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Hakkı ödenmez babam Hasan Gözlü'ye ithaftır.

Önsöz

Tarih kendi seyrinde su gibi akıp giderken, biz insanoğlu nelere şahit oluyor, neler görüp
neler yaşıyoruz. Çoğu zaman bu akışı kelimelere yükleyip anlam kazandırıyor, kimi zamanda o
an da bırakıp unutmaya yüz tutuyoruz. Yıllar belki yüz yıllar geçtikçe geçmişe duyulan merakı
nasıl bastıracağımızın yollarını arayıp duruyoruz. İşte bu mezuniyet tezi bahanesiyle Devlet-i
A..liye-yi Osmaniye'nin Kıbrıs adası üzerinde ki faaliyetlerini, diğer devletlerle olan siyasi
ilişkilerini, halkın sosyal yaşantısını, günlük hayatın getirilerine kimi zaman gülümseyerek kimi
zamanda eleştiri oklarını yönelterek günümüz alfabesine aktardım. Koca bir tarihin sayfaları
içinde olaylara adeta tanıklık ettim.Özellikle Teselya kıtasının Yunanistan'a verilip verilmemesi
üzerindeki büyük kavgaları günümüze taşımak ,tarih için kadar önemli olduğunu fark etmek ayrı
bir gururdu benim için.
Dört yıllık eğitimimi tamamladığım ve hala üzerinde yaşadığım adanın 1897 yıllarında
her türlü imkandan uzak olmasına rağmen yine de mükemmelliği gazete sayfalarına yansıtan
gazete sahibi Kufi Zade Mustafa Asarı ne kadar merak ettiğimi dünyanın hiçbir sözcüğüyle
anlatamam! Gazetesinde ki haberleri son derece objektif olarak yansıtan, devrin dilini muntazam
bir şekilde okuyucuya sunan, onların milli duygularını yüksek tutmasını her gazetede hatta her
cümlede sağlayan,günümüze kadar gelmiş belki de en müstesna gazetecilerden biridir. Bu
sebeple bir asır öncesinde ki bu gazeteyi günümüze ulaştıran Mustafa Asarı rahmetle anıyorum.
Her türlü meşakatin yollarımızdan eksik olmadığı bu dönemde bir hayli yorucu geçen
koca dört yılın sonuna gelmek her ne kadar üzücü olsa da bir yandan da öğrendiklerimizi
aktaracağımız günleri bende herkes gibi sabırsızlıkla bekliyorum.
Aslında bu tezin sergüzeşti ile ilgili anlatılacak o kadar şey olmasına rağmen aynı şeyi
yazıya aktarmanın o kadar kolay olmadığını hepimiz bilmekteyiz. Bu sebepten dolayı son olarak
bu çalışmam da bize öncülük eden Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Bülent
YORULMAZ'a ve Bölüm Başkan yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ali Efdal ÖZKUL'a ve her türlü
maddi ve manevi desteklerini eksik etmeyen başta ailem, arkadaşlarım Enes, Halil, Selma ve
adada ki güvenli limanım SEZER ailesine sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim

BİRSEN GÖZLÜ
21/07/2005
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KIBRIS
Mahall-i Müracaat

Şerait-i iştira

idarehanemiz Kıbrıs
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Ceziresi'nde Lefkoşa
Şehri'nde Sarayönü

Lefkoşa için bir seneliği beş şilin
cezire dahilinde kazalar için sekiz
şilin memalik-i Osmaniye için posta

meydanında daire-i
ücreti ile beraber bir seneliği kırk

mahsusadır. Umür-ı İdare ve

sekiz kuruştur. Osmanlı posta pulu
tahririye için matbaa namına
dahi kabul olunur. Nüshası (bir
müracaat olunur. Gönderilen
kuruştur) Der-saadetde Diyarbakırlı
evrak gazeteye derç olunup
YusufEfendi'nin köprü üzerinde
olunmamasından matbaa
Adalar ve Boğaziçi iskelelerinde
mesul olamaz. İlanatın
bulunan kütüphaneleri ile Edirne'de
beher satırından iki kuruş
Muhammet Tayfur Efendi'nin
alınır.

kütüphanesi 'nde fürühat olunur.

(Şimdilik haftada bir defada neşrolunur.)

28 Haziran efrenci sene 1897(siyasiyat,edebiyat ve fünundan bahseder)
1 6 Haziran rümi sene 13 13

İFADE-İ MAHSUSE
Bu gidişle halimiz ne olacak?
Bir müddetten beri hemen cezirenin her tarafından Lefkoşa'da
şekavetkarane

asayiş-i

umumiyeyi

tehdit

etmek

radesine

vardığından

vak'a gelen halatı
bu babla

islahiyenin tercümanı efkarı olarak hükümetin nazar-ı dikkatine mütalatımızın

ahal-i

arz etmeği

vazifeden addederiz.
Geçmiş ahvalden sarf-ı nazarla bu sırada rum ahalisi tarafından İslamlar hakkında
irtikab olunan harekatın şerh ve beyan etmek ile iktifa etmeği münasip görüyoruz.
Sözümüzü bila istisna büt1:!__n ahaliye atfettik Çünkü İslamlara karşı vuku'a gelen
şekavetkarane harekat ve tahkir amaz mualamat ile hissiyat-ı insaniye,vucubet-i

milliyeye

münkeser nımayişat rum ahali ser amadenin gözleri önünde icra olunduğu ve her vaka derhal
şuyu bulduğu halde bunların önünü almağda

himmet ve gayret anlaşılıyor ki ahvali mesrude

günden güne tezayid ve iki sınıf ahali beyninde Yunan naşı hasılı tabi olan burudet teşeddüt
ediyor.
;

Muharebe-i

ahireden

uflüyesinden bir derece

paine __2ugüne gelinceye

.--daha ileri gelenlere

değin Rum vatandaşların

tabaka-ı

varıncaya kadar her yerde İslamları birer suretle

tahkir ve bazen darp ve katı cinayetlerini dahi irtikap eyledikleri görülüp işitilmektedir.
Husumetler kuralca mağruretlerin şerefine olarak geçen Çarşamba günü icra olunan
enlikte seyir ve temaşa için Rum mahallelerinden

geçen kadın-erkek İslamlara karşı tahkir

- --

~miz haif Anadoluda bulunduğu ve hoca takımına taş ve araba içinde bulunanların üzerlerine
yanmış kibrit atıldığı, dün iki zenci müslümanla ahbabımızdan Tahsin Efendi'nin mahkumu
darp ve taş ile başı cerh edildiği görülüp işitilmiştir.
Hükümet ne yapıyor? Polise müracaat vuku bulur ise şahit arıyor, şahit bulmak müşkil
değil gayr-i mümkün olduğu için şikayet meskut anhu kalıyor.

'"t

Hükümet rüsemma bir beyanname neşri ile, şöyle olur ise böyle olur gibi ahaliye ihtar,
iafe etmek istiyorsa da bunun bir temayüşten ibaret olup semeresiz kalacağına kadi tecrübe
~

~

kani olmuş olan halk aksi hareketi ihtiyar etmekten içtinab etmiyor.
Bu gidişle halimiz ne olacak?
Evet, Rumların serkeş ve edepsizleri harekatı şekavet karanelerinde

devam ahali-i

seramedan bunlara icra-yı nasihat etmeyerek sukut-ı ihtiyar ve hükümet-i mahalli dair tedavir
lazıme-i seria ve şedideye müracaat etmeyerek akmaz-ı ayn eder ise neticesi vahim bir haletin
vukuundan elbette korkulmalıdır.
Bunun için çare aramak bizim vazifemiz olmadığı gibi icrası dair bi'l-tab (Tabiyatıyla)

hükümet-i mahalliyeye ait bulunuyor ise de bizde halisane havadis-i mahalliye kısmında beyan
ettiğimiz Baf kazası polisi usulu idaresinin belki bir derece daha ciddi olmak üzere Lefkoşa'yla
beraber sair kazaları teşmilş ve tatbikini tensib ve temenni etmek isteriz.
Ahali-i islamiyenin;

milliyet,

itaat ve asayiş perverliğinden

bahs etmeye hacet

göremeyiz. Çünkü hükümet-i mahalliye bu hakikate tamamiyle muttali olduğu gibi aksini iddia
edecek bir fert bulunamayacağına
Elhasıl

hükğümet-i

eminiz.
mahalliye

bilhassa

İslamları

dinlemeli

düçar

oldukları

haksızlıklarından, heyecandan, fikir perişanlığından halas ederek hükümete karşı besledikleri
emniyet ve hürmet-i mahsusanın zail olmasını himmet eylemelidir.

2

AHV AL-İ ALEM
Bu hafta alınan gazetelerin nakl eyledikleri haberler bundan bir hafta evvelkinin
hemen aynı demek olduğundan geçen haftaki icmalimizde beyan eylediğimiz mutalaaya tebdil
ve endişeyi tezyid edebilecek başka bir vaka zuhur etmiştir. Yalnız Teselya kıtasının memaliki
mahsuresi şahaneyi ilhakında Devlet-i Aliye-i Osmaniye tarafından gösterilen sebat ve icraat
bir devam olup Avrupa Devletleri dahi kıta-ı mezkurenin tahliyesini talep ve ısrar etmekten
geri kalmamamaktadırlar. "Ati'de muharrir-i telgraf haberlerinden anlaşılacağı üzere Avrupa
Devletlerinin ve alel-husus İngiltere'nin Devlet-i Aliye-yi Osmaniye'ye karşı ihtiyar ettikleri
taassub karane, tecavüz karane mesleklerine meaşir-i İslamiye artık tahammül edemiyerek ve
devlet-i aliyyece de şimdiye kadar gösterilen nezaket ve hilmiyyet Avrupalıları teskin etmek
yerine şımartmış olduğu anlaşılarak hukuk-ı meşruayı hilafet-i kübrayı muhafaza emrinde
akdar-ı cihanda bulunan bütün Müslümanlar taraf-ı zi-şeref Hazreti hilafet penahiden ittihat ve
ittifaka davet olunmuşlardı.
Hristiyan Hükümetleri bu defa müteyakkıs ve mütenebbih olsalar gerektir.
Cemiyet-i celileyi islamiyenin hal ve şanı hiçbir cemiyetin haline benzemez. Dünyanın
her tarafına yayılmış ve güne gün hudut ve muvanea-yı siyasiye ile yek diğerinden tefrik
olunmuş bulunan terfi İslam cemi-i zamanda mü'minlerin kardaş oldukları hakkındaki ayet-i
kerimenin hikmet ve hakikatini inzar-ı ağyarda bile tasdik ettire gelmişlerdir.
Kemal-i şevket ve muhabbet ile ihrac olunan futuhat-ı islamiyeye Muhammed ile
istima eden diyar-ı baide ehl-i iman anı bir fecr surur ve saadet makamında terakki ve icrası
ayine anlaşılır. Bunca memalike intişar etmiş ve bunca hükümet-i muğtefenin tabiiyeti
resmiyesine düşmüş bulunan ehl-i İslamın muceret sevki diyanet ve salabet sayesinde gıyaben
makam-ı kübrayı peyda ettikleri meyil ve muhhabet kadar koyu bir rabıta cı belki memalik-i
islamiyeye haricinde anasır-ı esasiye-yi teşkil eden ekvamda bin yıllık kendi hükümetleri
hakkında peyda edilmemiştir.
Halbuki bu hulus ve muhabbeti memalik ecnebiyede imtisatı pek çok bulunan hafi ve
aleni tedabirinde neticesi olmayıp sarfı diyanet ve hamiyetin eseridir.Bu haslet-i iman ile
beraber gelen bir ihsanı ilahidir.Bunun için diyar-ı sarkide hüsn-ü tedabiri ittihas etmek
iddasıyla davranan ehli garp ekseriya tedabirde ıspat etmedikleri gibi tebası bulunan ehli
islamın makam-ı celil hilafette olan manevi murbutiyetlerini nazar-ı dikkat ve ehemniyete
almak hususunda dahi çok aldanrtramaktadırlar.
Bil cümle ehl-i İslamın dinen olduğu gibi siyaseten dahi ithizat üzre yaşamak
arzusunda bulundukları aşikardır.Bunun ihbara kalkışmak bedahati tabiiye karşı hareket etmek
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demektir.Bu

arzuyu

edemeyiz.Avrupa

takbih

edebilecek

hükümetlerinin

bir

vicdanında

dünyada

vücudunu

tasavur

nazar-ı dikkatlerine beyan ve ilave olunacak bir maddede

şurasıdır ki;hiçbir kuvvet ve tedbir ehl-i islamın makam-ı kübra-yı hilafete olan meyil ve
muhabbetlerini

kesr ve kat'h etmeğe muhaffak

olamayacağı

gibi diğer taraftan hükükü

meşruayı İslamiye aleyhinde vaki olacak hareketler için pek büyük mahzuru siyasi tevlit
edebilir . Binaun aleh bazı hükümetlerin devleti aliyeye karşı icra etmekte oldukları itirazları
itirazların muvakat bir şey olduğuna inanabiliriz.

