklanndan Fransiz merhuslan bu tekliflerin her ikisine de itiraz etmisler. Binaen
husul-1 itilaf imkansizhk hiikmiinii almistir.
Ingiliz gazeteleri Londra kabinesinin ahiren nigara yakm mahalde sevkiyat-1
askeriyece itihaz edildigi tedabirin miizakeratm hal kusah kose irtibattan gayr hali
bulundugunu beyan ediyorlar. Bu halde Afrika-yi garibiyeye ait mesailden dolayi Fransa
ile Ingiltere miinasebetinden yeniden gerginlik husule geleceginden korkuluyor.
Ingiltere ve Fransa evrak havadisi arasmda birkac giinden beri cereyan eden
miibaheset zaten bunu israb etmekteydi.
(Times) gazetesi ahiren yazdigi bir makalede Ingiliz'e memuni (eyr Wilyan
Maksuvil) in rusa-yi mahalliyeden simdiye kadar gerek Fransa'ya gerek Ingiltere'ye gune
gun muskilata ducar etmis olan (Samuri) ile Ingiltere'nin himayesini kabul etmesi sartma
mestur bir mukavelename akid etmek iizere bulundugu haber vermisti,
Meshur (Deba) gazetesi buna cevaben diyor ki: (Times) gazetesi Samuri'nin
Ingiltere himayesi altma girmesini ilanmdan pek ziyade istical gosteriyor. Fransa simdiye
kadar Samuri ile o zeminde yanm duzine mukavelename akid etmis olmaktan ma' de
kuvvet divvar sevahilinin ic taraflan dahil (Reusa-yi mahalliye) ile akid edilmis olan
mukavelenameler ahkammca Fransa'mn daire-i himayesi idhal olunmustur.
(Times gazetesi Wilyim Maksiveil'in husule getirecegi itilafa mevcubunca

(Samuri)nin Ingilizlerin hak tasrif iddiasmda bulunduklan araziyi biltahliye simale
cekilecegini beyan ediyor. Mezkur gazetenin verdigi bu malumat Ingilizlerin Sanuri'yi
Fransizlann karsismda birakip kendileri onu seyr-i inhaz etmek istedikleri hakkmda
evvelce Fransiz matbuatmm dermeyan etmek oldugu zanm teeyyiid eylemektedir.
Ingilizlerin Afrika'yi garpte bulunan kuvvet-i tezyide karar vermis olmasi da o
havali-yi emiriyenin kesb-i ehemmiyet ettigine delalet eylemektedir.
Simdiye kadar Ingilizlerin muhafaza-i inzibat icin 500 kisi bulundurmus olduklan
halde yalmz orada 5000 kisilik bir mufreze ikamesine karar vermislerdir. Avrupa
islihasiyla muslih 5000 asker o havali icin muhim bir kuvvettir.
(Hindistan)
ingilizler ile Ifriditler miyanmda oteden beri ceri olan carpisma hala devam
etmekte iken zaman bunu az gorerek Ingilislerle ber taraf vuku bulan isyandan
bahsediyorlar.
Mevsim-i sita hasbiyla afridi igtisasatim simdilik nihayet vererek ileride tekrar
islahma saci etmek azminde bulunan Ingilizleri Bulucistan vukuati tekrar sersem etmistir,
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Bire meram anlatmakta bir takim muskilata ducar olan hiikiirnet bakahm ileriye ne surette
soz gecirmege muvafik olacak.
Bulucistanhlar isyarn mecduden ibtida eyledikleri cihetle mevsimi dinlemeyerek
yeni bir kuvvetle hiicumda devama baslarmslar ve bunlar yoruluncaya kadar kis
miinasebetiyle kendilerinden el cekilmis olan Afridiler dinlenecekleri tabii oldugundan
iki kuvvet birden Ingilizleri ithaz edecekleri tedabirde dahi maztar birakacaklan zaruridir.
Binaen Aleyh yine hiicuma baslanus olan bu kavmin yine dinlenmis efradma
karsi hiikiimetin ne yolda davranacagma ve ikinci defa olmak iizere kuvvetlerini
tecriibeye kiya edecek olan dikilmis Afridiler icin de nasil bir tedbir ithaz edecegini
intizar edilmek Iazimdir.
Belarnn biiyiigii surasi ki ingilizler bu iki kavmin igtisasatmi def edeyim derken
aksa-yi sarktaki menafilan Rusya ile Almanya arasmda mahvolup gidecektir. Ingilizlerin
asil dii~iindiigii mesele budur.

(Makale-i Mahsusa)
Taassub bir bela-yi miiberrimdir ki buna insaru mecbur eden tesyibdir.
Evet! Tesyibtir ctinkti taasub cehaletten tesyibden ileri gelir.
Tahsil-i umum ve fiinuna men' olan bashca tesyib bu yiizden husule gelen
cehalette mevcub taassubdur.
Taassub icinde yasayan bir millet fark ve temyizine muktedir degildir, Zira perdei cehaletle gozleri kapanmislann bir amiden zerre kadar farkh olamaz.
Cehalet siyesi olan taassub bilyesi degimledir ki bugiin biitiin diinyarnn inzar-1
tesisi kendi iizerine cevrilmis olan aksa-yi sark icinde biitiin miilkiinii gaib etmek
korkusuyla hazana ugramis yaprak gibi tiril tiril titreyen Cin hiikiimeti saskin saskm
etrafma bakmdigi halde bir hamiye mazhar olamiyor!
ilim ve fennin saika-i husnesi degimlidir ki 40 milyon nufusa sahip Japonlara 100
milyon nufusa sahip Cinlileri behazaran bir surette hak-i maglubiyet ve perisaniyeye
serdikten sonra bugiin 300 milyon nufusa malik olan biitiin Avrupa'ya meydan
okurcasma bir devirde bulunmak cesaretine haiz bulunuyor.
Avrupahlann terkiye basladiklan vakitten simdiye kadar olan miiddeti
Japonya'run zaman miiterkibanesine tesbit edecek olursa bu gayretli milletin 20 senelik
zamarn adeta soldaki sefir makammda kalacagi tezahiir eder.
Iste taassub bilyesidir ki Cin hiikiimeti pis intibahmda sasaa bas olan Avrupa'nm
terkiyat-1 miitemadiyesinden asla gayret almayarak uzandigi cevab-1 gafletten dehsetli
feryatlara suzisli sahalarla gozlerini acrms ve kendisini bir dest-i miitalibin darb-i siddeti
altinda zebun bir halde bulmus halbuki Japonya diinyada tanin-i inzar olan en hafif bir
sada-yi hazini iizerine atilmis bir top sesi makarmnda telakki ederek bugiin sadasmdan
korktugu o topun giillelerini yann hedef olmasi ihtimalini dusunerek bu sedma-i
muthisiye miidafaarun esbab-1 lazimasmda tehlikeye sirf mukadderat ettigi gibi
faaliyetlerini de 400 milyonluk bir hiikiirneti az zaman icinde arkasi iizerine dusurerek
seyf-i galibiyeti altmda lerzenan etmekte gostermistir.
Bugiin Avrupa kitasmm kism-i azammi dest-i teglibine gecirmis olan Rusya,
Ingiltere gibi 2 devlet kaviyesi sekline 400 milyon nufuslu Cin hiikiirnetinin yiiziine bile
bakmayarak yekdigerine miisabakat edercesine yine yekdigerinden daha siiratli olmak
iizere dest-i vefaki Japonya'ya uzatiyorlar,
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Cin hala eski taassub ve tesyibinde devam ettigi halde ve taraftan bir muddet res
zuhur edecegine elbahane bir surette nigaran oluyor. Japonya bu terkiye ne kadar
kestirme bir yoldan vasil oldugu sayan-i tetkik degildir, Japonya sinek gibi vislamak
degil sayan-itetkik degildir. Japonya Avrupa'mn terkiyatmdan pek buyuk bir intibah hasil
ederek sinek gibi vizlamak degil, saika hasana dii~tiigii yerleri dehsetli atesler icinde
birakip da diinyayi giiriiltiilerinden sarsacak bir halde bulunmak lazim geldigini ve bunun
da husulu ancak maarif ve hiirriyet ile mumkun olacagmi cenab-1 hakkm beni besere bir
lutuf-1 alalali olmak uzere ihsan buyuruldugu akil derk ve tefris ederek hemen tesfisat ve
icraata kiyam ile 20 sene zarfmda bir saika-i dehsetnuma olamadi, sana 90k zaman

gecmeksizin hakikaten Avrupa'mn basma def'i nakabil bela alacagi suphesiz
gorunmektedir. Japonya bugiin menafma dokunacak bir devletin kavlini krrabilecek,
mulkune goz <liken bu hukumetin gozunu cikaracak, elhasil idaresine kusur bulupta
miidahaleye yeltenecek olanlar vaktiyle lngiltere'nin Rusya'ya karsi ettigini bir
mudahaleden dolayi (Car edemez) cevabiyla lngiltere'ye kic uzerine oturttugu gibi
Japonya' da o yolda hakimane sozler istimaline cikisacak bir kuvvet kesb edeilmistir ki
iste bu kuvvet de her devletin cesm-i intibahmm acmaga kafi olabilir.
Binaenaleyh Japonya'nm yirmi senede hasil ettigi terkiyat-1 hazrrasmdan
sarkda.garbda.cenabda.simalde bulunan devletler ibret alarak gozlerini acmak ve dalnus
olduklan hub-1 gafletten bidar olduklan zaman gogusleri uzerinde gormeleri labit olan
dest-iteblige hail olmak icin iktiza eden gayretin sarfmdan cekinmemelidir Zira o dest-i
taglib ibr kere gogsii iizerine vazi edildiginden sonra ne yapilsa nafiledir.
Elhasil Cin gibi kor yasayacak vakit degil Japon gibi yildmm gozlu olacak
zamandrr.
(Muhaberat-i Ilaniye)
Celbe beldeye nbyi refatlu Haer Hesim Efendiye
Sene-i sabik bedeli olarak bir krta mektuba lafen irsal olunan 48 kurusluk pul
vasil oldu. Sene-i cedide icin dahi vaadlerinin infazi mercudur. Ilm ve haber
gonderilmistir,
(Tarsus'da mukayyem Hac1Veysizade Refath Hac1Halil Efendi'ye)
bir senelik abone bedeli olan ve tehrirengize lafen gonderilen 48 gurusluk pul
vasil oldu. Adresiniz defter-i mahsusane kaydedilerek 28. numaradan itibaren irsale
baslamlrmstir. Ilm ve haber gonderildi,
(ika sancagma tabi saft-i topu katip musabikr Refatlu Ali RIZaEfendi'ye)
mektubunuz almdi bir niisha gazete takdim kihndi. Istirak etmek arzu bulunur ise
de bedeli pul olarak gonderilmelidir.

