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ONSOZ
Gunumuzde, Osmanh Turkcesi ile yazilnus olan ve nushasi bu gunlere ulasan
gazeteler arasmda ilk sirayi Zaman Gazetesi almaktadrr. Ben de Zaman -II Gazetesini yeni
yaziya aktarmaya karar verdim. Gazetenin inceledigim kisimlan 18 Subat 1898'ten yani 299.
nushadan baslayip 308. nushaya, 29 Nisan 1898 tarihine kadar devam etmektedir.
Bu cahsmayi hazirlarken buyuk zorluklarla karsilastim. Cahsmami bilgisayardan
okudugum icin bir 90k kelimeyi okumakta zorlandimf okunamayan kelimeleri de bes nokta
olarak belirttim). Arna degerli hocalanm Prof. Dr. Billent Yorulmaz ve Yrd. Do9. Dr. Ali
Efdal Ozkul'un buyuk yardimlanm gordum ve onlara tesekknru bir bore biliyorum. Aynca
K.K.T.C. Milli Arsiv ve Arastirma Dairesi Muduru'ne ve arsiv cahsanlanna da
yardimlanndan dolayi sonsuz tesekkurler sunuyorum.
Dilge Fash
Letko~a/2005
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25 Arahk 1891 'de Zaman Gazetesi'nin ilk sayisi yayamlamr,
Gazetenin ilk sayismda yaym amaclan tek tek sayilmaktadrr:

1- Ingiliz somnrgeciligi ile savasmak
2- Ulusal bilinci ayakta tutmak, anavatana guven ve baglihgi devam ettirmek
3- Kibns sorununu yalmz Rumlar'm bakisi acismdan dunyaya duyurmaya cahsan
kalabahk Rum Gazeteleri ile savasmak
4- ENOSiS' e karsi durmak
5- Dunya kamuoyuna Kibns Turklerinin sesini duyurmak
6- Turk dilini yazi dili olarak adada tutmak
7- Turk toplumunu her alanda kalkindirmak Turk esnafve iscisinin haklanm korumak
8- Turk ahlak ve egitimine hizmet etmek
9- Kisisel cikarlan degil ada Turklerinin cikarlanru gozetmek
10- Kimseye kin gutmemek kimseden yana olmamak

Bu amaclar ilk sayidaki "ZAMANIN MESLEGi" bashkh bir yazida bir bir siralamr ve
soylece noktalamr:

"Iste Zaman menafi-i umumiyeye mazur ve sahsi garazlan mukarrer makaleleri
dercten katiyen sakmacaknr ki, devamnn temin ve umuma hizmet etmek gibi serefi
elde edebilsin. Zaten Zaman menfaatmm yarrsi Lefkosa' da islam toplanma yeri olan
Kiraathane-r Osmaniye ait oldugundan idari isleri bir heyetin uhdesine tevdi
etmistir, atide gosterilen zevat-i muhteremeden miirekkeptir:
Katib-1 Fahri: Faik Bey
Aza: Cemal Bey
Aza: Asaf Bey
Aza: Irfan Bey
Aza: Asim Bey

Tamtma yazisi boylece devam eder gider. Gazete haftahk olarak yaymlanacaktir.
L.

"Derc edecegi havadislerin zaranm faydalanm tahlil ile bunlan milyar-i hakikate
urdukdan sonra nesreyleyeeektir .•. "
" ... Zaman esasen maarif-1 islantiye-ye hizmete kendini miikellef tutacagmdan her
sene Lefkosa Miisliiman mekteblerinin imtihanlarun miiteakip sahadetname
alacaklardan
ii~iincii dereceye kadar eikanlara
meccanen hirer abone
kaydeyleyecegi gibi arasira Miisliiman eoeuklardan kii~iik kii~iik meseleler tertib ve
halledenlerin ii,;iinciisiine kadar isimleri takdir edilerek ilan ile beraber evlad -1
islam'm usul-ii tedris ve ders ve dersinin teskilanm makaleleri ile soyleyenlerin
yaztlanyle sahifelerini siislemekten usanmayacaknr ... "
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Gazete daha sonra o gunlerin kosullanyla bir gazetenin neleri gereksindigini yine
"ZAMANIN MESLEGI" bashkh yazida siralamaktadir:
" .•.Malum a mat baa yalmz tedarik etmekle bir gazete nesrolunmaz, Miirettib
muharrir muhbir gibi vesaite tevakkuf eder ki bunlardan biri tedarik olunmayacak
olsa o gazete miimkiin degildir ki nesrolunabilsin, Hususiyetle Kibris Adasmda
Lisam Osmaniye bir gazete nesrohmurken baski aletleri ~oyle dursun miirettip
yoklugu bu matbaanm vticudununesrtni hayli dii~iiniirdii. Fakat gayretin himmetin
elinden hie bir ~ey kurtulmadsgma isbat aranacak olsa bu delil Zaman Gazetesi ve
matbaasidrr.
Zaman muharririni tedarik ettikden sonra diger ii~iincii bir vasrtaya ihtiyacr vardir
ki o da muhbirdir. Su iki vasitayi tedarik edince muhbirlek vazifesini erbab -1 hamiyete
terk ile nesrolunmaya basladi,
Asikardir ki, muhbirlik mutlak gazetenin meslegi bilmekle olacagi icin bu hududn
haricinde ihbarat ile kagit karalamaktan ise karalamamak evladir. Ctlnktl emek beyhude
sarfolmus olur.
Halbuki muhbirlikten maksat bir hizmeti celile olduguna bakihrsa yazilacak
maddelerin mensub oldugu gazetenin meslegini goz onune bir dustur addetmek ile
yazilmalan gerekir. Yoksa garaz ve sahsi menfaatler ugruna suret-i fikri perde-i seytane
burundurerek aleme arz eylemekte ne gibi faide olabilir?
Bazi menfaatperestler vardir ki fikirlerini kabul ettirmek icin hie bir vesileyi elden
crkarmamak isterler. Bu gibi seylerin anlatilmasmda en ziyade en ziyade istidadi olanlar
gazeteler oldugundan ve boyle insanlann akla gelen sacma sapan seyleri yazarak
gazeteleri isgal ettiklerini bildigimiz icin erbab-i hamiyetin yazacagi yararh maddeleri
garazkarane yazilacak maddelerden tefrik eylemekligimiz lazun gelir.
Bundan dolayi muhbirlik edecek zevat-i muhteremin ihbaratmda asil ve hakiki imzasi
muharrer bulunmali ki gazetemiz musterihane nesre gayret etsin.
Sayet agraz-i sahsiyeye ve amme menfaatlarma zararh netice verecek olursa mesuliyet
sirf makalenin sahibine ait olacaknr ki iste bu vesile ile de muhbirlerimizi redainden
muhafaza etmis olahm ... "
Yine bu yazmm bir bolumunde de Kibns'taki Rum basmma deginilmektedir:
" ... Kibns adasmda bir resmi bir lngilizce ve yedi de Rum gazetesi vardir.
Lefkosa'da Foni dis Kibru ve Evagaros namiyla iki Rumca ve Avil adli bir lngilizce
ile; Turkce Rumca Ingilizce kansik bir cedide-i resmiye vardir.
n_

iskele'de Do Etnos ve Enonis ve Horyadika ismiyle u9 Rumca ve Leymosun'da
Alithya ve Salphinks isimlerindeki iki ceride ki haftada bir kere nesrolunur.
Rumca gazetelerin tutmus olduklan mesleklerini yayin icin her birini ayn ayn yazmak
okuyuculanmiza anlatamayacagumz kadar teessuran davet eder mulahazasiyla sarf-i
nazar ettik.
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Su kadar biliyoruz k:i, Rum gayretine Kibns sadasi vererek nefret verici ittihat ve
hak:ikatleseslerini istedikleri yerlere aksettirmek istiyorlar ise de baykus gibi sadalan hosa
gitmediginden tesirat-i matlubesi hissolunarmyor.
Insallah okuyuculanmiza bu gazetelerin miinderecatman bazilanm gazetemizde
dercettigimiz zaman hem meslekleri anlasilmis olur ve hem de ne gibi fik:irler tervice
cahstiklanm gorm~ olurlar.
Sunu da ilaveten soyleyeyim: Rumca gazetelerin muhbirleri olmadigmdan rm nedir,
gazetelerini doldurmak icin sadaka ihtimali olur umidiyle havadis tazyiinde de hiiner izhar
etmeleri her muharrire nasip olmayan hasletlerden ve gazeteyi havadis olmadigi halde de
doldurmak lazime-i halden oldugundan fazla bir sey scyleyemeyiz.... "
Zamanm yine ilk sayismdaki sunus yazismda gazetenin nasil zor sartlar altmda
cikanldigr bir bir sayilmaktadir.
Gazeteyi cikarmak icin bir araya gelenler ise soyle tanrtihr:
"Gazetenin imtiyaz Sahibi: Tnccarbasi Haci Dervis Efendi.
Bali yazar: Muzafferiddin Galip Bey
Fahri Katip: Faik Bey
Sandik Emini: Asim Bey
Uyeler: AsafBey Cemal Efendi ve lrfan Beyler."
0 devrin Rustiye Okulu Basogretmen Hafiz Ziyai, Miiftii Ali Rifki ve Hilmi Beyler de
gazetenin yazarlan arasmda boy gosterirler.
Gazetenin basyazan Muzafferiddin Galib Bey ilk sayidaki basyazismda durumunu
soyle tarumlar:
" ... Halkm arzusu ile, Tuccarbasi Haci Dervis Efendi'nin imtiyazi tahdinde Zaman
Gazetesi'nin hizmet-i tahririyesini kabul etmekligim Dersaadet'ten ta su cezireye kadar
benim gibi bir acizi sevkeden kuvvet-i dafie-i meyusiyet hizmeti milliye edilen cazibe-1
memnuniyete miinkalip oldum ... "
Gazetenin etkin yazarlanndandir Muzaffer Galib. Zaman Gazetesi'nde yazmak icin
istanbul'dan gelmistir, Yasarmna dair aynntih bilgiler yoktur. Kibns'ta bir yil kadar
kalmis. Zaman gazetesinde siirler fikralar kii9iik oykiiler makaleler yaznusnr. Gazetenin 8
Ocak 1982 tarihli sayismda yayinlanmaya baslayan "Bir Bakis" adh roman da
Muzafferiddiin Galip Bey'indir. Bu roman Kibns'ta yaymlanan ilk Turkce
romandir.Gazetenin etk:ili giicii olan Muzafferiddiin Galip Bey 1982'nin Eyliil aymda
Kibns'tan aynlmisur.

Ayriea Zaman-II Gazetesine bakngmnz zaman Ksbris'm bir eok agtz ozelligine
rastlamaktayiz, Bunlara ornek olarak su kelimeleri verebiliriz:
POTiN (AYAKKABI), KAPU (KAPI), SANJ?UK (SANDIK), NUMARO
(NUMARA), FANELLA (KAZAK) ,GER(:E (GER(:I) ...
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Ayrica gazetede bir eok tarihi olay hakkmda bilgi sahibi ohnaktayiz. Bunlardan en
onemlileri: GiRiD FACiASI, KUBA iHTiLALi VE ~EKiRGE VERGiSi. ..
Bunun yanmda toplumsal olaylar da gazeteye yansunaktaydi, Ornegin ailelerin
eoeuklarnn okula gondermemesi sorunu bunlarm basmda gelmektedir.
Zaman gazetesi haftahk cikan bir gazeteydi. Padisahci olan bu gazete Kiraathane-i
Osmani'nin de yaym orgam idi. Gazetenin amaci Mesrutiyet ve ve ozgurkluk
dtlstmcelerini bogmakidi.
(SON SAYISI 2/9/1900 TARiHiNDE 423 SAYIU NUSHADIR)
ismet Konur KIBRIS TURKLERi adh kitabmda sunlan soyluyor:
"Zaman gazetesi bir sene intisar ettikden sonra aralarmda ihtilaf ciktrve ikinci sene
dogrudan dogruya Haci Dervis Efendi'nin kendi nam ve hesabma nesriyat etti
Zaman gazatesinin bashca gayesi Abdi.ilhamid'e kulluk etmek ve o tarihte Mesrutiyet ve
Hurriyet lehine uyanan uyanan gene fikirleri bogmaku.
Zaman'a muharrir olmak uzere o tarihlerde istanbul'da tahsil edip Lefkosa'ya donen
Bodamyahzade Sevket Bey'le Ahmet Tevfik Efendi getirilmis ve nesriyata germi
verilmisti.
Bu nesriyat sayesinde Haer Dervis Efendi'nin ismi Yildiz'a aksetmis ve ehemmiyet
almrsti.Kisa bir sure sonra Haci Dervis Efendi'ye istanbul'dan "Mir-i Miran" rutbesi
gelmis ve Haer Dervis Pasa olmustu. Fakat bir muddet sonra ZAMAN muharrirlerinden
bazilan Dahiliye Nazm Memduh Pasa'ya ve bazilan da Adana Valisi Bahri Pasa'yi
harekete getirerek saraya saldirtn ve Haci Dervis Pasa'mn pasahgmi geri aldirtti.
Pasahk elden gittikden sonra ZAMAN gazetesi kapannus ve muharrirler de dagmmisnr.
Zaman Gazetesinin nesriyatta bulundugu muddet 9 sene kadardir."
Aynca gazetede bir 90k konu hakkmda yazilar vardir: Bunlara goz atacak olursak:
Mutenevvia' kisnu; 299., 300., 301., 302., 303., 304., 305., 306. ve 307. nnshalarda
bulunmaktadir.
Kism-i Fenni kismi 300., 301., 302., 304., 305., 306.ve 307. nushalarda
bulunmaktadir.
Havadis-i Mahalliye kisnu; 299., 300., 301., 302., 303., 304., 305., 306. ve 307.
nushalarda bulunmaktadrr.
Havadis-i Ecnebiyye kismi; 300., 301., 302. ve 305. nushalarda bulunmaktadir.
Kism-i Edebi kismi; 301. nushada bulunmaktadir.
Telgrafhaberleri; 300., 301., 302., 306. ve 307. nushalarda bulunmaktadir.
Cumle-i Siyasiyye kismi; 301., 304. ve 306. sayfalarda bulunmaktadir.
I'Ianat kisimlan ise tum nushalarda bulunmaktadir.
Aynca 299. nushada ELVEDA SEHR-i SiYAM isminde bir siir bulunmaktadir.
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SAYFAl
NUSHA299
ZAMAN
27 RAMAZAN EL MUBAREK 399
6 ~UBAT 313
18 ~UBAT 1898
PE~iNEN E~TER:
MEMALiK- i ~AHANE i<;iN ON BE~ GUNDE iKi NUSHA BiRDEN
GONDERiLMEK UZERE SENELiGi POSTA iCRAATIYLA BERABER iKi VE
HER HAFT A AYRI AYRI iSTEYENLER i<;iN iKi BU<;UK MECiDiYEDiR. BANKA
OLMA YAN MAHALLELER i<;iN OSMANLI PULLARI DAHi KABUL OLUNUR.
CEZiRE DAHiLi tctx POSTA iCkAATIYLA SENELiGi SEKiZ ~iLiNDiR.
LEFKO~A i<;iN YALNIZ BE~ ~iLiNDiR.
iLANATIN BAHR-I SATIRINDA iKEN TEKRARI HALiNDE BiR GURU~ ALINIR.
DERSAADETTE .•........ EFENDi
OLUNUR.
MAHAL iDARESi
KIBRIS CEZiRESi LEFKO~A'SINDA SARAYONU'NDE
(ZAMAN MATBUASI)
UMUR iDARE VE TAHRiYi: MUTLAK HUSUSAT i<;iN SAHiP iMTiYAZ VE
MUDiR SAADETLi AHMET DERvi~ PA~A'YA MURACAAT OLUNUR
HAFTADA BiR CUMA GUNLERi NE~R OLUNUR OSMANLI CEZiRESiDiR.

HUKM-ir LAHK
Vuku'a bulan sebut seriye binaen mahkeme-i seriye caneb aliyesinden sadir olan
'alam seri hnkm menifince sehr-i Ramazan muneffer-i tensanm gare-i garasi Lefkosamiz'da
Pazar ertesi giiniinden itibaren edilmis idi.
Tuzla vesair kazalarda gare-i garay mezkurenin sehudedul sahadetleriyle Pazar
gecesinden sabet oldugu cezire mahkeme-i seriyesince istihbar kahnmasi uzerine mezunen
balhukm olarak Tuzla iskelesinde 'azimet eden mahkeme-i seriye bas katibi Mukarremetlu
Ahmet Muhittin Efendi tarafmdan salfel-zikr sahidler istima'olunup mukteza-yi seriyesi icra
edilmis ve binaenaleyh ibtida-yi Ramazan ser fersanm Pazar gunu olduguna hukm seri lahk
olarak yirmi yedinci Cuma gecesi leyle-i mubareke-i kader ve tekmil seisin itibanyle Sain
giinii de aid semid nazar olduguna dahi lazim gelen 'alam ser'iyesi ada olunmustur.
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LEYLE-i KADER
Aksamki Cuma gecesi leyle-i mubareke-i kader olunmakla tecalikah feyz mutlak olan
kahp ehl-i iman onun ku-yu zat bigayat ile bir kadeha tenennilr edip balhususa Ramazan
mtmeffer tensandan bergah kebirya penah cenap rab'el alernine kemal ahlas ile metvece
bulunmus olduklanndan dolayi bu leyle-i celile-i semd avare cehrelerde bir nur-u ibtisam
birak aksam olmakta idi.
Umum ashap ahlas Cenab-i Hak'm boyle bir lutfu mahsus mukaddesine nail
olunmakla diyanen muneffer ve garake-i ihsan bipayam olduklan Hazret-i Rab alalmiyene
kalben mutesekkur bulunduklan sirada cumlesinin lisan sadakati ve kil celil seydul milrselin
ve amiral muminin Efendimiz hazretlerinin vecaib evliyadan olan d'a-yi devam emr ve ikbal
ve afiyet Cenab-i Zillullahileri ars aluya kadar isal eylemislerdir.
Hemen Cenab-i Rab Metmal Halife-i Faruk hasal velinimet bi imtihan senketli,
kutretli el-gazi (Abdulhamit) Han Sani Efendimiz Hazretleri'ni taht aleybahat
humayunlarmda bir karar ve bilcumle millet teb'e-i Osmaniye ve sadaka-i sahanelerini
demadem eltaf samle-i el afak Hazret-i malukanelerine nasleyetle bahtiyar buyursun.
AMiN.

EL VEDA
Elveda ey sehr-i azim elsan el-efrak Ey vasel-hasan bu iftirakm Bagnrmzi bir Hun
koklerimizi mahzun ab-dide istiyakmnzi ceyhun eyledi siyam nehanndan ve kiyam
leyalinden kalub o kadar kesb cela etmis, 0 derece envar hulasa gark olmustur, Ki bu gunun
tarifine mumkun degil kal kalmarmz mukteder olamaz.
Ey sehr-i elberkat Ey mevcub Ahal asat seref munevveret hasil eyledigimiz istifade-i
ahruyeden dolayi sana medyun bulundugumuz hurmet ve ragbette vuku bulan tefsirat bigaya
temizden agmaz ayn ile huzur Rab gazate verdigin zaman bu babda bizden bir gune
sikayetiniz sader olunmamasi kemal soz ve kedaz ile istirham eyleriz. Ayamet naciye-i
merhumeye ayn-i rah.met olan mah muntazam iftirakak Bizi beraber zulmet gibi kabldi, Artik
cevam ve mesahed serikemizde ifad edilen kanadil layid ve layhuseleri gormek menarette
okunan tehcid ve tahmidleri isitmek kalblerirnizi envar iman ile malamal eyleyan salah
teravihi ada eylemek Ayasofya Camii serefinde taninendaz olan sada-yi nesais istima
etmekten mahrumuz.
Bu kadar kavaid azime ahrubeden devr ve oldugumuzdan dolayi dide-i hasret diderniz
esk olmakla neskin nesi edemeyecektir. Ey mah azim el-kader ey derununda muneffi bir
gecesi hayr-i min elif sehr, ! Olen rah.met ustanm munferit ahret atik min-el niran oldugu
resul ekber ve beni muhterem efendimiz hazretlerinin lisan derdbar nebut penahilerinden sehri fezadir olan hadis-i seriflerin musbet olup bizler dahi atika dahil olarak bu yuzden bir
istifade hasil edebildigi bilemiyoruz.Cunku gerek sayemlede gerek kiyamkede muknezayi
beseriyyet vukua gelen teksiratmuzi metrefiz. ·

Alaman: Ey sehr-i celil el-kader her ne kadar ayam-i mubareke ve leyle-i celile ki
layik olan hurmet ve tazimede kusurumuz vaki olduysa hos gorup huzur ekdas perver dekarde
tesnesi oldugumuz ab zelal sefaattinden biz, mah.rum etmek:le beraber dahul cinnet ve
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miisahade didar elhibe mazaretimiz babmda husn -ii delaletine esd ihtiyac ile muhtaciz.
Elveda ey sehr-i siyam elfirak ey mah kiyam Cenab helak 'advalek ve kainat 90k seneler dahi
camii ahvan denmezle beraber ayam-i meyamm celilindeki nesayh dinye ve manaf' islamiye
ile istigbal eden (ZAMAN) hiddet mecaleset beyarundaki Kemal Sadik ve istikamet ve ser ve
esref vaatle idrakim meysir buyursun.
AMiN.

ELVEDA ~EHR-i SiYAM
Sefaat kabul bize yevm nedamette azmen
Veda olsun sana bizden memsuhun rahmet
lnayet kalb bize yevm kaza ..... mir-i Sultan
Veda olsun sana bizden mahzun rahmet
Besaret onlara kim bildiler kadar kemal iizere
Inayet kalb veda olsun sana ey sehr-i rahmet
L nazar eyler aman gelsin abd-i mebrur
Fezahat onlara olsun veda ey sehr-i rahmet
Cihanda mecrum ve meznub su kul memnaz degildir
Sefaatten amid kesmez veda ey sehr-i rahmet

*******
Seb kadarm bilmez kadrini ala kadar ahali
Masumun bilemez kadrini alasiyam ahali
Bu mahde nazl oldu ayat kiran ferkan
Bu kiranm bilemez kadrini ala ..... insan
Bu dinin kadrini bilmez deni ..... 90k insan
Bu milletin perveri ..... sevgili dostu
F dergi makarm arsm alt ust
F ana olsun ki oldu ..... insan
Sefaat

bu sat ve ala
F sarab hoz .....

.

Ne oldu bize ey ahvan birakmz senin her an
F bize her an eder i~ bu guzel kim
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Y azik bize ki meyl ettik
F onlara kim ..... ile
F bize her an
Keselim

daim
kaim
yoldas

Mehmet Mustafa'mn
Bu mumnaz

.
.
.

NUSHA:299
SAHiFE :2

iHTAR
Lefkosa'da cem halir-i kemal dikkatle yazar ..... sade alet oldugu halde itka nazar ve
helan elmas etmisler ise de helan-i sehr-i ramazan serigi gormediklerinden sabit olmayi Pazar
gilnti emsen edilmis ve tekmil setyan ile Pazar ertesi gunu sayame mubaseret olunmus ahire
haricden gorglerek sehr-i seyamm ibtidasi Pazar gunu oldugu seren sabit olmakla emsan
edilmeyen yevm-i mezkurun tezasi lazim geldigi faziletli Muftu Efendi Hazretleri tarafmdan
matbaanuza ihbar edilmekte ilan-i kifayete ibtidar kihndi.

HAVADiS-i MECLiS
MUVASELET
Gecen hafta muvaselet edecegini yazmis oldugumuz cezire-i adliye miidberi seyr-i
cezin hacefsun cenablarmm son bu sene vapurla muvaselet ederek ve zabrta-i muhmesine
beden ve mubaseret eylemistir.

NUMUNE-i BEN<;ESi
Ziraat mediri muvasebe yenadivesin tesvik ve gayretleriyle kariyesinde bir mmune
bahcesi yapildigi mehvuatlarmdandtr.
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<;ADIR DENiZi
Memalij-i hariyiceden idhal olunacak esyalan resm-i tendiye oluncaya degin yagmur
ve gunese maruz bulunmamak uzere iskele'de ve Leymosun'da vusumat karinde tebvir kiyeli
cadirlar deniz olunacagi mutheberdir.

italya'dan Kibns'a hareket eden alt! nam Yunan muhaceret vapuru yolda siddetli
firtmaya tutunarak hamal oldugu bir 90k sayadin yedi yuz tabura on ve benda-yi denize endigi
malumat mevtukemizdendir.

KEBiR-i KESNi
Degirmenin nahiyesinde nayh vuni kariyesinde bazi hakreyat icra olunur iken eski bir
kebir zuhur edildigi isidilmis ise de kebir-i mezkfu dervetinde asar-i atiyeteden bir sey zuhur
edip etmedigi hakkinda malumat ahnamanusnr.

ERMENi KAMALILARI
iskele'de mutmegen bulunan acni Ermeni kamahlan yakmdan ceziremizi terk ederek
baska mahle gidecekleri konu ertesinde gornlmustnr.

BUM LiSELERi

Rum ve sair mahl sariye-i medheseden vefat edenlerin eliyeleri mezayide-i atiye ile
fervehat olunmakda olup bunlara kimlere aid bulunduklanm bilmeyenler ucuz zan ile mebaye
ederler ve kendi ihtiyarlanyla bir 90k akl-i medmeseye mubtela olurlar bu misillu aliyeler
hemen atesde yaktlarak imha edilmesi hakkinda hukumet-i mahliyenin tedabir sedide ithaz
eylemesi lazim gelecegi meselesine harcizen nazar-i dikkati celb ederiz.

iLANAT

VERKiME(l)
(Celbnamelerin tahririne mahsus verkader)
Lefkosa kaza mahkemesi nezdinde sene 1897
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Numaro
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Medami Ahmet Aga Kara Ali Lefkosa ile mademi Aliye hadice ali Lefkosah olup
elyevm nasib menalid ve mahali na-malum meyamnda Lefkosa sakinlerinden iken el ..,yevm
mahali namlum hadice ali terfine
Lefkosa sakinlerinden Ahmet Aga Kara Ali tarafindan aleyhinize ikma olunan
davadan dolayi 1898 senesi sehr-i martm on besinci Sah giini.i kabul zeval saat-i alafranga
dokuzda isbu muhakeme nezdinde hazir bulunmamiz emir ve hazir bulunmadigimz halde zikr
olunan medaminin terfinize artik hayf vermeksizin revaseti icra edebilecegi ihtar olunur .
Zikr olunan ademi mezkur davasiyla fi 31 Kanun-u Sani sene 93 tarihli olup Hin
talebinde ve ifa kilmmak sartiyla dengiz bulunan on iki lira ve tarih-i celbnameden akcenin
tamamen itasma degin senu-yu yi.izde dokuz faiz ve mesafirleri taleb ve idma etmektedir.
1898 senesi sehr-i seyatm ikinci Carsamba gi.inil tasdir kihnmisur.
Mabedi vekili
Yuvami kanum idi

Ihtar isbu celbname medami yahud o vakati tarafmdan imza edilecektir
LEFKOSA KAZA MAHKEMESi MUHRU

Lefkosa Kaza Mahkemesi nezdinde Reis Efendi huzurunda mademi Ahmed Aga Kara
Ali Lefkosah olup gaib bulunan
Mademi vekili Mister Bovani Konumisdi bu gi.in meclis huzuruna gelerek vukuu
bulan davasmda ileyha zemininde ihrac etdigi celb namenin ne yolda teblig edileceginin
beyam icin bir kata emrin isdanmtaleb ve istidma eylemis ve medayenin bedalethayif akadesi
aldiktan sonra madema ileyha aleyhinde ihrac olunan bir kata suretiyle isbu karann hirer kata
suretlerinin meclis kapismda olan o heye ilsak ve hirer kata suretlerinin zaman-i ceridesinin
iki nushasiyla halka isamesiyle celbnamenin
mezbureye teblig kihnrms ad olunacagi ve
mehakeme mezkur i~ bu 1898 senesi Mart'm on besinci Sa11 gi.inil revit kilmacagmdan is bu
karar ile emr olunur.
34 Kanun-u sene 98 Tarih-i emr
1 Subat sene 98 tarihinde emr verildi.

LEFKOSA KAZA MAHKEMESi MORRO
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YERLi TUTUN FERV AHTI

Tutun fervaht etmege rahsetpesi olanlar arzu etdikleri halde yerli tutiinii dahi fervehat
edebilecekleri ve komiser dairesinde zirahat madiri katibi mister serkidiye muracaat etdikleri
halde toptan bahr-i fayesi otuz sekiz bucuk fervese mebaye edebilecekleri ve on dirhem
tntnnleri paketler dervenlerinde lark ve lark bes ve elli paraya kadar fervehat edebilecekleri
daire mezkur tarafmdan almis oldugumuz ilandan anlasildigmdan ve zaten yerli tutununun
icme tath ve hafif oldugundan bilcumle tutnn bayilerine ve tityakilerine gelirine tavsiye
olunur.
lbtida-yi Subat sene 313 'den itibaren ispanya ve Budima mezaideye verilmis olmakla
buldugu halde Budima ciftligi gaye-ye Subat sene 313 'de esliya ciftlig! ibtida Mart sene
314' de Baf' da icar olunacagmdan talibi olan esbak Kibnsh Mehmet Pasa merhum ve resesi
vekili Bodamyalizade mukarremetlu Safvet Efendi'ye muracaat eylemeleri ilan olunur.
(Istanbul' da bulunan hemserimiz Akif Beg tarafmdan Kibns gazetesine goturulen
mektubun birsureti olup irsal olunmus olmakla derc edilmistir.)
MUHARRER EFENDi
Zaman gazetesinin 389 numarolu nushasma Kibnsh Akif imzasiyla derc olunan
itirazlardan ne de ona karsi gazetenizle edilen itirazlardan simdiye kadar haberdar degildim!
Hatta hemen hemen iki iki bucuk madde karar ki muneldem olan bu cazireden mektub
ve gazete alamamakla menyus esbab-i hakikiyesini aramaya vakt bulamamakta del mukadder
mahzun idi. Nihayet tefriyen yirmi gun evveli §U hali arz vekaye esrin mektup ve gazetelerin
gelmemesi esbabi Zaman gazetesinin sahib imtiyaz ve madiri saadetlu Dervis Pasa' dan
sordum:
Pasa-yi musarnlleyhin lutfen ve mesarime-i verdikleri cevabi ise ancak dun lngiliz
postahanesinden tahdili olarak alabildim.
Gazeteler metlesalen gonderilmis oldugu halde adim ve suvane onlarda hayrette
kahyorlar .Mamafihe vasil olmayanlann birer danesi tekrar bir paket edilip postaya
yaziyorlar. Tafh degil mi? Bunlarda vasil olmadi ! ! ! Adim ve usulu isbati seval edildigim
Ingiltere posta memurlanndan ise terdidle kansik cevabdan baska bir sey almdi. Hele bereket
versin ki zaman gazetesi idarehanesi bir ihtiyat olarak gazetenin mezkur makale ile terfiden
edilen itiraz ve cevaplan havi olan akamet kesip lefan gonderilmis iste bu surette ben de
kucahal ile ceryan mesailden haberdar olabildim. Ya Zaman gazetesi bu ihtiyau etmemis olsa
idi inzar karannda mevkim mizah ne suretle ne kadar suftelerin devramna meydan
verilecekdi.
Ah hain posta memurlan ah!!.. Dogrusu ya azizim bu babda siz de pek bi insafta o ne
kadar o izhar hak ..... basihp ilan hakikatte hata bulan bendenizi insan okudukca mecba
gazetelicikde bi tarafhk var rm etmis diyecegi gelir. ! ! !
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Hakim ola davaci mahzur dahi sahid ! 01 hakimenin adil umud olur mu? Hakiminden

gelelim bahsimize! Evvel emirde sizi temin eylermege makale-i mezkurenin suret-i dercinde
biiyiik bir yanhshk vukua gelmistir.
Zira hakikaten bu makaleyi hen menufi yedirmek evrak mustervekesi meyarunda
bulmus binaenaleyh Kibns' dan avdetten sonra yazilrms olduguna < cunki bir baskasi
tarafmdan yazihp da miitevfi yedirmek kupa eyledigine dair hie bir amarmeye tesaduf
etmemis oldugundan > hukm eylemistim.
Hatta bu makaleden belki de daha buyuk bir mikda yazarak pederin evrak
mustervekesi meyarunda nasil olup da almaya gecdigin ve on bes sene evveli ceziremizin ne
halde bulunup simdi ne terki gosterebildigini ve vataniyet ve ahveti mahbetinin derece-i
cemiyetini ve elhasil ithadm vucub ve luzum katiyesini ve bedermek vataruru ziyareti
esnasmda olan haysiyetiyle avdetinde gorulen tagirini tavzihen ve tesrihen beyan eylemis idi
ki bundan da maksadim sair makalelere de oldugu gibi ali kadar ..... ibtiba-yi vatana karsi
hidmet-i cediyede bulunmaktan vekili elhusus munazil terkide anmakda olduklan hutuvati
hal betaidden tecrid edip surar-i memkeneye kalb eylemek icin tesvik ve tergiden ibaret idi.
Ancak tezase bu makdemeyi bir pesteye mucves makale-i istihraca vakt
bulamadigmdan dolayi da bir hafta sonra diger yesteyi tevhid eylemis idim.
Revs hale nazaren bizim makdeme arada senayih olmus diger makale ise vasil olup
altmda imza kurutamamakla (bir vech emsal) unudulmus zaruyla Kibnsh Akif imzasi
konularak nesr edilmis ah o hain posta memurlan ah! ! ! lste bu surette zamaru teflite sezip de
bundan istifade ettirerek meza-yi hakikiyesine temas temas etmemek sartiyla dahiye-i tefliye
sevk eylemisl ! !
Evvel emirde sozlerimin sadetine bir han aramaz ise de sozii merakdan kurtarabilmek
vahimen <kal-i ahbadi ..... hey ihsan> ayet-i kerime-i ..... ve < kal-i elhayir vala vakt> hediyet
tebuyesinin ..... akah eylemekle beraber bir kimsenin lehinde bulunmazken siikut etmeyip de
bela tahkik aleyhinde bulunmaruzdaki isabetsizligi made-i isbat etmek icin diyebilir ki benim
Zainan gazetesiyle bir 90k makalelerim nesr olundu ve ezan cumle meksam takdirde
gazetenizde zikr olunmus olan <mehasen elemhal milnayh elamel > ser ohasiyla baslayan
makaleler gibi degerlileri de bulundu eger sizce mafhuz ve mazum ise bunlarm icinde ahri
tarafmdan yazildrgi halde sahabet olunmus bir danesini bulunuz meydana cikanmz sayen :
ahri tarafmdan yazilan bir makaleye imza vazih etmekde ne gibi kaide olabilecegini ve benim
istifademle kimlerin mutezzer olmasmdan ne gibi mahsat-i zahireye tevcih edecegini isbat
ediniz 9ilnkii arz ve beyandan variste oldugu oldugu vechle market-i kasab bunu istifede-i
gayr-i mesrumunun meradifidir.
Sanen: mezkur makale veya risale bedrim tarafmdan yazihp meydana cikan medhi her
kim ise onun tarafi.ndan istifnah edilmis olmasi da muhtemel iken bir ihtimale imkan
verilmeyip de sahs mum-i aleyhin ifadesine kanaat ..... husus mektub oldugu ..... ile yedirmek
bir ..... etmemesiyle vazih eylememekle neticede evladmi efsa-yi esrara sevk edecek zelfiletten
bir aks eden dolayi telmih suretiyle olsun olmus bir zam-i ..... her tiirlii ahvalinden el cekmis
olan bir metin hatirasma adim reyatten istifadeniz ne oldu veya karsin kerem ne suretle
miistefid edildi? ..... hangi esrar kas olundu. Bunlan isbat ediniz. Cunku tekrardan mustegni
oldugu vechle gazetecilerin meslegi ibtida-yi cekinin tenvir ezharu ahven definin fevaid-i
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mazuye madiyesider.Raben .Islamiyenin bir sarti dahusnu zana memur olmadan ibaret hangi
mesavi-i ahvalim sizi kayid etti de surup isin kethane vakf olmaksizm sanki hazine-i adem
kabze-i nushaymruza gecmis gibi ilan-i muvaffakata mesaret eylediginiz acaba bu tashiriniz
..... ahvan-i vazime ne kazandidimz? Yekdigeri hakkmda . .... suve ..... diyeyim ya bunlar
muveccedine cahstigmnz ve ittifak
nihacem efkar belki beni karive-i
saydmyor! ! .

Hamen: ciddiyetten sapip da istihza tarikiyle isi efbencilere yani, akbabalara
kokonozlara havale etinek neden olsun ?
Siz tarifemi muktedir degildiniz? Ya bundan maksadmiz dogruudan dogruya benimle
gelinmez mi idi? Mucilen sahsimdan simdiye kadar size ne mazaret erisdi? Idma edebilirim ki
heniiz ne sekilde oldugumu icinizde anmayanlar haneyanlara nisbetle pek 90k hem olandir
pek ..... ki tarifine vaktim musaid degil.
Su halde zan ile iftihar eden bir kardesimize belki de sayan hurmet olan kardesimize
belki de sayan hurmet olan kardesimize yakisir rmydi ki bilmedigi takmadigi ve hususuyla
hakkm (lekd-i kermena beni adem) nas-i celili ile vasf eyledigi itay-i cinsinden ahvan
dininden birisiyle istihza eylesin? ..... tank-i medeniyetde bunun meblah oldugunu
gostermekle taklid ezhamna beseri olsun? Kardesim sizi araz-i noksaniye kariye-i ..... sayiyor.
Saden: Yine yakisir rmydi ki ben vatanda sermeden binde birini tarumadigim ve
onlardan bir ~ey beklemedigim halde menfaatlerimne . . . . . hususatda sametlerle itab fikr
edeyim yazi yazayim da ..... ahvatim hakkmda olan su samimi ....., hesabanrm tesvik ve
tergiyle lefselaya cekiniz bir de muvahaza ve isthzallerle karsilamp al iste bu ..... bu husn-u
tebatma mukabil mukafatm diyesiniz?
Ve hem de alin vekili olmak gazeteci bulunmasi suretiyle idare-i efkar edesiniz?
Kardesim siz heniiz seytaniyeye unvanat nefsaniyeye mezub oluyorsunuz
Sabe: ay akyoncu baba saka ola kusur etdik ki gozliigiini.i takip da kendi kendine .....
hezalara dahyor. Sanki bu naklerde gorulen idraksizliginzebuti etmis gibi her on adilen bir
seyine bela nail el uzadiyorsun daha birisine evvel hnsn-u tevcihetine dal olan mektublanm
ve mektublanmi. ..

299. NUSHANIN 3. SAYFASI EKSiKTiR •..
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NUSHA: 299
SAYFA:4

Mamafih devletli esbab terk ve tedisini yalmz ilm servet melil kesf ve istihrac
edebildigi cihetle bu alemin tarihe olan siddet luzumu da miizekker degildir. Devletlerin
kuvvet ve migneti ahaliyesinin nufusuyla serveti nisbetinde olup nufus ahalisinin servetin
tezaidi de ilm servet mahalde gosterilen esbaba mubteni bulundugundan bu sebebler ve
azime-i tarihiyenin esbab asliyesini teskil eder.
Tarihte hayli matlub olan mesailin en muhimi: Falan devletin sevket ve azimet kesb
eyledigi ve falan devletin nesinden dolayi oldugu meselesi olup buna yalmz ilm-i servet melil
bir cevap kafi verebilir.
Murhin bilcumle hukumetin ibtida-yi emrde u9 ikbale vasil olduktan sonra refte refte
hakiki edbare dusecegi kiyas batlane binaen akvamm eshas misillu edvar erba-i hayattan yani
mesavet sebab kemal olan seyhuhat devrelerinden kezar etmege mecbur bulundugu beyamyle
bu inkilabm tevzib zihabne duserler ise de temakib daima ve tevali etmesiyle bir kum daima
gene bulunacagma ~u mukayesenin muvafik akl ve hiikumet olmamaga zahirdir.
07 ilm-i servet melil ile cografya ve istatistik

BEYNiNDEKi MUNASEBET
Cografya ahval tibbiyeyi tarih ve istatistik 'adad vasitasiyla ahval ictimaiyyeyi tebyin
eylediginden ilm-i servet melil eylediginde malunetine sediden muhtacdir. Zira erbab-i ilm
servet bu iki ilmin temhid ve beyan eyledigi ahvali mutalaa ile konunun tesirine peyda ederek
esya-yi nafie ihtihsaline ve tezaid saadet hale mefid ve yamzur olduklarma <lair bir netice
istihrac edebilir.
MABADIVAR.
Malumdur ki Pastor nam-i hekim ve merhumun kesfini takip eden su son senelerde
mikrop nazarisi hemen her hususta kabul ve isbat edilmek te ve bu sayede celil tibda ve
..... artmaktave tebabat ise akillara hayret verecek derecede aynlmaktadir.
Pastor'un gayr-i kabul red olan ve btitun ilm-i insaniyeti kendisine rniltesekktir ve muntedar
kilan emraz entaniye ve kuduz ve hayvanlara arz olan sarbon nam-i maraz mestuligin
boceklerin husus hastahklann ve elh esbab hakikiye ve zatiyeleri hakkmdaki kesfiyaundan
evvel esbab mevcube-i marz meyasema ile hararet ve berudete esnad olunurdu. Halbuki bu
gun esbab mevcude olarak mikrop denilen hastahk tahimleri - ki ufak hayvanciklardir. - Ve
bazi hastahklarda esbab muhite olarak soguk kabul ediyor. Meyasema tesbiri ise daha henuz
mikroplan kesf edilmeyen hastahklann esbab mevcubesine etlak olunuyor. Esbah mevcubeyi
tedabir vakia ile gidermek mtlmklin olamadigi noktalarda esbab mtihimeye meydan
vermemek besere aid bir vazife olup umumun memalik metmenede Hafiz ..... ragbet gunden
gune artmakta ve ..... hastasi nemayan olmaktadir. Ceziremizde Hafiz elsihatin demek
oldugunu tayin edecek zevat hemen mahdud gibidir. Hafiz aid ragyetinin ne gibi belayasi
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olacagnu tarif etmek ve anlatmak hayli zamana ve bir 90k sahifelerin dolmasma tevkif
ettiginden bu hususda en kisa tebir ile ifade etmek lazrm gelirse ( .. ) demek kifayet eder.
Hafiz Eshat'in malum olduktan sonra sahiyede beyamm Iazim gelip bu nekcumde
makale-ifeniye nami altmdaki makalelere ali kadar milletime bir hidmet ediyorum
zannederim.
Bu gun arz edecegim kism-i fenni sahi malbusan aid olacak ve bu hususdaki kuvaad
sahiye malu olunca soguk esbab muhyesi olan emraza bir dereceye kadar sed hail cikilmis
bulunacaktir.

MALBUSAT

Hilkat ademden beri vucudu her turlu tesirat harciyeden muhafaza icin sath cildi
setraydan esyaya lebas donmus ..... tasmmakta bulunmustur, Ahval tibbiyeden olarak o
zamamn elbiseleri kaba saba bir sekil kiyafetle iken terkibat asir ile bu giinkii derecesi
kemale varmis vayleride teskilen daha ziyade tekemmul edecegi memul bulunmustur.
Malbusat icin zaman kadimin istimal ettigi medeni, nebati ve hayvani muaddan bu gun
medeni kisrm hemen terk olunmus gibi ve hilkat beni beserde memalik serkiyenin steak
olan yerlerinde iskamn memul bulunmus nebati kisrmm ziyade istimal edildigi maznun ise
de bu gun en ziyade mistimal olan hayvani krsmidir. Tekmil hayvanatm bunlan ve
hususda kabul istigmal olunmakla beraber koyun yiinii hepsine tercih edilmekte ve
malkemize cikan milyonlarca dahi fabrikalanrmzm ..... ile ahrup memalik ecnebiyeye
gonderilerek ile bir takim muamelattan gecdikten sonra gali fiyat ile yine bize satihp
cuvallar dolusu zavalh altunlanrmz yabancilann kasalanm doldurmaktadir.
Su son asirda istigmali derece-i fevkalede vasil olan ipin ise ytmden sonra hevas sahibi
cam olup bundan sonra da pamuk ve keten icin nazar-1 dikkati celb etmek lazimdir.
lpek dahi memaligimizin en yashca haslatmda oldugu halde maalesef bunun icin de
bir fabrika ecnebilerin istifadesine arzulan derecesinde yardim ediyor.
Muad mesnudan nakl ve gayr-1 nakil hararet haselerine malkitten ileri gelirse
dehakikatte hie birisi gayr-i nakil olmayip yiin ipekten ipek pamuktan pamuk ketenden
ziyade harareti az nakil eder.
Amid muad mezkureden yapilacak elbiselerden hararet ganzeye tebir olunan vucudun
hararet tibbiyesini tesirat hariyiceden hangi suuf ziyade muhafaza ederse digerine merci
olup bu ise arz eyledigim vech uzere mertebe-i sebute varrmsdir.
Bundan baska kus tuyu gorenler mevcut olmamakla beraber elvamnda tesiri vardir,
Beyaz renk daha az nafil
hararet oldugu isbat edelmis olup kalm ve seyrek
dokunmus beyaz yun kumaslarcttmleye mercehdir. Bir kumas ne kadar kalm ve seyrek
nusha malek ise o derece gayr-1 nakl hararet ve muvafik sihhat ve ne kadar ince ve sik
dokunmus ise o nisbette az nakl hararette ve gayr-i muvafik sahttir.
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Mesela keten ikinciye zikre sayan bir misaldir. Su
bulundugu zamanda gayet seyrek kalm yiin
.

mevsimde havaalarm siddetli

DOK TOR MEHMET BAHAA TTiN

MUTENEvviA

HAZRET-i SULEYMAN ALiYE-Yi iSLAM'IN BiR HUKM--0 ADLANESi
TERCUME:

Bir gun Sam hakimleri hayli muskil bir davadan dolayi Hazret-i Siileyman
Aleyhesselam istihsal reyi icin muracaat ettiler.
ilk adam henuz vefat eden gayet zengin bir tiiccann oglu olduklan ve her ikisi de
vares mesnu bulunduklanm iddia ediyorlardi. Filhakika her ikisi de tuccar tarafmdan
btlyuttllmus, beslenilmis, terbiye edilmislerdi. Tiiccar hayatta iken her ikisini depek cok
sevdigi goruluyordu. Lakin her daim diyordu ki (Bu ikisinden yalmz bir tanesi asil oglu )
ve fakat . . . . . hangisi ..... bilecegini ..... etmiyorum.
Tiiccar olunce, hangisi oglu ve varis olabilecegi zamamnda munazaa bas gosterdi.
Sam hakimleri her ne kadar akil ve feraset ve guzel muhakeme etmeleriyle iktisab sohret
etmislerse de bu kadar supheli bir davayi hal ve fasl ederek icra-yi hiikm edemediler ve en
nihayet davayi
zisane ersal ve takdim ettiler. Hazret
iki
Tacirin viicudunu
tabut derununda oldugu halde celb etmelerini emr ve ferman duyurdular. Davacilar huzur
nebaide isbat viicut edince Hazret-i Siileyman buyurdular ki : (Herhangimiz bir demir
cekic ile pederinizin vucudu tabut icinde oldugu halde ilk darbede tabutu kim kirarsa
mirasi ona hiikm edecegim.)
Nobetciler o anda demirden memul bir cekic getirdiler ikisinden biri derhal cekici kaparak
kemal-i istimhal ile tabutun tizerine vur kuvvetiyle orunce hafif bir aks-i seda hasil oldu.
Lakin digerine ..... nobeti geldigi vakit ..... derecesinde oldugu halde bagirarak:
Hayir hayir! Ben pederiminn tabutunu kiramam! Bu fasl dinaet karafede bulunup da
varis olacagima kardasimm miras almasmi tercih ederim dedi. Bunun iizerine Hazret
emrane ciddi bir tavir ile:
Ey ogluml Tiiccann hakiki valid mesruu sensin: Pederine ibraz etmis oldugun hurmet
ve raayetinle nasil ki isbat ettin. Mirasm kafesi senindir. Buyurup fasl-i <lava eylediler.
MUTERCiMi: KIBRISLI HAFIZ CEMAL
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TUHAF BiR FIKRA

lngiltere'de gene Ingiliz biri dul bir kadm ile izdivac eder. Merkum gencin pederi dahi
dul kadmm kiziyla izdivac eder. 0 halde gene Ingiliz'In hem pederinin zevcesinin pederi
ve hem merkumenin oglu oldu ve pederinin dahi kaympederi oldu. Zevcesi dahi pederinin
kaym validesi ve zevcesinin k121 oldu. Bir muddet sonra lngiliz'den bir cocuk olur.
Merkum cocuk zevcesinin kizmm kanndasi ve pederinin oldu. Bir muddet sonra pederinin
dahi bir cocugu ..... eder. Merkum cocuk kanndasi oldu ve zevcesinin dahi oldu. Kendisi
dahi babasmm oglunun dedesi ve oglu olmustur.

iLANAT

<;iFTLiK ..... :
Poli ciftliginin otuz husada yirmi alt! husasi sabikh misillu demir bash buyuk ii9 yuz
on dort senesi Mart'mdan itibaren seneligi kefalet mutsebere ile Mart mezburun
ibtidasmda faitini bulundugu takdirde Poli kasabasmda talebine ihale olunacagmdan talebi
olanlar kisbe-i mezkurede bulunmalan ilan olunur.
MAL SAHiBi VEKiLi: MUFTUZADE HAFIZ SEFiK
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NUSHA:300
SAHiFE:1

ZAMAN
MUSEVVAL EKREM 315 I 14 SUBAT 313/ 18 SUBAT 98

AID SEMiD NAZAR
Mefarak 'abad miislime per tenvisan fabuz namtahi olan mah siyam menferet encam
tekmil selgin itibanyle umit anciye-i Ahmediye'ye tebsir rahmet rab menan ederek ayam
mukaddese-i islamiye'ye has bir azamet lahutayane ile merur etmis ve ifade-i halse-i
muminin lebriz nesat ve miistefrak sadi ve mesrat olarak hilal ferhunde fal 'abd semidi
mebsirini ve felah ve mujde bahs saadet ve necah bir isaret rebaru olmak uzere istikbale
senab eylemistir. 1315 sene-i mubareke-i hicriyesi fer ve tab kemal hilafet ve aru firuz
saltanat ile hulul ederek hadde-i mubareke-i Osmaniye'de enva' fabuzat bediarun sahe
ara-yi tecelli olmasmi makdusiyyet azliyesiyle kahp ehl-i imane elham etmis iken
hudavend sevket masir hakaru ve piraye bahs dihim saltan velinimet biimtinan ve
sehnesah celil elvammiz Sultan (Abdulhamit) H~
Efendimiz Hazretleri'nin ahd
mukarrem ..... her gtine bir ruz aid olan ame-i muslimin esbab refah ve istirahatin kafasma
.. ... mebahi olmus ve bu giin en muesser en ziyade sadi reis efkar olacak nezaherat
mahbetkaranenin sebeb miistakili bulunan mesafehat 'umumiyede sima-yi besves ehl-i
'iman natak serair vicdan olarak saye-yi celil kebirya ve halife-i resul mecneba Efendimiz
Hazretleri'nin 'inayat menabe-i hilafetpenahilerini tecbil ve tekrime hazrrlanmistir.
ihtisasat sadakat ve 'abudiyyetinden ve mensubiyetiyle mufteher oldugu islamiyet ve
Osmaniyet'inden ma'ada bir mezit mahsusesi olmayan (ZAMAN) bende-i hakebra beri
isbu 'aid meyamm bedidin seref halulundan dolayi bu melil ve devletin yeganesi ve
seriyet-i gara-yi Ahmediye'nin hars zikaderti guzide-i duman al Osman ve nur-i cesm-i
islamiyan Hilafe-i Sadik Sabret ve emr-i el muminin Faruk ..... aman el-muslimin
Efendimiz Hazretleri'nin atbe-i malukanelerine tebrikat rakit gayat malukanesi 'arz ve
takdime ve kefa-yi 'abad murninin ve efrad ve tabeme-i sadakat kezinin pirane-i lisan
mefharet beyaru olan ..... ve ikbal ve nezaid san ve sukumei iclal Cenab-1 zillullahlanyla
tezyin Cenab mesadekat eylediklerini mubarek ve mukaddes rekab kamutab
humayunlanna def ve atlaya curet eyler.
Her sene oldugu gibi bu sene dahi sertiyabet sariye makam-1 'aliyesinden tezkireler
ile da'vet olunan methizan belde-i elbise-i resmiyelerini lais oldiklan halde gecen Sah
giinii 'Ali el sabah Mahkeme-i Ser'iye' de bal-cetma Ayasofya Camii serifine gitmistir.
Ayasofya Camii serifi istiab edebildigi derecede cema'at muslimin ile memlu
bulunmaktaydi. Buruda kemal tazim ile salah aid fitr ada kalmdiktan sonra umum
tarafmdan velinimet bi-minnet halife-i ekdas Sultan Gazi (Abdiilhamit) Han Sam
Efendimiz Hazretleri'nin azdiyad emr ve ikbal ve tevafer seref ve san humayunlan daa-yi
bi-riyami isal kabulkah Rab azef kilmmistir.
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Bu vecihle ifa-yi ibadet ve 'abudiyyet edildikten sonra eshab marateb ilma ve
muthizan belde Camii Serif'in Simal kapisi haricinde safibete-i selam olan zabrta efrad
Islamiyesi ve mekteb-i adadimizin haricinde dahi yeknesak elbiselerini labes olduklan
halde saf beste-i tazim ve ihtiram olan mekteb mezkur sakirdam onlerinden merur ederek
yine mahkeme-i ser'iyeye 'avdet etmislerdir,

Sakirdan mum-i aleyhimin mecded ve yeknesak elbiseleriyle 'arz ettikleri manzure
resmin zerafetini bir kat daha artiyordu.
Diger taraftan da Polis muzikesi mars al amal hamidiyi ter-namaz habud olmakta idi.
Mahkeme-i ser'iyede icab eden tebrikat ve tenhiyat ifa edildikten sonra devam 'emr ve
alet ve tezaid san ve saltanat tacidan adye-i hiryesi ada edilerek cemiyete hrtam
verilmistir.

Burada hazir bulunan bilcumle zevat keram tathlar ve kahveler ile azaz ve ikram
idilmislerdir.
Cevame serifeden cikan ahali-i lslamiye'nin ekserisi Gime Kapusu haricinde bulunan
kabristana giderek ifa-yi ziyaret etmisler ve sonra da biri yerlerinin hanelerine giderek
icra-yi tebrikat ve azhar muhabbet eylemislerdir.

TEBRiKAT-1 SANiN VE TEBRiKA T-1 AKKiN
Saimlerin bu gun bahsis gtmudur 'aid mebrur
Ve azalann bu gUn tatil gunudur 'aid meskur
Bu gun yevm-i ma'bad oldu ..... mukafati
Serverhaburi gun me~ru . . . . . icin mebahat
Bu meydanda munafik kes siyam ahali gibi durur
Gtivercinler arasmda ..... gibi durur
Cihad gunu kacar ancak duramaz ..... naz gibi
Bu gun
yakmdan kitap ahr
Cerni' muminin ala munafik hem kafir kahr.
Ne oldu onlara kim saim oldu Hakk-i zamnda
Ne oldu onlara kim kaim oldu rah lefasmda
........ namaz diler ya Rab bu 'aidin kabrin senden
Cemal ..... guz ile .....
Guzel giymek guzel gill eylemek ile gel bayram
Siyam sehr-i kesiden gor razi ise odur bayram
Butun sehr-i
icin saimlerin bayram
Butun sehr-i
icin kaimlerin bayram
Gece gtmduz
zikr ..... bayram
Menahi merkezi ..... ile degil bayram
Cevamimda kalemah isidenler icin bayram
..........icre melahiyle degil bayram
............................icradadir bayram
.................................arasmda degil bayram
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Su insan ki ..... degil Hak anhyor bayram
Rekabette kusuretti ise memnaze yok bayram
Aman ya Rab kusur
buyuk bayram

BAYRAM GUNLERi
Ramazan ..... tensata soguklar emsali namesbuk derecede hukmunu siddetle icra
eylemekte ve hayli senelerden beri ..... etmedigi halde bu sene kesret ..... ile her taraf bir
abrasfede-i tahavel eyledigi halde aid . . . . . birinci gtmunden itibaren havalar acilmis ve
sanki de ibtida mahzun olanlar ..... istermis gibi bir sahibe-i husn ve nezaketin leblerinde
gozlerinde nemayun olan tebessumlere nesabe bir kesaisle parlamakta ve genclerin,
guzellerin gezip teneffiis etmelerine musaade etmekte bulunmus idi.
Bu firsattan istifade etmek tizere saray meydamna gelen ahali emsali ..... bir surette
kesretli idi.
Kahvelerde cahnan davullar vesair calgilann sedalan salmcak ve cmciraklarda
eglenen cocuklara baska bir setaret vermekte idi.
Sarayonu Cemiyeti boylece alafranga saat sekize kadar devam etmistir. Vakit
mezburde Hisar altma gitmek tizere polis dairesinden cikan zabrta efradi saray onunden
merur ettikten sonra tebimi herkesler dahi Hisar uzerlerinde vaktiyle bir tutmak uzere
mahal mezbure dogru sitab ettiler.
Orada dahi cirid oyunu vesaire icra olunarak ahali gnzel eglenmislerdi.
'Aid semid . . .. . icra edilmekte oldugu halde havalann guzelliginden istifade ile bir
emek dorduncu Cuma gilnil dahi Saray Meydam'nda eglenceler devam edip cemiyet
ancak ..... baglamislardir.
CENAB-1RAK AHVAN ..... EMSAL KESiRMESiYLE MUSERREF BUYUSUN. AMiN.

iHTAR
MATBAAMIZIN HER YUZ NUSHADA BiR TATiLi
. . . . . . kerim isbu nusharmz ile ceridemizin il9 yilztmcil nushasmi ne~re muvaffik olduk
ancak 'aid serif munasebetiyle Cumaertesi gunll intisar edebildi.
I'yad mebluke vesair ayam mahsusada tatil edildigi icin matbuamiz her yuz nushada
bir hafta tatil ediliyor. Binaenaleyh gelecek hafta ceridemizin nesr olunmayacagi karsm
karamimzaid ..... muratbelkati agir bir vazife oldugunu bildikleri icin onlarda matbuarmz
su madde bi-sayan gorurler,
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HAVADiS-i MECLiS
MECLiS-i KAVANiN
Meclis-i Kavaninin gelecek Mart efrancmm on altmci Carsamba gunu resm-i kesadi
icra kihnacagi ceride-i resmiyede ilan olunmustur.
Meclis-i Kavanin azahgma tayin-i ceziremiz ziraad mesadberi Mister Hadiyosun
madiriyet-i mezkure ve zaifini ida edcegi mi.iddetce Cenab-i Kraliceden Meclis-i
Kavanin'e <lair suretle imza tayin buyurulmus oldugu son nesr olunan ceride-i rahmiyede
ilan olunmustur.
Habd-1 sahidde dort gun icra kilman Abdi.ilhamit ve ..... mahal-i asayis bir hal vuku
buldugu sayan-i teskirdir.
Ceziremiz vali ve kilike defterdar hazreti bir haftadan beri Magosa kazasmi
devretmekte olup gecen cihar seniye gi.ini.i Lefkosamiz'da avdet etmislerdir, Aid semid
fetr-i mi.inasebetle musarulleyh magti belde ve sahib-i imtiyazimiz Pasa Hazretleri ile sair
mi.ithizan beldeye di.inki.i Cuma gi.ini.i ziyaret etmis olmalanyla mah elmasar tezbin sutun
eyleriz.

iKi VALiNiN MUVAZATI
Ceziremize tayin buyurulan vali-i cedid seyr valiyesi ismet Hazretleri bir mi.iddetten
beri Londra'da olup cezireye muvazati gelecek Nisan icinde vuku bulacagi evrak-1
hevadda gortilmustur.

iNSAA T DAiRESi
1898-1899 senesi icin insaat-i umumiye dairesine tahsis olunacak mubalagadan sene-i
hal cari icin iki yi.iz Ingiliz lirasi almdigi ve bunun sebebi ise bir takim issiz ketra-yi insaat
umumiyelerde isletmek oldugu mi.istehberdir.
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iCAZET-i iTASI

Ceziremiz musahir elmasmdan kaziyetlu hayli seneden beri Ayasofya Camserifinde
tedris edilmekte olan ..... serif bu kere reside-i had hitam olmakla ezkili tebeasmdan
Hurrem Zade Haki Efendi'ye gecen Arife gunu icazet ita eylemislerdir.
Soyle ki yevm-i mezkurda bedelhelak ehasir cemh-i tevrilamin mezkurde yuzlerce
ahali hazir oldugu halde kazil mumi ileyh tarafmdan olan bir tetik irad olunarak bunda
alim-i serif ile taliyen emin sayan hurmet ve rabet olduklarmdan ve ehl-i islam beyninde
ithad ve ittifakm derece-i luzumundan ve mevad-1 saireden uzun uzadiya ces ederek bir
90k nasvine eyledikden sonra icazetname-i mezkur kerais edip badeda-yi dimumiyet emr
ve ikbal Cenab-i Hilafetpenahiyi manzumen bir damat batig dahi irad eylemistir,
Mutabiken cumle-i talbun ve hazrun kazil mum-i aleyhin yed-i istadanelerini takil ederek
cemiyet-i meski elhitam plmustur.

YENi SABANLAR
Ziraat dairesi terfinden zirah icin celb olan yeni usul sabanlar eskilerinden daha ila ve
arzm imanna daha elverisli oldugu mutebamiza ihbar olundugundan bilcumle zirame i~ bu
sabanlardan edinmelerini tavsiye ve ihtar eyleriz.

iMANE
Lefke kasabasmda merate keylerinden bedvela kariyesine su ceryan ettirmek icin
iskenderiyede bulunan Kibnsh tuccar mavru sukufu tarafmdan iki yuz ingiliz Lirasi
imane ita olundugu ve fakat kariyede bulunan bilcumle kahvehanelerin kilidlemesi sart
konuldugu ve bu sart koyulurlar tarafmdan mah-i el menuniye kabul olundugu favti
gazetesinde gorulmustur.

NOKSANLIZANAATKAR
Cararsuda nolsan elvezin itmakar-i fervehat olunmakta olundugunu belediye rasisi
istihbar eylediginden hemen bunlarm kafesini musadere ederek miitcaserlerini dahi ebren
esairen olmak uzere muhakemeye deva edecegi gorulmustur.
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A<;LIKTAN SARFET

Magosa kazasmda tuccann yerinin zahire anban sarzer tarafmdan icilerek sirkete tasdi
ederler iken derdest olunmus ve muhakeme huzurunda muhakemeleri icra olundugunda
achktan dolayi sirkete tasdi ettiklerini itiraf eylemislerdir.
Arayicilar icinde nacar-i kasde karaltmm dukkana iki revmin bedende dere altmdan
sarkar dehul ederek bir 90k haber ve saire sarfet olunmus ve metcaserleri akancah u9
Hiristiyan ile bir Islam oldugu ..... tahkikatiyla meydana cikanlarak mutcaserler derdest
olunmustur.