HAV ADİSİ MAHALLİYE
Mekteb-i rüştiye şakirdanın imtihan hususiyetlerine cumartesi gününden itibaren bede'
olunmuştur.
Mekatibi ibtidaiyelerden

tertecil mektebi şakirdanın dünkü Pazar günü

tevzi-i

mükafat imtahanları icra kılınmıştır.Mektebi mezhur muallimi efendinin marufe olan gayreti ve
evladı vatanın terakisi uğrunda gösterdiği mesayi ve himmeti sayesinde şakirdan efendiler
vech-i matlub üzere ibraz liyakat ve ehliyet eylemişlerdir.
Haşmetli kraliçe hazretlerinin taht-ı kraliye cilvesinin atmışıncı sene-yi devriyesine
tesadüf eden mahl hal irfancının yirmi ikinci Salı günü vali hazretleri meclis-i keva'in ortasında
elbise-i resmilerini labis olarak resmitehniyeti icra ve gecesi dahi, daire-i mahsuselerinde
zevcesi hanım balo tertip ve i'ta eylemiştir.
O akşam vali hazretleri haşmetli ve taktiriyye hazretleri tarafından keside olunup
meali bil umum taht-ı idaresinde bulunan memleketler halkının gösterdikleri hürmet-i
mahsusadan dolayı memnun ve müteşekkirolduğunu beyandan ibaret bulunan bir kıta
telgırafnameyi kıraat eylemiş ve bunu müteakib zati haşmetma' bağlarına mahsus daima hep
bir ağızdan tekrar edilmiştir.Ertesi günü vali hazretleri müdaimleri ile beraber belde-i dairesine
gelerek küffe-i me'rnürin hükümet müstüzan ahali hazır oldukları halde belde-i reisi mösyö
Ayasdidayıs tarafından tebriki mütedammin bir nutuk irad olunmuş ve vali hazretleri tarafından
dahi bu nutka mukabil bir cevap verilmiş ve nutuk mezkur her iki sınıf ahali beyninde itilaf ve
ittifakın vücuda gelmesiyle cezirenin teraki ve mesuriyetine sırf ma hasıl mukderet olunmaya
lazımım eşrak ederek beldeye Rusya'nın mutakaliyyet ve istikamanın tezger ile ritayet
bulunmuşdur.
Gecesi şehr.. güzel suretde tazminat ve tenaviriyyat asıd olunmuş ve İngiliz
kavlubunda tazminat nara ve Boşnak'ların isaliyle izhar şadimanı edilmiştir.
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Vali hazretlerini

beldede

irad eylediği

noktada

her iki sınıf ahalinin(İslam

-

Hristiyan)imtizaç ve samimi ittifaklarını iltizam eylemesi vafık hükümet ve şayan-ı atf nazarı
ehemniyet isede hayıf ki bunun husulüne man'i olan havale bir türlü ref' ve izale edilemiyor.
Biz Müslümanlar

kadar mütabes ederek hüsn-ü muaşeret ve icad-ı zamane göre

hareket etmek istiyorsakda bazı kötü beyin ve serkeş Hristiyan vatandaşlarımız

bunun aksine

ihtiyar ile hissiyatı itilaf çevremize tarik-i ihtilafe teşvik ve emniyetin sdülbünü sevk etmekten
geri kalmıyorlar.Bu

hakikate hükümet mübahere vukufu olmasından ileri gelmiş olmalıdır ki

bu nasihatı bi taraf,dirayetli ve fatsın bir Hristiyan vatandaşımızın nutkuna verdiği cevapta zikir
etmesini münasib görmüştür.Biz bunu İslamlar hakkında bi hak güzel bir fikir beslediğine delil
ederiz.
Mesariye nakiyesine

bir setrune kariyeli Hristiyan tarafından

Badilili olup.karie-i

mezburede bulunan bir İslam delikanlısı kast-ı telef edilmiş ve katil mel'un firar etmekte iken
maktulun biraderi tarafından derbest edilerek muhtara teslim kılınmış bulunduğunu görmüş
olan diğer Hristiyanlardan
hanesine giyinmekte

beş altı neferi geceleyin bir tarafa ihtifa ederek kavim delikanlı

ikem mutar üzerine hucum ile onu da telef ettikleri fakat bunların

kimlerden ibaret oldukları anlaşılamadıkları istihbarat makamımız cümlesinden bulunmuştur.
Evvelleri cezire halinde katı veya sirkat gibi hiyanet vükümi işlediği zaman yekten
hatıra eder ve başka bir cihette vuku bulduğu anlaşıldığından istikraba olunurdu.Şimdiki halde
bu kazaya bir aks olup başka taraflarda tat ve (cinayet) vesaire vükü-u bulmakta olduğu halde
Baf kazasında cinayet ne demek olduğu unutuluyor.Baf kazasında bir cinayetin vuku bulması
tacib ve hayreti celb ediyor.Acaba

buna sebep nedir?Şüphe

yok ki sair olan ehliyet ve

iktidarından sarf-ı nazar bir hase polis emrinde ilan edildiği maharemeti mükemmele ile kesb-i
temyiz eden Baf polisi kumandanı

Mister Teodor Mogarevetırduya

tesbit bve ita olunan

mezuniyet üzerine müy-i ileye tarafından ittihat olunan tedayi-yi hasane ve icraatı musibenin
emere-i cümlesidir.
Bu tedabir ve icraat ise cezire halkınınasırlardan

beri alışılıp,tedabil idare ile beraber

ilğa edilen usul inzibatiyei Osmaniyenin bir derece kadar Baf kazasında tadfbik ve teşmilidir.
Bu hakikat bu gün gerek hükümet mahallide ve gerek bilumum ahali tarafından tasdik
ve mahafil resmiyede takdir ve tahsin olunduğu halde sair kazalara dahi usulün tagmim
olunmasında ki hikmet ve illeti anlayamıyoruz.Avam

güruhu henüz hürriyeten mürad ettiği

manayı hakikiyi takdir edemeyerek rezalete tahvil eylemlerindendir
inayat vuküa geliyor,bu halde Baf kazası polis usulünün
mahsur olduğu bilinemiyor.Hele
başkaca düşünülecek

bir mesele

ki iki de bir de envaı-ı

sair kazalarda dahi icrasınca ne

usulü mahkemenin cezireye bu hususlarda adem tevafuku
oluyor.Maznun
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istintak

olunmuyor.Şahidler

avukatların

müğalata ve safsatlarının ve daha doğrusu işkence hükmünü elan tazyik ve müammelerden ve
diğer cihetten maznun aleyin kurtulup kendilerinden ahz-ı intikam eylemesi konusunda naşi
şehadetlerini ketm etmeğe mecbur oluyorlar.İşte bu sebeplerden ileri gelmektedirki katl gibi
cinayatın önü alınmamak şöyle dursun tekasürü bile men edilemiyor.Bunun

için Baf kazası

usülünün sair kazalara teşmilini hükümet-i mahalliyeden talep ve temenni eylemesi vazifeden
and ederiz.

B u kere haşmetli kraliçe hazretlerinin sandalye kraliye cülusunun altmışıncı

ene-i devriyesi münasebetiyle

Londra'da

icra olunan şehr-i Atina'ya

iştirak etmek üzere

Kıbrıs'tan sevk ve izam olunan polis zabıta ile neferiyenin dahi müdailerinden birer kıt'asını
iata olunacağı ve işbu müdailerin veliaht kralı tarafından göğüslerine talik olunacağı cümle
im üstehberatımızdandır.
İngiltere hükümeti tarafından müsteşar vilayet kapudan Arthur boni cenabları ahdesini
aiyat mukabil ve sayimat curuc nişanından bir kıt'ası tevcih ve ihsan olunduğunu asaletli vali
hazretleri tebliğ eylemişdir.
Aziz ahbabımızdan müftüzade Azmi Beyin henüz bir buçuk yaşlarına vasıl olmuş olan
mahdunu duçar olduğu hastalıktan ve rehayab olamayarak irtihal-i dar-ı beka eylemiştir.Cenab
ı erhamürrahim

ebebeyine sabr ihsanıyla ihfida malik olmalarını müyessir eylesin,duasıyla

ifayı taziyeye ibtidar ederiz.

ŞUUNAT-1 OSMANİYE
Der

saadette

gayet

mükemmel

bir darülfünun

te'sis

edilmek

teşebüsünde

bulunduğu hakkında bazı Osmanlı gazetelerinde tebşirat icra edildiği mailiftiar okunmuştur.
Yenişehir sancağı için Selanik manastır jandarma alaylarından bir tabur piyade ve
yüz bir suvari tefrik ve tertip olunarak mahalline azami ve bunların birine mahallerinde
mücettiden jandarma tecrir ve istihdam emr-i ali iktizasından olmasıyla vilayet-i hassası
olan üçyüz elli piyade ve elli suvariden mazabıtan iki yüz piyade mayısın yirmi üçüncü
günü yenişehire

gönderilmiş

olduğu ve diğerleride kısmen yirmi altıncı günü hareket

edildiği ve bakisini dahi iki gün sonra azimet ettiği müstahberdir.
ESER-i TAASUP
Geçen posta var'id olan İngiliz gazetelerinde der saadette İngiltere sefiri Sör filip
körin'in öteden beri olduğu gibi bu kere dahil ettiği meslek gayri mebulunu muazehe
ederek müma -ileyhin der saadete bu sırada İngiltere devletinin bir sefiri bulunmasından
dolayı izhar-ı tessüf eyliyorlar.
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Sör filip körin Teselya kıt'asını Yunanistan'a iadesi lazım geleceğinden bahs ettiği
sırada Hristiyan hükümetinin
muvafakat

etmek

katiyen

elinden bir memleketi alıp Müslüman
mümkün

olunmayacağını

diyanette tahvil eylemiş ve adeta pek müstehzan
eylemiştir.Gazeteler

söyleyerek

idaresine vermeğe
meseleyi

siyasetten

add olunan taasuo asarını izhar

sefir muma ileyhi muaheze ettikten sonra İngiltere'nin imparatorluğum

teşkil eden Hindistan ahali-i islamiyesi olduğunu ve sefirin bu gibi taasubkarane harekat ve
ifadatı bütün İslamları İngitere alehine kıyama mecbur edeceğini beyan eylemişlerdir.
Bu hal yalnız sefirde olmasa idi tessüf olunmazdı.Lakin .. altında yaşayan İngiltere
rical-i siyasiyyununbnir

çoğu bu taasubun

taht-ı te'tirinde

zebun bulunuyorlar.Lord

Salvburi kabinesi en evvel İngiltere'yi bu tasub girdabından kurtarmağa gayret etmelidir.
Hindiyede

Müslümanlar

layenkat'i

mütebenniyeler

icrasıyla

Osmanlıların

fütuhatlarını tebrik ve muvaffakiyatını temenni etmektedir.

TELGIRAF HAVADİSİ
Dersaadet 17 Haziran
Zat-ı
manen.maddeten

hazret

hilafetpenahı

ve malen.bedenen

tarafından

Hindiye

Müslümanlara

verilen

cevab

hilafet-i kübray-ı islamiyyeye karşı vazaif-i nakiye-i

islamiyeyi tarif ve izah eden bir name şeklinde olup İslamiyetin kuvvet ve alayı-yı şan
satveti ittihat ve ittifaka mütevakıf olduğu beyan ile niyahetlenmiştir
Bu name-i hususi murahhaslar vasıtasıyla Hindistan,Mısır ve Arabistan'da bulunan
kuffe-i meşayi ve ulemaya isal olunacaktır.
Hanya 17 Haziran
Emdir eller asakir-i Osmaniyenin haberiyatların kaldırılmasını taleb eylemişler ise de
Bab-ı Ali buna muhalefet eylemişlerdir.
20 Haziran Atina
Muharebenin vuküuna Osmanlılar sebebiyet verdiği için tazminat-ı harbiye hakkında
olan efkardan sarf-ı nazar olmasını Yunan hükümeti devletlerden temenni eylemiştir.
Atina 21 Haziran
Sene-i cariyede Yunanistan'ın

açığı 110 milyon derahimi olunup bu hal tazrninat-ı

harbiyenin i'tasına ma'ni oluyormuş.
Berlin 21 Haziran
Teselyanın tahliyesini meltenaz imparator ve vali zat hazret-ipadişahiye
eylemiştir.
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bir name irsal

Der saadet 22 Haziran
Müzakere

hüsn-ü suretle devam etmektedir.Teselyanının

memalik-i

Osmaniyeye

ilhakından sarf-ı nazar olunacağı zannediliyor.

Atina 22 Haziran
Deliyatı politikadan kefyad edeceği tevatür olunmaktadır.

23 Haziran
Atina'dan alınan haberlere nazar-ı muhadesi an karib ... tazrninat-ı hamiye 70 milyon
derahimi alıp o sene zarfında te'diye ve ifa olunacaktır.
Yunanistan

bir

çok

mahallelerinde

harbiye

şiddetli

fırtınalar

vuku

bulup

Kafelonyadada şiddetli hareket arz his olunmuştur.

HAV ADİS-İ HARİCİYE
Teselliya kıt'asının Yunanistan'a terk ve iadesi hakkında İtalya ve Fransa ile İngiltere
devletlerinin ısrar etmekte oldukları evrak-ı havadis-i ecnebiyede mesadif enzar-ı mutalaamız
olunmuştur.
Almanya ile Fransa Yunan'da vuküa gelen tehasıme-i siyasiyede Almanya tarafından
zabıta ve teshir edilen memalikten Fransa hangisinin ifadesini talebe hak kazanmış ve kaç karış
ir istirdadına muvaffak olabilmiştir.
Osmanlı-Rusya

muharebe-i

ahiresinde idare-i Osmaiyeden

çıkan memalikten devlt

meşar-ı ileyh Osmanlı ya kaç parmak bir iade etmişdi.
Teselya kıt'ası Osmaniyenin mülk-i sarihi iken Yunanistan'a

bahs ve ihsan ettirmek

ususunda Avrupa devletlerinin nasıl uğraşmış olduklarını duvvel meşar-i ileyhada meselede

müşterek bulunduklarından naşi unutmuş değillerdir zannederiz.
Teselye kıt'ası gibi müsbet bir malle mazhar olduğundan dolayı insaniyet nokta-i
azarından Osmanlılara

ilelebed minnettar olması lazım gelen Yunanlıların

küfran-ı nimet

lduklarını isbat için fıl3um derecesinde bulunan bir hastanın iade-i afiyetine çalışan bir tabib
aniyet pervere hançer-i zulm ve i'tisak havale eylemesi kabilinden olarak sayesinde adem
lmak raadisine geldiki Osmanlılara karşı i'lan harbi terbiye serlikini irtikab ettiği halde layık
lduğu cezaya kesb istihkak etmiş bu insaniyet düşmanlarının sulh ve mussalemet-i umumiye
namına başlarını ezmek kollarını kırmak lazım gelirken bilahane Avrupa muüazenesi ihlaline
aadi olacak tarik-i muzaheretin

takip edilmesi ne İngiltere ve ne de Fransa Devletlerinin

slek-i asayiş pürühanelerine muvvafak olamaz zan ve ümidindeyiz.
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Devletin mesar-ı ileyhumua Yunanlıların

meseleyi faciasınad ne kadar barbar ne

derece vahşi olduklarını tanımışlardır.
Gerçi bu iki sene devlet Teselya adasında Yunanistan'a iade edilmesi hususundaki
iddalarında ne kadar hata eylediklerini bilmiş olsalar tashihe çalışacaklarına şüphe yoktur.
Pekiyi bilmelidirler ki Yunan Teselya kıt'asını tekrar muaffak olursa çok geçmeksizin
yine böyle ve beklide bundan daha büyük fenalıklar

ikana çalışacağı gibi Girit meseleside

ilelebed bir neticeyi haseneye ihtiraz edemeyecektir.
Sebep nedir ki:Dünyada

bulunan en büyük devletlerin

meseleki suhpurunelerine

tahrife çalışan bir Yunanlının efadı şeailerine vusat verilmek ve bununla asayiş-i umumiyle
ihlal edilmek isteniyor.Girit ceziresindeki zulum ve itirafından dolayı bir cezayı diğer mahkum
edilmek hususunda devlet-i Osamniye Avrupadan bir yaralılık beklerken bilakis her karış
toprağı hun -ı şehidan ile boğulmuş olan Teselyayanın

iadesi ile Fransa'nın teklif ve ısrarı

hakikatten enzar-ı pğadişah-ı umumiye dehşetli bir hanbere sükut et5miş kadar mucib-i hayret
olmuştur.
Elhasıl

devleti

meşara

ileyhuma

bu

babdaki

ısrarlarında

İngiltere'nin

subhu

istikbalinde görülen sebat-ı ferahı bahseyi bir sehab-ı zalam ve mebdinin istiab edeceğinden
kimsenin şüphesi yoktur.
Bazı evrak-ı havadisle
gelecekleri ve Yunanlıların

Almanya'dan

iki-üç yüz bin geminin memaliki

öyle haylaz takımından olmayıp her birinin

şahaneye

sanata münasebeti

olduğu gibi kafasıda tabiyii celile-i Osmaniye ahraz eyleyeceği havadis-i Azmir gazetelerinde
nazar-ı iftiharımıza mesadif olmuştur.
Fransa cumhuriyet reisi mösyö Filikis För Temmuz efrencinin

nihayetine tuağara

Rusya'ya azimet edeceği makrur bulunub bu sırada yaptır surağede ve Moskova'da bir atfak
kıt'ayı iadesi akd ve maza edebileceği merubadır.