Sahib-i imtiyaz ve Miidiir
Kufi-zade Mustafa Asaf
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Serait-i istira

Idarehanemiz kibns ceziresinde
Sarayonu meydamnda daire-yi
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Gonderilen evrak gazetede derc
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iki kuru§_ ahmr.
7 SUBAT EFRENCi SENE 1898

Lefkosa icin seneligi bes silin cezire
dahilinde kazalar isin sekiz silin Memalik-i Osmaniye icin posta ucretiyle beraber seneligi kirk sekiz kurustur. Posta pulu dahi kabul olunur
(Nushasi bir kurustur )
Edime de Muharnmet Tayfur efendinin kiitiiphanesinde furuhat olunur.
26 KANUN-1 SANi 1313
AHV AL-I ALEM

( Girit meselesi hakkmda bir kae soz)

Efkar-1 Ali-yi Osmaniye Girit isyamndan tevellud eden mesagil ile ugrastigi
kadar hayli zamandir ve hie mesele ile istigal etmemistir, Girit'te vakia olan hareket-i
garibesinden itibaren bugune gelinceye kadar izhanedeki gerginlik gevsememis ve halk
icinde her turlu kil ve kal eksilmemistir,
Isbu kil ve kal nazir-i tetkikten gecirildigi halde pekcoklalann hala gerek hareket
vaktinin siddet ve ehemmiyetini taktir etmek, gerek hiikurnet-i saniye tarafmdan faile-yi
mestud oldugu hududu bulmakdan men edilmesi icin inhaz olunan meselenin gunahma
vakif olmak hususlannda pek de isabet etmedikleri anlasihyor. Mesele pek muhim ve
neticesi o derece vahimdir.
Girid isyam muhafil siyasice herbir mamulun harcmda bir hareket olup alemi hayret
ve tacub icinde birakrms ve kimse tarafmdan ibtida-i emirde meselenin isgal edecegi
dairenin mahdudu tahmin olunamadigi gibi men edilmesi ve istidadi dahi
anlasilamadigmdan hemen aliel-umum devletleleri ne hal ve hareketle bulunacaklan
ernrinde sasirrrus idi.
Girit'te eskiya kiyamlanyla bade olunan Teselya sahralanndan buyuk bir facia
sirtmda fasil olundugu hissifaki ezhanda henuz pek taze iken dost maskesi elinde arz-i
endam edenRusya tarafmdan Girit,Yunan'dan kralm veliahti prens Corcin veli mumtaz
tayini teklif olunmustur ki idda-yi zuhurunda bunca ehemmiyet kisb eden ve
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Yunanistan'm hezimetini mevcub olan Girit meselesinin bundan sonra nerelere varacagi
tefekkiir olununca zihinleri pek buyuk bir dehset-i istiab edidiyor.
Cemii zamanda maddi ve manevi kuvvet ve iktidarlarma istinaden miinasebet ve
mamulat-1 devliyede pek serbest gortinen ve duvel-i muazzamanm ser-ferazlan bulunan
bir iki devlet bile Rusya'mn sasgmlgma istirak ettikten baska musluman ve munafn
esasiyelerine gayr-1 muvafik hat-i hareket inhazma kendilerini mecbur ve bu munasebetle
efkar-1 ama nazannda hedef-i itiraz olmaya mushak olmuslardir, Ancak hukumet seniyeyi Osmaniye bu teklifi katii suretde red ettigi gibi Almanya ile Avusturya devletleri dahi
tadik ve kabul eylemistir,
Erbab-1 hayatm kahbmi pek cok uzuntulere ducar eden Girit muammasmm
makdumesi hal olunmaya baslamlrms ve Devlet-i Ali-yi Osmaniyeyi gunden gtme kisb-i
ehemmiyet eden Avrupa rical-i umumiyesine karsi dosluk ve dusmanhk suretinde
hazirlanmasma yeniden vesilele olmustur.

* * *

Hindistan'm simal garbi kabaili ile Bulgaristan cenubu halkmm Ingiltere
aleyhine kiyarm gecen nushamizm ecnebiye kismmda bir nebze arz oldugu vucuhla
Ingiltere hudud boyunda Afridiler'le ugrasmakta ve ducar oldugu musgulattan nasi
gidecegi yolu ithaz eyleyecegi tedabiri sasirmakta bulundugu sirada Bulgaristan'm cenub
cihetinden dahi kuvvetli, dehsetli kiyam ve hucumlara ducar olmasi hakikatte sayan-i
dikkat ahvalindedir.
Afridilerin salif goz kiyamlalan Hindistan'da intisar eder.gazetelerin beyamna
nazaran talep ettikleri imtiyaz veya istilaline Hindistan hiikumetinin adem-i
muvafakiyetinden ileri geldigi sonradan anlasilmakta ise de Bulgaristan cenubunu
halkmm bu kiyam facialanmn asasi ne iizerine mubteni bulundugu daha iyiden iyiye
meydan-1ilaniyete cikmanustir.
Bu mesele-i isyaniyeye iki cihetten bakilabilirbir ki birisi esasen emr-i kuvvenin
simal tarafmdan asub gelen bir ruzgann tahriki digeri ise Afridilerin koca bir hiikumete
karsi peyderpey ihraz-1muvafakiyetlerinden intimsah hasil eylemeleridir.
Fikr-i acizanemize kahrsa su iki sakak en ziyade nazar-1 dikkate carpan ve
muvaffak-1 musalhat goruleni asil birincisidir ki gerci bunca musnekli ne olduguna
Ingiliz hukumeti simdiye kadar vakif olmarms ise tacib olunur.
Ingilizlere karsi aksa-yi serkede uyanan komutanlann en ehemmiyetli fasilalan
kimin tarafmdan icra olundugunu nazar-1 dikkate almacak ve Ingiliz hiikumetinin kisr-i
munafuna yardim edecek rolleri kemal-i istiha ile ve vazife-i muhemme yolunda ifaya
cahsanlann kimler olduklan dusunulecek olursa efk.admbas gosteren gunes gibi meydan1 sabata cikacagi bedihi ve diirgerdir.
Elhasil Bulgaristan halkimn su isyan ve hucumlan simal tarafmdan uzatilan bir
dest-i azmin inkisat fesadiyla viicuda gelmis olduguna bizce suphe goturur muhal yoktur.
Ingilizler yalmz cesm-i hirs ve tahammulleri aksa-yi sark cihetineitafa edip de
eanib-i erbaalanna istila eden fesat bulutlan arasmdan arasira melaan eden berk-i
belalarm hangi semtten gedigine mede-i nazar-1 dikkat etmeleri Galatesdunlar
Salsaduriler gibi diplomatlar vucuda getiren devlet-i maserihadan pek de timid olunmaz.
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HA V ADiS-i MAHALLiYE
(Tesekldlr)

Her yerde mektub adeti talebesine yeknesak elbise iksa edildigi malumdur.
Iste memleketimizde dahi tesis ve kusat olunan mekteb adeti talebesinin o lucuhla
eksaslan emrinde mektep muduriyeti tarafmdan bilnasib-i hamiyet mudurane vuku bulan
ihtar iizerine kifayet biruca tensib-i talebe efendilere bildirilmis ve mukadder bulunanlar
elbestlerini telbis eylemis iseler de darbe-i fakr-1 zaruretle ezilmis on yedi talebenin bu
cihetten mahrum kaldiklan nazar-1 dikkat ve insafa almarak faziletli miiftii efendi
hazretlerinin risat-1 tahtmda olmak uzere heyet-i mudiran ve cemiyet-i mendandan
murekkeb cihet teskil eden edilmis viicu edilen iane ile talebe-yi merkume dahi sairleri
vucuhla iksa edilmistir.
Ahalimizin maarife olan ihtiyaci inkar kabul eder. Bedihiyetten olmadignu ve su
mektebin gusadi ise gogsumuze 96kmii~ olan kabus ciheti iizerinden bedhi ve durger
olmakla bu babda edilecek fedakarhkla yekdigerimizde musabakaya cahsmamiz mutalub
ve miiltezimdir.
Iste meydan-1 hayat budur. Vatamna ve milletine muavenet arzu edenler bu
vesait-iabada buyursunlar. Maarifimizin terkisi emrinde evlad-1 vatan sirf gayret etmek
uzere su mahal-1 mukaddese ictimai etmisler. Lakin dost ihtiyaclanmda ashab-1 cemiyete
acarak "ey cemiyet peruren-1 vatan biz peygamber zisarurmzm hadis-i nebuvesine imtisal
eden sizde celb-i halkm emr-i celiline itibas ediniz" diyorlar.
Evet! Itiba dayana borcluyuz, cahsahm o mukaddes borcumuzu ifa edelim.
(Magruk)
Gecende Limasonda bir bahkci Hnstiyan yamna aldigi cocuguyla bahk avma
91km1~ iken ve denizdeki firtma hasibiyle felaketin siddetiyle hurketiden ve cocugun
felaketin kenannda bulunmasmdan ansizm denize duserek gark oldugu haber olunmustur.
~UENAT-1 OSMANiYE
Donanma-yi Humayun
Devletimizin kuvve-yi hitasi milletimizin bais-i fahri mubaham olan donanma-yi
humayun Hazret padisahi teskil eden satm-1 sahanenin tecdidi teminat ve techizati
hakkmdaki tesebbus ve tesmime dair simdiye kadar alman malumat derc-i sutun mufhinat
kihnrrustir.
Bu hafta gerek gazetelerimizde cesm-i iftihanmiza carpan gerek hususi surette
ibraz edilen havadislere nazaren tesmimat ve tesbisatnmza gore mevcut sefain-i harbiye-i
sahaneden bazilanrun usul-i cedidece teminat ve techizatmm tecdidi ve mecduden on krta
sath-i harbinin Avrupa destegahlanna siparis edilmesinden ibaret olup olan miizekerat
devam etmekte bulunmustur.
Muzekerat vakia neticelenecek olursa mecduden insa edilecek olan sefain-i
harbiyeden iki krtasi birinci smif zirhh iki kitasi zirhh kuruvazur iki adedi birinci snuf
zirhsiz kuruvazur diger ikisi ikinci siruf kuruvazur ve iki adedi dahi torpido gecer olmak
Ozere entaiyenin fabrikalanna siparis edilecek ve isbu sefain-i harbiyenin planlan tersaneyi amirede mutesekkil komisyon-1 mahsus tarafmdan hazirlanmakta bulunmustur.
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Usul-i cedide uzerine tamir ve techiz edilecek olan satn-i harbiye ise hediye-yi

mesudiye asar-i tevfik fenah-i bilnat mukaddime-yi hayr-i muayyen zafer zirhhlan olup
isbu sefainin toplan dahi kemalen tebdil edilerek yerlerine bu usul toplar vuzu ve
tabiiyyun edilmesi icin icab eden resim ve planlann tertib edilmesi oldugu gibi bir
kopyesi dahi Avrupa destegahlanna gonderilmis ise de daha henuz hie biriyle akit ve
mukabele olunmayacaktir.
Zebtun-i bervarunda vakiaya nihanede ihtira olunarak tecriibesi bila-cera
Avrupa'da imal edilenlere ezher cihet faik oldugu sabit olan dumansiz barutun imali icin
iktisa alet ve edvarnnm celi ve kefei nevazasmm ikmal husul bularak mukemmel bir
fabrika vucuda getirilmis ve simdiye degin Avrupa'dan celb edilegelmekte bulunan ve
yolda bir 90k masraflar ihtiyar olunan mavzer feskarbenin dahi mezkur fabrikada imale
tesbib oldugu sayan-i takdir ve sukrandandrr.
Bu ikmal muhmin-i ikmal emrinde Avrupa'dan celb ettirilebilir alet ve edavat bu
kere mahallerine vuzu edilerek mavzer fiseklerinin butun tertibati yani kursunla
kovanlann kapsullerin orada imal-i tecriye olunmus ve netice-yi tecriyede vucuda
getirilen bikac bin fisegin talebe muvaffak surette bulundugu tezahur etmis oldugundan
Avrupa'ya ihtiyac birakmarms olan bu fabrikada yiiz milyon mavzer fiseklerinin imalmm
karar kilmdigi istihbar kilmrrustir.
Uzerinde puse-yi Devlet-i Aliye-yi Osmaniye cumlesi ortasmda yeksisehrin
koprusu altmda dahi (belad muftuhadan Teselya'ya mahsustur)ibaresi mahkun olarak
sekiz koseli kayitla damsm olmak uzere posta ve telgiraf nezareti tarafmdan Teselya'ya
mahsus bir posta pulu ihdas edilmisdir.
Mezkur pullann Teselya postahanelerinde istiimaline <lair vuku bulan istizan
iizerine irade-i seniye-i cenap padisahi serefi saadet olmustur.
Bu pullann hasilati evlad-i suheda malulen gazat-i isakir-i sahine serkisi
munafuna tahsis buyurulmstur,
Geride hayvan hirsizhgryla sohret olmus Hhristiyanlar' dan iki kisi gecen gun
yine hayvan hususlugundan tolabi bir munazara cikararakyekdigeri uzerine vuku bulan
ifridane hucumlanndan ikisi de fena halde mecruh olduktan sonra aradan 90k
gecmeksizin diyar-iiadiye rehm olmuslardir.
Hindistan'da eikan 'vekil' gazetesinde okunmustur:
Hindistan'da Kainlahur sehrinde cemiyet-i islam encumunun taht-i himaye ve
nazaretinde olarak bir medrese tesis edilmis ve bu medrese tam mali-i itisam hazret
hilafetpenahma tespiten (medrese-yi irabe-i cemidiye)tevsim olunmustur.
Medrese-i mezkurede ulum-i arbiye ve dinayet-i tetris edilmek serat-i ihaz
kilmnus ise de mahalli gazetelerinden yazilan bununla iktiza okunmayarak kanun-i
cedidenin ingiliz ve Fransiz lisanlan uzere tedris edilmesi lazim kilmdiguu beyen ve
diger takim olalarak havadisde funun-i cedidenin ilse-i islamiyeden olan lisan-i Turki
uzere tedris iktiza ettigini derbeyan ediyorlar.
Bu son teklif ekseriyat tarafmdan husn-i taki edilmis oldugundan meskur
medresede lisan-i azib elbeyan-i Osmaniye-yi olunmak ve bu lisan uzere yazilan asar-i
fenniyye tedris edilmek ihtimali cogalrmstir.
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(Erciimen-ihimayat-1 islamm) lisan-1 Osmaniye'yi Hindistan Miisliimanlan
yamnda talime cahsmak gibi bir emr-i miihim ve azime tevsil eylemesine teseekkur
edilir.Makam-1 malayi hilafet-i azimaye rebat-1 kuvve-i muniye ile merbut olmasi
seriaten Iazim gelen bil cumle Miisliimanlar beyninde terk-i lisamna asina sahip vakif ve
malumat-1 zevat yetismesi terfiyat-1 madiye ve maanuye elbette haiz-i ehemmiyet

mahsusdur.
HA V ADiS-i HABERiYE

imaniyenin Cin istikrazma istirak etmeyecegi tahkik edildiginden mezkur
istikraza dair ferafese ile Ingiltere arasmda bu itilaf husule geldigini Paristen viirut olan
bir telgirafina beyan etmektedir.