KALP ~AYANLAR
Bade bazi kalp sayanlar mevkih-i tedavule vazih olundugundan kalpazanlann
meydana cikanlmasi icin Baf komiseri gayret etmekte oldugu ve gerek o matuz
kerimesinde boyle kalp sayan mevkih-i tedaviile vazih edildigi icin o metuz kariyeli bir
Hiristiyan derdest oldugu ve merkumun akdesinde Lefkosada bir lira yuz degni ve
kendisine bu sayanlar verildigi ve fakat kim oldugunu bilmedigini beyan ediyor.

..

"

VUKELAT
Lefkosa kaza mahkemesinin reisi Mister Lasles cenayilerinin avdetine degin Mister
Nayzer vekalette bulunacaktir.
Lefkosa' da imtidad edip mahkeme-i cezaiyede verilmekte olan hakimler .

TAHLiYE
........ kariyesindeki ..... kali madesinden dolayi maznun alim olan hasin ve kasif ve
mazlum ve mahyi meclis-i cezaiyece bir esnanyla tahliye-i sebillerine karar verilerek
dunku gun sal buyurulmustur.
Adliye-i medyir cedidiyenin tatkikat-i mevsikahanesi ve maznun-u alim mudefaalanru
ufak bir icraatla deruhde eden dava vekili Ertem Efendi 'nin bu babdaki gayret ve hayati
sayan-i memnuniyettir.
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HUKM-fJ iDAM
Meranasah Baki tefufisla bablahatu ve Konstantin bu reki nam orman koruyuculannm
kath maddesinden dolayi maznun aliye olan ve laz enyali hristo ..... nam-i sahs katl-i metad
oldugu tahkik etmesine mebni idamma hukm olunmustur,

MECLiS-i CEZAiYE
Meclis-i cezaiye zirde muharrer tarihlerde akd ve ictah edecektir:
Magosa fi 10 Mayis sese 98 sene
Iskafde fi 25 .....
Leymosun fi 30 .....
Yakde fi 6 Haziran
Lefkosa'da fi 20 .
Karine 'de fi 27 .

CiCEK HASTALIGI
Zirde muharrer karade cicek hastahgi tekmil oldugundan karantina lekv olmustur .
ve bu dtmya ve degirmenin ve istirvemal ve turhan ve belgetre ve anakodoz ve mevni ve
lefkere ve sufeteleri ve demyu .....
Kundura, ibsital pek koy artime beladan fevkez afate eyaheridoz, melutda, canuz,
lefkonuk, Aynikola, Tirmen, Yenice koy muhtarlan maharleriyle muhur ve ahali-yi
matburesi imzalanyla idarehanemize vurud eder mahzuren ayfidir.
Kibns Ceziresi Sermehnedagi
Canib-i Aliyesine
Maruz bendekanemiz olur ki 18 sene mikdam bir cok mesarif ile insa edilen kurban
bulunan ve bir an olmasi ve kundura canuz kariyelerinin Lefkosa'ya ve Degirmenlik' e
gelip gitmek hususunda ikah etmis oldugu muskilat ve sumuviyet fevkalade bir surette
oldugu insaat dairesinin tahakkuk ve mayinesiyle dahi meydana cikar bir surette oldugu
imtikadmdayiz. Mamafiye mezkur yolun meratogunu revcade kariyelerinden insasi
bizlere aynca mezar ve belge de sebeb-i menyusiyetimiz olacaktir.
Bir vech bala maruzatirmz adalet ve insaniyyet takte-i nazanndan ehemmiyete
almarak mezkur yolun yine bulundugu mahalden tamir ve mezkur derelere lazim gelen
koprulerin insasim istirham etmekteyiz. 01 babda emr ve ferman fi 13 subat sene 88.
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ZAMAN
Umid ederiz ki su mahzur mercazca nazar-1 dikkat ve ehemmiyete almarak bir koy
sebine on dordu mutcaviz karayle Karpaz kazasi ezrar edilmek icinmezkur tarik eski
cihetten insa olunur.

(NASIL SANi)
SU iSTiMLAGI
Birinci madde eli olan zayh olmakda bulunmus olan sulan husumat iskaiyece
mevkuh-u istifadeye vazih icin bir dere yahud mecareden su almak hakkmda malik
bulunan kimselere veya araziye su itasmca isbu kanunda maksen olan tertibatm icrasmdan
sonra o dere yahud hakkmda zikr olunan maksadm hasvali icin ahsen gorulecek sair
vechle icrayi malula eylemege Kibns hilkiimetin selahiyat-1kanuniyesi olacaktir.
ikinci madde zikr olunan maksad icin hazine ve huz ve sed vined ve cedvel kapisi ve sev
bolu insa ve saiv imayat-i lazime icra etmege ve insaat ve imalat-1 mezburenin icra ve
izasi icin iktimana edilebilecek hareket-i araziyi kanun-u mezkur ahkami mevcubunca
istimalen eylemege hiikumetin selahiyat-1kanuniyesi olacaktir.
ikinci madde zikr olunan madsad icin hazine ve hevaz ve sed vind ve cedvel kapisi ve
su yolu insa ve sair emliyet-i lazime icra etmege ve insaat ve emliyet-i mezburenin icra ve
ihasi icin iktiza edilebilecek hareketini araziyi kanun-u mezkur ahkami mevcubunca
istimalin ..... hiikumetin selahiyat-i kanuniyesi olacaktir.
Ucuncu madde is bu kanun ahkamma binaen deruhde olunacak insaau vali vakti bu
kat tayin edecek ve sayan arzu gorulebilecek hareketini insaat-i safeiye takdir uhde
olunmasim meclis-i kavanin vali vilayetine ..... tavsiye edebilecektir.
Dorduncu madde i~ bu kanuna binaen hareketini su hukukuna zarar tari olacagi yahud
olabilecegi tetahir edildigi ahvalde o su hukukunun mahiyet ve vesumet ve mevkumunu
atide _muharrer menval uzere tahkik-i rakide icin vali biri kendi tarafmdan tayin ve ikisi
meclis-i kavanin karanyla muntehib dort kisi meyanmdan kezalik kendi tarafmdan tefrik
edilmis olmak uzere ii9 nefer memur mahsus nasb eyleyecekdir.
Su kadar ki ayru insaat iskaibe icin birden ziyade memur mahsuslar hayan temin
olunabilecektir.
Besinci madde memur mahsumlann bir vechati zikr olunan seyleri tahkik ve bir defter
dervetine kayd eyleyeceklerdir.

( 1 )Haretketini bir kimesne tarafmdan bir su hukukunun infazmca tahkikatm vukumi
tarihinde istinhal edilmekte olup memur mahsuslarm rey ve mutalumesince zikr olundugu
uzere zarar tari olmasma tayih bulunan her bir cedveli
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(2) Tahkikatm icrasi tarihine degin bes sene miiddet zarfmda her bir cedvelden mesruh
vechle iska edilmis olan arazinin hesab ve sed iizere mikdanm mezkur hesap ve sed en
vasih mikdar araziden suvanlmis oldugu oldugu uc sene esasi iizerine kesif ve takdir
olunacaktir.

(3) .. 01 mikdar arazinin miiddet-i mezbure zarfmda cehresine icinde hesab ve set iizere
kac defa iska edilmis oldugunu ve iskaet merburenin kis yahud yaz ziraati icin mi istimal
edikmis olduklanm

(4) Tahkikatm vakami tarihinde.istimhar terk edilmis olan her bir cedveli ..... ki
A. 0 cedvelin tahkikatm vakavimi tarihine degin on sene zarfinda her tevkit olur ise
olsun bir su hakkimn infazmca istimal edilmis oldugu,
B. Mezkur cedvelin terki hususunun am istimhale istihkaki olan kimsenin sagiryahud
semver veya bedince adim elafektar veyahud Kibns'dan gaib bulunmasmdan
yahud fekdan ve saitinden miinbemes idi ki
C. Cedvelin insaat-i miisemmeden munesir olmaga tayin bulundugu isbat edilsin.
(5) Cedvel-i mezkurden mesruh vechle iska edilmis olan arazinin hesab ve sed iizere
mikdanm ve arazinin kis yahud yaz ziraati icin mi suvanlrms oldugunu

( 6) Herhangi degirmen veya makinenin isletilmesi yahud emsali herhangi bir maksad
icin su ehzince olan her bir haki varhatm mahiyet ve vasimetini
Memur-u mahsula her bir cadirhk mahal verili bahar cedvelden bir vech
rnesrih iska olunan arazinin mevkih ve mikdanm miibeyin bir kata harita ihzar ve (is
bu kanunda [kayd defteri] demekle atf olunan) defter-i mezkurde reyt ettireceklerdir.
Altmci madde memur-u mahsuller tahkikatm icrasmdan elakil bir madde
ikdam-1 tahkikat mezburenin tensiri olmak ihtimali bulunan her bir kariye defterinde
ilafedar bulunan

MA'BADIVAR

.

... hiikumet dairesi civannda tuccar-i
metburandan Yusuf Ziya Efendi'ye 290
numaradan itibaren her hafta musaden gazete irsal olunmaktadir. Postahaneden istifsar
keyfiyet olmasi ihtar olunur.
Birvet dahili Kemerkinde Kibnsh
imza sahibi Efendi 'ye
Alti ayhk abone bedeli viirud etti Mektebinizde isminizi tasrih etmediginizden
bildirilmesi Iazunedendir.

27

Evrece kaside sende-i samanci esnafmdan Ali Bin Zade Mehmed Bey'e
mektubunuz almdi. Taleb vekiminiz uzerine iki nusha gazete irsal kihndi. Ve adimz
mevcubunca evrece abone tedarikine hiimmetleri temenni olunur.

TRABLUS SAM MA YiR MAHSUSUMUZ
REFETL-0 HUKUMET SERiF BEY'E
........ alim ve haberleriyle (Kibns Tarihci) Olce Irsal katrms idi. Kibns Tarihinden bu
posta bir nusha daha gonderilmistir. Taleb olan alim ve haberlerin imhayi esamiyesi
asar buyuruldugu halde hirer sorunlan rakdim olunur. Tebreya divan-i umumiye
memuru Ismail
Zeki Efendi'ye

Ivne bedeli Osmanh ..... vali olarak kavil olunur meslegimize muvaffati hevadet ve
mukalat mah-i alakethar derc edilir.
Ayid Samid'in tebrigi hakkmda sahib emsiyaznruz Pasa Hazretlerine hataya bir 90k
zevat-1 keremden muharret vurud etmege bunlarm imhayma alenen beyan teskir ve
memnuniyet eyleriz.

PA-YITAHT
Bulgaristan Prensi Feametlii, Divanh Prens-i Ferdinand Hazretleri tarafmdan su rey-i
devlet reis-i alisi Devletlu Semid Pasa Hazretleri'ne sefat almandir.Nisatmm mersih bir
kelimesi ihda olunarak nisan-i mezkurun bu kere kapu kethiidalu memurlarmdan biri
marifetiyle pasa-yi musar'ul ileyh hazretlerine teslim edildigi istihbar edilmistir.
Devlet-i Aliye-i Osmaniye ile Yunan Hiikumeti arasmda akdi mukarrer bulunan ve
iltimas iki maddeden ibaret olan ..... makarlenamesi saltanat-1 seniye merhesleri tarafmdan
aza olunmus ve bu babda tadkikat ve miizakerat-1 lazime icra edilmekte
bulunmustur.Mevsunen haber almdigma gore devlet-i Aliye-i Osmaniye sehrin
Istanbul.Izmir, Selanik ..... konavihanmn Memalik-i sahaneye avdetler ve iza-yi vazife
etmisler ve fakat diger sehirlere azam olunacak . .. .. maklulenamenin akd ve tatisinden
sonra tayin ve intihab edilmesi katiyen teblig ve ihtar olunmus ve devlet-i Osmaniyenin
bu hali kabul olunarak miizakerat ve iksanm rehin hitam olmasim miiteakip diger ..... dahi
izam edilecegi Yunan Hariciye nazaretinden memurlarma emr olunmustur.
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NUSHA:300
SAHiFE:3

HA V ADiS-i ECNEBi

iLAN-IHARB
Sirbistan aleyhinde Bulgaristan Hi.ikumetiiln-i harb etmege hazir olunmakta oldugunu
Bulgar edde bulunan Ingiliz elcisi devlet-i matbumesine bildirmistir.
(Curud) kilmmasi civarmda kabil mendiye tarafindan mtmsikat-i
gayr-i malumede dolayi tag bulmus ise de kebasil vusami tarafmdan
edilip muzakerata devam edilecegi memuldur

mahsuze isbab
mezkure ifah

Merz-i dehalet hakkmda Ingiliz Hi.ikumetitarafmdan kebail-i hendiyeye teklif olunan
serait henuz taht-i mezkurede bulunmakta ise de muzakerstm bu kadar imtidad ettigine
bakihrsa seriat-i mezkurenin red edilmesi muhtemeldir.
(Demil nebuz) gazetenin akdesinde ziren Hindistan hududunda yakidm zuhure gelen
imtisasat ingiltere Hukumeti hayli dusundurmege baslamistrr. Bir arahk miintefi olduguna
zehab-i hasil olan bu igti basasetin bu defa tecdir etmesi biitiin Ingiliz ahalisinin ve ali el
husus ingiltere muhafil-i siyasiyesini buyuk bir endiseye ika eylemistir.ilcab) taburu bu
defa (tarlanavlaser) den nam-i muvaffa azimet etmistir
hendiye bu giinlerde havale-i
mezkurede buyuk kansikhklar itah eylemekte bulunmustur,

TE LG RAF
ZENKiLER 14 SUBAT:
Semali carterlettin resami esban etti .Avrupa memurunu tehlikededir. Kolonel
matcenig askerle asiyenin oniinii almak uzere Avrupa azimet eylemisdir.

OTAV 14 KEZA:
Elhaniyen ile Belcika Hi.ikumetleri beyninde miinakid mahidanamelerin itah tayicesi
olarak ingiltere ve miistemakatmdan Kanada'ya idhal olunacak esbadm yuzde yirmi bes
kemerin resmi tazisil edilmistir
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PETERSBURG 14 SUBAT:
Tambuf nammdaki kuru vazver beyan-i askeri hamak olarak odessa'ya mutvecihen
hareket etmistir,

LONDRA15SUBAT
Sahtekarhktan dolayi Lord Vitym'i tebil bes sene gerek cezasiyla mahkum edilmistir.

PARIS 12 SUBAT:
Fransiz Bosna ve evrelerinden ( felacet) karib bir mevkide karaya vapurlarma oturarak
dervetinde bulunan yolculardan kirk dokuz ve tayfalardan otuz sekiz kesan taf olmustur.
Mezkur vapurdan sag olarak yalmz on dort kisi koronanyla bilmistir.

WASiNGTON 12 SUBAT:
Havans limanmda lenkerendaz olan merka kervazemlerinden (meyin) nammda bir
vapurda ansizm gayet havanen bir dinamit patlatip vapur mezkuru busbutun mahv ve
nabudayettigi gibi gaib olmus ve kimsenin kumandanma hie bir zarar olmanusnr.

Gaib olan kesanm bir kata listesi tanzim olundukda iki zabitla iki yiiz elli fi<; neferin
ziyarm anlasilmis ye is bu vasimenin masin oldugu resmen tahkik etmistir.

CEV AB-I HAMiS

Muhterem (zaman) m 392 numarah nushasmda yazilan :(cevap reyh) serohah makalei rediye cekerkahma kadar tenhir ettiginden fevk alade hiddet etmis olan mahud: (g
sevzad) terfiden bir kere dahi bir hezayaname vurud etmis olup mali izan agzma
yakismayacak bir takim umumeden mubarettir.
Bab-i munazerada hiddet etmis sokup saymak muhalif adap oldugunu lefat ile ihtar ve
beya'.n etmis oldugum halde tutmus olduklan meslek ..... iktisasmca bu gibi seb ve setmi
kendilerine madar kelam ithaz etmeleri hakiken sayan tensifdir
Evet izhar hakka cahsanlann mucadele-i hasine daire-i muservemesinden hervec
etmemeleri laznn iken bu kiler bu uslub-u aliye rayet etmeyerek ziyandar azalmakda
bulunmalan erbab-i nisaf nazannda kendi mahiyetlerini ne derece hakser olduklanm
isbattan baska hie bir kaideyi menc olamaz. Sirf tabiniyle mufteher bulundugu devlet ve
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melat-i mazume-i islamiyeye halife-i miisellimin hazretleri'ne husn-u hidmet-i kendine ve
vazife-i mukaddese beyanlan zelalete zabt ederek ol vechle kendilerinin mahk olduklanm
beladelil idma edenlerini (ve carlehim) emr-i celil ikdarmdan gam olmalan idamelerine
mev . . . . . hak acizlerine farz istidkarmdan yine kendi kelamlanyla redaletlerini is bat
ettikden dolayi seb ve setmine ducar edilegeldim muvaffak hak ve insafidir. Madem ki
mahiyetinzi ilan ettigime hiddet ediyorsunuz bu halde yazdiguuz sozleri 'akl ve ..... tetik
ederek yazmiz ki tmuvecceb agberiniz olmasm! Munazaradan cezaruzi itiraf etmeniz
lazim gelirken acizlerine tarzda bulunup da bilahare cevap muvaffak aldigimzda hiddet
etmeniz icabeder. Cunku evvel emirde mtmazere ettigin sahsm kim oldugunu mulahaza
lazimdir.
Erbab-1 izafm malumu oldugu vechle hen her yaz dahi delail-i maktume ile isbat
ettigim ve tarik edebden hervec etmedigim halde senin boyle serkesane ve adab-i sektane

hareketin muvecceb mar ve fehalet degil midir? Senin sefteder daha dogrusu busbutun
hezeyandan ibaret olan ..... netice-i maiviyesinin yenisine rech oldugunu sen takdirden
aciz isek erbab-1insaf bunu takdirden bir vechle aciz degildir.
Hukmde derih etmedigin her turlu bedzebanhgi inzar-1 ameye arz edeyim de ehl-i Hak
olanlar biterfane muhakeme buyursunlar.
Iste mum-i ileyh diyor ki:
Yok gelecek akridilerinden olmadigmi ay-i mahnud mustedber ! Sen oyle nash ile yola
gelecek aridilerinden olmadiguu bu defa zamanda cevab-i reyh serlehesi altmda ettigin
yave gelmekten meydana cikrmstir.
Benim mahv ve mutkebir olmadigim meydandadir, Zira mehad ve takbir sozunu,
sohbetini bilmeyen cehlenin karidir. Haksizlann
haksizhgim suret-i musbete ve
muhakede meydana vazih etmek inad ve tekbir midir?
Acizlerinde inad ve tekbir oldu. Sozlerimi kabul etmeyenleri hen de senin gibi sokup
sayardrm. Bir de buna Iazim olan nash ..... saye-i resaletpenahide bilzat Kuran-1 Azim
elsandan ahz ve takiye mufavvak oldugundan sizin gibi devlet-i Islamiye itam bilhak
aleyhinde ..... nasihanelerine katime ihtiyacim bu kadar.
Erbab-i heves ve basiretin muavimi oldugu vechlesizin buna nasihatmiz helase suresi
bunuda devlet aleyhine tahrikden ibaret degil midir? Halbuki . . . . . bir vechle kabul
etmeyecek mi daha birinci cevabrmda beyan ve ihtar etmistim, Bu yolda nasihatlanmzi
yine size red ederim.
Cunku hen devlet aleyhinde bulunmadikdan baska o devletin itlay-1 san ve sukutu
uzerinde tesaliyade cam-i sahadeti nevs eden dini butun muslumanlar gibi hr daim feda-yi
cah musellim. Evet! Yalmz (asakir-i Osmaniye) terkib-i celili sersen tensirine brunet olan
acizlerinin sanh ~;m.11 devletimizin aleyhinde yara ..... bulunmasi nasil mumkun olabilir?
Emt-i Mehmet'in, serimet-i garenin bekle hamiyesi, haremin serifinin hadim-i celil elsam
aleyhinde bulunmak Hazret-i Mehmet Mustafa Efendimiz'in emtine nasil layik olabilir?
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Eger beni akrbet olaydim dogru soze karsi ben de afriyet kasihrdim! Henuz bir mektup
ibtida-yi sakirdi kadar imla yazmaktan acizen yazdigm asaret rekine ve tabivet mahikeden
meydanda iken emir-i siyasiyeden dem ..... sasmamak mfunki.in degildir.

Yavrum! Daha senin oyle recalik islerine mudahale edebilecek zamanm gelmemistir.
Daha bu tarikin icadmdan sirf nazarla elkabesine bile vasil olamamissak biladeki ibarede
bir harfbile ziyade veya kasen yazmis isem ah icin soylel
Ay-1 kazi razi kesaf ..... mahsebden koca imale! Henuz: akrit kelimesinin
yazildignu bilmeden meydana cikmak ayip degil mi?

nasil

Cevap reyh ..... zamana yazdigrm hakayikm ..... olmadigmi zem kadar akil ve
insafa malik olanlann cumlesi tasdik eder.
irad ettigin sevallere mezkur makale-i rabede tamarmyla cevap verdigim halde hayfeki
anlayamadigindan sikayete kiyam ediyorsun! Senin bu kadarcik man-i zamaniyeyi
idrakdan acizen meydanda iken kazt razi kesaf gibi . . . . . ve dakika senci idrakm nasil
mumkun olabilir ki buna onlardan bahs ediyorsun?
Orada dememis miydim ki; bu babda beni ..... hakkm bu kadar zannederim. Iste bu
ibare-i vecize-i senin dort sevlegin dordune de cevap kafi idi.
Evet! Istila-i mezbureyi buna irade hakkm yokdur. Eger dedikleri dogru ve senin
anladigm gibi ve hazinede var ise aid olan zata irad etmeyesin!
Mumi ileyh hezeyannamesinin bir fikrasmda dahi diyor ki :
Hain herifler Alcak masiyetler
Iste mat sizin gibi isin kazah dini eltih ..... arazinin bu yoldaki denaitlerine kariyen olttp
gidiyor. Hain heriflerin alcak masiyetlerin isin kazah dini eltebih kirve arazilen taife-i .....
ve fasidenin havane-i melat ve devleti kimler oldugu meydandadir .
........ yamp gitmekte oldugu hangi cihette ise beyan eden:
Eger bu babda Girid'in ahval-i asafi Osmanh mesal irad olunacak olursa Girid icin ve
..... Mart'a izmelal derecesine getirildigini de nazar-1 dikkate almak icab eder.
Saye-yi su ketvaye-i hazret-i hilafetpenahiye malik-i lslamiyenin memalik-i acizanede
bile muhafaza-yi san-i aliyesine hemat buyurulmakda oldugundan haberin yok ise ber
vech ati beyan edecegim ve tameyi dikkatle ..... buyur!

Soyle ki; bundan takriben alt! yedi sene mikdar parasde bir tiyatro kitay tertiblemisdi
ki risale-i mezburedeki eshas vukua kahr-1 alim saliah tali aliye ve selim efendimiz
hazretleriyle ceheryan kazin ve sair ekabir muhabe-i kerem raziah tali enham hazeratmdan
ibaret idi. Kifayet-i musemmuh ali-yi hazret hilafetpenahi olur olmaz hilamet-i celile-i
nam-i alisine Islamiye olarak Fransa reisi Cumhur esiki musufi mosyo (Lafame) ye
hitaben kaside buyurulan nager ekname-i humayun hazret-i padisahi uzerine kitab-1
mezur musadere edilerek ahrik olundukdan baska risalenin muharrer bed-i tedbiri dahi
ducar-i macazet edilmis idi.
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Evet! Peygamber zey-i san efendimiz hazretleriyle ikbar-i imhab-i keremin esasi
hamiyeleri teyazu sahnelerinde sabikah Frenkler'in muvecceb handa ve istihsalleri
evveldi. lste melik o vakt-i yatup giderdi.

Fakat sizin sazan gibi zevatm hatirame (1) Kase bunda hie bir bas goremezsiniz.
Cunku saz ihrar emt ve serkisan melt oldugunuzun baskalanmn da hariyetlerine menh
olmayi san-i haritinize munasib gormediniz.
Hain herifler diye hitab ettigin acizlerinin habati hangi cihette ise beyan etmezsen
senden hain kimse yoktur.
Melt-i malume-i lslamiyenin tenvir-iefkanna hidmet maksadiyla zamana yazmakda
oldugum mukalati aliye hiyafet ise bunu senden baska kimse kabul etmez. Zira bunlann
ayin sevap oldugunu Kibns muftusu Faziletlu Efendi Hazretleri gecenlerde butun
Kibns'm ahali-i keremi namma beyan buyurmustu.
Gerci musarulleyh Hazretleri'nin bu beyanat-i aliyeelerini sizin gibi munasib
gorenlerde yok degildir,
Fakat hakikat her daim hakikattir bir takim eshab agrazm bu babdaki agraz
hasvedaneleri o hakikati hie bir zaman ibtal edemez. Esasen salik olduklan meslek nasvab
her daim kendilerini takzib ve terzili etmekde olan bu gibi kimselerin ideallerinin ehl-i
Islam nazannda zerre kadar tensiri olamaz.
Alcak masiyetler, Avrupah dostlanmizm efkar fadelerine hidmeti esas-i ithaz etmis
olan ..... baska kimselerin olmalan kata mensur degildir,

lste zamamn fevkalade olan nezaketinden gamil bulunan isin kafah
daim devlet-i lslamiyeyi mulakata ugratmasa cahsanlardir.

her

Hak-i sahane ve tali hazretleri Kur'an-i azim elsanda olan elamare itametin vucubu
inhad-i Islamm Iazimeti emr ve ferman buyurmakda iken melt-i Islamiyeyi .....
hazretlerinden tenfir ve Kibns'da ve Islam yine tefrike ..... cahsanlardan daha ziyade alcak
masiyetler kimler olabilir?
Cenab-i hakkm etmesi muhayeti sayesinde akh kelamla malik olan ahven dinin bu gibi
o helam ve hayalet-i zaireye havale-i sah itibar edemeyecekleri izhar-i men elsemdir,
Boyle ilfaz mesane ile ezhan-i memnuniyeti tefliyet edemezsiniz.
Islam olan ahven sefa kendi ve
ebya olan imah kerem Hazretleri'nden ahz ve
talim etmekde oldugundan baskalanmn sozleri onlara viz gelir.
Mum-t ileyh bir takim sebeb ve selimden sonra kocakan beddualanyla .. .. . . .... imla
ederek nihayetinde diyor ki:
(Baki ah canki olsun)
Vah bicare vah ! Siddetli nobet ..... ducar oldugundan tabib olunmahdir. !
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Cenab-1 safi-i hakiki efkar sakiminize hayirh sifalar ihlan buyursun. Baki cihan durdukca
mar olasm azizim!
Etna mekteb-i adadi malumlanndan

Ali Riza

KISM-1 FENNi

ihtikadat-1 Yat ile
DanMa'bad

(7)(Mtiddet-i Beser) der ki devr-i sabikada yerli zabita ve istila eden iri hayvanatm cogu
bu muddetde mahv olmus ve bunlar birine daha kucuk olmakla beraber daha mukemmel
hayvanlar hayat bulmustur.
Edvar-i saligada tahvilat ve tebdilat-i azime ile numa islah olunan revi zemininde cumle
mevcud eden mukemrnel ifzal olarak zuhura gelen insan is bu devr-i ahirin mahsuludur.
Insancumle mevcudundan mukemmel ve mumtaz olmakla beraber akli ve nutuk ilede
butun mahv ..... ser efrazidir. Evet Cenab-1 Helak kerimin bizlere ihsan eylemis oldugu akl
oyle bir hasayis fitrettir ki cilvekar enzar temasemiz olan bunca anlar kudreti o akil
sayesinde idrak ve izhar ile alimet-i rebayece mukemmel bir surette anlayabiliriz .... Oyle
ya:
Gunesten kar arz ile beraber yuz otuz sekiz dana daha buyuk nve gercek seyarenin
husula . . . . . izarefende devr ettiklerini bildiren ve her birerlerinin hareket ve hal ve
tabiatlanna dair malumat ..... ettiren sey akil degil mi ?
Her gece ..... enzan-i hayretmezde aks endaz olan bunca ..... zahretinde hirer ..... olup
onlara mensub olduklan siyarelere nesr en var ettiklerini ..... olan mesafelerini iki kere iki
dort eder gibi bir hakikatle bildiren sey akil degil mi ?Kendimizden daha buyukn
hayvanati istedigimiz hidmetlerde kullandiran ve istirahat besriyemeri taht-1 kemaline
aldiran sey mucred aklm yadigar
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Icazkaranesi oldugunda kim istibah eder? Bazen kabristanlarda zuhure gelen ziyanm
mahibetini alayim semaiyenin nereden gelmedigini hulasa gelen butun asarm kene ve
hakikatini bize bildiren sey akil degil midir?
Hakikat hal bu merkezde iken hala bazilanrmzm mesela bir kesuf ve kuanda tutubda
yala.ndaki bir gule batirmasma bir mana verilemez. Butun akilsiz oldugumuz anlasilmasm,
Zihinlerimize bu gibi efkar balta-yi birlestiren sey baladede beyan olundugu iizere hirafet
ile memlu olan Acem kitaplanm
!
Bundan yirmr otuz sene evvelki halimiz dusunulurse bizim de ayranlaannda
handelerinden bir farkmuz yok kebidi ...
Simdi hid olsun harekat-i merkume ile memlu olan kitablara ehemmiyet verilmemeye
baslandi. Bu kadar mektebler, medreseler sayesinde ..... itikadlardan mudhis zincirlerden
eser kalmamaya yiiz tuttu ... Fi'l-hakika simdiye kadar Anadolu'yu sahanenin ekser
mahallesindeki ahali-yi Islamiye bir takim bozuk duzen mesaihin zeyr tahkumlerinde
berabcr , siyah cehaletle mestur olup saadet denyuye ve ahruyeden mehcur kalmislar ise de
is bu hal
nazar merhamet asar hilafet azmide olmasiyla beraber
ahali-yi
merkumenin iizerindeki o ebr siyah cehaleti ... .. ..... ..... ..... ikamesi emr ve ferman
buyurulmustur. Bu husus icin de
miirekkep cemiyetler mahal-i maksuda hareket
etmekte bulunmuslardir .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1

Vaktiyle Istanbul gazetelerinden birisi Avrupahlar'm yapugi gibi bizim de icab eden
mahallelerde yeni nur Islamiyet'in heniiz semse medar olamadigi yerlere bir takim Ruhani
cemiyetler gondermek ..... liizumunu dermayun etmis idi. Fakat Avrupa Gazeteleri buna
karsi : "Turkler ve Tiirkiye haric mahallere ruhani cemiyetler gonderip de ora ahalisini
din-i Islamiye davet ettireceklerine bu huvaceleri Anadolu katmesine gondersinler de
ahlagi kamlen bozuk olan hemcinslerini irsad etmelidir " deyu mukabele etmislerdi. Bu
hususda haklan da vardi. Cunku Anadolu-i sahanede
olup Musluman narm altmda
bulunan ahalinin ekserisi bir takim fark ve
ruhaniyesi tarafmdan [5] celb edilerek
Islamiyet temiye olunan ..... ..... ..... edildigi madesi nazar itibare olursa Avrupa
gazetelerinin baladaki makabeleleri aym isabet olmus olur.
Iste ~u . . . . . yukanda soyledigimiz iizere . . . . . almarak lazim gelen ve . . . . . mebaseret
olunmustur.
Cenab-i Hak' dan sunu temenni edelim ki gonderilecek olan alma-yi keram bir 90k
mezaheb sanaleye miitferek olan ahali-yi Islamiyeyi ersad ile tank hedail ve istikamete
sevk etsinler.
(5] aylarda Burasi izah olunacaktir.
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'MUTENEVVL4

TERBiYESiZ f;OCUK
TERCUME
Zevzek kadmm biri terbiyesiz bir cocuga malik idi. Tafl-i biadab validesinden o kadar
yiiz bulmus idi ki en fena arzularma karsi ezhar ru-yi mukavemete curret edenlere
fevkalade hiddet ediyordu. Akilstz kadm cocugun amal ceridanesine karsi durmayarak her
arzusunu mevkii icraya kurdu. Cunktl cigerparesini adenden dolayi hasta etmemek isterdi.
Fakat bu tedbirsiz hareket kabul terbiye olan cocugu bilahare gultinc ve zalim bir hal
sefalet istimale isal etti.
Kadmm kocasi akraba ve telkati ehbagi bu muamele-i nalayheden nasi cocugun 'alim
insaniyyet arasmda gaib olacagim ve ileride pek 90k zarar ve ziyana ducar olabilecegini
beyan etmislerse de 'akl ve ferasetden olan kadm asla kaide ..... olmadi.
Bir gun valide odasmda oturdogu esnada cocugunun hulide acikh acikh agladigim
gordu. Cocuk emamn mevkii ..... konmamasmdan dolayi hiddetinden yiiziinii tirmalayarak
giryan uzar ediyordu.
Cunku: Istedigi seyi hidmetci yapiyordu. Bu hali temasa eden kadm dedi.(Cocugumun
istedigi seyi kendisine vermediginden dolayi pek arsiz edepsizlik. Simdiden beni isaf
etmelisin!)
Hidmetci atideki cevabi verdi. (Vallahi Hamm Efendi ! Yanna kadar aglayip dursa
yine arzusunun istedigini yapamayacagim.)
Bu cevap iizerine kadm bir hiddet kesilerek
ugrar gibi oldu. Biraz sonra bazi
arkadaslanyla salade oturmakta olan zevcine kosarak kendisine karsi gelen itaatsiz
hizmetcinin kapi disan edilmesini rica etti. Kadmm cocuguna etmis oldugu ru-yi
muteveaddan ziyade halim salim ..... olan zevc kemal suratle kansim ..... etti.
Misafirler de su mesele-i na..... ..... ibaret oldugunu ve en nihayet ne netice
alabilecegini
rnusahade etmeleri icin pencereden bas uzatip
olmakta idiler.
Sahip hane
ne hitaben
_Ads1z herif sen hangi cesaretle cocugun istedigini red ettiken sonra Hammefendi'ye de
kiistahane bir tarzda karsi geldin? Geldin hidmetci kemal ..... ile cevabi verdi:
Evet Efendim! Fi'lhakika Hamm Efendi bile cocugun istedigini veremez. Nerde kaldi
ki ben
bir ceyrek saatten
icine 'aks eden
kendisine verilmesini arzu ve
giryan ediyor. Hie bu ise kabil olabilir mi?
Bunun iizerine zevci ile misafirleri yuksek kahkahalanyla giilmekten kendilerini
alamadilar. Hamm Efendi hiddetli oldugu halde bile digerleri gibi giilmekten kendini zabt
edemiyordu. Bu vekame-i ibret arnizden dolayi mahcup ve sermesar olarak akil ve fikrini
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topladi ve ..... terbiye-yi ..... tevfik hareket ettiginden az zaman sonra o inatci tatsiz terbiyesiz
cocugun balaselah sevimli bir adam etti.

MUTERCiMi: KIBRISLI HAFIZ CEMAL

iLANAT
HER BiR DARUL TALiMi
Ceziremizde ..... olan her bir ..... is bu 1898 senesi tedribatma onumuzdeki Mart
Efrancmm yedinci Pazarertesi gununden altmci Pazar gilnilne kadar . .. . . saat alafranga iki ile
dort arasmda Lefkosa haricinde kain daire-i mahsusasma milracaatla isimlerini kayd
ettirmeleri lazim gelecegi ..... mezkur ..... canmdan idarehanemize ihbar edilmis olunmakla
ceziremizce ehemmiyet ve menfaati derkar olan mezkur bu tahsiline . . . . . . . . . . . .... Islamiyemiz
tarafmdan dahi ragbet olunarak ..... istifade olunmasi ..... tavsiye ve ilan olunur.

CiFTLiKLER iCARI:
Ibtida-yi sebat sene 313'den itibaren asliya ve budima ciftlikleri Baf da mezabedeye
verilmis olmakla ..... bulundugu halde budima ciftligi gaye-i sebat sene 314' de Baf da icar
olunacagmdan talebi olan ..... ... .. Kibnsh Mehmet Pasa Merhum versesi vekili
Bodamyahzade ..... Savfet Efendiye muracaat eylemeleri 'ilan olunur.

Poli ciftliginde otuz ..... yirmi alti sabiki misillu demir basiyla bin ti<; ytiz on dort
senesi Mart'mdan itibaren bes seneligi kefalet ..... ile Mart mezburun basmda ..... buldugu
tekdir depolu kasiyesinde talebine ihale olunacagmdan talebi olanlar kisbe-i mezkurede
bulunmalan ilan olunur.

TASHiH
Ciftlik mezkur her ne kadar da Mart ibtidasmda teslim olunacagi ,Ian olunmus ise de
Seyid Mehmed Aga merhumun evkafi hakkmda ceriyan etmekte olan mahakeme efranci
Mart'm sekizinci gilml Lefkosa Mahkemesinde
olunacagmdan
icab eylediginden
ciftlik mezburun yevm teslimi Rurni Mart'm besinci gunune ..... edilmistir.
MAL SAHiBi VEKiLi: HAFIZ SEFiK
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YERLi TUTUNIJ FERHAHTI.

Tutun fervehet etmege ..... olanlar arzu ettikleri halde yerli tutunu dahi fervehet
edebilecekleri ve komiser dairesinde ziraat mediri katibi Mister Sergidi'yi muracaat ettikleri
halde topdan bahr otuz sekiz bucuk guru~a . . . . . edebilecekleri ve on dirhemlik tutunleri
paketler derunlannda kirk vekirk bes ve elli parayla kader fervehat edebilecekleri daire-i
mezkur tarafmdan alrms alrms oldugumuz ilandan anlasildigmdan ve zaten tutnnun icimi tath
ve hafif oldugundan bilcumle tutun beylerine ve tiryakilerine tavsiye olunur.

DOKTOR MEHMET BAHAADDiN BEY
Mum-i aliye Ayasofya Mahallesi'de Mentes Aga Sokagi'nda Fuad Efendi'nin
selamhk dairesinde ikamet ederek her turlu dahili ve harici erkek ve kadm hastahklan cild ve
feruncu ve bel soguklugu hastaliklanm iki usul tedavi ile az zaman zarfmda tedavi her gun
sabahlan alaturka saat ucten sonra saat sekizden ona kadar hanesinde bulumur. Hasta kabul
eder. Hanesinde ucreti bir silin cagnldigi halde iki silin geceleri cagnhrsa u9 silindir,

i~ bu ucretlerin muayeneden evvel .. ... olunmasi lazimdir. Her Pazar gtmu .....
kabul ve tedavi edilirse de bunlarm ucret veremeyecek derecede hakike-i fikrada bulunmalan
mesruttur.
AHMET DERViS
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NUSHA:301
SAHiFE:1

ZAMAN
18 ~EVVAL EKREM 315
17 T SENE 313
11 MART SENE 1898

ARZ-I SUKRAN
Bu ntishamrzla nesre muvafik oluyoruz. Bu
aza asar 'ulviyesi
matbuati ahya eden 'inayat terakkiperveri Cenab Abdiilmecit Han
vucud buldugu icin
adiye-yi mefruzeyi 'arnr ve afiyet ve san ve sevket gibi satanileriyle besmelekes ibtida olduk.

PADi$AHIM <;OK YA$A
Bedayet zuhurundan beri menaf din ve devlet ugrunda muvafik nza-yi 'ali 'arz hidmet
olan mesleginden . .. .. inhiraf etmemis bulunan (ZAMAN) bedma isbu mesleginde sebat ve
ekdam ederek devlet ve padisahma ve zaif 'abudiyyet ve sadakatini ifayesimi ve intimam
eyleyecegi

.

VE MiN ALLAH LETAFIK

CUMLE-i SiYASiYA
Hayli vakitten beri ezhan 'umumiyeyi tesevvis ve isgal ve butun ahali-yi cezire-yi
islamiyeye ducar izmihlal eden ve Girid Faciasi narmyla devl-i mazma tarafmdan oynatilan
roller sevk perdesi bu kere piskah umumiyeye 'arz olunuyor.
Cezire-i mezkureye Yunan Krah'nm oglu pemas curcek vali terpin olunmasi hakkmda
Rusya, Fransa, Ingiltere devlet leri tarafmdan olunan teklif adanm sahip mesru olan devlet
ebed muddet 'Osmaniye tarafmdan ve Almanya ve Avusturya devletleri dahi red ..... tasvib
etmeleriyle dul mesar ..... artik israrlanndan feragat etmislerdir.
.. . fesad parmagiyla uyandmlan Girid meselesinin hal ve fash icin dul mezamenin
cezireye donanrna ve asker isaliyle bu babdaki miizakerat dolyeden bir netice-i matluba
iktitafi miirnkiin olmadiguu ve ~u halin devami ise tesdid meikelattan baska bir . .. .. hasil
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edemeyecegi duvel-i mesar-aleyhin taraflanndan anlasilarak Girid'den el 9ekn\.~,i-};~
donanma ve askerleerini geriye ahp isi devlet-i 'aliye-yi osmaniye'nin idaresi 'adlatesin~
eylemek uzere oldiklan son posta ile ahnan A vrupa gazetelerinde mutalaa olunmustur,
Tahrikat ve tevilat ecnebiye siyasiyesiyle simdiye kadar binlerce kesamn mahv ve
nabud olmasma vesile olan ve ehemmiyet mevkiyesi cihetiyle adalann kafasma her ceh
bulunan Girid adasi meselesi hukumet-i saniyenin tedabir saibesiyle husn-u neticeye vasil ve
saye-i saadet sermaye-yi Cenab padisahida ahalisinin de nemit asayis ile muntazam olacaklan
bi-istibahdir.

HA V ADiS-i MAHALLiYE

Ceziremiz ziraat ve cekirge sandigi fazlasi olan on sekiz bin lira mildan meblag
simdiye kadar yuzde iki ve u9 ..... ile ecnebi kompanyalarma ikraz edilmekte oldugu cihetle
meblag mezkurun menaf 'umumiye-yi cezireye aid insaat ve saire ile zirai efraz edilmesi
Meclis-i Kavanin'in gecen ictimamda yerli 'azalar tarafindan teklif ve ol vechle kabul
olunarak ..... bir kanun ..... dahi tanzim ve tasdik edildigi gibi bu babdaki muamelatm icrasma
da bir komisyon ..... edilmistir. Bu kere Omorfo kariyasi ahali-yi Hiritiyaniyesi hukfunete
muracaatla Omorfo ciftligi ..... etmeleri icin sandik mezkurdan kendilerine alti bin lira ekraz
edilmesini taleb etmisler ve keyfiyet-i komisyon husus tarafmdan muzakereye ..... Rum
azalan istida-yi ..... edilmisler ise de komisyon mezkfire 'azasi meblag mezkfuun ciftlik
istirasi icin bir kampanyaya ..... etraz-i 'umumiye-yi cezireye muvaffik olmadigmdan ve
saireden ..... meblag mezkurun 'umum cezire .. .. . .. ... islere sarf edilmek uzere ikraz edilmesi
daha munasib olacaguu beyan edilmekte keyfiyetin ..... nazaretinde istibzan edilmesi ve .....
icabmm icra olunmasi hnkumetce taht karara almmistir.

CEZiREMiZiN

HAL VE iSTiGBALi

Ceziremizin vali sabiki sandal hazretleri onderesi ceridesi mehberiyle vuku' bulan
melaketlerinde cezirenin yakmdan ticareti tevsiedilecegine ..... bir kemal oldugunu ve cezire
hariri iyi olup bazi asla muhtac bulundugu ve insaat-i iskaniye cezirece 'azim istigadeyi
mevcub olacagnu ve fakat liman insasma umidi olmadigi ve sebebi ise cezirenin Ingiltere
Hukumeti'nde daimi suretle kalmasi ..... oldugunu beyan edilmistir.
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POSTA VAPURU

........ vaour kompanyasi medirlerinden beri gecen gun Lefkosa'ya gelerek cezireye muntazam
vapur isletmek uzere vali vekili ve meclis icraat azalanyla mezakereye giristigi mesmuamiz
muntam vapurlar isleyecegine umit eyleriz.

KU~ PALAZI HASTALIGI
Lefkosarmz'da gecen hafta zarfmda kus palazi illet mahlukesinden bir Ermeni ve bir
Rum cocugu vefat eylediginden tedabir lazimenin enhazi icin mercezin nazar-1 dikkatini celb
ederiz.

KIBRIS EVKAF MAZBUTASI
1896 SENESi ~EHR-i Mart'r ..... degin bir sene zarfmda vuku bulan varidat ve
sarfiyati .....vilayetten emr buyurulmustur.

NUSHA:301
SAHiFE:2
MiCAi~
Leymosun
dahi Baf Polis Mufettisi Mister

oldugu ve yerine
geldigi istihbarat

polis
.

aramayan geldigi

birine

VEKALET
Muhendis dairesinin
birine yakmda Ingiltere'den

Mister ..... olunmustur, lnsaati umumiye ..... bas muhendisin
adamlar celb olunacagi
.
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AK~AMKi CEMiYET
Mekteb-i Adadimize devam bikes ..... sekerdannruza ..... ehl-i ..... bulunmak uzere ve
..... sandigi ..... zamamnda dun aksam
bir cemiyyet tesekkul ederek Iazim gel en muzakerat
icra ve icab eden reis ve a'za
ve ahaliyi lslamiyemizden ayda bir gurusdan asagr
uzere
toplanmak icin bir de maarifane sandigi acilrmstrr. Bu sandigm
hakkmdaki
tefsilati bu nushanuzm dedest tab bulunmasma
nusharmza
edildik.

VEFAT
Lefkosa ..... Saraczade Sukri Efendi'nin mahdumu Mehmed 'Irfan Efendi gecen Pazar
gunu irtihal . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . Merhum ..... naa~1 ihtifalat layika ile kaldmhp ..... haricindeki
kabristanda ..... hususuna terk ..... olunmustur.
Mum-I Ali ye bin iki yuz yetmis dokuz sene
Lefkosa' da
vucuda gelip
.
tahsil terbiye ve talim umum ve fiinun ile ..... ederek idare-i Osmaniye'de on bes
yaslanndaolduklan halde ..... ve malumat hususunda gosterdigi cehd ve gayret fevkalade
umumun nazar, hayret , ve takdirini celb velhasil
kesb temyiz edilmiste.
Tebdil-i idareden sonra
dahi matlub vecihle
memduha ve fezail
..... ..... dairesine memur tayin olunmus iken ducar oldugu keyifsizlik neticesi olarak
senesi ..... hukumet ..... tarafmdan ..... icra edilerek memurin mezkureden ..... edlmisti.
Merhum rnum-i aliye
bilenler nermm bir
ile

halim
dindar bir zat olup bu
ettikleri suphesizdir.

.
1894

dolayi kendini

Ceziremizin yetistird.gi bu . . . . . gayretli ve cihetli zat alti seneden beri ..... hastahktan
rehayab olamayarak dunyaya ve Rab-I edebiyi icra ve 'ailesiyle beraber ..... ahvanlanm deryay1
.
Cenab-i Hak ailesine ve ailesinin alam ve ekdanna istirak eden bilcumle ahvan
ve merhum mum-I
dahi
ihsan buyurmustur.
AMiN.

.

SiRKAT
Dohini ..... ge9en hafta ..... ederek bir 90k ..... e~ya sirkat etmislerdir. Metcasirleri
mechuldurlar.
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . teyid icin isnad eyledikleri . . . . . . .... memur mahsuslannhuzurunda is bat
vucud
havi bir 'ilan na~r ettirecek
esna-yI tahkikatta
eden her
meselenin
tedkiki yahud kararlastinlmasi icin hazir yahud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . her vaktini kimsenin .....
celbname taleb etmege memur hususlann salahiyet kanuniyesi olacak ve bir kimisine evvel
celb olundukta ..... etmekten yahud tahkikat mezbure maksadmca ehemmiyeti haiz her .....
suale cevab vermekten veyahud ibraz
taleb olunabilecek her
ibrazdan
eyledigi
takdirde ..... olarak ..... nihayet bir lira cezayI nakdi ..... tab' bulunacaknr.
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Tahkikat-i mezbure maksadmca yemin yahud dogru soylemek ve admihavi takrir
uzerine sahadet . . . . . . . . . . dahi memur mahsuslarm salahiyyet ve kanuniyesi olacak ve bir
kimsene evvel vecihle yemin yahud dogru soylemek ve admi havi takrir uzerine ..... yalan
sahadet etmis gibi o misillular hakkmda ..... olan aym mevazete tab' bulunacaktir.
Yedinci madde bir insaat-i iskaniye hakkmdaki tahkikatm ekmali uzerine memur
hususlann yahud bunlarm . . . . . haline . .. . . kayid defterini imza bir . .. .. .. . . . ve hirer katma
suretini dahi
mevcud oldugu gorulen her bir kariyenin
edecek ve o misillu her
bir kariye derunun kayid defterinin suretleri evvel vecihle . . . . . edilmis olduklanm ve defter
mezkurde ..... bulunan hukuk aleyhinde itirazlanm tarih ..... itibaren dort mah semsi zarfmda
beyan ..... lazim gelecegini ..... ilanname ..... ettireceklerdir.

Sekizinci madde kayid defterinin keza . . . . . ibda eylediklerini . . . . . ilanname tarihinden
itibaren dort mah semsi zarfmda her vakit olur ise olsun Kibns Huhumeti namma defter .....
..... yahud kayid defterinin havi buhndugu kaydm kendi
.
MA'BADIVAR.

iLANAT
MEZAiDE iLAN

.............. Arab Ahmet Mahallesindedeki hanesinde
sehr-i martm on ikinci gilnil
.
saat ikiden
ile ertesi kabl kabl el'zevan saat dokuzdan aksama kadar Mister Kostentanidis
tarafmdan
ile
olunacagi 'ilan olunur.
Esya-yi mezkur arzu edenler tarafmdan hane-i mezkurde martm on birinci gunu .....
saat ikide gortllebilecektir.
Gerek mecdiden sun'i dis yapmak ve gerek 9ilrilkleri temizlemek icin Londra ve
Beyrut cerrahlanndandis tabibi doktor dere-yi Lefkosa'da Buyuk Yol'da Arahk sokagmda
madan
hanesinde biraz muddet icin ikamet edeceginden arzu edenleri hane-i
mezkurede sabah alafranga saat dokuzdan saat saat dorde kadar kabul eyleyecegi Lefkosa
ahalisine i'Ian olunur.
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MEMALiK-i

OSMANiYE

HAREKET-i ARZ ..... CELiL
(~EHRiYARI)
Cenab-i Hakki kefe-i belad sahaneyi her tiirlil ..... buyursun.
Bu Cuma ertesi gunu saat onda baslayip bazi taraflarca sabahm saat bir bucuguna
kadar hirer ..... saat
ile devam eden ve merkez vilatetle ..... his olunan hareket arzm bashca
tesirati ve tahribati
bulunan
mtisahade olunarak
mevcudeden
hukumet konagi
mekteb-i 'adadi
. yirmi
serif bir
ile
yuzde seksen
besi
oldugu ve hukumet konagiyla mekteb-i adadi
girilmeyecek bir hale geldigi .
mezkur
memurin
sairesi taraflanndan
olan
sebebiyle acikta kalanlar
.................... hilafetpenahi olmak uzere derhal
edildigi
olunmustur.

Mevcub tesir umumi olan ..... ..... tesirat .... . ducar olanlarm . .. .. ..... hazret-i
hilafetpenahi da ..... ihtiyac ve zaruretleri icin hazine-i ..... sahane ve hazine-i celile-i
maliyeden bin bes yuz lira ijsan buyuruldugu gibi mahalli mal sandugundan dahi iki bin lira
karar
cenab-i sahnisahi
buyurularak
nazaret etmek ve
bir
tarafdan meskenleri .. olanlarm haneleri insa olunmakla beraber simdiden barakalar
yapilarak vesair gune
lazime icra edilerek esbab istirahat ve refahatleri
istikmal
.
..... ile
... .. veya harab olmus olanlarm tamir ..... zamanmda kesifleri ..... arz
aliye
. .... ..... . tedavileri musekkil ve gayr-i kabul olanlar var ise ..... vapur humayununa .....
vapurun tabibi tarafmdan esna-yi ..... tedavilerine ..... edilerek dersaadete azam olunmak uzere
..... hazret
Saadetli Vehbi Pasa ve sura-yi devlet azasmdan Saadetli aziz celile-i
.......... mektubu
Cevad Bey Efendiler hazratmdan murekkeb bir
mahsusa teskil
ve dunku gece
azam buyurulmus oldugundan htikm ferman
Hazret
.
makam velayete
istibsar olunarak derhal mahaline tesir-i keyfiyat olunmustur.

lste lutf ve 'inayet celile-i sehriyarlan cihanm her cihetine

ve asaf
.
. . . . . ve azam olan tacdar . . . . . sehriyar . . . . . sevketli padisahmuz efendimiz hazretlerinin . . . . . . .
..... cenab-1 hilafetpenahilerinden
dahi ~u suretle de
olmalan
ada olunmak na
kabul inayat . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .... ve taali ..... ve ikbal hazret zillullah davat
tekrar ve suret
tevziat ve tefriatihakkinda mahalinden almacak malumati dahi baskaca derc
ile . . .. . . .... ve
sukran kalmacaktir.
Ahiran . .... ..... varad olan diger bir ..... ..... ve sandigi kasbelerinde dahi hareket-i
arzdan pek cok . .. .. hususiye . . . .. serike rahtadar olduguve . .. . . . . .. . .. . . . saatle bir defa ve
ekseriya siddetli suette .. ... his olunarak ..... ..... hiras sever isidilmekde oldugu dahi ilave
bildirilmistir.
HUDAVENDiGAR

GiRiD MUHABEREMiZDEN
BU KONUNUN BULUNDUGU SUTUN OKUNULAMAMAKTADIR.

44

NUSHA:301
SAHiFE. 3
Sorulan gibi ahali-i islamiye-yi ..... vapurlanyla ..... ve oradan esirlige kalmasma
zeciresind olduklan halde tazyikat-1 fevkalade ile zamane ika ederler. Oyle yamal ve tazyik
ederler ki beni adamm tahmili fevk aladedir
bir agirlar Ramazan serib oldugu halde
feraiz dunyalannm icraya bile asamede etmediler ve katli ve katimiz su ve kendi aklanndaki
ehl-i Islam ve imana curemdar ..... cebren kahren ikmal ettirirler.
Islamdan etmek ve agdiye-i saire goturulmus ise de ferazen zabitadan ..... mesamide
.... : demek bu gibi Isam..... katl-i alimlerden tecavuzaiden kasd ..... tahlis can ettiler ise de iste
..... asakiri
zabitanm malumat-i muservehe uzerine mazlumen magduren
cikardir.
Emr-i ellerin almah iste ehl-i lslami cezireden ..... mahv etmektir.Ve Islam
ahser ve ahd-i
Hristiyanlar menferden kalrms olacagmdan car ve nacar cezirede amade ve takrir esais
istikmal edilecegi zam-i kasde hidmetleri mebruhen ve temayendir. Bu ise cezirenin
millkiyeti, hakimi bir vech-i mesut devlet ebed muddet Osmaniyeye mtinhastren aid
oldugundan ve hesabsiz imtisaneti ekseriya tetabik ve bir takim imtiyazat ve hayli hayli
ihsanet ve imtiyazat ve afv-i samatalar ve musfikane merhametlerle defh ve amade-i ahayisi
meger ..... ve sefavet mustemrelerini merhamet ve malifeti sah sahaneleriyle ..... buyurulmus
salf elzikr ..... cemiyet-i fesadiyenin nesv-i tematiyla bir vech-i mebsut Avrupa devletlerinin
agmez aym devami ..... idame-i asayis akdeme-i evk ve teshire ducar edilmistir. Sefiler bahren
seren ve alanen merad ettikleri sevahil bu limanlardan hacane olarak seyr ve sefer ve neheb ve
garet ettikleri emval-i Islamiye ile ticaretler etmekte ve Avrupa devletleri sefain-i harbiyeleri
..... sefailden hemvaleler tahmili ve ihrac etmekte olup sehr ve ..... dahi ferc ve fahver olarak
ve u9 hervac etmekte ve devl-i mazume emre ve asakirlerim akiden hanfeze ve ..... hevac-1
zaruretlerini bile tahvin eder olduklanndan iste adame-i asayis (sevr-i eserafiyla) bu gidisle
talik edildiginden tahdis ezham
olmaktadrr. (Etnik-i Eterya) cemiyet-i fesadiyenin akaati
olan sehr ve kasabada ve hasta
sehrinden Hristiyan mahzun ve halatlan ..... Etnik-i Eterya
edilmis olmakla olan mevcuddur. Cemiyet mezkur bu nafestane davet etmis oldugu mazret ve
mahveyat tabimi Girid Ceziresince dahi aynen sarayim ..... ihtimal olmakla emr-i eller artik
efkarlannm tashih ve temdiline hukuk-u makdume-i Osmaniyeyi derbes ve mulahaza
etmeleriyle hak ve ale ..... erbab-i saka ve ..... ceza-yi sezalerini metbuh-u mefhumlanm olan
zat-i cali elsan gazi sultan (Abdulhamid) Han Efendimiz Hazretlerinden sertib ve itsiyla on
bes gunde emin ve asayisin amade ve istikran elhak suphaniyeden muterekbedir.
HAKi.

HA VADiS-i ECNEBiYE
Yunanistan Krah ile kerimesi Mariyagarya ile ..... avdet ederler iken calti adamlannda
intika etmekte bulunan iki sahs tarafmdan tizerlerine dokuz defa taktik aks edilmistir .
yalmz arabacryi tehlikesiz surette cerh eylemisdir. Kral sarayma sanen muvamelet eylemis ve
metcaserlerin biri Atina'nm maruf kamhyalanna menub ve beldeye kitaplarmdan olup ismi
cevruc kartasiyedir. Merkum kanun menzumlarmdan olup ihtilfilde Girit' de bulunmakta idi.
Merkum polisde itiraf ..... ederek ..... muvaffak olamadigmdan dolayi dahi beyan nasf

45

eylemislerdir, Diger refiki dahi makd ve neyah cevrec isminde biri olup bu dahi ..... olarak
itiraf cfuiim eylemistir. Kiliselerde kralhk selameti icin bir 90k dallar kareit olunmus ve
ingiltere Kralicesi Viktorya ile ..... imparatoru ve Rusya can Hazret-i terfilerinden dahi tebrik
..... efnameleri kaside olunmustur,
Hindistan beldelerinden (bahvane) beldesi sahi sehametlu (Samciham yekam)
Hazretleri tarafmdan on iki seneden beri tensiyesi ve insasina masret olunan tac..... nam
camserife tahdiye kadar u9 milyon alti yiiz bin Rusya sarf olunmustur.
Cameserf mezburun ..... kesadmda hazir bulunmak uzere bir hayli mahsusenin azami
hususunda maksam-1 halamet kabireden Sam musarulleyh tarafmdan istirham olundugu gibi
bilcumle Hindista n emiresi dahi revat olunacaklardir.
(Singapur) ehl-i lisami Girid ..... tevzih olunmak uzere bes yiiz Ingiliz Lirasi ile bin
Ingiliz ahrem amne verilmistir.

TE LG RAF
BOMBAY 34 $UBAT:
Bombay ..... dorduncu taburdan dort yiiz asker ..... muthacihen hareket etmislerdir.

ALMANYA35 $UBAT:
Gecenlerde asker ve linda bir komur madeni patlayarak yiiz yirmi bes kisi telef
olmustur.

ATiNA 35 $UBAT:
Tanzimat istikrazi tenicebtir olmustur lngiltere kralma ve Rusya Hukumetleri yiizde
u9 karla dort milyon liranm istikrazma kefalet verdiler kusuru icin dahi bundan daha ziyade
bir ..... hem bir devletin kefaleti tahtma olmamak uzere bir istikraz akdi masumdur.

PARiS 36 $UBAT:
Zevlatm birisine hiddetle mahbusiyetine ve 3000 Frank cezayi takdii itasma hukm
edilmisdir.Zevalatm istifsaf edecegi ..... olmaktadir.
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LONDRA37SUBAT
Mister Galadetun kesb-i mafiyet ederek Ingiltere'ye mutvecehen kaneseden hareket
eylemisdir.

LONDRA 38 SUBAT:
Cin huhumeti yiizde dort bucuk ... .. Hong Kong ve Sankesay ve Cermen .....
yakasmdan on alti milyonluk bir istikraz andiyete mubaseret eylemistir,

LONDRA 38 SUBAT:
Mezruk (Viktoryus) nam-i harb safiyesinin kapidan ve kumandarn fena surette tevcih
olunmustur.

ATiNA 1 MART:
Makedonyah curces isminde bir adam derdest edilmistir.Yunan Krah Curce ..... ates
eden Kardisra ile Sirbm ..... oldugu merkum itiraf eylemistir.

PEKiN 1 MART:
Almanya Hukumeti tarafmdan olunan bir tavsiye uzerine Cin Hukumeti tavkay-i .....
memuriyeti ..... eylemistir.