'MUHABERAT-1 ALENİYYE'
Edime'de Meriç çarşısı kütüphanesi sahibi Muhammet Tayfur Efendiye;
Aş'ünnız vechiyle
muha'ratı

müstaddiye

gazeteler

cevap alınması

gazetemizi almaktasınız.Binaen

muntazam

gönderiliyor.Şimdiye

bizi merafa düşürmüşdür.Ümid

kadar yazdığımız
ederim

bu hafta

aleyh tahrir anlarımızın cevablarına intizar olunur.
Sahib İmtiyaz ve müdür
Küfüzade Mustafa Asaf
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KIBRIS
Şerait-i iştira

Mahall-i Müracaat
idarehanemiz Kıbrıs

KIBRIS
1310

Ceziresi'nde Lefkoşa
Şehri'nde Sarayönü

Lefkoşa için bir seneliği beş şilin
cezire dahilinde kazalar için sekiz
şilin memalik-i Osmaniye için posta

meydanında daire-i

ücreti ile beraber bir seneliği kırk

mahsusadır. Umür-ı İdare ve

sekiz kuruştur. Osmanlı posta pulu

tahririye için matbaa namına

dahi kabul olunur. Nüshası (bir

müracaat olunur. Gönderilen

kuruştur) Der-saadetde Diyarbakırlı

evrak gazeteye derç olunup

Yusuf Efendi'nin köprü üzerinde

olunmamasından matbaa

Adalar ve Boğaziçi iskelelerinde

mesul olamaz. İlanatın

bulunan kütüphaneleri ile Edirne'de

beher satırından iki kuruş

Muhammet Tayfur Efendi 'nin

alınır.

kütüphanesi'nde

fürühat olunur.

(Şimdilik haftada bir defada neşrolunur.)

5 Temmuz efrenci sene 1897(siyasiyat,edebiyat ve fünundan bahseder)
23 Haziran rümi sene 13 13
"Ciddi bir iğtar"
Cezire haricine göndermekte olduğumuz gazeteler bedlatının irsalı hakkında şimdiye
tadar bir çok defalar yine o vasıta ile yazdığımızistirhamlar,ricalar

hususi mektuplar tezkereler

· ir semer hasıl etmemiş olduğundan son defa olmak üzere şu ihtarı da yazmaya mecbur olduk.
·-ıe tekrar rica ediyoriz ki gazetemize alıp da kıraat eden sevat-ı kiram lütfen bedelini gelecek
ağustos ibtidasına kadar göndermelidirler.

Göndermeyenlere

artık gazete gönderilmeyecektir.

_Jerhamet buyurulsun bir gazete mevki intişara çıkıyor. Seve seve okunuyor. Fakat masrafı da
sap olunmalıdır.
Bir gazetecinin memnuniyet

ve me'yusiyeti

abunat efendilerin himmet ve adem-i

aimmetlerine va-best bulunduğu umum nazarında taayyun etmiş bir kaziyedir.
İnsaniyet nokta-i nazarında

bakılacak olusa bir gazete senelerce

alındığı gibi o

gazetecinin o uğurda sarf ve ilhak ettiği masrafı da bir dereceye kadar düşünmek lazımdır.
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Binaen Aleyh artık ihtara filana hacet hissettirmeyerek

abuna bedaletinden mebyun bulunan

zevat-ı kiramın lütfen tefsiye-i deyunalmalarını rica ederiz.

AHV AL-İ ALEM
Efkar-ı amme-i islamiye muharebe-i ahire ihraz olan fütuhat ve muvaffakiyyatın bahş
edeceği emereya yani Teselya kıtasının memalik-i

Osmaniyeye ilhak-ı meselesinde devlet-i

Aliye-i Osmaniyenin ebatkarane ısrarıyla icraatı ve Avrupa Devletlerinin

şimdilik Almanya

müstesna tutularak buna mualefetin neticesine ma'tufve münhasır bulunuyor.
İşbu mesele hakkında gerek alem-i

siyasette gerek alem-i matbuata her kafadan bir

ses çıktığı gibi irde bizim kafadan zuhur etsin mülahazasıyla ol babda hasıl eylediğimiz efkar-ı
enzar-ı amme de arz etmeye esaret eyledik.
Diplomatlık denilen ince ma'rifetin kendine mahsus usul ve üdab-ı olduğu emir gayr-ı
münkerdir. Lakin işbu usul ve adabın Avrupa diplomatları tarafından yalnız Devlet-i Aliye-i
Osmaniyeye ait umurda kanlem iken hükmünde tutulduğu öteden beri kemal-i taaccub ve
teessüf ile görüle gelmiş ahvaldendir.
Bu iddiamızı ispat etmek üzere mes'ele-i mebhüs inhadan yani Teselya kıt'asının
memalik-i Osmaniyeye tam efkar ile izhar olunan menviyyatı ve gazeteleri tarfından edilen
neşriyatı irac edebiliriz.
Cihanın her tarafına yapılmış ancak manen yekdiğere merbüd bulunmuş olan meşair-i
· lamiyece pek büyük ehemmiyeti haiz olan ve ne suretle netice tezir olacağını henüz mechül
ulunan işbu mes'ele-i hakikat pek mehim de manidardır. Osmanlılar Teselya kıt'asının malik-i
·adimi ve sahip-i meşru'uyken tekrar zikri ile kalplerimizi cerh etmekten ictinab eylediğimiz
irtakım desiseler

isti'maliyle kıt'a-i mezküreyi

Yunanistan'a terk etmek

Devletleri Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin muvaffakatını

kazanabilmişlerdi.

için Avrupa

Osmanlılar buna

.arşı her nasılsa sükut etmiş bulundu.
Lakin şimdi o kıt'ayı tekrar kan pahasına istirdad ve zabt ettiğimiz halde Avrupalılar
unun yine tekrar Yunanistan iadesini talep ve ısrar etmek ne demek olduğunu anlamıyoruz.
Tabi'dir ki Avrupalıların

bu harekatı ihtar etmesindeki

illet, hala kurun-u vusta hamse

zehirinden temizlenememiş olduğundan neşr ediyor.
Avrupa Devletleri umumen Teselya kıt'asının Yunan'a tekrar iadesini ısrarda tekrar
cevam edecek olurlarsa bunlara karşı cevap vermekte şüphesiz güçlük görülemez.
Evet: Avrupa Devletlerine Teselya kıt'ası bir vakitte Yunan'a iade olunamaz. Bin
um Müslümanların müttefikan efkar ve kararı bu merkezdedir. Bu babda hensip edeceğiniz
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harekette hare ve mustarsılız.

Denilse acep kuvve-i cebriye isti'maline

kıyam etmek gıvı

mecnunane bir harekette bulunmaya bir devlet cesaret edebilir mi?
Devlet-i

Osmaniye'ye

hilafet-i

İslamiye ile ka'im bulunduğunu

ve istiklaliyet-i

tammeye malik bulunduğunu Avrupalılar bilmiyorsa öğrenmelidirler.
Cemiyet-i beşer müddeti hayatında her türlü kalıplara girip çıkar. Devlet denilen vahit
i siyasi için ikbal, inhikat, intibah kaziyeleri daima olağan şeylerden bulunduğu cihetle dünyada
bir cemiyet-i beşeriye tasavvur

olunamaz ki istikbal için büyük büyük emel ve arzular

beslemesin. Aslen 400 çadır halkından ibaret bulunduğu halde iki asır zarfında kıt'at-ı selasede
hüküm ferma olup hududunu

menbalarından

Volga havzasında

ve Hindistan

denizinden

İspanya sahiliyle Viyana burçlarına kadar tevsi eden bir devlet-i muazzamayı teşfiyle muvaffak
olan cemiyet-i necibe-i Osmaniye ise hudud-ı hazırasını tevsi etmek ümitletrini beslemesi çok
görülmez.
Gerçek hilafet-i kübraya merbud olan hissiyat-ı İslamiye, gerek istikbal devleti temin
ederek menafi-i Osmaniye şark diyarın celb-i inzar eylemektedir.
Bir tarafyan Avrupa Devletleri idare-i dahile-i Osmaniyede
ıslahata

muhtaç

olduğundan

bahs

ederek

dostluk

maskesi

altında

kusur bulup idarenin
birtakım

vesayada

ulunuyorlar. Diğer taraftan teşrikat ve tahrikat icrasıyla dahil-i rnemalik-i Osmaniye'de türlü
rürlü fesat çıkartmaktan

geri kalmazlar. İdare-i dahiliye-i Osmaniyede

yarlar olduğunu Osmanlılar

muhtaç-ı

ıslah olan

dahi inkar etmezler. Daire-i asliye cihetiyle itirazdab masum

lduğunu tasdik etmeyecek bir fert tasavvur etmezler. Muhtaç-ı ıslah olan o cihetler dahi pey
er-pey islah edilmekte olunduğunu nazaren hükümet-i seniyye-i Osmaniye bir müddetcik
tahrikat ve müdahalat-ı ecnebiyeden ari kalması lazımdır ki bütün bütün matlük hasıl olabilsin.
:..akin 500 küsür seneden beri zir-i tabiyyet ve himaye-i Osmaniyede yaşayan milyomlarca
savi ve Musevi ahalinin nail oldukları refahiyet ve icra-yı ayinlerinde

malik oldukları

serbesiyet ile eshercihet mazhar oldukları huzur emniyet sair akvama karşı gıpta bahş bir
::erecede olduğu azade-i güvah bir hakikattir.
Halbuki kanun dairesinde kar ve kesb ile meşkul olmaktan başka kabahatleri olmayan
.-ahudileri kendi memleketlerinden

tart etmek hususunda bazı Avrupa Dev letlerinin daha

irkaç sene evvel ettikleri muamele henüz hatırdan çıkmamıştır ki bunun gibi bir hal memalik-i
ıJsmaniyede bir kişi hakkında vuku bulmuş olsaydı hükümet-i Osmaniye hatıra gelmeden
sözler söylenecek ve aleyhinde kıyam olunacaktı. Demek oluyor ki Avrupa tarafından Devlet-i
maniye'nin münafi aleyhine olarak vukua gelenler hal bir sebep-i makulden neş'et etmeyip
sırf taassup eseri olduğuna hükmetmek zaruri. Binaen Aleyh hükümet-i seniye dahi hukuk-ı
eşruasına kema-yenbagi muhafaza edeceği emr-i tabidir.
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HAV ADİS-İ MAHALLİYE
An Daire-i Muarff

Cezirede kail bilcümle mekatip-i islamiye-i iktidaiyede istihtam olunmakta bulunan
muallimin muarrif-i kanunu mucibince ehliyet-i lazimeyi haiz bulunduğuna dair şehadetnamesi
olmak iktidasından olamakla şehadetnamasi olmayanlar latife zikr ve taayyün edilen vakit ve
mahallede imtihanları icra kılınacağına beyan ile kesb-i rnef' aret eylerim.
(Lefkoşa'da Mekteb-i Rüşdiyye'de)
(An 24 Temmuz Ayı 7 Ağustos Sene 1897)
işbu imtihan esanesi zirde muharrir zevattan mürekkep bir hey'et tarafından ıcra
kılınacaktır.
Faziletlü Hacı Hafız Ziya Efendi
Rifat'lü Ahmet Cemal Efendi
Muhammet Naif Efendi
l.Muallim ma'lumat-ı ummiyesi hakkında irad olunacak es'ile kema-fi-s-sabık
tahriren ve yalnız Kur'an-ı Kerim ve kıraat-ı Türkiyece icat eden tecrübeler şifahen icra
kılınacaktır.
2. Usul-ü cedideye tatbiken tedrisi hakkında ki ihtitarlarının muayenesi için atide
muharrir ulüm ve fünundan vuku bulacak. Es'ileye muallim efendilerin tahriren ve bazen
dahi şifahen cevap vermeleri lazım gelecektir.
a-) Akait-i İslamiyeye müteallik mesail-i İslamiye
b-) Kur'an-ı Kerimin tecvidi tatbiken kıraat ve tevhimi
c-) Fen coğrafya hesap ve tatbikatı
ç-) Lisan-ı Arabi ve farisinin ma'lumat-ı evveliyesine müteallik es'ile
d-) Tarih-i İslam ve Osmani hakkında ma'lumat-ı mücmelesi
e-) Hüsn-i hat
Mukaddeme-i imtihan için taayum ve i'lan olunan evkatta imtihana dahil olup da
şehadetname ahsına hesp-i istihkak edemiyen bazı muallim efendiler ile yeniden imtihana arzu
keş bulunanlar irac bi-I-taayyün kılınan mahallede imtihan olmak arzu eden muallimlerin
matbu ve marbutvaraka le 1897 senesi şehr-i temmuzun 20. den evvel ma'rif dairesine malumat
vermeleri lazımdır.
Fi 29 Haziran sene 1897
Müfettiş Katip
Cüsaya Aspınar
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Darb
Efrenci temmuzun ikinci cum'a akşamı iftinanın kahvehanesinde iki İslam ile bir Rum
beyninde

vuku bulan

istediklerinden

münazaada

Rumlar

İslamlar

üzerine

hücum

ederek

darb etmek

oradan savuşmuş olan İslamlar Rumlar tarafından takip edilmiş ve birçok

taharriden sonra ellerine geçirmeğe muvaffak olamadıklarından

tekrar kahvehaneye

avdetle

"Biz kahvehanemizde Müslüman istemeyiz" diyerek ellerinde bulunan değneklerle orada kendi
halinde oturmakta olan karye-i mezalite Müslümanlarından Muhammed Efendiye şiddetle darb
etmeye başlamış ve matrüp muameleye bazı taraftan edilen muavenet üzerine tahlis edilmiş
olduğu haber alınmıştır. Keyfiyet deftere polisine ihbar olunması üzerine tahkikakata girişilmiş
ve ne çare kahvehane