Yunan'm Teselya ciheti askeri umum komutam prens Konstantin ihtiyaren
muhabere-yi zelileye dair kilma alrms oldugu layhamn birinci kisnum gecen pazartesi
gun sabahleyin harbiye nezaretine taktim eylemistir.
Prensin eser-i zatiyesi olan isbu layha-yi harbiyenin kism-i evveli ilam harbden
bedii ile asker Yunanistan'm catakaya ricaat ettigi tarihe kadar harb-i isnasmda vukua
gelen hattisati miitesamidir. Layiha-imezkure adi hezimete iki yiiz altmis sayfadan
miirekkeb olarak meshur bir hattad tarafmdan celi halde olarak miintehibe-i mahsusa
tebriz edilmis ve parlak bir kirmizi kagitla mezariit olup iizerinde (Teselya askeri) ibaresi
yazilrmstir.
Mezkur layiha-i harbiye ile biraz hiikume-i bunaniye tarafmdan verilen evamir ve
beyannameler ile harbiye nezaretiyle vuku bulan musaveratm ve isna-yi harbde taati
kilman evrakin mundericatmi mahtuvi ayn bir celt ve erkan-1 harbiye histi cenabmdan
tetzim ve terzim olunan haritalar ile harbe amade bulunan sonuk askeriyenin muhtelif
ziyalanm munazir-i harbiyeyi muhtevi ve suurlu haller takdim olunmustur.
Ne kadar iman sarf etmis! Prens Konstantin cenablan olanca fikrini mazi ile
istigal ettirecegine birazim istikbale saklanus olsa idi fena etmezdi. (Elmazi layizkar)
dinvar bir kaideyi kilisiye vardir.Prens cenaplannda bu kaideye itibar etmelidir.Zira
kendileri de gulun icinde bulunurlar. i~ isten gectikten sonra beyhude yere cene yormakta
mana yok.Fikrince var idise o zaman sarf etmeli idi.Yazihane basmda herkes soz
soyleyebilir.Haz ates karsismda ekin taramaktir. Bunlar hep sarlatanhktan ibaret
seylerdir,

(Ben soyle emir verdimde asker oyle hareket ettiginden muharebeyi bigayb ettik
idi). Ki tam eltedarik seyler kimsenin kulagma girmez.ikinci defa bir muharebeye kisb-i
itikat ederse o zaman soyle bir emir verdigi gibi askerkede soyle bir harekette
bulunmasma dikkat etsinde gaib edecegi yere kazansm kabahat-i simur goren olsa elbette
kimse iizerine almaz.
Asker aksi hareket etmis. Kursundur bu aksi degil miimkiin ise bas asagi harekete
mecbur eder.Mademki kendisi askerden daha cesur idi Catalca' da bulundugu daireyi
paralanna vanncaya kadar hali uzere terk ederek neden firar etti. 0 soyle verdigi emri
kendisi neden ifa edemedide kaca kaca kuskunlan kopardi.Prens cenaplan daha
muharebenin ne oldugunu bu defa anlarrus oldugundan kabahati iizerinden atmak icin
layhalar tanzimiyle askeri ve kumandanlan itham etmek istedigi anlasihyordu, Hepsi
beyhudedir.
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Kelkuteden vuku bulan isarete gore maiyetinde hayli yerli bulunmakta olan yuz
bes erin Bulgaristan'm kism-i cenubisinde kain (mikran) kitasinda bulunmakta oldugu
halde Rusya mahalinden once ingilizler'e miisaid-i iman gostermis olan (biri) kabuliine
efradiyla beraber Bagdat'a hiicum ederek mumi elye yiiz basi ile birkac miihendisten
maide bilciimle hist askere efradm yani yiiz ila erkan katil ve idam edilmistir.
Erkan-1 harbiye heyeti riyasetinden infisal eden
Genaral Obricafe Car
hazretlerinin kendi hat-1 destle yazdigi bir mektub siyasen haiz-i ehemmiyet oldugu
cihetle bir vecihati derc-i sutun eylemistir.
Ordumuzun terkiyat-1 askeriyesine, tedarikat-1 seferiyesine, hududumuzun ikmal-1
esbab mudafaasi miiteallik mesaili kemak-1 maharet ve dirayetle hal ve tesviye edilir. Bu
bu hususta istihsal eyledigimiz netayice gore miitevfi pedermin ve sayesinin tamarruyla
icra edildigine ve ane'l ilahi ile Rusya'mn nimet-i sulh ve asayisten miitenaim olarak
busayede sehrah terki ve iktisatta bila mevani ilerleyecegine kaviyen mutmaimdir.
Tan gazatesinin Berlin'den malumatma gore Almanya hukumeti (Kuyaticu)
limammn tahkimine heniiz karar vermemistir. Yalmz limamn mudafaasi icin bazi
tesbisatta bulunacak. Bu babda icra olunacak tecriibelermuvafakiyet gosrermezse o
zaman da (Kuyaucu) yii terkle baska bir liman isgal edecekmis, Zaten Cin memaliki
kendilerine babalanndan miras kalmarrusnudir ya! Burasim begenmezlerse otesini isgal
ederler. Cinin haddi varsa agznu acsm. Adami manastir kitamna benzetirler.
Roma'dan gelen bir telgrafm mealine nazaren italya'da ekmek fiyatmdan nasi bir
takim igttisasat vukua gelmekte oldugu ve bu igtisasatm bir an evvel oniinii kestirmek
iizere ital ya hiikiimeti bir simf askeri taht-1 silaha aldigi anlasilmaktadir.
italya hala halkmm ihtiyac-1 zarurisini defa medar olacak tedabirin ithazmda
mestur olarak dahili igtisasatma sebebiyet vermek gibi idaresizlikler gostermekten bir
tiirlii kurtularmyor demek ki Habes meselesine diicar oldugu sersemlikle elhalet heza her
taraf olmamistir.
Londra'dan bir barknameye nazaren ingiltere'nin bir muharebeye karsi hazir ne
mehma bulundugunu ordu kumandam Lord (Vulsalay) beyan ettigi anlasihyor.
ingiltere'nin er gee b.r muharebeye tutusacagmi vukuat-1 harbiyede kati bir surette
meydan-1 vuzuha koymakta ise de bir muharebenin hangi tarafca icra edilecegini pek iyi
kestirilemiyor. Ancak sahne-yi sitasette oynamlan oyunlardan anlaiildigma nazaren
musademenin en ziyade Rusya cihetinde vukua galecegi subhesiz gibi gorunur.
Cin hiikiimetinin istikrazi hakkinda gazetelerde pek 90k mubaheseler cryan
etmektedir. Istikraz-i mezkiiriin Almanya bakerleri tarafmdan kabul edilecegini bazi
evrak-1 havadis ediyorsa da bazilaru bunu reddediyor.
Petersburg'dan verat olan bir telgrafgname maaline nazeren on alti milyondan
ibaret olan istikraz-1 mezkiire Almanya tarafmadn istirak olunamiyacagmr ve Cin'in
umur-1 miliyesine mudahale edemeyecegini hiikiimet-i mesare'l-yehe cenabmdan katiyen
beyan kilmdigi miisteban oimaktadir.
Eger Almanya bankerleri Alman sermayesinin evvelce oldugu vecihle isbu
istikraza istirakmdan faide hasil olacagmi hissedecek olursa bu muameleye muhalefet
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etmek tabii caiz olamaz lakin Almanya hiikiimetinin istikraz-1 mezkuru hiikiimatin
kefaleti altmda bulundurmak suretiyle kuvveden fiale cikarmasi mumukun degildir.
Simdi gerek telgrafm beyanatma gerek su gazetenin rivayetine bakihrsa Cin
istikrazi hakkmda Almanya temayulune <lair olan havadisn ash olmadigi hiikiim etmek
zaruridir.
Kuba ceziresinde hala sekavet isyanm arkasi kesilmiyor.bu hafta alman haberler
bunu teyiy etmektedir.
Amerika reis-i hiikiimeti Mister (Mak Kinlay)m ihbasmdan kanig tarafmdan nesr
edilen bir raporun terciirnesinde deniliyor ki:
Garb eyaletinde igtisasat ehemmiyetten sakit olmus ise de eskiya ceteleri halen
oralarda bulunarak ahali-yi Frank mahsulat alemlerine mani olduklan gibi seker
karmslanm da ihrak-1 balnar etmekte bulunmuslardir.
Kuryeler ahalisinden baska kasabaya dahi ibras-1 hasar etmeden geri
durmamaktadirlar.
Eyalet-i sarkiyede igtisasat ve hareket-i tecavuziye devam etmektedir. 0 civada
bulunan ispanya askerleri hastahktan pek muzdarib bir halde bulunmaktadirlar, Su
hallerden muharebenin bu sene devam etmeyecegi anlasilmaktadir.
Ahval-1 mebsudeye nebni Mosyotkanig) Kuba meselesini munasib surette hal ve
tesviye etmek uzere ispanya hiikiimetiyle suret-i dostanede itilaf hasil eylemesini Mosyo
(Mak Kinlay) e tavsiye eylemektedir.bundan sonra Mosyo (kanig) surusta en ziyade zi-

mudhil olan firaka rusasiyla mulakat ederek Amerika himayetini kabul edip etmeyecegini
sevail etmis oldugunu ve rusa-yi merkumenin meselenin bu yolada hallini kattiyen
reddeylemis olduklanru beyan etmistir.
Ruse-yi merkume bu fikirlerinde israr ettikce meselenin halli gayr-i miimkiin bir
surette tahavul eyleyecegi asikar gcrulmektedir.
(Cebele'l-mutyin ) nam gazetenin verdigi malumata akilirsa bu mubayede veba ve
kolera pek siddetli bir sekilde icra-yi ahkam etmekte imis. Haftada vebadan iki yuz
koleradan dart yuz vefayat vuku bulmakta oldugu anlasimaktadir.
Aksa-yi Sark meselesiyle oteden beri ugrasrnakta ve boyle giiriiltiileri kulah
kapmaya talihin saadetine huml etmekte olan ingltere dahi bu kere Rusya mesellu bir
liman isgaline muvaffak olamarmstir. Bu limarun fotograf ile almrms bir resmi malumat
gazetesinde nazar-1temasarmzdan gecirmistir.
ingilizler hangi bir yere goz dikmisler de yutmamislardir. Hangi bir beldeye pence
atrmslar da zebun-i kahr ve izmihlalleri etmemislerdir. Dunyada ingilizlerden ziyade
muteenni ve fakat bu teenni ile beraber menfaatleri nokta-yi nazanndan serie'l-hareke bir
kavim gorulmemistir denilse bile soylenememis olur. ingilizler bu teenni ile simdiye
kadar pek buyuk muvaffakiyetler ihraz ettikleri gibi daha pek 90k muvaffakiyetlere de
mazhar olacaklardir. ingilizler nerede olur bir arslan gorulurse firsati ganimet ithaz
ederek hemen tizerine atihr ve simsiki her tarafim bagladiktan sonra iktiza edrse caruna
bile kiyar,
Gozu acik bir tilkinin bile yaruna yanasamazlar fakat muteallik bir zamaruru
dusurupte derisinden istifade etmek firsatim guzetirler. Zaman-1 firsatm takribine intizar
etmekle vucutlanru hicbir vakitte kesl-i ariz olmadigi gibi gozleri de lamba-yi basara

72

..••.
<.O
~

,.,.,,

<1,~

·"'·'?