KISM-1 EDEBi
DAMAD ESELTAN SEBEB ELEFRAN
Cihan-i ebcer adalet nesr eden sultan emir ..... hazretleri ..... Han bu mulk -ii kaide
nasret nisandir .Zat-i sultan emr ..... hazretleri ..... Han muntezalar icin karsu durandir. lsbu
sultan
Hazretleri
Han heda
ziyade sevkat-i sultan emr
Hazretleri
Han
heda yefil muvaffak hukm-u sermi kath ede sultan emir ..... Hazretleri
Han ithay-i masi
mumtazir demahven emir sultan diler senden demasiyla kayre nisretle 90k edvan
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HUKUK-U HiLAFET-i iSLAMiYE VE MESiR (ABDULHAMiD) HAN
DAN
MAB AD

Musalhe balade arz ve beyan olundugu vechle Cenab-i nasr-i hakiki olan riyaz tali ve
takdis hazretlerinin on ve . . . . . . . . . . zey ~an efendimiz hazretlerinin revhayati ve padisahmuz
sevketlu (Abdillhamit) Han sani Efendimiz Hazretlerinin mevkiyeti sayesinde asakir-i nasret
mensir Osmaniyenin seyfen galib olduklan gibi kilmende galib olduklanm .. .. . cihana arase
etmistir

Ahval-i alime ve umur-u siyasiyeye vakf olmayan bazi cihlenin bu babda dehan
emserazlanm ..... ve kesad etmek istedikleri gorulmus, isidilmis ise de boyle cihlenin kabul ve
kalmeri had entiyardan sakat ve mukemmeldir.
Almanya, tesaliya katmesinin tekrar Yunan idamesi keyfiyati san halkimiza takyime
iras etmez mi? Dinlerse bunun cevab sevabi tabi mi hayirl Demeden baska bir sey degildir,
Zira: Yunan'm bizimle muharebeden maksadi bizi meflub etmek bir kac
vilayetimizden baska nazmiyenat harciyede olmak ve bu surette bizi alim-i siyasiyetde kucuk
dusurerek ..... mutenabat-i cedide kapilan acmak degil midir?
Zanen Yunanhlar'r devlet-i aliye-i Osmaniye gibi bir devlet mumzame-i asakiriyeye
karsi harbe meydan-i felakete sevk eden
bulanlan da bundan
?
Fakat malik ezalik ve elmelun olan mevlay ..... heda-yi bizvel Hazretleri'nin hak
olanlara
olan mavan ve habet-icelile-i ..... i~ bir aks oldu. Evet! ..... yetmis bes milyon
krallik
varidati olan o kucuk ve fakat hadden ziyade mefrur Yunan hukumetine dort
milyon Iirayi Osmani tanzimat-i hariye ile yuz bin lira dahi ahalinin zarar ve ziyaru tahmil
buyuruldu ki zaten bu ..... hatta ..... kadar bu recime yatmis olan Yunan icin bunun elinden
cikmak pek de kolay degildir,
Bu tanzimat meselesi yalmz olarak uzerinde olaydi, o kadar ehemmiyeti olamazdi.
Fakat bunun temin tendiyesi icin Yunan maliyesi taht-i nazarete aldirdi. Bu ise bir devletin
istiklalse menh olan keyfiyetlerin bir taciyesidir.
Hatta diyebilirim ki devlet-i aliye Osmaniyenin seyf-i sultam sayesinde ecti dayenleri
dahi mahv derecesinde bulunan tahsilata ..... imkal bulunamayan ..... taht-i tenmine edilir.
Bundan sonra
olan Yunan Hukumeti istedigi gibi
cisim cisim fakat
kaidesiz
muktedir olamayacagi ve ayaguu bu zerveridir. Bir daha devlet aliyenin
.
igtamma gecmek icin top . .. .. cihana ve saireyi haddinden ziyade cemh ve edzar
edemeyecektir. Cunku bundan sonra idaresi kuvvet-i layimetten baska bir sey degildir. On
biriyle tesaliye olsa yine mahv olmus olan Yunan'r ihya edemez!
Ma'badi Var.
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~ERiAT-1 GARA YE TEMEN

DEN
MA'BAD:

Beni tesaim Ahmed kumkaden mezan kendi nefesine Kur'an-i Azim san-i tasdik eder
onun hak oldugunu bilir.
Velakin inad eder de bunun icin hakiken ilan etmez yahud kariyen meren-i kerime
en edecek ve kezerden ..... edecekdir. Onlardan bazilan dahi ..... gabavet ve kat-i
dolayi
uran-i azim lisaru ..... dahi tasdik etmez! Yahud: mustemelde dahi ilan etmeyerek
tamali
kafir uzere fevt olacaktir! Halbuki senin rebik tali ve takdis hazretleri mesadine yeni matide
-eya mesrine ilamdir.Bu suetle yevm-i kabamende kendilerine mecazet sebede edecektir
esul) kerem'im! Sayid Kafir! Merkume elzem hacinden soma hacetten soma dahi seni
kzibde esrar ve sayan ederlerse bu surette kendilerinden emraz ve tebri ederek soyle ki :
Benim hamlem gerek hak veya batil olsun herhalde cezasi buna aiddir, sizin ..... cezasi dahi
size aiddir. Siz benim emel ettigim biri ve ..... bende sizin emel ettiginizden biri ve ..... beni:
yamete siz benim emelimle muhavaza olunmayacaguuz gibi hen de sizin emelinizle
muhafaza olunmayacagim her kes kendi hamahyla mutab ..... muhaviz olacaktir.
Kifarmege Kuran-i azim elsarun ve sul ekrem saliah tesali aliye ve selim Efendimiz
Hazretleri canibinden imtira ve ihlaf edilmiss ve binaenaleyh hak-i tali hazretleri tarafmdan
..... buyurulmamis oldugu ve bu suretle size olmadigi beyan ve ..... ettiklerinden Hak-1
suphane ve tehali Hazretleri Kuran-i azim elsarun cenab-1 aliyi rehatpenahiden isyan ve
beyaru ali seyil ..... olmayip su kadar ki ve icab-i tali ve takdis Hazretleri cenabmdan ve .....
nazil oldugunu beyan ve bu kelam-1 celil el kaderin hattmi (
) kul-u serkiyle ihticac
uyurmustur ki bu da kuran-i azim elsanm hak-i tali metrunlan tarafmdan nazil olduguna ve
..... ve ihtiradan mubre bir kelam maciz bulunduguna delalet eder.

lste eyat-i kerime musarnlleyhanm nizamdaki tertib-i mahih bundan artdir.
Ayet-i kerimede vakh : (ve mekan-1heza .... en_ ....) masdar takdirinde olup mani :( ve
makar-i heza elferan iftira men-i devan_J beni: i~ bu kuran-1 azim elsanm Hak-i tali
bazretlerinden ..... bir kimse canibinden iftira edilmis bir kelam olmasi mahih ve mustakim ve
layik olmadi demek olur.
Yahud buradaki (an) akati lam manasma olup takdir kelam: defter mi ..... bu kuran -1
azimin iftira ..... layik degildir ..... . .... ve saf-i alimi imtira olunmaya miimkiin ..... ..... .. ...
degildir.
·
Zira iftira olunan
ettigi sey olup hie bir zar bunun esyan-1 mesaline kadar
olamaz demektir.
Helase-i miislim: (Bu kuran-i celil elsarun etyamna Hak-i cali ve ila hazretlerinden
baska hie bir kimse kadar degildir.) demektir.
Hak-i seyhane ve tali Hazretleri demvay-1 mezkureyi emvar atite elbeyan ile isbat ve
izah buyurmrstur.
Mact-i eveli: ve lakin tasdik ..... kul-u serifi olup is bu macet kalmarun takriri bir kac
vechledir.
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Evvelan: Resul ekrem-i saliata tali aleyh ve selim Efendimiz Hazretleri herkesin
malumu oldugu vechle bir zat emi olup bir ay tahsil ve talim diyar ahire azimet ve hesa fert
buyurmamis olduklan gibi emege ..... dahi belde-i malume ve fazile degil ve kendisinde kitab1 alim ve meher fenden hie bir sey yok idi. Ve mah-i zalik Sultan itbah bir hasan aziye
andilbab besreb ve ..... aleyh ekzil elselvet ve ikmal elsehaya Efendimsz Hazretleri akasebes
olin ve ehadis ahrini havi ve cemh olan bu kuran-i azim elsam cikarrms halbuki yahud ve
nisar-i tamelerinin zat-i hami cenab-i resat penahilerine karsi endenvet sedidleri derkar
bulunmus oldugundan eger kuran-i kerimin nakl ve isan ettigi akasebes ve ahadis-i mezkure
tevrat ve incilin mahtuyatma muvaffak olmarms evvelidi ..... merkume bunun red ve
tedabinde elbette izhar meblaga ederlerdi.

Madem ki onlardan hie biri ve nen red ve tekzibine keyam etmemistir.Ve surette
akaseyisi mezkurenin tevrat ve incile mutabik oldugu anlamalur.
Halbuki fahz-i alim islah tali aliye ve selim Efendimiz Hazretlerinin islah-i temaz ve
talim etmemis olduklan malum nam oldugundan akaseyis-i mezkureyi umumi aciz birakan bu
vech ibtah iizere etyan buyurmasi bunun men-i andah vahi olduguna delalet eder. Sayen:
sure-i bakarede vakh: (ve
) kul serifinde imam feher elerazi hazretleri canien istiksa
iizere sere ve takrir olundugu cihle kesb-i metzulenin ciimlesi resul ekrem saliakd-i aleyh ve
Efendimiz Hazertlerinin makdem-i hasar dinlerine delalet etmekte oldugundan bu surette .

NUSHA:301
SAHiFE: 4

Hazret-i fezar aletiya Efendimizin mikdam saadetleri kitab-i sabikadaki isaret-i
mezkureyi tasdik olmus olur.
Haten: (elim gayet elzem) ayet-i kerimesiyle sure-i fezdeki.(akd-i sadakatle... ) ve keza
sure-i cidde-i vakh : (ve madah elzin emva ... ) ve emsal-i ayet-i kerimede oldugu gibi beni
ekrem tehif emim Seyid Velid adem saliah tali aleyh ve selim efendimiz hazretleri ..... kesire-i
miistakileden ihbar buyurmus ve ihbar buyurdugu seyler sonradan hirer hirer zuhur etmis
vilatendahi etmekte bulunmus oldugundan bu da gayub mustakbele-i mezkureden ihcar ancak
ve icab-i tali ve takdis Hazretleri canibinden vahi ile olabilecegine delalet eder.
~

Cet-i satiye: ayet-i kerime-i mnsurul leyhde vakih: (ve tesayilelkitab) kul serifidir.
Malum ola ki hamle-i mefrin hazerati kuran-i azim elsarun hangi vechden dolayi
maciz oldugunda ihtilafyapilmis olacagma sozlerinin
maziye ve
ahari miistemil
oldugu cihetle mubazdir. Binaenaleyh (ve lakin tasdik rade ) kul-u serifinden mefsud budur
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bazilannm beyanma gore dahi maciz oldugu, alim-i katide-yi ..... bulundugu cihetledir ki (ve
tasil-i el kitab ... ) kul-u serifi dahi buna asiretdir,
Bu babdaki kelameti tahkikine gelince alim padiha olur veya olmaz. Halbuki kism-i
evlin kism-i satiden halen erkah ve sanen azim ve derece-i ikmal oldugundan suphe yoktur.
Bu ayet-i kerimeden sonra tahrir edilecek olan (elmas) kul-u serifinde buralan daha
ziyade tasili olunacaktir
Ma'badi var
Atina mektub-u ademi malumlanndan

ALi RIZA

KISM-1 FENNi
... ATiKADAT BATLA. ....

Efkar-i alimemizde o kadar 90k yakilrms seyler hakim surmektedir ki insan tasviriyle
pek ziyade kurvetler alem oluyor... Bu imtikadat batila hala bir takim kitaplanrmzda mevcud
olup evam-i nasm mesela kis geceleri kahvehane koselerinde ve sair bu gibi mahallerde o
kitaplan seve seve ..... etmeleri ve o macimeden hanesine avdet ile ifrad-i ailesine o
gorundugu hirafati kemal-i cedit ile nakl ve hakaye ederek daha ..... tefrikden aciz olan o mini
mini perdeciklerin izhamm bir 90k hayalet kasde ile istila eylemeleri dogrusu pek ziyade
acmacak hallerimizdendir! Bu gibi kitabetlerin Avrupahlar eline dusup merkumenin
imtifadat-i Islamiye namiyla derle derle hezeyanlar nesr etdikleri de inkar olunur mevaddan
degildir. Iste fertkar nezdinde ahali-i Islamiyenin munasib olmasi bu herafet ile mahlu olan
hezeyahamelerden ileri gelir... Biz kendimizin ne halde bulundugumuz ve Akdeniz ama
Avrupahlar yalan yanlis her ne ise bizim ahvalimize <lair bir fikr payide etmislerdir ...
Husuf ve kesefi akil ve hayalin idrak edemedigi hezeyanlar ile tafsir etmek ve koca
kere-i arz tutup bir o gozun buyusuzleri evlerine
ve saire gibi heraneti ancak Cinliler'in
kabul edebileceklerine hukum etmek lazim gelirken
memalik-i lslamiyede dahi bu misillu
efkar batilenin hukm surmekte oldugu mah-i elast zab goruluyor... Evet Hindistan'dan .....
Afganistan
Iran ve Anadolu'nun bazi cihetleri ..... ahmrsa isbu katalet ahaliyesinin -ki
hemen kafesi
bir vech-i maruz imtifadet batile ile menluf olduklanm nasifla musahade
ederiz!
Uzerine iskan etmekte oldugumuz ..... tarihini bilmek her nir insan icin Iazim eden
menluf oldugumuz intikadat-r batilenin su zaman terki nisanda artik terkiyle tashih efkar
etmememiz ise vecihedendir. Simdiye kadar soyledigimiz ve bundan boyle de soyleyecegimiz
sozler finuna asina olanlara zevaid kabilinden ise de boyle efkar aliye ile tazin zat
edenlerimizin mildan gayet kabil oldugundan herhalde beyan-i mutalumede bulunmamiz icab
ediyor! lste su niyet hayn mersud uzerine ingilizlerce bir kitaptan ikbas olunan malumat
atiyenin derc ve nesri munasib goruldu:
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Gir: Arz cevher samdan aynlmis bir parcadir. Daha o vakitler mayh nan halinde
bulunup merver zaman ile soguyarak ta ki bir yumurtarnn kabugu gibi yosun tabakasi tesab
etmistir, Bilahire kesar arz tayir olunan bu tabaka daha ziyade kalmlasarak elyum bir
yumurtahk kabugu heybetini almrstir, ki bu halde is bu kesardan mahde arzemein tekmil
icerisi mayh nan halinde bu ..... demektir.

Bu vech ile kesar arzm sogumasi binaenaleyh ..... azalmasi , kerimenizi dairen madar
mehat olan carin tekasif ederek meyh haline gecmesini sabit vermis ve bu da arzm cukur

yerlerine birikmistir. Keremezin dervetine bulunan meyh-i tarinin tazyiki ile nesri bazi .....
ugramis yani bazi yerleri alcahp bazi yerleri de yok olmustur. Sulann daima cukur yerlere
ceryan edecegi tabimi olmakla esna-yi ceryanlarmda getirdikleri ..... bu cukur mahallerde
serakim ederek hirer tabika heyfetini alrmstir kere-i arz bu gibi tebdilati idvar-1 teskilenin
ibtidallerinde bir 90k defalar gormus oldugundan ..... mezkurenin tensiriyle mahv ve naf olan
..... ve ..... is bu resubadan teskil eden kayalarda miithecir olarak goruluyor..
Kere-i arzm mabedeb teskilinden zamanmuza kadar gezran eden edvan mesnufin idii
mudte taksim etmislerdir:
(1) (mtiddet-i haliye) der ki tesr-i erzan tesayitten hayvanat ve niyetinin zuhuruna kadar
imtidad eden vakti sameldir. Binaenaleyh ve muddetsn kapilannda hayvanat ve
niyanet mahceretinden hie bir sey bulunmaz. (nan kayalardan baska bil cumle
kayalarda tas kesilmis hayvanat ve nebahate tahcir etmis denilir.)
(2) ( Muddet-i name) der ki gayesle sade hayvanatm ilk teskili muddetidir. Bu muddet

kayalanna mefsuliye (suhacen gibi kemiksiz ve bugum olan) ve samaipe (bayildm
seklinde) ..... bir takun beyt-i hayvanatm mithecerati istiridye ve sair bu cinsten olan
hayvanatm tahciratma nazaren az bulunur.

(3) (Muddet-i semin) der ki bu muddetin hayvanat ve neyanatm kemale erdiginde
gosterir bu muddette az cumle kopuk .. .. . tavandan olan hayvanat pek 90k kadar
semali emr-i zade kariye mahsus hayvanat ve neyanasm eser ..... bu muddet-i
kiyarette bulunur mefsaliye ve samamiye cinsinden olan hayvatta keserle bulunur
mefsaliye ve samamiye cinsinden olan hayvatta keserle musahade olunur.

(4) (Muddet-i fehmi) beni (maden komurdu) muddet budur ki bu muddette kesar arzm
harareti sahadeginden pek 90k olup havada dahi karbonun 90k olmasmdan 9am agaci
ve saire gibi escare fevk alade buyurarak azim ormanlar teskil etmis ve kerre-i arz hat
istivaden ..... kadar ihata ..... ise de ..... vukuuma gelen su tokatlan zelzeleler kurteler
bu ormanlan bir komurun su altmda birakrms ve suyun tasirdig; rusbat ile
kaplarmstir. Iste bu ormanlar merver asar ile taht ..... muhterik olarak ..... maden
komuru dedigimiz sisi hasil etmistir. Bu komurlerin tabak altmda hayvanat zahkeden
..... (suda ve kerede seyan hayvanlar) takum ile ceker ki ve saire gibi hasret-i sagire
ve hayvanat kaseriyeden bir kac istakoz muhacerati keseretle bulunduguna nazaran
hayvanat-1merkume hayvanati oldugu anlasihr. (Elyum taht-1 larz ihrac olunanmaden
komuru bu devrin mahsulu imis mahseli mahrese-i sahanenin en zengin maden
komuru ..... )
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(5) Muddet-i zahikedir ki gerek hayvanat ..... gerekse zahkenin kemale ayirmalan
medettir. B~ ve disi temayehe benzemeyen ve en cok otuz .. . . . . . . . . olup denize .....
eden ..... sevres ve ..... ayn olup bast ve boynu yilana benzer ..... gibi hayvanlar
subyan tezkardrr.

(6) Muddet-i zat altdi der ki hayvanat ve neyanatm ekser ecnas basitesi bu muddet de
mahv olup bunlann birisine daha ..... kaim olmustur. Kopek bahgi birine renga salun
bahklan ve muddet-i salika niyanetten bazismm yerine de
hurma gibi agaclar
nesv ve tema bulmustur, Bu devirde memeli hayvanat
tekmil ederek yasiyla .....
..... benzemeyen fakat yalmz az1 disleri asagi ..... olan
vekil-i ..... ve envam1 teksir
etmistir.
MABADIVAR
EBENELHADi

ULUM-U FUNUN
MABEDi ALiM-i SERVET MAL
MASTARCI: MAHMUD SERiF
(GE<;EN NUSHAMIZDAN MABAD)
iKiNCiFASL
Meseh: Arazinin efsam-i senireye inkisayi iksam ve ismeye iksamma sayan
sercih midir? Meselesini hal icin ..... muraccat zaruridir.
(iinkii: Mahsulat-i araziye ile ..... mikdanm yollann tavalini mesakinin imdadi
ahvalini velhasil arazisi eksam-i sanire ..... munkesim-i memleket derece-i serveti
tayin eden ve bir iki usulun resbihi
mader olan
.
Derker tarafindan falan memlekette arazmm usul-u tasarruf ve iskal ve
intikarm mubadelatm sure-i muhafazasi ne yoldadrr? Zamanmda alim-i servette irad
olunan mesasenin hali cezafiye ile istediginin dahil daire-i ve ..... oldugu halde bu
babda her zaman eser ihmal ve tesanih gosterildigi musahade olunur.
ilm-i servet malide kavanin tabimiye ilm-i servet maim kevamadi ali ..... kavanin-i
tabiye tasmiye edilmekte ise de yanhstir. Zira ctimle kainat gibi insan dahi kavanin-i
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tabiyenin mesela muvazenat-1 ecsam ve ..... kanunlannm taht-i tensirinde bulunan ekser
. . . . . icrasmda veya lehase bahar ve elektrik giinlerinin istihmalinde elyem eserini
gosterdigi vechle insanm kavanin-i tabiyeden istifsade icin tensiratuu okumaya cahsmasi
lazirm menkur degil ise de alim-i servet maim suret-i mahsusede mesgul oldugu kavemde
vazih kanun tarafmdan ihdas ve tensis edilmesine menni kavanin-i tabimiyeden madud
olamaz
lnsan kavanin-i tabimiyeye rayet ve kavaid alim-i serveti lslama hummet ile temin
istifade eyler. Birinci kisnn kuvve-i ihtibanye-yi beseriyeye ad edildigi halde, iki
mevzumi olup onlarda tabime ile metbumi sahib servet ve isar eylemekten ibarettir. ( .....
alim-i servet mah bu surette anladigim gosterir.) istivaret meyil (kavaid alim-i servet mah
eserinin birinci babimn ikinci fashnm takre-i evlasmda) (servetin suret-i ikasi munhasiren
camiyenin kavanin ve nizamat ve garf ve adetine tabidar.) dedigi gibi ..... ..... (dahi
nacis)inde alim-i servet mal-i beseriye dahilinde servetin suret-i cemiyet idaresinden
bahisdir. Servet-i memleketin suret-i idaresi kavaniyete talik eyledigi ..... ) yolunda idare-i
kelam eder.
Alim-i tabimette kaide-i (elhakim sahab) ceryan edip sikar kavi ve galibe aid olur.
Cemiyet dahilinde ise kanun-u adalenin hukumferma bulunmasi elzem vilayed gorunur.

MALUMAT
MA'BADIVAR.

MUTENEvviA'
HELVACI KABAGI iLE PALAMUT
(TERCUME)
Mulay-i musmel Hazretleri her seyini bir intizam hart-i elhade ile halk ve icad
buyurmustur. Bunu her ferd makil tasdik eyler. Butun kainati cisat-1 vncudu hakikat ile
dolasarak bir delil katmi bulmaga ne ne hacet! Ben o azimet ve kudret semhaniyeyi
helvaci kabagmda buldum. Bir kuytu helvaci kabagimn buyuklugunu ve uzerine irtibat
ettigi (acaba bunun halki (hasa tam hasa) ne dtistmdtl de bu kabagi munasebetsiz olarak
boyle yaratti? Pek acaib seyl)
Ben olmus olsa idim bu nevh kabagi su gordugum mese agaclarmdan biri uzerine
asacaktim .lste uzman pek muvaffak olacakdi. Evet boyle buyuk meyve bu kadar .....
Agacda bulunursa daha guzel . . ... parmagim kadar kalm palamut boyle buyuk mese
agaclanndanda olmak lazim! Halk kainat bu hususda (hasa) nhata etmistir.
Bu hususda (hasa) hata etmistir. Bu yanhshgi bir munabetsiz iki temasa ettikce
hidmetden fena oluyorum diyordu. Bizim akrlsiz adamcagima sakat ..... mulahazat fikrini
asina ede ede en nihayet kendisine uyku verdi. Uyumak icin bir mese agacmm sate-i
fikhezasmda yaslandi, Biraz sonra hava-yi nesiminin tensir ihtizasiolarak bir palamut
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agacmdan kayarak nasimm yuzil tistune ansizin dustn. Gordunuz mil? Burnu zedelenmis!
Birden hire uyandi, elini yuzune goturdu, Sakalmi killan armasma gomulen palamutu
yoldu. Yaralanmis burnu kendisini tebdil lisane mecbur etti dedi ki: Of of burnumu
kanattim. Acaba bu palamuttan agir bir cism yuzume dil~mil~ ola idi halim neye vanrdi.
Yok yok, benim istedigim gibi olup da helvaci kabagi duse idi simdiye kadar isim coktan
bitecekti fakat Cenab-i Hak bunu istemedi. Hie ~ilphem yok. 0 hakhdir simdi sebeb-i
hakiyi guzelce anladim. Cenab-i helak kainat her seyini taht-i intizamda hak
buyurmusdur. Yuz bin kere sukr olsun Amanya Rabbi hen buyuk kabahat tyapdim .
elheki almcaya esad-i ihtiyac ile muhtac kaldim. Diyerek kemal-i tetevazih ve ..... itimat
olarak hanesine
etti
MUTERCiMi KIBRISLI HAFIZ CEMAL

<;iKOLATALI KREMA:
Bir okka silt
Dort yumurta sansi
Yuz dirhem seker
Yirmi bes dirhem fesvele
Dort corba kasigr (kakao) tasmiye olunur
Cikolata tozu
Sekeri suda kanstmp kaynatnuz. Bir kase derveninde yumurta sanlanni
beyazlanmcaya kadar
bir baska kase icindedir. Kolayi bir kepce suduyle eritiniz .
sudden bir kadeh mikdan ahp cikolata tevzini icinde eritiniz ve cikolata eridikten sonra
kaynayan suda bosaltimz ve bir kaynama kaynadikdan sonra atesten asagi ahmz .....
yumurtayi mutmafiyen kolah soda icine doldurunuz . Koz atese koyup kanlincaya kadar
pisiriniz, Bade tabakalara yahud yaglanmis kahblara doldurunuz.
Mermer taslan temizlemek icin tertib iki kasik tuz soda ile bir kasik kireci kanstinp
gayet ince elinden gecebilecek derecede dokunuz. Bade buna su kanstmp merhem haline
getiriniz bu merhemi firca ile mermere silrilnilz. Mil..... sabunlu su ile yikayimz,
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25 SEVV AL EKREM 310
9 MART SENE 314
18 MART SENE 1898

NUSHA:302
SAHiFE: 1

ZAMAN

HAVADiS-i MAHALLiYE
MECLiS-i KAVANiN KE~ADI:
Sehr-i hal efrancmm on altmci Carsamba gunti saat-i alafranga ucte meclis azalanyla
revsa-yi ruhaniye vesair davetliler elbise-yi resmiyeleriyle hazir olduklan halde daire-i
mahsusasmda meclis-i kavaninin bu seneki ictimaati resm-i kesadi icra olunmustur.

Asaletli . . . . . vilayetpenahi taraflanndan bir . . . . . bir nutuk irad buyurulmus ve nutk
mezkure bir cevab tanzimiyle takdim olunmak uzere meclis-i mezkur 'azalan meyanmdan
dahi bir encumen mefreze tafrik edilmistir.
Nutk-u mezkurun tercumesiyle verilecek cevabi

derc edecegimiz

.

MUVASELET
Ceziremizin . . . .. . . .. . reyaset aliyesine temin buyurduklanm . . . . . . . . . . derc sutun
eyledigimiz
Efendi Hazretleri Franser vapuruyla gecen Persembe gunu
ceziremizin Tuzla iskelesine muvaselet ve yine o gun Lefkosa'ya metvecehen hareket
ederek bilcumle menhizan ve esraf memleket taraflanndan eglence nam-i mahalden
istigbal olunarak dogruca mahkeme-i ser-iyeye 'azimet etmisler,
Ertesi gunil zat-i 'ali kaymakarri vilayetpenahi ile melafat ve emvar memur-u
fazlanelerine beden ve mebaseret buyurmuslardir. Zat-i 'ali fazla neleri haliye-yi sadakat
ve iktidarla olup simdiye kadar bulunduklan bilcumle memuriyetlerde reza-yi 'ali cenab
hilafetpenahi daire-i
husn-u hidmet etmis fazl ve kamel bir zat
olmakla
memuriyet cedidelerinde dahi hidmet mebrure ve metkure ibraziyla davat hayriyye-i
cenab hilafet penahiye ..... elhiyeden mustercadir.
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Fransa dillderinden duk ..... . .... bir kac giinden beri Lefkosarmza muvaselet ederek
vali vekili kapudan ziyaret etmis ve serefine bir tamam verilmistir. Mesar-i aleyhin
vurudu asar-1 atika tehris icin oldugu
.

AZiMET
Gecen ..... postasiyla ..... dareze dogru Leymosun iskelesinde bir vechle ati u9 hacmm
azimet buyurduklan
malumat 'arz ederim...... Hazretleri
ve mekdas hallerin
ziyaretlerini ..... ve mikdar eylesin.
Haci 'Ali Aga husn-u kabudan
Mehmet Sabri
Tahir Aga

MAARiF-i A'ANE SANDIGI
Mekteb-i a'dadimize devam eden bikes ve fakir sekerdane anede bulunmak iizere bir
maarif aane sandigi kesad olundugu gecen nushamizda derc sutun memnuniyet edilmis
idi.

Yine memnuniyetle beyan ederiz ki mezkur sandiga eshab edilen mustekben ve dert
fahri tahsildarla ..... tahsil ..... baslamlrms ve cumle-i merk ..... vermege ..... ettigi on para
yirmi para bir gurus ile yalmz birinci haftada yuz seksen sekiz bucuk gurus nasil
olunmustur?
Iste damla damla gol olur

her bir muzik.

Kilisemizde eksikligi hie; gorunmeksizin vere bildigi ve daima verebilecegi bir kac
para ile maksadimizi ..... kafi bir meblag meydana 91kt1.
Cunku maarifane sandigma haftada hesab . . . . . olarak boyle bir liradan ziyade akce
girerse senede elli lira hasila getiri.Elli lira ile maarif-i Islamiyemiz icin buyuk iyilikler
yapabiliriz.
Ola mekteb-i 'adadimize album devam eden yuze ..... evlad vatan meyanmda .....
gordugumuz oksuz ve ..... bahusus tahsil ugrunda anasim babasmi ve koyunti terk ederek
medreselerde . .. .. ekmek veya biraz mercimek ile gecinen koylulerimizin ihtiyaclanm
tahvin ederiz. Elbise kitab kagid kalem ve saire gibi malzemelerini veririz.
Saniyen paramiz elverirse mekteb-i a'dadiye merbut bir sanaii mektebi acabiliriz. lste
boylece hem ..... olmak derecesine gelen maarif ve sanaiimizi ahya hem de cttmlemizin
evlad ..... demek olan ..... evlad vatamn istikbal ve refah hallerini temin etmis oluruz. Ne
buyuk seref ..... Riza Efendi gecen nushalanmizdan birinde ..... ve maarifimize 'aid
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makalesinde ..... celilesince rehber
ederiz demisti.

olunca terakkimize hie mani zuhur edemez. Terki

Iste cereyan hal bunu ima ve sebat ediyor. Oyle ise ithadusmi edlim.
Kibns taleb sabiki olup album Beyrut nebabet. seriyesinde bulunan faziletli
Efendi Hazretleri mekteb-i adadimizin bikes ve ..... sekerdam cem'ane ile yeknesak elbise
..... edilebildigi mesmu alileri olunmasiyla istirake rag bet buyurmak sahibe imtiyazmuza
Pasa Hazretlerine yirmi silin ersal buyurmuslardir.
Meblag, mebrur, matlub 'ali fazlaneleri vecihle ..... sakerdani elbise
olunmak uzere maarif ane sandigmda ibrad kayid edilmistir.

19m sarf

Vatammizan ..... buyurduklan halde am nazar kerimanelerinden devr tutmayarak evlad
vatammiz hakkmda ~u vechle de ibraz murvet ..... buyuran ..... . .... Haretlerine takdime
mesaraat teskirat ..... takdime eyleriz.

i'ANE
Girid ve tesaliya ..... Hristiyanesi icin Lefkosa'da seriye kadar yuz lirayi miincarez bir
'iane takdiye ile bir 90k malbusat toplandigi ..... Gazetesi'nde gortllmustur.

iNFiSAL
Hukumet sermehendesi
vakit edecegi mesmuarmz olmustur.

bu kere memuriyetten ifsali

ceziremizden meta

Dogru bir soz soylemek lazim gelirse muhendis mum-i ileyhin olan meharet ve
iktidan sayan-i takdirdir. Kibns'da muddet memurini esasmda ve sizi Leymosun koprusu
mekteb-i a'dadi ve saire gibi asar-i bir guzide maari ile tezbin etmistir.
Gecen nushalanrmzda
olan 'atik saray
haritasi dahi
maharetidir.

insasi

daire-i hukumetin

Bundan baska Mister ..... Islam ..... ceziremizde bulundugu muddetce husn imtizaca
ragbet gostermistir. Binaenaleyh ceziremizden ..... tesif ederiz.
Mecmuarmza gore Mister ..... Ingiltere memuriyetinde bulunmak istemeyip.. ... icra-yi
..... etmek uzere ..... gidecek imis. Herhalde ..... ve selfu:niyetini temenni ederiz.
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iPEKKOZASI

Ceziremizde ipek kozasmm ..... ve ..... yakmda Fransa' dan bir ustad gelerek
ceziremizde ikamet edecegi foni gazetesinde gorulmnstur.

TUT UN
Palusa ve Dipkarpaz keriyeleri ahalisinin bazilanna tiiti.in ..... dahi .. ... eyledigi
istihbarat
.
Karpaz nahiyesi arazisi en iyi dehan yetistirdiginden nahiye-yi mezkurenin ferasi
ahalisine dahi han zer icin ruhsat verilmesini ziraat ..... bekleriz.

iKAME-i DAVA
Avagoras Gazetesinin muharririlerinin aleyhine meclis-i icraat a'zalan iftira icin ikame
dava eyledikleri ve mahkemeleri gelecek Nisan'm ikinci gunu ..... oldugu haber almrmstir.

SiRKAT
Leymosun kazasma ... .. keriyesi sanklar tarafmdan acilmis oldugunu ..... Gazetesi
yazmakta ise de daha ziyade yazmakta ise de daha ziyade . . . . . mermediginden bu babda
his; bir sey diyemeyiz.

SiRKATE GASDi
Gecen Persambe gecesi Leymosun' da Haci ... .. . .. .. hanesinde terdiyan vasitasiyla
hirsizlar dahil ederek odanm birinde dolaplan ve sandiklan tahri etmekteler iken ihtiyar isi
... .. hemen ferhada baslamis ve sanklar korkulanndan sibte muvafik olamayarak firar
etmislerdir,

iDAM
iki orman koruyuculanm telef eyledigi icin idamma hukrn olunan .. ... . .... Persembe
gtmtl idam olunmustur.
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MiSKiNLER <;iFTLiGi
Mesmuanmiza gore Miskinler ciftliginamoyla
bulunan ciftlikte miskinlerin .....
yiiz ..... kisiye balig olup bunlann on yedisi islam ve
Hnstiyanlar'drr. Bunlann icinde
iki Islam kadmi ile yirmi bir Hnstiyan kadmi ve orada diinyaya gelmis iki Hristiyan
kizcagizi mevcud bulunmaktadrr. Hukumet tarafindan bu miskinlerin her birine yevmiye
iki bucuk gurus nehas akce tahsis olunmus ..... mesarefi bu hesaba dahil olunmarmstir . Bu
miskinler keriyelerine gidip ahya ..... gorusmek icin .. .. . ..... almaga istihkaklan oldugu
dahi isidilmis ise de bu alet san bir alet oldugundan taraflanna boyle . . . . . verilmesi
..... oldugundan muracaatm nazar-1dikkatini
ederiz
.

NUSHA:302
SAYFA:2

ctcex HASTALIGI
Canus ve Derimi keriyelerinde cicek hastahgi def ve azala olundugundan karantina
olmustur.

KAZA
Hac1 Lefteri isminde amelenin biri hanenin birinde eski . . . . . . . . . . eder iken her nasilsa
eskisi yikilarak merkumu bastirrms ve ..... vakit edilmistir.

CEZA-YI NAKDi
Nezananlilsan' etmek fervahat ettikleri icin belediye tarafundan mahkemeye davi
olunduklanm yazrms oldugumuz ekmekcilerin mahkeme tarafmdan yedi bucuk ingiliz
Lirasi cezayi takdi ata ..... mahkeme tarafmdan hukm olunmustur. -Omit ederiz ki ..... ciler
bundan soma boyle hareket gadarahede bulunmaga curret etmezler.
Kibns'ta maden hakkmdaki kanunun tadili zamanmda layhe-i kanunidir. i~ bu kanun
Kibns ceziresi valilik ve serdarligi cenab asilanesinden cezire-i mezburekavaninin

60

meclisin intizmam re-yi ve nza bir veche ati ve ..... ve tesis buyurulmustur. Birinci madde
maden ihraci icin bir imtiyaz verildigi
zaman yahud muharen her nokut olur ise olsun
maden ..... hakkmda destur 'Osmaniye'de ..... fi 4 Muharrem sene
tarihli .....
ahkamdan her ..... veyahud ahkam mezbureden o misillu imtiyazane ..... her
ve tensib
eyledigi muddet icin kamle veya kismen tatil olunmasi emr etmege meclis icraatmda
salahiyyet kanuniyesi olacaktir.
Su kadar ki . . . . . mezkur ahkammdan her . . . . . evvel vekihle mevken tatili hususunun
vakif arazi yahud her ..... ferd yahud efrada aid mal gayr-1 menkul hakkmda nezamenamei mezkur hukmunce olan her ..... hukuka tutunmak tesiri olmayacaktir.
ikinci madde 1882 senesi maden nazamesmm
kanunla ..... olunmustur.

tadil ..... sekizinci maddesi is bu

Uctmotl madde is bu kanun 1898 senesi maden ..... tadilat kanunu ..... olunabilecek ve
1887 senesi maden ne zamanesinin tadili nazarm ile nizam-1 mezkurun kanun mezkurla
..... edilmis oldugu mertebede bir imis gibi okunup taksir kilmacaktir.
Tesiri oldugu her ..... kesamn ..... mezkur hakkmda ..... menval uzere 1cra-y1
salahiyyet kanuniyesi olacaktir.
Su kadar ki ..... reis-i alakadar bulunan her inzimam remasiyle kimsenin ..... vakitten
beri her ..... olur ise olsun ..... edebilecektir.

Dokuzuncu madde zikr-i madde-i sabikadamuharrir her bir itiraz
eden
.
tarafmdan kendisi ... .. mezkuru imza etmis olan memur hususlar ..... aleyh
olarak
.
ibda edilmis oldugu kazamn kaza mahkemesi nezdinde ..... olunmak uzere ..... tashihi
matalbasiru havi bir dai akamesiyle icra kalmacak ve o misillu her bir mahkemenin o gibi
her ..... itiraz uzerine ..... olan karan guya adi bir hukuk davasmda ata olunmus bir karar

imis gibi o misillu kararlar hakkmda ..... olan aym surette ve aym tehdidane tab'
bulunmak uzere istinaf olunabilip ancak o misillu hie bir karar hakkmda verilmis oldugu
..... kiymeti
istibnaz bulunmayacaktir.
Onuncu madde: Kayit defteri zikr olundugu uzcre ..... itibaren dert mah semsi
muruvvetle bir veche mesruh itiraz vuku bulmus olabilecek kisimlan ..... hakam reisine is
bu kanunun sekizinci maddesiyle mafuz olan tashih salahiyetine tab bulunmak uzere .....
kesan haklannda . . . . . . . . . . . .... bulunacak ve derununda ..... olan ..... hususat hakkmda i~ bu
kanunun
hukmunde tutulacaktir.
On birinci madde hukumet is bu kanun ahkamma bina
insaat-i iskaniyenin .
oldugu ..... . .... icin beyanlan ..... muharrir suretinin biri uzcre icra-yi tertibat ..... ve her
vaktini insaat-i iskaniye ..... mezkurunun her ..... uzere ..... olunacak tertibi ilan edecektir.
(1 )Defterde makbed olan su hukuku her defasmda olunmadikca ..... yahud ..... surette .....
edilmemek .....
(b)..... olan su hukukunun derece yahud dereden su alan hareketli havuzda mevcud su
mertebesinde ve ekseraya dereden asagr surulen hie bir ..... yahud kum ve camurun kat ve
men edilmesi icin
tadabir enhaziyla eda olunmalan tertibi.
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Hie bir kimsenin bedani nediye etmedikce her ..... su hakki cihetiyle belade mezkur
mildar ..... su almaga istihkaki olunmayacaktir.

On ikinci madde derahde olunan bir insaat-i iskaniyenin aid oldugu bir dere veya ...
MA'BADIVAR

MUHABERAT-1 'iLANiYE
iskenderun'da nafie mehendesi refetli Abdillsamid Saim Efendi'ye
Eser 'alileri bu nushamiza derc edildi ve ad buyuruldugu uzere digerlerinin dahi
ersaline hemenleri rica olunur ederseniz tahih edildi.
Leymosun'da Zade Hafiz Cemal Efendi'ye gonderilen mekalat diderpi derc
olunmaktadir.
Digerlerinin ersaline hametleri metmadir.
TAPRiYA MAL MASDiR MlN AiNi HAUL EFENDi'YE
Gonderilen Saim Efendi'den almarak abone sendiye mum-1 ileyhe ata kalmdi.
Gorbece meclis idare Bas Kaini Azimetli Emin Efendi'ye 285 nomarodan itibaren
gazeteleriniz her posta manzumen gonderilmekdedir. .. .. . postahaneleri olduguna hie
suphe bu kadar hatta Aburace kasuyesine gondermis oldugumuz gazete Sam'a kadar gidip
tekrar matbaanuza iade olunmustur. Mamafih talep olunan nushalar siiresince tekrar bir
paket derununda ersal olunmustur. Memul ederiz ki bu defa usul bulur.
Beyrut dahili kemerkefte refik evvel muavini Kibnsh refetli Hafiz Mehmet Ali
Efendi'ye
Mektubunuz ahndi tahcih olunarak ersalane devam olunmaktadir.
Su tesadir olan irade-i safiye Cenab-1 hilafetpenahi iizerine sehzade-i cevan .....
devletlu ..... Efendi ve Devletlu ..... Ahmet Efendi ..... siivari yuzbasilan riitbesi tevciye
buyurulmustur.

Ni SAN
Maarif-i muhasebecisi saadetli Sukri Bey Efendi Hazretleri'ne ..... memuriyetinde
sehud olan ekdam ve muayene mebni tebdilen birinci riitbeden ..... Saadetli Mahmut Sari
Pasa Hazretlerine birinci riitbeden ciddi nisan-i nisamn ahsan buyurulmus.
Ingiliz bandirasim hamal oldugu halde Malta'dan izmir'e vurud eden bir kimse kacak
barut oldugu ahyar olunmasma mebni tahri ettirildiginde bir hayli barut elde edilmis
oldugu gibi mikdar elbise de gecirilmistir.
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istanbul'da maarif ..... ahiran nesr ettigi ..... anlasihyor ki Memalik-i Osmaniye'de bu
gun yirmi dokuz bin yuz elli resmi mekteb mevcuddur. Bu mekteplere devam eden
sakirdarun mikdan sekiz yuz doksan alti bin dort yuz yirmi dort .....
Bu mekteplerden dokuz bin dokuz yuz ..... Sultan (Abdiilhamit) Han Sani Efendimiz
Hazretleri'nin henkam saltanatlannda acilmis olan on dokuzda hususi mekteb dahildir.
Sairleri resmidir
Efendimiz zaman saltanatlannda yalmz vilayette kesad olunan
on
derede bahk olmustur.
Ahd-i humayundan evvel mevcud olan sibyan ..... bes bin yuz otuz sekizi de ibtidali
suretine tahvil ile asval-i cedideye tevkiden islah ve akmal edilmistir.
Memleketimizin her kusesinde salef . .... havi olmadigi da bir cok tahsil ve terbiye
halleri vardir. Az cumle medreselr bu hamdan harcdir. Memalik-i Osmaniye'nin .....
Anadolu ..... olunmayan sehrlere kasabalara hatta kariyelere pek nadir tesaduf olunur.
Hem bu medreseler ..... medreseleri gibi
olan sart ve ..... ragmen cemaat-i
olmus
yahud darul cezire ithaz edilmis degildir.,
ulum ile istigal eden talebeye
mikdar
olunmustur.i..; katmalan gibi vilayetinde henuz resmiyet kesb etmemis mekteblerde
mezkur ..... hesabdan haric kahr. Hesabdan haric kalan vilayetteki mekteblere ve ulum-u
..... husus olan ..... olanlann mikdan bahk olur. 0 vakit Memalik-i Osmaniye
musltimanlannm hemen hemen iki milyon ntifusu tahsil ile ..... demek olur.
Derece-i maarifi iki miilyon nufusu tahsilde bulunduracak
milletin
dort mil yon nufusu da okur yazar
.

mertebeye

varan bir

Su halde Memalik-i Osmaniye'deki nufus lsamiyenin alti milyon ve binaenaleyh
takriben ucde biri maarefetli olmus olur. Taleb ve tahsi tahsil 'ilm-i erkan ..... fark
etmeyerek her farkrn uzerine farz ayn oldugundan Muslumanlar iclerinde okuyup yazmak
bilmeyen adam mevcud oldukca hallerine razi olunmamak lazim gelir ise de
hale
..... etmek de herkesin ..... borcudur. Mazisi nazara ahp hale teskir etmeli terkiye
cahsmakta da gayret ..... ile devam etmeli .
. . . . . . . . padisahmuz efendimizin . . . . . sayesinde maarif ..... az zaman zarfrnda gosterdigi
terfi ..... seylerden degildir.
Biz yirmi bes sene evvel memleketimizin
..... sehirlerinde senelerce sibyan
mekteblerinde vakit gecirdikden rustiyeyi de ekmal ettikden bir kac senede medrese
muallirnlerinden ..... ders aldiktan soma iki satir bir mektup yazmagi ogretmek icin iki uc
senede yazici arzihalci dekanlanna devam etmek mecburiyetinde bulunurduk. Nihayet
ogretebildigimizde (hususen selam ve senalar olunup mubarek hatir-i aliniz sual olduktan
soma)dan ibaret kalirdi da vilayat mektubu kalmalanna girmedikce ( )nin imlasnu
ogrenemez ve ( ) yazildigmi bilemezdik hale kere <laved yahud Battal Gazi mutalaa
etmedikce tarihten bir ..... bilemezdik. Bu kadar ..... soma da bir gazete cumlesini anlamak
icin ..... muhtac olurduk. Bu gun ..... mekateb-i nlsdiyeden muharririerimiz ..... mekateb

..... gazetelerin imlasrnda hata buluyor.
Bunlar hep saye-yi sahanedir.
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ZAMANIN TEFRiKASI 33
SAAKA-YI SEVDA
MUHARRiRi: KIBRISLI M. SAADEDDiN

V ak:itteki Film geldi. Nehal: Pekala ..... biz buraya gezmege eglenmcge mi yoksa o da
..... plmaga rm geldik? Bu insafsiz ..... nedir? Dogrusu biz bunu cemeyiz hem esaret hem
achk insarun gucune gider.

Fikri: (Saskm saskm) of size ne rapay1rn camrn iste olanca paralanrm sarf ettirn.
Simdi annerne rnektup yazsarn bana para gondermeyecegi suphesizdir.
(Bu surette) 0 halde ne olacak?
Stikutla rnekabele etti.
Anasma ana gordugu beni hayau kadar son begenin nihayet bizi yollarda parasiz da
birakti, Bu sevmek degil 'adavettir degil mi?
Faika: Suphesiz!
Nehal: Simdi ne yapacagiz?
Faika: Ne yapahrn kizim biz kendirnizi gozumuzle gordttgumuz ateslere attik
Bu sozleri isidenf'ikri kizmakta ise de tesiriyle bir soz bile soylemeyip dururdu.
MABADIVAR.
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NUSHA:302
SAYFA:3
iSKENDERUN BATAKLIKLARI
VE

ASAR-I ATiKA
iskenderun -Pmarbasi- fi 2 Saban 313

Ge<;en seneki
iki makale nesr
'arz edilmis miydi?

Hatirda midir?

iskenderun kasabasmm tefhiri ve batakhklannm tesbiti hakkmda bir
0 vakit
yakmda lskenderun'unkasabasinm kesb
edecegi de

Hakikat! iskenderun'un
..... almacak bir maddedir.

batakhklanrun

..... kasabamn iman icin en birinci derecede

lste .. .. . ..... vali ve alasarurmz ..... devletlerinden devr tutmadiklanicindir ki mezkur
.......... her neye
ise icrasim emr ve irade buyurmuslardir. Gecen sene vilayet
.
tarafmdan mezkur batakhk
olunarak pisgah velayetpenahiye takdim kalman rapor
pek ziyade muttehir husn ve kabul olunmustur.
i~ bu rapor
husul olunmasim lazim gelenlere irade buyurarak bu husus icin
.
. .. .. .. .. . .. .. . olup
ikamet etmekte bulunan
tevzilli memur tayin edilmistir. Mum1 aliye hemen hem en vazifesi basma gonderilmis ve bir mevcub rapor ..... eden
gecen
seneki makalede arz olunan alet ve edevat mevcudenin ise .. ... ile bes alti ay
.
olunmustur.

Hayvanlarla demir yolu uzerine
Pmarbasi nam-1 mahalleden imlasi
eden
batak mahallelere yevmiye yetmis bes seksen metro ..... nakl etmekte olup halbuki bu
gidisle ..... bir hayli vakit imtidad edecegi asikar oldugundan vesait nakliyenin istikmali
ile .. . . . bir zamanda maksada muvafik .. .. . icin A vrupa' dan bir lokomotif ve bir cok .....
daha siparis olunmustur.
Gecen seneki
olan sulanm

birinde
vasitasiyla

kasabamn tefhiri icin (tefhire bir memleketin husulu .....
nakl edip o memleketi kurtarmak ile tefsir olunur.)

Biri ..... digeri ..... meselesinden gecmek uzere iki ..... kesadi luzumu beyan olunmustu.
Album keratm
mahallesinden
bir esas
hakikaten pek mukemmel bir surette
kesad edilmistir.Yakmda cay mahallesinden de
insasma baslanacaknr. Icabmda
icerisinde . .... ... .. .. ... ile tertib olsan is bu ceramn ust kemerinden baska her bu tarafi
butunu ile amal olunmustur. (Fen insaan da kirmatas
tertib olunan
bunun
.
olunur.)
Iste bu sayede yaz vakti otede beride . . . . . edip kasabanm havasini ihlal eden . . . . . . ....
acilarak ..... vasitasiyla denize nakl olunacaktir.
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Bir kac satir evvel ..... iolasma husus ..... Pmarbasi nam-i mahalleden ahndigmi
soylemistir. i~ bu hal iskenderun'a bir
mesafede
haiz bu
olunmak
.
eylerse: "Insan
basmdaki o kucuk tepeye
etrafina
zan eder ki
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . etmis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... varsa nazik bir . . . . . . . . . . .
letafet . . . . . seklinde o
noktada iizerinde kollanm acmis bedai bir sayan ..... agus
olmak icin ru-yu .....
gosteriyor, .. " ..... !

Evvelki gun esna-yi
tesaduf olunmus ve icerisinden bazi seylerde cikrmstir. Bu
gun mezkur . . . . . . . . . . . .... temasasma herkesle beraber ben de kendim orada belada zikri .....
eden
tevzilliye tesaduf ettim. Basladim
Ne ise soyle oldu, boyle
gitti diyerek
iceriye dort ayak merdiven ile
ittik. Dort metro doksan santim
arzmda ( ) . . . . . . anahtar tasmdan . . . . . . dort metro her bir
ile insa olunmus
.
. Yok yok. Her tarafi tugla rm dedim? Degil ..... itibaren yanm metro ..... kadar ..... tas olup
bundan yukansi kemalen tugladir.
lsbu tuglalann
dort
fark
ifadesine nazaren is bu insaat
oldu.
Hayat kezar olan Fenikeliler tarafmdan insa olunup
Romahlar'a istigal isiddigi
anlasihyor.,
. .... isbat icin mezkur magaradan cikanlmis esya-yi atikayi gosteriyor.
... .. .. .. .. .. . iki metro on santim ..... otuz dort santim ..... elli bes santim arzmda bulunan
yekpare bir
Fenikeliler'in olmak uzere kabul ediyor. Bilezik kupe yiiziik
samdan
gibi bazi esyanm da kiymetli Romahlar'a kiymetini Yunanhlar'a esnad ediyor Fakat ne
yalan soyleyeyim. Ben buna akl erdiremiyorum... Kimi . . . .. . .. .. vaktinden kalmama
oldugunu ... Hulasa dedim ya herkes dusundugum; soyluyorl...

Cikan (t)destilerin en uzunu yetmis dort santimdir ..... az kaldi.i..; yazdim: Magara
midrr ..... rmdir icinde yukanda soyledigim seylerden baska bir 90k insan kemikleri de
bulunmustur, Ne oldugu anlasihyor ya? ..... var. Bunu da nakl edeyim de gelecek haftaya
insallah daha mukemmel malumat verecegimi vaad ile . .. . . kelam edeyim . . .. . sudur:
Mezkur merann ..... bir delil var. Icine bir degnek sokulursa su bulundugu anlasihyor. ..
Bilmem ..... dervis kabahatli bir adam .Bakdim ki yammda duruyor...
Bastonumla suyu gostererek kulagma .. . . . Seyh Efendi Hazretleri zan ederim bu su .....
olmalil. .. derdimiz Aman diyerek basladi. .... Saim

HA VADiS-i ECNEBiYE
AFRiKA'DA FRANSIZLAR'LA iNGiLiZLER:
" " Gazetesi ahiran vukua bulan ( ) meselesi nesr etmis oldugu bir makalede su
yolda
( ) meselesi
hukumeti isgal edilmekte idi. Yalmz bu husus
hakkmda cereyan eden mezakerat
henuz hie bir netice-i
olunamayip
da boyle
ikiye
meydan vermesi sayan
altmda bulunmakta midir?
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........... .. .....
haiz oldugunu

.. .. .. .. edilip ahiran . .. .. ..... ... .. olunan ..... bakihyorsa hukumet .. .. . . ....
bulunmaktadir .

....... Ingiliz askeri ( ) ..... bir mevkii isgal etmesi uzerine bir tabur Fransiz askeri
gelerek ingiliz bandirmasmi asag; ittirip mevkii mezkurun terk edilmesini taleb
etmislerdir.
Umum ingiltere matbuati Fransa ile lngiltere arasmda Amerika katmasmda tevsi dair:
. . . . . etmis gayretinden . . . . . . . . . . eden ihtilafat hak:kmda uzun uzun makaleler ne~r ile istigal
etmekte olduklan gibi ( ) . .... ..... . .. .. bir muharebeye kadar ..... ..... ..... soylemekten
cekinmiyor.
Afrika meselesine dair veya gazetelerinde gorulen bir kac ..... nazar-1 dikkatten devr
tutularruyor. Londra' dan
.. olunan bir telgrafda Afrika meselesinden dolayi ingiltere
parlementosu dairelerinde
ziyade oldugunu esmar edilmistir. ingilizler'in her halde
Afrika' da
etmek
halde Fransizlarla da degil yalmz ( )
sol
tarafmda da
etmek gayretinde bulunmalan lngilizler'i
etmektedir.

TEL GRAF

PARiS 3 MART:
vukua gelen
mezkure mikdar kafi asker gondermisti.

almak: uzere

LONDRA 3 MART:

Londra'mn eski

hukumeti tarafmdan

Hafiz

.

edilmistir.

BOMBAY 3 MART: Gecen hafta zarfmda Bombay sehrsnde vebadan bin doksan yedi .....
vukua bulmustur, Yak:mda
..... bazi mahallelerinde dahi..... narmyla bir nevi
hastahk
olup bu yuzden
vuku bulmustur,

LONDRA 5 MART: Yak:mda
tarafmdan tasdik edildigini bildiriyor.

LONDRA 5 MART:
derece
.

edilen bir

edilecek

gun be gun 'afiyet bulunmak:ta olup ancak:

.

fevkalade bir

SON SUTUN EKSiK .....
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NUSHA: 302

SAYFA:4

Mucizede dikkat ile irad beyan olundugu vechle hak-i subhane ve ..... Hazretleri .....
naciye-i mahmuyeyi yevm-i kiyamete kadar kere-i arzmda hilafeh-i devi zemin olduklan
halde ika ve hukumran buyuracaktir. Bu halde ruhayat celile-i cenab mahmudiyenin her
daim iizerimizde sabiyen oldugu ve olacagi sabet olur. Malum oldugu vechle yuvamet-i
merhumenin bikasi da ancak melun medile-i Islamiye hazeratmm zelal sebuk sevket ve
ciladetlerinde mumkun olacagmdan padisahlanrmzm derece-i maluyetleri daire-i
idrakmuzdan haricdir
buraya kadar tedad ve tefsil olundugu vechle emir almak metin
imam el muslimin halife-i resul rah olmayan sevketlu ..... (Abdulhamit) Han Sani
Efendimiz Hazretlerinin ..... ve multe ve bilcumle ehli islame etmis oldugu hidmet-i safiye
zat-i muvaffakiyetde hazret-i hilafetpane hayallerinin menandah mensur ve mukayyid
olduklarma delalet eder.

Bize Iazim ve farz ayin olan bir sey var ise o da geceyi gunduze katarak Sokollu
Padisahumz Efendimiz Hazretlerinin muvaffakiyet-i safiye-i cenab malikaneleri admiye-i
hayriyesini yad ve tekrardan ve her halde ser fesaddir olan emir ve ferman misali unvan
Hazret-i zal olmalanna husn-u miinabetten Veleddin geldigi kadar merzi ali daire-i filah
bahremesinde ikay-i hidmet-i mahduhadan ibarettir.

SERiAT-1 GARiYE TEMASINDAN MA'BAD:
............. dahi yarnam-i akaid ve edyan olur veya alim-i imal olur. Alim-i akaid ve edyan
ise vacib elvucud ve sahib elkerem ve elcud Hazretlerini ve bu meyanda mulaseke-i
keremi ve kesb-i semaviye-yi ve resul azamive yevm-i ahri ve hayir serden ibaret olan
kadri seyammdan ibaret olup ..... gece: buda ve icab tali ve takdis Hazretlerinin zat-i
mukdemesini ve sefat celal ve ekrem ve ifahm elhasil sefat-1zatma sebutiyetim ve ahkam
ve imham-i seniyesini marifet ve hatadan ibarettir. Kuran-1 azim elsan ve celil ..... ise
tekasili tizerine ol vechle mustemledir ki kesb-i mesterle ve musnekat sairenin hie biri bu
babda kendine mesavi ve mudani ve hatta karib olamaz Alim-i umumla kanca! Buza yazu
ahremtalik olan alim-i tekalikeden ibarettir ki bu da hazeratmm mubahis noktanm
cumlenin Kuran-1 azim altmda istinyat ve istihrac eyledikleri malumdur. Veyahud:
tafsiye-i yazan ve riyazat-i konuya aid bulunan imamdan ibarettir. Mubahis-i mezkureden
dahi Kuran-1azim elsanda zikr ve tafsil buyurulmadik hie bir sey
.
Teskim-i sure-i arakda vaki hazalet-u men-i el celhalin ve sure-i tahalde mezkur:
.
vilayeti ve emsali ayet-i kerime mubahis-i mezkureyi cemh ve
Bu surette kuran-1
celil elsanin bilcumle alim-i atliye ve nakliye katib-i sairede bu vechle husulu muhtac
olacak derecede ali-i eltefsil ..... kemal-i bilagatla mustemil oldugu sebat ve bu vechle
ifzal-i mecazat-i tebuye bulundugu miittefik olur ki:
.
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Kuran-i azim elsan mani atiyeleriyle maciz oldugu gibi havi buldugu ..... takat-i
mahlukatm fevkinde olan fesahat ve belagat ve elhasil-i funun-u bedayis agbariyede maciz
olup bunun dahi ..... naif ve terkip eylemek mahlukattan hie; kimsenin haddi degildir,
Ayet-i kerime-i musar ileyhde vaki: ..... kul seritinin takririne gece bu kadar alim
kasireyi havi olan boyle bir kitab-i tavilde envah-i tenkis ve ihtilafat bulunmasi zervari

oldugundan ve kuran-i azim elsanm ise ihtilaf ve tenakseden katiyen yeri ve hali oldugu
muhaffak bulundugundan bu surette ve icab tali ve ..... hazretlerinin vahi ve enritiyle hasil
oldugu meczumen malum olur. Hak-i sabane ve hamah hazretleri ayai kerimenin elinde
kuran-i azim elsanm derkar ve asikar olan hal ve zanaata kelam-i matri olmasi layik
olmadigmi beyan buyurduktan sonra bu kelamm muhtese <lair belada sere ve tefsil olunan
iki delil celil akame buyurmus bade . . . . . istifham ile ali seyil . . . . . . . . . . . . . . . on iftirah
buyurmustur,
Ve icab-i el vucud hazretleri bundan sonra Kuran-i azim elsanm imtira olduguna <lair
bulunan kelam-i mezurun cerh ve ibtali zamamnda diger bir ..... celile zikr ederek : kal-i
metva ... saffin buyurmustur.

i~ bu baht-i katimenin takrir zamanmda sure-i bakarede vakh on kastm firib ... kul-u
serikinin tefsirinde mubalaga edilmis olmakla arzu eden zevat tafsir gerek bu yapidaki
tafsilatma muracaat edebilir.
Sel-i sure-i bakarede :( ..... mesele) torulmus pldugu halde burada: (men) akzanm
hizfiyla :(bu sure-i mesele) buyurulmasmm habi nedir?
Cevab-i malum oldugu vechle resul ekrem saliah tali aliye ve selim Efendimiz
Hazretleri bir zat emi olup hie; kimseden talim ve tahz etmemis ve bir kitab dahi .
buyurmamis oldugundan sure-i ..... :(men-i mesele) buyurmustur ki mani : ( ..... adem .
ve adem-i ..... kitapda ve alim ve maarifle adem-i istifalde Hazret mahar-i aliye elsevk ve
elselame mesavi olan bir insan dahi bu sure-i etyan-i ezan : Madero ki bu hususda aciz
umumi zahir olmustur. Bu surette Kuran-i azim elsanm muhciz oldugu zahir olur.
Demektir. Fakat kelam-i celil mezkur sure-i serike-i musarulleyhanm fi nuksha muhcize
olduguna delalet etmeyip su kadar ki: bu misillu surenin adem-i namz ve talimde Hazret-i
Mehmed Saliah Tali Aliye ve Selim misillu bir zattan zuhuriyenin muhcize olduguna
delalet eder. Bu sure-i celilede beni sure-i bu nusha ise sure-i musarulleyhanm fi nuzha
muhcize oldugu ve bu cihetle camih halk her ne kadar talim ve namz vemutalume ve
tefkir etseler dahi bu ser-i celileden birinin bile mersine ..... bir sure-i mutemane etyanm
mumkun oldugunu beyan zamanmda : ( ..... mesele) buyurmustur ki is bu tertip bedbam
bah tahdi ve izhar-i muhcizede bir tertib-i acib oldugunda suphe bu kadar.
MA'BADIVAR
ATiNA MEKTEB-i ADADi MALUMLARINDAN
ALiRIZA

KISM-1 FENNi

ULUM-U FUNUN
MA'BADI ALiM-i SERVET MAL
MUTERCiMi: MEHMET SERiF
Gecen nusharmzdan ma 'bad
D<;DNcO FASL:
SERVET YAHUD EMVAL NEDiR?
Alim-i servet mal kaide yahud servetten baht oldugu cihetle servetin mahiyetine <lair
bir fikri selim edenin lazimdir.
Hakikat halde servet gerek hidmetkaren gibi dogrudan dogruya ecrat-i ..... gerek
temaret-i imalati istira tarikiyle diger adamlar istedigini icra ettirmek konudur.