birununda

bulunan birçok Rumlardan

Muhammed

Efendinin darb

edildiğini gören kimse bulunmamıştır. Sübhanellah!
-İşte Bir DahaA'şar kavilcilerinden olup defteri karyesinde nazıra götürmek üzere bir mektubu hamil
olan gönüllü karyeli Veli dyı oğlu Musa nazırı bulmak üzere evvela yecvakatu karyesine gitmiş
ve köyün durumunu

girer girmez bi-I-tesadüf

hayvanı değneklerle

yüklü olarak oradan

geçmekte olan bir yolcunun üzerine hücum eden karye-i mezbure Rumlarının her biri bir
değnek kaparak merkum kavilciye ortaya alıp biçarenin vücudunu simsiyah etmişler. Bu hali
gören bir insaflı Rum biçare kavilciği telef edeceklerini anlaması üzerine muavenete şitap etmiş
' irçok ikdam gayretten sonra adamcağızın hayatını tahlise muvaffak olabilmiştir. Daripler
hakkında polisin ne muamelede bulunduğuna dair henüz bir ma'lumat alınamamıştır.
İdarehanımıza varid olan bir haber
"Polise Bir Nazar"
Kördümen karyesi sakinlerinden birkaç hristiyan gençte Ayamarine karyesine giderek
oralı bir hristiyanın sirkat eylediklerinden mal sahibi karye-i mezbürenin ta'bi bulunduğu kaza
lise müracaat etmişi ve yanman terfik olunan bir nefer zabtiye ile karye-i mezbureye gitmiş
seler de hristiyanlar bir tarafa içtima ederek zabtiyeyi köyden kovmuşlar. Nefer merkum
gördüğü hareketi rapor beyan etmesi üzerine 5 süvari i'zam kılınmış ve bu def'a dahi o köy
alisi daha ziyade kesretli bir cemiyet teşkil ederek zabtiyelere bu adamları teslim almasınlar
-e külletleri hasabiyle mukavemet edemeyeceklerini

anlamış ve zabtiyyeler ric'ate mecbur

lmuşlardır.
Bunlarad gördükleri

tehdit ve hakareti mercilerini

malumat vermelerine

mütakip

.evfiyyet Lefkoşa Polis dairesine bi-I-ihbar bu def'a bir çavuş ile 15 süvari i'zam edilmiş ve
.arye-i mezbureye vasıl olur olmaz köyün etrafı taht-ı muasaraya alınarak sarihlerin teslimi
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talep olunmuş ve nihayet bir çok terbiyesizlik müdafaa eyledikten sonra işin neticesi vahim
olacağından

anlamaları

üzerine mecburen

sarikleri ele geçirmiş

olduğundan

tabii onları

mahkum etmeğe gayret edecektir. Lakin hırsızlar bir adamın malını çalmışlar.ispat edebilirse
febela edemezse ne alış ne veriş lakin koca bir köy ahalisi tabii bulunduğu bir hükümetin
nüfuzunu haiz olan bu kadar polis çavuş ve meferatını tahkire cesaret ettiği halde onlar
haklarında acaba muamele-i nizamiye icra olunmayacak mı?
Hükümet kerrat ile tecrübe ettiği cihetli bu misillü edepsizlerin layık oldukları cezaları
verilmek gibi bir muamele vuku bulmazsa bu illet sair karye ahalesinde sirayet edeceği pek
aşikar bulunduğundan hükümetin artık bir veya beş zabtiye ile iş göremeyip mücerret yolda
olduğu gibi on zabtiyya i'zamına mecbur olacağı ve bu suretle görülecek işler için cezirede
azdan az hal-i hazırda bulunan polis efradının on misli daha bulunması icap edeceği muhakkak
olduğundan hükümetin şimdiden buralarının nazar-ı dikkate alması lüzumu zahir olur.

ŞUUNAT-1 OSMANİYYE
Osmanlılar tarafından zabt ve teshir edilen Teselya kıt'asının birçok nikat ve mevaki-i
mühimmesi ve ez-cümle yeni şehirle firuz cihetleri tarsin edilmekle beraber birtakım dağ
geçitlerine de halatla metin istihkamlar inşa kılındığına nazaran Osmanlıların hükm-i kanun
hukuk-ı devlet nokta-i

nazarından

Teselya'dan

bir daha tebaüt

etmeyecekleri

taayyün

ylemektedir.

Telgraf Havadis
Atina 25 Haziran
Lord Salsbori Sulhun daha iyi ahval kesbetmesi gayr-ı mümkün olduğunu hükümeti
eyan eylemiştir. Bu havadis dahilen bir hiss-i ızdırap hazıl etmiştir.
Hey'et-i vükela böyle bir sulhun icrası Yunan'ın mahfını mucip olacağını ikrar ve
ddia eylemiştir.
Kaviyyen zan olunduğuna göre Avrupa Devletleri duyunatını kontrol altına almayı
teklif edecektir.

Petersburg 26 Haziran
Rusya'nın (Kanbaht) zıhtısı bahr-i Balta gark olmuştur. Tayfalar kurtulmutur.
Dersaadet 26 Haziran
Teselaya'da köylerde Osmanlılar tarafından garat ve kıtal ve icra olunduğu hakkındaki
azviyatı bab-ı ali red ve tekzib eylemiştir.
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Haniye 27 Haziran
İslamlar dün Haniye'den ileri geceleyin asiler üzerine her hücumu nakihane icra
ylemişlerdir.

Şiddetli mücadeleden

sonra İslamdan 26 kişi telef ve mecruh olmuşlardır.

Haniye civarında dahi Müslümanlar ile asiler beyninde kanlı bir mücadele vuku bulmuştur.

Haniye 28 Haziran
Hery Petra'nın haricen kordon altına alınması için emireller asker sevk etmektedir.

Londra 28 Haziran
Arabi Paşa'nın Kıbrıs'a nef'I hususunda Mısır nazırları mu'teris bulunduklarını Mister
Gürzanavam kamarasına tebliğ eylemiştir.

Dersaadet 28 Haziran
Vero tarafından ta'yin olunan maliye kuvveyen Yunanistan tazminat-ı harbiye alarak
devlet-i aliyeye-i Osmaniyeye nihayet 4 milyon Osmanlı lirası verebileceğini beyan etmiştir.

Dersaadet 28 Haziran
Kapitülasyon

(imtiyazat-ı

Ecnebiye)

hakkında

muvafakat

husulu

muhtemeldir.

Tazminat-ı harbiye 5 milyon Osmanlı lirası te'vin edilecektir.

Dersaadet 29 Haziran
Avrupa Devletleri Teselya'nın ağustos nihayetinden evvel tahliyesine devlet-i aliye-i
Osmaniyeden talep edecekleri beyan olunuyor.

Paris 30 Haziran
Cumhur reisi Mösyö Filikis För ağustos nihayetine doğru tarafından gitmesi için davet
olunduğu meclis-i mükelaya bildirilmiştir.

Bombay 30 Haziran
Cevaimim-i şeriften birinde tahkirat icra olunduğu hakkında zuhur eden bir tevatür
üzerine Cengiz (Bingöl) de kıyam ve arbede zuhur ederek polis arbedenin önünü almaya
uktedir olamamış ve Avrupalı zabıtanın ekserisi cerh edilmiştir.

HAVADİS-İ HARİCİYYE
Almanya imparatoru haşmetli hazretleri tarafından Teselya'nın Yunanistan'a iadesini
ültemis zat-ı Ahaneye çıkılan ve geçen nushamıza dere edilen bir ajans telgırafnamesine karşı
a'zı mülahazat beyan olunmak lazım idiyse de telgırafname-i mezkürun badımıza usulu
5azetemizin belki nısfından ziyadesi tab' olunduğu bir zamana tesadüf eylediğinden ol babdaki
yanatımızr bu haftaya tatbik eylemişdik.
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İşbu telgırafname Berlin'de 21 Haziran-ı efrencide kesitle olunmuş ve mütalaasından
anlaşıldığı vecihe Teselya'nın devlet-i aliyye tarafından tahliyesini

mültemis zat hazret-i

padişahiye

kılındığını

nüsar-ül

devlet-i

baha

canibinden

bir name

takdim

mübeyyen

ulunmuştur.
Biz bu telgırafrıamenin sıhhatini teslim edemeyiz. Çünkü name -i mezkur gönderildigi
~ahih olsa bile bu babda hergün devam etmekte olan müzakerede şerait-i sulhiyeye teati edilen

sözlere hadda süferanın baş katip ve tercumanları bile vakıf olmadığı halde bir devletden diğer
evlete irsal ve takdim kılınan namenin mündericatından haberdar olan ajans şirketleri acaba
· u haberi hangi müneccim vasıtasıyla alabilmiştir.
Gazetemizin

ibtida-yı

avadıslerinin yekdiyerine

güşadından

beri

ajans

telgırafları

vasıtasıyla

aldıgımız

olan zıddiyetleri el-yevm devam etmekte oldugu gecen haftaki

üshamızda dahi tezahür etmiştir.
Ezcümle

şirket-i

mezkurenin

20 Haziran

tarihiyle

Atina'dan

aldıgı

bir kıt'a

.elgırafnamede muhazariyenin vuku'una Osmanlılar sebebiyet verdigi için tazminat-ı harbiyeye
akkında olan efkardan
eylemiştir, denildigi

tarif-i nazar olunmasını

halde yine mevrua

Yunan hükümeti

23 Haziran tarihinde

devletlerden

temenni

bir telgırafnamede

suavi

uavedesinin an-karib imza edilecegi ve tazminat-ı harbiyenin yetmiş milyon olmak üzere dört
sene zarfında te 'viye ve ifa olunacagı bildirilmiştirki hakikatten şayan-ı hayrettir
Dünyanın

hertarafını

sarmışolan

bu

şirketlerin

neş

ve

i'lan

eyledikleri

.elgırafnamelerin biri digerini daima cerh etmekte ve birinin bugün verdigi havadisi yarın öteki
ka bir surette lakz eylemekte olduguna bakılırsa bu telgırafnamelerin
edilmemek iktiza ediyor

ki bunuda

onda birine i'timat

efkar-ı selime ashabı bila tereddüt

teslim

ederler

z.ınındayız.
Almanya'nın.devlet-i

aliyeye-i osmaniyeye

hakkında

besledigi

amal

ve efkar-ı

-v-..tiyekarşı bütün Osmanlıları dağ-dar teesüf edeck böyle bir teşebbüste bulunmayacağını
--:irit mes'elesinde

ve

millet-i islamiyye hakkında ibraz eylediği adı ve hakkaniyet perver-i ve

· sar-ı diltüvaziden ve terk-i muhasamat husunda Yunanistan tarafınadan vuku bulan müracaat

.zerine Giritten Yunan askeri teba'üd etmedikçe bu babta vesatete kabul edemeyeceğine dair
cak'i olan ısrarından dolayı kazandığı milyonlarca Osmanlı mucip yes-i olacak bir cihetti
tizam etmeyeceği umum nazarından bedihi der-kar bulunduğundan mezkur telgırafnamenin

:.:· -i zandan ibaret olduğuna kanat hasıl olmuştur.
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Bineayh aleyh Almanya devleti zat-ı hazret-i padişahiye bir name göndermiş olduğu
farz olunsa bile mündericaatının

yine devletin müşar-ı ileyhimadan

başka kimseye ayan

olmadığı cihetle mezkur telgırafnamenin meşriyat-ı vakıası kabil-i i 'timat değildir.
Yunanistan

gittikçe terakki

ediyormuş!

Paristen

Haziran

21 tarihli mevrud bir

telgırafnamede beyan olunduğuna nazaran 1897 alınmış beş milyon derahimiyye vasıl olubilen
varidatına karşı yüz oyuz beş milyon masarıfat tahmin edilmekteymiş.Bu
sene-i mezkure masarıfatınadan

surette Yunanistan2ın

yetmiş milyon derahimi açığı olduğu anlaşılıyor ki bu da

Yunan'ın ne derecede terakki ettiğini delildir.Tu tu tu Allah nazardan saklasın demekten.

'Dumakadan bir askerin pederine mektubu;'
Ordumuzun hamd olsun her hali mükemmeldir.Ta birinci hatta kadar telgıraf-ı askeri
temdid edilmiştir.Muharebatı
Mayısın
derbiyyenin

yedinci

mahrecinde

hususiyeye dahil mesal vardır.
gününden

beri lamiyeye

bulunuyoruz.Lamiye iel

hakim
ovası

tepeler
zir-i

üzerinde

pay

yani fıkra-i

istilamızda

tir

tir

titriyor.Ordumuzun pişdarı mezkur tepeler üzerinde çadırlarını açmış pençesini lamiye üzerine
uzatmış bir şahin aram-saz dehşet oluyor.Düşmanında
idi ki ric'at attıktan sonra

dumakada yediği darbe o kadar şiddetli

düşman dumakada yediği darbe o kadar şiddetli adına ric'at ettikten

onra tutmuş olduğu furaka derbendi gibi adımım tas-hir bir mevki muammeyi

peşine düşün

teranicesi ensesine binen fırkamızın dest-i satvetine üç dört saat muarınidaane mukavemetten
onra teslim ederek telfafat külliyeye duçar olduğu halde ameline layık bir perişaniyetleri ric'at
etmiştir.
Fıkra-i derbendiyenin teshirinden sonra beyaz yaprak açmış oldukları halde düşman
tarafından iki zabıt gelip mütareke akdeylediği hakkında emir aldıklarını beyan etmişler ve bize
dee o sırada aynı emir vürüd ettiğiğnden bi-zarürane mühasımane nihayet verilmiştir.
Mütareke emrinin vürudu düşmanın pek ziyade işine yaradı.Çünkü
daha imtitadı

harbin bir saat

kendisinden o derece muhmahel ve perişan edecektiki tasvir olunamaz.Vahşi

hayvan şegarane çıkan av meraklıları gibi ordunun pişdarı o kadar lezzet ve huahetle düşmanı
tepelemeye koyulmuşlardır ki beş on neferimiz ileride harbe devam ettiği halde Iamiyeye dahil
lmuşlardı.Suvari boğazda ta'kibe hazır ve müheyye bir halde düşmanın ovaya taroulunmasını
ıntizar ediyordu.
Ve elhasıl düşmana o kadar güzel bir darbe daha indirmek zamanı gelmişdiki ta'rifi
uhaldir.Kurün-u evvelide İraniler mukavemetlerinden

dolayı mukaddes tabir ettikleri dağlar

üzerinde bulunan termopil boğazını şüphe yokki kendileri geçmezden mukaddem biz mürur
edecektik.Ne

hal

ise

cenab-ı

hak

böyle

arzu
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etmiş

,böyle

olmuş.