./

f "'

0·,

intikal edecek bir surette kapanmadigt halde dahi yorulmaz.Iste bunu i~in~:.~-:1::/)
arzusuna mesai ve iktidarm sayesinde muvaffak olur. Menfaatma goz dikenlerin
gozlerinin cikanncaya ve belki de idam abad nisyanma itinceye kadar cahsir, ingilizlerin
bu halleri hakikaten sayan-i ibret ahvaldendir. Bu kavim ithaz eyledigi bu mesleklerden
dolayi da tekbic olunamazlar. Zira gayur, her halde sayan-i taktirdir.

Muhaberat-1 ilaniye
(Lazkiya'da sahayun rediftaburu kol agasi Refath Hakki Efendiye)
Mektubunuz vasil oldu. Melfufi olan pullar almdi, 20 kanun-1 evvel 97 tariihinden
itibaren gazeteler gonderildi, Makbuz, ilm ve haberi gonderilecektir,
(Kilis'te cami-i kebir hatibi Askar-zade Mukerremetli Yusuf Ziya Efendi)
Mektubunuz ahndi, Iltifatiruza tesekkur ederiz. 281 'inci nushadan itibaren irsalata
bedai olunmustur,

Sahib-i imtiyaz ve Miidiir
Kiiffi-zade Mustafa Asif
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KIBRIS
Mahal-1 Miiracaat
idarehanemiz labns ceziresinde
Sarayonu meydamnda daire-yi
mahsusadir, Umur-i idare ve
tahririye icin sahib-i imtiyaz
namrna miiracaat olunur.
Gonderilen evrak gazetede derc
olnup olunmamasmdan gazete mesul olanaz. Behr satmnda
iki kuru§_ ahrnr.
14 SUBAT EFRENCi SENE 1898

Adet 283
Serait-i istira
Lefkosa icin seneligi bes silin cezire
dahilinde kazalar isin sekiz silin Memalik-i Osmaniye icin posta iicretiyle beraber seneligi lark sekiz kurustur. Posta pulu dahi kabul olunur
(Nushasi bir kurustur )
Edime de Muhammet Tayfur efendinin kiitiiphanesinde furuhat olunur.
26 KANUN-1 SANi 1313

AHV AL-I ALEM
Bir miiddetten beri sahne-yi siyasiyeyi isgal eden bir talam gulunclu komedyalar
giinden giine bir facia rengine giriyor.
Afk-i alemi tenevviir etmekte olan afitab asayis-i cevanib erbaasmdan zuhur eden
kara bulutlar istiab etmek istidadrm kesb ediyor ki bu gidisle cihan-1 medeniyet bir
karanhk icinde kalacaktir.
Aksa-yi sark meselesi dort devletin pence-yi hirsmda portakal gibi devran edip
duruyor, her biri kendi istifadesi yolunda Cin memalikini dest-i teshir galebanelerine
gecirmek fikriyle yekdigerine muavenetten geri durmuyor.
italya (Kiiyaiicu) yii yutmak fikriyle Rusya'rnn (Por Artur)u isgaline nazar-1
ehemmiyetle bakmaktan baska Cin'e ve daha dogrusu Avrupa'ya karsi Rusya'rnn liman-1
mezkiiriin isgalinden maksadi bir isgal-i daima ancak kisi gecirmek efkanndan ibaret
olduguna <lair fikirler sarf ediyor.
Rusya ise Almanya'rnn (Kiiyaiiyii)'yiiisgalinde hakh oldugung alenen soyluyor.
Fransa ibtidalan samamn altmdan su gibi akarak bu babdaki fikrini meydana
koymamis idiyse de elbette Rusya ile bir musaverede bulunmus olmahdir ki ahiren o da
ise kansrms ve su yagh kuyruktan bir hisse de o koparrmstir.
Ingiltere su ise komik arasmda edecegi roliin daha sanath olmasma sarf-i himmet
ederek alabet arzusuna varrms ve o da eline bir lokma gecirerek dahasma kemal-1 istiha
ile intizar etmekte bulunmustur.
Bu dort haris-i menfaat bu cihatte i~ becermekte oldugu gibi Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye dahi beri tarafta kuvve-yi bahriyesinin tecdid ve tezyidiyle ugrasmakta ve
mehamat-1harbiye ve tensikat-1 askeriyesinin ikmaline cahsmakta bulunmustur,
Rusya Avusturya ve Almanya hududunda Rusya kuvve-yi askeriyesi kol
ordusunun miktanrn peyder pey tezyid edmektedir.
Iste meydan-1 siyasete yekdigerine ragmen kimi galebahktab bil istifade kiilah
kapmak nikab-i dostu altmda
Icra-yi melanet ve seytanet edenlerin maskesini kaldirarak maske-yi aslisini atmak
kimi pencesini garzkanrnn bogazma basarak adem-abad-1 nisyana yollandirmak icin bir
cok pehlivan-1 siyaset dolasip durmakta ve birbirinin ayguu almak iizere karsismdakinin
firsatmi gozlemekte bulunuyor.

74

Elhasil devletlerin harekat-i hazira ve tesbisat-i vakialan yakm vakitte ortaya bir
gurultu cikaracagi ve bu gurultu bilyesiyle biitiin asayis-i umumiye ihlal ve berbat olacagi
asikar gorulmektedir.
Girit meselesi hala hatem-pezir olmamistir.yunan kirah Y orgi'nin mahdumu Prens
Jurjon'm cezire valiligine tayinin umurunda Rusya isrannda devam etmekte ve Bab-i ali
ile Almanya Imparatoru tarafmdan rsrar-i vakanm adim-i isafi hususunda iddia olunmakta
mus.
i~ dogru ise Rusya'mn isran Devlet-i Aliye-yi Osmaniye'ye olan muhabbet-i
samimiyesine ne kadar mugatir oldugu sayan-i mulahazadir.
Adaya cikanlan bir kac bin Yunan askerinin muavinetiyle ahali-yi islamiye ne
hallere ducar edildigini vel-halet-heza sekavetve zulumun onii almmadigi halde Prens
Jurjo'n vali tayin edilmesinin cezireyi Yunanistan'a ilhak demek olacagi tabii degil midir?
Binaenaleyh dostumuz olan bir devlet memalik mutme-i nazanndan devletimiz
ruhu musabesinden olan bir adamn, dost-i teshirine gecirmek efkar-i vahiyesiyle Teserya
sahralanru kizil kana boyatan Y unan'm en kuvvetli azasmdan birine ihale etmek fikrinden
bunursa dusmarurmz olann artik ne yapmalan lazimdir?
Elhasil rivayet-i vakianm ash var ise bu babda diyebiliriz ki Rusya bu isranna
nihayet vermeli ve asayis-i umumiyenin ihlaline bahis olacak bu gibi vahi fikirlerden
sirnfizar etmelidir. Zira Girit meselesi Devlet-i ebed-muddetimizin matmuh-i nazan
olldugundan bunun bir takim imtiyazat itasiyla idaresi Iazim geldigi halde oraya tayin
edilecek valinin hicbir devlete mensub olmamasi cihetinin iltizanu ehvan-i serri ihtiyar
demek oldugundan her halde bu hususa riayet edilmesi adelete muvafiktir,
Simdi suraya kadar besteyledigimiz efkar Rusya devletinin Girit valiligine prens
Joruj'un tayinine israr etmedigine dair ve isin her ne kadar sahtma hukum lazimgelmez
ise meslegimiz iktizasmdan olarak ol babda bir kac soz soylemek lazim geldiginden o
husus hakkmdaki fikrimizin beyanma mutdair idi.
Imdi bu yolda bir kac soz ile fikrimiz hie bir tarafa istirak etmeksizin soylemek
isteriz.
Malumdur ki Devlet-i aliye-yi Osmaniye ile rusya arasmda bir muddetten beri
husn-i itilaf daim oldugu gibi Ingiltere ile de bilzarur berudet kaim bulunmaktadir.
Devleteyn-i mesare'l- yehmamn ittifak ve htisn-t itilafi ise Ingiltere'ce pek buyuk
suitesir hasil etmekte oldugundan soyle bir ittifaki ingilizler'in cekemiyecegi tabii ve
zaruridir.
Iste meselenin bu ciheti nazar-i dikkate almacak olursa ajans telgiraflannm bu
babda ika eylrdikleri yalanlan Ingiltere matbuatmm bir kisnu hakikat suretinde
gostermek icin bir takim ilavelerle nesr etmekte olduklarma ve halbuki Rusya'nm boyle
bir israrda degil oyle bir teklifte dahi bulunmadigi ve bu gibi sayialann mucerret ajans
kezbleriyle deveyi pire etmek hususunda sohret alan (Deyli Telgiraf) gazetesinin attigi
vezinsiz muvazenesiz yalanlardan olduguna siiphe yoktur.
Avusturya parlementosu guzel bir nazire olmak uzere bu kere Fransa
parlamentosunda dahi ibr munazaa vuku bulmustur.
Bir taraftan i~ yanstigi halde diger tarafta nazireler zuhuru tuhaf degil midir?
Munazilerden iki kisi isi duelloya kadar vardirrmslarsa da birisi istikaf ettiginden
vaz gecmistir,
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Munazaa A vusturya'mnkine musabe bir suretde vukua geldiginden meclisin
tatilini mucib olmustur. istidlal olunduguna nazaren A vusturya'mn parlamento rezaleti
tedricen her tarafa sirayet edecektir. Zira birinci derecede beyru olmak iizere fransa
meydana cikrrustir.
Iste medeniyet de olursa boyle olmahdir, Bakahm bu kavgalarm neticeleri neye
varacaktir.

Ihtar Ve Rica
Iyd said fitnn Pazartesi gunti olmasma mebni gelecek hafta gazetelerirnizin tatili
karar almnustir.
Su tatil meselesi ise her sene vuku bulmayip bazi defa gazetenin yevm-i inyisanna
tesaduf etmek hasbiyla vaki olmakta bulundugundan bu babda abonat efendilerin affiru
rica ile beraber hululi bilcumle memureyn icin bais-i muserret ve memnuniyet-u azime
olan iyd-i said-i celilin tebrikine musaraat ve gelecek hafta gazetemizin intisanna intizar
edilmemek hususunu simdiden ihtara cesaret deriz.
Her sene oldugu gibi bu sene dahi leyl-i kadire musadif olan pencesnebe giinii
kable'l- asir kutubhanede bahari-yi serif duasi icra edilecegindeb vakt-1 mezburaile tesrif
buyrulmasi umum muhitine ilan olunur.