Ferun ve satade
Atina'ya infaz o emrine muhya bulunan adamlar icarat ve maas ita
ederdi. Tarihinde
namiyla meshur olan ..... maiyetinde u9 yeni mencaviz eshas
basildigi mervidir.Zamamrmzda dahi sahip servet kimse bir 90k adamlan mal ile kendine
munzad eder ise de buna istihlak eyledigi asyamn bedelini vererek ..... muvaffak olur.
Su halde insamn havac-i manulesinden birini izaya sale olan herseyine servet itlak
edilebilir. Faideli bir hidmet nafi bir sey servetten ad olunur.
Maksad ve muntazam surette tavsiminden ayaret bulunmasma gore ifasi bu maksada
hadim olan ihtiyacatm cuklesi makvel ad olunabilir.
i~ bu ihtiyacat dahi iki nevh olup nevh evvel ihtiyacat ruhaniyedir ki alim-i havel ruc-u
tayin eder nevh-i sani ihtiyacat celiniyedir ki alim-i
eyler.
Bir 90k zamanlar akvamm serveti bashca mahketlerine celb ede bildikleri altm ve
gumusun mikdan nasiyetinde zan olunmustur.
Halbuki altm ile gumusun mikdan zata mahdud oldugundan ve her devlet mukafat
takdiye itasi gumruk resumu ve ..... ve malik-i ecnebiye ile vukuu bulan miibadelatm
dairesini tahdid icin bazi tedabir intihazi tarikleriyle mesaide-i imkan dahilinde cemh-i
nakade gayret eylediginden su zehab ..... rekabet necariyeyi bade muhasemat-1 siyasiyeyi
ve nihayet alamir ilan harvi intac etmistir.
Musair erbab alim-i servetten on yedinci ve on sekizinci asirda elli seneden ziyade
muhtad olan muhariyenin servet hakkmdaki bu fikr batildan fesat eyledigini beyan
etmistir. Alim-i ictimamiyede vuku bulan hatisat alim-i insaniyeti rahnedar eden ve
akvemin harabata sebeb olan bir takim fenahklan tevlid eder.
Erbab-1 alim servetin bir cogu servet-i kabul ..... ve sira olan seyine hasr etmisler ise
de bu . . . . . yamlrms goriinfu ctinkil servet ile kaide ve mal esasen bir der letife birakahm
muntazam yollar kabul seyr-i sefain-i nahidler ve balani kesir sulann bir memleket icin
servetten
madudiyeti
azade
istibah
bulunmamakta
beraber
mabih
................................................MALUMAT
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MA'BADIVAR

MUTENEVVL4
HAZIMSIZLIGA ~I

DEVA

EKSi (LiMON) KABUGU 20 GRAM
MANDALiNA (YUSUF) K.ABUGU 20 GRAM
TEVRiH KABUGU 20 GRAM

Bunlan ahpbir tavada iyice kavurkah tez hale asirmah. Soma da ii<;iinil de yekdigerine
kanstirmah. Bir cam siseye koyup saklamali. Her yemekten soma bir kahve kasigi
ahnacak olursa merver zaman ile haznnsizhk mendafih olur.

KANI NASIL DURDURMALI?
Bir kazayi nakhiyaneden dolayi bazen adamm birbiri kesilir kan siddetle akar acaba
mutemadiyen seyan ederse ne olabilir? ( orda) damarlardan siyah kan acihrsa kendi
kendine durabilir. Fakat hakirnlikce (seryan) namim alan damarlardan kirmizi kan akrnaga
baslarsa is muskillesir. lste mizah bir kolaylik tarif edecegiz,
Eczahanelerde ..... narmyla marif tugla kirmizi renginde mayh haline bir ilac vardir.
Kan akan mahle bu mayadan biraz konursa karu durdurur. Cunku: kanm Turkiye'de .....
denilen (yumurta ab gibi ) bir madde mevcuddur. Mezkur deva ile kan temasa gelince
..... hasvale gelerek tevkif dem ve krvama gelir.
Fakat bunu saf olarak kullanmak eyi degildir. Yiiz gram suya bes on gram ..... koyup
istimal etmeli.
Bir daha muhim is vardir ki eczacilar mezkur ilaci recetesiz vermezler.
Bunun icin devami mezkur ile mustehzar ve siseler davetinde gelen bir nevh pamuk
vardir. Bir sise almah. Lazim goruldukce kullamp sisenin gaznn laytkiyla kapamah. Bu
pamukdan bizim eski zaman berberlerimiz de kullansalar giizel olmaz mi?

BURON KANAMASI NASIL DURDURULUR?
Burun kanamasi senede bir iki defa olursa faydahdir, Fakat 90k kan akmamah Eger
kan durmayacak olursa tedabir ve malucane tesebbus etmeli. lste size kolay ve bed heva
bir ilac
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Cocugun burnu kana acihrsa kanda yogun olursa sakm cignememeli fakat olanca
kuvvet ve serfatle ceke kemiklerin hareket etmeli. Biraz sonra ..... kan ..... olur.

TUZUN RUTUBETLENMESiNi MEN ETMEGE <;ARE

Tuz hayvanatm ekseriyesine hususuyla esraf-i mahlukat olan insanlara Iazim bir
maddedir. Ekseriya diger sulanndan husule geldigini tarife ihtiyac mas etmez
Zat-i sevail hariyeden uzak olan memleketlere ve sait
muntazam sevseler gibi
.
olursa tuz nakli sevt-i kesb eder. lste bu kadeh kudret-i sahmaniye care ve
.
bulmustur
Anadolu sahane ve Rumeli malikanenin pek cok nakatmdan
narmyla
maruftabimi talas
mevcud oldugu
giizelce bilirler.

lste bu kablardan usul-u mahsuse vasitasiyla karalandigmnz tuz gibi mevad-i mahiye
istihsal ederek ihtiyaclanna sarf ederler.
lster denizden ister kiyidan ciksm vucud beser ~u atiye-i ribaniyeye esd-i ihtiyac ile
arz hacet eder. Bu iki nevh tuzdan hangisi olursa olsun mevade bulundukca serkinden
bulunan ..... ve sair madenin vucudundan naasi rutubetini cezb ederek sularnr. Sulandikca
sanmtirak esmerimtirak bir levan ahr. Eger ah ..... hak dereceye gelir. Hele maden kapida
olursa vay ..... haline. Burun bulantrsi ve saire tesrif hosuna gitmez isterseniz iscilere
sorunuz tuzun rutubetten muhafazasi icin mutadad esvar vardir.
Size en kolay ve sade bir usul kani arz etmekle mufenher olmak isterim.
Yuz dirhem tuzu temiz ve susuz bir havanda tuz ediniz. Gunesde yahud atese yuakm
berberde kurudunuz. Sonra icine 3-4 dirhem nisasta yahud cocuklanrmza muhallebi sutlac
yapip
ilave ederek muhafaza ederseniz tuzunuzun solamayacagmi goremeyecegiz,
suphe etmegiz,

iLANAT

Gerek mucedden suni dis yapmak ve gerek curukleri temizlemek icin Londra ve
Beyrut cerrahlanndan dis tabibi Doktor ..... Lefkosa'da buyuk yolda Arahk Sokagi'nda
Madam Esyasiye . . . . . hanesinde biraz miiddet icin ikamet edeceginden arzu edenlerin
hane-i mezkurede sabah alafranga saat dokuzdan saat dorde kadar kabul edilecegi Lefkosa
ahalisine ilan olunur ...
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NUSHA:303
SAHiFE:1

3

zt EL FEDA 315

13 MART SENE 314
25 MART SENE 1898

ZAMAN
MAKALE-i HUSUSA

"Kibns Gazetesi" gecen 286 numarolu nushasmda yazdigr ifade-i mahsusa da Girid
Meselesinden tutturarak Makedonya ve Afrika Hiikumet-i islamiyesinin ..... mahv olup
gittiklerini idare-i hazire-i Osmaniyenin halaneni ile Avrupa veya devletlerinden istimdad
ile isi gormeye cahsuguu ve artik care-i Nihat ve selamet mest balmumun islamlan
kabane davet etmekte hasil olacagim vatan perverlik perdesi altmdan enzar kariyne arz
etmek istiyor.
Mezkur gazetenin salefel zikrebde mahsusuyla meslek methezesi icab olup bu
yakmlarda daha vazh yazmaga basladigi bend hususlar bilcumle kahp muhidini dagdar
tesif eylediginden biz dahi idare-i hazire ve terkibat-i Osmaniye hakkmda bir kac soz
soylemedigi vecibeden ad eyledik
Devlet manzume-i Osmaniye su son yirmi sene zarfmda ducar oldugu bu muskilat-i
malumeyi iktiham ederek maliye maarif ziraat ticaret sanayi ve tansik kuva-yi birye ve
bahriye gibi bir devletin mabe ahiyati olan seyleri o derece eyler ve getirmistir ki devlet
mesar aleyhanm boyle bir muddet kalile zarfmda terkinin bu derece ti<; kemaline vasil
olacagmi hie kimse hatir ve hayaline bile getiremez idi.
Duyun-u umumiye icin tefrik edilen menab var <laid tebsika bu derecelerde tevazin
husula ..... bir istifraz akdine hacet gormeyecek bu kadar mesaif ihtibanyle ihtilal
dahillerin kamle-i onunden almmasi bir devlet ile muharebe edilmesi emham-i
Osmaniyenin gun be gun terakki eylemesini emvar-i maliyemizin ne derece kesb kesb
salah eyledigini arane eyler.
Maarifimiz cihetine gelince mukdemahic menzilesinde bulunan mekatip ve
medaresimiz ahiran islah ve bir 90k mekatip-i aliye-i adadiye nusdiye ibtidadiye kesad
olunarak album memalik sahanede bes alti milyonu metcavez efendiler ali mukaderi hem
tahsillerini ekmal ve iki milyon mikdan da alan tahsil maarif ile istigal edip memalik
sahane bir ..... maarefet haline kesb eylemistir.
Ziraat ticaret ve sanaymnz bahsma gelince: Ziraat sanai mektebleri kesad ziraat
palkaln ve muusat nafie-i saire tesis simendoferler vatan saire insa olunup her memleket
cinnet asa bir hale efrag olunmustur.
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Kuvve-i birye ve mahriyeye gelince devlet ebed muddet Osmaniye son Rus
Muharebesin' de mevkii ..... sevk edebildigi asakir-i muntazamenin ledel hace bu gun ii9

dort mislini islahe-i cedide ile mesh olarak az bir muddet zarfmda sevk etmege muktedir
oldugu kemal iftihanyle gormekteyiz. Son Yunan muharebesi ise sozumuz sihhatini
meydan 'alaniye cikanr,
Mevcud zirhhlar funun hazire-i cedideye tatbiken tamir ve techiz ve metmedusfain
harbiyede tersane-i amerede insa olunup kuvve-i hissemize dahi simdiki hale isal olunmus
ve nakliyat-1 askeriye cihetince kuvaide emvar Miisliimanlar'dan olan idare-i mahsusa
vapurlan da tezbid edilmistir. Kuvve-i bahriyemizin kuvve-i berye misillu daha ziyade bir
derece mukameleye isali hakkmda album istigal edilmekte oldugu vasil samah
metheretimiz olmaktadir. Bundan baska memalik sahanedc su son zamanlarda daha bir
90k terkiyat fevkalade husul pezir olmamistir ki tarif ve tavsihi ..... acizanemiz lesakendan
harcmdadir.
Iste bunlar Osmanhlann sevgili padisahi ve biitiin Muslumanlann halife-i zisam
sevketli kudretli Sultan ( ) Han Sani Efendimiz Hazretlerinin
Celile-i malukaneleri
sayesinde bu derece-i aliye vasil olmustur ki gece ve gunduz
ve ilbal cenab
hilafetpenahlanru yad ve tezkar eylesek yuz binde
edemeyiz.
Bayanat mesrudeden de anlasilacagi vecihle hukumet-i osmaniye oyle Kibns
Gazatesi'nin dedigi gibi istimdad ile i~ gormege tenzil etmeyip hiikumet hazike-i siyasiye
ile gorulemeyen mesaili kuvve-i kahresiyle ruiyyet ve tasviyeye muktedir oldugunu beyan
eyleriz.

HA VADiS-i MAHALLiYE:

Meclis-i Kavanin'in devr-i ictimaisini 1898 senesi sehr-i martm un altmci Carsamba
vuku bulan resm-i kesadmda hukumet-i cezire medberligi Cenab-i asilanesinden
meclise irad buyurulan nutuktur.
gunu

Meclis-i kavanin azasi Efendiler hazrati son ..... vukua bulah cezire alti seneye terbib
bir miiddet res idaresi bulunmus olan seyr ( ) Hazretlerini diger bir ..... nakl memuriyetleri
hasbiyle gaib etmis ve halklannm bir gun hazir bulunmadtldan cihetle i~ bu devr-i
ictimaiyi kesad ..... tertip edilmistir, Su siirede memnuniyet azime ile der ki ..... bulunarak
sozleri ve zaif memurenizle istigale davet eylerim.
Nazar ..... gecirecegimiz sene-i saikanm hazirati icinde celus Hazret-i Kralicenin
altnusmci sene-i devriyesi merasim hususa icrasryla ilan ..... edilmis olup var vesile ile
Ingiltere Devleti memleketin her tarafinda azhar olunarak kemal ..... hasmet
olagelen
sadakat
sadsam umumi ve bunlarda Kibns Ahalisinin dahi derece-i istiraki
taze
bulunmaktadirlar ... .. merbureyi derhatar eyledigim siirede seyr ( ) tarafmdan cezirenin
terkiyat ve tekmilatma ..... sair hususat meyanmda begayat ..... bulunmus olan maarifm .....
icin gerek Islam ve gerek Hristiyan ahaliyi cezireye ..... serefine olarak ihsan buyurulan
rita-yi ..... tezkardan kendimi alamamakdayim,
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Sene-i saika hasamnm amidlerimize muvafik cikmamis oldugu ..... sene-yi hazirece
olan memulat hakkmda henuz hie bir kimse tarafmdan muhakkak olarak bir sey denilemez
ise de bereketli yagmurlar nezul etmis oldugu ve zehair hasadmm .. . . . simdilik pek ala
bulundugu misillu husulat ziraiye icin dahi mtiterki bahalar elde edilmektedir.
Sene-i manye-yi etyenin mesarefat mehemme doktorlan erk.en bir tarihte nazargah .....
arz ve takdim kalmacaktrr.
Malumunuz oldugu iizere sulann edhar ve mevki istigadeye ve zamrm icin ahsen
bulunacak ..... tezkiri hiikumetin dikkat ve ihtimammi ..... isgal etmekte bulunmus . . . . . . .
tasviratinnzm ..... icraya ve zammi zamamnda tarafindan geyen Agustos icinde ..... . .
ihtimai olunarak 1898 senesi iskaniye kanunu kabul ve tasdik kalmrms olmaslyla o yolda
ameliyat
icrast iein gelen bir
sahibi bulunan bir memm tarafindan album harita
.
tanzim ve istihzar olunmakta ve ameliyat mezburenin her bir nokta-yt nazardan sebut
.
halinde olanlara memail ameliyat iskaniyenin daha vas' bir mukayyes uzere
.
olunmalarrm intac edecekleri azade-i ..... bulumnaktadir.
Haftahk posta
aliye
ile dogrudan dogruya ihtilatm
baslarms olmasi zirai
ve ali
cezire iein bir
bulunmns olmakla muntazam inzimam
devam edecegi
hakkmdaki ..... bir kemal bulumnaktachr.
Bir kamyon yolu insasmm Krbns'tamuhtac buhmdugu ameliyat
dair meclisce
bundan ikdam beyan re-yi mutalaa olumnusdur. Gerek i~ bu insaat ve gerek Magusa
Limam'nm islahi meselesi hilkumetce ..... nazar ihtimama ahmmf ..... muavenet hem bir
.................... ticaretin ,;ok ~eden~~~
cehlesmden bulunacaldanm
umid ederim.
Baf kazasmm islah olunmus tark vasitasiyla cezirenin sair krsnnlanm matluba daha
muvafik surette rabt edilmesi hakkmda miinasebat mesbuka ile azbar ohman arzn lnz
husula vastl olmus bulnndugu misillu ihtilafat dahiliye ve ..... dahi insaat-i umumiye icin
daha ..... miisaade buyurulan tabsisat sayesinde alila melul ve islah olunmustur. Album bir
90k miihim bedar fizerinde kopmler ~
~
ohmmalda bunlar -·-· - muhateteden
salem ..... ve bela •..._ vesile olunmaktadnfs_ Hii:kumetin mesl'ek maresi taht emrinde
bilineeek ve saitle daha sair yollar ve kopriiler dahi insa ederek belde-yi kesad
.
servetine in~
vermekte devam edilmesi olacaktrr.
Cenayat-1 cedvellerinin fiddd istimalini ban cinayet ve --· ~yan dikk:at. bm teoakrs
zahir oldugunn g~en sene _
beym edilmeg_e sep· ( ) Hazretl.eri"nin moktedir
bulmnn11§lanh. Bu sene dahi agn beyanat ve kuarnm1z azalrm~ olduklan yine mezkur
cedvdlede munasebet elup Mamafih zikr olunan ···- ~ bu -·-· :ragmen eezirenin
.

..... __ birradede omisiltacenayat wkuatl g~devamedifmektedir_
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Eyledigi merumdan oranm siddet-i istimalini havi cinayet vukuatmca ihraz etmis
oldugu sohret-i radiyeyi meclise itban yerle vukuat-i mezbureye maddiyati ehlinin mikdar
nil:fusuyla mukaye ederek 1895 senesi tarafmdan binhaldeki katl vukuatuun doksan yedi
bin ve silande gelirin ise dokuz bin nevf meda bir nisbette bulunmus olduklanm dermeyan
eylemistir. Ceziremizin ise katl-i cinayetce altr bin kisiyi de bir kisi nisbetini araya ede
gayn mazbut bir tarih vukuatI oldugu ..... tensis-i mnvecceb bir hakikatttr.
Failleri bulunmayan katil icin kariye uzerine tazminat terbi miinasip olnp olmayacagi
ve islah-i narye ve tesrifinm ve eak ~
nizam-1 tahnna vazifce sair ve daba ~d
tasviratda nizamat sertimi laznn gelecek balinde reyler muhatap bulunmakla Kibns
iizerinden ~ bu lek:enin kaldmlmasl i~in kendi rey ve malumlarmca neyi tedabir ithazi
ihsan olabilecegini ve katdeniz _ aza-p mecaldentami eylerim..
Cezirenin
zuhur edegelen ~i~ek hat-i miistevliyesi
memnuniyet-i miivecceb
bulmll§tm mahiyemiz ....• hasbiyle vukua gelen nezus miinayisat-1 badi tenhif olup
mamafiye elyem vard. olan maJnmat,...1 mesad bu:lunmakta ve _ €edr-i mn:ayane ve
inticam olunan saiI tedabir-i maley:e vasrt.asiy.f:a .hastahgm yamga imtt'"hal. mendtk:h oiacagL
timid edilmektedir.
Kibns 1900 senesinde akdi masmum ohm Paris ~mi ummniyesinde ~
~
vilacel ..... ~a cemh e1mek ~
maat medurlugmra tevdih e~,aidugmm
bu vesite
ile tam.fimm ihbar eylmm_. 4 bu~~
kaleye basil edecegi iimid edilmek:te olup
maksad-r mezlrn£ te.IVih i¢n aza-JL meclis ve ahaliye.nim marifce ileri buhman kISilll\
tamfmdan MisteF Zenadfyosa kaymak:anilanmr. malusetim!e: b:ulu.mtlarak K.rbnS: har:f-i ve
mahsulatm m~hr-i mezkurde: laytluyla arz. ve ~en
tevild edecek ..... ahl-i kariye
arese olanmasr binayet.-i ~arni
buhmtnaktadu.
Dew-i ictimahr haznda Cenab-r Hukumetterr -~- olaeak Ievafu kannciye meyamnda
bir de ceza karamamesfyle usnl. muhakema...t ~e-zanfye ktfn.mh bulnm"µ huniar men. bir
tarihde mecfise aIZ ve twdim hhnaeak:dn-. Kanumm :ey bu takbirat-1 esasiyesi sablk
adh:Ycrlir~ Sehrimtz seyr(_. ) ~
memkketin kamm-u eezaea lslahat-r lmsusundaki
ihti.yacatma.reiscm ~- seneli:k: bit tecr:iihe.ye:hinaen. tertm o:Iunm.nsfarchr:.

Hilkmnetin taht-1 mezkurunda buiunagelip devr-i ictimann hasren hatame resilesinde o .....
mahfil oian sair tedahir-ii kavaniye" _
_
nraJrasede muntabser
bafunmaktadmar~

aJZ edilmderi

Hasat revhaneyenin em.val gyr-r menkn1ec.e huknldannm tmfalimi zamanmda
Akce tendiyesi ipn tenminat sureti_yie vda: icra ktlman maf menkcd firagr sandallannm
ikmal valci.di zamamndadrr;
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Esar-1 atika kesfine miitedair mevcud olan kanun tedali zamamnda
Kibns mevzumhanenin tentibini ve daha iyi bir esas iizerine vazi zamamnda. Husumat-i
zaraye icin tahlik zuhura efranm sevel zamamnda.
1899 senesi usul-u muhakeme-i hukukiyenin tedmil (kanunun) has-i ehkamenin tedail
zamamnda Kibns'da maden hakkmdaki kanunun tadili zamanmda ~yanm beldeler
canibinden vezin ve tekbil hakkmdaki kanunun tedili zamanmda
Mevcud hakim-i kisedlerin tahdid-i miiddet mermin wman:mda
Ahalinin tervihi refahiyeti ve Kibns'm terkih-i saadeti yolda sami ve cihedlerini
zenginlerle birlesdirilerek
..... ve ifdaremde bulunan kaime-i ve ..... malunet ve
mezahirtekzede bulmak kaziyesi ahs-s amalim bnltnmak:dadn-. Ebedi ~ bu dew-i icnamiye
kesad ohn~ ilan ederim..

BAYRAM KAZ RESAN
Ramazan-1 serifden beri yagmudann adem-i simminden eevmah-s ~ede
da1:lm; ehlekde
olup la ehmar valimane bu baft-1 eeziremuin heir 1mafma mebzul snretde yagmurlar stiziilii
muveeceb-i mesruriyet alime olmustu,

iCAZET iTASJ

Ceziremizin en ~:lli,, sanh kasabalannda bulunan Baf kasabasmda seval-i serifin yirmi
dordiincu Pel§Clllbe giinu bir hamiyet-i alimeye husule geldi, Emr-i havam ve menfur Seyh
ibrahim Stdio Efendimiz Hazretlerinin Damad Zey: Efendtleri Fazi:lctlr ~etlii
hakz_-r. Ali
Haluk Efendi Hazretlerinin talim mersedaneleri mabsulat zahdaneleri sayesinde icazet ahzine
nail olan hevaee Efendilerimizi ibmnen hasren derc-i sahife-i siitun ediyoruz.
Hafiz Osman Nureddin E:fendi
Haer Hafiz Mimed Mumtaz:
Hafiz Mustafa Hulusi
Haer Hafiz Mebmed Hilmi
Hafiz Mehmed' Tahir
Hafiz Mefuned' Cem.at
MehmedArif
HactSaifet
Malum aciye-i celile ibadet nmniire-i devJ:ramyla tezaretde-i ayam olan mevmbe'-i .••••
macem haktlrnye--i insaniye hasace Efendimiz hUL<LreH.erinfn mesamr dmdarmrefurr eses-i
olarak sekiz ki~iye icazetname ita olunmasmdan devlayi kalblerimizde hasrl olan mesaret-yi
nu,, ,ayat:'1 tasrif edemez. zanmdayiz..
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Cenab-i Hak hevace eger ..... tu1 umuruyla mar eyleyip bu meval iizere bir cok talaye
sehadetname itasma muvaffak bilcar buyursun. Persembe gilnii ogle namazi cemh girde ida
olundukdan soma husus-u secamlar tizerinde icazet-i ahziyene kesb iktidar eden zevat Kerem
isbat-1 viicud ederek meram-1 Iazune ifa olunup hevace Efendimizin dest-i ..... her birisine
icazet namelerini verdikden sonra gayet belig bir daba ke:ta§et edip bu vesik-i hasne ile
adniye-i habire-i hazret ~hriyath isal bargah abmediyet bhnm~. ve eemiycl_;...:i meski ihtam
olmusdur.
Badel zuhur medreseye umum-u ahali ve bazr kasabala.Ila kariyelerden gelen efrad
mesame davet olumn~ ve bir ziyafet-i ...•. katide ohmarak yiizlerce meduwn gom dolmalan
acem pilavlanyla na.zin damag ~
ve badel itman ~er
kahveler i~ilerek tekrar bir daha
ohm.up- hftannnda ve Cenab-1 _ olan adiye-i Hazret-i hilafet penahii ve tezkar olmak um.um
tarafi:ndanfiy kere (Padi~m, g:ok ~a} demeleri ml tekrar ofunnpcemfyet dagtlmn~;,.

J\1evla-:p metal hazret.leri ~
adalet perver ve §clnesad masraf kester vali namet
L~~s,,tnraz1:--~ L ;§au cfenrlimiz hazretlerini rerig kainat durdnl:ca payidat eyleyi.pt~
ve
tergibat melu;nane:ye itbamen newf afim e.mrinde ikdam narrr eden bu: gtbi ha:vacelerimiz ede
tnl emirlerihs:an edesna (Amin)

KA.B.iN
Senvi dort yuz um ~la,
Mister F:ilrolis. nammda ingilra'm bin cezire b~ mafmedesi
melun tayin olundugu
ve mnm-i ileyhin :yakmda eezireye mevasat edeeegi
masmuatumzdandrr.

YOJ..iN$,ASI
Lefkosa kasabasnnn
mesumuatumzdandrr.

etrafinda daire madar bir ~use bulunan insa edilmesi takrir ettigi

Ziraat makinisti Mister Benadyosun teri:fi uzere ~
kilmasmdan imal olan eanaklara
~
lace kariyesinde ~
ve sair imal ohmmakta ist.ihar kt1md1gmdan i~ bu sanatm
sairelere nam etmesine ziraat dairesinirr bazr bimmct: e:deccgfui ii.mid ederiz,

SiRKAT
Leymosunlu Konstantinu Haer Konstantiyecli halasadmda bmunmad1gmr brr zamanda
hanesine husular- duhnl ede.rek merlrnmnn ~
lirayr, metcavet parasnn sirkat enikleri
me§buddur.
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MERKATE TESDi
Bir kac gece mikdam-i zabrtanm biri nobet beklemekde iken sokak fenerlerinin birini
sirkat etmege karar verir. Fakat fenerlerin meki tamiratkah bulundugundan efkariyane
muvaffak olmak icin bir zadiyane ihtiyac goliilur. 0 levkat ise boyle ufak i~ ifin zadiyane
bulmak m~ldil oldugundan rakibinin emvazma basarak feneri ?lmakda ik:en tesadufen
oradan geemekde bulunan biri tarafindan •.... hemen polise ihbar kifayet edilir. Merkum zabrta
ile refiki derdest olunatak _ bilacere on bir gun bahs olmalannamahkeme tara.findan hukm
olunm~-

KATL
Arkaca kariyesinde Hristiyamn bin hanesinde makml kO§mak: ader ve himesini meydana
koymuslardsr,

~en
~

~

C-mnartesigiinii on ~

on alb y~lannda bir Hristiyan ~ocugununakibette carsidan
ondan dogµra gezip, durmken polis tarafmdan yaka:lamp hapse konulmus ve bir
saat sonra tahliye-i; icra krlmrmgtrr;
-

Fakat .derdest olunan ile diger bahs edenin isim1eri kayd olunm~.Bakalem
perde-i
namnsa _ idabe member smettc gezmcge- cesaret eden adam byameili -·- aldtgi bahsis
ceza-yr nahdiye ve mabhusata: makable ede:rekm?l
~e size bir acihe-i ve hasat!

KARANTiNA LENri
?'

Gime kap1S1 Baf kap1si ..... buhman hasarata a:~ garmi etmek fizere- Lclk:~ betediyesi
hillaniinden bir basat istihmal eylediginden yakmda a~larm garsma mnba~eret ola:ca:gi
malumat .....
ibtida-yi nisandan itibar:en barer kozmesinin esers him abir ~im'de ayan nadiye olnamass
kaymakam vilayet penahi tarafmdan emr ohmmustur.

iskaib nizamnamesinden mahed sn mabresinin: y~d amt merbuten istimal: olnnan
herfomgi havz ve bend. yahud eedvelin havi bnlundugn suyun kafesi haldan i~ bu kanun
m?.Vcubaca tabkik ~
clan kimselere -· - vechle Slli itass i~in made-i salnkaam havi
oldugu ahkama tamh brummmk uzere kamin-u mezknr maksadmea Krbrrs hnkumetm:rn ma]
mnstefiliad.edilecekve o snyu atide•Jcf~fh!i~•e.t~m:rr_w~culYJ:m.:a emkanr mcrtcbcdcrnaksad
.iskaniye ipn bah. yalmd saf ve istimal eylemege mfimiramatm sdahfyct kanmiiyes.iolacab:rr.

er~
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FASILSALT
ARAZi iSTiMLAKI

On -U9-Unc-U madde insaat-i umumiye medbiri yahud bir esfaye katmesinin netrat-1 caneb-i
vilayetten mahvel uhdesi bulunan sair memur su cemh ve idhar yahud tevzizce muktezi veya
madar gorulen bir hazine ve havz ve sedvined cedvel kapagi veya su bulunan yahud icrasi icin
hareketini arazinin istimlaki tavsiye eylemege selahitdar bulunacak yahud hareket-i ..... ve sed
ve benden yahud emsali mevanh sairenin refah edilmesini yahud bunlara mudahale
olunmasmi tavsiye edebilecektir. Bir vech mesruh tavsiye vukuundan onun tarafmdan varad
oldugu memur tavsiyenamenin bir kata suretini istimlak olunacak arazinin yahud refah veya
mudahale edilecek olan degirmen vasad ve senden yahud sair manen bir hitasiyla men mali
..... kaymakamma gonderecekdir.
On dorduncu madde kaza kaymakami zikr olunan tavsiyeyi ve elinin nazr matu mesine
kabul ahnz isyimlaki yahud refah veya mudahemle olunmasi masmim olan arazi yahud
demanede ilanedar bulunan ..... memsum olan istimlak ve refah yahud mudahale hususunun
..... ve onun ..... malma ve hakkmda bir kona itirazlanyla var ise ihbarnamenin tebliginden
itibaren alti hafta zarfmda takdim edebilecekleri asanm havi bir kata ihbarname teblig
ettirecek ve mezkur alti hafta muddetin ..... kafasmda zikr olunan tavsiyename ve haritalan
sabde itiraz ..... olmus ise ..... azimeler ile men vali-i vilayetine gondereceklerdir.
MA'BADIVAR.

MEMALiK-i OSMANiYE
Zat-i sami-i Hazret sadaret-i penahiyenin hafidi olup mekteb-i mulkiye-i sahaneye nevam
eden Fuad Bey'in alim hukuk tahsili icin ..... gazete irade-i safiye-i hazret padisahi serif sudur
buyurulmusdur.
Bab vela-yr ser askeriyenin tensibi uzerine bahriye nezaret celilesinden suret daimede
cezair cersefid vilayet-i masifinde bir vapur bulundurulmasi karargir olarak lazim gelen
mesarifin tasisi nazaret-i musar ileyhden bab-i aliye arz edilmis ve tophane-i emre musberiyet
celilesince de cezair-i cerefide bir komisyon uzamakla mevakih .. . .. bulunan istihkamenin
icrasi ..... ve malinesi karargir olmustur,
Saltanat saniye ile bulunan hukumeti arasmda akd olunarak ticaret ..... hakkmda nazar-1
devletli Mahmud Celaleddin Pasa Hazretleri'ne emr olunmustur.
Ateneya bandirah (delus) nam ..... saltanat-1 seniye hesabma olarak kirk sandik ve ..... edip
tophane ..... ihrac olunmustur.
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Misir Hukumeti vapurlan Ingiliz sirkete fervahat ettigi cihetle mahmul serifi nakl etmek
icin vapuru kaldirdigmdan mahmul-u serif mezbure mahsus bir vapur hazirlanmasi
bulunan sirket-i Osmaniye ve kate mecriye nezaret-i celilesinden emr verilmisdir.
........ Muslumanm istirahlan icin sirket-i Osmaniye tarafmdan miicer ahirde bulunan
Osmani vapurlarma dort vapur daha ilave olunmustur.

GALUSADEN Y AZILIR:
Muharebede tebcihe-i galiti temin eden ve sait haricenin en birinci en bashcasi topculuk
oldugundan asr haznn senin ahiresi tarafmdan bu saniga verilen ehemmiyet malumdur.
Fi bu hane dakikada on emri endahet eden manenlerin o buselerin hedefleri tizerinde icra
etdikleri tahribat-1 madmete icra ile kanaat edilerek bir dakika on bes mermi sarf eden serih
ahr nu toplar icad edildi. Bu da az gorulur. Binlerce senelik bir mesavresi yirmi otuz dakikada
hakla yikan edecek toplar ihtirane cahsmaktadir. 0 Avrupa
topcu senfenin bir kat daha
alive teryizi emrette hie bir kadehler lekeden cikamlmiyor, bu babda bes gecen bir dakika .....
ad olunur. Bizde dahi mazarfeyaz eser maluneleri devletin mahnm saadethane miitevih olan
pasa azim ve
hukumdaren zaman efendimiz hazretlerinin asr-i mesar humayunlanndan
hayat-1 manzume-i askeriyemizden ziyade terk eden topcu menfider ikinci ordu humayun
topcu kumandam ..... Sudanh Siikrii Pasa ve mahariye-i ahirede nem Sah ..... tarih-i
askerimizin .....

NUSHA:303
SAYFA:3
EKSIK SA YF A

.

NUSHA:303
SAYFA:4

Tedavisi pek muskil bir (menbva-i emraz) kesilecek!
Ayaklar hususunda icra olunan tekasile muhafaza
vukua geliyor: Bir
ile
.
etmesek cocugun taharet ve nezafetine adim
bulunmak besleyecek seyler
.
.. .. . kendisine .. . .. verecek mekulati yedirmek gibi kayitsizhklara kurban olup giden
cocuklarmuza aciyahm!
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Bakimz ! Gogusleri acik duran yavrular bilahare
bir oksuruk ve daha
bu gibi gogus hastahklanna ducar olacaklan gun gibi askardir. i~ bu kadarla kalmaz. ihmal
olunan .. .. . .. .. . ciger hastahklanm ..... edeceginden cocugun .. ... .... . bilecegini ve bundan
istirahatgah
edecegini guzelce bilmek lazimdir.
Bakmiz analar sozu olan (Ayaklar sicak bas ..... bu dunyada cok dtistmme ..... ) Kelam-1
hukumet encarmyla 'amel olunacak cocuklanm yahnayak gezdirden ..... en sonra pisman
olurlar ama ne care son pismanhktan ele ne gecer? Cunku: Vucudun asasi ..... olan ayaklar
museddes medide sedenli soguklann .. .. . haribesine .. .. . kaldigmdan cezb ettigi .. .. . viicudun
hem en her noktasmda intisar edecegi cihetle bir mesdes sonra .. .. . cocuklukda genclikde
olmazsa bile ihtiyarhkda .. .. . ..... siddetli soguklar bas gostereceginden na~1 cocugun .....
intikal edecegi
.
Zan ederiz ki ceziremizde cocuklar icin emzik istigmali o kadar temin etmemistir. Cok ala
...... Her yerde de oyle olsa.
V alideler-eger .. .. . varsa- Cigerparelerini kendiler emzirmelidirler. Y ok da bu kabil
olmazsa hakiki sadik altmdan ..... ana tutmak icab eder. Eger bu da olmayacak olursa ihmaldendolayi- pek cok
sebebiyet veren emzik kullamlmahdir. Fakat
.
edecek olan bu gibi
son derece nazar-1 dikkatle bulunmalandir. Cunku:
olarak bir
cok ag1z ciger hastaliklan husul ..... olur ki: Bilahare tedavileri ..... olur.
Goruyor musunuz? Her hastahga sebeb yegane adim dikkat ve nezaket oldugu ..... ediyor.
Bu derece ihmal ahmal caiz oldugu gibi afrat derecede de tedabir .. ... .. ... bulunmak .....
degildir: Alti ayhk yunden mamul ince fanella giydirmek bir yasmi buldugu vakit fanellayi
kalmlastirarak
etmek dizlere kadar yun corap giydirmek seker lokum gibi
gibi
tedbirsizliklere
ne demeli? Bir yasmda yun fanella ile
bir cocuk iki -Uc; yasma
geldigi vakit bir daha giydirirlerse ne derseniz uzanmayahm, cocuk sen ..... cikmcaya kadar -Uc;
fanella ile ..... kesb etmis! Fanellalar -Uzerine giydirilen bes alti cici biciler soze cabal
Cocuk gene; yasa geldigi vakit artik fenahklan
edersin...... ile ..... cocuk sen .....

dert etmege mecbur olur. Sen tahmin

_ Eger muvaffik olursa vasil olunca ne gibi vesait ile ..... mekavemet edebilecegini ve ne
derecede zaif ve ..... olacagmi anlamak biraz dustllmekle olabilir. Bize kahrsa: Alti -Ust-U
yoktan mesnu' her biri -Uc; parmak kalmhgmda on .. .. . yorgan bulup vucudunun .. .. . giizelce
setr ederek .. .. . icin agzma bir ..... koyarak ..... hacetle corba .. .. . ctinku ne ..... bilecek ne de
oturacak! Ay simdi dustinelim! Boyle adamm alem-i fanide vucuduyla ..... ne fark vardir?

lste goruluyor ya! Efrad derecede tedabir ..... bulunmak mevcub faide olarmyor. Bizde bir
kusur vardir ki ..... zisamrmz ki cihanda ..... aleyvesselam efendimiz ( ..... )= islerin hayirhsi .....
ile yapilandir. Hadis-i serifin ..... yoksa olmaz celile-i sadaniye ve hadis-i nebuyeye imtisal
ederek kat kezar olsak
ise hastahk yuzil gormeyecegimizi isbat edecek akval
asar-1
..... pek coktur. Cunku: islamiyyet ..... tevlid ettigi gibi ..... ahkam-1Islamiyeyi tasdik etmektir.
KIBRISLI HAFIZ CEMAL
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MUTENEvviA'

"New York Herald" gazetesinin haber-i mahsusu Doktor ..... ..... ..... sahanede
.
meshudaru hakkmda dersaadete ..... hareketinde yazip Tercuman-i Hakikat gazetesinde .
olan mektup tercumesi bir veehe ati iktibas olunmustur.i,.; tahmil edilen vazife-i ekmal
edildi. Bu vazifeyi husn-u suretle ika edip etmedigimize baskalan hukm edeeektir.
Bulundugumuz vapurda gayet rahatiz. Bu mtmasebetle teeareb ve meshudat ..... bir hilasa seni
tanzim ediyorum.
Vesait-i mevduamizm
itirafa meeburum
meselesi hakkmda bir hukm
atasi
bazi mertebe-i meharet ..... ibraz etmek ..... etmistir. Evvelee gonderdigim mektuplarm birinde
terk ve ... .. melafat etmemek .... . bulundugumu yazm1~ idim. Cunku Turkler vukuati
maziyenin henuz taht ..... bulunduklan eihetle bu babda layikryla malumat veremeyeeekleri
gibi ..... dahi o vukuattan ..... olmus olduklarmdan elbet hakikat hali azam ve mubalaga
edeeeklerdir.
Aneak ~u tank hareketin .. .. . bilahere anladigim eihetle bu fikri ve .. .. . .. .. . ederek ve .....
'azam hazreti
'Osmani Hamid yesuvan alaylan miralaylan
Amerika, lngiliz ve
Rus konsoloslan armani merhusa ve koyltileri ethasil
hakkmda
gordiigfun herkes
ile gorii~tiirn . .. .. .. . .. .. .. . yalmz iki ay ikamet ettimse de gozii kulagi acik bir adam icin bu
muddet belgan meblas kafidir degildir, Ister Trabzon'da ister ..... bulununuz. Mesele hep
birdir.
Anadolu sahanede icra-yi seyahat icin istedigimiz
ettik!
bulunan zevat
.
ve kimilerle gorii~diiklerimizi bilmezlerdi. Mamafih hakikat halde kesb ve . .... .. .. . Hadem
olabileeek
pek ziyade gayret ediyordu.
Insan esna-yi rahda gecirdigi muhaterandan salimen kurtuldugunu dtistlntmce ne kadar
buyuk bir ..... hissediyor! ..... gecidinde gozumnzun ayirdigi mesafeye kadar azim ..... baska
hie; bir sey gormiiyorduk. Kop Dagi'na geldigimizde oldukca btiyiik bir tehlike gecirdik
Bu dag 8000 kadem

.

Orada mesadef nazanrmz olan menzure pek 'ulvi pek ..... idi.
Ibtida-yi emirde ..... latif ruzgar sakin idiyse de bilahare dehsetli bir firtma kopup ortahk
toz duman icinde kaldi. Nereye gittigimizi bilmiyorduk.
Bu hare ve mere arasmda muthis ucurumlar ..... pek
idi. Sonra ..... gecitlerden gecdik
bu gecidlerde hava guzel idiyse de .. .. . o dereee idi ki .. icin bir ahur bulmus olsa idik.
Kendimizi sayan tebrikat eyleyeeek idik. Boyle ..... netieisinde takriben yirmi lira kadar
eksildim. Simdi bu ..... telafiye c;al1~1yorum.
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KiM KABAHATLi?

Simdi asil hilaseye gelelim: Armani vukuatma armani kasidesi olmasa idi vukuat mezk:ure
asla zuhura bu hakikat gayr-1 gayr-1 kabil
.
Mikdan bir kac yiiz bahg olan esra-yi merkume irtikab ettigi .. . .. ceza-yi sezasmdan
kurtulduklan halde pek 90k fenahklara badi olmuslardir. Erbab fesad ..... analanna usul icin
Anadolu sahane koy koy dolasarakbir takim ..... yabane ile sadedlen ahaliyi ..... etmislerdir.
Memalik-i sahanenin ..... en ziyade ..... bulundugu bir sey varsa o da yollardir, Dark ve .....
olmayan bir memleket ticaret ve iktisad nokta-yi nazarmca terki ve tekmil edemez. Burasnu
meshudat ..... iizerine soyluyorum.

ile

Trabzon'dan eyler veya dogru icra eyledigimiz seyahat esnasmda gectigimiz yollarm .....
olup nakliyat
mahallelerde
ile icra olunur.

Anadolu-yu sahane yalmz bedi ..... bir memleket olmakla kalmayip arazisi gayet ..... ve
zengindir.
Yollar muntazam olup mahsulat ..... daha kaideli bir Pazar .. ... ... .. mumkun olunca
ahalinin ..... pek cabuk artar dahil memlekette bir 90k ..... dahi mevcud ise de bunlan isitmek
icin icad eden sermaye mevcud degiildir, Anadolu ahalisi gayet fena ..... olmakla ..... degildir,
Tarlasi
ziraiye ile surer ve ktictlk bir kulube icinde oturur.
Yollar biraz islah edilirse
heniiz bir ~ey
.

hayli taklil ederek muamelat-1 ticariye pek bu yolda

....... alaylan hakkmda bir kac soz soyleyeyim. Bu alaylardan albim ahnmis alay mevcud
olup bir coklan da derdest teskildir,
Bu alaylann teskili zat-i hazret-i padisalu ..... aid bir san ve sereftir.i..; vaktiyle daire-i
.. ... harac yasamakta idi. Simdi ise bunlar iki usul . .... ... .. edilerek mukemmel bir kuy-u
askeriye teskil etmislerdir
kafasi zat-i hazret-i padisahi ile aliyyenin
ve onlarm
dusmaru da onlarm dusmamdir. Kendileri ..... gayet mahir olup ..... afak olan kizaklara faikdir.

ELEKTJUKLi HANE

Elektrik hakkmda kesfiyat ..... estihar etmis olan Doktor ( .....) bu kere Newyork'da kendi
hesabma olarak bal cumle tertibat ve teskilati elektrikle vucuda getirilmis bir hane insa
ettirmistir.
Bu hanede ..... ve teshin elektrik vasitasiyla vucuda getirilmis olmasmdan fazla olarak .....
elektrik vasitasiyla
olunmakta
dahi elektrik alanlanyla icra edilmektedir.

84

Hanenin ..... daireleriyle tam.am salonu arasmda temdid edilen bir mini mini demir yol
battmda ..... eden ufacik elektrik katarlan ise ..... yemek sarap sampanya tasirlar.

j'LANAT
EKSjK SATIRLAR VAR!!!

NUSHA:304
SAHiFE:1
10 ZiLFEDA 315
30 MART SENE 314
1 NiSAN SENE 1898

ZAMAN

iHTAR:
Abonalerimizin mesdeti henam bulan farinin kerammnzdan gazetelerini belafasla almak
isteyenler iki abone bedalini ersal ederek idarehanemize malumat vermediler.
Son nusharmzda veya daha evvel pesinen tecdid olmayan abonelere mezkur nushadan
sonra gazete gonderilemeyecegi cihetle (Zaman) tekrar abone olunarak numaro sirasrtla
okumak arzu edenler vaktiyle iki abone bedalini ersal eylemeleri temenni olunur.

CUMLE-i SiYASiYE

Bu hafta vird olan evrak-1 havadis yine afak-1 alemde kara bulutlar devran ettigini
go~teriyor.
Hayliden hayliye bakisrms olan efsa-yi sark meselesi bu giinlerde yine tecdid ederek
devam salh ve mesalmetin adamesi artik mumkun olamayacagi emvar siyasiye ile istigal eden
zevat taraflarmdan hukm olunuyor.
Cin Hiikurneti evvelce Rusya devleti vasitasiyla istikraz etmek istedigi on alti milyon
lirahk bir meblagi ahiran Almanya'run (Keyavecav) limamru isgal etmesi uzerine Almanya ve
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ingiltere bankalanndan almasi Rusya devletinin fevk alade igranni mevcub olmus ve
binaenaleyh taht aleyhinde bulunan Artur ve Falyenvon limanlarmm ve manco riktasmm
seneligini kendisini icar eylemesi hakkmda Cin Hiikumeti'ne bes gun muhletle bir on .....
teblig eylemistir.

Bes gun meruretle Pekin Kabinesi tarafmdan bir vecab saki verilmemis oldugunu gorunce
mancuru hududunda muthisdir. Asakerinin Cin hududunu gecmesi emrini vermistir.
ingiltere Hukumeti ise bu islerden fevkalade telasa duserek Rusya'ya salizikr liman ve
arazinin icanm kendilerinin katiyen muhalefet edeceklerini bal beyan Cin Hukumeti'ni .....
ettiler.
Rusya Hukumeti ingilizler' den hilaf memul bu kadar sedid bir mukabele gorunce her bir
ihtimalete karsi hazir bulunmak tizere kuva-i ceriyesinin Cin sularma azamete ve tezyide
kuva-i zansisiyle tesri insallah gayret olunmasma <lair lazim gelenlere emr vermistir,
Ingiltere Rusya'yi ( .....) limanlanndan cikarmaga vaksa-yi serefte kesr nefuzine gayret
ettikce Rusya'da Hindistan'a terkib ederek ingiltere'yi oralardan sokrnege cahsiyorlar.
Rusya'nm efsa-yi sark meselesinde alakadar bulunan Japonya niyailede politikasi
gorulmekte ve tarfin yekdigerini karsi tedarikat harbiyeye devam eylemekte olup hatta
Rusya'nm Japonya'ya karsi yetmis bin asker sevk etmek uzere oldugunu Japonya'run da
lacellul mukabele bu zavalh bin asker hazirladrgmi gazeteler yazmaktadir.
Efsa-yi sark meselesinin bashca olan Almanya Hukumeti kendi maksadim nail oldugu
cihetle simdilik saket hasmetli Wilhelm Hazretleri silahperverlik nokta-1 nazardan mesair
mebhus ..... 'icra-yi tasavvufa kiyam eylemislerdir.
Bakahm netice hasil olacaktir.

MAKALE-i MAHSUSA
ASIL BUNU DU~UNMELi
Ciger demag mada hastahklan gibi hastahklardan her kes korkar. istikbalin vehametini
bilenler derhal ..... muracaat ederler. Halbuki dis kulak agnsi gibi hastahklara hie; ehemmiyet
verilmez. Acaba bu fikir dogru mudur?
Asla husula gelen
her nerede olursa olsun tedavisine kemal-i cedid ile senayan olmak
icab eder. Cunku her sey
.

lste ihmal sisesi olarak yesil gozluler sagirlar gortllmektedir. Hep su ahval esef isitmeli
bashca sebeb talini nasazm bedbahti taharet ve nezaketin adim vticudu bir hekime muracaat
olunarak (Viren almaga kadardir.) tevkil basma kalmalandir. Evet (Viran almaga kadardir.)
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Kelam-i hukumet encarm ne kadar ali bir sozdur. Fakat bunda bir eksiklik vardir: (Sebebine
tesbis olunursa Viran almaga kadardir) ..... asbabim tahri etseler daha guzel olur.
Kokten maide etmek zamam gecti:
Kelam-i kiban halimize ne kadar muvafik olmak uzere soylemistir. Bu nimet-i sadaniyeye
mezhur olanlar ezmize-i mutekaddimede halk olunan akvam-i necibedir. Yoksa bizim gibi .....
degil ha! lssiz gucsuz tensiz gezerek .. .. . .. ... patlamayan elinde ..... can1 ciksm. Benden sonra
gelen dusunsun deyip
zevk ve sefa fakat bilahare cevr ve cefa ile vakit gecirenlere ..... yok
yok: Ayaklanmizi
kalmakla
care yok! !
Bunlan arz etmekten maksadnmz her ne hastahk olursa olsun o ..... care-i tedavisine
.
etmeli bir tabib haskan mtiracaat edilmeli. Boyle
nerede
nazariyat-i tibbiye ile
.
vakit eden ve ameliyat
viicuda olan suret
zavalh vatandaslanmiz uzerinde
ahsmaga bir 90k parelerini cekerek yine tedavide 'acizlerini
olan ve sehadetnameleri
devlet-i 'aliye 'Osmaniye'nin
mekteb-i tibbiye
tasdik olunmayan bazi
eczaci surath adamlar sardi.

Bunlara rm muracaat edilecek?
Hasa: insan daima dusman ..... uzak olmah! Fakat sonra kimse 'arz-i hacet etmeli? lste bu
noktaya cevap vermek
olsun ceziremizin ruhu her turlu
olan Lefkosa sehir
sehirimiz ahali-i mesamesi
Her hususta
ihtisas bir
olmuslardir, Var
olsunlar! Her hayirh umidlerine
..... fakat bu
her ..... ahalisi dustmelim. Bunlarda
Osmanh devleti'nin ayat
feda-yi can edecek devlet ve millet
bunlar da
sahane
olmakla
bunlar da Osamanh Devlet ve milletinin icra-yi ferdiyesinden
.
Ceziremizde giddikce azalmaga yuz tutan ahali-yi lslarniyemizi her kesin ..... .. ...
birakmayahm. Hallerine
! Gunden gune
cogahyor, Aceb bu nedendir? Korleri,
sagirlan, topallan ..... ve sair ..... sayabilsek say! .
(Arz Allah Vasme)

Iste asil

bunlar nazar-i dikkate almak 'icab eder. Yoksa asar-i insaniyeden madud olmayan

isleri kim olsa yapar?
Bunun kolayi nedir? Erbabmdan sorahm. Herkes bir fikri beyan etsin de ahali-yi ahlamiye
..... dtismekte olduklan
olahm!
Biz beyan-i efkar ederek arta tank hakikat edecek kadar olmaga daha 90k
isteriz.
Fakat ..... diyebiliriz ki: ..... Bir kac aydan beri ..... kasiyelerimizi devr ve seyahat ederek
zenginlerden biraz para fitirelerden ..... ahp avdet buyursalar 'alem-i Islamiyet'e medeniyete
daha ziyade ibraz husn-u hidmet etmis olacaklardi. Zan edersek
da alrms bulunurlar
.
..... muvaselet edip kac gun ikamet buyuracaklanru ve aym kacmda baska ..... ..... .. .
edecekleri ..... zaman cezirede Islamiyemizle nesr ve 'ilan olunsalar vaktiyle koylerden de bir
90k efkar tarafmdan . . . .. . .. .. .. .. . hanede doktor beyimizi gormek hastahklanm tedavi
ettirmekle ..... olacaklan ..... eder, iste birinci fikrimiz budur. Ahalimizi dtlsmanlar- eger
varsa- meydana ciksmlar da tedabir lazimeye latife ..... husn-u himmet buyursunlar.
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Rum vatandaslanrmzdan
evladlanm Atina'ya gondererek doktor diplomasma nail
ederler. Sonra vatamrmza celb ederek masumlar
bagh adamlar iizerinde kesb ihtisas icin
tecriibeye korlar...... .
koylu eskallerinde ahsir
bizi
miirekkeb yerine koyarak
tehlikefi tecriibelerini tek ve tenha biperva olarak iizerimize icra eylerler.
lste bizim de zenginlerimiz de zenginlerimiz -eger varsa cocuklanm mekteb-i miilkiye-yi
sahaneye ..... fen-i celil ..... tahsil ettirerek ..... sahadetname ettikden sonra ..... maali ihtiva-yi
Hazret sehriyan .. ... memleketimize celb etseler hem biz hem de hususuyla bizden sonra
gelecekler.
istigade-i mukameleye nail olabilirler.
Dersaadetce Kibnshlar' a altaf ..... Hazret ..... kebzul olup her amidlerine ..... temin icin
'azifet merhamet miirevvet saniye kapilan aciktir. Velhasil her hususta tedbirli davranmak
arzu-yu ..... bulunanlar lutfen su parlak istikbalimizde elzar merhamete almalanm 'umum-u
Osmanhlar
eyleriz
HAFIZCEMAL

HA VADiS-i MAHALLiYE

Baf kazasmda tab'
kariyeli bir Rum kazi
seref
ile muserref olup kaza-yi
mezkur mahkeme-i seriyesince muamele lazimesi bilahere alem-i .. eksik satirlar var
.

NUSHA:304
SAI;IiFE:2
Desbotunun hiikumete emr icati iizerine muhtediye polise celb olunarak tedrite teslim
edilen ..... mezbure ben mesahen oldum artik Hristiyanlar icinde gitmem diye vukuu bulan
fradine bakamayarak ..... baki marifetiyle basmdan carsaf aldmp polis kumandam tarafmdan
yakasma teslim edildigi
Ve bu mesele ..... olarak yine teza-yi mezkure tabih demek kariyesinde musluman olan
diger bir Rum kizimn carsafim ahali-i Hristiyaneye ceberen basmdan aldiklan aldigmuzi bir
derkede bildiriliyor.
Herkes istedigi din ve mezhebde bulunmak fade-i meriye icabmdan oldugu halde polis
kurnandannun is bu hareket-i gibrilayihasi miivecceb tasif ve mezahiye demek oldugundan
hiikumetin nazar-1 dikkatini celbe masaret ederiz.
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BECAYiS

Kerine komiseri Mister Gelusub Gavled Kasine sunuyu sekiz yuz lira ile ve fetat .....
oldugundan yalmz bir 90k sene meclis olmustur. Mum-1 ileyhin yerine gabur ve mabh-1 Islam
muyebber camireyin vekalet edecegi isidilmis oldugundan muvecceb-i memnuniyet olmustur.
Defterdar Hazretleri Mister esmure mezkur-u gavet-i kasette (altm sahili) musteserek
memurin teklif olunmus ise de der eylemistir.

TAYiN

Vekalet suretiyle Lefkosa-sandik eminligine tayin olundugunu Pencizade Sezai Efendi'nin
ibraz-1 layikat eylemesi uzerine bu kere memuriyeti kaymakam vilayet penahi tarafmdan
tasdik olundugu isidilmis oldugundan mumi ileyh husn-ii ve hal sahibi ve Ingilizce Rumca
lisanlanm guzel tahmil itisan tevrisi degadan oldugundan cidden cumlenin muvecceb-i
memnuniyet cedidesinden dolayi tebrik ederiz.
MECLiS-i KA VANiN

Meclis-i Kavanin'in resm-i kesadi mtlnasebetiyle hukumet-i cezire-i medbiregi
cenabmdan irad buyurulan makale-i iktaciyeye hayfet-i tarafmdan ash Ingilizce olarak kaleme
takdim gelmis olan maraza-i cevabiyenin etna-yi muzakeratda icra kilman bazi tadilat ve
ilavete hari suret-i musamesinin Turkce resmi tercumesi henuz zuhur etmemis oldugu cihetle
marziye-i mezkereyi nam ve sayh olarak nesr etmis olmak uzere gazetemize derci nusha-i
atiyemiz tenhir olunmustur.
1898-99 senesi icin ceziremizin marifeti ytiz otuz iki bin yedi yuz yirmi dort lira ve
varidati dahi yuz yetmis yedi bin alti ytiz seksen lira tahminen olunarak bu tanzim olunmus ve
meclis-i kavanine vazih olunacaktir. Masarifat-1 mezkurenin icinde on dokuz bin lira eseat-i
umumiye ve iki ytiz lira dahi Hristiyanlarm mekteb-i adadisi icin dahil bulunmaktadir.

MUKAFAT

Leymosunlu Konstantin'in yuzlerini metacuz yarasi calmdigi gecen ntlshamizda yazmis
idi. Sarflarm meydana cikarta bilmesi hakkmda malumat adledinlere merkum tarafmdan otuz
bes ingiliz Lirasi bir mukafat verilecegi ..... kihnrmstir.
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VEFAT
Lefkosa ahali-i rnethizan ve hanedanmdan serec zade Sukri Efendi bir muddedden beri
ducar oldugu hastahktan rihayeb olamayarak gecen Cuma gunu 'arci emri celiyanelin zen-i
icabet olarak seksen bes yaslannda olduklan halde irtihal-i darbeka eylemisdir.
Rahrnetle aliye-i rahrne-i vasa
Y evrn-i rnezkurde rnerhum rnum-i ileyhin naasi Ayasofya Camii serifinde nakl edilerek
oradan dahi bir cern ..... tarafmdan ihtikalat-1 layika ile Gime Kapisi haricdeki Kibns'mda
istirnzar edilen rnedfin rnahsusuna terk ve tevhid edilmisdir.

Merhurn rnurni ileyh yirrni iki seneden beri alirn-i inzivayi ihtiyar ederek hanesinden
disan cikmayip orada emrad ..... eylernekte oldugu halde yirrni gun evvel rnahdumu 'Irfan
Efendi'nin vefatmdan gayle muteessir ve ..... esber-i feras olarak dunyada vedah adiye icra
eylemistir.
Merhum rnum-i ileyh gaitle halirn selirn mustakim elatuvar ve lutfegar bir zat olup bu
hastelden dolayi kendisini bilenler narnma dairna bu his rnahbetle yad ve tedkar eyleyecekleri
bir seydir,
Cenab-1 hak ailesine ve ailesinin bu yuzden vukua gelen alern ve edkanna istirak eden
bilcgmle ahvan ve rnahbelerine sabn cebhel ve emri havern rnum-i ileyh dahi ..... ihsan
buyursun

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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SAAKA

Son .. .. . Leyrnosun kasabasmm haricine saaka duslerin bir harup agaci ihrak eyledigi
tesbit edilmistir.
Baf ..... tac-i Hirsofu nahidesine gecen Curnartesi giinii garb-i surette sakiniz .....
eylemistir. Sarnte hanenin ..... girerek bir odayi dahi dahil olmus ve hanenin ..... kam kernalen

TEKZiB
Idare-i rnahsuse ve evrelerinden (namet-i heda ve tarsus) ve evreleri ter eylernesi
Gari ye gitrnek uzere iken gecenlerde ve ..... oldugu ve bu ..... ve taifelerden bir ..... tahlis
edilmedigi bu hafta nesr olunan Kibns Gazetesi yaziyor. Matbaamiza vurud eden Osmanh ve
..... gazetelerinde buna <lair bir sey ..... cihetle havadis rnezkure sarf anazib ve mufteriyat
nesber etmedigi itiyad etrnek olan ve rnasr cenumde nesr edilen evrak rnazirelerden iktibas
edildigine sebh kalmamistir. Binaenaleyh havadis-i rnezkurenin ihtibatla nakl edilrnesi
Iazuneden oldugunu ihtara bile hacet gormez.
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MIZIKCI SI(:AN
Umumundan rneshur beyaniyet arabanm odasmda seda ile muzige icra eden bir sican
~yiidiigii ve nihayet mezkur sican tutularak terbiye edilmek istenmis ise de bir kac saat sonra
girdigini Halkm Sesi gazetesi yaziyor, Buna inanmakta karsilanrmz
.
ESTER MEBA YE
Amid biruni icin sirndiye kadar ceziremizden iki yiizii mencavez-i estermiyeye olunarak

ihrac olundugu isitilmistir.
FACiA-i VEFAT:

Gecen Pazar Leymosun' da ..... biri kiliseye gider iken yolda dusup facia-i vefat eylemistir.
Merkum bir gun makdum samkdan sikayet ederek dostlanna hitaben bu samkdan vefat
edenler ne kadar bahtiyardrrlar dedigi dahi rivayet olunmaktadir. Oyle ise dahasi kabul
olunmustur.

TUTUN ZIRHI
Gecen sene ..... kariyesi zirh olunmus olan donum tutune karsi bu sene otuz donum zirh
edilecegi vesair karede dahi bu imtihal edecegi ve icab eden tesliyat ziraat dairesinden ita
kilmacagi malumat
.

1899 TARiHLi VE 9 NUMOROLU NiZAM

Mucibence tapu dairesinde olan memur andemleri maliye ettirmege her sahsm hakki
oldugu halde defterjane riyasetten emr verilmis diye Magusa tapu dairesinde mezkue memur
andemlerin muayenesi menh olundugu istihbar kihnmrstir.
Memnuniyet vefa-yi mukaren hakikat ise ishab-1 mesallih bir 90k masarif ve mtiskilata
ducar olacagi cihetle tashilat mesallihi muvecceb olmak uzere memnuniyet-i mezkureden refi
hakkmda riyaset mumi ileyhanm hummetlerini tami eyleriz.

'iLAN

Bir defa dersaadetten Kibns'a muvaseletle Lefkosa'da iki kapi caddesinde kesad eyledim.
19 numarolu saatci dukkamnda icra-yi saate baslarms olarak her nevh saatlann Avrupa'nm en
son ..... uzeri ve bir seneye kadar ..... bozukluklan halde mecanen ..... tamir etmis dahdile
tamir termimini deruhde etmekte oldugumu ve i~ bu maruzat-i acizanemin nasdikma yalmz
bir ticariye kafi olunacagi muhterem ahaliye ilanla kesb fesar eylerim.
BENDE
SAAT<;i
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ARTiN:MANKiYAN
iSKAiB NEZMANEMESiNDEN

MAiD

On besinci madde vali takdim olunan haritayi tasvib ettigi ve arazi mecves-i inhanm
· laki yahud manm refah edilmesini veya ona medahla olmasim mesbgordugu takdirde
olunan emlak veya refah yahud medahla hususunu ceride-i hamiyeye mundercen ilan
ik eyleseki musarilleyh selahiyane kavnesi olacak ve onun uzerine ..... olundugu munval
e arazinin istimlaki yahud memun refi veya ne medahla olunmasi hususu icra kihnacak ve
zkur istimlakm veya refah yahud medahla icin ( ..... zarar tasmilati dahi dahil olabilmek
-e) tazminat azasi emr olunacaktir.
On altmci madde vah bir arazinin istimlaki hakkmdaki tasdikini ilan eylemesi uzerine
arazi-i mezburda artik her nech melundan adi olarak mustekla-yi hukumete aid bulunacak ve
wlinin tasdiki havi ilaru mezkur arazi kaydmi cenab-1 vilayetten tasdik olunan harita
Irveccetce tasbihi zimmetinde demser haki memur-u mahsuse icin mezuniyet-i kafiye
Iacaktir.
Vali bir manm refi yahud ona mtidahle icrasi hakkmdaki tasdikini ilan eyledikde insaat-i
umumiye madan yahud sair memur mutakeben menh-i mezkurun cenab-i vilayetden tasdik
lunan harita
razma yahud ona medahle icrasma serruh edebilecektir. On yedinci madde
..... bulunan
arazinin istimlagi yahud manamn refa-yi veya medahla olunmasi icin ali-i
tarz, ..... tendiye almacak meblag hakkmda ilan-1 mezkur tarihinden itibaren bir mah zarfmda
kaza kaymakamiyla uzlasa karsi takdirde tazminat-1 mezburda rniyahmm kaldinlmasi
hususunun hukmune havalesi zimmmda kaymakam musarulleyh kaza mahkemesine muracaat
edecek ve onun tizerine mahkeme-i mezburda ilafedar bulunan kimselere bir ihbamame
gonderilmesini emriyle terfinin huzur-u mahkeme isbat ve cevd eylemeleri icin bir gun zayn
eyleyecektir.
Onsekizinci madde zikr olundugu vechle tayin olunan gunde terfin cumle-i isbat-1 vticud
ederek terfinden her biri kendisi icin bir hukm tesmiye eyledigi takdirde mahkeme zikr olunan
hukumleri tayin eyleyecek ve hukmler sayet ittifak edemedikleri surette bunlann basmda
maddeyi kararla~tirmak uzere mahkeme bir hukm hakimin tayin edebilecegidir. Tarafmm
herhangisi isbat vucud etmedigi ....