Zaten

cezasını

çekmiştir.Hemde

kattiyyen

emin olunuz ki herhangi

mevkide

muharebeye

tutuşmuşsak

kuvvetimizin dörtte birini isti'mal düşman makhuren ric'ate mecbur olmuştur.
Cenab-ı hak gazzede bize mu'annet
mebayının,ordumanın

;mu'annebede

bulunacağı

hakikatteki

ve ad

her ferde bölüyor. Ve niyet ihlas ile harb ediyor idi.Harb arasında cunud

sema ve bunun bize mu'anet ettiğini adeta gözümüzle görür derecede hisedebilirdik.Cenab-ı
hak şükürler olsun bu da padişahımız efendimiz hazretlerinin hulusa nihayetidir.Şimdi

düşman

ordumuzun dehşet ve hududundan o derece larzan ve her aşamadır ki koşumuzda hazin ve
zekarine maruz gazel gibi titremektedir.Tuğrasını
başımızdan

geçerken

bi-pare

ister iseniz kulluhu ve kurşun sağnakları

düşman üzerine.yürüyüşümüz

bizde şaşıra eden düşmanda

şaşırıyor da Allah o derece metanet o derece setanet yürüyorki kendimizi o sırada mahluk-ı
emayı add edeceğimiz

geliyordu.Bil

amam orada cenab-ı hakkın bu lütfunu biliyor.Şükr

ediyor,harb ederken alı el devam tekbir getiriyor.Yüksek

seda ile zikir ediyorduk.Bu suretle

mu'affak oluyorduk.Baki dua istiyoruz.
Sahib imtiyaz ve müdür
Kufi Zade,Mustafa Asaf
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KIBRIS
Şerait-i iştira

Mahall-i Müracaat
idarehanemiz Kıbrıs

KIBRIS
1310

Ceziresi 'nde Lefkoşa
Şehri'nde Sarayönü

Lefkoşa için bir seneliği beş şilin
cezire dahilinde kazalar için sekiz
şilin memalik-i Osmaniye için posta

meydanında daire-i

ücreti ile beraber bir seneliği kırk

mahsusadır. Umür-ı İdare ve

sekiz kuruştur. Osmanlı posta pulu

tahririye için matbaa namına

dahi kabul olunur. Nüshası (bir

müracaat olunur. Gönderilen

kuruştur) Der-saadetde Diyarbakırlı

evrak gazeteye derç olunup

YusufEfendi'nin köprü üzerinde

olunmamasından matbaa

Adalar ve Boğaziçi iskelelerinde

mesul olamaz. İlanatın

bulunan kütüphaneleri ile Edime'de

beher satırından iki kuruş

Muhammet Tayfur Efendi'nin

alınır.

kütüphanesi'nde

fürühat olunur.

(Şimdilik haftada bir defada neşrolunur.)

11 Temmuz efrenci sene 1897 'Siyasiyat,Edebiyat ve Fünundan bahseder'29 haziran rümi
sene 13

'İdare-i Osmanlıya veresiye dostumuz'
Rusya,bir

müddetten

beri vücudumuza

soluk gibi yapışarak

keman-ı

hevahişle

kammızı emmekte bulunan Rusaya bugün açıktan açığa en ziyade can alacak birilerimizi ile
ralarda birer yara açarak içtiha-yı vahşiyanesini teskin etmek üzere tanımızı avuç avuç içmek
efkarı bence düşmüş ve o fikir yine de hemen mefki' fiili koymaya teşebbüs ile etmiştir.
Osmanlı Rus muharebe-i zailesi yadigarı olan tazminat-ı harbiyeye taksidinden olup
· azine-i maliyetinin ecvefliğinden naşı tasvibi edebilmeyen mübalağanın defen atası hakkında
Rusya sefirinin bab-ı aliyeye gönderdiği notaya karşı izhar-ı tezal ve iftikal ile üç yüz bin lira
zi'tasına müsaade talep eden bab-ı ali bu defa sefaret-i meşar albaha canından daha şiddetli bir
:azike duçar edilmiştir.
Sefir bu kere verdiği notada tazminat bakiyesi olan ki-ma'lumat müsakademiz nazaran
taksit bakiyesiyle birebir

yirmi milyon liradırkemalen ve dafeten tavsiyesini ve şad tasvibi
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edilmediği halde İzmir limanına bir sefine-i harbiye sevk ve azamiyle gerek varidatına el
atacağını ka'ti surette beyan eylediği ceht ile bab-ı ali bu dostun böyle birden bire celledına
hücümundan pek büyük telaşe-i yüzat-ı şahanede son derece bir havf ve duhşata düşmüşlerdir.
Şimdi pirincin taşını ayıklamak lazımdır.Rusya bu gün alacağını talebe haklı olmak
hissiyle İzmir limanına bir harb sefinesi sevkiyle gümrük varidatını ağd ve
mu'azzede hiçbirinin müdahalesine maruz bulunmaz.Rusya
icrada tereddüt ile etmeyeceği

kubzada tul

dostumuzun da bu mu'ammeleyi

bab-ı ali ise son taksitli bile a'itada

izhar iftikar ederek

taksidimize göre bir takım takside inkisam ettirmek ve o surette tavsiye çalışmak fikrinde iken
yirmi milyon liranın defaten tadiyesine dair olduğu notaya karşı ne kadar telaş gösterse hakkı
vardır.Yalnız bu cihette hak kazanamayan

biri varsa o da devlet-i Osmaniyenin

teşkilinden beri edilen harb ve katı vucudları ile adaveti sabit olan Rusya'nın

te'sis ve
dostluğunu

ittimsad eden reis-i ömür devlettir.
Cennet-i mekan sultan-ı Aziz zamanda Ebul Ahrar merhum Mustafa Fazıl Paşa
tarafından takdim
mütevaffık

olunan la-yuhtide

olduğunu

tahakkümüne

kemani

ashab-ıterkisi

ve hükümetin

selamet-i

te'alisi

neye

hakka tasvir ve tefsil edilerek bir gün gelipte Rusya'nın

ma'ruz itibaren

esasi kurulacak

ıslahat

sayesinde

kendimize

müdafa'aya

muktedir tahakümüne m'ana kadar evvele sileceğimiz ve azhata hayr hevanı bir surette arz ve
iş'ar alunmuş ikebn sultan mağfurun

idare - i sem'itibar

etmemesi ve mevsüka rivayet

olunduğuna göre sultan bir gün dolbabahçe sarayının cami'köşkünde
'U

otururken "millet dediğin

baldırı çıplak herifler değil mi" demesi ve hal - i hayırda ise İsmail kemal ben gibi

hakikatten efkar - i siyasi ile Avrupa muhallıfinde böyle bir mevki'i müntaz ihraz eden bir zat
tarafından daha müdekkane,

daha hakimane

olmak üzere kalmak olunup takdim kılınan

hükmünde tutulması ve bu hasır tevahatı millet perverane olan .. karşi edepsizlik ispat edilmesi
Rusya'ya İzmir limanında harf sefinesi sokmak hakkını vermiştir.
Yunan hükümeti muharebeye müte'kıp hemen biri ve bahri - yi muhtaç olduğunu
eşebbüs ettiği halde bizim ma'nen ve madten ba'is salametimiz olan hususta iared - i takrir
eden en güzüde ricaliğimizi
müstenit olduğunu anlamakta

yağ nefi ve tahrik etmesek veya husubet edepsizlik ve fikre
bütün erba- ı "akıl ve ınsaf " acz gösteriyor.Bir

hükümet

·eb'asından teşekkül eder.Farik selamete milleti sayesinde hasıl olur.Memleket trkisiyle beka
ulur.Anlayamıyoruz

ki Rusya Hükümeti

Osmaniyenin

tarik selameti memleket

imha-ye

.ücudunda erimesindeki hikmet nedir?
Duvell-i mu'azeme-i
re görse nüfuslarını

sa'ire her sene yeni yeni müstemlikat elde etmek,gerek mülkleri

teyyid eylemek sevdasına düşmüşler.Gerek

geçirdikleri toprağı bir katlinde yirminin mutevakkıf
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harben, hasteten ellerine

olduğunu visaiti tab'alarını

mu'arif

sanayi, ticaret ,zira' at hususlarında mülk-i saireye numune-i imtisal da bilecek bir hale ifral için
. 'apmadıkları fedakarlıklar, düşünmedikleri entrikalar kalmıyor.
Bize ise hürafet Yunaniye

ve mu'allefet Osmaniyeye ibtal hasıl etmişiz. Hükümetin

canı yıkıkda secac zalme rahmet okudan istibdat ve zalemanı(hükümet
-e zaliminin melati Yakub Kavüramiıacaba hal ve zaman)namını

hakimet)ve

bu istibdat

vererek hem kendimizi

datmak hemde milleti baki kalmışlarını iğfal etmek ve şimdiye kadar yüzlerce melayun İslam
tanı dökerek teşkil ve muhafazasına bazı vücüd ettiğimiz hükümeti asasından sarsmak ve koca
· ir milleti necibeyi batırmak isteyen bir iki defa ve menf'atperestlerin

efkar şeytanlarını beni

asnet sırtında görüp milletin sukut ettiğini derken sefalete göz yummak kanımıza aman
ırzımıza malımıza,canımızı

ayaklar altında almak isteyen hainlere bel bağlamışlar.

Bundan yirmi sene evvel duvel-i muazzamdan medet olan hükümetimiz bugün ikinci
erecede bulunan hükümetler sırasında tenzil ettiği halde birinci dereceye asaide-i çaresini
üşünecek o halde gayret göstereceğimiz

birde mestebadların ekmeğine yağ sürmek için her

erav tezalluhu ithamın gösteriyoruz.
Ecdad azamımız beylerce Osmanlı düainlerinden Han Hamitlerini bir kuruş toprağa
erk etmemek yalandan akatmakdan
ahfadı yine o yolun meselesini
eylemek,

el

ayaklarındaki

çekinmezlerde şimdi ise o himetli Osmanlıların evlad

olduklarını Yunan muharebesinde

tırnakları

sökerek

yalçın

toplar üzerinde hücüm

kayalar

sarp

dağlar

üzerine

opluyor,tefenekleri nakı etmek gibi hasil Osmaniyeyi gösterdikleri halde hifane if'al müstebası
avgazında her derav zal ve ma'senineti arzu kabul eden hükümet o secian-ı Osmaniyenin sarf
ettikleri amakları aktadıkları kanları arkalarına

bırakdıkları başı tükenmemiş yetimleri akdan

zevceleri ve bu hale ak saç ve ak sakallarını bulan ahir ömürelerden evladlarını gözleri o günde
görmekle taim dünyaya

mesravurane

memnuniyet

veda etmek isteyen anne ve babalar

bir(panoroma) gibi seyir ederek yukarıda devlet ve milletimiz şimdiye kadar yaptığı fenalıktan
başka Anadolunun ruhu hitabesinde olan İzmir limanına sefineyi harbiyede sokmak isteyen
Rusya dostlarımızın
aralarında

bulunan

uvarileriningazb

arzusuna tabiyeten yine mağlubumuz
dindaşlarımızın

en

Barilerinin

olan Yunan'a bahş ve ihsan ile
yakalamasına

ve ferat ve hr şeyden aziz olan canlarının

çektiklerinin

telef edilmesine

harb

sebiyyet

uyarılmıştır.
Vücüdlarındaki alçaklık hesabıyıyla
bedmiye neşereleri

meseblerini

hal-i hasanet suratında neşr ve ta'min eden

yoktur.Meseblerini

yoktur.Mazlumun

ettikleri cenab-ı hak adalet ehhiyasına terk-i havale eyleriz.

22

ah ve ahlarını iysal

AHV AL-İ ALEM
Bu hafta

alınan

haberler

Avrupa

gösterdikleri mevelat batnen besledikleri
temenni olunmalıdır.Kendi

kuvve-i

muazmesinin

yekdeğerine

zahiren

hissiyat rekabetlerine ki bizce de ikinci şokun devamı

aralarındaki sulh ve siyasenin menkat'i veya helal Pazar olacağını

ihtimal verdirmiyor.
Duvell-i mu'azeme

duyulan bu hayagel menfaattır

setyanın

sevaretle devam eden hareket ihtatlarında kendilerine münasebetiyle

birbirlerine karşı bu
hiçbir hususta isabet o

kadar aydamion hükümet sağirinin günden güne duçar-ı ihtat ve zuvallerini entac ediyor.
Müteselselen devam eden şu acıklı hakikat tamamem ahşun etab zan etmeğe hacet
yokdur.
Dünki ve bugün ki denilecek kadar yakın bir zamanda zuhur eden vukuatın oaln
numune arayacak olursak iki büyük şumaliyi misal böyle biliyoruzki

mu'azzede

olanlara

istikbalde olacaklara tabik ve kıyas etmek pek sade bir şeydir.
Bugünden beri Çin hükümeti ki sine-i cehaletten ve ta'sib neticesinde olarakda kesret
nüfüs ve vesait memalik cihetle Avrupaya ma'dul bir derecedeiken

teriş telaklerin dahan

müştehanlarını telziz hicret etmekten başka bir zümre hasıl etti.
Takaz
"hunağ.künağ"

hazininde

bu

günden

"Times"

gazetesine

iş'ar

olunduğunu

cuarında aykıvaz meyi merbanında bir araz-ı vesa'dının

ihcarını mebyin kontratı

seyir"kuluvad

makdünaldan"

nazaran

İngiltere hükümeti

o çanağlı yandan tarafından

imza

edilmiştir.
İngiltere hükümetinin

mevki'müzakeresi

Çin hükümetinden

talep etmiş bir harb

zuhurunda aradaki müstemlakının muhafazası için idi.
İhbar olunan

arazi "kavlunk"kazasından

"mirsabası"

ve diba haddinin

antolov

cebiresine kadar metada makavde name-i mezkur şeri'at atiye ile edilmiştir.
Çin hükümeti "mirsabayı ve diyabıyla bil cümle sularını İngiltere'yeibrar

etmişharb ve

göğse sulh zamanında kendi olmak üzere bu iki körfezin şimdisi müsteşa bulunmuşdur.
Medet icar Temmuz
müzakereyi

aldatmaları

bedayatından

Fransada

şu'ani

itibar takaz sene devam edecektir. En arzıen
fransızların

Pakhu

"nanyinağ"

diken temeddut

eyleyeceğini şu hattının tamin edeceği istifdat olduğu zannına kuvvet uyarmışdır.
Bu husuda "da ba"gazetesinin

şayanı dikkattir. İkinci mesele ise emr-i baki ile zuhur

edip olan devam etmek ateş harbidir. Bir iki hafta muka mutahezen hareket eden bin bir amme
askeriyesinin bir kısmı kovalama olan tahminen "Santiyğonun"tek
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kuvvet-i milli cehti son

"Kayimindar'tistikamlarını

dolu ve pek ziyade halledar etmiştir. Bu esnada Fransız telgıraf

kabusu bir çok Saitler muhaberat tahrirat otuz emir balanı askeri kuvala çekmişdir.
Bundan başka bir iki ufuk ta daha olmuş isede İngiliz gazeteleri muammenete nazar-ı
amır ile savrulun nidasında bulunulmuş,Santiyağo

limanında İspanya filosu amir El Saul

kumandasındaki amir-i yaka filosu tarafından(*) bir çok sa2itlerinden meraz demekdir ki bu
müddet zarfında koca kablonun tamir edildiği akla tesbitiyle bir karış denilecek olan Tuzla
iskelesiyle telgıraf kablosunun altı tamir edilmediği terkiyatı Osmaniyeyi Atina

mütahane

aralarız.
Evvelce Kore'ye ihrac edilen asker tarafındanda Müslüman mezkur birer muhasere
edilmekle has olunan alçak İspanya filosu mecburen limandan harice çıkmış ve Amerika filosu
tarafından gördüğü hücümdan firara meydan bulamayarak mecbur olmuştur.
Bir rivayete nazaran kimileri o turdan sonra elimiz yakalılar tarafından ihrak balandı
edilmiştir.
Bu muharebede emirelleriyle beraber bin üçyüz

İspanyalı Amerikalılar

etarına esir

düşmüş ve hile telifat vermişlerdir.
Amerikalılarıntelifatı
(Santiyago )lıların teslim

yüz nüfus kadar tahmin edilmektedir.

olmalarını

Amerikalılar

talep etmişler

Bu muharebeden
ve birkaç

sonra

saat müsaade

verilmiştir.