(Karinlerimizden Biri Tarafmdan Mektub)
Kibns iinvamyla muntesir gazete-yi muhteremlerini 6 Eylul sene 97 tarihi olan
bedayet-i abonemden bir haftaya kadar ale'l- devam her posta aldim, Iste ol tarihten
itibaren bir hafta yok ikinci hafta vurud ediyor.bu ise dini gazete merakhlannm vicdansiz
posta memurlanrun insana, insaniyete insafa hakaniyete menafi olarak gazete serkatma
meluf ve itiyatlandir.
Mutalaasiyla kesb-i istifade ve telziz edegeldigim gazetenin cerar ve nefret-i
umumiyeye kazanan sifat habasetiyle mutesif memurlarm yed ihtilasmdan istihlasiyla
miintazim olarak esbab-1 tesyan ve sailenin istihsalma musarruf inayetleri suret-i
mahsusada istirham olunur efendimiz.
(Kibrrs)
matbuat sikayeti arttirdukca pota hane memurlan da inatlanm tezyide
cahsryorlar.merci-yi
mahsusalan
ehemmiyet
vermedikce
gazetecilerin
feryad-1
masumaneleri de sandik icinde kapah bir adamm feryadi gibi bukundugu mahalden uzaga
vasil olarruyor.
Sarf ettigimiz paralann acist yuregimize coktukce kalbimizden koparak agzmuza
gelen sozleri soylemek istiyor isek de bir dest-i manevi dilimizi tutuyor.
insan can-hiras feryatlanm musir bir felakete ugramadiktan soma cikaramazlar.
Cenab-1 hak ehim-i asiyeyi cehennemde tazib eylemek iizere hulk buyurup onlara teslit
edecegi kitab-1 mukaddeside beyan buyurmakla birlikte ona itikatirmz vardir. Galiba
gazetecilerin diinyevi ve ahirevi azabi cifte oldugundan azab-i diinyevinin icrasim posta
memurlanna havale edilmistir,
Vakia azab-1 uhreviyi daha gormemis isek de mucib felaket ve perisaniyerniz olan
su posta memurlarmm azabi da azab-1 ahiretten pek de devn degildir zannederim.
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Elaman! Bu adamlann ellerinden cektigimizi ancak Allah bilir. Merci-yi aliyesi
vuku bulan feryad-1 mazlumanemizi isitmiyor. Bari Cenab-1 Hakk yarduncmuz olsun.
Zira bu gidisle yatacagiz.
Veriyoruz alarmyoruz, alarruyacagiz cunku verdigimizi alarmyorlar. Halbuki
almadan vermek Allah'a mahsustur.
Abonelerimiz gazetelerini almak icin tedbir dusunmekten geceleri yatamaz
oldular. Biz ise sikayet nameler yazmaktan usandik, biktik artik illallah! Ne yapacagmuzi
da sasirdik, Insaf edilsin evet! insaf edilsin de bu memurlann suihalleri islah olunsun
yoksa halimiz pek vahimdir.

HAVADiS-i HABERHANiYE
Aksa-yi sark vukuati Ingiltere erbab-1 siyasetini pek derin mesguliyette
bulundurmaktadir. Rical-1 mumie'l-yehden bu gunlerde irad-i nutk edenler sozlerini
evirip cevirip Aksa-yi Sark meselesine atf ediyorlar.
Gecenlerde hariciye mustesan (Kuzun) tarafmdan bir nutuk irad olundugu halde
hep vukuat-1 mezkureden bahs bulunmustur, Elhasil oek oevir olunca kavga yorganm
basma.
Bu kere de mustamerat nazm Lord (Cembirlan) tarafmdan (Birmingam)da bir
nutk verilmis ve bu da Aksa-yi Sarka aid bulunmustur.
Lord (Cimberlan) nutkunda diyor ki:
ingiltere ticaretini acmak icin mevcut olan muhatiralann en buyugu evvelce
bilcumle milel ve ekvanm ticaretine acik olan revac ve ticaret meydanlannm derece
derece set ve bent edilme keyfiyetidir.
ingiltere'nin meslek-i siyasisi Ingiliz mustemlikatmm mudefaasma ve bir takim
ticaret meydanlanmn acilmasma ve bu gun mevcud olan mahal-1 ticaretin ingiltere'nin
zarar ve ziyamna olarak sed ve bent edilip htiktlmet-i ecnebiyeden tarafmdan inhisar
olunmasrm mene matuk bulunmustur.
Ingiltere hukumeti komsulan bulunan hukumann tevsi-yi daire-yi mustamerat
etmelerine nazar-1 hosnudi ile bakmakya ise de hukuk-1 mektebesine riayet edilmesini
taleb etmistir,
Cin'e gelince: orada ijzaz edilebilecek menafi-yi cedidatm her kese muteseviyen
bahs edilmesini arzu ederiz.
Zanrnma kahrsa ticaretleri miihim olan bilcumle hukumat bu meslek-i siyasi
hakkmda ayru fikirdedirler.
Cin'in ducar zarae ve ziyan edilmesi bizce hie bir vakitte matlup olmayip ahd ve
hukuk-1mevcudenin devam ve bekasmi arzu ederiz.
Iste Lord (Cimrilan) m nutku da bundan ibaret olup is yine Cin meselesindeki
menafi tlzerinde tekarrir etmektedir.

"Temrate'l- Funun Gazetesinden Tefrika Edilmistir

Hidiv-i Misir Fetehametli Devleli abbas Hilmi Efendirinin taht-1 riyaset
fehimanelerinde olmak uzere Misir'da inikad eden meclis nazar-1 karanyla Misir pasta
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vapurlan cemie'l- vezamet ve huzlanyla beraber elli bin liraya Ingiliz cirketlerinden
birine bey edilmistir,
Mezkur vapurlar on bir adet olup yalmz bunlar miyanmda bulunan Prens abbas,
Tevfik Rebani, Kahire nam vapurlar pek yakm bir zamanda hiikiimet-i Mismye
tarafmdan iki yiiz on bin liraya istira kihnrms idiler.
Fazla olarak iskerideriye ve civarma mahsus dort ufak vapur dahi oldugu gibi
bunlardan bazilan sac ve bazilan ahsab olmak uzere on ii9 sandal ve muavine
bulunmaktadir.birisi iskenderiye'de ve digeri Sevis'de iki adet cisim-i venic ve en biiyiik
gemilerin emr-i tazyikine kafi birisi iskenderiye'de ve biri de Sevis'de iki adet de huz
dahil olarak umumuna ehl-i habere tarafmdan bir milyon lira kiymet takdir edildigi halde
resmen edilmeksizin ve Misir ve iskenderiye ticaret mutebaranma ihbar-1 keyfiyet
olunmaksizm yiiz elli bin liraya Ingiliz kumpanyasma meyayia narm altmda hibe
edilmistir.
Meclis-i nezaride vuku bulan munakasa esnasmda azarun biri muzabede-yi ilaniye
teklif ettigi ve iskenderiye'deki umum vapur kumpanyalanna malumat verildigi halde hie
bir taraftan mubayeaya taleb olduklan cevabi almamadigi havadisi sayi olmus ise de
halbuki iskenderiye tiiccanndan bazilan sefain-i mezburenin mubayiasi icin istifsar
eylemis iken cevab bile vermedi.
Meclis-i mezburca Ingiliz kumpanyasi vapurlarmm tedhirine mahsus olmak uzere
bir huz efsasi icin mecanen Misir hukumeti cenabmdan bir mahal verilecegisarti dahi
kabul olunmus ve mezkur kumpanyarun Misur postasi icin senevi elli bin lira iicret
verilmesi de taht-i karara almmistir.
Vatanlannm kuvvet ve terkisine sai olan Misrrhlar vapurlanmn direkleri uzerinde
gorecegi Ingiliz bayragmm hasil edecegi suitesiri ve miisebbiblerin yiizlerine cahnan
siyah lekeleri sehaif-i tarihiyeden dehur ve zamarun mururu hie bir vakit tezahiir
edemiyecegi bedihi ve derkardir.
(Kibrrs)

Mezkur vapurlar edilen takdir-i kiymet ile miibayea olunan fiyat mukatese
edilecek olursa ikisi arasmda pek biiyiik fark ve tezat gorulur ki bu da inanilmasi mahal-1
acebiyetten madudtur.
i~ hakikaten bu mezkure ise Misirhlar bu babda lazim gelen tesbisati icradan geri
durmamahdirlar.
(Cin Miiselmanlan)

din-i Islamm ne kadar miityin ne derece resin bir esas uzerine mebni bulundugunu
isbat icin meydanda olan delail bu babda bizim bizim soz soylamekligimize hacet
birakmaz ise de bu giin ii9 yiiz elli milyon karib edeyan-1 muhtelife miyarunda silayet-i
diniye ve itikadat-1 islamiyelerini bihakk-1 muhafaza etmekte bulunan Cin
miisliimanlanndan bahsetmeyi miinasib gorduk.
Cin miisliimanlan ne kadar selabet-i diniye ile mutassif iseler ticaret ve zanaat
dahi fial olduklan Avrupahlarca da taht-1 tasdiktedir.
Sanatta olan terkilerini, meshur Fransa serke-yi umumiyesinde bu sanatkarlar
tarafmdan imal edilen ve bir cift atiyla ve bir sanis ikisi de yolcuyu arai eden ve kendisi
ancak bir bugday tanesi ciirmiinde bulunan bir araba pek vazih surette meydan-1 alaniye
cikarrmstir.
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Ticaretlerine gelince bu cihette o derece kesb-i terakki etmisler ki adeta diger Cin
akvam ve nufus-i kesiresine meydan okutturacak bir mertebede istihsal-i servet ve semat
etmislerdir, Gayret-i diniye ve hafz-i san ve vekar-i milliye ve vataniye cihetince dahi sair
Cinlileri fersah fersah geri birakarak kesb-i temyiz eylemistir.
Simdiye kadar Cin muslumanlan iizerinde tarizat-i husmanelerini tecribeye
kalkisanlar kemal-i metanet ve cesaretle mudefaadan giri kalmayip hrfz ve zan ugrunda
pek buyuk muvafakiyetler ihraz eyledikleri gibi Cin Japan muharebe-yi ahiresi dahi
iizerlerine yildmmlar gibi ates-fesan olan Japonya ordusu muntazimesi ve donanma-yi
mehlikesine karsi Cinliler tab-aver-i mukavemet olamiyarak inhizam ve perisaniyetle
firar etmisler iken Cin muslumanlan ar firan mutessif bulunduklan selabat-i diniye ve
itikat-i islarniyelerine pek buyuk seyn add ettiklerinden muhafaza-yi din ve vatanileri
ugrunda kanlanm son damlasma kadar akitarak iki islam kumandammn sehiden azimdar1 ahret olmasma kadar gayurane sebat ettikleri meshur vakayidendir.
Iste bir vatan rnahsulu olan ve bir ve bir hava-yi nesimi ile yasayan Cin
islamlanmn diger hemsehrileriyle nisbet kabul etmez derecede gayret, hamiyet ve
iecaatlan nazar-i dikkate almacak olursa islamiyetin seref ve azimeti teslim olunur.
Din-i Muhammed'in kuvve-yi kutsiyesi bir kere rniilahaza olunsun ki Uy yuz elli
milyon nufusu cern olan Cinliler'in Japonya'ya karsi adim-i rnukavemetleri tezahur eder
etrnez miinhazemen semt-i firan ihtiyar ettikleri halde Cin muslumanlan bu yolda terk-i
hayati dahi kendilerince bir medar-i iftihan ve san-i islamiyete menafi olan firari add
ederek muhafaza-yi san-i islarniyet yolunda ebediyen terk-i hayat miistear edinceye kadar
sebat gostermistir.
Din-i Ahmediyi kemal-i sadik ve hulus uzere rnuhafaza ve vakaya mernalik
olanlar hie bir yerde har ve hakir ve zelil olmadigi gibi bilakis vasil-i makam az ve tevkir
olmus ve olrnakta bulunmustur.
Ezcumle Cin muslumanlanmn harb-i ahirde musahid olan gayret ve cesaret ve
cemiyet-i diinyalan Cin erbabi siyasiyece pek keskin nazarlarla gortmmus olmasmdandir
ki bu siralarda memaligine gozlerini dikmis ve yak vakit gecmeksizin her parcasmi kulagi
kadar fikrine dusmus olan Avrupahlar'm maksat ve vakalanna ve katiyle bir sed cekmek
lazrm geldigini derk ederek bir idare-yi muntazima teskiline karar vermis ve Cin
lslarnlanrun secaat ve besaletleri hasbiyla vasita-yi hifza memleket olan kuvve-yi
askeriyenin tensikini ve idare-yi memleket icin lazrm gelen ernre ve memurinin Uy yuz
rnilyondan mutecavuz bulunan Cin akvarmndan degil elli rnilyondan ibaret olan
islamlardan inhabma karar verilmistiri
Hat-i harb esnasmda Cin islamlanmn karadan katiyen ictinab ederek son sehadetle
bogulduklanru goren idyan-i saire ishabmdan bir coklan da din-i mebyin-i Ahmedinin
kaderini tefris etmelerinden nasi hidayet-i Rabbaniyeye mazhar olduklan cumle-yi
mustahberat-i saremizden bulunmusyur.
Binaenaleyh Cin erbab-i siyasetinin bir vecih bila ithaz eyledikleri hareket devr-i
endisane ve hakikiyetbinaleri elhak sayan-i taktir ve•• Cin muslumanlannm bu babdaki
ricahaniyetlerinin Cinlilerce sabit olmasi sezavar sukran ve tezyidir.
iskenderiye ile M1s1r da bulunan Ingiliz firkalan Sudan cihetine siiratle sevk
edilrnektedir. Ingiltere'den Misir'a muceddiden bir kac boluk asker gonderilmistir.
Ingiliz matbuannm efkanna bakihrsa Sudanhlar'm hucuma mihya bulunmalanna
sebeb bu sevkiyat imis. Lakin sair gazetelerin rivayetine nazaran Ingilizler'in bu sevkiyati
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miicerret Sudaniler iizerine olmayip garbdan ve Habes cihetinden
firkalan gelerek Afrika ortalannda musahede oldugundan bunlann
yukanya dogru gelmekte olduklan tahakkuk etmis bulunmasmdan
riayete mecbur eylemisler.
Ingilizler hie bir vakitte ne kara yerde yatarlar ne de kara riiya
ingilizler'in Hindistan'm simal cihetinde ducar olduklan
kendilerince hiiserat-1 kiilliyeyi mucib olmusyur.