ZAMANIN TEFRiKASI
SAMIKE-i SEVDA
MUHARRiRi : KIBRISLI SADREDDiN

istirahat eden Sadreddin bu arahk aly katta gecen bir odada gayet sert adi bir yatakda
yanyordu.

Fikri'ye gelince: Zavalh Fikri haksiz fakir ve zarurete ducar olmus hani han ko~elerinde
bir kac geceler de ac kalrmsti.
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Akibet tensirat-i ceviyi kendisini ibza-yi besr arasmda menkud olan (korsanhga) tenezzul
ettirmisdir. lste kucuk bir sozden ziyadesiyle muteessir olan Fikri simdi sarhoslann semfanh
gibi olan lakirdilanna ugrar. Arada sirada tevkad biliyor idi.
Bu vakitler idi ki suret-i besirde bir edyan sitan tehal atesiyle ikindileri bir harbeye
rakiben kazine Atina' dan gecer Fikri 'yi yalmayak, basi acik onunde merdar bir bez uzerinde
..... bir mutesan oldugu halde tasdik ettikce kahkahalanyla giller zavalh cocugu tezbif eder.
Of Ne guzel intikam alrms diye pek soylerdi. Bunu isinden bu hazireye
!
intikam ahs diye cikanr diye dusunuyordu.
Bu zamanlarda idi ki: Nihal Haer Ferhad isminde bir ariyle munasebet payida etmis idi.
V akit gecdikce evlerindeki rabta suda olan isaretler cogalmis en nihayet tabimi olan melaketi
muntac etmisdir. Meslafatm ilk gunu nihalik hanesinde bir bizim isaret kurmuslar, bir
digerinin kollan arasmdan icmege baslarmslardi. Sadreddin nihayet emriyle odanm bir
kosesine oturmus, Haer Ferhad ile Nihal arasmdaki asiretleri temase eder.kalbinden de hey
koca arabasmda bu ilce ..... sevdalma tutuldu. Evet benimmafh asliyeyi bilmis olsak ..... ! .....
mehteb kapilmazsak, bak! Takdirde defrebab kahyor. Takdirde mahbet ivar ..... gibi bir seyler
geciyordu. Sadreddin kulliyendeki mahbetler Nihal ile validesiz aldiracak kadar sedid bir
idavete tebdil etmis ise de yine biraz yemek icin bu halde tahmil ederdi. Alcak Nihal
Kah kah sadine bir nazar firlanp tebessum ederdi. Suphesiz ki kasabmdan: ..... Ne guzel
ihzinar sozleri gecerdi.

14
Bir Pazartesi gunii idi ki ziyadesiyle munair olan Sadreddin ..... eden zaruyla basmda eski
bir fes Iizerinde yamah bir ceket ayaklannda adi bir kundura oldugu halde bir gazinoya girip
..... bir masa basinda otururdu. Zavalh Sadreddin daima ve cidanmdan mahcub oldugu icin
gozlerini bizden ayirmazdi. Iste gazinoda da onune bakip dusunur gibi bir halde bulunurdu. 0
saat itirafa bir nazar gezdirse ~Uphesiz ki refib sevda firsati Fikri 'yi gorecekti.
Sadreddin orada bulunan abasmm hedef tahkiri olarak biraz durdu sonra eliyle masaya
vurdu. Kabul sozunu munafib Fikri karsismda bulundu. Gozlerini kaldmr kaldirmaz hemen
Fikri'yi gordu.
Kalbi carpmaga

basladio.

Bir sey soyleyip duruyor, Fikri de tayinin pencesinden kurtulmus bir bicare gibi icini
cekiyordu.
Sadreddin ayaga kalkti Fikri'ye yann burda rmsm? Dedi.
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Zavalh Fikri mahcubiyetinden
evet cevabim verdi.

gavur zemine gececekmis gibi kizanp terler dedigi halde

Sadreddin Fikriye'nin elini aldi ah bemin bir alci nasir, ..... rakib zannederek iste en
nihayet bizi bu hallere koydu dedi.
Fikri evet birader hen o

akibet-i mezbile

.i sefalete dusdum. Simdi gordiigtm

u (.....
) tezil ettim. Ah hen hala onun esiri daha dogrusu usagiyim.

MA'BADIVAR

NUSHA:304
SAHiFE:3
Yahud bir hakim tayiniden imtikak eyledigi takdirde mahkeme evvel taraf icin bir hakim
tayin edecek ve hakim mahkemeden tehdid yahud mehadiyen samde olunan miiddet zarfmda
kararlanm takdim etmekte ..... takdirde mahkeme bir hakim ve ahd tayin eyleyecekdir.
Mahkeme hareketini hakimyahud hakim el hakimini tayin eyledikde karann takdimi icin
bir vefat tahdid ve vefat-1 mezkur afifaten temdid edebilecektir.
On dokuzuncu madde-i hukmlere yahud hakim-i elhakimine kendi kararlan
mtmasebetiyle tendiye olunacak icaret ve mesarifen meblagi hakkmda kaza mahkemesi
makaren adil gorecegi hareketini emr-i aza ve bunlarm kimin tarafmdan tendiye
olunacaklanm emredebilecektir.
Yirminci madde hukmlerin yahud hakim elhalimenin karan takdim olundukda mahkeme
terfin ..... herhangi kimsenin muracaati uzerine terfin huzur-u mahkemede isbat ve cevad
eylemesi icin bir tarih tayin edecek ve evvel babda ilanedar bulunan her bir tarafa bir katma
ihbarname teblig ettirecekdi. Bir vech-i mesruh tayin olunan vefatda mahkeme hakimlerin
yahud hakim-i elhan ilham bulunacak olan karanm tarafma takdim ile kararla~tmlm1~olan
meblagi arazi ve degirmen ve sedvindere yahud sair manda ilan eder bulunan kimselere
tendiye eylemesi kaza kaymakamma emr edecekdir. Su kadar ki salf el zikr vech uzere
kararlasdmlnus olan meblagm btitiin yahud hareketini kismi o arazi ve su ve degirmen...
MA'BADIVAR
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MEMALiK-i OSMANiYE
TEBLiGAT-1 RESMiYE

Velinimet ..... azarmz padisahnrnz efendimiz hazretlerinin larime-i saniye-i malikaneleri
devletlu azimetlu nayime Sultan aliye-i elsan hazretleriyle mabeyn-i humayun melukata
mesiri devletlu Osman Pasa hazretlerinib mahdumu Bavren hazret-i sehriyanndan Mehmed
Kemaleddin Pasa'nm emr-i mesnun andlan bu gun Yildizsaray sevkat-i ihtiva-yi aliyasinde
tamimen icra buyuruldugunun ve emsali vecihle gelecek Carsamba gunude sevr-i humayunun
icrasi mukarrer bulundugunun ilanma ve hesab-1 hak-i zat maliyeha Hazret hilafetpenahiyi elli
kilim-i asame ziynet censa-yi orarun mah hilafet buyurarak is bu akd emri mesnun ve
metimenini hak-i celil-i humayun sahanelerinde ibaren ve ..... buyursun demesiyle tenzin-i
lisan-1ebediyet kilmdigmm yarunda ibtidar olunur.
5 Mart 314

MUVEKKEB HACI$AR YED ALAYI
(Suriye) gazetesinde okunmustur:
Saye-i intiza muvaye-i Hazret-i padisahide her bir luzumu etmem edilen muvekkeb cesrif
manadi vechle muretteb alayi vali ile tesdih ve ihrac edilmisdir, Soyle ki:

Bu mezkurde Ali-i E sabah devletlu vali pasa hazretleriyle sare-i humayun emin .....
muhtarik Efendi Hazretleri ve mevkib hie serif-i mahafeti sadetli abdallar hemen pasa
hazretleri ile vilayet varidayi humayun erkan ve resa ve emr ve
israf-1 memleket ve
memurun hukmunden zirtebe olan zevat-1 aliye resmiyelerini layis olduklan halde daire-i
asakiriyede ictibah etmis ve samet ii<; radelerinde devletlu vali ve mesir baslan hazretinin
ondan araya sevar olarak same-i bir samet mesafede vaki tedsir-i serif kariyesine azimet
buyurmalanm mutaakib emin ..... hazretleriyle mecmua-1 muhtereme mahal-1 serif ve levah
musumdat refifi olarak merteb alayi vala ile kariye-i mezkuriye kadar tesbih ve isal
eylemislerdir.

Mtivekkeb alaymm en ilerisinde bir bando rmzika ve bende faide-i nesrifat uzere ishab
murettab ve en nihayetde mahal-i serif ve onu muteakib levahdet ayf yorulmus ve guzer iki
tarafmda nazmiye radandarmeden murekkep bir 90k asakir-i sahane istadeyi mevki selam ve
ihtiram olmuslar idi.
Muvekkeb-i mezkurun daire-i askeriyeden haric ve harekette kame-i sahaneden ve kadimi serife ve sevalinde dahi mahmul mezkureden taviler izahat olunarak bu suretle tekrimati
lazime ifa olunmusdur,
Mahmel-i serifin saraya teraz zib zarne olan bu ..... manzara-1 delarasi ve muvasife-i
humayunun esna-yi rahde-i terminaseza censami ve musig taraf ile mekteb-i ida-yi asakiri
talebesi tarafmdan edilen tahlilat ve tenbirat tesirati izay firiza hac icin her musluman sevk ve
arzusunu ..... ederek cumle-i eskeriz-i tahsir eylemistir.
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Cemiyet-i mazume-i islamiyenin yakme mecan ve melazi ve saadet-i deryanm ..... neyal
ve ihraz olan ziyaret beysah ve ..... rumune-i methure-i resulpnah firuze-i makdesini ifaya
sayet eden is bu kafle-i haem azimet ve aidatmda ihtifalat fevkalade ile icrasi munad olan
tesbih ve istikbal alileri hakiken sayan-i temasa olmak cihetiyle on gun diger valinin um.um
sene-i memleket ve tefric icin suret-i mahsuseden kaza ve kariyelerden Sam'a dokulen
binlerce halk muvekkeb-i mezkurun temasasiyla tecili ve insirah eylernis ve hummet-i celile-i
cenab-1 vilayetpenahi ile san saltanat-1 saniyeye muvaffik bir surette techiz ve ihraz
edilmesinden dolayi dahi daiye-i mefruza-i hazret-i hilafetpenahi um.um tarafmdan tekrar ali-i
eltigarer emsal-i bargah cenab-1 yururdegar kilmrmstrr.
Hand ahali-i Islamiyesi tarafmdan Medine-i munure-i fikrasma hediye-i irsal edilip bu
meyaydan cidde kemer gene vurud etmis bulunan mikdar ..... bir tacm resm-i gerekden
istikasi hususuna balasitizan irade-i emr ahmede-i hazret-i pasahi ser fesaddir buyurulmustur

GiRiD

Cenab-1 bab-1 aliden biri kasde vilayeti hakkmdaki sayane ve digeri Girid meselesine iki
nokta teblig buyuruldugunu dersaadetten varad olan malumat nazar-1 afiyeye atifen nesh-i
menkademizin birinde yazrms idik.
Bu ..... Fransa ve italya sefaretlerinden Cenab-1 bab-1 aliye cevaben teblig olunan
tahriratda Girid meselesinin surat makine ile hal ve tavsiye icin hukumet-i seniye canibinden
izhar buyurulan arzunu musariyeti tasdik kilmdigi yine dersaadetten murud-umalumat
nazariye cumlesindedir.
Samdan asar olunduguna gore o havalide bu sene siddetle hukmune icra eden bir vadet ve
nezval eden karsimdiye kadar misal samsirinden mukayeseden incisad eylemistir.

HARBiYE VAPURLARI:
(Az ..... fezat) nam-i gazetenin beyanma nazaren harbiye vapurlannm fir vahti
maddesinde itizazen divan-1 umumiyen mesariye idaresinin verdigi takrire masar-1 maliye
nezaret-i cevab vermeyecek imis,
AHVAL-I SiYASiYEDEN BiR NEBZECiK

Guya Kuseh vilayetinde memirin mahliye tarafmdan bir takim pazarlar hakkmda icra
edildigi ahiren Bulgaristan ve sair icanib ve hususuyla agremde cikan o pazan gibi yeminli
hasim Islam bulunan her zeki orak havadatmm asil ve isasi olduktan baska mezkur
hezyanemelerin iltizam ve hamiyeye kalkisdiklan icra-yi bagariyenin vilayet-i musarulleyh
havayisinde ikah ihtilan maksad-1 malumenlerine tutulup haklannda hukumet ve divamn
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itasma bu ricah bulundugu malumat-1 adile-i kanuniyeninicra kilmdigi ve buraya da zir tama
hie bir sev-i malumla ve bir hareket-i ihtafiyenin vukuu buldugu ahiren teskil eden ve icinde
hak ve nasifetle mustehir emra-yi asakiriye Osmaniyeden Sadreddin Pasa Hazretleri ile zevat1 sairede murekkeb olan komisyonun tahkikat-1 ..... ve ..... kanesiyle tahkik edip huzur ve
saadet-i umumiye ..... gibi temin buyurulmus Girit ablukasmda bulunan safein hariye-i
ecnebiyeden yukan kaldmp yalmz bir takim torpidolarm cezire-i ahvalinin gittikce kesb-i
salah ettigine bir delil kavi bulunmus ali-i el husus Girid'de aramsaz bi salt olan asakir-i
sahane um.um kumandam ..... devletlii Cevat Pasa Hazretleri'nin inhaz kardeleri olan tedabir
hukmane tamiratiyla kafe-i ahali-i Islamiye ve Hristiyane hosnud olup bu babda um.um
tarafmdan tanzim ve temhir edilen mazbata-1 hilafet-i penahiye takdim kilmrrns o iste bu
hallerin cumlesi saltanat seniye-i Osmaniye'nin ahvali ve tabe-i sadaka ve tayamesinin
cenayen ve malen ve <linen ve arzen muhafezen emniyet ve selamiyet-i ugrunda falane iltizam
ettigi hareket-i hukyane muvaffak kanun ve madet olup bu babda hie kimsenin bu itiraza
hakki olmaya cam um.um cetbinden masadef nazar-i mutelamer olan A vrupa olarak havadis-i
matuberesinin nesriyatiyla malumat-1 hususiyemizden ..... musteyyen oldu.

TEL GRAF

PEKiN 17 MART : ..... Amerika sihhiye memuru uzerinde um.um nas tarafmdan hucum
edilmistir. Yerli sihhiye memuru melunlanndan fena surette muamele eylsemektedir.
Iclerinden birisi dahi gecenlerde katl edilmistir.
LONDRA 18 MART: Biret Arturda resmiyeye mahsus bir imtiyaz verildigine <lair
hukumetin resmi bir melumati olmadigmi mustericen kavanin-i meclisde beyan eylemisdir.

ATiNA 17 MART: Yunan Krah ates eden karsrti ve civar dahi aleyhine verilen hukme
karsi maznun aleyhima taraflanndan istinbaf edilmistir.

PEKiN 18 MART: Cin istifrazi Londra ve Berlin de tendiye edilmistir.

MADRiD 18 MART: Tamezde bir maden kapisi baslayarak atilrms kimisi naf olmustur.

PARiS 18 MART: Fransa hukumeti tarafmdan Cin semalide taleb olunan imtiyazname
Paris'de tanzim olunmaktadir.

ZENGiY AR 20 MART: 0
son haberlere nazaran konuya nihayet verilmis ve ikile
muharebe etmekte olmayip asiler on pareye gitmislerdir. Bazi ..... asakiri menzuye vasil
olmuslardir.
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PEKiN 20 MART: Yuz otuz Cin Hiikumeti'ne kalmak uzere ..... revan ve timur vali
ballerini Rusya'ya icar eylemek uzere bir teklifte bulunmustur.
LONDRA 22 MART: Hukumet-i mahliyenin irlanda atesi icm olan vedicesi umum
kamarasmda reye konulmaksizm ..... .Ikinci defa olarak ferat edilmistir.

Y AKOHAMA 22 MART : Japonya son intihab nicesi mesave-i gostermektedir.

LONDRA 22 MART: Kral miinelekak maikinde miilazim ..... mermrunu gazeteyle ilan
edilmistir. Mister Glaston Hovarde vasil oldu.

ATiNA 22 MART: Kardinzi ve civar ceyunun istinaflan kabul olunmamisdir ..

P ARiS 22 MART: Meclis-i Kavanin intiha-yi gelecek mayisi sekizinci gunune tenhir
edilmistir.
'Remil demrum' nammdaki posta vapuru minurfade kariye oturarak ..... bulunan ..... ve
taifeler kemale-i selamete cikmislardir.

PEKiN 22 MART: <;inHiikumeti Fransiz Hiikumetinin miitelabatma hala katmi bir cevab
vermemistir.

~ERiAT-1 GARiYE TEMASIN'DAN MA'BAD

Seniyen saliah tali aliye vasilim efendimiz hazretleri sure-i havd-i aliye elselamda
vak1h:..... . ....Nizam-i celil elkadriyenin natik oldugu vechle kumana karsi on sure itya
etmeleri beyamyla temdi buyurmustur.
Zaten: sure-i bakarede vakih: ..... mesele kul serifinde oldugu gibi yalmz bir sure ile tahri
huyurmustur.
Reymen: Sure-i tavirda vakih: fayen neva bahdis ... ayet kerimesinde oldugu vechle karen
kerime misillu bir kelam etmege beyamyla tahdi buyurmustur.
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Hemen: Muratib arce-i mezkurede adem talim ve namizde hazret mehmed saliah tali aliye
·e selim efendimize mesavi bir kimsenin ityan marze etmesi yaziyla tahaddii buyurmustur.
ure-i Yunus'da ise her kim olursa olsun bir sure-i marze etmesi taleb etmistir.
Saden: Murattib metkudamede-i Hakdan her birine ve bu mertebede ise umumuna tahdi
etmis ve marifede yek digerinden istimad ve atmene etmelerini de tecavuz ederek
uyurmustur.
lste, Kur'an-1 azim elsanm mecaz oldugu isbat zimminda zikr ve beyan buyurulan delail
katamn mecmeri bundan sonra kafire-i merkumenin Kur'an-1 alim elsam tekzib ettikleri
sebide zikr ederek buyurmustur ki bunda bir kac ihtimal vardir.
Olan: Kafire-i merkume, Kur'an-i azim elsamn vakih kasdan her ne istikalar derler. Ve
hayifla ki!
Bundan maksadm nafs-1 hakaye olmayip ancak ona munaber umur-u mezkure bir vech am
bilen ve tedad olunur.
Kism-i mezkureden maksud:hak sahane ve tali hazretlerinin bu alde tasrif iizerine ve ehil
alin azetden zata zalttan
-i kemal kadanm bilen ve imadir ki, bu da ve icab-i viicud
Hazretleri'nin fedret-i kemalesine delalet eder.
Fash-1 mezkure ibrete delalet eder.
Cunku: insan, bu sayede zatiyenin baki olmadtgim, ve bu surette her mahrigin gayitmm
stikundan ve her metkunun akibet adem ve fenaye mecar olmasmdan ibaret oldugunu bilir. Bu
halde hep diinyadan kalbini rafh ederek taleb-i ahirete ragbetini tezbid ve takviye eder.
Nitekim: Sure-i bu safm nihayetinde vakih: ayet kerimesi dahi is bu ibreti natkeder.

C- Fahir-i alim Saliah tali aliye ve Selim Efendimiz Hazretlerinin adem sald ve talimiyle
beraber ifasiz valini bala tefyir ve latherif hem de nihayet derecede bir belagatle zikr ve nefsili
buyurmasi onlann ancak vahi alimi olduguna delalet eder.
Nitekim: Sure-i celile-i sarede emem-i salihanm macera-vi haleganm bilen buyurdukdan
sonra beni huyurmusdur.
Kafire-i karis ise bundan maksuden nefs-i hakaye oldugunu ve
bulunrnadtgmt zannederek hemen tekziye mesaret ederlerdi! Saniyen
sercelile-i Fransa'dan baz1larmm o ilaliyesinde vakih: halim elmas ahr ahr
rum
ve emsali harif tahciyi isittikce mahm celilesini fehm idrak

baska bir kaidesi
kafire-i merkume,
kahimes ta temyen
edemediklerinden

w'an
{5) tahd1:husumun acizini izhar icin maruza edismekden ibarettir.
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Niisha:304
Sahife:4

Alim-i elsan hakkmda save zan ederler ki hak-1 secane ve tali hazretleri onlarm bu save
z.anlanna sure-i an-i emirini birinci sayfasmda vakih : (mevalzi teyat-1 hukumet alaya) kol
serikiyle cevab vermistir. Atina mekteb-i adadi saalerinden.....
MABADIVAR

KJSM-1 FENNi

MAKALE-i SAHiYE
iSTiHAM
Nev beni besr celili iizerine terakim eden ifrazat dehniye ve mevad-1 ecnebiyeye defh icin
sureye girib bir muddet durmak veyahud su ile recvadinm her kisrmm yikamaktan miibaret
men almdm has edilmis bir
.
Hilafet-i irade memalik-i harede iskanm muhakkak olmasmdanhararmm tentiriyle ifrazat-1
celidiyesinin artmasi sevk ..... ile bir vasitaya miiracaata mecburiyet his ettirmistir.
istihmam meselesi malt-i maciye-i islamiyede mecburi vukuad-1 sahiyenin bashcalanndan
olup viicudu ifrazat-1 celideye ve mevad-1 denhiyeden tahlis icin en giizel ve medha sayan bir
usuldiir.
Roma Cumhuriyet-i zamamnda usul-u itham ..... sulara dalmaktan ibaret idi. Avam samgi
..... nehrinde yikamrlardi.
Agniya

taki

steak

hamamlar

insa

ederek

vucud

bunu

tahkir

ederdi

··················································
MEHMED BAHADDiN
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MUTENEvviA'

ULUM-U FUNUN
MUTERCiMi: MEHMED ~ERiF
2iHTiYAC
Lazim nafh veya havs bir seyin fekdanma ihtiyac
emelden emal-i tevlid eder.

ihtiyacdan arzu ve mal arzu ve

Arzu olunan esya ihtiyacati ifa ettikleri cihetle burada imalden maksad onlarm istihsaline
masraf olan ced ve ikdamdir.
insanm madde-i ve manen terkisi servetin esbab-1 ..... teskil edip esya-yi mezkurede bu
terakkiye hadim bulundugundan
servetten ad olunur. Binaenalyh
servet esyamn
mebzulugundan ibarettir. Beni adim sami ve imal ile nasil servet olur sami ve imalda akl-1
beser tanzim ve alim ve finun ihlaf ile hukukun taht-1 nufuz ve tenzirinden olarak sevk ve
idare eder.
ilm-i servet malm ifa-yi ihtiyacat icin Sarni imale en mesad ve sehmiyat bahs olan
kavanin-i ictimamiye ara ne etmesine nazaran esas ihtiyac uzerine mevzuaddir.
insan ihtiyacati ifa icin sirf imale tasrif ve isareye vilayet ve edvat ile sevr-i imaliyenin
tecdid ve islahi ve sahm layitkah tahriye mecbur oldugu cihetle gerek efrad gerek akvam
ihtiyac sami ve imal efsa-yi ihtiyac ile mahdud bulunan daire-i serveti her gun ve her sene
devr eder.
Menlfikat, mabusat, mesaken ve mefrusat cismin ihtiyacat-1 asliyesinden bulundugu gibi
terbiye-i akliye hasiyat ahlakiye ve aile ile cemiyet beyninde cereyan munasebet dahi rahat
ihtiyacati teskil eder.

Ihtiyacat-i malunenin aded ve mahiyeti memleket ve derece-i mesadatma gore tebdil eder
esya-yi nafenin ve sail istimaliyesi ikmal ve islah olundukca ihtiyacatm dahi o nesiyette
tezyidi muvaffak mesahat olabilir. Mamafiye terkiyat-1 mednubeye ifa olunan ihtiyacatm
kaztryla takdir etmek veyehud mesail ilm-i servetin hali icin ihtiyacatm daima tezyidine
luzum gostermek mufleraz hakikat degildir,
(Senden) en (zengin olmak isterseniz servetinizi teksir edecek bir de arzu ve imlan
yenzimi teklil etmeniz ) kamde-i merguyesine tatbiken htikumet kadime-i vukuad ihlafiye
ithal hevabci tavsiye etmis olup, ilmi servet erbe-yi ..... muhafat edemez.
Zedan ve cism ve ruha gayr-1 nafh esyamn istimsaline hasr edilen zaman sanayi olur.
Halbuki zaman makbas-1 hayat demek olup bir daha ele gecmesi mehtih bulundugundan,
hasn-istimsal ibsalin lazimdir.
lhtiyacat-i cismaneye ne kadar bir ..... ve guzide olur ise olsun insan gerek onlan ifa ettigi
gerek ifasma muktezi olan ve sanati tedarik eyledigi vakit iki surette alim-i madiyane dalmaga
mecbur bulunrnasryla ihtiyacatm gayr-1 mahdud bir surette tezayidi teshil olunursa hiffet-i
efsaneye fezail ihlafiyeyi imha eden meselin heva bir seneye sevk eylemis olur.
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(Aristot) hayat-i beseriyeye mesmud kalmaga kifayet eden esya mahmuddur.
Demisdir kine kadar dogrudur.
Gabe-i hayat akil ve serbden ibaret olmayip sihhat-i viicuddan ararms bilzat ve ita-yi
cinsimizle vukua gelen ihtilamm tevlid eyledigi nezaid-i maneye ve faniyeden milrekkeb
ulunan madet ve bahtiyardtr.Mah heza daima idhar-i servet maksadiyla kaffe-i isbaden
endimizi veyahud baskalanm muharrem etmekte caiz olamaz.
Aksi takdirde en dedigi gibi yasamak icin hayan kiymetdar ..... terk ve feda etmek. ..
hatasma ..... olunur.
MALUMAT MA'BADI VAR

ALiM-i iSLAM
iKDAM GAZETESiNDE OKUNMU~TUR:

Cihanda muvecced sakine-i Islarm yekdigerine rabet eden mi.inahibet dunya ne maksud
hirer ita der ki Islam denildigi anda bir kimya-i tevhide tevhic eden iki ii<; yuz melbun eshab-i
ahvet birden hanra tevrad eder. Efsa-yi sarkiden mentiba-yr gariye kader-i seriat muthire-i
ahmediye-yi mithac hasada ithaz etmis olan akvam muhtefehe-i lslamiye'den her biri bir din
celil yoldasi olduklan icin birbirlerine muhabere ve nahiye-i madiyeleri mevcud olmasiyla
bile ahvet dunya daima birbirlerinin ablukati temnu ettirir. Di.inyanm bir ucundaki
Mi.islumanlar bir saadet irsa bu haberi isiden bilcumle Mi.isli.imanlardergah-1hedaye sekr
ederek izhar server ve sedmani eylerler. Buna btlyiik bir din felah ayindir ki halklan dtmyamn
fetamlet muhtelifesinde memalik babdesinde bulunduklan halde hepsi bir makam aktimdaye
..... bir ay hilafet-i kariye inhisab ile mubahi olarak cumlesi bir heysat manuye teskil ederler.
Hari9deki Mtisltimanlar' dan lail ..... herhangi bir sene seval edilse nizamat-1 madiye ve
malumat aye-i mulkiye hususunda Cin kavanince tabih ise de kavanin dunya ve mazuye
cihetiyle makam-i celil hilafetin teba-i mezuyesi oldugu mah alamethar beyan edilir.
Bir insab ile kazihrlar. Ve hakikat filvaki Muslumanlar ceh bir kamde-i kasabada olmak
uzere malum ederse de tayin zamane hanceye kadar inzar icabda bir nazariye-i gayr-i metine
mukamette taki ediliyordu. Fakat muhariye-i zatebi munakib malzeryat-i Osmaniye'nin pilem
baat ..... buttin azar cihetle
Beldeden beldeye bakeden bakeye dolastikca bir firsat mtmasebe zuhur etmedikce tecali
etmemek sanndan olan hayat-i besriye memalik-i lslamiye'de bu haber uzerine ahvet-i
lslamiye -~eklinde med olmus herkes Muslim mevhad mefam mazume-i hilafet-i azimeye
karsi samar-i lslamiyesini merkez hilafet kiraya karsi olan munasebet koye ve samiyesinin bir
nazariyeden ibaret olmad1grm ihbarname isbat etmistir. Ve sait muharebe ve makalenin
mi.itemader bulundugu memleketlerde mesela ..... emid bir vatanda ve cihanm sdair
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taraflannda matluferyad Osmaniye iizerine tanklar sevr-i siiriiler icra edildigi vaktiyle
yazilrms idi. Halbuki Asya' da oyle memleketlervardrr ki teferaf .. .. . olduktan baska zikr-i
sahilinde dahi bulunmadiklanndan rehber olamk bir haber gitmek icin aylara muhtacdir:
Asya'yi ve satmm bazi cihanlar ile kasnar ve Cin'in bazi tevahisi ve sait muharebeden
mahrum olan bu kabil memleketlerdendir.
Munaferyat-i Osmaniye o memleketlere daha son zamanlarda vasil olabilmis.
Bir Hind gazetesi bu babda yazdrgi birisinde diyorki Yunan Muharebesinin netice-i
mezafriyeti bunun Asya kalmasmda malumatlan bnir hayat-1 cedideye bir alim ..... isal
etmistir.
Her bir mesamanda bir sevk naza numayen olmaga baslanusnr. Asya'run ..... birine deve
ve posna birine ..... koala yilan tevahiyesinde bu haber malufereti tehirler dervisler pazardan
pazara takip eden takibeye isal ederek herkes ilan etmislerdir, Hatta Asyanm en uzak en hehra
losalanna noktalarma isal ederek her tarafda fermere-i mevcudiyen macide-i sukrana tevcih
ederek san ve sevkat-i lslamiyenin talimini ve umur ve kabil hazret hilafetpenahinin tezaid ve
sevalesini cenab-1 kabriyadan mahlus elbab-1 tazrih ve niyaz etmislerdir.
Hatta ahval-i siyasiyenin sevr-i ceryanmdan zade kadar haberleri olmayan ve su cihan
icinde baska bir cihanda emrad-1 hayat eder gibi yasayan deryas nesin bedi kabil bile aldiklan
bu haber mesretten his ettikleri sevk ve sadi ile baryelerde kendi madenlerine miinasip sinakar
icra etmisler.
Miizaferiyat-1 sarkiyeleri tertip eylemislerdir.Rivayet dinine-i islamiye en miitemden
memlekette ne nisbette ise en beyad badiyelerde dahi o nisbette bulundugu ve alim-i islam'm
cihet came-i hilafet kiraya olan intisab koylerinin isla ve kati hiladar olmayacagi su hakikatten
istida olunur.

LiVERPUL MALUMANELERi VE iHTiDA
Gecen Pazar aksami Liverpul cemaat-1 Islamiyesi reisi abduh gubtelim efendim bir natik
muhim irad etmistir. Bu netakde seyh hakkmda malumat vererek demisdir ki tenarihe aid olan
bu kahramanlann ne kabni tarih-i umumiyenin ..... demektir. Zira tarih biiyiik adamlann islah
ve hareketine terifden baskas birsey degildir, Tarih gayet faydah bir zemin tenf teskil eder
cunku biiyiik adamlarm teracim ahvalden ilzam dersler o germenyaver defsizat zamarunda
gelen biiyiik adamlann yapdiklan biiyiik biiyiik seyler miibalatadan miibaleneye ucurularak
kamarane fevki iltama bir kadret isnad edilmis oldugu tenfidat ve tedkifat ile isbat edilmistir,
Her kollan Mister valide-i servetler o dinlere franklar hindilerin ihmalleri gibi mesbudlan
masal fakli davet edilen esleriyle onlann fevk-i iltibama birer viicud olduklanna hukm
edildikden tedkilat-1 tarihiye bize gmosterebilir tabh mumiileyh bu mesele hakkmda uzun
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iya malumat ita eylemis ve bazi din insanlara elvahit atf etmek eski dinsiz terk itfadma
uh eylemek oldugunu soylemistir.

Hatta simdiki nusralarda bile bu nevh ve kameler gortildiigiinii ve birbirinden ii<; bu
ane mildam zuhur eden san dark-1 namda bir ki harikiyen kilisesi sarh olmak tahtiyla itlaf
enirmis oldugu halde bu gun bir gazete gibi mezhur hurmet oldugunu soylemistir.
Yine 1516 senesinde ingiltere'nin men atesinde zan kisef nemmda bir kadm sahare akla
am edilecek icbariyesi kain keskin cevaplarla kail bir kaci icine konulduktan sonra tafenin
_ acmdan asagi salverilmis oldugunu haber vermistir, Bu gibi ..... hermek icinde her dinde
zuhur etmis ve hapsane der ederler. Nahak isnidat ve azimette bulmanus oldugu beyan
cttikden sonra Islammda bu gibi mubalemelere meyda ve bir lemdegi ve hin azimin kemal ve
azas1 olan Hazret-i :fjer-i kainat efendimizin ismiyle tenahir buyurdugunu haber vermistir. Bu
eclis-i mebrurda hasar bulunanlardan sekiz kisi netanek hetamette hakabik-i celile-i
· lamiyeden pek ziyade mnteessir olduklanm bil beyan kabul islam etmek uzere
.ticudiyesini...
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NUSHA:305
SAYFA:1
17 ZiLFEDA 315
37MART314
8 NiSAN 1898

ZAMAN
CUMLE-i SiYASiYE

Su son zamanlarda alman tesriyat bedhuahaneyi itiyad etmis olan Kibns gazetesinin gecen
285 ve 186 numarolu nushalannda menderic ahval alem ve ifade-i mahsusa serlevhal
makalelere evvelki nusharmzda muhteseran bir cevab yazrms idik refikamizm is bu mesallin
sakiminden ve az gecup tarik hakka avdet edecegini amid etmekte iken ondan sonra cikan
niishalannda dahi meslek bedhuahaneyi takip eyledigi gorulmus ve tamamiyle ahval aleme
vakif olamayan ahalimizin ekazib mezkure baltab tevekkullerini delhun eylemis olmakla
keyfiyetin bi-asil ve esas ve sirf kezb derugdan 'ibaret oldugunun bir veche ati mefsalen
beyanmda mecburiyyet hasil olmustur.
Kibns Gazetesi'nin meydan alaniyet vaziyeti metcasir oldugu efkar sakimenin bizim gibi
bi'l-ci.imle hayr-1 hahan melek ve devleti de dagdar tesif edeceginden stiphe yoktur.
Nasil tesif etmeyelim ki Kibns Gazetesi alti yuz seneden beri kemal-i adl ve hakaniyetle
termanterma olmakta bulunan saltanat-1 saniyenin esas metnini ser serike mustenid olarak
tutmus oldugu meslsk celil istiklali al:enen takbihe.kadar cesaret ederek henuz bin ve yedi fark
ve temyizden 'aciz bulunan bir takim ashab agrazm efkar fasdelerini ..... kiyam etmistir.
Bu misillu nesriyat fasda ve makalat ..... efkar-i umumiye Islamiyede zerre kadar bir tesiri
mevcub olamayacsgr derkar ise de bunun bir Islam gazetesi tarafmdan yazilmasi sayan tesif
olmustur.
Ceride-i merkumenin 286 numarolu niishasuun ikinci sutununda munderic: "Lakin
hilkumetin nazanndan devr olan (efkar-i cedide) firkasi bilcumle erbab 'ilm ve maarif gibi
cemiyetin en aylanyla gelen takimmdan mfuekkeb bulundugu elh fakirdedeki erbab 'ilm
maarifinden maksudu oteden beri tesriyat ve ifadat bedhahane devlet kaviyye sevketimizi
muhatereye el feda cahsan bir takim ..... hos ve basiretin elbette malumlandir.
'ilm ve maarifnle tevsib olunan fidde-i merkumenin efkar ve niyat fasdelerinin milel ve
millete ve makam mela-yi hilafete ihanetten baska bir seyi olmadigmi defat ile derc sahife-i
beyan etmis oldugumuz gibi hakike-i ilm ve maarefetle musuf olan 'akla ve fazla ve mefsirin
milletin dahi efkar saibe-i 'irfanelerinin bu mezkurda bulundugu herkesce malumdur.
Kibns Gazetesi'nin fikrince zamanm nezaket fevkaladesini ayaklar elbette olduktan sonra
ser' serifin amar oldugu vecihle teskil etnis olan bir ..... hiikumeti ..... tenbir ederek asval
efrenciye vecihle teskil edecek heyet cedide vasitasiyla bil-cilmle ehl imam meydan imtihane
baht azmaya dervet etmeli. Nihayetinde ya batmah veya cikmah imis! ! !
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Aferin! Iste muharrir olunca boyle olmali! ! Hikmet hukumet ve siyaset denilen ~ey de
dan 'ibaret degil mi ya?
Kibns Gazetesi'nin tavsiye etmek istedigi bu
sozler cocuklann bile mevcub handesi olacagi
acaib . .
husnen
vekil lebadi
mathure-i ahmediye medeniyet
Islamiye bize
barhkla mi emr ediyor?!

fikr salam barbarhk degil de nedir? Acaba
hie nazar-i dikkate ahnmadi rm? Memunelhi emsali hukm-u celile-i havi olan seriat
boyle ve hasikerin bile kabul edemeyecegi

Kibns muharrirlerinin elsine-i enamda mesel sair hukmunde olan isbu: Erisir menzili
maksuduna aheste giden tizrefdar olanm payma damen dolasir.,
Sehid rahat kesb eder.
I edbir menzil eyleyan erbab hukm bu ibareti ..... devr tutmasi muharrirlik siyasilik misillu bir
meslek dakik veali ile nasl tevfik edilebilir?
Kibns'm zahmi ve vechle 'alem Islami ayaga kaldirdignmzda
Muslimine kimlere tevdi edecegiz?

bu kadar etfal ve nesvan

Bu surette: (hadis) feran celil
ve irade buyurulan hikmet dakike nerede kaldi? lste
Kibns gazetesinin erbab-i 'ilm ve maarefet diye tavsif eyledigi eshas mazire 'umuma
muharrir Kibns gibi henuz yemin ve yasan fark edemeyen ..... layikhundan ibarettir. Kibns'm
beyan ettigi vecihle lngiltere'ye Rusya italya Avusturya Hilkumetleri'nin devlet-i osmaniyeyi
parcalamak Lehistan gibi harita-i 'alemden kaldirmak fikrinde olduklan madesi Kibns
muharririnin hayalhane-i sairesinden baska hie bir yerde husn-u kabula mazhur olamaz.
Cunku: Bir seneden beri bir 90k askerini namdar zabitati kurban ettigi halde Hindistan'm
bir kac kabilesinin ellerinden bekasim kurtaramayan Ingiltere Hukumeti bilahare altnus
milyon lslam-i hari Hindistan'la beraber . U9 yuz milyon ahal-i Islami sefah intikama
sanlmaga mecbur edemez umideyiz Ingiliz recal siyasiyenin buralanm Kibns muharrilerinden
daha guzel takdir edecekleri bedhihidir.
Simdiye kadar yalmz namidden baska bir kemaleti gorulmemis olan habesistan' da
maharetini bir tecriibe etrnis bulunan italya'nm dahi boyle dtmyayi her il mere edecek bir
harekete tasdi edemeyecegi meydandadir. lhtilalet tasdi edemeyecegi meydandadtr. lhtilalet
dahiliyesini ..... aciz olan A vusturya'nm dahi bu gibi cocokcasma bir harekete kryam
edemeyecegi zaherdir
Turkistan Kmm ile
Petersburg'a kadar otuz kirk milyon halis
Muslumam havi olan Rusya Huhumeti'nin dahi devlet-i Osmaniye bir gecmege mecburiyyet
muhakkakdir.
Kibns gazetesi'nin dedigi gibi hukumet-i mezburenin boyle bir fikri olaydi bunu
devletimizin en ..... oldugu bir zamanda icra ederlerdi .Fakat bunun hie bir zaman mumkun
olmadigmi ve olanmayacagi hukumat mezbure recal siyasiyesi Kibns muharririnden pek ali
derecede iyi bilir.
Zira: Hukumat-i mezburenin boyle bir harekete kiyamlan din gugasi demek olacagmdan
iste o vakit Kibns Gazetesi'nin tavsiyesine hacet kalmaksizm btiytin ahati Islam'rn yam
edecekleri derkar ve bunun ise harab 'alimi miintec olacagi bedidar bulundugundan herkesden
ziyade ahval 'alime vakif olduklarmda stiphe edilemeyen hukumetlerin buna kiyam
edemeyecekleri de emr-i eskardir.
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Kibns Gazetesi bir fikrasmda dahi:"Yinni sene evvel Avrupa'da ucuncu dereceye teskil
eden donanmamiz bu gun mefkud bir halde bulunmakda zirhhlanmiz canak kalmayi gecmege
muktedir olamamaktadir" diyor.
Kibns'in fikrat-i sairesinde oldugu gibi bu toknamda dahi fikri asla ...

NUSHA:305
SAHiFE:2

Masbeb degildir. Evet 20 sene evvel ( ..... )yi topa tutarak, zabt etmis ve su kutlu
padisahmuz (Abdilhamid) Han sani Efendimiz Hazretlerine: Gazi unvan-i celil elsatmi
kandmms olan ..... elyem dahi muvecceddir.
Canakkaleyi gecmege muktedir olamadigi efkan pek yanhstir, Cunku: Buna seni mahv ve
perisan etmek icin nisaliye erdevi humayunun mah-i ziyade kafi oldugu yar ve ahiyarm
nazarmda sait oldugundan zirhhlanmizm daha ileriye gitmesine ..... luzum gorulmemis idi.
Yunan'm zirhhlan neyis gorebildi?
Narda kcrfezinde aylarca mahsur ve mahbus kalmak muvaffakiyetinden madud ise buna
hie bir diyecek bu kadar bu hale Canakkale'de ..... mahliyet olan zirhhlannuzm ileriye hareket
etmemesi aczinden olmayip belki ihmalat devri endiseden nasi oldugu zahir olur ki azmir ile
civan su elinde bulundurulan kirk elli bin nefr asakir-i mustehfeza dahi buna delalet eder.
<;anakkale'nin derga olan ehemmiyet-i siyasiyeyi Kibns muharriyenin daire-i itlah ve
ihtasmdan hac olmahdir ki rnalumat-i zahire-i mathucesine bena-yi hukm ediyor.
Madem ki Kibns gazetesinin fikrince Rusya ingiltere ve emsali hukumetlerin efkadlan
bizi mahv etmek imis. Bu surette Girid'de ictimah etmis olan devl-i mezkure donanmasma
karsi gitmek gelir aklimeydi. ·
Evet! ingiltere kralma isalebeden muharebeye bir 90k gontillulerin geldigi gibi hazir
Girid'de bulunan mezkur donanmalarm dahi mevkii Yunan bandirasmi gasbederek hareket
etmeleri de ihtimalden ..... degil idi. Bu hale Canakkale'yi birakib ileriye gitmek nasil haiz
olabilirdi. Bir de Yunan zirhhlan bizim hangi iskelemizi topa
olsun! Ve aza on u9 kata
bulunan safinesinin (Preveze) uzerine top attiklan gorulmus ise de birini kurban verdikden
sonra digerlerinin ..... kurban olduklan da Kibns ..... baska butun cihan halkmm malumu
olmusdur
fasd cemiyetlerinin bas gostennekde olduklan
Kibris muhan gibi
ve
.
..... ducar endise edebilirse de hakikat-1 hal boyle degildir. Hatt-i muharebe esnasmda dahi bu
misillu aracmm meydan almasi iizerine
sahaneye arz kalay-1 ebediyet ve sadakatse
sataban olmasiyla keyfiyatm bikmal tenzib olundugu gibi bunda dahi viikela dercal-i devlete
nisanlar takdimiyle tenzib olunmakdadir. Arna Kibns gazetesi bir takim inkar fasda erbayetin
alti olmus bize ne !
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Bundan bir sene mukaddem Yunanistan'da dahi boyle fesd komineleeeri Etnik-i Eterya
iyetleri bas gostermis ve hatta Yunan Hukumeti resmen harbe dahi kiyam etmisdi. Fakat
tice malumdur. Bulgarlar Sirphlar ve emsali hukumetler bunu Kibns Gazetesi'nin akl ve
-··· beyd oldugu cihetle. Tensirat-1 kendi matbaasmdan harca cikamayacagi derkar bulunan
zkur makaleleri yazmak icin cikdigi ..... inseniyet namma acmz.

HA VADiS-i MECLiS

Meclis-i Kavanin is bu sene-i devriye resm-i esadmda canib vela-yi ..... velayetpenahiden
ir mitad irad olunan ..... tercfunesini o iki nushamizda derc ederek aza-yi meclis tarafmdan
verilecek cevabm bir suret-i dahi bade nesr edecegimizi yazmis idik Mezkur cevabm
nazimince meclisde durduran mubahenat ve munafesat ceryan eylemis ve en ziyadse
muvecceb ihtilaf olan mesele devlet ..... Osmaniye'ye Kibns ve bir kos olarak ..... aza
olunagelen 96 bin lira olmustur.
Ceziremizin idaresinin ingiltere hukumetine mtrvekken terk olundugunda devletin
mil~arillleyhime yanmda akd olunan sahde mevcudiye ingiliz hukumetin devlet-i aliye-i
Osmaniyeye sunu vermesi Iazim gelen . .. .. 82000 lirahk her ne surette azahr ise olsun kath
edilmesi tesbitinde birlesmesi Rum azalan tarafmdan teklif ve israr edilmis ise de mezkur ve
bir gunun mahde-i ..... icabunca cezirenin sahib-i mesrumu olan ebed muddet Osmaniyeye
itasi mecbur bulundugu ve bunun hilafi tavsiye ve teklifde bulunmak meclisin ve zaifi
haricinde oldugu aza-yt meclisden sahip imtiyazmuz saadetlti dervis pasa hazretletri beyan
eylemis ve nihayet bazi tadilat icrasiyla ve ekseriyet ara ile ..... muharrer cevabda goruldugu
vech Iizere tanzim olunmustur.
Rum vatand~lanm1zm hayali ..... mezkur verginin kati hakkmda beyhude ..... meclisde
samatalan eksik olomayip ancak mahide icabmdan bulunan birebir guntm kesami oyle kolay
olmayacagi tabimi oldugundan Rum vatavdaslarirmz ahalimizin cekmekde olduklan
berkerattan tahlis ve rnuhaketin umuren ve terkisini cidden arzu eyledikleri halde cezirenin
sahib mesruane .. .. . itdesi hakkmda lazrm gelen esbaba tesebbus ve tevsil eylemelerini
halisane beyan ve ihtar eder ve netk-i vilayetpenahiye cevaben meclisce tanzim ve takdim
olunan cevabi bir vech-i zir tenzir eyleriz.
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FETHiN CEVABI

Meclis-i kavanin'in devr-i ictimaiyesinin is bu 1898 senesi sehr-i martmm on altmct gunu
kesadmda hukumet-i cezirede birligi han-i asilanesinden irad buyurulan cevaben taraf
eclisden takdim kilman arizedir.
Maruz acizanemizdir ki Kralice Hasmetlu (Viktorya) Hazretlerinin Kibns ahalisi
tarafmdan sadakat ve muvazan havi vukuh bulan ezharetin tahrik-i kalb hasmet mebiyimevdi
unmus olduklanm is bu meclis memnuniyetle istisar eylemistir. Cezirenin musarulleyh
Hazretlerinin zir-i hukumetlerine duhul firsatmi mesaretle alkislarms ve talimenin daha
raber asmasma muktedir bulunmaktan hie bir vakt devr olmamis oldugunu beyan icin
meclis is bu munasebetten istizade edip mahrnafiye sikayetlerinden en muhiminin bunu .....
inaen vash ve tarih ve tebdil idare-i hasbiyle Kibns Adasi uzerine zim ve ..... eylemis olan
yerlerr hakktnda ..... i~ bu sitenin cezireyi maliyece .kemal ..... ducar ve nisancmm derk ve
istidlali gayr mumktm bir hal ..... sevk ve isal edecegine hukumet tamamiyla mutah bu atmisla
beraber nazar-1 etsad-1 ..... istikat eylemis olacagma meclis-i mutensif bulunmaktadir. i~ bu
tensirat seneden seneye tezayid ederek memleketi ali-i ..... bihap eylemekte hukumeti ahalinin
mabh-i vardatma gayr-1 musahib bulunan tekalif-i miriyenin terc ve tahsilince nihayet
derecede matufane ve nadir 6lmayarak munayir usul tedbirlere muracaat eylemekle mecbur
bulunmak
bulundukda ve su suretle tedbir-i mahbet hasiyet-i uyandirmakdadir.
2sene-i sabika zehair-i mahsulunun iktidar halileri zimmen seni maziyede sevketmis olan
ahali tarafmdan kemal-i mertebe has oluna gelen tefsilati hakkmda taraf asilanelerinden ithar
buyurulan nesife meclis istirak edip mezkur-u adem kifayet-i keyfiyatm tahsil tekalifce olan
siddetlerin numa tahdiki icin bir sebeb ithal olunmayarak bilakis tekalifin daha uzun senelerde
istimal olunan ayn mah-i adesizikle tahsil edilmis olduklan icin dahi izhar tensifle i~ bu
siddete bir mesl olmak uzere Baf kasabasmda tekaliyef divanma mikabil esya zabt icin
takdim olunan mezkerelerehemen taleb olunmasi emrinde imzalanmasma meclis-i idare
asasenin vicdanlan razi olmayarak ki hasad ve feth kadar iki mah mahal ..... kendilerini tahrik
etmis olmasmdan dolayi azyi mum-i ileyhin mahkemeye ihzar ve ihtirazat vicdaniye-i
mtmsefanelerine adem-i itibar ve rabete icbar ile on alti lira marif devi tendiyesine hukm
olunduklan ve meblag-i mezburun ..... cezire mal sandigma talim olundugu vakasmi
dermayan edebilir.
3. Isbu sene-i mubarekede tezvil etmis ve bir keslu bir hasada nasl olacagi hakkmda amidi mehs bulunmus olan ..... resan icin kadir-i metluk hazretlerine meclis arz sukran eyler meclis
bir ziraat yakasmm pek 90k defalar tavsiyesinde bulunmus oldugu tensidi hususenin Yemen
Fivmen daha ziyade kesb-i azamiyet etmekde oldugu ve mutalesini tekrar beyan eder.
4. Meclis tervici icin cikar ..... akd olunan ictimah esnasmda htikumete kemal-i ..... ile .....
etmis oldugu
yaslanmasma ragmen kemale ile enzar eylemekde ve ehl-i vukuf
memurun elyem icrasryla mesgul bulundugu ameliyat ticarayece memleketin asd-i ihtiyaci
olan daha vasih insanet ..... emniyet-name ile deruhde olunabilicekleri stibhe edilmesine mahl
birakacak surette bir muvaffakiyet istihsal edecegine ..... bulunmakdadtr.
5. Haftahk bir sene nakliyati ve hata-i masriye ile itrad uzere ihtilat-i tertibatmm nablu
sehvilati bas uzrec menfi icin menfaat-i azmiyeyi badi bulunmus olduklanm meclis-i .....
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-•--metin is bu hakaiti teslim ile tertisat-1 mezburde icin miistakbelde kendi vardatmdan daha
iyane tahsisat icrasma himmet buyuracagi hakkmda izhar-i emide ictar eyler.
6. Bir timur yolu insasi hakkmda mezmuru bulundugu arzunun an-i karib izbiray husul
agi istihmalinden dolayi meclis-i kemal-i mertebe memnun olup bir timur yolu insaati ve
mersa-yi ticaret ..... basa cikanlrms ameliyatdan olmak iizere alkislamaga 90k gecmeden
.. olacagma amid var bulunmakda ve insaat-i memurenin memleket icin kemal-i mertebe .....
telacaklar1 ve tematih verir nasiyetinden bulunacaklan ihtimali stiphe etmemekdedir. Insaat-i
zbure izhan-i ahalide onlann basa cikanlmasmi tervih icin pek 90k hummetlerdc bulunmus
mustemlekat nazan Mister (Cozef Cemberleyn) Hazretleri'nin nametli ..... bir an
ve ..... olarak stikran nametle yad olunacakdir.
1nlmayacaklar
7.ihtima kasabasmm dereler uzerine layikiyla kurulur eylemis emla bir yol ve istemesiyle
eezirenin diger kasabalarma rabti ameliyatmm basa cikanlrms onlardan dolayi meclis-i izhar
mnuniyetle kasaba-i mezburenin Baf kasabasmm etrafmda kain efsam-i baydasiyle rabti
· dahi irati ..... <lair beyan em bad eyler terk vasitasryla olan ihtilaletin tevsibi ve kopruler
1 hakkmdaki ayn-i melik idarenin cezirenin cihat sairesinde dahi bed ve cihad ve gayretle
ib olunacagma meclis and bulunmaktadir.
8. Sene-i sabika tarafmda ..... vefati mevdi olan gelen cicek alet-i mustevliyesi
emleketce hayli bir mertebede tahdis ezham murecceb olmusdur. Elyem vard olan
Malumatm ..... bulunduklari sayan-i tebrik muvadeden olup ..... tul muddet hukmu firma
bulmus Kibns dahilinde muracaat olunabilecek itbamn noksam adedini gosterir. idi ki meclis...... ederek is bu kasanm ..... ve hevahi dahilinde kemal olunur sehr ve kasabalar dereninde
..... surette hastahaneler yoluna birlesi icin ith~ tedair ltizumunu htikurnete ..... tavsiye eyler
bastahaneler ..... olan is bu ihtiyac-1 mezkur hastahk esnasmda ali ahsus Tuzla'da has oluna
gelmistir.
9. Makale-i asilanelerinde kinaye burulan ahval-i cenaiyenin Kibns uzerine buyuk bir leke
goturduklerini meclis-i matrif olup ahvalin o ..... hakkmda refatle izhar tenhif dahi eylemistir.
Mah mafiye meclisin affedince evvel babdaki kabahat baht hali-i memlekete azu olunamaz
mezkur lekenin ragh edilerek asl mesuli bulunanlar bunu htikumet oyle zabta uzerine .....
olunmasi icab eder.
Kuvve-i zabita meselesi ciimleden ziyade kemal-i mertebe ehemmiyeti haiz ve evvel
babdaki efkar-i umumiyenin nihayet derecede metdane nazar-i itibardan devr tutulmus
olmasmdan dolayi meclisin izhar nef eylemesi zururu bulunan bir meseledir.
Kuvve-i mezbur meratbenin mahza nadir mustefiyetle en eksiklerinden en ..... meyanmda
iste bir emyan ve itaat ve kidsizhk ve ehliyetsizlikle muttesif bulunan ..... ceh olunmus ve
olunmaktadtr. Mafvkade bulunan memurinin pek nadir mustefiyetle kendi vazif ..... icin iktiza
eden o safdan kulliye-yi bahre bulunduklanm idha ..... meclis-i sabafede bulunmamakdadir.
Bunlarm en son du~undukleri sey mecerayi cinayet olan mahallere varmak yahud ..... kesf ve
hale menh icin ithaz ..... eylemek hususan olup her isi cinayete karsi ugrasmak icin ne terbiyei lazime-i ve ne de faliyet ..... haiz bulunmayan maiyet memurlanna terk etmekde ve icra-yi
tahkikat ve zekasmi ..... der ahde ettiklerinde boyle nefretden fakat az ..... i~ gormekdedirler.
10. Ahvalin is bu gidisine nazaren bundan boyle daha sair ve sail zecireye-i kanuniye
tertib ve azasmdan imtah
mecliskendi ve zaifenden gormekde ve filvaki kuvve-i
mezburenin islahi ve vezaif

.
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11. Hususa faalleri zahire cikan ..... katil vukuati icin ceza-yi nakdi yahud tazminat
ane metuce bulunacak hie bir tedbirin mezahir istihati olamayacagi.....

NUSHA:305
SAHiFE:3

Reyinde bulundugu meclis-i ayan eyler. Meclisin rey ve ihtikadmca cinayetin ne
manivinde hasr ve tahdidi taksir-i kavacinle hasil olmayip kuvve-i zabtenin miiyesser olabilir.
12. Idare-i emir adliyece bir zamandan beri ..... bulmakda ve hayli bir iradede bazi zina
mahkemelerireislerinin mahl-i memuriyetlerinden tul miiddet gaybubetlerinden nisat etmekde
lan tenhirat hakkmda dahi icra-yi sikayete meclis liizum gormektedir. Meclis mevad-i
eezaiyede masalat-1 aliyenin sermet-i ceryaru menh ve teskil cinayete madar kemal oldugu rey
e matalumesinde bulunmakla rnalumat-rmezburenin muhaffer layikda ceryam icin inhalat-1
tedbir verilecegini koyan amid eyler.
13. Seyr (Volstr- Sandal) Hazretlerinin gerek tervih-i marif icin ahali-i Islamiye ve
Hristiyanbeye ihsan buyurmus oldugunu atayay-1 safiyane degerek cezirenin saadet hali icin
ali-i el mum gostermis olduklan iltizam ve havemiss hakkmdaki sukran nammi meclis-i alinin
izhar ve musarulleyh Kibns'dan infikam Hkkmdaki tenkitin tezkan icin i~ bu farz-i vesile
ithaz eyler.
14. Escar-i garz ve asilmasim ve ad ve itay miikafaat suretiyle tesvik icin ziraat hakkmda
tavsiyesine binaen intihaz buyurulur. Tedayir hakkmda hiikumete arz-i teskir etmekle cins-i
miinasib gorub ziraatin nesv ve nema islahi icin ziraat medbirinin emrinde eger miimkiin ise
daha vasih ve istimler bulundurulmasmi istirham ile Mister nadivesin emri tahtma vazh
olunan hareketini ve saiti istizadeler surette istimal edecegi hakkmdaki itimadim buracikda
tezayir eyler.
15. Paris meshur umumi .. ,... bahtma katca mahsulat-1 vezaif-i cezirenin meshur mezkurde
layikiyla neshirinden iktitaf menfaat olunacagma meclis-i ali kadar ..... her vechle semi ve

gayretle bulu

.

16. Meclisin ..... vazih olunacak levz-i kanuniyenin ciimlesi taht nazar-1 ihtimama

ahnacaklardir.
Meclis-i kavanin tarafmdan asaletlii hiikiimet cezire masderi hazretlerine takdim kilman
merzeye mtisariilleyh canibinden fi 27 Mart sene 1797 tarihinde ita olunan cevabdir.

Meclis-i Kavanin azasi efendiler
meclis-i kavaninin devri ictimamiyesini i~ bu 1797
senesi sehr-i Mart'm altmci giinii
kesad etmis
ahz etmis oldugum beyamyla
kesb-i iktihar eylerim.
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Mahniyeti taht-r nazar-i malumeye almacakdir.
Artur Yang
Fi 27 Mart 1898
Tebdil idaretire ceziremizde her ay elcezire olan ceza kanunname-i humayunun yerine
iye rnedbersabiki seyr-i esmiyet tarafmdan kale alman ve bir kere lacil el tasdik cenab-1
~•- metten meclis-i kavanin ..... arz olunan (Kibns ceza kanunnamesi) nam-i kanun
• ihasmm adil hakaniyet ile kabul tevkik oldugundan ve ceziremizde tatbik edilen gayet
sgul ..... hasile aza-yi meclis tarafmdan der edilmesi lazirmru bundan evvel bir niisharruzda
an eylemistik.
Bir kere kanun-u mezkur layihasi meclisce taht-i ..... mataleye etdikde aza-yi meclisden
sahib-i imtiyzirmz pasa hazretleri bir nakd-i irad ile ceza kanunname-i hiimayunun ahkam-i
ndercesi adli hakaniyeti tamarmyle kafil oldugunu ali ahsus sebebin ve ..... ahkamma alisik
fan ahalimiz icin kanun-u mezkurdan daha muvaffak bir nizam olamayacagim
teshir
ki sonra layiha-i mezkerenin reddini tekalif eylemis ve azasi meclisden faziletli haci hafiz
aziyeti efendi ile rencetli despot Franku Efendiler tarafmdan dahi lekayif vakih tasdik
lunmus ise de layice-i mezkere mundercatmca bazi tadilat ve islahat icrasiyla taht-i tasdik
almmasi aza-yi saire taraflanndan beyan olunarak ekseriyat hasil olmus ve ..... badema taht-i
zkere sureti ahalimizce dahi malum elmak iizere ..... atiyemize tefrike suretiyle derc
olunmasi tasvib olunmustur.
Ve yine bu ..... meclisin nazar-i ..... arz olunan kanun-u layihasi dahi makdul ve ishal
edilerek bade taht-i tasdike eylemesi taht-i karara etmistir,

99-98 BUTCESi:

99-98 sene biitcesi tanzim olunarak kavanin-i azaresine tevzih olunmusdur. Bunlann
icinde yerli memurlarmm bazilanna pek cezimin maas vuku buldugu halde ecnebilere pek 90k
.......... maas vukuu buldugu menzurmer olmustur
gazetesi bunun aleyhine sikayet
etmekte oldugundan ve bu ise eskar ..... oldugundan dakikamiz ile hem ..... amid ederiz ki
ilerde memurun hukumet-i mesavet uzere mamule olunurc

ESKiSARAY

Insaat-i umumiye dair tahsis olunan on dokuz bin liradan bin bes yuz lira etferik olunarak
eski saraym insasma sarf olunmak icin miistemlekat nazaretinden mezuniyet-i taleb olundugu
ve nazaret-i musarulleyhden i~ bu taleb kabul olunmayarak bu maksad icin aynca bir istikraz
akd olunmasi dermayan edilmis oldugu isticarat mevkimizdendir.
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Simdiye kadar asanm iskele zahire anbarlanna teslim etmekte bulunan Lefkosa ve lskele
lanmn yirmi sekiz ..... . .... Magusa anbarlarma teslim eylemeleri hakkmda hukumet-i
iye dttsunmekde oldugu lskele ahalisi Malumat olduklarmdan iskele'de bu babda bir
misyon mahsus teskil ederek icabmm icra icin bu hafta Lefkosa'ya gelecegi mustahberdir.