***
Afrika garbide

İngilizlerle

Fransızlar

beyninde

bir musallaha

'akd olunmuştur.

(nejar)mukavele namesi ismiyle (kuraursaye)de Fransa ve İngiltere komisesleri tarafından imza
edilen şu rnüalehe-name "protokol"i (zaptiname )yi ise İngiltere sefiri sır "müvensan" ve Fransa
hariciye nazarı mevsiv (Hanutu) tarafından güzellik kabul ve imza edilmişti.
Çin'de İngiltere ile Fransa'nın

istifa-yı munfa'at hususunda

yekdeğeri haklarında

besledikleri hissiyat husumetgarane Afrikayı garbi musailinin dostane bir sürette hal ve tavsiye
edilmesine bakılırsa balade arz eylediğimin vechiyle aralarındaki

sulh ve asayişin hiledar

olmayacağını izah ediyor.

***
Rusya sefirinin Kafkasya'ya hicret eden kırk bin Ermeninin sıra'at-ı mümküne ile
kabul ve temim iskanlarını ve Makedonya meselesinin bir an evvel hal ve tesviyesine
mütezemmin vüşayid bu hususda tekasül gösteriliyorsa kendisi asker sevkiyle isyanı teskin
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ve arzusunu cebren yerde gideceğini melun-ı bab-ı aliyye bir nato vermesi yeni bir
meselenin zuhuruna ihbar ediyor.

HAVADİS-İ MAHALİYYE
Limosanda neşr olunan "Alişya" gazetesinin 25 Haziran tarihli intişar edilen
nüshasında Girid ceziresiyle Kıbrıs ceziresinin İngiltere devletiyle mübsadele edileceği ve
İngilterelilerin Kıbrıs'tan çıkarak Girite gideceği cehtile Kıbrıs ceziresi tarafından tekrar
işgal olacağı hakkında faziletli Mefti Affında hazretlerine der saadetten bir telgıraf-name-i
resmi vürüd ederek bir serveti Limosan'da birisine i'ta edildiğini mütezzemmin bir makale
yayınlamış ve keyfiyet mumu ile Mefta Efendi hazretlerininden istifsar edildiğinde böyle
bir telgıraf-namederı katiyen harbi olduğunu ve işin sırf bir aracıktan ibaret bulunduğunu
beyan ile süratle tekzibini talep edilmiştir.
"Alişya"gazetesi galibsa rüyasında da tertibiyle uğraşıyorlar. Biz bu gazetenin
yalancılığını daha Osmanlı-Yunan muhaaarabe-i zailesinde öğrenmiş olduğumuzdan o
zaman attığı yalanların yanında şimdikinin sandal bile olamayacağını pek nazarda
anladığımızdan buna da sair yalanlarıyla beraber paçavra parçası gibi çehresine çarpar ve
ba'dema bu memlu aslı olunan keyb ve duruğşun neşrinden hazır olunmasını kendisine
halsane tavsiye ederiz.

ŞUANAT-1 OSMANİYYE
"'

Yemen ihtilaline dair bu hafta olunan haberler şayana diktadır.
~

İhtilalin vükü'u hükümet hür tektir kuht ve galadan olunduğunu ilan etmekte ve şirket
telgıraflarıyla her tarafı işa' eylemekde istedi.Tan gazetesi bunu tekzib ederek isyanın vuku'
s .•.

hmet Feyzi Paşanın ihale hakkında reva gördüğü zalim ve gaddar 'ayf eyliyor.
"times" gazetesinin bu babda verdiği malumat bir vucu anıdır.
Yemen'de hal ve mevki'emniyetli surette değildir.Feyzi Paşanın isna-yı idaresinde

ahaliden cebren ettiği tahsilatsiyesiyle hasıl olan isyanı vala-i cedid Hüseyin Hilmi Bin
Efendinin asayiş ve sulhperurane olan tedabir ciddiyesi gerekir tesiri olmuyor.
Ahiren sa'niyeden alınan telgırafname malına nazaran vilayye-i cedyid abluka altına
alınmıştır. Şasiyan gününden güne kesb şiddet etmektedir. Şehrin ablukasına kalmış fakat
ablukadan fena haller zuhur etmeğe başlamışdır.
Vaka 1870 tarihindeki vaka-yı ima etmektedir. Yedi bin amdat askeri hareket etmiştir.
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İstanbul'dan

alınan telgırafnameye

göre Yunan muharebesinden

avdet eden zayatı

İstanbul'da te'id için çare aranmaktadır.
"Times" gazetesinin

oyunu muharebeden

olup neşr ettiği bir kıt' a telgırafnamede

pirnas jurjunun giribde vali gönderilmesi duvvel-i muazzeme ile birebir Rusya'nın arzusuna
kaldığını beyan ediliyor. Cezirede bir meclis-i mali teşkil ederek şimdilik idare olunmayacağı
ve meclisin ilk ziyafesi bir Jandarmiye alayı teşkil ederek bir istikraz akdından ibaret olduğuda
ilave edilmişdir.
Bulgar kancaları mevsiyye (markuf) tarafından resm-ibab aliyye uyarılan bir notada
asker-i Osmaniye

tarafından

Kosovaya

vilayetinde

1 7 Mayıstan

beri Bulgarlara

edilen

tecszuvet ve katldan bahis olunsrak tahkik ve ma 'ni talep olunması iizerine iu: Osmanlı
zabıtının merkub bir komisyonun askıya izam kılındığı müstehberattır. Askeri Osmaniye
hükümetinden gördüğü zelamın çekdiği sefalet Yunan muharebesinde inzar ammeyyu iken
ceblet, insaniyyt vucudunlarındaki aliyyet teyicesi olarak Tasaliya suhurlarında hiçbir Hristiyan
suvarı muamele göstermedikleride yine ictibar tarafından makam takdeberde ilan kılınmış
olunduğu halde Bulgar fateclarının idare-i umuru me'mur olanları parkastı itimadan ve
ztmaaoea alıjye eksik etmek istemeyen ve bu vecaiJije tahrip melganma sebebiyet uyuyan
:a.re-\ 'n.ü.\<..ü.m.et\.n. \<..att\.'j'jen. ~ü."9\\.e etm.e'j\.'L. S\.'lammia

'n.as\\ a\an. 'mı teı::,a'l'l\l'L \a\<..\.n. as\<..e1:

Osmaniye isnad etmiş yine sevdac Bulgarlara bu vesileylede hükümet-i Osmaniyyeden bir
kale kaptırarak fıkrinden ileri geldiği azade 'alıdır.
Balkar farcalarının asker Osmaniye vuku bulan isnadatı üzerine komisyon azamane
bize

mesai

eden

hükümet-i

I

Osmaniyyenin

Teselyada

Müslümanların

çektiklerini

yakmak,mallarını yağma etmek ve daha nice nice facia ile ettiğimiz bir mulakatta şimdilik
(hükümet,muhkumet) ki kondu dert kişi oldurmaya ma'zuii bulunduğunu hakkındaki iddasına
bakılırsa cavisi dert husumetle Türkiye'nin yirmi senezarfında bitiştirdiği an kiraya ah iman
selameti. Analarsa babalarsa Hazreti Eyüb sabrı versin. Çünki İstanbul gazeteleri izinsiz yere
lef bile yazarak hasdaları olmadığından bu lafların hükümet tarafından yazdırıldığı kabul inkar
değildir.
Diyelim ki islarnilerin camisi olmadığı cehtile kırk beş bin kabahatsiz müslümanın
kabak gibi doğranması gibi bilhassa memleketlerinin müdefası için çalışan kırk- elli kişnin
yirmi otuz bin taraftarı daha pırasa gibi biçilsin!
Neticede ne olacak? Tekmil büyük parça sahibine teslim edilecek diyelim. Vatanlarını
istemeyen bu adamların düşmanlarının süngüleriyle, kurşunlaryla olsa ki bırakmak daha
karlıdır gibi muhka etmek lazım gelirse de(çok sene evvel değil) iki milyon müslümanı zemini
memalik eden Rusya'ya kerim kibar ve fakat ahlaksız taparlarına birkaç ay yüksek yüksek
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ma'aş vermiş olduğundan bu süretle son ma'aşlarını da kaçırmamak sevdasından ileri gelmiş
olabilir. Biz Türkiye'nin

büyüklerine

Jön Türklerin

tavsiye ederiz. Çünkü ahalisinin uyanmasını-uyanırsa

neşriyatından

telaş buyurmamalarını

yirmi seneye muhtaçtır. Yirmi seneye

kadar memleketler zaten arkadaşlarının yanına gitmek üzere seyhate çıkacağı.şimdiye

kadar

hükümete iştirak etmemiş oaln ahali her hangi hükümet hangi şekli idarede bulunan bir
devletin boyunduruğuna kemal sükunetle it'aat edeceği emsaliyle sabittir.
Zayıf devletlerin taksimi meselesi yine meydan münaşakası çıktı. İngiliz rical siyasisi
nutukları

ile mevskuf

gazetelerinin

neşriyatı

iştirak her vakitten

ziyade çatalla şed'ini

gösteriyor.

İstanbul gazeteleri

Teselyanın

günü gününe tahliye olduğu hakkında

hükümet-i

Osmaninin muvaffakatını kemal-i iftihar ile yazıyorlar.
Hatta bu muvaffakiyetten

naşi bütün Avrupa'nın

lisan takdirine mazhar olduğunu

ilave edenlerde bulunuyor.
Harb

İstanbul'da

mazmine mübadele tebrikiyle verud edip muhafız bulunan sabah

gazetelerinde mecruhun gazeteden yıldan hasta hanesinde tedavi olunan askerleri ziyaret eden
zat-ı şahaneye mecr u hayın merkume taraflarından

Teselliyanın

asla terk etmeyeceğim

yolunda neşr edilen va'd şahane acaba neden icra edilmiştir. İstanbul gazeteleri hükümet-i
Osmaniyyenin Teselliyanın tahliyede gösterdiği gayreti ihtiharane dere ettikleri sürede zat-ı
şahanenin o vadindane müte'essifane bahs etmeli idiler.
O cihetten ağızları kaoalı ise bari Teselyanın tahliyesinden

de öyle müftehirane bir

sürette bahs etmeli edilir. Lakin bu da ( Hikmet-i hükümet) ki 'akıllar ermeyen ilcaat ve
ihtiyara tından dır.

Bulgar sultan prensini z\t-ı şahane huzuruna kabul ettiği zaman Bulgar nişanını takmış
ve prens padişahın kolunu öpmüş G>~unuJus

gazeteleri yazıyorlar.

Rus gazetelinin beyanına nazaran geride Rusya hesabına üç yüz otuz asker gitmiş ve
sekiz yüz kişi daha gidecekmiş.

Yunanistan tazminatı hesabına muhsuben iki yüz bin liranın (Banka-i Osmani) denilen
İngiliz ticarethanesi tarafından şark-ı şimendifer kumpa niyesine te'ediyesine
olduğu telgıraf havadisindendir.
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irade-i padişahı

Teselyanın teslim ve tahliyesinden

evvel memalik meftuha namına yapılan posta

yolları.artık terk askeriyeden boş laflara kulak asacak kimse kalmadığından bu pulların intiyakı
makamına çıktuğı "muvazene"refikamız

yazıyor.

HAV ADİS-İ HARİCİYYE
(Jurnal) gazetesinin Newyork'tan aldığı bir telgırafa göre (Filipin) ataları hakkında
e'eminat isteyen Almanya'ya Amerika cevap muvaffakiyet vermemiş olduğundan Almanya ile
Amerika hükümetleri arasında evvel ki gibi münasebet-i dostaninin payidar olmadığı beyan
olunmaktadır.
Yunan hükumeti

askerinin

isti'mal etmeye oldukları

(garane) tefnikarane

tebdil

olunmak emri verilmiştir.
Yunan hükümeti zukuretliğiyle

birer yeni ıslahat icrasından

geri kalmadığı halde

hükumet-i Osmaniye ıslahat isteyenleri birer süretiyle mahu ve nabud etmekle uğraşıyoruz.
Mu'ezzendir benim nefsim bütün efrad milletten hayatım taht-ı taamına alınsında
ihan batsın beytine bi-hak ma sadık olmaya çalışıyor.
Biz aldığımız mavzur tüfeneklerimizi
ta'Iim ettiremediğimiz

bir gün askerimize tevdi' ederek serbest bir

halde yediği seleden hala sersemliğini

savamamış

olan Yunan o

sersemliğiyle ıslahat askeriyesiyle uğraşıyor. Bizim için ahliyle soymak ihrara hak tekallümden
mahrum etmek üzere gece gündüz vasıtalar tahrisiyle uğraşmak,herkes
dururken ıslahat icra etmek memalikimize

kendi çıkarına bakmak

şerbet dağıtır gibi dağıtmak tahsilatı elde mevcut

. .,_en muhafa-i şan-ı devlet ve millet uğrunda ihtiya-i zahmet etmek neme lazım. Hazır firas
rahattır. Misk gibi uzanıp yatmak mışıl mışıl gaflet uykusuyla sessiz sedasız imrar-ı hayat
etmek cehti varken muhafaza-i memalik hususunda duçar müşkilat olmak nemize lazım.
Rusya'nın bahr_i haz seahilinde biz Müslümanların Rusya hükümefine 'karşı 'ihfilal ve
muharebelere derdest olanlardan Türkiye'nin

teşvik ve tahrikatı ile isyana teşebbüs ettikleri

eyanatına nazaran Rusya zaten eski tazminat dafaat talebe mesru Rusya2ya iltica eden yirmi
bin Ermeni'nin tekrar va~a

kabul ve 'avdetlerleri hakkında bab-ı aliyye verilen notaların

adem-i

olan

icrasından

muğabber
I

Rusya

ile

anlaşılmaktadır.