bir takim Fransiz
cenubdan Nil boyu
ingilizler'i ihtiyat-1
gorurler.

siddetli bir inhizam

Hindistan'daki vebadan dolayi ithaz edilen tedabir-i sihhiye bir igtisasi badi
oldugu ve igti~a~-1 mezkur esnasmda pek 90k adamlar mecruh oldugu istihbar kilnm1~tlr.
Bu hafta alman Hint haberleri ingilizlerce mucib-i teessuf bir halde
bulunmaktadir.
Ingiliz Hint askerinin dorduncu levhasi kumandamn Genaral Vastimakuf diger
levalarla birlesmek tesebbusunde bulundugu bir sirada Afridiler memleketi dahilinde bir
pusuya dusmus ve vuku bulan bir hiicumda inilizler'den bes zabit ile sekiz asker telef ve
iki zabit ile on yedi nefer mecruh olmustur, askerden on yedi nefer de gaib olmustur.
( Belvehistan) nammda bulunan bir vapur ve efer-i islaha ve mehmat-1 harbiyeyi
hamil oldugu halde Umman Denizine tevciye haret etmekte iken bir Ingiliz harb sefinesi
tarafmdan tevkif ve miisadere edildigi istihbar kilmmistir.
Mezkur vapur humulesini Rusya'dan alrms ve bade Londra'ya ugrarms vuku bulan
miisadere iizerine kapidan hamil oldugu esyayi Habesistan'a nakledecegini beyan etmis
olmakla oradan miifarekatma miisade olunmus ise de ahiren vapurun humulesini Bahr-1
Umman Sahiline ihrac etmek icin tahmiledildigi sabit olunmustur,
Almanya gazeteleri hadise-yi mezkureden actiklan bahiste bunun bazi miizakerat1 siyasiyeye sebebiyet verecegini beyan etmektedirleri
Basta da islavlar ve Romanyahlar ve Sirbhlardan miirekkeb komite teskil etmis ve
macar hiikumetinin Maceristan'da miitemkin Islav ve Romen ve Sirb akvarmru
Macarlastimak icin vakia olan tesbisatma karsi protesto etmegi kararlastmmslardir.
( Muhaberat-1 Ilaniye )
Diyarbekir vilayetinde posta miidiirii azetlii Abdullah Efendiye :
Gonderilen abone bedeli geldi. Idaremiz defter-i mahsusuna kayit edilerek esar-i
alileri vecihle 686 numaradan itibaren irsalata ibtidar olunmustur. Makbuz ilm ve haberi
takdim kilmacaktir.
Abone bedeli olarak bu kere otuz sekiz kurusluk postah pulu viirut etti. Halbuki
gazetemizin ser-levhasmda muharrir bulundugu viicuhla bir senelik bedeli kirk sekiz
kurus oldugundan 10 kanun-1 evvel sene 98 tarihinden itibaren gazeteler takdim kilmrms
ise de on kurusluk pulun daha irsali mercudur. Sam postahanesi emanet-i mevruda
memuru rfaatlu Muhammed Fehim Efendiye :
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Esanmz vecihle 1 tesrin-i sani sene 98 tarihinden beri gazeteler muntazamen
gonderilmekte ise de mevud olan abone bedeli alan irsal kihnmamis oldugundan latifen
irsali miisterhamdu.
Ebediyen velayeti dahilinde Mausa'da Kostendilli kunduraci rfaatlii Hasan
Hiisamettin Efendiye :
Tahrirat ve ilalerine ifaen irsal kilman kirk sekiz kurusluk pul vasil olunmustur.
Gazeteleriniz 676 . niishadan itibaren gonderilmeye baslanrmstir.
Ilm ve habergiz taktim kilmacaknr. Esaratimza muvafakiyet olunmustur.

Sahib-i imtiyaz ve miidiir
Kiiffii-zade Mustafa Asif
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KIBRIS
Mahal-1 Miiracaat

Adet 284
Serait-i istira

idarehanemiz labns ceziresinde
Sarayonu meydarnnda daire-yi
mahsusadir, Umur-1 idare ve
tahririye icin sahib-i imtiyaz
namma miiracaat olunur.
Gonderilen evrak gazetede derc
olnup olunmamasmdan gazete mesul olanaz. Behr satmnda
iki kuru§_ ahmr.
21 ~UBAT EFRENCi SENE 1898

Lefkosa icin seneligi bes silin cezire
dahilinde kazalar isin sekiz silin Memalik-i Osmaniye icin posta ucretiyle beraber seneligi lark sekiz kurustur. Posta pulu dahi kabul olunur
(Nushasi bir kurustur )
Edime de Muhammet Tayfur efendinin ktttuphanesinde furuhat olunur.
16 ~UBAT RUMi SENE 1313

AHV AL-I ALEM
Bundan evvelki nushalanrmzda giris meselesimnden bahsettigimiz sirada mesele
kolayhkla hal ve tesuhiye olunamiyacagiru ima ile tarik ve tesuiyeye set haylulat
gusdesiyle dost maskesi altmda besledigi imal mezrasimn kuvveden fiala cikmasi icin
vakit kazanmak isteyen rusya tastik ve kabulu emr-I muhayi olunan bir tekhfte bulusmus
yam yunan kirahmn veliahti prens jurjun giride vali tayin onmasim musirrana tensip ve
talep eylemis oldugunu imba eylemistik.
Bu tekhfi ingiltere firansa ve italya muvafikat ve muselmanlann halifesi
osmanhlann padisahi ve cezire-i muzburenm sahip ve hekim-i hakikisi sefkatli
abtulhamit hansani hazretleri ile almanya ve avusturya devletleri katiyer muhalefet
eylemislerdir. Muhalefeti vaka uzerine bu kere rusya hariciye nazareti tarafmdan sadir
olup gazetelerde mulahasen nesr alumnus bir beyanata musadik nazar-1 mutalarmz
olmusdurki ehemmiyetine mebni bizde muhtesiran dercini'munasip goren beyanname
Gmd haklanda vaka-1 ahireyi tetkik ettikten ve devletler tarafmdan dermeyan oluncun
tedabir-1 sairanin semeresiz kaldigrru anladiktan sonra rusya devleti girid hristiyanlari
huvahis meyl-1 mesruguna muvafik ve bilumum yunanhlarca sulah ve sukuneti mucip
olmak iizere grit valiligine yunan kiralmm veliahti prens jurjun tayinini teklif etti.
Rusya evvel umarda prens jurjun zau sefkati samet hazreti padisahm hukuk-1
hukumranisini tarumak hususunda muvafakatim ve sark asayisini muhafasa etmek
cihetiyle vaadini istihsal etmisti. Bu teklife Fransa ingiltere ve almanya derhal muvafikat
etmislerse de almanya ile Avusturaya muhalefet ve zati hazreti padisahi dahi tayin
olunacak valinin memaliki osmaniyeden bulunmasim musirrane talep etmislerdir.
Rusya soyledigi mutaalati ve mulahazatim ilan ve tamam ettikten sonra meselenin
arzusu hal olunmasmdan musir olmayacaktir.
Eger devletlerden biri zi-methul bulunanlan ikna ve irza edecek bir care tavsiye
edilir. Ise rusya dahi muvafakati derc etmeyecektir. Ancak boyle kansik bir meselenin hal
ve tesuivesi muskil olundugundan rusya baskaca bir teklifin tedkik ve tezkirine muktedir
degildir mumafi teklif ahirine istirak etmeyen devlet-I aliyeyi osmaruye ve duvel-1
muazzama saire ile dostlugu baki olmamasiyla beraber tahrik devammdan tevhd edecek
bir cumle seyiati mumkunenin mesuletini Kabul etmeyecektir.
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Rusya devleti bunuda katiyyen beyan ederki devleti osmaniyenin hie bir bahane
ve vesile ile girid'e bulunan kuveiaskeriyesini tezyid etmesine ve cebren bir vali tahin
eylemesine asla musaade etmiyecek ve girid ahalis aleyhinde bir guna tehdidamiz bir
hareketi ihtiyanna istirak eylemiyecektir.
Su beyanneme mifadmdan ne anlasihr? Demek oluyorki simdiye kadar girid'e
isgal edilmekte bulunan ates-i isyan yunanhlar tarafmdan vukua gelip dogrudan dogruya
rusyamn parmagiyla hasil oluyor. Beyanname-i meskur okununca balkan hilldimetlerinin
teskilesibden mukaddem yine rusyamn millet-i osmaniye icin ettigi dedhuavahane teklif
suzisli netayic hatira gelerek butun kalbi poz osmanhlan dagdan tesiri eylemis.
Bu gibi ahvualin bizim icin edecegi hidmet yanhz hal hazm muhafaza etmekten
ibaret olup, yoksa ileride millet-i osmaniyenin gariftar olacagi felaketi nazan dikkate
almak degildir,