HAREKET

Gecen gun bazi ..... iki tavr-1 hareket ederek bunlan zih ettikden sonra meydana
pkmamalan icin ve gece gidip almak fizere
icinde agacm birinin uzerine asarlar
sahibi duvarlar bir 90k ..... bulumadikdan soma adet eder iken mezkur ..... agachgm uzerine
· 90k karseller ve altmda bir 90k kaplar nazar-1 dikkatini celb eder. Hemen oraya giderek
varlanm bulur ise de tarifleyerek hemen tevlise icbar-1 keyfiyeteder. Yunus tarafmdan daha
· nazar-1 zabtiyeye oraya hafiyen kendilerin bir pusuya saklamrlar gece sarflar hie bir
yden ..... etmeyerek mal-1 mesruk olmaga geldiklerinde zabtiyeler tarafmdan derdest
ounarak duvarlar ile beraber ..... goturuyorlar. B. .... muhakemede ne ceza goreceklerdir.
iskaniye nizamnamesinden mabed yahud sair malmm terhifiyle nemin edilmis olan
meblagm hareketini merhete yahud icarenin kath ve fesg hukmunden dolayi tazminat tankiyle
o malik hareketini mustecerine veyahud lahrik etmis bir hukme binaen vecb-i alade bulunan
ir meblagm ..... veya fesen izasi yolunda o hukmu kid ettirmis olan bir dain ..... tendiye
olunmasnu muhakeme emr edecekdir.
Guzellik su kadar ki bir kimse ..... tendiye olunmasi is bu madde ahkamma binaen emr
olunan bir meblagi kabulunden imtahedildigi yahud Kibns'dan gaib bulundugu takdirde
meblug-u mezkuru muhakemeye teslim etmege kaza kaymakarnmm selahiyat-1 kanuniyesi
olacaktir.
Su kadar ki zikr olunan arazinin yahud onun hareketini kismmm yerinden istimlak edilmis
oldugu ..... oldugu bihayla yahud o bahanesini uzere mesaye icin hak sefasiolacaktir.
FASL-IRAB
SAFETiYE-i MECLiSLERi

Yirmi ikinci madde ..... azadan murekkeb bulunmak uzere ..... meclisleri tayin olunacaktir:
Vali ve musarulleyh canibinden main dert-i aza ile meclis-i kavanin insaat-i iskaniyenin
kain busundugu daire-i istinhabiye mebus dert-i azasi.
Hareketini ..... meclis-i ..... bakal zikir mesafed icin talimat-1 ..... bileceklerdir.
(1)
Cenab-1 hukumetden firuhat yahud icar olunan sulann setri veya ..... yahud sahib-i
istihkaklan beyamnda tevzi suret-i vakitlerinin ve tertici.
(2)

i~ bu kanun ahkamm mevkii icraya ve sani icin iktiza eden memurunun tayini
radiye-i icratlan.
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(3)
,

i~ bu kanun-u ahkamma binaen icra kilman hareketini imsaat ..... mutaz hareketini
dere yahud mucaredeki daimi suyun akid-i hukuk eshabmm ida-yi ..... icin asagr
akmasma musaade olunacak mesumlarm vakt-i berket tazim ve sureti
Zikr olunan bahlarm tayince ..... hususat-1 nazar-i itibara almacaklardir:
1- Sarf olunan rey-i alimin gaza

2345-

Rey- i alimle mahsub tedayet icin musvema bir karsihk tertibi
Aza ve idare mesarifi
Teminat
Kiymet ve bir kesenin tezyidi birine zeyamet yirmi ii9iincii madde is bu kanun
1898 senesi iskatiye kanunu tevsim olunabilecek ve ceride-i resmiyede ilan
olunacak bir giinden beden ile mervi ilacare bulunacaktir.
i~ bu kanun bin sekiz yiiz doksan yedi sene-i miladiyesi sehri ..... yedinci giinii
meclisde kabul ve tasdik olunmustur.
Katib-i Meclis

HAVADiS-i ECNEBiYE

Yunanistan'da nesr olunmakda olan Kari gaznesi sahib-i imtiyazi kral aleyhine sedid-i
lisan istimal eylediginden meclis-i cezxaiye istimal eylediginden meclis-i cezaiye tarafmdan
birisine habsane hukm olunmustur,
Kore hiikumeti Rusya teklifati kabul etigi halde Ingiliz donanmasi ..... topa tutaacaguu
Kore'de bulunan Ingiliz konsolos'u Kore hiikumetine bir tevte ita edildigi Avrupa
gazetelerinde gormustur.

TELGRAF
LONDRA 24 MART: Bashca ..... esbabmdan dolayi Cin istikrazmm ancak yuzde
otuzu mikdan Ingiltere'de tasviye edilmistir.

lstifraz-i mezkurun kism-i kasi dahi sair mahallerde tasviye edilecegi sahesizdir.

ViYANA 24 MART: Avustsrya hiikumeti karidden kemale-i askerini kaldirmrsdir.
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LONDRA 24 MA YIS: Resmi: Lord Salisburi gunden gtme kesb-i afbet etmektedir.
Mum-i ileyh yakinda rivaye ile matucihen hareket edeceklerdir. Memuren haziresinden
istimka~ma <lair devran eden sayanm asil ve esasi olmadigun resmen tahkik etmistir.

....... 25 MART:
Cidde'de vebadan

uc vakiyet

oldugu resmi raporlarmdan anlasilrmstir.

HONKONG 26 MART:
lngiltere sefain-i harbiyesinin seferber bir halde ishizan hakkmda emr-i lazimenin ita
oldugu Hongkong' dan resr ..... efuamesi acentesi bildirir.

DERSAADET 27 MART:
Osmanh Hukumeti tarafindan devl-i mazumeye
devrinin geride vali tayin olunmasi teklif edilmistir.

gonderilmis

bir ..... Mister .....

LONDRA 26 MART:
Bulunan istikrazunn kefalete rabh evam karesinde tasdik edilmisdir.

PEKiN 26 MART:
Yort Artur taliyeden van
hatlarmm Rusya Hukumetine muddet-i malume
icaresine <lair olarak resmiyesi bu gun imza edilmisdir,

HONGKONG 28 MART:
Ingiltere outain hariciyesinin peceli, korfezinde naci etmelerine <lair o emri Iazime aza
ADEN 28 MART:
Cidde'de vebadan on sekiz remisat vukuu bulmustur.

LONDRA21 MART:
Bir muddetden beri menuen Londra' daki bulunan ingiltere mustemlekatmdan
istermiyet sezanet mustesan sercis Aleksandir asumetham mahl-i mezkerde mutevcihen yarm
beraden hareket edecekdir.
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~ERiAT-1 GAREYE NAMIN
DAN
MA'BAD
MUHARRiRi
ATiNA MEKTEB-i ADADi MALUMLARINDAN
ALiRIZA

Salien: Kafiri merkume karar-1 azam alisanm cesine cesine tezvil ettigini
gorduklerinden defa-i vahdede serfetval etmedigine dehan itirazlanm kath ve kesad ederler ki
hakcilve ali hazretleri onlarm bu itirazlanna dahi sure-i farkmda vakh kezalik kol-u serifiyle
cevab ita buyurmustur.
Ricaen kur'an-1 azim asn hatr ve nesrik itibatma dair olan delail-i akl ile memlu ve
mesmun olup kefri kuris ise mahsuset ile meluf olduklarmdan bidalmet bu hayatm hususu
istibad ederler ve bir keyfiyat -bir veche zevb kasabalannda takrir etmezdi, iste bunun icin
fahr-i alim saliah tath aliye ve selim efendimiz hazretlerinin bunu ancak kezb olmak uzere
zikr ve beyan buyurdugunu zan ederlerdi.!Hakcil ve ali hazretleri ise maht-1 madi delais
kahre-i kesire ile beyan ve isbat buyurmusdur ki cenab-1 hak muvaffak buyurursa delail-ilan
yahud usul-u talane seravecesiyle muhterem zaman mez yaziyla cikdir.
Hamen: Kur'an aliyem elsan sevki zekat sume hie ve sair ibadet ile emre dair olan
eyat karime ile meshun olup kafir:
Merkume ise: ve icab tali ve takdis hazretlerinin cemh-i mahlukattan ve onlarm ibadet
ve tamammdan gani ve bu misillu faidesiz seylerle emr etmeden acil ve mestefi oldugunu
beyan ve idam ederlerdi. Hak-1 tali ve takdis hazretleri onlarm bu kollanna dahi sure-i
memunun evahirindeki: ve emsali ayet-i kerime ile cevab ita buyurmustur.
Elhasil keferan bu gibi seyahat ve galatrti had ihsadan efzun olup Kur' an azim elsarnn
hakikatmi anlayamadiklan ve kendisinde ve cehanimete matluh olamadiklanm umur-u kasirei havi oldugunu gorduklerinden Kur'an celil elsani tekzib ederler ve emirler alehiyati
bilemeyerek umur-u mezkureyi alim-i mahsusetteki ahval melufeye tatbik etmek isterler ve
bunun ve cem-i htikumet ve nevilatmi taleb etmezler. Bunun icin cehl-i ve tekzibde vakih
olurdu.

NUSHA :305
SAHiFE:4

Zabde adem ced ve ictihadlanna asirattir.Bun dan mesteyan olduguna gore
zamarumizda dahi lisan-1 azb ayan-1 arbe ve bir vechle hatayen celile-i merkanyeye asla vazif
olundugu ve ahkam-1 makde-i islamiye'den
ikmal ve bahane bulundugu halde
.
islama ve faran - azim asane karsi senin izhar-1 tan ve itiraz olan cehle dahi gelir mazmume-i
merkume zemiresdede dahildedirler. Bundan mefsud ..... bahd ve tasan gibi ehli kitab
olmayip belki Islam-i sayandan ..... bile muteasif bulunan amadir.
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Zaten bahze gelen felaketler ..... gibi ..... adab-1 Islamiye ve o emr-i digbe uzerine
tercih eden denizlerin yuzunden degildir. Cunku yahud ve nasan tankelerinin esasen denmeze
mahlif olduklan malum oldugundan kendilerinden terk
Fakat Islam-i nam celil altmda
bulunan
tevki meskadir. Bu misillu
kalmalan gibi erh
dahi meshur olan istaz-1
mahzum ve tahrir mah her ..... abd-1 meht efdi hazretlerinin
anan hummet buyurmalan
bihassa istirham olunur. Cunku. Bu yoldaki hamn cihsar-1 ekberi oldugu tezidi aliiatufilerinde emr malumdur.Gercek musarulleyh hazretlerinin ve gerek
serd ve isyan
buyuracaklan bir ahin katamn umum-u nazannda husn-u tentidi gorulecegi beyahdir,
Dinimizin sayen ita-yi sani gazete .. ... asifat hazretlerinin devs-i celadetlerine muhavvel

oldugu gibi kelamen dahi azazt bu gibi zevat makduriyenin ahde-i kifayet ve ehlinlerine
magruz oldugundan vefazil
hafife-i sadaniyesinden memnuniyet-i hazret-i padisahi
olacagmda dunyayi ve ahireti gayb etmis olacaklarmdan hasr-i eldenye .....: Hakikatte masdik
ve binaen ..... hasar-1 azimde baki olurlar ! demektir.
Bazi ulema magsuren hazeratmm beyanma gore bundan meram resul-u aza-yi tekzib
anab istibsaldir.

KISM-1 FENNi
Ulum-u Funun
Ma'badi, alim-i servet mal
Mtdercimi: Mehmet Serif
(Gecen senemizden ma'bad)

-09 sahne ihtiyacat ve sahne-i servet agasi etmek maksadma tefrib eylecek birde
bilakis ondan tebad eyleyen ihtiyacata ve bu yolda istihlak edilen esyaya desahte servet itlak
olunabilir.
Esya-yi mezkure meblagi cesime ile ahmp saruldigmdan servet-i tasmiye edilmek
lazim gelir ise de mahm ve kaidesi olmasiyla sahte servetten ad olunan ve kaidesiz olmakla
..... ekseriya tevlid ettigi gibi tenah-1 matsunumeyi dahi
olur. Mesela: Seriyat
ve
emr-i maddedir. Cunku: Saht-1 vucudu ihlal sekr-i hali verenin tenayin zaruriyesinden olan
mari-i ihlaki tevlid eyler suistimal kimseyi harab bir ..... kalb-i sefaat mezate ..... bununla
beraber ..... olarak senvi Fransa'da tefriyen .... mebayen lngiltere'de ..... ve ..... ile Hollanda'da
8 meblayen feralik masrafi muvecceb olur. Resmiyede yalmz meskeretten ahsen resum-u
devlete senvi 200 meblayen reyle yeni 800 meblayen firakat kadar varidat-1 ketber ki
tahminen varidat-1htikumetin ..... mahdir.
Cemahir mactime-i Amerikada tutulan hasayete nazaran on sene zarfmda mesruyat .....
icin dogrudan 7 8 ..... Frank serfiyat vukuu buldugu gibi ..... dahi o kadar meblag sarf edilmis
..... izam
israr 138 kisi mahbusa ikna olunmus
intihar vukua gelmis
2 kadm dul
ve 1 meblayen cocuk yetim kalmistir
Ve elhasil memalik musmettede bu yolda vukuu bulan serfayatm bu gunu 6 veya 7
milyardan asagi dusemez
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Istimal eden eshasm kuva-yi azliyesini ducar ..... ve fetvar etmeyen afyon Cin'de ..... 4
meyleyen ..... sarfirun muvecceb olur.
Bir mikldar sem-i mahder ve katli bunu nikvetini belh icin Turk'un bayragmi
dudaklan rasma ..... ibaret ve ..... menhuz olan art-i geriye ugrunda her sene Fransa' da 26
milyon ..... 128 milyon Belcika'da 3 milyon ve Avusturya'da istatistik erbabmdan musbe .....

Nam-i hane gore mesnevi istimlak edilen 68 milyon ..... garem tutunun ..... matidlesi
olmak uzere .... sair memalik ..... 2 milyar frank sarf olunup su hale nazaren minnet
insaniyenin en guzide kismi kendisini az veya 90k tasmim icin 9-10 milyar sarf ettigi
numayen olur.
Nisan dahi tazin edenser icin garver suhudeyi miivecceb ve ..... tedirat-i bah
olamayanlar icin hasdi cenab olmak gibi iki hatti hatm muhafaza ve idameden baska bir
temresi olmayan zey-i kiymet ihcare melbunlar sarf eder.
Mesrutiyet ..... Afyon tutun zey-i kiymet ihcar denize inka edilse hie birisi gaib
olmayip bilakis kendisini tasmim veruh ve cismini efsad eden eshas-i ..... ve madde-i kesb-i
maht eder
Emhasi ahval insiniyeyi islaha bah olan ..... servet hakikiden madud degildir.
Zamamrmzda oldugu gibi mebalig ve okat esya-yi mazire istihaline tahsis olunmayip
da esya-yi
imalma miiserref olsa alide saadet ve aramis
vefakir ve zaruret-i hal
.
edildi.
MALUMAT MABADI VAR

Her haneye bir tabib lazim
Dunyada bir nazar-i maht gibi ..... bir sey olunamaz ciizi bir anza-i bedniye-i sahnm
ne derece kiymetli oldugunu herkese teslim ettirir.
Her ferdin kendi akibetini dusunmesi hakade-i mahne-i reyinden aynlmasi lazim
edildigi gibi bir atle yedri icin ..... biitiin ifrad-i ailesinin evladi ve ailenin maht ve afiyetini
gozetmek hasta olduklan zaman imdadlanna kosmak tabib celb ettirmekde bir vazife-i
insaniyedir.

Bir merzin intida-yi zuhurunda kolayca onu almasi mumkun iken 90k defa vakit ve
zamaniye bir tabib-i celb edilmemesi medavet oyle de nasr edilmesi sebebiyle uzun miiddet
hastayi istirferas eder ve aileyi bes ve kadre dusurur hemen zaib-i celb olunup nfen-i tabibin
marifetden istifade edilememesi
medavet oyle de nasr edilmesi sebebiyle uzun muddet
hastayi istirferas eder ve aileyi bes ve kadre dusurur hemen zaib-i celb olunup fen-i tabibin
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marifetten istifade edilmemesi de bir 90k fakir ve hatta orfe hali aileler icin mahza ihtiyacdan
ve masraf-1 ihtiyar olunmamasmdan ileri gelir. Hatta bazi ailelerin uzunca siiren bir hastahk
yuzunden diyanete ducar oldugu da gorulur.
Bir tibbm malunet-i insaniyesinden her vakit amiye vardir. Tibba hemen miiracaatm
iktiza ettigi de tabib olmayan memlekette
akamene cevaz verilmemesiyle mutebbesdir.
Madem eski her aile icin bir tibbm madet-i daima lazimdtr. Ve bir hastaligm zuhuru da her
zaman ihtimal dahilindedir. Her aile icin bunu ..... dusunup ..... bir tibbm malumatim temin
etmis lazrm degil midir? Bil ki Ievazim-i basriyenin en birincilerinden herkese lazim olan sey
her seyden evvel maht ve akittir ..
0 halde bir hazine-i kiymetdann muhafazasmi ve mahtul oldugu zaman adesi tekfil

eden tedayire ..... tevsil etmekde herkese lazimdir. Herkes icin bilhassa aile pederleri icin bir
vazifedir.
Kibar aileler icin ve hususu temin kolaydir. Ailenin bir tibbm hususiyesi bulunur.
Buna munasib bir maas verilir. Hanede biri hastalamrsa celb olunarak seraile tedavisine tevsil
olunur. Erbab-1 insaniyetten olan itibarmz pek 90k oldugunu bildigimiz icin bir tabibi-i
hususunun bir haneye ifad aileye hizmet ve ..... takdir eden her ailenin ..... olsa da yine bu
hizmet ve maluneti temin edebilecegini tahmin ediyoruz. Mesela bir mahallede orta halli bes
on aile birlesecek civarda bulunan bir tibba muracaat etseler kaderlerine gore ebde bir iki
mecidiyeden dort bes mecidiye kadar bir icrati kar ve kesblerinden habersiz ve ailelerin suret-i
daimesi hidmet-i tebligini kabul ettirseler saht-1 aile icin saht-1 beseriye icin btiytik bir
muvaffakiyet olmaz rm?
Bu emtiyenin husulunu biz matbet gormez . Bir mahallede bir 90k ailenin pek azdan
ve bir mesele terkib edecek maasa hasiyet insaniyet garanesini ve esna-yi cinsine ahvan-1
memlekete karsi mahbet-i kaliyesini zrm ve ilave eden bir tabib bunu kabul eder samnz.
lste bu tedbirde her aile kendine lazim olan tabibi bulmus olur. Daima bir hastaligi
bedayetinde nisan bas ve tedavi etdirerek hem kederlere ducar olmaktan hem de masraf-1
ihtibanndan aciz kaldigi ve sihhat gibi bir emr-i muhimin ..... taliyen icab ettirdigi bir tar ve
endiseli zamanda azablar cekmekden kurtanr .
Velhasil herkes sihhat ve afiyet nasil lazim ise bir tibbm marifet mutemadiyesi oylece
lazimdir. Bunun temini icinde soyle bir care hatrra gelir. Nitekim bir careye bir 90k yerlerde
tavsil olunmustur. Hatta meshur der ki Cinlilerde aileler suret daimada atiye salis verir. Yalmz
hanede bir hasta zuhur edip tibbm ..... zayesine lazim gorunce bir maasi keserlermis .

Tabib dikkat etsin de hastayi cabuk iyi etsin niiktesine mubenni.
MEBLAG
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MUTENEvviA'

Mevsiye bir senenin natki

Evvelki gun reis sene-i rumi olmak rnunasebetiyle divan-I umumiye meclis-i mezkure
hataben irad edilen netifde kumandan bize seyr ve nisan koyarak kifasizhgmdan baht ederek
.......... senesi hasilatma dair serd masalat etmis ve meclis-i idare azsiyla divan-I umumiye
memurunun memalik-i sahaneni iktisab-I mamuriyet eylemesine meticen bezl vermis
eylemelerinden dolayi curnlesinin arz tensirat eylemistir,
Sene-i sabika zarfinda bazi vekaih zuhuryatma olmasiyla beraber divan-I umumiye
memurunun mesaisi sayesinde bu senenin her seneden ziyade sayan-i memnuniyet bir halde
eder gibi soyledigi sarede gecen seneki hasilat her seneden fazla zuhur etmis idi. Bu sene ise
dogrudan dogruya idaermiz tahtmda bulunan varidatta razi hasilati ....68 lirayi Osmani noksan
olmakla beraber gecen seneye nasiyetle .... 5 lira-yi osmani fazla zuhur etmistir.
Simdiye kadar malumat dahiliyemizde bu derece onlar terk numayen olmarms idi.
Diyerek sozu divan-I umumiyenin bilcumle sembatmda icra edilen tahsikata nakl etmis ve
divam umumiyede teskil edilen iktisad sandrgmm kuvaidinden ve teskili mukarrer olan nikad
sandigmdan baht eylernisdir. Mevsiye bir zerre umur-u hasabiyede icre edilen tenzivadi dahi
mevzih-i baht eyleyerek ticariye bede muhasibler tarafmdan tanzim kahnmakta olan raporun
bu nasibkati bir hal makmulune ifrag edilecegini soylemistir.
Mevciren isham mubadeleye nakli kelam eyleyerek: sene-i cedide zarfmda yuz yirmi
iki ibn lirayi tecavuz etmis az bir isham mubdela kamela-i tendiye kihnacagi gibi b,d,t tertibi
isham dahi kismen tendiye edilecekdir.
Meclisimizin gerek memalik-i sahane ve gerek Avrupa'da
busurette tezayyin edilecek ve eshamehn tendiyesiyle
konan
vardane hali gelmeksizin ....6 lirayi Osmani bizim edilecektir demistir,

edecegi ehemmiyet
.495 lirayi Osmani

Mevhiren hukumet-i seniyenin malufatma ve divan-I umumiye komiserinin
mesayisine atf-i kelam atiyerek on bes mahden beri suret-i mentizemeden ita kilmmayan
Rumeli tesriki vergisinin Eylul' den itibaren muntazamen temin edilmesinden dolayi beyan-i
memnuniyet eylemistir,
Divan-I muhtelife tasviyeye tahsis kilman resum bosuna kemal-i sehvetle istifa
kihndigi gibi takdibat-i askeriyeye makbul olmak uzere semendufer kumpanyelerine tahsis
kilman kilometre teminati geoen subat ayi zarfmda kemale tasviye pedir oldugu mevciren
hukumet-i saniyenin ecnebi failerine karsi olan tehditini kemalen ifa eyledigini Yunan
mahariyesi zamamnda asakir nakliyatmda bulunan demir yolu idaelerinin men-i hayat-i
elcemun on milyon franka balag olarr nakl.cyat masrafinm gecen gun evvel zarfmda kemalen
aidiye kasabasmi menf"~8ftia}@* i'4liyelm-nm:-itibar-maiyesinin
nezidi maksad-i
umur emri verene matuf bulunan ehl-i hayret nacidar azsmm sekri keza-yi bulundugunu
beyan veren umumiye meclisin hasiyet-i menderanesinin arz-I atiye-i aliye katmesini divan-I
umumiye komisyondan rica eyleyerek nizamma hitam vermisdir.
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SICAK SUYUN NE FA YDASI OLABiLiR?
Asret-i azam denilen mazmazhk beni yenilen madarlan anyamamak keyfini maksar
adalelerde zuhura gelebilir az yeyip de ifrad derecede maddeyi dolduran insanlar murur
zaman ile mazmazahk ilan ve habmesi bas gosterir. Hekimlerimize muracaat edecek olursak
fena fena helasasmdan mubaseret ederek turlu turlu faideli hazim ilaclar verirler. Ufak
hazimsizhklarda meshur hekimin biri bakimz ne guzel beyen efk:ar ediyor: Ufacik bir madde
bu riitbesi basladi, Hemeymis olsam istifrag ederim. Maddeye yazilrms hie; bir faide
gormedim, Bir kac ay madde zayifladim. Sem-i degisti. Basim mutemadiyen donuyordu,
Fakat refiklerimdenikisinin tavsiyesi uzerine hareket buyumekden tahminen bir 90k saat bir
kadehlik sicak su icmege basladim, Bu menvel uzere bir muddet devam ettim. Ondan sonra
kemalen sifayat oldum. Iste bunun sabikasi madde oldugu gibi hazimsizhk zamanmda
ticariyesi barhava eyleyecek levzil ve faydah bir deva.

HANEKAPMAYAGEREK
Cikanndan mamul kapilara komus gibi beyaz bir manzara vermek istermisinniz 20
dirhem saf su ile kansdinruz, bu mahlule bir biz yumak yatmp da ctmktl kanlan ogacak
olursunuz. Gomsumu bir manzara hasil edersiniz, cunku: Serki ruharun mahlulu, ctmktl kapda
terakim eden merdarhgi mahv arzale eder. Bu usul fena mutabik tavsiyeye muvaffakdir,

i'LAN

Bu defa dersaadetten Kibns'a muvaseletle Lefkosa'da iki kapi caddesinde kesad
eyledigi 16 rumarah saatci diikkanmda icra-yi saatde baslarrus olarak ..... saatlarm Avrupa'nm
en son usulu uzere bir seneye kadar sayed bozulduklan halde mecanen . . . . . tamir etmek
sehdiyle tamir ve termebni derahde etmekde oldugunu ve is bu maruzat-i acizane .....
tasdikine yalruz bir ticariye kafi olacagim muhterem ahaliye ilanla kesb eylerim.
BENDE SAA TCi
ARTiN: MENUFBEN

AHMET DERVi~
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NUSHA: 306
SAYFA: 1

ZAMAN
24 ZiLFEDA 315

3 NiSAN 314
15 NiSAN 1898

CUMLE-i SiYASiYA
Mucerred tedabir saibe-i cenab hilafet penalu asar-1 bahresinden olarak Girid
Meselesi'nin devlet-i aliye-i osmaniye'nin ..... aliyesi ve cehle halve tasviyesi mikdar oldugu
bu hafta vared olan evrak-1havadisten istinbad olunuyor
artik adaya vali
olunmasi
sarf-i hayal ve bu isin ..... isali ise bir merhal oldugu erbab basiret andelerinde tahkik etti.
Girid meselesinin hali sahib mesruu olan devlet ..... Osmaniyenin re-yi ve tedbirine bir .....
husn ..... iftiran edemeyecegi duvel-i ..... anlasilarak Girid'deki vapur ve askerlerini geri
almaya baslanuslardir. i~ bu hakaika en evvel Almanya devlet-i fehimesi vakif olarak
Girid'den kamle
eylemis
Rusya ve Avusturya devletlerinde devlet-i me~ar
.
etmislerdir,

Binaenaleyh taraf-1 esref Cenab-1 hilafetpenahiden Girid ve
devlet-i aliyeden
ve bulundugu bilcumle memuriyetlerde
ali cenab padisahi daire-i
ifa-yi husn-u
hidmet eden
Hazretleri'nin
olunmasi tensib olunarak keyfiyyet-i devl mazameyede
esar ve teblig olunmustur, .. .. . tali Girid meselesi su surette haI ve tavsiye olunrnus demek
oldugundan bedma cezir hece aslahat-1 icrasiyla bu gibi fenahga meydan vermeyecegi ve
ahalisinin de saye-i ..... Cenab-1hilafetpenalu da nimet-i asayis ile ..... olacaklar bi-istiyahtir.
Belgar-1 Sinan emaretinin matbu mefhumu bulunan devlet ebed-muddet aliye-yi
Osmaniye ile maret beynindeki munasebet husnebi bir sekl bi asalde gosterecek tesriyatta
bulunan bazi bedhuahmm nesriyat ve akmeleri ..... kezb ve derugdan ibaret oldugu ve matbuu
..... ile amaret-i mezkure beynindeki munasebetce asla gerginlik olmadigi bu hafta vurud eden
evra-1 havadisten mutalaa olunmustur. Amaret mezkure harbiye nezareti Bulgar askerinin .....
haline konulduguna dair ahiran ..... olan saimat bedhuaheneyi bir beyanname resmi ve ..... ile
tekzib eylemistir.
Bulgaristan amareti gibi henuz bitismis ve hudud ve ..... ve ..... ahdiyeye riayet mecbur
bulunmus olan bir amaretin beka-yi saadet halibe ve istikbaliyesi matbu . .. .. . . . . . tabiyyet
sedafetkaraneye
bulundugu bilcumle
erbab-1basireti
.
Maahza aksi arz olunsa Osmanhlar'm muslim-i alem olan kudret ..... askeriyelerine
karsi Bulgaristan gibi bir emaret ... .. . .... meydan mebarzeye ..... muktedir olamayacagi ve
boyle bir halde cesaret etse bile hifz-i selamet ve emniyeti-i umumiye icin ikinci bi vukua
felaket Yunaniye'ye ugrayacagi muneffik aleyhtir.

ispanya'mn zir-i idaresinde bulunan (Kuba) adasmda hayli vakitten beri devam eden
..... ihtilala sebebiyle Amerika hukumeti ise mudahale ederek Kuba'ya istiklal ..... verilmesini
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teklif eylemis ve hatta Kuba sulanna maym nammda bir sefine-i harbiye dahi gondermisdi.
Mezkur vapurun o civarda kest ve kezar eyledigi sure-iansizm gark
Amerika
Hukumetiince hayli
olarak
beynindeki munasebat hemen
olmakla bir
muhaberenin ..... hakik gibi ad olunuyor.
Binaenaleyh her iki devletle ..... surette tedarikat harbiye ile istigal ve ordu ve
donanmalanru seferber bir hale isal eyliyorlar . Her iki millet muharebeyi kemal-i istiyak ile
arzu ederek ispanyollar'm ducar olduklan ..... bu sayede korunulmak Amerikahlar ise bahr-1
............... ta otesinde dahi ihra-yi nufuz ettikleri Amerikanm her ..... mudafaa ve muhafaza
salahindar olduklanru bildirmek isbat etmek istiyorlar.
Asil ca-yi melahaza muharebe ..... galib gelmesi muhtemel oldugu meselesidir.
Amerika dtmyanm buyuk . .. .. devletlerinden ..... ve hele ku-yu maliye ve askeriyesi na
mahduddur.
ispanya bir iki seneden beri bir Kuba adasi ihtilalinin . .... almaga ..... olamayip bu
yolda hayli asker ve milyonlarca altm sarf isrtiklak eylemistir.
Mamafih bazi erbab
zenginliginden askerinin

bu babda yine ikiye aynlrmstir. Bir kismi Amerika'run
her halde galib gelecegini soyluyordu.

.....

Diger kismi da ispanya her ne kadar ku-yu maliyece zaif ise de kah-i ceriyesi daha
ziyade asina asina bulundugundan bunun her halde Amerika'ya galib edecegini beyan
eyliyorlar.
Ismeydam dusmeyince ne netice hasil olacagi layikiyla tahmin edilemez.

HA VADiS-i MAHALLiYE
Ticaret vezaat hakkmda rica ve teski ticaret ve ziraat bir hukumetin terfisini bir
milletin servetini anlamak icin ticaret ve ziraatlerine ..... nazar etmek kifayet eder.
On dokuzuncu ..... her seyde oldugu gibi bu hususda da her hukumete her .....
kiymetdar usuller vasrtalar takdim etti. Ziraat mekteblerinin gtmden gune terakkisi ve iki iki
makinelerin ahdam ehl-i zirain ytlztintl ilk bahar cicegi gibi gostermektedir. icad olunan
makineler hakike-i
Bir cift okuzle bir gunde surulmesi lazim gelen arazi tek
bir
makine sayesinde bir saatte suruluyor, Yimi otuz gunde
yine tek
kirli bir makine
iki saatte ve daha . .. .. ..... . .. .. uzere .. .. . ..... ve tavsiye olunan asvaller sayesinde her kes
istifade eyliyor. Her birinden ayn ayn faydalar husula geiyor. Iste bu kere ceziremiz ziraat .....
..... ..... tarafmdan kalma ..... Kibns'm ziraati hakkmda raporat ..... resale hakike-i mevcub
istifadedir. Umum ziraa edecegi hidmet hedden efzundur. Turkce olmadigi icin Muslim ziraat
istifade edemeyecegi
oldugundan
Muslim olan
ve meclis-i kavanin lisan-1
Osmani mutercimi . . . . . . . . . . Efendi tarafmdan lisamrmza terctime hususunda ettigi hidmet
hakiki-i sayan teskirdir. Bu teskirimiz istigadeyi
etmekle
oldugundan bu
nushadan itibaren resale-yi gazetemize derc ediyoruz . Koylulerin istigadeleri icin imam
efendiler ..... tarafmdan koyluler talim ve ..... rica ederiz . Bilahare kitab suretinde hukumet
tarafmdan da tab edilerek ..... kihnacaktir.
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Henam ..... ziraat birer ..... de milneffikleri nazanndan simdiden tavsiye eyleriz.

KIBRIS'IN

ZiRAATi HAKKINDA RAPORAT
MUHARRiRi:
(B: Y: .•••• )

MUTERCiMi
KIBRIS ViLA YET TERCUMANI VE
MECLiS-i KA VANiN LiSAN-1 TURK<;E MUTERCiMi
H:A: .....

Kibns ceziresi pek kadem zamanlardan beri gayet . .. .. bir beIde plmakla musteher
bulunmus olup hatta bir vakit evvel sebile mesud narruyla . .. .. olarak . .. .. mahsuldarthgi
cihetince hata mesireye ..... donulmustur.
Zamamrmzda ise mesud bulunmamakla beraber daima munis ve mamafih ..... bir
belde olup .. ... bu sebeble ... .. ekser husulat zira-yi kiymetlerinin umumiyet iizere duskun
bulunduklan su surede ..... herkesce derkar olan bir .. servet.

NUSHA: 306
SAYFA: 2
Kibns'm bashca ihracati bag ..... ve harup ve harir mahsulatidir. Isbu ita-yi erba senin
ihbare zarfmda kiymetce ducar olduklan dusunuleki ragmen cezirenin ihracat ticaretinin
dortte ii9 kisrmm teskil eylemekdedirler. Sene kirn 1792 senesinde menhiyet ..... 276 000
Ingiliz Lirasma balig evvela gelen ihracat ticareti ..... 206 000 lirasi ve 1894 senesi zarfmda ...

124

(ZAMANIN TEFRiKASI 35)
SAMKE-i SEVDA
MAHDURU
KIBRISLI
SADREDDiN
(Merhamet Engiz Bir Tavir ile Aglamaya Basladi.)

Sadreddin gozlerini acrms kaslanm catmakta sukut duruyordu. Aradan bir kac dakika
gecti sonra fikri icini ceke ceke: Pek rica ederim beni afv ediniz eger afv etmez iseniz ve
cidan aziyelerinden kurtulamayacagim.
Estafurullah
Evet
soru sozleriyle aleyhinde bir sozler sarf ettim afv et allah askina afvet
Amin
etde .....
Ki ihracat mecumi olan
257 lirarun dahi
184 Iirasi esya-yi erba-1 muddet munha
.
murekkeb bulunmustur.
Soyle ki Kibns'm terkiyesinde miilakadar bunlann nazar-1 dikkati sahsen cezirenin mahsulat
. . . . . sairesi dahi ellerden ..... Cemile' den ziyade ..... ve harup ..... ve zahireye cevrilmesi lazim
gelir zira cezirede mevcud olan sermayenin kim- i~ bu mahsulat ziraata yaranusdir. Zira
bunlar servet ..... cezirenin esasnu teskil almakdadirlar. Degiyle bulur, ve nihayet zira
cezirenin
ahalisi bunlarm zerh ve
etmislerdir.

FASL-1 EVVEL
-BAG MAHSULATIMal um oldugu uzere . . ... hayli vakitten beri sair hareketi ... .. ziyadece husule
getirmekte ve sarf etmekte bulunmustur. F ..
hastahgm istisalmdan akdem-i memleket
mezburesinin her mahsulati hesab vasat uzere
Mentolize mikdanna bagh olup bunun ii9
milyondan dort mil yon . . . . . harce ersal ve . . . . . dahi dahil memlekette istihlak
etmege
gelmistir.i..;
. .... hastahgm istilasi tarihinden ..... ile ve ali elhusus 1879 senesinden beri
Fransa'nm sarap mamulu has olunur surette tendiye yiiz dokerek bir kac sene zarfmda ..... 25
..... mildarma tenzil eylemisdir.
Fransa kendi sarfiyat mahliyesi icin ..... ihtiyaci olan saraym mikdarmca su surette tari olan
noksan sunuyu ikmal icin macar safid su ehlinde vaki bag ..... beldelerden sarap istihzanna
mahsusen pek gali haller tendiyesiyle envac sarap ve kuru uzumler istihmal bulunmus
olmasiyla mezkur beldeler dahi elde etdikleri ..... sanesiyle baglanmn tavsibine hasr-1 nefs
etmislerdir.
Fakat bu tekle beraber Fransa' daayru sebebler ..... nisanci menfic olmuslardir.
Y eni sarabm revaci luzum gerisini tesvik vasab araziyi yaglanm tevsiye tahrik eylemisdir.
Binaenaleyh ..... (Kumah tebreklerde) nesv ve nema bulunmasi mumkun oldugu yahud henuz
vucuda gelmistir. Diger cihetten ise
Be lenmam gel mazlum refikim gel sozune munasib

.
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Orada bulunan ayyasm bu zalim dedelere nazar hayretle bakib tacib edilirdi.
Biraz sonra irildiler. Sandalyelere oturdular.
Bu hali seyreden ..... iki ciragi olan fikrinin felaketzede asil bir zengin oldugunu
anlanus kabinede bir merhamet parlarmsdi. Bunun uzerine bir sise doldurdu bunlar getirdi
fikri ustadimn bu hareketini gorunce (yak.a) basmdan aynldigi icin danlacak zamyla korkmus
idi.
Ali (Uluv) Cenab-1 estad yalmz fikriye bir lira vermis ve ..... bir aksam hidmeten mafsen arzu
ettigin yere
gidebilirsin demisdi,
Fikri Iirayi aldi ve bu musade uzerine ondeki yazi cikanp arkasiyla acmaga baslamisdi.
Bir kac kadeh attilar fikrinin mahil memleketde sermet inkisanna karsi bir sed mahlumat
cekmek ve mesrane maklumat halin nicin
Fransa hukumetin
inhila edegeldigi tedayir. ihtimatlanna ve
ve bir 90k munzaen
esnasi meshure ve memleketin ticariye gormus bagcilan tarafmdan olan akdemin olan
akdemin ve ..... sayesinde ..... mukassere talik katrms ve etcam-1 karda kerem ile o tazil masen
(1) ile zarar bulanda anarak yasayabilmeleri caresine menk olunmusdur ki bu da tatilimiz
gerek ..... munhamel olan emrine keremin tizerlerinc oraya keremin esyalanmasi icin mevki
.... . konulmus olmalandir kerem merbure memleketin her tarafma cogahp mutessir
olmalanyla mutema bozulmus olan yaglann ..... ve ekilen baglar teskiline ..... olmuslardir.
ingilizler ile Rumlar'm paskalyalan olmak munasebetiyle meclis-i kavanin i~ bu nisan
efrancmm sekizinden yirmi besine kadar tatil olunmustur.
Ceziremiz valiligine tayin oldugunu mukademe yazdigmuz asahle ..... min asimet cinayetleri
Londra' dan hareket edegeldi ..... asar olunur.

TAYYiN

Mukatteb mektebini master ..... madumu master serbeli ..... kaymakam ..... katib
hususu tayin olunmustur,

Ceziremizce A~d Liizumu

Olan itmoryolu insasi ..... mahumiye tahsisatmda iki bin sekiz yuz olan yedi Ingiliz
Iirasi itmur bulunaninsaat ibtidasiyesine sarf olunmak uzere tefrik olundugu kabz-1 mal
mahmumi tarafmdan meclis-i kavanine beyan edildiginden cumlemizin mevcud mahsuniyeti
olmusdur yakm vakidde dahi insasma ..... olunacagma
birakilkmadi,
Misir ve Kibns beytinide daimi surette bir yeste ve ayn
mukadiyla bir aded vayur sebaye
etmek icin ceziremizde bir serkat teskil etmek iizere oldugu Rum gazetelerinden menzurumuz
olmustur.
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Esrar kayesini dokende yazida intikarn sozlerini soylemekte idi. Sadreddin intikarn
sozlerini isittikce bir sirzan gibi tuyleri kalkar .Disleri gicirdardi. Bu iki arkadas .....
mahzenden cikdilar makaleleri hep ahz-u sare aid idi. Nihayet tenciye-i musveret ahz-u
intikama karar vermisler idi.

Sonra:
Fikri_ ah Sadreddin keske vaktiyle olse idk de bu halleri gormeydik. Yakm bir
hastanm mahiyeti takdir ve harnmetleri intac etti.
Ben sefkatli anam, sevgili kardeslerimle mesud mesud yasar iken onlan terk ettim.

0 asiyane Sadettin tahribine sebeb oldum. Babadan hasse-i asayet eden pareleri cizen
bir muddet zrfmda sarf ettim. Sadi bir gazinocu ciragma tenzil ettim.
Evet sen de yerin bir asil idin daima istirahat-1 kulliye ile yasar

.

Mekteb-i adadinin teskil ve idaresi hakkmda kaffe-i kaffe-i malumlenin icrasi iki sene
mukaddem icin sarf-1 esasiye azalarmm intirakiyla hiikumete ahle olunarak .....
ahali.islarniyece ..... manzumeyi mevcub olmus idi.
Hukumet tarafmdan mekteb-i adadi hakkmda sadiye kadar yapilan kaffe-i malumat-1
husn-u nihayete harnil olunarak meclisce tasdik olunmasi ve ..... mekteb-i mezkurun dahi bir
mevcub kanun-u maarif-i saire emvari misillu encumcn marif heyetine havale edilmesi gecen
Sah gunu ictimah zinden encumen-i marif Islamiyede ..... elhakim elserin faziletle ve ziya
efendi hazretleri tarafmdan teklif olunarak ittifaklan ile kabul ve tasdik olunmus ve
musarulleyh hazretlerinden su suretle vakih olan hem zanlaneleri mevcub mernnuniyet-i alime
olmustur.
Gecen gun meclis-i kavaninde Rum azalanndan bazilan cezireden sarapdan bazan
resmin ..... diger munasib seyler uzerine tarih ve terzimi teklif olundugu istinada Lefkosa ve
Gime mebmutlarmdan Tevfik Efendi mezkur ve bir gunun ..... ahali-i cezire uzerlerine tarih
ve tevzimi munasib olacagmdan baha eylemis ve hemen azadan sahib imtiyaznmz Pasa
Hazretleri kiyamryla sarapdan ..... resmin hevac-1 zaruriye-i ..... uzerine tahmili ve bu suretle
butun ahali-i cezireye temsili muvaffak adil ve hakaniyet olamayacagmi nemza-yi mumi ileyh
meclis-i mezkure intihab eden ahali-i Hristiyaneye ve nedeser icablar ..... butun ahali-i
cezirenin buna muvaffiklan bulunacagiru tesrih ve izah etmisdir.
Munayir adil ve hakaniyet olan bu gibi seylere hukumetin izaf-1 nazar-1 ehemmiyet
etmeyecegi bu istibahdir. (isbattir.)

iPEK KOZASI TANHiMi

1897 senesinin on yedi numarah ..... mucibine ipek kozasi tanhimi yetistirmek icin
ziraat dairesinden ve hasat almak icab eyledigi ve almayanlar kanunen mestul olacaklanm
ahalimize ihtar eyleriz.
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<;i<;EK HASTALIGI

Dizdar karyesi ve Lefya ve Pergama ve Magosa veya vakidi ve Kalavya karyelerinden
cicek hastahgi defh ve azala oldugundan mevzuh bulunan karantina defh edilmistir.
lnsan olmezdi. Ah iktam bu aksamdan tezi yok olmazla intikanurmzr elhaliz diyordu.
Sadeddin bu sozleri isitdikce
Intikamirmzi alacagiz cevabmi verdi.

bir kat daha magber olarak o yas haliyle evet!
·

Fikri: Simdi o alcak yalmz rmdir?
Sadeddin: Hayir bu aralik Haer Ferhad nammda bir ariyle yasayiyordu ihtimal ki bu
aksam orda kahr cunku gunduzleri iciyorlar bazi aksamda Arab orda kahyor.
Fikri: Asinin karsi kidemi iciyorlar
Sadeddin: Evet hen ayn bir kosede otururum onlar masa basmda cahsirlar aman hen
adam felakete zavalh . .. .. dusmus bir tarafdan nihal bize yaptigi gibi samimi mahiyetler
gosteriyor, bir tarafdan o meluna anasi da tasdik ediyor.
Fikri: (taciyla) demek oyle ha!
Sadeddin - Evet!
Fikri: Beginiz sizi bu aksam uymasamz

.

i'LAN
Sabah gazetesi muharrirlerinden gazete sahibi Tevfik Beg Efendinin
Yunan
muhariye-i ..... her fende vukuu bulan dort ayhk seyahati esnasmdaki mesherdatmdan baht
olmak ve tarib-i harbm has kisrm bulunmak uzere bir kere tesrine itidar eyledigi nam rasle bir
kere dersaadetde siyah hazinesi ikiser korumasi nesr ediliyor.

Kirk korumadan ibaret olan bir asnn bosuna icratiyla beraber abone bedeli bir asnn
bosuna icranyla beraber abone bedeli 14 gurusdur.Abone olacak zevatm muracaat hallerini
ihtar eyleriz.
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MEMALiK-i

OSMANiYE

Karye-i asimet ve asiye-i cenab-i padisalu devletlu asimetlu nayime sultan-1 aliye-i
elsali Hazretlerinin mabeyin humayun cenab-i malikane mesiri devletlu nazi Osman Pasa
Hazretleri'nin mahdumlan ..... Hazret sehriyann atufetlu Kemaleddin Pasa Hazreleriyle icra
kihnan emr-i mesnun akdlan ve valiye mesadet mevfurlan vesile-i mubarkesiyle mabeyn
humayun cenab-i malikanede bilcumle sefra-yi dul ecnebiyeye servet-i resmiyede bir ziyamet
safiye kiside buyuruldugu gibi bilcumle vukela-yi kiitham ve dizda ve musran-i azam ve
ratibe-yi bela ve ..... kerem ve ulema-yi zevi alastram ve daha bazi zevat kerem hazretleriyle
duyurmaya ve
ve
kampanyalan mudurlerine
.
....... Rus vapur kampanyalan ictinalan ve zevat saire-i ecnebiyeye mukadded ziyafedi seniye kaside buyurulmusdur.
Sultan musarulleyh hazretlerinin sevr bir servesleri miinesebetiyle hakpa-yi amin .....
hazret cihaniyen enzamiye arz-i tebrigin ihlas gayet ..... uzere ingiltere Kralicesi Hasmetlu
Viktorya Hazretleri tarafmdan gonderilmis olan name-i mahsus Ingiltere safir gayri asaletlu
Sor Filip gordu. Cenablan tarafmdan huzur ..... hazret-i hilafetpenahiye arz ve takdim
kilmrmsnr.
Ben saat sekizden gelirim bir isaretle kendimi bildiririm kapryi acarsarnz Ferhad eger
orada kalrms ise onu birakir digerlerini oldururuz. Binaenaleyh mecumeratla buldugumuz
pareleri ahr kacanz,
Sadeddin: Tedbiriniz pek guzel iken evi bilir miydiniz?
Fikri: Hayir.
Sadendin: Aksam olsun da evi gostereyim
Fikri: Bu iki arkadas aksamm saat birine kadar gezdiler konusdular. Sora Saddeddin
vakit geldi haydi konagi gostereyim,
Fikri: Haydi!
Bu iki mazlum ..... tenvir ettigi uzun bir caddeyi takip ederler.
Nihayet bes dakika sonra bir konagm karsismda dururlar.
MA'BADI VAR ...
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NUSHA:306
SAHiFE:3

Devletlu asametlu Padin Efendi Hazretleri tarafmdan olan sahida ve maluleyn gazete
asakir-i sahane azaserkiyesine her tarafi sarma ..... ve almasiyla isitilmis orta yerinde findik
iriliginde gay et kiymetdar birinci bulunan yasdik ve pirlanta ile mermih bir .. .. . ve .....
muzikeyi havi mineli bir . . . . . ahesi ihda buyurulmus vali bedi pek guru~ kiymet takdir

eedilmistir.
Kerime-i asimet vesime-i cenab-1 tacidar ..... devletlu asimetlu nesime sultan aliye-i
elsan Hazretleri'nin ..... hamiyet ..... ve mubarekesi munasebet cilesiyle Bulgaristan Prensi
kiymetlu devletlu Prens Ferdinand Hazretleri tarafmdan metbuh ..... ve mazlumane arz-i
ihtiramane birisiyle olmak uzere bazi zey-i kitmet hedaye ersal olunmus ve ..... mah tesvir-i
..... sehriyar azasibuyuruldukdan sonra Bulgaristan emareti dersaadet kapu kethudasi (Markof)
Efendi memurfetiyle Damad Hazret sehriyan Azoflu Kemaleddin Pasa Hazretlerine takdim
olunmusdur.
_ Damad Hazret padisahi Atufetlu Kemaleddin Pasa Hazretleri'ne Gurcistan Krah
Hasmetlu Aleksandir Hazretleri tarafmda valiye-i cemiyet-i mukayyimenesi munasebet .....
tekva nisamnm birinci rutbesinden bir kitasi aza buyurulup mezkur nisan ve beratmm
serbestlik dersaadet sefarethanesi memurlanndan saraya reis-i vukelasmm mahdumu mevsubu
marifetiyle pasa-yi misarileyh Hazretlerine tevdih edildigi haber almrms
_ Sirp Krah Hasmetlu Aleksandre Hazreleri tarafmdan aza serkiyesine
gonderilmistir.

iki bin kralhk

........ ahali-i lsamiyeyi evlad-1 sehda ve malulin gazze asakir-i sahane ilane
serkiyesinde imtima-1 kiymetdar azahk arzusunda bulunduklanndan sehr-i mezkurda bir am
defteri kisad eylemislerdir.
Memalil-i sahanede kel yahu ummah ..... narmyla ..... ihtiyacane kafi fidan
yetistirilmesi zamamnda hudavevdigar ve azmir ziraat mektebleri ciftliklerinde ihzar edilecek
sene Isparta civannda yetistirilecek gullerden gul yagr imali ticariyesi icra olunmak uzere
A vrupa ..... cedidesinden bir ..... ve luzumu kadar sise ve sairenin ..... celbiyle iktizalinden
mahaller gdnderilmesi Diyarbakrr ..... sancaklarma usul ve kavad-1 mahsuse dairesinde gill
yag; imalma vakif bir malumun iki sene muddetle azami ve mezkur mahallere kezafhk
usulunde mamul bes ..... ve mikdar kafi sisenin erhali hususunda icab eden masrafm tasviyesi
.......... musaade-i seniye-i hazret-i padisahi olmusdur.
Avrupa'da oldugu gibi memalik-i mahsuse-i sahane aid emir hakkmda mukemmel .....
tanzimi ol vahir seref sudur buyurulan iradat-1 mukarrem gayet hazret-i padisahi ahkam-1
munifesinden olduguna binaen nafa ve ticaret nazar-1 ali-yi devletlu Mahmud Celaleddin Pasa
Hazretleri'nin su emri
isali maksad
bu kere sebat-1 idarenin cumlesinden malumat
taleb eyledikleri ve bu sayede ..... yakmda memalik-i mahsuse-i sahanenin mikdar-1 ahaliyesi
ve sanayi ve ticaret ve ..... mahtufe-i servet ve ..... ve umur-u nafia ve malumat-1 aliye ve
emsali hakkmda gayet mukemmel malumati havi olarak A vrupa' da oldugu gibi umumi
istatistik cedvelleri vucuda getirilecegi cumle-i istigbaratdandir.
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TEL GRAF

ATiNA 31 MART:
Yunan kralhgi uzerine ..... kasd neticeyle dokuz defa ates eden Kartibza ve curciyenin
idamma hukm edilmistir.

PARiS 31 MART:
Yunan istikrazi lehcesini hatuta cinayileri meclise arz eylemistir,
MADRiD 31 MART:
lspanya hukumeti reisi mak kasili pek bir ..... mutabelatmi termik etmektedir.
Mahsusenin mumkun mertebe surette intikarru caresi
Aclikdan olme derecesine gelmis olan koylulerin tahlis caresi

HONG KONG 3 NiSAN:
Viktorya nam zerhali sark terfise ..... cihan buradan hareket etmisdir,
DERSADET 4 NiSAN:
Gonullu donanmalanyla yirmi bin Rus askerinin ifa-yi serke gitmek uzere yakmda
Canakkale Bogazi'ndan merur edeceklerine dair Rusya seferi
hukumet-i Osmaniyeye
malumat-1 aza eylemistir.
PEKiN 4 Ni SAN:
"Vay hay vay" n lngiltere hukumetine ican ..... hukumetinin nzasiyla takibcisiz olarak
lazim gelen mahide nameleri azledilmisdir.
PARiS 4 NiSAN:
Butcenin bazi noktalan tafir vr tadil edilerek meclisde tasdik olunmusdur.

VASiNGTON 5 NiSAN:
Mahde-i Amerika hukumeti ile Ispanya hukumeti hakkmda ve ..... ..... olan
muharebenin mani zamanmda dul mazlume beyninde muharebe tati olunmaktadir.
PARiS 5 NiSAN :
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Fransa hiikumetinin
edilmistir.

kame-i mutalabati

Cin hiikumrti tarafmdan

..... surette isaf

LONDRA 5 NiSAN:
Parlamento meclisi 31 Nisan sene 98 tarihine degin tenhir edilmisdir, Mister
.
bir ..... irad ederek ingiltere hukumetin (vay hay vay) yr almakdan maksadi orayi bir ticaret
merkezi inhaz etmek olmadigmi beyan eylemistir.

MiHRAT
BiR MEKTEB SURETi
iskenderun fi 15 Mart sene 314 azizim !
Zaman-1 ceridesinin (399) numerolu gecesinde Mahmud Sabhi imzasiyla menzur
aliyeniz olan tenkid anar mahvaz birine mahsus ibtida bazi mustesarlar tarafmdan senin
itirafma ugramisdir. Alim ne derse duyan herkes fikrini beyan etmekde her derya ben yok
ettim imzasi kim olursa olsun tamarmyle benim fikrimi ..... sozler soylemis! Hele: Bu
kabileden muharrirlerimizin bir kisim muhmi henuz gen9 . .. .. olup yazdiklan parcalardan
gaye-i maksadlan esirlerini gazete stitunlannda gormek ve onlan her kesin ..... ida-yi
mahsuseyle okuduklanru dinlemek ... ) sozleri ne kadar dogrudur!
Daha mektebde iken bu hal ..... vakih olmusdu, Yasim henuz on dort idi. Otuz kisinin
..... yardnmyla kaleme aldigim bir makaleyi bir gazete idare-i hanesine gondermistim. Nasilsa
o hafta zem asir gazeteye basildi..
Bunun uzerine derse kim bakar . . . . . zamanlanru guya makale yazmaga hasr ederek
tazih uzat etmege basladi. .. havecelerimizden birisi her nasilsa bunun farkma varmis bir gun
beni odasma cagirarak dedi ki " oglum isdiyorum ki sen sen derslerini terk ederek butun
vaktini yazi yazmakla geciriyormusun...
Edebiyat filhakika guzel bir seydir.Lakin ..... saireyide bikmek sertabla simdiden
edebiyat ..... cekim diyerek ve katki boyle gecirirsen ne edebiyat okumuyorsun ne de beyhude
gecirmis oldugu derslerini elde edebilirsin! Bu sozlerini demekle hocalanrun verdigi derslere
arkadaslannla beraber cahs, mektepden cikardiktan sonra istedigin kadar edebiyat ile ugras ...
Bu laflanm ona simds bir azahi kalsa bile ileride tath tath mebumlanru elde edersin
bilmem, boyle mulayim . ... . icin olmah, o gtmde itibaren derslerime cahsmaya basladim.
Simdi o ustadima ne kadar tesekkur etmekteyim!
Cunku beni hakiki bir cehaletten kurtardi. Eger sozlerini dinlemeyipte inadma israr
edeydim kimbilir simdi ne muskil bir halde bulunacaktim!
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Sonra efendim yine mezkur makalede dinliyor ki: Iste bir menf muharrerler yazdiklan
vuruklu ad ettikleri parcalann husn-u kabule mezuriyetine bedel bir tarafdan selam koyan
olarak zuhur eden mektudun tenfidat ve tesrihatma ugrayip o nizam-1 eserin hata alud
olduguna durumun ve herkesin bes nazariye bu surette takdim edildigini musade etmek
kendileri icin ne kadar elim olacagi azade-i beyan oldugu gibi biri tarafmdan meydan sahibi
acaba askidem diyen ve sedefkazb her ne ise az 90k sohret kazanarak bu tarafi madar misat
inhaz edilerek onlan dahi boyle bir zuhur menkudet hame-i tarifine maruz kalacagmdan
bunca senelik sohret muktebesinin haldar olmasma razi olamaz ...
Evet bir de pek dogrudur. Ha simdi siz diyeceksiniz ki sahip makalenin bu sozleriyle
yine ayin nihada mumnaz muhaseli manzumelerin sahibi birak diyene gecirilmis ... Camm, .....
muhazede baska bir sey bulamamisda tutmus bu guzelim manzumelerini cerideye
gondermis, ...
Ne yalan soyleyim, ben manzumelerinde kafiye bulanadim, vezin aradim o da yok.
Mezatm ise yalruz adi var!.. Buna karsi sasdim da kaldimterkiyesini cagirarak nesifden
kendime aladim ...
Ne ise bu yam birakahm, herkese tarz etmeyelim! Elmasm menkudu biz mi olacagiz .
Am.a insan durarmyor bir miinasebetsiz sey gorunce hemen ihtar etmek istiyor. Baska
seyi bilmem benim tabiatim boyle.
Eski bahsimize gelelim:
Sahip makalenin dedigi gibi bir maktudun vucudu. Elbette yazdim anarak mazahati
mahrum imla olup . .. .. nazanndan haberdar olmayan bir takim ihtiyann her turlu arulanru
sahe-i matbuattan menh edecegi tabidir.
Bahs
bulundu.

etmekte oldugumuz benden sonraki alim korku gibi revac bulup izah tahsis

istimal edilmekte olan matbaalar ..... zatime-i verilmesi sozlerine karsi bilmem siz ne
dersinizl Ben vakit-i memnunu bekleyin derim
Zamarun aruda munasib vech ile tanzim edeceginden seyh yoktur ... Baki
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~ERiAT-1 GARiYE ETMEK
DEN
MA'BAD

ATiNA MEKTEB-i

MUHARRiRi
ADADi MALUMLARINDAN

ALi RIZA

Ehl-i tahkikat beyamna gore: Kul-i serfi tendilat-1 kariyeye taraf olmayan kimesnenin
kafir ve datta vakih olacaga delalet eder. Cunku: Zevahir-i nusumdan bazilanmn digerlerine
muteraz oldugu malum olup onun verh-i tenditini bilmeyen kimsenin kitabma Kur'an-1 Azim
elsamn hak oldugu vard olur!
Fakat vech-i tendil bilirde bu sayede tezili tenvile tazik ederse onun bu hali olur.
Bahdi ah lonrnur mensah,

(19)

ELMAS-1 ALATiYE

En abes nzah tali enhuma hazretlerinin beyanma gore is bu laz serifin manasi: ve bir
rivayette dahi: demektir. Vahdi Hazretleri der ki: i~ bu tenzire gore haruf-u mezkure cumle
ibtidatiye oldugunda arabdan mahli olmadigmdan bu surette veyahud enah-1 alim ve efsal
cumlesinin ve binaenaleyh: elmas lefz-i serifin ernrabden hali yoktur.
Ulemada bazilannm beyamna gore mezkur i~ bu sure-i cehlenin ismi olup mubteda
vakih oldugundan mabede-i haberdar veyahud mubteda-yi mahzufun haberi olmakla takdir-i
kelam demektir.
Bu surette lefzide haber olup demektir. Evail-i ser celilede vakih bu gibi hruf tahci
hakkmda sure-i bekirenin kanhasmda tafsilat-1 kafiye ita edilmistir.
Sevel hazret-i mehmed Sali ah kasali aleyh ve selim efendimizin saht-1 nebut
celilelerine delalet etmek lazim gelel delil ve icab tatli ve takdis hazretlerinin bu kur'an-1
kerime zat-i sahi-i ..... anzimle munhas kilrms olmasi olup halbuki elmas vesaire gibi elfaz
sarapdan mali-i surette hazret-i Mehmed aleyhesselamm bizim bilmedigimiz takdirde onun
maliyla ihcahimiz mumkun olamaz. Bu surette Kur'an-1 Kerim'in kim tarafma itzal
buyurulmus oldugunu yine hazretkahr alim-i saliah tali aliye ve Selim Efendimizin ..... edecek
olursak devri Iaznn buyurulmus olup manasi malum olmayan seytin hadi olmasi nasl mumkun
olabilir?
Bir de firkan-1 meyamn ve saf-1 aliyesinde buyurulmus olup halbuki bu mesele
enzamm manalan zahir olduktan baska lisan-1 arbe bu gibi terkiyat dahi bu kadar bu surette
zahire-i manasma olan vasfi nasil care olabilir!
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Cevab- iste bu mesele ..... ve derdi ihtimalin mebni ulema-yi maksadm tarafmdan bir
90k makalet yazilnus olup bunlardan lazmu mikdan sure-i bakirenin evine miiracaat olunursa
korunabilir.
Hilasa-i kelam bu misillu erzat-1 serife yalruz hazret ficri alim saliah tath aleyh ve
selim efendimizin anlamsi icab eden israr-i ilmiye-yi havi olmakla herkesin ..... etmesi icab
etmez. Nitekim cebrail aleyh elselam sure-i bekireyi inzal ederek: (elif lam mim) dedikce
hazret fahri elanbiya efendimiz dahi : (anladim anladim) buyururlardi.

Karen azim ilsan matruzlan bu vechle dahi elzem etmistrr ki: (alim, elmas)
buyurulmus olmasi: (iste kuran kerim bu misillu huruf arbiyeden mervalih oldugundan bunun
mesalini getirebilmeniz lazim iken bu babda aciz malumunuz kendisinin men ande menzal
olduguna delalet eder. Manasmi manzumen olmus olur.