Türkiye'nin

arası

fena

halde

açıldığı

.

~

Bu gibi hadisatın süret-i zuhuruna başka mana vermekten ise bilvasıta Ingiliz ve Rus
demek muvaffak olur.
Sahib-i imtiyaz
ve müdür
Küfi Zade Mustafa Asaf
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KIBRIS
Şerait-i iştira

Mahall-i Müracaat
idarehanemiz Kıbrıs

KIBRIS
1310

Ceziresi'nde Lefkoşa

Lefkoşa için bir seneliği beş şilin
cezire dahilinde kazalar için sekiz

Şehri'nde Sarayönü

şilin memalik-i Osmaniye için posta

meydanında daire-i

ücreti ile beraber bir seneliği kırk

mahsusadır. Umür-ı İdare ve

sekiz kuruştur. Osmanlı posta pulu

tahririye için matbaa namına

dahi kabul olunur. Nüshası (bir

müracaat olunur. Gönderilen

kuruştur) Der-saadetde Diyarbakırlı

evrak gazeteye derç olunup

YusufEfendi'nin köprü üzerinde

olunmamasından matbaa

Adalar ve Boğaziçi iskelelerinde

mesul olamaz. İlanatın

bulunan kütüphaneleri ile Edirne' de

beher satırından iki kuruş

Muhammet Tayfur Efendi'nin

alınır.

kütüphanesi'nde

fürühat olunur.

(Şimdilik haftada bir defada neşrolunur.)

19 Temmuz efrenci sene 1897(siyasiyat,edebiyat ve fünundan bahseder)
7 Temmuz rümi sene 1313

İFADE-İ MAHSUSA
Geçen ve evvelki nüshalarımızda cezirede yekdeğerini müteakip vuküa gelmekte olan
kıtal ve cinayet hakkında hükümet-i mahalliyenin nazar-ı dikkatine celb ve bu babda tedabir-i

/

müessere ittihas olunmasa kıt'al ve cinayat tekessür ve taammüm edeceğini dermiyan etmiştik.
Vuküat-ı cariye beyanat ve mülalaat-ı salifemizi ispat ediyor.Üç ay zarfında on üş on
dört kişi mahal-i

muhtelifede

katl olunulmuş

ve mütecasirlerden

ancak ikisi meydana

, ıkarılabilmiştir.Katl tasaddi ve sirkat gibi ve cinayyetden sakit hükmüne girmiştir.Hükümet-i
mahalliye ahval ve vuküat-ı cariyyeye vakıf olduğunu biliyoruz.Lakin bu babda bir güne tedbir
ittihas

olunduğunu

görmüyoruz.Ahali

emniyyetin

sel

bulunduğuna

gösterdikleri halde hükümet icraatını,revişini bir türlü değiştiremiyorlar
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kani

olarak

telaş

Olmaz olaydı meclis-i kavanin her sene güşad olunarak ahali vekilleri aylarca ictima'
ediyorlarsada hayf ki cezirenin bundan istifadesi olamıyor.Cezirede

fakr ve zaruret şiddetle

hükümetterma olup bundan nasıl enva-ı cinayat vüka gelmektedir.
Cezire dörtyüz seneye karib müddet Osmanlı idaresinde bulunup hiçbir vakit hal-i
hazırın reb'-i derecesinde bir hale giriftar olmamıştır.
Şimdi hemen bir ferd görülmezki halinden müteşekki olmasın.Namuslu,

haysiyetli

zatlar bi huzür.Çünkü mebzul olan hakaretten halas olmak için köşe-i uzleti ihtiyar ile hürriyet
sayesinde mahrum kalmaya mecburdur.
Bunlar
merbu'anın

hep

idare-i

haziranın

mizac-ı

zaman ve mekana münasip

gidiyor.Haddi

vazifesi

ahaliye

olmamasından

şinaslık yok.Hükümetten

adem-i

tevafukundan.nizamat-ı

neş'et ediyor.Herkes

korku kalmamıştır.

Kuvve-i

alabildiğine
zabıta ahali

indinde hiç hükümünde tutuluyor.
Bu defa da ahali vekilleri bulunmakla iftihar eden meclis-i kavanin hey'etini tahrik ve
nutuk perdazlıktan sarf-ı nazar ile bu hususta ciddi gayret ve himmet eylemlerini talep ve
temenni eyleriz.

AHVAL-I ALEM
Devlet-i aliye-ı Osmaniye ile Yunanistan beyninde musalaha hakkında cereyan eden
müzakerat

ve alal husus

Teselya

kıt'ü-i

meftühasının

memalik-i

Osmaniyyeye

ilhakı

mes'elesinde devlet-i ecnebiye tarafından gösterilen muhalefet ne suret kesb ettiğini dair bu
hafta dahi kariin-i kiramımıza malümat-ı mevsüka veremeyeceğimize
ve istitlaamıza

nazaren

Osmaniyyede kalacağına

diyevilirizki

Teselya kıt'asını

mütessüfüz lakin i'ttikat

zir-i idare-i hükümeti

seniyye-i

ve şeriat-i sulhiyyenin teferüat-ı sairesi dahi matlup ve cihle tesviye

edileceğine şüphe edilmek lazımdır. Afganistan umüurunun kesb-i ehemniyyet etmesinden
dolayı İngiltere kabinesi
İngiltere'nin

bir

vaziyetini değiştirmeye,enzar-ı

müddetten

beri

tuttuğu

mesleğin

dikkati o cihette atfetmeye ve zaten
sinesiyle

aktar-ı

cihanda

bulunan

Müslümanları kendine münfail v9 münkesir edip ehemniyyet ve i'tibarını tekrar kazanmak için
tedabir-i lazımzımane ittihazına 'mecbur olunmuştur. O tedabirden biri ve başlıcası devlet-i
aliyye-i Osmanyyeyi

memnun v\ te'min edecek bir hareketin ihtiyar olduğu piş-i nazar

mütaalaya alınarak lngiltere tarafından o yolda cemileler izharına teşebbüs olunmuştur.
Ezcümle parlemantoda azazdan ser aşimat-ı parlet uzun ve manidar bir nutuk iradayla
İngiltere

kabinesinin devlet-i/aliyye-i

eylemiş olubta

Osmaniye karşı meslek ve icatına muaheze ve takbih

serde ve atiyan eylediği delail ve berahin-i kaviye ile iddiasını tasdik
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eylemiştir. Lakin Osmanlıların tabir ishale İslamların emniyetini celp ve fikirlerini tashih etmek
için parlementoda nutuk iradıyla cemile ibrazı biltab hükümsüzdür. Kavli fiile tebdil etmek
lazımdır ki mukasaat olabilsin.
İngiltere için telafi ma-fata, münasebat ve te'min için iki mes'ele manidir.
Biri şimdiki mesele-i cariyede hukük-u meşrüa-i islamiyye aleyhinde Yunan'ı himaye
ve ikincisi Mısır'ın bila-şart tahliyesinde taannüd eylemesidir.
Bunlar tesviye olunmadıkça tabidir ki İngiltere hükümetine i'timat hasıl ve kesit zail
olamaz.Halbüki bunların matlup ve cihle tesviyesinden İngiltere bir şey kaybetmeyeceği

gibi

devlet-i Osmaniyyenin dostluğundan taayyün olunmayacak derecede semerat ikttitaf deeceği
bedhidir.
Bakalım ayine-i devran bu bab da ne Suret irae edecektir.

***
Avrupa gazetelerinin

sütünlarına ve siyasiyyının fikirlerini kısmen işgal eden bir

madde de agustos-u efrenci içinde Almanya imparatorunun ve ondan sonra Fransa cumhuriyeti
Reisi Mösyö Felix Fur cenaplarının Petersburg'a gidecek

çar hazretlerini ziyaret edecekleri

meselesidir.
Bu mülakata pek çok m'aniler
keşfetmek k3abil değildir.Lakin

verilmek isteniliyorsa

da hakikat-i hali şimdiden

bu mülazatın maksad-ı gayesi her halde idame-i sulh ve

asayişn emr-i muhafazasına mu'atıf olduğuna hükm etmek en sevap bir fikirdir. Almanya ile
Rusya arsaında hasıl olan muhassenet bu kaziyenin sıhattine mütefekkil add olunabilir.

HA VADİS-İ MAHALİYYE
KATL
Yatağıra kariyesinde Muhammed bin Ali Efendi isminde bir Müslüman bir gece
haremöinde

başı

ezilmiş,boğazı

yaralanmış

olduğu

halde

maktufen

bulunmuş

olduğu

müstehberat-ı mevsukadandır.

~

Lefke nahiyesine

tabi' pomu karyeli bir Hristiyan geçenleri deniz kenarında maktul

olarak cesedi bulunmutur.
Polis tarafınadan

edilen tahkikat üzerine maznunen bir iki kişi der dest olunduğu

istihbar kılınmıştır.
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ŞUUNAT-1 OSMANİYE
Zat-ı hazreti hilafet penahi sadr-ı esbak ebhetlı1 devletlü Said Paşa hazretleri ile
mesail-i siyasiyse-i cariyye ve devlet-i aliyye-i Osamiyenin mevkii maneviyyesine

dair arız ve

amik istişare eylediği eylediği el muktam ceziresinde met'ale olunmuşdur.
Zat-ı hazret-i padişahı müşir devletli Ethem Paşa hazretlerine bir yalı ihlas eylemiştir.
Makedonya ve Arnavutluk cihetlerine müteharşşid asakir-i Osamniyyeye yirmi bin
piyade ve on dört alay suvari ,on batarya top ilavesine karar verildiği gazetelerde okunmuştur.

***
İstandart gazetesinin iş'arına göre Teselye kıt'asının devlet-i aliyye-i Osmaniyyenin
yed'i zabtında kalması lüzümuna dair Rusya hariciye nezareti ile bab-ı ali beyninde telgırafla
muharibe ceryan ediyormuş

***
Bahr-ı sefidde kain Osmanlı limanları medhallerini fenni harb nokta-i nazarında tahkin
ve tersimi icra olduğu gibi bahr-ı siyah'ta vaki limanların dahi ol vecihle takviyesi derdest
bulunmuş ve bu limanlara miktar-ı kafi kurup topları irsali kararlaştırılmıştır.

***
Malumat gazetesinde mütalaa olunduğuna göre Tesalyalılar tarafından on dört bin altı
yüz kelimesi imza olmak üzere on beş bin kelimelik bir telgrafname

düvel-i muazzene

kabinelerine ayrı ayrı olarak güşide olunduğu bildiriliyor. İş bu telgrafname Teselya kıt'asının
zif-i idare-i Osmaniyyede kalarak Yunanistan'a iade olunmaması hususunu mültemiştir.

***
Devlet-i aliyyeyi Osmaniye Teselya kıt'asına bütün bütün terk edemeyeceğini takrir-i
resmi ile düvel-i muazzamaya bildirmiş ve düvel-i muazzam buna muhalefet eylemiş olduğu
cümle-i havadis bir kaydındandır.

***
Evvel ve ahir dediğimiz gibi bu hususta ne telgıraf havadislerine ve ne de ceridelerin
neşriyatına mevsuk nazariyle bakılmak
Yalnız

malum

olan

bir

6f

z görülemez.

keyıpyet

Teselya

kıt'asını

zabtında

Devlet-i

aliyyei

Osamaniyyenin kaziyesidir.
Avrupa devletleri gerçi Yunan-ı ~imaye etmeye Osmaniyyenin cezm ettiği kaziyesidir.
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Avrupa devletleri gerçi Yunanı himaye etmeye mahvolmaktan
devlet-i Osmaniyyenin sebat ve metanetine

karşı kendilerine

halasa çalışıyorsa da

büyük gaile ve hatıranın h3ale

düçar etmekten herhalde terakki ve ictinap eyledikleri dahi meçul değildir.
Evvel

hükümet-i

Osmaniyye

kavlinde,fiilinde

ciddiyet,metanet

gösterdikçe

Avrupalıların gürültüsü hüküm ün kalacağı varestedir.
Hükümet-i

beniyye-i

addetmekle iğnam-ı ta'dadına

osmaniyye

teselya

kıtasının

memalik-i

osmaniyyeden

işar-ı ahzebine tahrir-i emlak ve nüfus icrasına mübaşaret

eylemiş ve oraya bir despot tayini için rum patrikine dahi emretmiştir.
Osmanlılar dumaka ile ve istinada istihçemat inşasıyla kuvve-i askeriyeyi tezyid
etmektedir.

TELGRAF HAV AD İSLERİ
Dersaadet 9 Temmuz
Çarşamba günü Avusturya sefiri Tevfik Paşa Hazretlerinin bir nota takdim eylemiştir.
Notanın mündericatı eğer bab-ı ali devletler tarafından teklif olunduğu vecihle hudut
meselesini bahs ve müzakeresi için bir gün tayin etmese tedabir-i seria iktihazına mensup
oldukları hükümetlerinden talep eyleyeceklrini beyandan ibaret bulunmuştur.
Atina 10 Temmuz
Yunanistan kralı akrabasından bulunan hükümdarlara müracaatlara sulhi sü'rat-i
akdine himmet eylemelerini temenni eylemiştir.
Ru'sayı hükümet-i ecnebiye devletler tarafından teklif olunduğu vecihle hududen
ta'dirini kabul eylemesi için zat-ı hazret-i padişahiye tavsiye eylemiştir.
Berlin 10 temmuz
Zat-ı hazret-i padişahı Avusturya imparatoruna bir telgıraf güşibe ederek hükümeti
Osmaniyyenin müte'alatına hasen telaki etmesine iltimas eylemi imparator Franz Jozet
Seteranın tekalifinin kabul edilmesini tavsiye eylemiştir.
Der Saadet 11 Temmuz
Setera tarafından mücte\nian gönderilen Nato üzerine zat-ı hazreti padişahı
ecnebi hükümdarlarına ve Fransa Reis~umhuruna telgraf güşidesiyle hududunun idare-i
Osmaniyede kalması için mürafakat eyleme~rini tekrar iltimas eylemiş. Almanya imparatoru
diğer devletlerin kararlarından ayrılmayacağın0ma'atteessüf beyan etmiştir.

33

Geride asker sevkiyatında hükümeti seniyye-i Osmaniye tarafından gönderilen umum
ı Nato mevkii müşkilata düşürmüştür. Mösyö far (Fransa Cumhutiyeti Reisi) ile diğer bircümle

hükümdarlar devletlerin artularına muvaffak olunmasını tavsiye eylemişlerdir.