Milletin kamru icerecek vesaitin rusyaya terk ve teslimine mecburiyet hasil olusa
umum osmanhlann kiyamete kadar aglamasma sebeb olacaktir. Cigerlerimizdeki yaralar
daha henuz iltiham pezir olmadan zehirli ciceklerle uzerimize hucum vuku buluyor.
Dikkat buyrulsun ! rustyamn bir ifadesi digerine benziyormu? Cihangir olmak
icin hie bir fenaligi irtikaptan cekinmedigi gibi bu hususta koca bir millet-i osmaniyeye
hirs ve tamine hedef etmek istiyor. Sayet avrupa devletlerinden birisi hasetleri neticesi
olarak bu fikiri harisaneye sed cekmek isterse hemen osmanhlara bir mey-1 samimiyet
gosteriyor. 0 seddi yikiyor , akabinde avrupamn kendisine oynamak istedigi dram
perdesini osmanhlara kusad ediyor. Milletin perisaniyetine hukumetin tenkissan ve
sefkatine sem katil gibi hidmet ediyor. Himayesine aldigi siit9ii bulgara htlkilmet-i
osmaniyeyi tehdit ve bir takim imtiyuazlar talep ettirmeye domaceht ediyor ve muvafik
oluyor.
Bize mukaati museddete gosteriyorki rusya hilldimeti saadetini osmanhlann
felaketinde aramaktadir. Deli petrevin vasiyetnamesi ve ahkammmicrasi bu hususta
delilerin birisidir. Icrasi bu hususta delillerin birisidir. Yanhz eski ruslann harp ile
yapmak istediklerini simdikiler politika denilen ifterikalanm meydana getirmek gibi bir
tadil icra ediyor. Bahalden hakikaten istifadeleri tezaif ediyor. Cunku harp ile kazamlan
istifade takdir azm olsa yine galip taraf dahi bircok ziyahat ve zarara duser oldugu her
zaman gorulur.
Saht-1 ifademize en birinci delil galibiyetimizle hatem bulan osmanli yunan harp
ahirinde muharebenin muselabibi yunan oldugu halde muterekeden bu gune kadar butun
teselye ordusu sefir ve yer halde bulunmakta ve muharebe esnasmda dusmanm gulle ve
kursunlanna gogus gererek fedai cism ve can eden suheda-yi himayet ve celalerimizden
tiyat huzura gelen marz mestulu sebebine kahraman daleveran milletin telafet ve
muskilata duser olmalanm hazine-i devletin bu muddet zarfmda zaruri elvuku olan
musorafatmm yunandan almacak tazmmata mukabil bir miktara bagis oldugunu airaiye
edebiliriz.
Rusya hukumeti tuttugu su politika sayesinde arz ettigimiz ziyandanda mebra
bulunuyor. Hele bir kac seneden beri balkan cihetinde ettigi tahrikat ettigi osmanhlann
gordtigtl zararlar hep kendi istifadesine hidmetle netice pezir oldugu zan olunmasi nazar-1
dikkatten kaciyor. Fakat artik kuvviyyen memul ederizki rusya hukumeti simdiden sonra
bu istifade kuyusundan su icmeyecektir. Bugun zat-1 sevkat samet-1 hazret padisahmm
tedariki siyasesi butun avrupa diplomasisini sasirtacak bir derecede olup efkan
sahanelerinin hadmu olmayla mubahi ve selamet-i devlet ve milleti gorunmekle muftehar
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bulunan ve her tiirlii sahadetlerini vatanlannm selarnetlerinde arayan recal-i sadika
hayatlanm o miistebdik arnal-1 sakime ve harisanesine kalkan inkaz ediyorlar. Bu kalkam
delmek,islamiyet ve osmanhmn muhama yiiriimek o kadar kolay degildir.
Bu halin asale-yi hun ile neticelenmesi umur-1 tabiiyeden ise de bir kac seneden
beri kopmasi mazbut bulunan harb-1 umumi kokulan A vrupa havasmi isba etmistir ki
hala teneffiis edilen hava bu havadan oldugundan boyle bir zarnanda hayat-1
bedbinanesinden tevlit edecek ve vahsilige gogus gerecek Osmanh dilaver ve erbab
harniyetinden ihtizaz etmeye mecburuyet hasil olmasidir,
Hidayet-i Ilahiye gayret-i insaniyeye, harniyet-i milliye ve hukuk-1 insansye ortada
bulundukca bundan boyle hiikiimet-i muazzama-yi islarniyenin ve millet-i necibe-yi
Osmaniyenin tali-yi edban sevabik-i seniyesi gibi mazi icerisinde mazi olarak
unutulacagi san-i devlet ve seref-i millet suhra-yi terkibe tevsil ederek kanlanm scmek
cisimlerini yutmak ve bu kadar zarnandan beri rahat ve saadetlerini mahvetmek isteyen
dusman azimlerini ebedi bir huzun ve melal icinde birakmaya muvaffak olacagi azade-yi
kuvahur.

HAVADiS-i MAHALLiYE
Dort bes seneden beri Ayasofya cami serifinde Faziletli Haer Hafiz Ziyai Efendi
hazretleri tarafmdan tedris edilmekte olan behare-yi seriften bu sene rarnazan-1magfiret-i
risamn 29'uncu giinii evlat vatandan ve ezkuya sabamrmzm hararn-zade Muharnmet
Hakki Efendiye icazat-1 iata bulunmustur.
Muharnmet Hakki Efendinin Hazret Hilmi ahaz hususundaki gayretlerinde ve
rarnazan-1serifte ahalimizi cidden memnunve bahtiyar eden vaaz ve nasihatlarmda
dolayi bilciimle muhit-i vatan tarafmdankendisina arz-i tesekkurler ederiz.
(Idam)
Bundan ikdarn iki orman koruyucusunun katli madasmdan dolayi bilciimle
muhit-i vatan taraflannda maznunen derdest edilen Lazkiye kariyeli Dogulu felbunun
gecen Carsamba giinii inikat eden meclis mevkute-yi cezaiyede iadmma karar verilmistir.
(Tahliye)
incirli kariyesinde katledilen Ermeni'nin mesele-yi katlinden derdest olan dort
nefer-i islarnm fail-i katlden ilgisi olmadrgi meclisce tayin ve tahkik etmekle tahliye-yi
sebillerine karar verilmistir.
Kibris
Isbu muhakemede hakim efendilerin ve bilhassa reis efendilerin dikkat ve itinalan
ve tedkikat-1 cedideye ve arnikalan ve bununla beraber dava vekili Ethem Efendinin de
mudefaa hususunda istimal eyledigi talebat ve gayret-i hakikiyesi sarnini debsite-yi
hayret eylemis ve su mahakeme-yi nuhakka sayesinde dort nefer-i miiselman hayatlan
pence-yi ecelden kurtanlmis oldugundan umum muslumanlarca sayan-i tesekkur ve
mahmudattir,
(Muhaberat)
Kibns ceride-yi feridesi sahib-i imtiyazligma gecen haftaki tekgraf havadislerini
okudugum sirada, Fransa hiikiimet-i meshuresinden Doktor Paan'm vefati setmeli
nazanma carpn. 0 anda teessiif kelimesinin yekmil mana ve konuyla miiteesif oldum. iki
seneden evvel hakim sehir Pastur narn zat alime idi. Su vedamn erbab-1 fen iizerinde
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tesiri pek buyuk oldu. Umumen kesilen bir fesad-1 ahlak gibi bir maraz ve hiyama
miibtela olan butun Fransiz millrti medeniyet hadimi ahlak miirebbiyesi sahiyyet hamisi,
insanlarm ve insanhgi ortadan kaldumak isteyenlere karsi insanlann bir nefes daha
temdit hayati bezl-i vucut etmis insaniyet mecsumu bir zat alisi kadar kaybetmis idi.
Umum milel icinde millet hadimi her zaman gorulen ihvan-1 tabiiyeden ise de butun
insanlara ve insaniyete ettigi hizmetleriyle adi kiyamet giiniine kadar yad edilecektir.
Alem-i insaniyet kendisine medbun siikran eyleyecekhemen ender olarak gorulmustur,
Bu gibi zavati bir millet degil umum alem-i insaniyet kaybettigi icin husule gelecek
teesuf ve tesir de umumi olur.
Fransiz kavmi, bais-i iftshar-i yeganeleri Patur ve Paan gibi zevati hemen
yekdigerine miiteakil gayubuvet-i ebediye terk ettiler. Umum rnilel ile beraber menba-yi
umum olan Fransa erbab-1 fununu garik-i bahr-1 tesir-i bi-payan olmustur,
Pastur esasen bir kiyager idi. Alem-i insaniyete yadigar biraktigi kesfiyati pek
buyuk ve kiynettadir. Tarih-i alemde ebka-yi nama behak mustehaktir, Vefatmdan az bir
zaman evvel doktorluk iinvarnna mazhar oldu. Paan ise zaten dotor idi. Fen-i celil tibbm
cerrahi subesine meyl verdi. Itihab ettigi subeden ser ifrazr kesildi. Bir 90k usul-i amililer
icat etti. Simdiye kadar doktolukla kiilli servet husulu dunya yiiziinde gorglmemis ve
yalruz bu zat pars meihuru gusadmda bin frank kazanmistir ki bu da iktidar-1 fenniyesini
ulum safma tarnttumak icin bashca sebeb olmustur. Bu halde Fransa aghyor, Ham
maslegin olmak ve iktidan fevkalede bulunmak eserlerinden istifade etmekligin hasbiyla
hen deniz de bu mateme istirak ediyorum.
Mutufe-yi mesare'l yehin iktidar-1 fenninde terakki cihetinden kise-yi nisyanda
kalmis olan cezire halki dahi maddeten istifade ettigi halde farkmda degildir. Iste
farkmda olamadiklan bir seyin mutesiran arz ve ifade ederek asanndan ibtidarmdan
maddeten ve bilvasrta istifade eyledikleri hakim mutufe-yi hayr ile yad ettiklerine vesile
olmak icin su tezkire-yi mukbanernin ceride-yi feridelerinin bir kusesini sikistinlmasmi
temenni ederim efendim!

Doktor
Muhammet Bahaeddin
HA V ADiS-i HABERHANiYE

Kuba meselesini yine kesb-i vehamet etmis olmasmdan dolayi oradaki tebaasiru
himaye etmek maksadiyla Amerika hiikumeti oralara bir filo donanma gondermek
mecburiyeti his etmis ve Amerika'run harb gemileri ahiren oraya vasil oldugundan nasi
Ispanya izhammda tenzilat vuku bulmustur.
Amerika filosunun bu numayisi Madrit'te bidenbire bais-i heycan olarak lspanya
gazetelerinden bazilan saika-yi tezhir ve infial ile hiddet-aniz bentler yazmislar ve hatta o
numayise mukattime-yi zapt ve isgal manasiru vermek istemislerse de Madrit kabinesi
teminat-1 niizuma itasiyla teskin-i heyecana sarf-1 mesai etmekte imis.
Aksa-yi sark mesele-yi malikasi rekabet-i devriyenin en nazik kollanna
dokunacak surette her gun bir sekil nev-zemin ihtilaf gostermekten hali kalrmyor. Mevcut
olan vesile-yi ihtilaf niata-yi nezakirat ile bir suret-i itilaf gostermedikten baska bir
nihane-yi rekabet arz-1 viicut hakikiyet etmeye bashyor.
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Bu haller suphesiz tesadim-i munafiden tebayan-1 maksattan ileri gelir. Ahiren
okudugumuz gazetelerin haber verdiklerine gore aksa-yi sark meselesinde Rusya ile
ingiltere'nin aralanm acacak yeni bir mense-yi itilaf daha zuhur etmistir,

<;in sevahininde kain ( Talye Novan ) nam mevkiin Avrupa'nm tcaret-i
umumiyesine gusada bir hal-i serbesiyette bulundurulmasi ingiltere tarafmdan Cin
hukumetine rmsren teklif edilmekte bulundugu halde orasi Rusya'nm isgal etmekte
oldugu Phor Artur limanmm en haki bir nokt-yi mehmasi olmak hasbiyla Avrupa'mn
ticaret-i umumiyesine gusat bir halde bulundurulacak olursa Phor Artur'un ehemmiyetten
dusecegi tabii oldugundan Rusya hukumeti Ingiltere'nm bu talep ve teklifini katiyen
muhalefet etmekte bulunmustur.
Bu ihtilafi haber veren gazeteler Londra kabinesinin bu teklifte israr etmeyip
bilahire eden sifinzar hasil olan ihtilafm atiyen bir renk-i vehamet ve musibet kesb
etmesini meydan verilmeyecegini zannetmektedir.
Halbuki hersey zanolundugu gibi vaki olmadigi kerat ile tecrube olunmus
ahvalden bulundugundan bu babda ingiltere'nin de ne harekette oldugu bilinmez.
Times gazetesirlin Petersburg muhabir-i mahsusu tarafmdan aldigi bir
telgrafnamede Rusya bahriye nezaretinin bilcumle sefn-i harbiyede cephaneliklerden
mehmalet cikarmak ve toplan doldurmak ve hareket ettirmek icin Fransiz usulu elektrik
kuvvetinin tatbikine karar vermis ve asker nakletmek icin bahr-1 hezizde 18 kita, yeni
nakliye vapuru insasi zamanmda emirler iata eylemis oldugu beyan kihnmisnr.
' New York Heralt gazetesine Ruduva nammda bir Amerikah tarafmdan guside
edilen bir telgrafnamede Girit ceziresine vali olmak uzere tensib gorulenler arasmda bir
Amerikahmn bulunmamasma itiraz ederek Avrupa'mn Amerika'yi hie aldirmadiklanm ve
ve adeta bu ahenk-i devliyenin Amerika hakkmda mucib hakaret oldugunu ve bitarafhk
nokta-yi nazannca Amerikah'mn tensib edilenlerden ziyaden sayan-i kabul ve istifade
olabilecegini beyan eylemistir.
Kibrrs
Fikr-i kasiranemize kahrsa Girit valiligine tayin edilecek zatm hie bir devlete
mensup olmamasiyla beraber tebaa-yi devlet-i aliyeden bulunmasi regindeyiz.
Zira her devlet bu yagh kuyrugu kendi tebaasi onune cekmek istediginden isin
gunden gune uzayip gitmesine ve ahalideki perisaniyetin de tezayit etmesine sebeb
vermektedir. Goruluyorki simdiye kadar her devlet kendi raiyesini gorunmek icin
ugrasmakta ve bazilanda cezireyi adeta hakimiyet-i Osmaniyeden cikarmak uzere ir
takim munasebetsiz vemumkunsuz tekliflerde bulunmaktadirlar. Anlasihyor ki bu gibiler
isi daire-yi siyasetten cikararak eglenceye cevirmek istiyorlar! Zira meseleye sehulefle
halletmek cihetlerini butun butun terk ederek hali muhal bir cihete cekip
goturmektedirler.
Prens Corc'un Girt'e vali tayini gibi mtmasebetsiz bir teklife karsi cevap
muvafakat beklemekten buyuk beyhude bir umit olamaz. Burasi teklif-i
vekaitlebulunanlann dahi - eger sihhati varsa - pek guzel meczumlandir. Binaenaleyh bu
gibi vahi teklif ile emrar ayam ederek meselenin sehuletle haline degil daha ziyade kesb-i
musgulat ve seuyane ugrasrnak bicare Muslumanlann hal hazirlanm bir kat daha ducar-i
perisan etmekten baska bir seyi hasil edemez. Iste istanbul'dan Londra'mn ( Deyli Telgraf
) gazetesine cekilen bir telgraf ki meali soyledir; Girit valiligi Girit'in baska bir nam
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altinda Yunanistan'a ilhak demek oldugunu ve bir kuvvet karsisma cikip bogusarak
mecbur olmadikca miimkiin olmayacagmi beyan ederek teklif-i mezkuru katiyen ret etti.
Anlasildi mi? Iste zat-i hazret padisahi teklif-i mezkuru ret ettigi gibi amal-1 sehir
yanlanna ve sultanat-1 seniyeye muvaffak surette bir teklif vuku buldukca ret edecegi
bedihidir.Zira gorunen koy kilavuz istemez lngiltere hillrumetinin Cine ikraz edecegi on