KISM-1 FENNi
ULUM-U FUNUN
MA'BADI iLM-i SERVET MELAL
MUTERCiMi MAHASERiF
{GECEN SENEMiZDEN MA'BAD)
53 iHTiYAC
DORDUNCU FASIL
lOKIYMET

Bir sey bir ihtiyaci ifaya kabiliyeti derecesinde kiymet hususunu intisab edebildigi ve
faydasida bundan nisat eyledigi cihetle esyarun kaidesi nisbetindedir.
Kiymet takdire nabh olmayip isbatm ihtiyacat-1 makuleyi ifa etmek kifayet
mahsusesine tabidar.
Mamafiye birisi arzu ederse kimselerin fikrine tabih bir (kiymet-i mahmune) dahi
mevcud olup bu fikir hakikate haiz kiymet olmayan seyse kiymet verebilir.
Kiymet-i esasiyenin isaf mariyesi ile insarun ihtiyacmi ..... nasibinde ibaret olup isaf-i
mezkure zair etmedigi halde bile is bu niyet ihtiyacat-1 basiriyeye gore tebdil eder. Mesela
akhm semaliyede siddet bir veditten nefhz icin gor ki ihtiyac olundu. Bundan oralarla .....
kiymeti var ise de hat istivanm nahtmda ihtiyac olmadigi cihetle kiymeti yoktur.
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NUSHA:306
SAHiFE:4

Mevad-1 zedaiye nasil kiymetsiz ise hal-i hane bulunan bir kimse icinde malucat oyle
bakilrmsnr .
. .. .. .. dinledigi uzere esyanm kiymeti istihmaline masraf olan sami ve el ile tabi olunmaz zirai
bir 90k esyanm kiymeti ..... derece olmakla beraber hasvali icin sarf olunan sami ve emin
mikdan
Maniyat bir tarlamm ahen bir hektolize benday gibi sair seylerde vardir ki:
hemen mesadi derecede sami ve mala muhtac olduklan halde kiymetleri
.
Ben meshur yerlerin sarablanyla adi sarablar ki
Kiymet-i esya masraf olan sami ve malm mikdan degismedigi halde her gun tebdil
eder.
....... bir bir hektolize ..... kiymeti eden abe ali
veya munafis eyler. Kimet-i
mabedle ve istesibile de tayin olunamaz . Cunku bir adam
digerinin oktiztl ile miibadele
edecegi zaman ikisinin de krymetini anlayip ..... muzaye etmek lazimdir. Binaenaleyh kiymeti mubadeleye takdim ve onu tayin eder. Hanenizi tarlamzi beygirlerinizi kiymetten pek ve
yekiin olarak satmasamz ..... her zaman esyanm kiymetini beyan ile fasl-1 mubadeleye itiraz
edilede bu ne mededdir.
Esyanm kiymeti kaidesi beni suret-i istimali ve binaen aleyh insanm ona olan ihcahi
uzerine mesidar mela-i ..... ac bulunan kimse andmda kiymetdar olmasi defh-i ceva
selahiyattan
Birisi ihbacat-1 makuleden birinin inhasm ne kadar 90k hidmet ederse, kiymeti elbette
ziyade olur. Misillu bir okuz bir koyundan on kat ziyade mevad-1 aziye-i husule getirdigi icin
kiymeti koyunun onkat mislidir.
Fakat surasi da melune-i saban zikirdir ki: nafh bir seyinin kiymeti nisbette tenfis
eder. Bunun sebeb ve hukmunu zahir ve buyurdur: Birisi ne kadar nadir bulunur ise yerine
baskasmm tedariki o kadar meskul dina yerin ..... miilkiyet gayet nafh olur. Bilakis birisi
mebzul bulundugu halde ona desteres olmak az kaideyi fedakarhk ihtiyanyla elde edilebilen
cekinden kiymeti diindiir.
Fakat akmen bir sehr-i mahsusede oldugu gibi gayet nadir verene baskasmm tedarki
muskul olur.ise ona bedel bir okuzu almamaz. Su tefsilattan anlasildigma gore esyarun
krymetini yerine baskasmi koymak hususundaki miiskilatm derecesiyle mizac olan faidesi
temayin eder.
MALUMAT .. MABADIVAR
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MUTENEVViA'
HALEB

Beyrut'ta Arabi elbare olarak nesr olunan Beyrut ceridesinin 762 numarah nushasmda
hap-i sehrine <lair icse malumati havi bir makale menderic idi.
Biz de karsm karamaz ve soznn yettigi kadar mezkur makaleden daha nasil ve
mukemmel bir surette ita-yi malumat eyleyecegiz:
Haleb'in yanmasma <lair muhtelif rivayetler: Halebin yam ve insasma dairen 90k
rivayetler varsa da en muhimi Haleb'i umalife dizilen evlad-1 hamdan halen ben meher kendi
namma bina eyleyip Haleb'e ve Haleb'in namlarm sohret bulmasi kaziyesidir ki bu da .....
sehrin nezakiye kapisi civarmda bulunan kizan camii serifine gibi bir sabah tas tizerindc hayr
ve gayf hatti bulunmasmdan istidal olunuyor. Ikinci rivayet ..... olup merkumlar guya
Haleb'in arem suya nammda bir cihedi hukumdariyenin vazih esas isteyenini daha
eyliyorlarsa da aremin Hale bee olan muvaffakiyeti yalmz istiladm ..... olup bu ..... merkumun
binagerdesi olan sehrin cebel-i cihetinde oldugu bazi tevarih ile tevrat-1 serifin mutelasmdan
anlasihr. Bir u9uncu rivayet daha var ki bu da Halebin Hicretten 850 sene mildam Silifkeliler
makaren saht degildir.
Cunku tarih haber veriyor ki Haleb'in
Silifkeliler tarafmda insa tasir olunmustur.
Haleb'in islamlar tarafmdan
Osmaniye'de takdir kilmasi:

faziyle

yalmz ..... kilmamasi

vukuati

ile bazi afiyeleri

saire ve en nihayet

devlet

.....

Haziran'm on altmci senesinde Haleb ve teraci eyledi. islfuniyeye gecerek kirk birinci
senesinde emvayler 168inci senesinde istanbul develeri hali beni hemdan devleti elinden zabt
etmis ise de 364de istiradad olunmusdur. 566 tarihinde melun akabeniyeden Alaaddin Sani
Halebi Salahaadin Eyyubi terk etmis ve bundan doksan sene sonra sonra Helego tarafmda
istila olunarak bazi mahaller tahrib ve yagma edilmistir.
871 tarihinde ise M1s1r devlet prensesinin eline gecmis ve en nihayet devlet-i cerane
Kanuni Sultan Mehmed Han Hazretleri devrinden beri devlet-i aliye-i Osmaniyenin mesadet-i
mesruasi hilafmda olarak gosterdikleri ada ve ..... ve menhukmane itivar ve harekati en
nihayet Y avuz Sultan Selim Han Hazretlerine M1s1r safirini acdirmaga sebebiyet verdiginden
Sultan Misar lleyh seksen bin asker ve sekiz yuz pare top ile Anadolu kitasmdan gecerek
elbem Kayas kazasmdaki Mercidabik nam-1 mahalde M1s1r Sultani gavuru ile vukuh bulan ve
alti saat imtidad eden muhariyede Sultan gavuru taf ve askeri menhezim olmustur. Bu vaka
tizerine Halebliler Hazret padisahi civar sehirde ve gun meydam tasmibe olunan mahalde
istikbal ederek zira nabiyete Haleb'de on sekiz vali tayin edrek Sam'm kahine gitmistir.
Iste boylece idare-i saltanat-1 Osmaniye'de takdir eden Halep simdiye kadar musterif
ehm gtme gun olmus ve olmakda bulunmusdur.
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Haleb'in ahval-1 cezariyesi ve malumat -1 saire:
Kiilliyesi Haleb odalanyla cebil semanm arzali arazisinin katka-i letsakma ve satbeden
olan arazime rakam diser bulunan Haleb sehri Asya kazasmdaki memalik-i Osmaniye'nin
ticaret ve cemat cihetiyle en mumnaz sehirlerinden olup mahe-i setcesi ser kadar garibe ve
semelden ceviye 3500 zirmetru olduguna netre-i on iki verc yavmetru sematidir.
110022 arz-i salide, 500022 ..... sarkide ve dersaadetten beray 263 saat bedinde
bulunan Halep elsehanm sark-i ciheti tiitiin ve fistik semel garbi viicub terzan ise ezahiynus
agaclanyla muhatardir.
Bir de semal-i cihetten baslayarak cenube dogru emtidar eden koyun narmyla maruf Uy
degirmen dondurecin kader suyu havi bir nehir vardir ki i~ bu nehir intab kazasma tabh-1
calidinin kariyesinden zuhur ile nafs-1 halbe Uy saat mesafede kain-i hilan kariyesine geldikde
sati mikdan mecra-yi mahsus ile sehre gelir. (i~ bu mecra Selahaddin Eyubinin mahdumu
olan Melik Zahir tarafmdan 605 tarihinde mukemmel bir surette teyir edilmistir. Asil mevsi
bentam istanbul olan kattibinin validesi milanedir ki hicretten 223 sene mukaddem vazih esas
alrmstir.
Sani ise Haleb bahcelerinde ..... varva ile kenar mahallelerini ..... cenube dogru ceryan
eyler.
Ceridemizin 269 numarah nushasmda munderic makale ilede maksala-i beyan
bulundugunu uzere is bu ..... Haleb ahaliyesini tamarmyle idareye kafi olamadigmdan intab
kazasi dahilinde bulunan ve kerkeb nehrine civar olan sacer nehrinin suyundan izade caresi
dusunulmus ve bunun icinde bir komisyon teskil edilmisdi.
Haleb'in havasi yabs ve metadil ise de ecbesinin umume-i kargir olmasmdan biraz
retut beda olur.
MABADIVAR
ABDULSAMED SALiM

LEKELERi NASIL AZALA ETMELi!

Guzel kumasdan mamul zarif lebaslar bir kazayna kabahatinden dolayt anlatmakta
olduklarmdan ya hali uzere terk edilmekte veyahud sabun ile temizlemege sarf gayret edilip
kislann renkleri bozularak zara gorulmektedir. Hep bu ziyanlara bashca sebeb o lekecik
sanmetin narmytini hususatim bilmedikden iyileri geldigini ber vech ati arz edecegimiz hevas
..... o gorundukden sonra her ferdetsdik edecekdir. Mahsure-i mevki istifadeye koyacagmuz
tefrikat-1 maklumeyi Iayikiyla ticariye edecek zevatm ..... ihtiyacdan azade kalacaklanm
memul ederiz.
Dikkat edilecek bir nokta vardir ki lekenin cenasmi rumune teyin etmektir. Lekeli olan
mahal su maharine (kaynar suyun dumanma) maruz kahrsa biraz sonra yumusar.
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Orada bulunan ayyasm bu zalim dedelere nazar hayretle bakib tacib edilirdi.
Biraz soma irildiler. Sandalyelere oturdular.
Bu hali seyreden .. ... iki crrag; olan fikrinin felaketzede asil bir zengin oldugunu
anlamis kabinede bir merhamet parlamisdi. Bunun tizerine bir sise doldurdu bunlar getirdi
fikri ustadmm bu hareketini gorunce (yaka) basmdan aynldigi icin danlacak zamyla korkmus
idi.
Ali (Uluv) Cenab-1 estad yalmz fikriye bir lira vermis ve ..... bir aksam hidmeten mafsen arzu
ettigin yere
gidebilirsin demisdi.
Fikri lirayi aldi ve bu musade uzerine ondeki yazi cikanp arkasiyla acmaga baslarrusdi.
Bir kac kadeh attilar fikrinin mahil memleketde sermet inkisanna karsi bir sed mahlumat
cekmek ve mesrane maklumat halin nicin
Fransa hukumetin
inhila edegeldigi tedayir. ihtimatlanna ve
ve bir 90k munzaen
esnasi meshure ve memleketin ticariye gormiis bagcilan tarafmdan olan akdemin olan
akdemin ve ..... sayesinde ..... mukassere talik katmis ve etcam-1 karda kerem ile o tazil masen
(1) ile zarar bulanda anarak yasayabilmeleri caresine menk olunmusdur ki bu da tatilimiz
gerek ..... mtmhamel olan emrine keremin uzerlerinc oraya keremin esyalanmasi icin mevki
. .. .. konulmus olmalandir kerem merbure memleketin her tarafma cogahp mutessir
olmalanyla mutema bozulmus olan yaglann ..... ve ekilen baglar teskiline ..... olmuslardir.
ingilizler ile Rumlar'm paskalyalan olmak mi.inasebetiyle meclis-i kavanin i~ bu nisan
efrancmm sekizinden yirmi besine kadar tatil olunmustur.
Ceziremiz valiligine tayin oldugunu mukademe yazdigumz asahle ..... min asimet cinayetleri
Londra' dan hareket edegeldi ..... asar olunur.

TAYYiN

Mukatteb mektebini master ..... madumu master serbeli ..... kaymakam
hususu tayin olunmustur.

..... katib

Ceziremizce Asd Liizumu

Olan itmoryolu insasi ..... mahumiye tahsisatmda iki bin sekiz yuz olan yedi ingiliz
lirasi itmur bulunaninsaat ibtidasiyesine sarf olunmak uzere tefrik olundugu kabz-1 mal
mahmumi tarafmdan meclis-i kavanine beyan edildiginden cumlemizin mevcud mahsuniyeti
olmusdur yakm vakidde dahi insasma ..... olunacagma
birakilkmadi.
Misir ve Kibns beytinide daimi surette bir yeste ve ayn
mukadiyla bir aded vayur sebaye
etmek icin ceziremizde bir serkat teskil etmek uzere oldugu Rum gazetelerinden menzurumuz
olmustur,
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Esrar kayesini dokende yazida intikam sozlerini soylemekte idi. Sadreddin intikam
sozlerini isittikce bir sirzan gibi tiiyleri kalkar .Disleri gicirdardi. Bu iki arkadas .....
mahzenden cikdilar makaleleri hep ahz-u sare aid idi. Nihayet tenciye-i musveret ahz-u
intikama karar vermisler idi.

Sonra:
Fikri_ ah Sadreddin keske vaktiyle olse idk de bu halleri gormeydik. Yakm bir
hastanm mahiyeti takdir ve hammetleri intac etti.
Ben sefkatli anam, sevgili kardeslerimle mesud mesud yasar iken onlan terk ettim.

0 asiyane Sadettin tahribine sebeb oldum. Babadan hasse-i asayet eden pareleri cizen
bir miiddet zrfmda sarf ettim. Sadi bir gazinocu ciragma tenzil ettim.
Evet sen de yerin bir asil idin daima istirahat-1 kiilliye ile yasar

.

Mekteb-i adadinin teskil ve idaresi hakkmda kaffe-i kaffe-i malumlenin icrasi iki sene
mukaddem icin sarf-i esasiye azalanmn
intirakiyla hiikumete ahle olunarak .....
ahali.Islamiyece ..... manzumeyi mevcub olmus idi.
Hiikumet tarafmdan mekteb-i adadi hakkmda sadiye kadar yapilan kaffe-i malumat-i
hiisn-ii nihayete hamil olunarak meclisce tasdik olunmasi ve ..... mekteb-i mezkurun dahi bir
mevcub kanun-u maarif-i saire emvari misillu enciimen marif heyetine havale edilmesi gecen
Sah giinii ictimah zinden enciimen-i marif islamiyede . .... elhakim elserin faziletle ve ziya
efendi hazretleri tarafmdan teklif olunarak ittifaklan ile kabul ve tasdik olunmus ve
musarulleyh hazretlerinden su suretle vakih olan hem zanlaneleri mevcub memnuniyet-i alime
olmustur.
Gecen giin meclis-i kavaninde Rum azalanndan bazilan cezireden sarapdan bazan
resmin ..... diger miinasib seyler iizerine tarih ve terzimi teklif olundugu istinada Lefkosa ve
Gime mebmutlarmdan Tevfik Efendi mezkur ve bir giiniin ..... ahali-i cezire uzerlerine tarih
ve tevzimi miinasib olacagmdan baha eylemis ve hemen azadan sahib imtiyazmnz Pasa
Hazretleri kryarmyla sarapdan ..... resmin hevac-1 zaruriye-i ..... iizerine tahmili ve bu suretle
biitiin ahali-i cezireye temsili muvaffak adil ve hakaniyet olamayacagim nemza-yi mumi ileyh
meclis-i mezkure intihab eden ahali-i Hristiyaneye ve nedeser icablar ..... biitiin ahali-i
cezirenin buna muvaffiklan bulunacagmi tesrih ve izah etmisdir.
Miinayir adil ve hakaniyet olan bu gibi seylere hiikumetin izaf-i nazar-i ehemmiyet
etmeyecegi bu istibahdir. (isbattir.)

iPEK KOZASI TANHiMi

1897 senesinin on yedi numarah ..... mucibine ipek kozasi tanhimi yetistirmek icin
ziraat dairesinden ve hasat almak icab eyledigi ve almayanlar kanunen mestul olacaklanm
ahalimize ihtar eyleriz.
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<;i<;EK HASTALIGI

Dizdar karyesi ve Lefya ve Pergama ve Magosa veya vakidi ve Kalavya karyelerinden
cicek hastahgr defh ve azala oldugundan mevzuh bulunan karantina defh edilmistir.
Insan olmezdi. Ah iktam bu aksamdan tezi yok olmazla intikamnmzi elhaliz diyordu.
Sadeddin bu sozleri isitdikce
Intikamumzi alacagiz cevabmi verdi.

bir kat daha magber olarak o yas haliyle evet!

Fikri: Simdi o alcak yalruz midir?
Sadeddin: Hayir bu arahk Haer Ferhad nammda bir ariyle yasayiyordu ihtimal ki bu
aksam orda kahr cunku gtmdtlzleri iciyorlar bazi aksamda Arab orda kahyor.
Fikri: Asinin karsi kidemi iciyorlar
Sadeddin: Evet hen ayn bir kosede otururum onlar masa basmda cahsirlar aman hen
adam felakete zavalh .. .. . dusmus bir tarafdan nihal bize yapngi gibi samimi mahiyetler
gosteriyor, bir tarafdan o meluna anasi da tasdik ediyor.
Fikri: (taciyla) demek oyle ha!
Sadeddin - Evet!
Fikri: Beginiz sizi bu aksam uymasaruz

.

i'LAN
Sabah gazetesi muharrirlerinden gazete sahibi Tevfik Beg Efendinin
Yunan
muhariye-i ..... her fende vukuu bulan dort ayhk seyahati esnasmdaki mesherdatmdan baht
olmak ve tarib-i harbm has kismi bulunmak uzere bir kere tesrine itidar eyledigi nam rasle bir
kere dersaadetde siyah hazinesi ikiser korumasi nesr ediliyor.

Kirk korumadan ibaret olan bir asnn bosuna icratiyla beraber abone bedeli bir asnn
bosuna icratiyla beraber abone bedeli 14 gurusdur.Abone olacak zevatm muracaat hallerini
ihtar eyleriz.
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MEMALiK-i

OSMANiYE

Karye-i asimet ve asiye-i cenab-1 padisahi devletlu asimetlu nayime sultan-1 aliye-i
elsali Hazretlerinin mabeyin htimayun cenab-1 malikane mesiri devletlu nazi Osman Pasa
Hazretleri'nin mahdumlan ..... Hazret sehriyann atufetlu Kemaleddin Pasa Hazreleriyle icra
kilman emr-i mesnun akdlan ve valiye mesadet mevfurlan vesile-i mubarkesiyle mabeyn
humayun cenab-i malikanede bilcurnle sefra-yi dul ecnebiyeye servet-i resmiyede bir ziyamet
safiye kiside buyuruldugu gibi bilcumle vukela-yi kutham ve dizda ve musran-i azam ve
ratibe-yi bela ve ..... kerem ve ulema-yi zevi alastram ve daha bazi zevat kerem hazretleriyle
duyurmaya ve
ve
kampanyalan mudurlerine
.
....... Rus vapur kampanyalan ictinalan ve zevat saire-i ecnebiyeye mukadded ziyafedi seniye kaside buyurulmusdur.
Sultan musarulleyh hazretlerinin sevr bir servesleri munesebetiyle hakpa-yi amin .....
hazret cihaniyen enzamiye arz-i tebrigin ihlas gayet ..... uzere ingiltere Kralicesi Hasmetlu
Viktorya Hazretleri tarafmdan gonderilmis olan name-i mahsus Ingiltere safir gayri asaletlu
Sor Filip gordu. Cenablan tarafmdan huzur ..... hazret-i hilafetpenahiye arz ve takdim
krlmnustir.
Ben saat sekizden gelirim bir isaretle kendimi bildiririm kapiyi acarsamz Ferhad eger
orada kalrms ise onu birakir digerlerini oldururuz. Binaenaleyh mecumeratla buldugumuz
pareleri ahr kacanz.
Sadeddin: Tedbiriniz pek guzel iken evi bilir miydiniz?
Fikri: Hayir.
Sadendin: Aksam olsun da evi gostereyim
Fikri: Bu iki arkadas aksamm saat birine kadar gezdiler konusdular. Sora Saddeddin
vakit geldi haydi konagi gostereyim.
Fikri: Haydi!
Bu iki mazlum ..... tenvir ettigi uzun bir caddeyi takip ederler.
Nihayet bes dakika sonra bir konagm karsismda dururlar.
MA'BADIVAR ...
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NUSHA:306
SAHiFE:3

Devletlu asametlu Fadin Efendi Hazretleri tarafmdan olan sahida ve maluleyn gazete
asakir-i sahane azaserkiyesine her tarafi sarma ..... ve almasiyla isitilmis orta yerinde findik
iriliginde gayet kiymetdar birinci bulunan yasdik ve pirlanta ile mermih bir ..... ve .....
muzikeyi havi mineli bir . . . . . ahesi ihda buyurulmus vali bedi pek guru~ kiymet takdir
eedilmistir.
Kerime-i asimet vesime-i cenab-1 tacidar ..... devletlu asimetlu nesime sultan aliye-i
elsan Hazretleri'nin ..... hamiyet ..... ve mubarekesi munasebet cilesiyle Bulgaristan Prensi
kiymetlu devletlu Prens Ferdinand Hazretleri tarafmdan metbuh ..... ve mazlumane arz-1
ihtiramane birisiyle olmak uzere bazi zey-i kitmet hedaye ersal olunmus ve ..... mah tesvir-i
..... sehriyar azasibuyuruldukdan sonra Bulgaristan emareti dersaadet kapu kethudasi (Markof)
Efendi memurfetiyle Damad Hazret sehriyan Azoflu Kemaleddin Pasa Hazretlerine takdim
olunmusdur.
_ Damad Hazret padisahi Atufetlu Kemaleddin Pasa Hazretleri'ne Gurcistan Krah
Hasmetlu Aleksandir Hazretleri tarafmda valiye-i cemiyet-i mukayyimenesi munasebet .....
tekva nisammn birinci rutbesinden bir kitasi aza buyurulup mezkur nisan ve beratmm
serbestlik dersaadet sefarethanesi memurlanndan saraya reis-i vukelasuun mahdumu mevsubu
marifetiyle pasa-yi misarileyh Hazretlerine tevdih edildigi haber almmis
_ Sirp Krah Hasmetlu Aleksandre Hazreleri tarafmdan aza serkiyesine
gonderilmistir.

iki bin kralhk

........ ahali-i Isamiyeyi evlad-1 sehda ve malulin gazze asakir-i sahane ilane
serkiyesinde imtima-1 kiymetdar azahk arzusunda bulunduklarmdan sehr-i mezkurda bir am
defteri kisad eylemislerdir.
Memalil-i sahanede kel yahu ummah ..... narmyla ..... ihtiyacane kafi fidan
yetistirilmesi zamanmda hudavevdigar ve azmir ziraat mektebleri ciftliklerinde ihzar edilecek
sene Isparta civannda yetistirilecek gullerden gill yagi imali ticariyesi icra olunmak uzere
A vrupa ..... cedidesinden bir ..... ve Iuzumu kadar sise ve sairenin ..... celbiyle iktizalinden
mahaller gonderilmesi Diyarbakir ..... sancaklarma usul ve kavad-1 mahsuse dairesinde gill
yagi imalma vakif bir malumun iki sene muddetle azami ve mezkur mahallere kezafhk
usulunde mamul bes ..... ve mikdar kafi sisenin erhali hususunda icab eden masrafm tasviyesi
.......... musaade-i seniye-i hazret-i padisahi olmusdur.
Avrupa'da oldugu gibi memalik-i mahsuse-i sahane aid emir hakkmda mukemmel .....
tanzimi ol vahir seref sudur buyurulan iradat-1 mukarrem gayet hazret-i padisahi ahkam-1
munifesinden olduguna binaen nafa ve ticaret nazar-1 ali-yi devletlu Mahmud Celaleddin Pasa
Hazretleri'nin su emri
isali maksad
bu kere sebat-1 idarenin cumlesinden malumat
taleb eyledikleri ve bu sayede ..... yakmda memalik-i mahsuse-i sahanenin mikdar-1 ahaliyesi
ve sanayi ve ticaret ve ..... mahtufe-i servet ve ..... ve umur-u nafia ve malumat-1 aliye ve
emsali hakkmda gayet mukemmel malumati havi olarak A vrupa' da oldugu gibi umumi
istatistik cedvelleri vucuda getirilecegi cumle-i istigbaratdandir,

130

TEL GRAF

ATiNA 31 MART:
Yunan kralhgi iizerine ..... kasd neticeyle dokuz defa ates eden Kartibza ve curciyenin
idamma hukm edilmistir.

PARiS 31 MART:
Yunan istikrazi lehcesini hatuta cinayileri meclise arz eylemistir.
MADRiD 31 MART:
ispanya hukumeti reisi mak kasili pek bir ..... mutabelatim termik etmektedir.
Mahsusenin mumkun mertebe surette .intikami caresi
Achkdan olme derecesine gelmis olan koylulerin tahlis caresi

HONG KONG 3 NiSAN:
Viktorya nam zerhali sark terfise ..... cihan buradan hareket etmisdir.
DERSADET 4 NiSAN:
Gonullu donanmalanyla yirmi bin Rus askerinin ifa-yi serke gitmek uzcre yakmda
Canakkale Bogazi'ndan merur edeceklerine <lair Rusya seferi
hukumet-i Osmaniyeye
malumat-i aza eylemistir.
PEKiN 4 NiSAN:
"Vay hay vay" n Ingiltere hukumetine ican ..... hukumetinin nzasiyla takibcisiz olarak
lazim gelen mahide nameleri azledilmisdir.
PARiS 4 NiSAN:
Butcenin bazi noktalan tafir vr tadil edilerek meclisde tasdik olunmusdur.

VASiNGTON 5 NiSAN:
Mahde-i Amerika hukumeti ile ispanya htikumeti hakkmda ve ..... ..... olan
muharebenin mani zamanmda dul mazlume beyninde muharebe tati olunmaktadir.
PARiS 5 NiSAN :
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Fransa hiikumetinin
edilmistir,

kame-i mutalabati

Cin hiikumrti tarafmdan

..... surette isaf

LONDRA 5 NiSAN:
Parlamento meclisi 31 Nisan sene 98 tarihine degin tenhir edilmisdir. Mister
.
bir ..... irad ederek Ingiltere hiikumetin (vay hay vay) yr almakdan maksadi orayi bir ticaret
merkezi inhaz etmek olmadigmi beyan eylemistir.

MiHRAT
BiR MEKTEB SURETi
iskenderun fi 15 Mart sene 314 azizim !
Zaman-1 ceridesinin (399) numerolu gecesinde Mahmud Sabhi imzasiyla menzur
aliyeniz olan tenkid anar mahvaz birine mahsus ibtida bazi mustesarlar tarafmdan senin
itirafma ugrarmsdir. Alim ne derse duyan herkes fikrini beyan etmekde her derya ben yok
ettim imzasi kim olursa olsun tamamiyle benim fikrimi
sozler soylemis! Hele: Bu
kabileden muharrirlerimizin bir kisim muhmi henuz gene .. olup yazdiklan parcalardan
gaye-i maksadlan esirlerini gazete sutunlannda gormek ve onlan her kesin ..... ida-yi
mahsuseyle okuduklanru dinlemek ... ) sozleri ne kadar dogrudur!
Daha mektebde iken bu hal ..... vakih olmusdu, Yasim henuz on dort idi. Otuz kisinin
..... yardumyla kaleme aldrgim bir makaleyi bir gazete idare-i hanesine gondermistim. Nasilsa
o hafta zem asir gazeteye basildi. ..
Bunun iizerine derse kim bakar . . . . . zamanlanru giiya makale yazmaga hasr ederek
tazih uzat etmege basladi. .. havecelerimizden birisi her nasilsa bunun farkma varmis bir gun
beni odasma cagirarak dedi ki " oglum isdiyorum ki sen sen derslerini terk ederek butun
vaktini yazt yazmakla geciriyormusun...
Edebiyat filhakika guzel bir seydir.Lakin ..... saireyide bikmek sertabla simdiden
edebiyat ..... cekim diyerek ve katki boyle gecirirsen ne edebiyat okumuyorsun ne de beyhude
gecirmis oldugu derslerini elde edebilirsin! Bu sozlerini demekle hocalannm verdigi derslere
arkadaslannla beraber cahs, mektepden cikardiktan sonra istedigin kadar edebiyat ile ugras ...
Bu laflanm ona simds bir azahi kalsa bile ileride tath tath mebumlanru elde edersin
bilmem, boyle miilayim ..... icin olmah, o gunde itibaren derslerime cahsmaya basladim.
Simdi o ustadima ne kadar tesekkur etmekteyim!
Cunku beni hakiki bir cehaletten kurtardi. Eger sozlerini dinlemeyipte inadma israr
edeydim kimbilir simdi ne muskil bir halde bulunacaktim!
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Sonra efendim yine mezkur makalede dinliyor ki: Iste bir menf muharrerler yazdiklan
vuruklu ad ettikleri parcalann husn-u kabule mezuriyetine bedel bir tarafdan selarn koyan
olarak zuhur eden mektudun tenfidat ve tesrihatma ugrayip o nizarn-1 eserin hata alud
olduguna dururnun ve herkesin bes nazariye bu surette takdim edildigini musade etrnek
kendileri icin ne kadar elim olacagi azade-i beyan oldugu gibi biri tarafmdan meydan sahibi
acaba askidem diyen ve sedefkazb her ne ise az 90k sohret kazanarak bu tarafi madar misat
inhaz edilerek onlan dahi boyle bir zuhur menkudet harne-i tarifine maruz kalacagmdan
bunca senelik sohret muktebesinin haldar olmasma razi olamaz ...
Evet bir de pek dogrudur. Ha simdi siz diyeceksiniz ki sahip makalenin bu sozleriyle
yine ayin nihada mumnaz muhaseli manzurnelerin sahibi birak diyene gecirilrnis ... Camm, .....
muhazede baska bir sey bulamanusda tutmus bu guzelim manzurnelerini cerideye
gondermis, ...
Ne yalan soyleyim, hen manzurnelerinde kafiye bulanadim, vezin aradim o da yok.
Mezatm ise yalmz adi var!.. Buna karsi sasdim da kaldimterkiyesini cagirarak nesifden
kendime aladim ...
Ne ise bu yam birakahm, herkese tarz etrneyelim! Elmasm menkudu biz mi olacagiz .
Ama insan durarmyor bir munasebetsiz sey gorunce hemen ihtar etmek istiyor. Baska
seyi bilmem benim tabiatim boyle.
Eski bahsimize gelelim:
Sahip makalenin dedigi gibi bir maktudun vucudu. Elbette yazdiru anarak mazahan
mahrum imla olup . .. .. nazanndan haberdar olmayan bir takim ihtiyann her turlu amlanm
sahe-i matbuattan menh edecegi tabidir.
Bahs
bulundu.

etrnekte oldugumuz benden sonraki alim korku gibi revac bulup izah tahsis

istimal edilmekte olan matbaalar ..... zatime-i verilmesi sozlerine karsi bilmem siz ne
dersinizl Ben vakit-i mernnunu bekleyin derim
Zamamn amda munasib vech ile tanzim edeceginden seyh yoktur ... Baki
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SERiAT-1 GARiYE ETMEK
DEN
MA'BAD

MUHARRiRi
ATiNA MEKTEB-i ADADi MALUMLARINDAN

ALi RIZA

Ehl-i tahkikat beyamna gore: Kul-1 serfi tendilat-1 kariyeye taraf olmayan kimesnenin
kafir ve datta vakih olacaga delalet eder. Cunku: Zevahir-i nusumdan bazilanmn digerlerine
muteraz oldugu malum olup onun verh-i tenditini bilmeyen kimsenin kitabma Kur'an-1 Azim
elsanm hak oldugu vard olur!
Fakat vech-i tendil bilirde bu sayede tezili tenvile tazik ederse onun bu hali olur.
Bahdi ah lonmur mensah.

(19)
ELMAS-1 ALATiYE

En abes nzah tali enhuma hazretlerinin beyanma gore is bu laz serifin manasi: ve bir
rivayette dahi: demektir. Vahdi Hazretleri der ki: i~ bu tenzire gore haruf-u mezkure cumle
ibtidatiye oldugunda arabdan mahli olmadigmdan bu surette veyahud enah-1 alim ve efsal
cumlesinin ve binaenaleyh: elmas lefz-i serifin emrabden hali yoktur.
Ulemada bazilannm beyanma gore mezkur is bu sure-i cehlenin ismi olup mubteda
vakih oldugundan mabede-i haberdar veyahud mubteda-yi mahzufun haberi olmakla takdir-i
kelam demektir.
Bu surette lefzide haber olup demektir. Evail-i ser celilede vakih bu gibi hruf tahci
hakkmda sure-i bekirenin kanhasmda tafsilat-1 kafiye ita edilmistir.
Sevel hazret-i mehmed Sali ah kasali aleyh ve selim efendimizin saht-i nebut
celilelerine delalet etmek lazim gelel delil ve icab tath ve takdis hazretlerinin bu kur'an-1
kerime zat-i sahi-i ..... anzimle munhas kilrrus olmasi olup halbuki elmas vesaire gibi elfaz
sarapdan mali-i surette hazret-i Mehmed aleyhesselamm bizim bilmedigimiz takdirde onun
mahyla ihcahmnz mumkun olamaz. Bu surette Kur'an-i Kerim'in kirn tarafma itzal
buyurulmus oldugunu yine hazretkahr alirn-i saliah tali aliye ve Selim Efendimizin ..... edecek
olursak devri lazrm buyurulmus olup manasi malum olmayan seytin hadi olmasi nasl mumkun
olabilir?
Bir de firkan-1 meyanm ve saf-i aliyesinde buyurulmus olup halbuki bu mesele
enzamm manalan zahir olduktan baska lisan-1 arbe bu gibi terkiyat dahi bu kadar bu surette
zahire-i manasma olan vasfi nasil care olabilir!
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Cevab- iste bu mesele ..... ve derdi ihtimalin mebni ulema-yi maksadm tarafmdan bir
90k makalet yazilnus olup bunlardan lazmu mikdan sure-i bakirenin evine muracaat olunursa
korunabilir.
Hilasa-i kelam bu misillu erzat-1 serife yalmz hazret ficri alim saliah tath aleyh ve
selim efendimizin anlamsi icab eden israr-i ilmiye-yi havi olmakla herkesin ..... etmesi icab
etmez. Nitekim cebrail aleyh elselam sure-i bekireyi inzal ederek: ( elif lam mim) dedikce
hazret fahri elanbiya efendimiz dahi : (anladim anladim) buyururlardi,

Karen azim ilsan matruzlan bu vechle dahi elzem etmistir ki: (alim, elmas)
buyurulmus olmasi: (iste kuran kerim bu misillu huruf arbiyeden mervalih oldugundan bunun
mesalini getirebilmeniz laznn iken bu babda aciz malumunuz kendisinin men ande menzal
olduguna delalet eder. Manasmi manzumen olmus olur.

KISM-1 FENNi
ULUM-U FUNUN
MA 'BADI iLM-i SERVET MELAL
MUTERCiMi MAHASERiF
{GECEN SENEMiZDEN MA'BAD)
53iHTiYAC
DORDUNCU FASIL
10.KIYMET

Bir sey bir ihtiyaci ifaya kabiliyeti derecesinde kiymet hususunu intisab edebildigi ve
faydasida bundan nisat eyledigi cihetle esyanm kaidesi nisbetindedir.
Kiymet takdire nabh olmayip isbatm ihtiyacat-1 makuleyi ifa etmek kifayet
mahsusesine tabidar.
Mamafiye birisi arzu ederse kimselerin fikrine tabih bir (krymet-i mahmune) dahi
mevcud olup bu fikir hakikate haiz kiymet olmayan seyse kiymet verebilir.
Kiymet-i esasiyenin isaf mariyesi ile insamn ihtiyaciru ..... nasibinde ibaret olup isaf-1
mezkure zair etmedigi halde bile is bu niyet ihtiyacat-1 basiriyeye gore tebdil eder. Mesela
akhm semaliyede siddet bir veditten nefhz icin gor ki ihtiyac olundu. Bundan oralarla .....
kiymeti var ise de hat istivamn nahtmda ihtiyac olmadigi cihetle kiymeti yoktur.
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NUSHA:306
SAHiFE:4

Mevad-i zedaiye nasil kiymetsiz ise hal-i hane bulunan bir kimse icinde malucat oyle
bakilnustir .
....... dinledigi uzere esyamn kiyrneti istihmaline masraf olan sami ve el ile tabi olunmaz zirai
bir 90k esyanm kiymeti ..... derece olmakla beraber hasvali icin sarf olunan sami ve emin
mikdan
Maniyat bir tarlamm ahen bir hektolize benday gibi sair seylerde vardir ki:
hemen mesadi derecede sami ve mala muhtac olduklan halde kiymetleri
.
Ben meshur yerlerin sarablanyla adi sarablar ki
Kiymet-i esya masraf olan sami ve malm mikdan degismedigi halde her gun tebdil
eder.
.
bir bir hektolize
kiymeti eden abe ali
veya munafis eyler. Kimet-i
mabedle ve istesibile de tayin olunamaz . Cunku bir adam
digerinin okilzil ile mtibadele
edecegi zaman ikisinin de kiymetini anlayip ..... mnzaye etmek lazimdir. Binaenaleyh kiymeti mubadeleye takdim ve onu tayin eder. Hanenizi tarlamzi beygirlerinizi kiymetten pek ve
yekun olarak satmasamz ..... her zaman esyanm kiymetini beyan ile fasl-i mubadeleye itiraz
edilede bu ne mededdir.
Esyanm kiymeti kaidesi beni suret-i istimali ve binaen aleyh insarun ona olan ihcahi
Iizerine mesidar mela-i ..... ac bulunan kimse andmda kiymetdar olmasi defh-i ceva
selahiyattan
Birisi ihbacat-1 makuleden birinin inhasm ne kadar 90k hidmet ederse, kiymeti elbette
ziyade olur. Misillu bir okuz bir koyundan on kat ziyade mevad-1 aziye-i husule getirdigi icin
kiymeti koyunun onkat mislidir.
Fakat surasi da melune-i saban zikirdir ki: nafh bir seyinin kiymeti nisbette tenfis
eder. Bunun sebeb ve hukmunu zahir ve buyurdur: Birisi ne kadar nadir bulunur ise yerine
baskasimn tedariki o kadar meskul dina yerin ..... miilkiyet gayet nafh olur. Bilakis birisi
mebzul bulundugu halde ona desteres olmak az kaideyi fedakarhk ihtiyanyla elde edilebilen
cekinden kiymeti dundur.
Fakat akmen bir sehr-i mahsusede oldugu gibi gayet nadir verene baskasmm tedarki
muskul olur.ise ona bedel bir okilzil almamaz. Su tefsilattan anlasildigma gore esyamn
kiymetini yerine baskasmi koymak hususundaki muskilatm derecesiyle mizac olan faidesi
temayin eder.
MALUMAT .. MABADIVAR
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MUTENEVViA'
HAL EB

Beyrut'ta Arabi elbare olarak nesr olunan Beyrut ceridesinin 762 numarah ntishasmda
hap-i sehrine dair icse malumati havi bir makale menderic idi.
Biz de karsm karamaz ve sozun yettigi kadar mezkur makaleden daha nasil ve
mukemmel bir surette ita-yi malumat eyleyecegiz:
Haleb'in yanmasma dair muhtelif rivayetler: Halebin yam ve insasma dairen 90k
rivayetler varsa da en muhimi Haleb'i umalife dizilen evlad-i hamdan halen ben meher kendi
namma bina eyleyip Haleb'e ve Haleb'in namlarm sohret bulmasi kaziyesidir ki bu da .....
sehrin nezakiye kapisi civarmda bulunan kizan camii serifine gibi bir sabah tas tlzerinde hayr
ve gayf hatti bulunmasmdan istidal olunuyor. Ikinci rivayet ..... olup merkumlar guya
Haleb'in arem suya nammda bir cihedi hukumdariyenin vazih esas isteyenini daha
eyliyorlarsa da aremin Halebee olan muvaffakiyeti yalmz istiladm ..... olup bu ..... merkumun
binagerdesi olan sehrin cebel-i cihetinde oldugu bazi tevarih ile tevrat-i serifin mutelasmdan
anlasihr. Bir ucuncu rivayet daha var ki bu da Halebin Hicretten 850 sene mildam Silifkeliler
makaren saht degildir.
Cunku tarih haber veriyor ki Haleb'in
Silifkeliler tarafmda insa tasir olunmustur.

yalmz ..... kilmamasi ile bazi afiyeleri

Haleb'in islamlar tarafmdan faziyle vukuati saire ve en nihayet devlet .....
Osmaniye'de takdir kilmasi:
Haziran'm on altmci senesinde Haleb ve teraci eyledi. Islamiyeye gecerek kirk birinci
senesinde emvayler 168inci senesinde istanbul develeri hali beni hemdan devleti elinden zabt
etmis ise de 364de istiradad olunmusdur. 566 tarihinde melun akabeniyeden Alaaddin Sani
Halebi Salahaadin Eyyubi terk etmis ve bundan doksan sene sonra sonra Helego tarafmda
istila olunarak bazi mahaller tahrib ve yagma edilmistir.
871 tarihinde ise Misir devlet prensesinin eline gecmis ve en nihayet devlet-i cerane
Kanuni Sultan Mehmed Han Hazretleri devrinden beri devlet-i aliye-i Osmaniyenin mesadet-i
mesruasi hilafmda olarak gosterdikleri ada ve ..... ve menhiikmane itivar ve harekan en
nihayet Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerine Misir safirini acdirmaga sebebiyet verdiginden
Sultan Misar ileyh seksen bin asker ve sekiz yuz pare top ile Anadolu kitasmdan gecerek
elbem Kayas kazasmdaki Mercidabik nam-i mahalde Misir Sultani gavuru ile vukuh bulan ve
alti saat imtidad eden muhariyede Sultan gavuru taf ve askeri menhezim olmustur. Bu vaka
tizerine Halebliler Hazret padisahi civar sehirde ve gun meydam tasmibe olunan mahalde
istikbal ederek zira nabiyete Haleb'de on sekiz vali tayin edrek Sam'rn kahine gitmistir.
Iste boylece idare-i saltanat-1 Osmaniye'de takdir eden Halep simdiye kadar miisterif
ehm giine gun olmus ve olmakda bulunmusdur.
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saire:
Kiilliyesi Haleb odalanyla cebil sernanm arzali arazisinin katka-i letsakma ve satbeden
olan arazirne rakarn diser bulunan Haleb sehri Asya kazasmdaki memalik-i Osrnaniye'nin
ticaret ve cernat cihetiyle en rnilrnnaz sehirlerinden olup mahe-i setcesi ser kadar garibe ve
semelden ceviye 3500 zirrnetru olduguna netre-i on iki verc yavrnetru sernatidir.
Haleb'in ahval-i cezariyesi ve rnalumat

-1

110022 arz-t salide, 500022 ..... sarkide ve dersaadetten beray 263 saat bedinde
bulunan Halep elsehanm sark-i ciheti tutun ve fistik semel garbi vucub terzan ise ezahiyrms
agaclanyla rnuhatardrr.
Bir de semal-i cihetten baslayarak cenube dogru erntidar eden koyun narmyla rnaruf Uy
degirmen dondurecin kader suyu havi bir nehir vardir ki is bu nehir intab kazasma tabh-i
calidinin kariyesinden zuhur ile nafs-i halbe Uy saat rnesafede kain-i hilan kariyesine geldikde
sati mikdan mecra-yi rnahsus ile sehre gelir. (i~ bu rnecra Selahaddin Eyubinin rnahdurnu
olan Melik Zahir tarafmdan 605 tarihinde mukemmel bir surette teyir edilmistir. Asil rnevsi
bentam istanbul olan kattibinin validesi rnilanedir ki hicretten 223 sene rnukaddern vazih esas
almistir.
Sani ise Haleb bahcelerinde ..... varva ile kenar rnahallelerini ..... cenube dogru ceryan
eyler.
Ceridernizin 269 numarah nushasmda munderic rnakale ilede maksala-i beyan
bulundugunu uzere is bu ..... Haleb ahaliyesini tamarmyle idareye kafi olamadigmdan intab
kazasi dahilinde bulunan ve kerkeb nehrine civar olan sacer nehrinin suyundan izade caresi
du~unulrnu~ve bunun icinde bir kornisyon teskil edilmisdi.
Haleb'in havasi yabs ve metadil ise de ecbesinin umume-i kargir olrnasmdan biraz
retut beda olur.
MABADIVAR
ABDULSAMED SALiM

LEKELERi NASIL AZALA ETMELi!
Guzel kumasdan mamul zarif lebaslar bir kazayna kabahatinden dolayi anlatrnakta
olduklarmdan ya hali uzere terk edilmekte veyahud sabun ile temizlemege sarf gayret edilip
kislann renkleri bozularak zara gortllmektedir. Hep bu ziyanlara bashca sebeb o lekecik
sanmetin namiytini hususatmi bilrnedikden iyileri geldigini her vech ati arz edecegimiz hevas
..... o gorundukden sonra her ferdetsdik edecekdir. Mahsure-i rnevki istifadeye koyacagmuz
tefrikat-i rnaklumeyi layikiyla ticariye edecek zevatm ..... ihtiyacdan azade kalacaklanru
rnernul ederiz.
Dikkat edilecek bir nokta vardrr ki lekenin cenasmi rurnune teyin etrnektir. Lekeli olan
rnahal su rnaharine (kaynar suyun durnanma) rnaruz kahrsa biraz sonra yumusar.
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Murekkeb lekelerinin azalasi -ne cins murekkep lekesiolursa olsuniki hasl olmus ise
evvela su ile ve de sabunlu suyla yikadiktan sonra (hamz-i hadid ile) mamule edip biraz da
sulu hamz kibrit sac yag; tesir edip birakilmah eger lekeler eski ise henuz arz ettigimiz terihati
menbiyle icra ettikden sonra 10 dirhem suya 1 hamaz hamaz ilave ederek lekeyi silmelidir.
Kahve ve cikolata lekelerinin giderilmesi bu cins lekelr ibtida su sonra sabun ile gasl edilerek
azale edilebiliyorsa kishk renkte hal-i tan olur. Bu mazrat-i defh etmek icin yumurta sansim
bir mikdar steak su ile kansdmp leke uzerine surmeli, Eger leke cikmaga zahmet verirse,
uzerine firca ile azacik tuz ..... adi bir ispirto surmek icab eder. Her turlu yag lekelri bir tevh

lekelerinden atiyelerin terdemetin ile azale olunabilir.
Suret-i icrasi olan iyi bir slinger ile henuz arz ettigimiz (termesti)yi surmeli.
Taniye-i o leke birinci hafifce ogusdurdukdan sonra tekrar bir daha termetin tala
etmeli.
Saten lekenin ustunu odun golu veya olaci taviragi ile satr eylemeli.
Bu islerden bir careyin murur eder etmez kas fircalanacak olursa lekenin damla-i nesl
oldugu gorulur. Terminin bazi musna hos gelmeyen kokusunu gidermek arzu edilirse su
maharine bes on dakika garz olunmahdir . Gazyagi lekeleri sakirlerin gecelik ruhu
musayesinde olan ve hali hazirda bes alti ..... kurtazane fakat madirane eyadi bulunan cezire-i
hazremizce (lamba suyu) narmyla intikab-i sohret eden gazyagi tiyanrmm durmakla
ucacagmdan bu hususu uzerine bulundugu lekeyi gidermek pek kolaydir,

i'LAN

Bu defa Dersaadetten Kibns'a mevasile Lefkosa'da iki kapi cadesinde kesad eyledim.
126 mmarah saatci dukkanmda icrasente baslamis olarak her nevh saatci Avrupa'mn en son
usulu uzere ve bir ..... kadar said bulunduklan halde mucaen bankerlertayin etmek temahdiyla
teyir ve ..... davet etmekte oldugu ve is bu masrevezat acizanemin tasdikine yalmz bir ticariye
kafi olacak muhterem ahaliye ilanla kesb-i fikr eylerim.

BENDE
SAAT<;i
ARTiN: .....
AHMET DERViS
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NUSHA:307
SAYFA:1

1 ZiL FECA 310
10 NiSAN SENE 314
22 NiSAN SENE 98
ZAMAN

MAKALE-i HUSUSA
<;EKiRGE VERGiSi

Malum oldugu uzere senin ..... den beri ceziremiz ahalisi cekirge nam-i hayvanat-1
muzirramn mazruat vesaireye ibras eyledigi hisarat bi nihayede ve hayvanat mezkuernin
mahv ve izalesi hakkmda hukumet tarafmdan terh ve tevzi edilen agrr agrr vergilerden elan
kurtularmyor.
Vatan makdesimizin idare-i adale-i Osmaniyede bulundugu zamanda dahi ..... mahv
hakkmda hayli himmetler emekler sarf olunmus ve nihayet ul-emrul-yevm sura-yi devlet
riyaset celilesinde bulunan devletli Sernid Pasa Hazretleri'nin Kibns mutasar nfhgma sa-ye
en olduklan zamanda mesaraliye Hazretleri'nin himemat-1 mehvaliyehi karagahileri
temresiyle butun butun mahv ve nabud olarak memleketimiz o beliyenin tahribat
fevkaladesinden kurtulmus idi.
Tebdil-i idareden soma hukumet hazire tarafindan hakkiyla dikkat ve itina olunmadigi
cihetle o mizir hayvanlarma tedricen cogalmaya baslayarak -Uc; bes sene soma yine evvelki
hali bulup nihayet hukumeti mesafefat fevkalade ihtiyarma ve ahali uzerine cekirge vergisi
tamamiyle agir agir vergiler tarh u tevziine mecbur eylemistir.
Bir kac sene evveline kadar icra olunan tedabir sayesinde seneden seneye cekirge
azalmaya baslayarak simdi ise hemen cuzi mikdarda kalmisnr.
Mamafih yine her sene boyle zamanlarda ethaz olunan usul-i vech uzre cekirge
toplandmlmak lazimeden olup yoksa bir kac seneler haliyle birakilacak olur ise yine eski hali
bulacagi ve tecriyatmm semerat-1muzirrasi mazuresi gorulecegi tabiidir.
Gerek tahminin ve gerek canlismm toplandmlmasma bir kac seneler daha kemal-i
keremi ile gayret edilecek olur ise artik butun butun mundafi olacagi ve ahaliyenin dahi
mezkur verginin azasmdan hilas olacaklan suphesizdir.
Zaten ashab-i emlak ve renuberat-1 vergi ve asarlan ve memuriyetin de maaslan
nisbetinde simdiye kadar itaide geldikleri vergiden az angaryi sarfiyat cekirge sandigmda
elyevm on sekiz bin kusur lira mevcud oldugu malumdur. Meblag mezkurun senev-i basil
olacagi faizi bu babdaki sarfiyata maziyade kafi oldugundan mezkur verginin ya butun butun
afvi veya cuzi bir mikdara tenzili zamam artik hulul eylemistir.
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Iste ahalimiz ducar olduklan bu hargirandan kerandan tahlis edilmeleri hakkmda Islam
ve Hristiyan miistereben vala-yi vilayetpenahiye hitaben bir istida-yi umumi tanzim
eylediklerinden yakmda mere aliyesine takdim olunacaktir. Amele yevmiyesinin ucuz oldugu
su zamanda usul-i muttahize uzere cekirhelerin toplandmlmasiyla mesarefatmm cekirge
sandigi mevcudundan verilmesini ve ahaliyenin vukuu bulan istiladan nazar-1 dikkat ve
itinaya almarak tahsil edilmekde olan vergisinin yakam menafm veyahud cuzi bir dereceye
tenzil olunmasim hukumetin lutf-u atifesinden temenni eyleriz.

GOZLERiMiZE

(KASRU'L BASAR

BiR NAZAR
GORMEK)

= KISA

Yani uzagi gorememek keyfiyeti mekteb sakirdarunda gayet nazik islerle mesgul olan
saatcilerde 90k tesaduf olunur. Bu fena hastahk yalmz crkeklerde zuhura gelmez! Kadmlarda
bu marazdan hisssemend. Bu hastahk gozde bulundukca nur-1 aymn zaman ile azaldrgi nimeti basardan mahrumiyet gibi fenahklar husul-pezir olabilecekti.
Evbab fen tebait tasdik etmektedir.
Cocuklarda hasil olan bu hastahgm esbab-1 mevcubesini ..... gazeteler risail-i
tevniyeler fen celil tab ehlinde 90k defalar istigar ettiklerini kariin-i kiramm malumudur.
Kenisine gtrvenen his-i iftidar eden doktorlar kuvvet fena tenne bazuya vermek taharriyat ve
tetebbuat-1 tenniyede bulundular filhakika matluba muvafik fenne muvaffik esbab-1
muhimme beyan ettiklerinden bizde ceziremiz ahalisini hususuyla evlad-1 vatanm talimiyle
istigal eden havacelerimize arz malumat etmege cesaret ettik
Bundan bir kac sene mukaddem Almanya' da mekteb sakerdam uzerinde ticaret lazima
icra buyurulmus ve ber-vech ifa-yi netaic husula gelmistir. Mekatib-i ibtidaiyye talebesinden
(kasrul basar ) hastahgma mubtela olanlar yuzde 7 nisbetindedir. Adadiye mekteblerinde
yuzde (19-10) mekanib-i aliye (tibbiye harbiyye gibi) de yuzde 30-35 derecesinde oldugu
anlasilmistir .. Bu tecrubeyi (Istanbul, Paris, Londra, Viyana, Petersburg)mekteblerinde de icra
ederek ..... olmuslardir. Erbab-1tebrube tarafmdan verilen karar-1 fenni bundan ibarettir.
Mekteb-i sakirdaru daima yakmdan okumak ve yazmaga adet ediyorlar. Gece gunduz
estigalat-i fikriyede bulunarak enzar-1 mutalaaya aldiklan kitablar ile gozleri arasmdaki
mesafe bir karts kadar bile degil karanhk mahallelerde okuyup yazmaya cehd u ikdam
ettiklerinden goz bebegi (hadika-i ayniyye)nin takallusunumucib oluyor. Boylece goz
azalanm 90k yoruyorlar. lste kavaid-itenniye-i feniyye-i ayniyyeye mugayir olan efal-i
sakanm kasrul basar hastahgi tevlid ediyor.
Mekteblerde dershaneler oturup okumaga mahsus siralar kavaid-i hifaus sihhiya
muvafik surette degildirler talebeler hem zihnen hem de vucuden yoruluyorlar. lstigalat-r
zihniye yorgunlugu vucud yorgunluguna benzemez. Vucudca hasil olan ta'ab cabuk gider ise
de zihin yorgunlugu boyle degildir. Mutlaka biraz istirahata zihni dinlendirmege ruha gida
vermege muhtacdir. Zavalh sakiraler baslanm bellerini meyl ederek o mukaddes, o ruhperver
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kitaplann uzerine olunca fikriyle dusup derse cahsirlar. Bazen goguslerini bir 90k muddet
tahta siralar rahleler tarlalar ki bundan (illet-i sadriyye) yani bazi gogiis hastahklan ne ducar
oldular.
Bazen sag sol ciheten sikayet ederler.
Cunku: Siralarda siki sikiya durduklanndan birbirlerini dirseklemek ..... gibi ekseriya
vahim neticeler hasil eden miinasebetsizlikleri icraya sitaban olurlar. Sol taraftan dirsek beyni kalbinden sol cihetten sumsuk olan cigerlerinden hissettikleri ..... soylerler. Kanepelere
muddet-i medide dogru veya yan dayamlmakla ( ernraz-1 kalbiyye sadriyye riiyeviyye) nin
tevelliit ettigi neden soylemeyelim?
Mektebler ici karanhk olmamak icab ettigi gibi pencereleri 90k ..... olmamah o etrafi
kapah olmamah. Her tarafmdan ziya nufuz etmelidir. Mektebin etrafmda agac ekmek
faideden hali degildir. Tasfiye-i havaya mukemmel surette yardim ederler. Fakat mektebi
tenvire hadem pigane olan kapu ve pencere gibi muhim yerlerin onune agac renginde ne faide
olabilir? Husula gelecek mazaret hava-i tasfiye hususundaki ..... ziyadedir. Mektebin icini
karanhk edecek cocuklann gozlerini yoracak agaclardir. Hala o kara kis giinlerinde mektebe
cokecek zulmet kasavet tarif olunabilir mi? Demek ki mekteb civannda escann rengi elzemdir
ama biraz uzak bulunmalan mustelzemdir.
Leyl-i mekteblerde tensivirat gece 1~1g1 da noksan! Ne kadar sikayet edilse azdir.
Koskoca dershanelere konulan lambalan sayeli kogus kadar bir dershaneye benzer iki
veyahud da en ziyade dort ..... tatil olunur. Bun lann zilleri gayet hafif oldugundan talebelerin
gozleri kesreti mutalaadan dolayi sizlamaya bozulnaya hatta bazen kan toplamaga baslar.
Ziya gayet cuzi olmakla beraber kendilerde 90k yuksege asihyor. Bunlarda
ne olur. Geceleyin mutalaa vakitler mumkun oldugu kadaraz ve hafif yapilmahdir.

.

Goz hekimleri sikayet edip duruyorlar Bir snufta bes alti ders bulunup da bazi
smiflarda iki-uc ders bulunmasim men' ediyorlar. Her snufta derslerin ..... mesavi olmah ders
cedvelleri hafif yapilmah.
Her mekteble en ziyade tahsil ve talim edilecek fenler lufz-i sihha, jirnnastik
olmahdir. Fakat bizim icin
sonra en elzem okuyacagmuz
ile
der fakat cidden
teessuf ederiz ki bunlar hemen hie
olmuyor.
(Almanya) mekteblerinde muddet ..... zarfmda iki bucuk ii<; saat tahsil yanm saat
jirnnastik vakitleri vardir. Ingiltere on alti saat muddet-i tahsilile dort bucuk saat jirnnastik
zamanlan mevkii icradadir.
Fransa' da tahsil muddeti on dokuz jirnnastik vakti bir bucuk saattir mekatib-i
sahanede on saat muddeti tahsiline bir saat jirnnastik zamam mevcuddur ki tamamen kavaid-i
sihhiyeye mahcube muvafiktir.
( Kasrul basann) husulune perde vesaire gibi esyalann (kirmrzi) renkte bulunmalan da
Memalik-i hazret sehriyan da asar bir guzide cenab-1 hilafet penahiden ..... olan
binlerce leyl-i mekteb mekteblerin tenvirati matlub sahaneye muvafik ..... uzere bulundugunu
............... mecburiyet his ederim ..... geceleyin ..... dershanelerine girdikleri zaman sasirarak
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gunduz olmus gunes tenvir-i afaka baslarms bulundugunda ..... olurlar. Cunku dershanede
hava gazlan
Tenvir gazmm olmadn yerlerde dershaneler
lambalarla bir cism
manzarasiru yegane tedabir
oldugunu her ferd sadik itiraf etmelidir.

.
.

NUSHA:307
SAYFA:2

Sebeb oluyor ki buranm gozlere 90k
vardir
muvafik renk yesil onder kabul
olursa esyarun kafasmi yesile boyamah fakat sanayide kullamlan yesil renklerin hemen
hepsinin
gibi zehirli maddeler bulundugundan dikkat edilmeli.
Bazi hekimler kitab kagrtlannm beyaz renklerde bulunmalanm ..... ediyorlar .Bu fena
fikri degil Beyaz renk gozleri yorar bozar. Bu meseleler gayet muhimdir. Mekteblerimiz .....
..... rnuvafik olmazlarsa zan olunmasm ki evlad vatanda yalmz hastahk olur
.
ettiklerinden
arz olunan emrazdan maada hekimlerin ( ) dedikleri (kaburga kemikleri)in
gittikce
insan kanburlukla
denilen hastahk
gibi emraz
bas gosterir.
Iste buralanm
mekteb-i nazir
enzar defue
.ilm-i insaniyyet namma rica olunur.
Ey vatandaslanml
Bakimz her memleket ahalisi cocuklanru
ne kadar dusunurse hastahktan
muhafazalanm ne kadar arzu ediyorlar. Halbuki biz evladlanmizi mektebe gondermege bile
cahsmayiz nerde kaldi ki muhafaza-i terkilerini dusunecegiz! Mekteblerimizin bazilan .....
tibbiye muvafik surette insa olunmuslarsa da bir cogu
dedi derler
Okumamn yazmamn ..... hastasnu ogrenirler. Oocuklanru mektebe gonderirler.
Okumalanm cidden arzu ..... lazimelerini ..... sirf gayret nam ederler . Fakat mekteb dahilinde
de
tevfik-i hareket ederek okuyup okumadiklanm zavalh
bilecek . Iste bunlarda
mekteb nazir
Hususuyle
mekteb-i insasmda
nazarm fen celil
.
.. . .. . .... icraya koyarak hareket etmekeri icraya ..... oldugu gibi cocuklan her giin okudacak
talim ve terbiye edecek olan . .. .. ..... muvafik surette okudup okumalanna dikkat
buyuracaklardir. Halbuki hevacelerimizin bazilan cocuk ders okurken oteye beriye bakarak
luzumeli luzumesiz ..... ask etmek diyerek kendi kendine ( ..... ) ne ugratmak gibi ahval
sebebiyyet vermekten baska ne yapiyorlar. Dinlemek ne pare eder. Dikkat edilmesine cocuk
ustun birine
gosteriyor. Iste boylece suresine kadar cikarda sonra ansizm
.
aks surette bas asagi terfi eder ! Masaallah !
Okutmaya keyfiyeti ..... icin bir vazife-i mukaddestir. Boyle bir vazifede ..... baska
islerde ne yapmazlar isterse cocuk okudugu kagidi gozune soksun gozu kan canagi oluncaya
kadar karanhkta okusun . Bir insan okurken yazarken kagidi gozunden itibaren bir kans dort
parmak tutmahdir, lste buralarma muallimlerimiz lutfen dikkat ve himmet buyurmalanm
umum-i Osmanhlar namma istirahat ederiz
HAFIZ CEMAL.
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HA VADiS-i MAHALLiYE
iHTAR

lsbu
Cuma gecesi
eden
mahkeme-i seriye can aliyesine .
isbat edilmelerini ve kira ahaliyesinden dahi goren oldugu halde Lefkosa'ya azimet edilmesini
ihtar ve nail mesubat olacaklanm slave-i beyan eyleriz.

'AZiMET

Ceziremiz muftusu faziletli Haer Ali Refik Efendi Hazretleri muddet
el-esraf
Efendi'yi tevkil ederek dart aydan beri sag ayagma ..... olan ..... dolayi
kaphcalanna
gitmek uzerc dunki Persembe gunu Lefkosa' dan hareket etmis olmakla bu gun Tuzla
iskelesinden tahrik cerh edecek olan ..... vapuruyla mahal maksudune
azimet edecektir.
Cezirede viicudu farz mesabesinde bulunan mesar
ve kemal
avdet buyurmalan

Kibns ile Misir yarunda muntazamen seyir ve hareket etmek ve saatte on mil almak
uzere yolcu ve esyayi ticariyeye elverisli dart yiiz tonluk bir vapurun gerek insist ve gerek
.......... icin ..... bir sirket tesekkul edecegi ilan olunur.

i~ bu sirket sekiz bin . .. .. ibaret bulunacak ve her bir ..... bir lira kiymetinde
bulunacaktir. lsbu sekiz bin
soma Kibris ve Misir'da iki meclis
olarak bir .
..... ..... ..... vesairesi hakkmda beyan-1 mutalaa edecek ve ikinci ve ikinci meclisede birinci
meclisin karan
olunarak ekseriyet hangi tarafda ise o tarafm imkaru kabul olunacaktir.
Daha ziyade malumat taleb edenler matbuarmza muracaat ..... ihtar olunur.