iki milyon liramn Rusya ve Fransa munafuna ihlal icin kurulmus bir dolap olduguna
devletin Mesare'l-yehin kanaat hasil oldugundan Pekin'deki Rusya ve Fransa sefirleri
tarafmdan istikraz mahsun Adem-i gusadi hakkinda Cin hillrumeti nezdinde tesbisatta
bulunacaklan Avrupa evrak havadisinde gorulmustur.
(Deyl telgraf ) Petersburg muhabirinden aldigi uzun bir telgrafnamesinde
Rusya'run tekmil kuvve-yi bahriyesi aksa-yi sarka gonderilecegini ve bunun da sebebi
denizlerde Rusya'mn kuvve-yi bahriyesi Ingiltere kuvvetine muadil olmak icab edecegi
mulahazasi oldugunu beyan ederek Rusya ile Fransa'mn mesele-yi mezkurede hep
Ingiltere'nin zrttma hareket ettilklerini bir tefsil-i beyan ettikten sonra sunu da ilaveten
dermeyan eyliyor ve diyorki.
( Talye Novan ) limammn acik liman haline ifrai Artur limamm ehemmiyet-i
harbiyesine tenzil edeceginden Rusya'mn isine gelmez.
ilkbaharda Ingiltere artik Cin meselesi ile istigal edemeyecek ve her turlti itina ve
kudretini hindistan uzerinde atf ve cen etmek Iazim geleceginden cin denizinde rusyaya
karsi bir giine hareket-i tariziyede bulunmayada kalkisamayacaknr. Zira ilkbaharda
hindistanda simdi baslamak uzere bulunan sipahi isyamnda daha ciddi, daha dehsetli
olmak uzere nihayet bulmayacak bir ihtilal baslamayacaktir. Iste o vakit rusya afganistan
ve pamirden bila miskilat gecerek Ingiltere'nin Hint mustemlikatma yuruyecek ve
Ingilteyeye haddini bildirecektir.
Bahr-1 murnie'l-ye telgrafnamesinde bu havadisi Rusya amirallerinden henuz
donanma riyasetine tayin olunmus bir zat ile giriserek aldigim beyan etmis ve amiral
Mumie'l-ye'nin atideki ilavatim da hikaye eylemistir,
Amiral fikrini tesri ederek demis ki:
Bizim bunlan yapacak miktar-1 kafi askerimiz ve icraati teshil edecek
karakollannuz istihkamatmuz vardir. Kumada ve idareyi tesil eden telgraflanmiz ve
nakliyan tesri eyleyen demir yollanrmz sayesinde Afganistan hududunda bir kac gun
zarfinda yuz bin asker bulundurabiliriz.
Ahvalden taliin musaadesi bizim tarafta oldugunu anlayabilirsiniz.
Ingiltere'nin laf ve kezaf ile kesip bicmesi bizi korkutamaz.
(Kibris)

Zaten bunlann hepsi laf ve kezaf.
Almanya gazetelerinden (kulise cayinung) gazetesi 1876 senesinden beri Rusya
hukumetinin Sirbistan hukumetine ikraz eyledigi ucyuzbin rublenin simdi tesviyesini
talep etmekte oldugunu yaziyor.
Avusturya dahilinde (boen kerhan ) da icra edilmekte olan hafriyat sirasmda bir
turk zabitinin mezan bulunarak derununda osmanhlann meskukat-1 atikasmdan da bir
miktar zuhur etmistir. Avusturya topragmda bir osmanh zabitinin metfun bulunmasi
cermet mekan Sultan Suleyman Kanuni rahmet Allah aliye hazretlerinin avusturya
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muharebesinde evvelce cenaba sevk ettikleri cisim-i ordunun oralara kadar ilerledigini
meydana cikarrrusnr.
Mahdumlanm hasmetli Car hazretlerine takdim etmek iizere Bulgaristan Prensi
fehumetli Ferdinant hazretlerinin yakmda Petersburg'a azimet edecekleri surat-i
krtiyedeki tekarriir etmistir.
Tazminat-1 istikraziru akdi hususunda taleb-i muavenet etmek iizere Yunan
hukumetinin yakinda Parise iki memur gonderecegi malumat-1 mevsukarmzdandir.
Cezayir'de ahiren Museviler aleyhinde bir kiyam vuku bularak asayis ve inzibat
muhtel olmus ve bilahire kuveyyi muselha ile def-i surusa mecburiyet hasil olmus ise de
hukumetce ithaz olunan tedabir-i cedide sayesinde sukun ve asayisin iade olundugu ve
itisasada zi-muthil olanlann taht-1 tevkife almdigi malumat-1 telgrafiyedendir.
Sirbistan'in mekatib-i askeriyesinde lisam osmaniyenin
edilmesi hususunun taht-1 karara almdigi isaret-i vakiadandir.

mecburi olarak talim

Amerika'mn (maben) nammdaki bir kitayi zerhilisi (havana) karbinde gark oldugu
telgraf havadisindendir.
Keyfiyet-i gark durupta tenzileyen taif eden birinin dikkatsizliginden ileri geldigi
tesri olunuyor. Meskur vapurun esnayi garkmda ucyuz radesinde telefat dahi vuku
bulmustur. Hadiseyi meskure butun Amerika'yi ducar-i helecen eylemistir.

(MUHABERAT-1 iLANiYE)
Hifa karantina memuru refatlu Remzi Efendi'ye:
Abone bedeli olarak gonderilen kirksekiz kurusluk pul vasil oldu tesekkur ederiz.
Makbuz ilm ve haberi takdim olunmustur.
Limasun kazasma tabi muallimi kariyesi malumu mukerremetli Ahmet Kemal
Efendi:
Gazeteniz her hafta muntazamen gonderilmekte oldugundan vusul bulmamasi
sayam teaccuptur. Zira simdiye kadar cezire dahilinde bu gibi bir sikayet vuku
bulmamistir. Binanealeyh gazeteleriniz gazeteleriniz ihtimal ki bir ahbabmiz tarafmdan
almmaktadir, Evraga tahkik ediniz.
iLAN
subat sene 313'den itibaren isleyen ve budama oiftlikleri Baf'ta
miizayedeye verilmis olmakla fiyatim buldugu halde budama ciftligi galiyeyi subat
313'de isliyen ciftligi iptida-yi mart sene 314'de Baf'ta icar olunacagmdan tali olan sadra
sabik Kibnsh Muhammet Pasa merhum verasesi vekili budarruyah zade mukerremetli
saffet edendiye muracaat etmeleri ilan olunur.
Iptida-yi

Sahibi imtiyaz ve Miidiir
Kiiffi-Zade Mustafa Asif
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SONSOZ

Mezuniyet cahsmasi olarak yapngimgz bu cahsma bize Kibns adasmda yaklasik
yuz yil cnce meydana gelen olaylan ve dinyadan ahnan haberleri ogrenmemize yardimci
olmustur. Daha once de belirttigim uzere yakm tarihimizi aydmlatan bu vesikalar gereken
degeri gormemistir. Tabiki bunda harfiilkamizde yapilan harf devriminin de etkisi vardir.
Tarih giinfuniiz icin 90k biiyuk cnem tasunaktadir, Cunku tarih tekerrurden
ibarettir ve biz tarihimizi bilmekle aym zamanda gelecegimize de hazilanmis oluruz.
Aynca tarihte sakh olan kultiir de bir milletin can damarlan mahiyetindedir. Kultur bir
milleti, millet yapan degerlerden biridir.
Okudugum gazetede diinya haberlerinin yam srra Kibns adasmdan da haberler
bulunmaktadir. Bu haberler o donem Kibns halkmm yasatisiru, cektikleri sikmtilan,
tutulduklan hastahklan.inamslanru kisacasi butun degerlerini icinde banndirmaktadir. Bu
nedenledir ki bu gazeteler aym zamanda bir kiitur vesikasidir. Dolayisiyla bu gazetelerin
insanlar tarafmda kolay bir sekilde yararlamlabilecek bir hale gelmesi 90k onemli bir
olgudur. Zira biz bu gazeteleri Girne'de bulunan Milli Arsivden aldik. Bu gazetelerin
asillan orada 90k guzel bir sekilde muhafaza ediliyor. Arna sadece muhafaza ediliyor.
Zira kimse gidipte bunlan arastirrmyor. Iste bu nedenle bu gibi arastirmalar onemlidir.
Yapilan bir arastirmaya gore Tiirkiye'de ve Dunya'da Turkler hakkinda bes rnilyondan
fazla eser okunmarms bir sekilde durmaktadir. Bu hususu da goz onune ahrsak bu
konudaki eksigimizi daha iyi anlayabiliriz.
Buraya kadar anlatmaya cahstigim sey bu gazetenin yeni yaziya aktanlma amaci
ve gerekliligidir. Gazetede yer alan haberlerden her biri hirer ibret vakasidir. Mesela o
donemde Girit'teki Muslumanlara yapilan eziyet ve zulmun buggn bir benzerini Filistin
ve Irak'da gormemiz mumkundur. Bugiin hala bir cozume kavusmayan Kibns sorunu o
donemde dahi gtmdemde olup Avrupa devletleri o donemde yaptiklan entrikalan bugun
hala devam ettirmektedirler.
Okudugum gazetenin dilini ele alacak olursak, gazetenin Kibns, Osmanh'dan ve
diger devletlerden verdigi haberlerin dili sade iken yazarlann kendi goruslerini
yansitiklan bolunler daha agir bir dille yazilrrustir. Aynca gazetede yer yer Kibns agzmm
ozelliklerini tasiyan cumleler sarf edilmis ve yazarlar bazi konular hakkmda ilginc
yorumlarda bulunmuslardir.
Sonuc olarak bu cahsma bizim lisans egitimimizin son basamagmi teskil
etmektedir. Bu cahsma tam olarak akademik nitelik tasimamakla birlikte ileride bu konu
hakkmda yapilacak calismalara yardimci olacagi dtlsuncesindeyim. Insallah bu gibi
cahsmalann devami gelir de halkumz da bu tarihi vesikalardan faydalanma imkam bulur.
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