115 YA~INDA BiR SALHURDE

Gecen hafta Baf
Hasan Deli Sakalh nazide bir adam (
) emr-i celiline .
zan icabet oldu. Merhum 115 yasmda bir zat olup (.....) malik oldugu gibi hatta Ramazan-1
serikde
rivayet ederek isbat ederdi. Cenab-1 Hak Allahuekber
ihsan
buyursun.

MAHRUFENVEFAT

Sehr-i halik besinci Sah gunu Lefke nahiyesinde tab
li9 yasmda Mehmet Emin
Halil nammda bir cocuk mandirasmdan uzakca ..... ile oyun oynamakta iken kazen elbiseleri
tutusarak yanmaga baslanus ve uzaktan validesi cocugun feryadmi isiterek imdadma kosmus
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ve kucagma alarak atesi sondurmek istemis ise de merkume dahi atesi alarak ikisi de birden
bir kac saat sonra menuzen vefat eyledikleri ..... isidilmistir.

GE<;ENNUSHAMIZDAN MABED:
KIBRIS'IN ZiRAATi HAKKINDA RAPORAT
(b: y: .....)
MUTERCiMi:
KIBRIS ViLA YET TERCUMANI VE MECLiS-i KAVANiN LiSAN-1 TURKi
MUTERCiMi
H: V:.....
Fransa'da bagislann is. bu tecdid ve tevsimi hususunun bir netice-i temiyesi sarap
mahsultmce senin kaliye terafmdan husul yagta ola gelen azdiyat azim ve binaenaleyh
memalik-i mezbureye
~arap ve kuru uzumlerinin her bir tank
.
bulunmustur.

i~

bu adim kabul . . . . . ise baglanm tevsi etmis ve ~arap ve kuru uzum husullerinin
fazlalanni Fransa'ya gondermekte bulunmus olan memleket dahilinde bagcihk ..... olarak .....
azim veli edilmistir.
Hiran-i mezkur acezlerin onunden kesf ..... ile 1885 senesinde vermis ve kurum
magkusatlann . .. .. ziyade tevsimiyle icine kosmakta .. .. . .. ... ..... .. .. . arazi sahiblerine .....
vakitten beri tekrar mali
.
Mamafih malum oldugu vecihle o misillu ihtarat hukumetler tarafmdan destur
.
... . . . .. .. halde baglann tavsiye yolunda dunyamn hem en her tarafmda 1885 senesine ca-y1 gir
ola geldigi uzere husula gelen
gayr-1
milan-1 mezkur daha cisim ve daha zengin
sair bir 90k beldeler gibi Kibns cezire-i sefiresini dahi
misillu Kibns dahi
.

MADADIVAR.

MUHABERAZ-1 'ALNiYE

Maras belediye muhendisi rifath ..... Saim Bey Efendi'ye ersaline inayet buyurulan .....
mefideleri
derc eyledigi taleb olunan numarolar posta ile ersal olundu.
Bulgaristan' da

.

Rifath Sakir Efendiye
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Gazetemiz hakkmda ibraz buyurulan husn-u tevcihe tesekkur ederiz isminiz abone
defterine kayd olunarak ersalata ..... kalmmistir. Bedelini Osmanli pulu olarak gondermeleri

....... Meclis-i idare bas katibi emin ..... asci zade rifath ibrahim Hilmi Bey Efendiler'e
Gazeteleriniz her hafta
vazifelerinden
etme bir
defterlerini celb eyleriz.

ersal olunuyor...... usulii posta memurelerinin
oldugunu
Bu babda vela yet sahane posta

dikkat ve
tekrar
.

MEMALiK-i OSMANiYE

Mukaddes-i ali-i hasmaniye-yi daire-i vesb
icinde cereyan
neden
.
.....
inkisar olmus olan sehriyar-i ali
ahireden sonra sehda-yi gazanm hafiz biraktigi
aileler arasmda ... .. . . . .. iizerine dokulen . .. . . ..... .. .. .
sahanesiyle silmek arzusunda
bulunarak bu zavalh oksuzlere
mahsus bir
millet de zat .
sehriyatmm actigi . . . . . . . . . . ederek az bir miiddet zarfmda . . . . . . . . . . . . . . . emsali pek nadir
gorulebilir. Bir maruz beda
surette ve bir hayli emval ve
bir cogunu oraya
gonderdiler .iane sergisi
biitiin
asar-1 senaanm nazr-1 temasasi
hayret olacaktir .
. . .. . . . . . . . . . . . .. .. . oldugu .. .. . zat . . . . . gazat hakkmdaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . bir 90k
masnuat-1 nadire ve malumat ..... ihsan buyurmakta ..... isbat buyurmuslardir.
Iste su
celile-i sehriyarelerine
kesadmi ..... icra ediyor.
....... ki bu

uzere ge9en Cuma giinii

resm

layikiyla 'arz sekran hakiki miimkiin degildir.

RESM-i KESADIN TAFSiLATI

....... azam ve akdas Efendimiz Hazretleri selamhk resm-i ali Sevket
.
metakib saat sekiz radelerinde gerdune suvar .. ... eclal olarak merdmen dide-i iftihanrmz
sehzade ..... devletli necabetli bir ..... Efendi Hazretleri yanlannda ..... humayun Cenab-1
mahkane mestiri devletli gari Osman Pasa Hazretleri muvacehe humayunlannda bulundugu
ve sehzade-i
devletli necabetli
Efendiler Hazrat-1 rehsevar necabet
olduklan halde iane sergisini seref
Cenab-1 Hilafetpenahileriyle magbut
cinnet
buyurmuslardir.
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ZAMANIN TEFRiKASI 26
SAAKA-i SEVDA
MUHARRiRi:
KIBRISLI M. SADEDDiN

....... iste konak budur diye parmagryla san boyah muntazam bir binayi gosterir fikri
anladim
yekdigerini ta.kip eder iki
cikdigmi gorur de ceyat naze bu
ne ise saat
sekizde gelecegim .Simdilik Allah'a anldik gider
Sadeddin iceri Girid Nehal bunu gorunce vezilate bir tur ile ..... evde bir seyi Iazim
olup olmadigmi dusunmeden geziyorsak buna utanmazhk gibi bir takdir etti.
Sadeddin basina ekmis yalmz ..... bu ifsa gorursek berzile diyordu.
0 sirada ..... : Haer Ferhad Nehal'cigim bu aksam pek buyuk isim var ..... gitmek icin
ugrasiyordu. Nihayet mezunuyet istihsal ederek gitti.
Bunu goren Sadeddin'in fikrinden :Oh! Ne guzel firsat iste Haci ..... gitti. Evet bu
aksam yalruzdir sozleri geciyordu.
Zulmet arasmda tanin endaz olan saat gecenin besini ilan ediyordu. Sadettin nazanm
saate dikmis dakika gectikce kalp carpmtilan ..... ediyordu.
Nehal ve Faika coktan uyumus idi. Vakit temin ..... etti. Sadettin kapu arkasmda .....
Fikri'yi bekliyordu.
Sukunet arasmda tanin endaz olan ayak sadalan Fikri'nin geldigini ilan ediyordu.
Sadettin agir agir kapuyu acti . . . . . . kapunun yamnda bulunan odasma aldi,
Bir ..... ictiler sonra:
Sadettin hazirlanahm dedi.
Fikri: Ben hazmm (

gostererek) iste

.

Sadettin: Gurultu etmemek icin potinlerimizi cikarahm .
Fikri: Evet!
Potinleri cikardilar Sadettin de hmcmm aldi. Pek hafif ..... ile yukan ciktilar.
Fikri: Hangi odada yatiyorlar?
Sadettin parmagiyla yattiklan odayi gostererek iste lakin .. .. . . . .. . .. .. . basma tekrib
ettiler .Fikri az bir kuvvetle kapuyu itti. Zaten
olan kapu bir mikdar acildi., . oh!
Efbalimiz bu cinayeti icra etmek icin yardim ediyordu. Hemen iceri girdiler. Sadeddin
Faika'nm Fikri de Nehal'in gogsune cokmusdu, Faika Nehal uyandilar ellerindeki hancerlerle
gogiislerinde oturan Fikri ile Sadeddin'i gormuslerdi,
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Sadeddin Faika'ya : ..... beni yakdm sozunu ..... hanceriyle bogazim agirdt. Sonra sol
memesinin altma sokup ..... birakdi. Karyoladan indi.
Vucudu titriyor
kanlar icinde bulunan elleriyle saclanni tutup
acik gozleriyle
dikti. Oh! lste iste, Intikammi aldim dedi. Basim cevirdi. Fikri'ye
de gayret Fikri diye act act
.
Fikri: Dehsetli fakat ..... bir sada ile gel Sadettin gel de her ikimizi mahv eden bu
alcagm viicud ..... gor dedi. Sadeddin kosdu. Fikri havanm kokusu cikrms ..... gibi her nefsi
aldikca ruhu gogsttne cikip iniyor.
Nehal de gogsunden aldigi yaradan hayatmdan ..... kalrms bir halde yamyordu.
Bunlar etrafi tahrige basladilar. Sandugun bir kosesinde kiictlk bir ..... icerisinde
Nehal'in Fikri'den calub da validesine verdigi liralar ile elmaslan ..... altmlan bulmus derhal
Sadeddin ile pay etmisler idi. Biraz daha aradilar Nehal'in karyolasi yanmda elbiseleri altmda
..... ile iki altm yuzuk bir de Fikri'nin istanbul'da ..... olarak aldigi altm madalyonu buldular.
Onlan da taksim ettiler.
Sadeddin artik hade gidelim dedi. Fikri aman bu elbiseleri esyalan bir yere topla hen
de bir kiprit bulayim da tutusturahm dedi.
Sadeddin elbiseleri topladi. Fikri de elindeki Kibritle atesledi bu iki serik cinayet
yava~ yava~ ..... gittiler.
Konaktan biraz aynldiktan smra
Fikri: Iste Sadettin intikam dedi.
MA'BADIVAR

NUSHA:307
SAHiFE:3

Zat-i maali Hazret-i Padisahi seref dehul sehriyarlanna mahsus olan kapuya
.
..... ..... resm-i aliyesine memur ..... askeriye ve reis
selim ..... efendi hazretleriyle dahiliye
miistesan devletli Ahmet Refik Pasa
sehriyan
Hazret-i padisahtan
pa~a ve
tesrifati hariciye azafetli Ibrahim Bey Efendi
murekkeb olan
.
memur erkam
hemayunu
Nazim Bey Efendi vesair bendekan
....................
edilmis ve zat celil
daire-i mahsusa-i humayunlarma
dahil
olunmuslardir.
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Bu siirede Mabeyn Humayun ..... malukane musikisi mar~ ... . . .. ... ile ter-nemaz
olmakda idi.
Efendimiz Hazretleri daire-i mahsusa humayunlannda
bir
istirahat
buyurdukdan sonra sergiye
tesrif mali redif
bulunan
keram
..... lutfen
cihandercat
buyurmus ve serefsader olan emir ve ferman maali
beyan cenab-1 zillullah sedir azam fehametli devletli
Refik Pasa kullan tarafmdan
.
terais siitun mefheret
humayun
etmislerdir.

NUTK-U HUMAYUN'UN SURETiNDE
( Hakkirmzda olan hedaketleri cihetiyle)
( Kemal sehaat ve taalatle ifa-yi )
( Vazife-yi askeriye ugrunda feda-yi )
( Can eden askerlerimizin ailesine )
( Ve aldiklan ceriheden malul kalan )
(Etrafda malunat-1 mahsusa olmak)
( Uzere bu serginin tesisini )
(Tasvir ettim. Eser-i insaniyyet olan)
( Bu tasviri bu gun mevkii husulde )
( Gormekle beyan-1memnuniyet ederim )

Nutk-u humayunun ..... metakeb serginin resm-i kesadi ilan buyurulmus ve sergi
dairesinin dort tarafma rayat zafer ayat-1 Osmaniye kesidesiyle beraber sergi medhali ontmde
............... edilmis ve mabeyn-i humayun cenab malukane musikisi tarafmdan selam havasi
calmarak asker mevcude-i sahanesi taraftan tlc defa ( Padisahim 90k yasa)
rah
menane .....olunmustur.
Su resm
bu surette mesk-i
olduktan sonra zat meali sefat cenab
.
serginin her tarafmi lutfen temasa ve esyayi mevcude-yi ..... ..... nazar-i tedkik
malukanelerinden ernraz buyurarak daire-i mahsusa-i hemaretlerine avdet ve serginin intizam
..... dolayi komisyon reis-i
hazretleriyle
sairesine
tebsir ile
cumlesini mustegark men ve sukran buyurmuslardir. Zat-i melakesrat Hazret-i padisahmm
daire-i hususalanna serfehis az ve nebahat olduklan muddet zarfmda ser mesnuh yorulan
irade-i
ifade-i cenab
askir sahane tarafmdan resm-i gecid icrasma mebaseref
edilmistir.Resm-i gecide saat dokuzu ceyrek gecerek baslanmis idi. Asakir ..... padisahi
serginin yukan cihetindeki buyuk kapismdan . . . . . ederek ve bahce . . . . . . . . . . . . . . . sergiye dogru
inerek daire-i humayun
oradaki kapudan cikmislardir. Resm-i gecidin icrasmdan sonra
sergi derununda . . . . . muamelesine mebaseret edilmesine . . . . . . . . . . cenab sehriyann erzan
buyurulmus ve
zat
hazret-i hilafet penahi
ta cedarilerini
idare .
devletli cenabetli Burhanettin Efendi Hazretleri bulundugu halde saray sevket ihtiva-yi
malukanelerine ..... buyurmuslardir,
Halife-i azam efendimiz hazretleri gecenlerde ..... sergisini tesrif buurduklan esnada
itam suheda ve malulin guzat-1 Osmaniye hakkmda bir itaf mahsus olmak uzere en ..... esya
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ve masnu . . . . . bir cocugu istira buyrduklan
buyurmuslardir.

gibi bu defa dahi bir 90k . . . . . . . . . . . ....

Heman cenab vahib
padisah
ve sehriyar derya neval emir
hilafetcah ve
sultan celil ..... maali penah efendimiz hazretlerini . .. .. .. ... .. ... sevket ve ihtisam buyursun.
Amin
HODA VENDiGAR.

UMUD-U ~ERKiYE VE iNGiL TERE

( ..... ) Gazetesinin
mahberi bir kere mezkur gazeteye yazdigi bir mektub maksulde
Bulgaristan
mat bu
olan hukumet safiye-yi Osmaniyenin
ihbaren ~an .
muvafik beyanat
bulundugu ve bir takim gazetelerin nesriyat-i beduhanesini
.
eyledigi ..... edilmistir.
Haber mum-i aliye
muslim olan
(Ferdinand) Hazretlerinin devlet
matbuatmm
oldugunu takdir ettigini dahi enyan edilmistir,

.

............ .
gibi
Ingiltere'nin
en muvafik politika
.
saniye-yi Osmaniye ile munasebetini
etmek ..... oldugu bunun icin Osmanhlar'r
giicendirecek ... .. ihtiraz .. . .. lazim geldigini oyeden beri iddia etmis olduklanndan harici
politikanm islalu emrinde ..... gosterilen arzuyu 'umumiden istifade ediyorlar gerek ..... gerek
matbuat ..... arsadat cedide bulunurlar .
. .. korkusu
bazisi tarafmdan dahi memnuniyetle gorulmekte olan bu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . edecegi ~iiphesizdir.

.

Saltanat
Osmaniye'nin esas meslegi ..... muhafazasi olup bunun her tarafla
miinasebet .....
bulundugu eskaldir. Gorulen muameleye gore ..... ..... tibbiyeden
olduguna gore lngiliz
canmdan
bir muamele 'Osmanhlarca memnuniyeti
istilacab edecegine var surette mukabeleye hazir
durabilecegine suphe edilmez.
Hazarat-1 tariheyeye musteda olan Osmanh Ingiliz miinasebat sebasiyesinin nabidi
umumi ..... ve asayis umumiyenin muhafazasi nokta-i nazmndan vukuat..... ..... ad
olunacaktir.
Bu babda album ..... vukua bulan ..... gecen hafta zarfmda
sebasiyesinin en muhim kahkalanndan birini teskil etti. Kendin kemal
almmasi
.

ahval-i umumiye
nazar-1 dikkate
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TEL GRAF

ViYANA 1 NiSAN: Yedi sene zarfmda nadiye edilmek sartiyla AvusturyaMacaristan donanmasmm kemal
melbun
istigraz edilmesi amiral
meclis-i
mebusandan taleb edilmistir,
PARiS 9 Ni SAN: (Zavallmm gelecek Mayis' m yirmi ii9fulcii gunii meclis-i
cezireye huzurunda tekrar mahakemesi ..... edilecektir.
BERLiN 11 NiSAN: Donanmarun tezyidine dair meclis-i ..... arz edilen kanun lacesi
meclis-i ayan tarafmdan tasdik olunmustur.
MADRID .12 NiSAN: Dun ispanya'mn sokaklarmda bir 90k ahali tarafmdan ..... icra
edilmistir.
12 NiSAN: Pekin'de Saray krah dahilinde bir 90k hatta ..... vbukua buldugu

haber olunarak bir takim

hangileri

oldugu soylenmektedir.

PARiS ..... NiSAN: .. : (Zavalh) aleyhine cinayet mahkemesinden ..... olan hukm
mahkeme-i temyiz tarafmdan nufus edilmistir. Mahkeme-i temyizin is bu hiikmii merkum
(zavallmmn) divan-1 harb leyhine ..... bulundugundan harbiye nazm(zavalh) aleyhine ikame-i
dava etmesi lazim gelmeyecegi esbab ..... olmak iizere ..... edilmistir.
NEWYORK 11 NiSAN : Reis-i Hukumet (.....) tarafmdan ne kabul ve ne de red
edilmistir.
Ancak ispanya Hiikumeti guya ceziresine <lair enhaz edilecek tedbirin kendisi
tarafmdan teklif olunmasi taleb edilmistir.
VASiNGTON 11 NiSAN: ..... Amerika Hiikumeti tarafmdan verilen emr iizerine
donanma hareket etmistir,
NEWYORK 12 NiSAN: Reis-i .....
beyan etmekte iken ..... ispanya Hiikumeti ..
..... stiphesiz oldugundan hiikm etmektedir.

..... ..... ..... . .... olduguna dair gazeteler .....
ceziresinden cikilmadigi halde muharebenin

MADRiD 13 NiSAN:
...................... MUREKKEB ispanya'nm donanmasi
vasil oldu.
Mezkur donanmayi
Havana' dan iki zirhh hareket edilmistir.
PARiS 13 NiSAN:
Paris'de reis-i

Kralice Hazretleri'ni ziyaret edilmistir.

PETERSBURG 13 Ni SAN: .. . .. . .. .. . .... · . .. .. . .. .. .. . .. .. ... . .. .. Ruslar tarafmdan isgal
edilmistir.
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ATiNA 14 NiSAN: Yunan
olunarak tasdik edilmistir.

olarak meclis-i mebusan da ferait

WA~iNGTON 14 NiSAN: Guya ceziresi
gunden gune ve
beraber
cezirede
tahriz ad etmekdedirler.

bulunmakla

(~ERiAT-i GARABE-i NEMK)DEN
MA'BAD
Muharriri : ..... mekteb-i adadi muallimlerinden: Ali Riza

....... olarak mucerred akl dahi feran
Hak tarafmdan enzal buyurulrnus oldugunu
sehadet eder. Soyle ki: ..... alem saliah taali
ve selim Efendimiz Hazretlerinin hie bir .....
.. .. . ve hie bir kitabi matlua ve .. .
ihbar ile ihtilad buyurmarms olduklan ve bu
suretle kirk yasma vasil oluncaya kadar zat
cenab
bu gibi ahvalin
olmadigi ve
keyfiyyet mezkure kendi
dahi malum
bulundugu halde kirk yasmdan sonra
..... bulunan boy le bir kitap
olmasi . Bunun elbette
menzil bir kitap
oldugunu
delalet eder:
.. . . . .. . . .. . azim elsanm
olduguna nad
iizere bir veche ati on iki delil irad olunur.

efzun

var ise de numune olmak

Delil ol: Kiran azim esanm terakip ..... nuzul bran ..... ile mevkii itibardan sakat
olmasidir.

ZAMANIN TEFRiKASI
{:AKIR GOZLU
MUHARRiRi:
HAFIZCEMAL

Sevda birinci defa isidenler icin ne tath ! Pak.at mubtela olanlara karsi ne ..... soz !
Cenab-1 Hak herkes muhafaza buyursun.
Sevda

bir derd

insam buyuk durlu felaketler ducar

ederek

.

..... eyler.
Sevda eder ki her goncasmdan

intisar

bedkerler eyler.
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Sevda bir tank nedamet efzadur ki .. ... . .... eden . . . .. . .... zan eder.. .. .. vasil oldukca
adim bad ..... dogru ..... oldugunu tefsis eyler. Lakin heyhat!
Sevda

.. .

bir silsile-yi ensiyandir ki temas ettigi yerlere

takildigi

gerdanlan kopanr atar.
Hash Sevda oyle bir

ki: ziryesinde

olanlar tahlis

etmesi adim

!

Manzurenizde bir sevdazede farz ediniz! Kendisini bir
ve sukun
etmis cehresi
renk asliyesinigyb ederek yesile mavi sari bir renk kesb etmis
olan
ciger soz sevda
gozlerinden firlryormus gibi dide-i
bir renk
cektigi
.
olmus perisan bir halde goreceginize stiphe yok ya! Bir kere melahaza edelim. 0 bicarenin .
. . . . . vucuduyla ..... ne fark vardir?
Akh ve fikri bir haftada ictima etmis ..... ne isidir ne soyler . Binaenaleyh ne de gizli
gizli aglamakdan ah 9ekmektenn tenha mahallerde yalmzca gezerek tefrikat . . . . . . . . . . baska
halleri haz eder. lste bu
sayan olan sevda iki kisma
eder ki:
Nihat'r nadiren bag
..... cikar digerinin ibtidasi bile olum karanhklanyla baslar. Bu ikinci
bulsa bulsa .
..... bulabilir. Biri mubtelayi bazen memnun digeri
eyler.
Her iki
bir fakat yekdigeri mebamnda ktlcuk bir
olup evde
insafma
..... . Sevda'nm zahiren iki kisma ..... oldugunu henuz zeki ve beyan kalkmrms ise de bir
ikiye ..... birinin ..... ettigi arazi mazruatmi nadiren vucuda getiren ve diger kismmm ise
bile meydana getirmedigi
olup halbuki
ash birdir mel
~u
ve canuzanesi
guzel bir numune olabilir.

.
.
.
.

Mail henuz ku9uk yasmda iken ... .. . .... gaib ederek .. ... ... . . . .... oldu! Dar dunyada
yegane akrabasi bulunan ..... Bey Mail'in ducar oldugu su fezayi nekhedamndan fevkalade .....
oldu. Nihayet ..... kendi hanesine celb etmege karar verdi. Bir gun cocugun nezdinde giderek:
Oglum: Ne care! Kader boyle imis. Elimizden ne gelebilir? Emr-i Hudaya karsi gelinir
mi?
Dedigi vakit ..... cocuk goz yaslanm zabt ediyordu... ... Bey tekrar soze baslayarak.
Bak yavrum aglamaktan ne cikar? Gel seni bizim eve gotureyim de istirahat edesin .
Ben sana istedigin kadar para veririm ve her arzunu yapanml Gibi sozlerle oksuzu kandirarak
olup hanesine goturdu. Bir kac gun sonra masumun geryam
sever oldu.
Mail hane halkmdan gormu~ oldugu husn-u muamele sayesinde kemal refah ile emraz
vakit etmege ..... Bey'in yegane mahsul hayati olan cevan ile ibtidam mektebine gidip
gelmege basladi. Mailin zekaveti fikri pek parlak oldugundan okudugunu gtizelce anlamaga
haneye
etmege
eyledi
Bey Mail'in
ve gayretini hususuyle girmeye
..... beri ugrunda olan
takdir ederek mukafaati takdiyeye agar eyled. lste bu sayede
oksuz cocuk . .. . . .. .. . saadet icinde ... .. . .... olmaga nail oldu. Mail . . ... . .. .. ... .. ..... .. .. . . ....
.....gordukce ..... azim etti.
Bir kac sene zarfmda ibtidani mektebinden
MABADIVAR.
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NUSHA: 307
SAHiFE: 4

....... Gelen bahg kelam-1 mezkurun ibraz olundugu ..... munasib olarak bela ziyade
.. ... . .... kafi olan infaz .. .. . ile ..... ibaret olup seref .. ... .. . .. .. . .. .. .. . .. ... . .... delalet mezdaz
oldukca kelam mezkur dahi iblag olur . Kiran azim elsanm bu derece-i aliye-yi belagatter
bulundugu bir kac vecihle
.
Evvela
ve mahsusatm vasfmda olup fesahat

padisah
muharebe
dahi bu gibi seblerrin ..... hakkmdadir.

gibi

.

Halbuki bu misillu mesahedat hakkmda daire-i fesahat ve belagat pek ziyade
oldugundan arzu olundugu vecihle tahrik hame-i belagat ..... ..... ..... fesahat .....
mumkundur.
Cunku: . . . . . . . . . . . . . . . bu cihetle meyal ve mencezib oldugundan . . . . . her zaman ve her
bedede zahur eden semra . . . . . . . . . . . . . .. mezburenin beyanmda bir mazmun cedid . . . . . latife
mader olmustur. Sair
ise ekseriya
tedkikat ve
vakif olur
bir kimse de
husn-u tabiat olup da bu sevk efkar ile bir muddet devam edecek olursa . .. .. . .. .. sayesinde
selamet fikri vucudat zihni ..... kendisine . ... . hasil olacagmdan mesamedat mezbureden
istedigini vasif ve tarif edebilir. Ve her birinin tarifinde baska turlu hilavet musahade olunur.

.....
ru-yu

Mesea:
simdi aliye-yi rahme-i elban hazretlerini cemal
vasf ederken
kelammi
olup hafiz-i sirazi hazretleri ise aym maksad tizerine :
kemaleti soylemistir ki aralarmdaki tark azim erbab
.
MA'BADIVAR.

.
.

KISM-1 FENNi
ULUM-U FUNUN
MABADI 'iLM SERVET MELiL
MUTERCiMi: MEHMET SERiF
(GE(:EN NUSHAMIZDAN MA'BAD)

3 iHTiYACAT
DORDUNCU FASL

. .. ..... kaideyi tab bulundugu . .... olmadigi is bat zamamnda . .. .. kaidesi nihayet
derecede olmakla beraber kiymeti bu kadar . Halbuki elmas gayet kiymetdar iken faidesi
heman
denilir. ise de bu itiraz iki muhtelif fikri ifade icin kelime-i vahde
gibi
............... soyle ki : Su nihayet derecede ..... itibanyle sudan ..... olunur...... tedariki kabul
olan mikdan nazar-1 dikkate aluur ve hakike bu manaya gore ..... kaidesi pek ziyadedir.
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Lakin sudan mahrum olan kimsenin am tedarik icin ..... feda edecegi namil edilirse .....
azim bir bir kiymeti oldugu da meydana cikar
kiymeti azd1r...... bir mikdar ..... mesela :
Bir ..... veya bir surahi su anlasihr ve filvaki
bir de suyun kiymeti az veya hie bu kadar
fakat bu mikdar suyun tedarigi kadar kolay bir sey olmadigi dustmulurse faidesinin de pek .....
olacagi nezahir eder. Kiymet
haiz olan elmas
dinledigi surette gaib esash ve
mtihim
hadem bulunmakla beraber
henuz pek az takdir edilmis olan alem
insaniyetle
gurur beyhudadan 'ibaret olan bir ihtiyac sedidi
kaidesini
Buda
sahte ihtiyac ve faide ..... olup akl-1 selimin ..... ve hakaniyetin terkibatiyla onlarm zail olacagi

Binaenaleyh kiymeti olan ..... elmas halinde bulunsa bile faidelidir.

4iHTiYACAT

20 kiymet istimal ve krymet medadla
biri ..... ettigi ihtiyaci ..... ve digeri mubadeleye
oldugu gibi mubadele tarikiyle akce erzak ve

gore sey iki surette istimal olunup
mesela ayakkabi ..... ve hareketi ..... hadem
misillu esya-yi saire
yarar.

Adam
nazaren bir
kaidesi sebeb amali olan ihtiyaci def etmesi itibanyle
kiymet istimalini ve esya-yi saire tedarikine hidmet eylemesi
kiymet muhadelesini vucuda
getirir. Kiymet istimali ..... ..... ..... edebilecegi ..... .....
ayak ..... kiymet istimali
dayandrgi
kiymeti mubadele ise hem mubadelesi arzu olunan esyamn
.
mikdar mevcudiyete hem de tedarigi
teklif olunan esyamn mikdarma
Mesela
............... ayakkabi 90k ve akce az olur ise ayakkabilann kiymeti ayakkabi az ve akce 90k
bulunmasi halinde kiymetinden
.
MA'BADIVAR

MALUMAT

MUTENEVVL4'
"CELB"DEN
MA'BAD

Hal . . . . . iken ahalisinde ve bir muddet ikamet eden garbada ( ..... ) denilen ve bir sene
imtidad etmedikce ..... olmak ..... bir nevi ciban cikar ki i~ bu ciban insamn el ayak yiiz gibi
acik yerlerinde zuhur edip bazen de vticudunda hasil olur. Fakat ekseriya ..... el ve ayaklarmda
zahir olup yuzlerinde cikmasi pek nadir ise de Haleb ahalisinin hemen de hepsinin cehreleri is
bu
ile
dedigimiz mevcub hande-i istigrab olmaz. i~ bu
savasttginda biri bir
guzel benberek hasil eder. .. Hele . .. .. . .... baz1lanmn rehar he la vet
.
ikdam olan o
.
meslahat mucerred bu
kiymetdar
Hakikat bu memleketin
.
adalanndaki
al rehar zerrin uzere konulmus
halinde zan olunur .
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Bazt kimseler is bu cibarn havaya bazilan da suya esnad ediyorlarsa da hie biri
muvafik akl ve hikmet degildir. Ctmktl sebeb hava ise celik havasiyla bir
.
buyuracak . . . . . . . . . . . . . . . . .... ederdi. Y ok sudan ..... ise yine ..... tizerine ..... bir iki saat mesafede
bulunan koylerde zuhur etmesi icab eylerdi. Halbuki mezkur koylerde hie bir eseri
bulunmayan bu kadar bir ciban hakkmda denilebilir ki sari bir alet olup nazar kanun ne ash ne
de care-i tedavisi kesf olunmanustir.
Asar-1 atika ve

:

En meshurlan

sehrin
, kalmalan ile
meshed serif Osmaniye
adliye
nam-1 hane humayundur. Mezkur kalmalardan
ise
Muslumanlar olup her ikisinin de simdiki
tahkim ve
bes yiiz sene heciresinden
sonra gelen islamiyetin
sehrn vasrtada bulunup derununda Hazret-i Zekerya
aleyhisselam'm
namazkahi
on bin
is bu camiit) sene-i heceriyesinde
hafa-yi umubeden seliman ben ..... tarafmdan insa olunmustur. Bazilan is bu . .. . . . .. .. . ....
oldugunu iddia eylerler ise de ash olmatip yalmz yukanda can1 ge9en . .. .. .. .. . . . ... . .... insa
ettirdigi ..... bagcesinde mezkur ..... bina edilmesi i~ bu ... .. .. .. . .. ... sebeb olmustur. 202

tarihinde mezkur camii istanbul Rumlar'i
tarafmdan tamir ve muhren
.
badniyesi ahrak ederek 566 tarihinde Nureddin tarafmdan termin ve tasvi edilmis ve ii9iincii
defa olarak istila-yi hulagu henkammda seyis karah ..... 279 tarihinde ..... tarafmdan amar
olunmustur.
Haleb'de Misirh ibrahim Bey asarmda olan ve suriiye katmasmda emsali bulunmayan
yuz yirmi bin .. . .. . . . .. iki kath bir kisla-yi humayun mevcud olup derununda oyle bir
tadimhane vardir ki ii<; yuzu mencavaz suvari fevkalade bir surette talirn icra edebilir.Guzellik
mesahirden Nureddin'in binagerdesi olan 250 yatakh bir hastahane askeri ile
eltaf .
memul olan bir garba hastahanesi bir redif
bir hukumet konagi on alti
( )
.
..... dukkan ve magaza 246 cami ve mescid
tahsil ulum dunya icin medrese 39 hamam 21
kilise ve manastir 19 ..... 38 mehcane 2915 kumas destegahi ..... su ve hayvan degirmeni
medar 102 han 4 pamuk fabrikasi
fabrikasi bir kosele fabrikasi bir mekteb-i meliki 9
mekteb-i ibtidani birer zekur ve
mektebleri bir Fransizkan mektebi 38 gayr-i muslim
mektebi matbua (hukumetin kirat matbuasidir.) Bir saat kalesi (Hentiz insaatma baslanmak
uzeredir.) Celbi tezyin eden asardandir.
NUFUS MEVCUDA ..... :Celil nufus mevcudesi ..... ziyadesi Islam olmak sartiyla 130 ..... sendedir. Mevcud
melal saire sunlardir:
Rum
geldagi
vesaire .. Umum-u memalik-i sahane ahalisi gibi
..... zat ..... hazret hilafetpenahiye ..... ve sadakatle meshurdur.
....... ve gayr-i muslume ..... ..... olup armanileri
bildikleri gibi Fransiz ..... lisanlan da icine ..... bulmustur.

. . . . . ahalinin ekserisi Turkce

MA'BADIVAR
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Celbe dair ata olunan malumattan birinci makalemiz ahval ..... kismmda ..... rakami
(500) gosterilmi~ ise de ahiran icra etmis oldugum tahkikinden (
) bulundugu
anlasilnustir. Bu husus icin ihtar ..... celb vilayeti bas muhendisi ..... sartiyla beyan-1 teskirat
mahsusa eylerim.
1900 senesinde Paris'te kesad edilecek olan umumi sergi esnasmda ( ) kalesinin
seklini tebdil etmek uzere bu kere sergi idaresine bir kac ..... takdim edilmistir. Bu layhelerden
birinde sergiyi ( ) ..... edilen ..... demedikleri haline ifrag etmek ikincisi ise ..... yaldizla yaldiz
teklif olunmaktadir .
....... kabul edilmemis olmakla beraber ( ) ..... kumpanyasmm sergi esnasmda ..... iki
bir manzara vermek

bulundugu

.

Hatta kalenin birinci fethinde album icra edilmekte olan insaat maksuduna ediliyor.
Misir' da icra edilen son tahrir
kadmlardan 190,000 kadar ziyade etmis.
_
yemek arabalan varm1~
gece fabrikalarda cahsan iscilerin ..... giderek oradan
verilen
almak ve sahiblerine gotiirmek uzere ..... edilmistir.
1794 senesinde Ingiliz lisam istimal edenlerin mikdar . . . . . . . . . . . .... tecavuz etmez iken
1897 senesinde Ingilizce soyleyenlerin adedi 110 ..... cikrrustir.

i'LAN
Sabah gazetesi muharrirlerinden ..... Tevfik Beyefendi'nin Yunan muharebe .....
tarafmda vukua bulan dort ayhk seyahati esnasmdaki
olmak ve tarih harbin his kismi
bulunmak uzere bu kere nesrine ibtidar eyledigi ( ..... bir
ve dort ayhk seyahatim) nam-i
resale bu kere ..... Sabah Gazetesi matbaasmda ..... tab ve hafta ..... nesr ediliyor.
Kirk ..... 'ibaret olan bu eserin ..... icraatiyle beraber ..... 14 guru~dur...... olacak
zevatm(dersadette sabah gazetesi muharrirlerinden ..... Suleyrnen Tevfik Bey Efendi'ye)
muracaat ..... eyleriz.
AHMET DERViS
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NUSHA:308
SAHiFE:1

ZAMAN
8 ZiL HECA 315
17 NiSAN SENE 314
29 NiSAN SENE 98

i~ bu zil hece
gare-i garasi Cuma gecesinden
olarak
.
..... mahkeme-i seriye cenab-1 aliyesinden ..... olan alam ser'i mukneza-yi
sehr-i serif-i
mezkurun dokuzuncu yannki Cuma ertesi gi.ini.i .. .. . ve onuncu Pazar gilni.i de .. .. . azna-y1
meyamm azayadur.
Bu vesile ..... ile arife ve bayram hakkmda bir kac soz soylendigi mi.inasib gorduk .
Yannki Cuma ertesi arife ..... olunan bir gundur. Arife dedigimiz vakit seker bayrammm bir
giln evvelki yani Ramazan-1 serifin otuzuncu gilni.i zan etmeyiz!
Arife bir . . ... ki bu yalruz ..... . .. . . dokuzuncu gilnilne aid olabilip mamafih ekseri
gazetelerden alil husus efvah alineden isidip ve bellegimiz Ramazan Bayrarm arifesi degildir.
Gelelim aid ..... Pazar gilni.i ..... yani Kurban Bayrarmdir. Bunu size soylemekten
maksadmuz . .... sasirrms oldugundan degil Su gun hakkmda size bir iki malumat me fide
vermekten ibarettir.
Kurban Bayramr'nm Muslumanlarca adet degil
emr olmasmm hikmeti nedir?
Sizden soracak olsak suphe yoksa hie biriniz bu suale cevabda sikmti cekmeyeceksiniz
Binaenaleyh size bunun hakkmda verecegimiz bir nebze malumattan dolayi "Kurban Bayrarm
Tarihi" yazacagiz zan etmeyesiniz! ...
Zaten iki yasmdaki bir cocuk bile Kurban Kurban Bayranu'run hikayesini isitmis ve
bellemistir. Eger icinizde bilmeyen varsa Mevlud-u Serif kitabma mi.iracaat etmesini tavsiye
ederiz.
Kurban kesilmek her vakit caiz ise de zil hasenin onuncu gilni.i kesmekteki fazilet bir
sebebe ..... ki: Bunu siz siz ki dahi bildiginizi teslim ettik!..

lste o vukuattir ki Hazret-i ismail
aleyhisselam tarafmdan
mahallede
olunmak i.izere iken
..... olunmustur.

hazretleri peder serifleri hazret-i celil
mekke-i mekeryeme iki saat mesafesi bulunan bir
bir kucuk
Hazret-i ismail aleyhisselamm
.
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Gerce bu bir
beni,
hayvanati beka-yi meseriye sevk edecek vaka ise de
mezkur kucuk ..... dolayi Hazret-i ismail aleyhisselamm halasi gibi bir meseret-i azime buna
karsilasmca o meseretten nasi
.
Iste bunun icindir ki Musluman olan bir kimseye isbat resd ettikden sonra kudreti var
ise her kurban bayrarm ..... Kurban eylemesi alzemdir. Kadar . . . . . olunmayanlar dedigimiz
vecihle mustesardir! ..
Aidazhi yalruz koyun kesmekle mi olur diyeceksiniz degil mi? .. lste simdi bizde bunu
soyleyecektik! ..
0 halde mekke-i mukerreme (
Yarm
. . . . . dahi

aliyede butun
ikna etsek yere dusmez

)nin yarmki haline bir goz gezdirelirn!..
hmcahmc
ile memlu olduktan baska
~ayane bir haldedir.

.

Ay!. .. cBundan ..... !. .
Elbette!.. Bu kadar para sarf ederek dtmyamn bir kosesinden gelip
oraya
mekke-i mtikerreme ..... Allah'i ve medine munurede ravza-i mathireyi ziyarete gelirler.
Peki!.. Yalruz ziyaret ederler de giderler mi? .. Hayir hayir!.. Bakimz size soyleyeyim
..... kapisinda durup etrafa bakimr iseniz
serifin
olarak yurtimekte
bulunmus oldugu halde ..... onunden gecerek gitmekte oldugunu gor-Uyorsunuz!...
Gidip gormeyenlweriniz tabi bu gidisin ..... avdet oldugunu dusunun ise de bilenleriniz
..... avdet etmeyip irfana cikmak uzere
gitmekte olduklanru derhal anlarlar.
Yann irfata hasil olabilenler . .. .. bulunan . .... .
cadirlardan baska .. .. . irfanm
zaruresinde bulunan kesanm arasmda ve celilin ta ortasmda
bir beyaz tasi goreceklerdir ki:
Gerce bu tasm s1mru . .... . .... tarif edecek olsak kocaman bir tarih yazmak demek olacagi
cihetle meskun
gecmemek uzere yalruz sunu soyleyelim:
adam pederimiz ve
.
. .. ..
mizin carundan . .. .. .
siirede hasil olan
vermis olan bir
mubarek
olup o tas ise buna bir nisaneden baska bir sey degildir!..
Binaenaleyh ..... orada ..... dogrudan dogruya ah van
ibaret ise de bu gun o mahal-i mubarekeye giden
gece orada
'Irfanda

bu kadar

yekdigeriyle
irfanda

..... . ....
.

mi cikar?

Hayir ! ... Hepsi birden cikmazl
Y alruz

olan

cikabilip hanifi olanlara ise cikmak

caiz

olamaz!..
Bununla beraber
olduklan halde
sadalan isidilir
ki: Tekmil
beyaz ahramlara burundukleri gibi o koca
ayak uzere duruslan
.
kemale varrms oldugundaki manzumesinden baska bir .. .. . temasasi var ise ahramlarmm
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uclanm sallayarak
buyuk hendekler

bizim burada kurban kesme gibi degildir.l.. Acilan buyuk
kesilmis koyunla dolu gibi daglar asa ..... baskadir.

Demek ki irfann gayr-1 bir de
nail olmak
var imis. Soztt uzatmayahm!..
Soze bunlan soyleyiniz. Maksaduruz irfamn yalmz
mahsus olup
.
..... oldugunu bildirmek idi. Madem ki bunu dahi soyledik
cumlenize tebrikten
baska bir soyleyecek sozumuz kalmadi.i.c,.. . . . . . bu gibi senelere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mesud
eylesin .. Amin ..

iFADE-i MAHSUSA
iSBAT-1 OSMANiYE-Yi CELiLE

Bazi gazeteler vardir ki ne~r ettikleri efkar
alem-i matbuati
Bazi cerideler vardtr ki:
............ bela-yi cinnet saikasiyla devlet ve milletimizin
nihayet mahv ve
olmalanm
de bulunurlar.
Bazi hezyan nameler vardir ki:

ederler.
dusmeleri ve en

NUSHA:308
SAHiFE:2

Tesvigat
..... kalmiyor.

kapilarak

elinde ne~r etmedikleri

yazmadiklan egavat

Bazi
vardir ki (himmet) gelmesinden mana-yi hakikisini
bilmedikleri taharatm bile suret-i icrasma vakif olmadiklan halde guya
ellerinden
gelen melakat-1 cehelahe bi.. ... derc etmekten geri durmuyorlar!
Bu gibi mahi-i millet harm nusraniyyet harec-i beseriyyet olan ..... makulalannm efkar
sakimalanna her ne kadar eshab-i vicdan zerre kadar
itibar etmezlerse de sacaklan .
fesad sayesinde zanen mayeleri buzuk bir kac rezil
de kandirmak ihtimal ve ihtiyatma
.................... mudafaa-i millet perver
oluyoruz!.
Efkar-1 cananelerini ne sayede nesr ettiklerini henuz arz ettigimiz refadat hakikiyeden
musteban olacagi vecihle bu gibi ..... devlet ve milletin samurlartna akil ve fikirlerine ..... tan
oldugundan ne soylediklerini bilirler ne de yazdiklanm anlarlar bir takim
.
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Bunlar (Osmanh) nam-i celilini gtmunden harab etmek millet-i Osmaniyemiz'i
ecnebilerin tahattut idare-i zalmanelerine tevdi etmek iste bu surede de baslanna sapka
giymek kadmlanrmzm carsaflanru da crkartmak velhasil ahkam-1 islamiyeyi
terk ederek
meram ecnebiye-yi kabul gibi
ve serbest efkar arzusunda bulunan rezil
Fakat 'umumu memalik mahsusa sahane . . . . . . . . . . kavanin . . . . . ve Osmaniye sayesinde refa hal ile
yasadiklanndan bu gibi fenahklara arzukas olanlar tedabir-i Hazret ..... setam nemresi olarak
emellerine muvakkif olamadiklanndan icin icin yamp duruyorlar.
Iste bu sebebe . .... ki sevgili hukumetlerini vatanlanm terk ederek memalik-i
ecnebiyeye gidip Osmanhlar'nmz dusmanlanyla birlaserek fikirlerini alarak nesr ediyorlar. .....
. . . . . eskar
bir kere dttstlnelim denmez.

efkar

Lisammiz ayn kendi . . . . . . . . . . . . . . . baska hie bir ~ey dusunmeyen bazi . . . . . . . . . . . . . . . . ....
nasil oluyordu. Milletimizin menfaatini terfisini mevcub oluyor.

0 ecnebiler ..... ki bir asirdan beri itrazmuzm care-iyeganesi terkimizin
hakikiyesini dtlsilnilp turlu turlu entrikalar ihtilaller ..... dolaplar kuruyorlar!

mana-1

0 ecnebiler dinlemiyor ki bes paraya muhtac dilenci bir Yunan hilkumetine lazim
gelen tesvikat ve malunat ..... ve madiyede bulunarak saye-i Hazret Padisahi da sah sanh
muharebemizi tevlid ettiler.
Buralan gunes gibi meydanda iken utanmak
bilinmeyen
ile
Bu gibi denait
erba-yi olan onlarm fikirlerine hidmetten geri durmuyorlar. Acaba ne vakit akillanacaklar da
sag ve sollanm anlamaya baslayacaklardir.v.... tesvikat millet ve imtiyat seknaneleri
.
oldugunu goren bu gibi ..... fesad ve rezalet ne vakit
.. .. . .. .. . terk . .... rezalet
eyleyeceklerdir. Bunlann mecnune hareketlerine bakib da ve
olmamak kabul degildir.
Fakat iskalin delilin cocukluk selameti olarak irtikab etmekte olduklan fezahat ve rezalden kat
bed feragat etmeleri ..... her zaman ..... zeban etmekteyiz.
Ay asbab ..... !
Bu gibi efkar-1 sekimane besleyen erbaba
bir takim
millet eska-yi
Ne
Allah
ne de
tasdik ederler...... .
iseler de
9ar~1S1 olduklanm bilmek
icab eder. Acaba bunlarm icinde tamamen bir Muslim gorebilir misiniz? Asla!
Hepsi rah hedaitten ..... ile mevcub tehlike yollara sapdilar,
Bunlar edebsiz ve namussuz cigerleri bes para etmez vilcudlanndan devlet ve millet
istifade etmez ..... delil pek pantolanlannm vilcudlanmn arkasi yirtik perisan bir takim ..... ve
, devlet ve milletimizin haini derler ki . .... ... .. olmadiklan cihetle ... .. . .. .. insaniyyet ve
medeniyetten
.
Ey bos fikirler! Pek iyi bilmelisiniz ki bir devlet ve milletin paidar olmasi
sevketi kucuk buyuk yekdigeriyle ithad ve atfak ederek . .. .. hukumdan . . ... arz
etmektedir. Bu usul mtihim hukumat hazira ..... hazirdir.
Halbuki biz ahkam karaise ahadis . .. .. . .. .. . .. .. celilesine
efendimize itaat
sadakat nesanede bulunmak mecburiyyet

san ve
tam

. .. .. ru-yu zemin
.
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Bu hal
cidden aciyahm, Aglayahm . Cunku efsadat-1 ecnebiyeye kapilarak
nesriyat bedhuahaneye kiyam edenler sacaklan ( ..... ) sayesinde gunden gune Osmanh
milletimiz arasmda nefrika ve ..... dusurmck arzusunda bulunurlarsa da tedabir-i saibe-i hazret
cihandan da nail emel olamayacaklan
Iste bu gibi nesribat-i fasdeye ihtisar ve
vicdanlanru _ Eger varsa _ lekadan etmege curret eden ceraid rezalet . . . . . verdigimiz tefsilan
tamamiyle cami cebaid olup hirer
.
Bu gibi gazetelerin efadat-1 sakimenelerini ve cidden ahali olan Osmanhlanmiz zerre
kadar dinlemezler ve o ..... ..... . .... sahip ve ..... . .... bi-samurlanna lanet havan olarnktan
cekinmezler.
Hakikat halde bunu nabid eder.
( )
yalruz
hakkmda istimal olunmasim bazi
tavsiye eder ve saire
mahlukat hususunda sarf edilmesini her ne kadar men buyururlarsa da bu gibi ashab rezalet
bir
ve
ibaret olduklan cihetle
kahr birileri bu kadar . Bu cihetle
.
.....
aferin.
. . . . . . .... kiyafetli . . . . . . daha dogrusu ..... haneye layik isek rezil . . . . . . . . . . . . . . . . .... yuzunun
..... akil ve fikirden
.
Efkar-1 fasdelerine bakihrsa
bunlar hususunda olamanuslardir.

hazretleri alem-i beseriyyete

akil buyururken

Nasif giizelce guzelce dusunelim. 'Akl ve zihinleri olmayanlann sarf ettikleri efkar ne
..... hie boy le fikirleri dinleme dinleme deli akkadaslan
Ashab
ve basiret bu gibi
tesriyat var ..... cehalete ve sanaatkaraneye ..... etmezler.
Tab olacaklar. Yuz binde ..... deli edebsiz namussuz eskay beseriyettir.
Her ne kadar bu derece . .. ..
. .. .. edabe megafi ad edecek bazi devlet hainleri
bulunacak ise de bu gibi igfalat
erbabai olan hasrat besere ancak
.
bi ..... bildigimizi guzelce ..... etmelidirler. Soyleyecek ..... edecek hem de ..... alacak daha
pek 90k
var ise de artik simdilik
beyan-1 efkar ettik.
Simdilik ve . .. .. .. .. .
..... smda hadem
olan
(
var

. . biraderaneyi viicudumuzun fikrimizin her zerresinin . .. .. ve
.

) efendimiz hazretlerinin saika ..... ser ve beyane mecaseret ederek tarif-i rezalet
istikameti
.
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ZAMANIN TEFRiKASI 37
SAAKA-i SEVDA
MUHARRiRi:
KIBRISLI M. SADREDDiN

Sadeddin evet pek paralannuzi da aldik diye cevab verdi. Bir iki saat ..... etti. Gunes
nurlanm ..... zemine dikmis her zerreyi ..... ettigi: Haci Ferhad kapudan girmisti. Bicare
Haer Ferhad merdivenden cikarken nehali sab' ..... oksaya oksaya uyutturacagnu .....
ediyordu.
Ortaya girdi...... . .... Nehali'de fena halde ..... gorunce birden bire durdu. Nazanm
Nehal'e 'itaf itti. Nehal'in gozleri ..... acik ..... uclanndan yas akiyordu.
Haci Ferhad saskin saskm kostu hemen ..... zabitaya ihbar. Derhal hukumet tarafmdan
bir doktor bir komisere bes alti polis jandarma bir de( ..... ) gonderilmis idi.
Haer Ferhad: Aman doktor bey ..... olan yiiz elli ..... merhamet ediniz de kendisini
candan tedavi ediniz.
Doktor- ( ..... ) Efendi ..... merak edilecek derecede tehlikeli degildir.
Fer had : Ah : Aman doktor Beyrica ederim.
Doktor . .. .. nasif etmeyiniz .. .. .. . lakin . .. .. .. . . . . ... . .. .. . . .... butun butun .. .. . sebeb
olmusda onun icin boyle yalan
emin olunuz ki bes on gune kadar kesb 'afiyet
edecektir. Mamafih simdi bunu
ile hastahaneye nakl edlim.
Ferhad Bey: Iyi.

Doktorun emri uzerine Nehal'i sedye ..... edip goturduler.
Doktor Faika Hamm'm da yamna gitti. Vucudunda saph olan hanceri cikardi.
Kornisere teslim eyledi. Muayeneye basladi. Agzma bir ayna tuttu. Sonra Haci Ferhad'a
bu olmus mamafih bu hamm kizmm gogsunu parcalayan felek kurbam degil suphesiz ki
bunlan ayn ayn adamlar .. .. .. Bir de odanm hali elbiselerin yanmasi bu sozumu esbab
eder. Elbet bu bir kisinin cesareti degildir. Ne ise bunu kanun adalet meydana cikanr.
Bu soz uzerine Haer Ferhad fikrini toplayip evet burda Sadeddin isminde bir
hidmetkar var idi.
Doktor: ihtimal ki bu cinayeti o irtikab etmistir.
Haci Ferhad: Evet evet hie suphe yok. Mutlak o canidir.
Doktor: ..... elbet hakikat zan eder.
Evden ciktilar, Ferhad merhumeyi razi ettirmeye mi?
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Birden hire komiser Efendi kanun ..... musaade etmez.
Ferhad: Gozlerini acarak sert sert hen harurmyim hen de

goruyorsunuz?

Komiser: Size cani demiyorum. Mamafih siz gidemeyeceksiniz.
Ferhad: Hayir bir vakitte kabul etmem

oldurecek alcak degilim.

Komiser: Size resmen kanun namma soyluyorum ki gidecegiz.
MA'BADIVAR.

NUSHA:308
SAHiFE:3

....... mecburiyyet hissettik...... ..
olarak tahzib-i ahlak edeceklerdir...... ..
.
boyle surelerini meydana koyarak efkar-i hmayet ve rezalet
ettikleri gorulur veya
haber ahrsa -baska baska planlar usuller ile- .. .. . . .... bir zaman va iman ile gozlerinden
simsek teskilat-i demagayede kuva-i agliye-i ..... ve mecnunanelerini sarsmcaya kadar
agizlanna carpacagmuzr simdiden ihtar ederiz.
Bak! ..... ahlak ve ..... istigamet ve devlet ve milletimize medyun bulundugumuz .....
..... celilede ibraz-i sadakat etmelerini 'alem ifaniyet ..... tavsiye eder ve bu kaderle harum
..... nacizane eyleriz.
Cenab-i Hak ve Feyyaz mutlak ..... hazretleri padisah adalet ..... ve sehnesahi maarif
..... Efendimiz Hazretlerini carh-i kainat
ettikce makam-1 hilafet-i celilede paidar
eyleyip dusmanlanru kahar
.
(Padisahim <;ok Ya~a!)
HAFIZCEMAL
.. ( ) refikimizin bu babdaki tesriyat
mvcub ibaret ve Jon Ttirkler gibi
edebsizlere medar
ve ifade-i mahsusamiza birbir han-i hakikat oldugundan bir
.
sahife-i mefheret kalmdi.
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Kibns'da nesr olunan (Kibns Gazetesi)nin son nushalanndan birinde Girid meselesi
uzerinde okuduk
ettiklerinde her memlekette ahalinin iki firkaya aynhp bir firkasmm
hiikumetle hem
digerinin ..... olacagiru mukaddime olarak temdih olunuyordu.
Bir memlekette ahali iki firkayi degil yuzlerce firkaya aynlabilir ve bu kadar 90k
firkalardan onda dokuzu da hiikumetin tarafdarlan yalmz mevki-i iktidarda bulunanlardir.
Onlara ..... eden halk ise ekseriyat eshab agrazi taklid edenlerdir.
Memalik
fark
um um en ve daima hukumete kendileri gecmekten baska
bir maksada malik degildirler. Bazi esas maksadlan yalmz ..... sahsiyedir. Ne vakit
hiikumetlerini memleketserini bir muskilat sarsa derhal aralanndan ihtilafi def ederek
ithad ederler...... .
ettikleri hiikumetlerine
olurlar.
insan Avrupahlar'm bu haline ceryan olur. Ctlnku memleketlerinde muskilat olmadigi
zaman da hiikumete muhalif olan firkalann
tadkik eden bir adam korkmaz
.
baska bir seyine hidmet etmedigini ve hie bir firkamn his alasi ile . . . . . . . . . . . .... milnasebeti
olmadigmi ..... ettigi halde o kadar igraz-i dunyaya hidmet eden firkalann muskil zaman
..... vatan tamyacaklanru hie tahmin edemez.
Memalik-i Osmaniye'de ise ahval tamamiyla
Memalik-i Osmaniyede hie bir
zaman hiikumete taraftar bir firka olmayip ..... isittikleri de mevkii iktidara ..... olur. Ve
ortada eger bir fenahk varsa
esnad edrek kimse kabahati uzerine almayarak
.
cahsan bulunmaz. Fakat bu
cehlesi de asude zamanlarda ..... meydana gortmmezler.
Ne vakit harci bir muskilat zuhur ederse hepsi meydana cikarak muskilati mevcudeyi
tezyide ve mevcudiyet maliyeyi ..... bir haide getirmege ..... ederler. Hukumet .....
muskilati ne kadar cahsirsa o ..... o kadar cahsirlar.
Hukumette terk . . . . . . . . .. yuztmden ugradigi muslati bertaraf etmege gayret ettikce bir
takim
ash olan
diger
icin ifade
ederler
eden bir terk
icinde
..... dusman bu gibi
mevcud oldugunu gordukce terk olduguna pisman olacagi gelir.
-09 dort senedir Memalik-i Osmaniye icinden cikilamayacak derecede muskil bir
takim . . . . . .
maruz
Butun asude zamanlan sukut ile gecistiren bir takim
ve sait
. ... . ile .. .. . . .. .. fesad .. .. . ne~r ve nemas1m yikiyprlarrms gibi Anadolu . ... . zuhuru ile
meydana atildilar. Hukumet o icinden cikilmaz ..... def ettikce bu edebsizler edebsizligi
artirdi. Yalmz Miisliimanlar'm degil butun Osmanhlar'm ytiztintl gulduren ..... . .... ve
sevda bozuklan aglatti. Yunan Muharebesi'ndeki
..... Osmaniye'den
bu herifler
Yunanhlar'dan daha ziyade mahzun oldular.
Bu gun meydanda bir Girid Meselesi
..... ediyor. Devlet var
vererek bu
hal etmege eahsiyor. Tedarikat harbeye
karsisma cikacak bir
ibraz ediyor......

. .. ..

.. . lste himmet celile

mevcuddur ki bu mesele devletin hayat ve .....
meseleyi menfaat-i Osmaniyeye muvafik surette
ile ugrasarak muhafaza-i memalik icin
.
.
sazlann tellerini
.

Almanya ve Avusturya gibi iki devlet

adasi olan

Girit sulanm terk ettiriyordu.
Ashab ve cedan olanlar <linen kanunen ..... htiktimdan daima ..... etmededirler.
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HA V ADiS-i MAHALLi

Nisan-i zisanmm rutbe-i saniyesi hamlelrinden Ha~metli Kralice Hazretleri'nin cezirei Kibns vali ve serdarlan asaletli seyr (
) hazretleri canmdan zat-i hasmet-i
semet-i hazret-i Kralice beni lutfen ve german cezire-i Ktbns serdarhk ve valiligine ve
cezire-i mezbure htiumetin nam-i narm hasmet meyilerine olarak idaresine nasb ve .....
buyurmus olduklan hisisiyle cezirenin idare-i hiikumetini bu gun ..... ve teslim etmis
oldugu . .. .. Kibns ... . . i~ bu beyanname ile ilan ve alam ve bu kesb .. ... ile ..... icra-yi
hareket edilmelerini . . . .. memurin hiikumetle . . . . . hazret kraliceye vesair sene
cezireyelerimizin ve ... . . eylerim 1898 senesi ~ehriyanmn isbu yirmi uctmctl gunu
Tuzla'da ..... olunmusdur.
(..... )

Hasmetlu Kralice Hazretleri'nin Kibns vali ve serdarlan ( .....) ve ( .....) nisan-i
zisamntn rutbe-i saniyesi hallerinden
ve (
) hazretleri is bu 1898 senesi
Tuzla'da ..... olunan meclis-i icraatte cezirenin idare-i hukumetini ..... eylediklerinden .....
babda mumin olan ve
icra buyurmuslardir .
............. ..... olmusdur.
Mustesar-i Vilayet
Vali-yi me~ar-1 aliye hazretleri gecen Carsanba gunu sabahleyin ceziremizin Tuzla
iskelesinde .. ... . .. . . . .. .. . .... memurin hukumet tarafmdan istifayan olarak dogruca Tuzla
Komiserinin hanesine . . . . . ve bir muddet aram ve istirahat eyledikten . . . . . beyannamede
zikr oldugu uzere resm tahligi dahi icra olunduktan sonra merkuz vilayet olan sehr .....
uzere oradan hareket ve yan yolda suvari zabiti Mustafa Sevki Eendi
sehr
..... ve Lefkosa komandam ..... bir mufreze ..... bulundugu halde istikbal olarak Lcfkosa'ya

Pazar ertesi guneyde meclis-i kavaninde mevki-i reyasette bulunarak cezirenin
mesuriyetine ve ahalinin terkiye-i ahvallerine ve muad sairesine himmet ve gayret
edecegini
cezirenin her tarafim
lazim geldigini beyan ve binaenaleyh meclis-i
kavanini erken bir vakitte
eksik satirlar var
.
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Niisba:308
Sabife:4

Ahval-i mebda ve maad ve ahkam ..... defat ile tekrar etmis ve mebarat ve beyanda
icaz
hi tab
tekallum ile
olmus
fesahatin nihayet derecesinde
.
olarak

asla ..... gorlilmerni~tir .

....... beyanat-1 kiraniye icab abadat tahrim ve hayvanat ..... ahlak his ve tergib terk
dunya ihtiyar ahrat uzerine maksur olup bu misillu emvar ise taklil fesahati mevcub olur.
Bunu icin bir sair kisaca veya bir
mesail
olmak uzere dokuz-on
.
.....
: Kisaca yazmas1 ernr olunsa aciz olur
eksik satirlar var
.

ASK HiY ANIN RUYASIDIR

On bes yasinda idim. Fikrimi zihnimi okumaga, yazmaga, hazir etmis ve her sabah .....
. . bir saat evvel
cikanp
husus olan dairemin
onunde oturmak
..... nazar . .. .. . .... gecirmege
giyinip mektebe gitmegi kendime bir vazife-i maksuda
edinmisidi.
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SONSOZ
Yaprms oldugum bu calismanm Kibns Turk Tarihi'ne ve Ktbns Turk Edebiyati'na
faydah olacagmi inamyorum. Yapnus oldugum bu cahsmada bazi eksiklikler de
bulunmaktadir. Umanm bu cahsrna uzerine baska cahsmalar da yapihr ...
Benim temennim bu cahsmanm gunumuz insanlanna 1~1k tutmasidir, Eger eski
kiilti.iriimiiziionemsersek ve eski kultnrumuzu bu gune tasirsak kulturlu bireyler olarak
yetisiriz ...
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