Haniye-12 Temmuz
Hristiyan mürkasları

Asat tarafından bi cemiyeti umumiyeyi

teşkil ederek düve-i

muazzamaya vekil intikat ve intihab, nasb eylemişlerdir.

Kalkutc 12 Temmuz
Bir takım ... nam İngiliz vapurunda kaptanı ve 7 yerli gemiciyi katl ve 1 O kişiyi cerh
eylemişlerdir.

Sen Petersburg 12 Temmuz
Habeş kralı Minlig Rusya askeri zabıtından miralay Letunyatkı hattı istiva vilayetine
vali tayin ilan edilmiştir.

Dersaadet 13 Temmuz
Devletle bab-ı alinin son notasını henüz cevap vermemişlerdir.

Sen Petersburg 13 Temmuz
Yunan kralı Carj Suhun aktini tesri etmek hususunda gösterdiği himmet ve gayretten
dolayı Çar hazretlerine teşekkürler etmiştir.

Der saadet 14 Temmuz
Çar hazretleri zat-ı hazret padişahiyeyi nezaketi üslup üzere tevvel güşide ederek
Teselya kıt'asının surati tahliyesini tavsiye eylemiş ve Hazret-i Padişahı buza cevabı Teselya
kıt'asınının tahliyesi halinde zuhuru şüphesiz oaln seyyienin mesüliyetni deruhta etmeyeceğini
bildirmiştir.
Bedirka-i selamet, refikamızdan muktebastır.

İslam vaizleri
-Ve-

Avrupa Misyonerleri
~iNe

Protestan mezhebi Hristiyaniyyesinin

müleli mühtelifisinin'<.Afrika

ve Asya çöllrine, Amerika

te'sis ve ink'arından

biri Avrupa

cezayirine gönderdikleri binlerce

misyonerlerden bir çoğu en müthiş ölümleri terk-i hayat ettikleri, bir ahliside senelerce en azap
ve işkenceye duçar oldukt~r sonra güi bel-canlarını kurtarmaya muaffak oldukları halde daire
Hristiyannette alabildikleri insanların aseti bugün o kadardır ki isimlerini bile birer birer zikir
ve tadaf etmek mümkündür.
İntisabıyla mubahi olduğumuz dini-mübini Ahmedinin şer'at ve uliyyeti ise öyle türlü
türlü namlarla bin türlü kılık ve kıyafetle vaizler göndermeyei
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iltizam etmksizin sürat-ı

harikayla intişarına kabul olduğunda 1300 kusur sene zarfında küre-i altın en ücra köşelerinde
nvar-ı kıtsiyyesiyle

gözleri kamaştırmış

en vahşi insanları bile andıran istifadeyle

şitap

etmiştir.
Bu hakikati bugün bir İngiliz gazetesinde itirafa mecbur oluyor.
Karini kiramımızdan

ekserinin ma'lumu olduğu üzere Afganistan hududu üzerinde

kain vetkafirler) namıyla manun olup bundan iki sene evvel ilan-ı istiklal daimiyle Afganlılar
üzerine hucum ederek pek güzel bir sille telip yemiş o vakit Afgan tabiyyete mecbur olmuş
olan iki buçuk

milyon Putperest Afganistan emir-i Gaysuru Abdurrahman

Han Hazretleri

tarafından iza edilen vaiz efendilerin himet ve delaletiyle ve kemal-ı suhuletle dini.ulviyeyi
Muhammediyyi kabul ile ihraz-ı şeref bi gayet eylemişlerdir.
İki buçuk milyon vahşi Putperestin 2 seneye kadar bir müddeti ceziyye zarfında dahili
daireyi İslam olmasına bi-taacub etmemekle beraber muaffikiyatı

satısından dolayı emir-i

Afgan hazretlerini dahi tebrik eylemekten kendimizi alamayız.
Kıbrıs

Refikarnızın mutedasıyla tebrikine bizde iştirak ederiz.

HAV ADİS-İ HARİCİYYE
Bugün alınan gazetelerde okunan havadis-i mütelalar

o derece-i muhtelif ve

yekdeğerine zıddır ki bunlardan fikr-i sahih hasıl etmek mümkün olamıyor.
İclalimizde beyan eylediğiğmiz vecihle sulhun akt-ı Teselya meselenin haline vebesle
bulunuyor.Devlet-i aliyyeye Osmanlı Teselyayı terk etmeyeceğini kattiyyen beyan ettiğiğ halde
Avrupa devletine karşı icabı zamana gelen hareket etmeye geri kalmıyor.
İngiliz gazetelerinin biri muhbirinden aldığı malumat üzere diyor ki;
Osmanlılar Teselya kıtasının zabtında müttefik Mısır ve Yunan için her fedakarlığın
ihtiyacına amadeye hazırdırlar.Rusya devleti Teselya kıtasını Osmanlılar tarafından tahliye
edilmesi reyine iştiraken süi olduğu Fransa'da ki Rusya'nın hareketine takip edeceğini
Almanya zaten devlet-i aliyeyyi Osmaniye mu'ayyen bulunduğu Avusturya ise kendi umuru
ile m€ş~r.Şimdiden

meseleye ehemniyetsiz nazarla bakmakta olduğunu Osmanlılar kani

olup yalnız ~ere'ye

kendine kasım tanıtmaktadırlar.Rusya dahil fırsattan bil istifaden

Osmanlılar tevvec~~

kendi tarafına celb ve İngilter'nin ehemniyetine bütün ref ve izare

etmeye söz eylemektedir.
Diğer bir gaze,,enin ifadesine göre Teselya kıt'asını tahliyesi meselesinde evvel
Mısır'ın İngiltere tarafından tahliyesine bir karar verilmesi hususu ileri sürülmektedir. Hatta
İngiltere kraliçesinin taht-ı kraliyye culusumuzun 60 seneden devriye-yi münasebetiyele zat-ı
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azret padişah

tarafından

bilhassa

İngiltere

ilzam

bulunan

devletli

Münir

Salyesorüyle hususi görüştüğü zaman tahliyesi meselenin bir karar-ı kat-i

Paşa Lord

vermek zamanı

ulün veya daha dogrusu çoktan magrur etmiş oldugunu beyan ederek hükümet-i seniyey-i
Osmaniyeye şimdiki halde bu meselenin halledilmesi arzusunda bulundugunu ifan eylemişti.
Geçen hafta zarfında alınan İngiliz gazeteleri Hint ve Afkan hududunda İngiliz ve
Afkan askerleri beyninde zuhur etmiş olan mücadeleden bahsederek hayli telaş gösteriyorlar bu
mücadelede İngilizlerden bir miralay iki zabit ve 130 nefer kadar telef oldugun bildiriliyor
ununla beraber İngiltere hükümeti meselenin büyümemesine çalışıyor.
İngilizler
şecmiline

Afkanistan

dayandıklarından

emiri Abdurrahman
fıtrattan

bahadır

Han hazretleri

yaratmış

olan

fik-i etanetinin

Afkanlılarım

daha

azm-ı
ileriye

gelmelerinden korkuyorlar çünkü emir-i mushar-ı ileyhin komşusu bulunan Beluştan ve Keşmir
İslamlarının daire-i ittihat ve muhabbete almaya çalıştıgını pek iyi biliyorlar.
Malum

oldugu

üzere kafiristan

hazretleri tevsi-i memalik ve teksir-i

kıt'ası Afkanistan

ilhak oldugundan

beri emır

ahali hevesine düşerek Asyada kuvvetli bir hükümet-i

islamiye teşkil etmek için Belüş ve Keşmiri dahil ele almak tasvir ve teşbinde bulunmaktadır.
İngilizlerin

dünya ile ugraştıgı ve devlet-i aliyye-i osmaniyeyi

gücendirdigi

bir

zamandan istifade içün Afkanlılar fırsatı ganimet ad ediyorlar.
İngilizler bu noktayı tamamıyla vakıf bulundugundan

Afkanlıları iskat ve memnun

tmek için her fedakarlıgı ihtiyare hazır bulunuyorlar.
Ecnebi ateşe meyatürlerinin

tanzim ettikleri istatistige nazaran muharebe-i ahirede

Yünanilerden 7500 kişinin telef ve 5780 kişinin mecruh oldugu ve bunlar hatında 9 binbaşı ve
27 yüzbaşı bulundugu anlaşılmıştır.
Muzaherat

muslahiyenin

uzaması

Yunan hükumetinin

berbat

etmektedir

parası

tükenmiş varidatı yüzde elli derecede tenakus ve tedanni etmiştir. Binaen aleyh 60.000 efrat
askeriye ile 180.000 muhacirin infak ve i'aşelerince mecburiyet tahtında bulunmaktadır Yunan
hükümeti tecavüz ve serkeşligin seyiesini ve katle düşünmeliydi. Son nedamet faide vermez.
Geriden iraden ve tesaliyeden

Atinaya hicret eden halkın halleri pek vahimdir.

Hariceden gelen iane taktiye gufat sarf edilip başka iane dahi gelmemekde oldugundan muzdar
bulundukları Avrupa gazetelerirıde-rrıüüteşirdir.
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Hindiye
Bu hafta zarfında alınan gazetelerde müteala olunduguna göre kalnuta ile bumbay
sehirlerinde ahali-i İslamın Avrupalılar aleyhine kıyam ve hucumu kesp şiddet ve bu hissi
husumet himdiyenin her cihetine sirayet etmekte oldugu anlaşılıyor.
Bu kıyam bir cami arsasının bir hindunun malı olup hindunun arsa-i mezkure-i
istirdat

alması

hakkında

mahkeme-i

nizamiyenin

verdigi

bir hükümden

deniliyor.İngiltere hükümeti bu hale pek de ehemmiyetsiz,nazarıyla

neş'et

etmiş

baksa gerektir bize kalır ise

Ingiltere hükümeti ecalimizde beyan eyleyenimiz tarihi derhal takip etmesi emr tabii hükmüne
girmiştirki bu fırsatı kuvvet edecek olur ise hakikatten İngilterede durbin zatların mevcut
lmadıgını hükm etmekligimiz lazım gelecektir.

Berm a
Bir madde dahi İngilizler müsaade mata ugramaktadır
Geçenlerde askerleri ile birmaliler beyninde şiddetlibir mücadele vuku bulup telifatı
umtac olmuştur
Inta giden:Mektup
Geçenlerde vasıl dest izaz olan bir kıta emirnamelerinde abone bedaletine vuku bulan
darelerine Hacı Halip Efendi hazretlerine tetvhim derdest tesviye buklunduğu cevabına almış
idim.Fakat bu kefiyete birkaç mah mırır etmiş olmakla acaba şimdiye kadar tavsiye ve esra
edilmişmidir zan ettim çünkü gazeteler gayetle indizamsız bir surette

gelmesekde dahatı

ekseriya birkaç hafta marur edip nihayet bir nusha vurud itmekde olmasına nazaran erbete
· daleti vermemişlerdir.İşte

çagirlerde beş haftadan beri gazete alamıyorum

ve şu tehire

··atiyen bir mana veremiyorum. Çünkü vapur postaları muntazam surette devam etmekte hasıl
lamaz. Malum alilerdir ki abone olanlar yeni havadis olmakla müstefid olmak arzusuyla
one olurlar bir işe birkaç haftalık eskiler beni bile elde edemiyoruz.Şayet

bedaleti tediye

etmeyen zevat masumi aleyhinin haksızlıkları bizim gazetede rağnedar ediyori ise (bir kurunun
:ırasında yaşında yanması) kabilinden öhır ki muvafız hakaniyyet değildir.Elhasıl şu tehirte bais
lan sebebin refi ile gazetemizin

hafta

hafat muntazam surette irsali hususuna musaede-i

serimanelerini bilhassa rica eylerim.Ol babdr fern hazret men lehül emr keder.
25 Haziran sene 313
Melik Zade Münir.
I

I
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Kıbrıs

Osmanlı postahôrıelerinden

ettiğimiz şikayeti isbat etmek üzere bilidda mektubun

aynıyla dere ve neşri münasip görülmüştür.
Mektubun

münderacatından

ve şikayet

salifemizden

anlaşılacağı

vech

üzerine

gazetelerimiz postahane memurları tarafından adeta gasb edilerek bir nevi ticaret ad olunduğu
rütbe-i bedahette varmışdır.Elimizden

gelen merdin nazarı dikkatini celb etmek ise de tessüf

lunur ki bundan d bir semere yhasıl olamıyor bu şikayeti alenen icra ettiğimiz için cidden
müteessiriz. Lakin ne çareki kusur bizde olmadığına abonelerimizi ikna etmek için tesirimize
ıarşı bu teragi takip etmeğe mecburuz.
Postahane memurları lütfen işlerini bildirdeler kendilerine mealmemnuniye

mecanen

irer gazete gönderir bu şikayetlerinde ortadan kaldırırız.
Muhaberat Aleniye
Edirnede Meriç çarşısı kütüphanesi sahibi İzzetli Muhammed Tayfur Efendiye;
Tahriratınızı aldım hesabı derdest takdimdir.
Antakya melihzade izzetli Muhammed Münir Efendiye;
Mektubunuz

ayniyle

dere

olundu

gazeteleriniz

muntezaman

her

posta

=önderilmektedir.
Uuğlarda orman müfettişliği serhatibi refetlu Abdullah nadiri efendiye:
Gazeteler muntazam her hafta postasıyla gönderilmekte postahaneler hakkında olan
sikayetimizi okuyunuz.
İlan
Değirmenlik kazasına tabi balikitne ve ayasız umanu çiftliklerine ebniye ve maa cari
-e eşcar ve arazisi arzu olunduğu halde tübdan veya parça parça olarak işbu doksan yedi senesi

.esrin olunan otuz birinci günü feruhat olunacağından taleb olanların mefk zade Ahmed Hulusi
3eğ ile Kastonioli Efendiye müracaat etmeleri ilan olunur.
Sahib İmtiyaz
''

ve Mudir Küfizade

'

\

Mustafa Asıf

\
I

\
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KIBRIS
Şerait-i iştira

Mahall-i Müracaat

KIBRIS
1310

idarehanemiz Kıbrıs
Ceziresi'nde Lefkoşa

Lefkoşa için bir seneliği beş şilin
cezire dahilinde kazalar için sekiz

Şehri'nde Sarayönü

şilin memalik-i Osmaniye için posta

meydanında daire-i

ücreti ile beraber bir seneliği kırk

mahsusadır. Umür-ı İdare ve

sekiz kuruştur. Osmanlı posta pulu

tahririye için matbaa namına

dahi kabul olunur. Nüshası (bir

müracaat olunur. Gönderilen

kuruştur) Der-saadetde Diyarbakırlı

evrak gazeteye derç olunup

Yusuf Efendi'nin köprü üzerinde

olunmamasından matbaa

Adalar ve Boğaziçi iskelelerinde

mesul olamaz. İlanatın

bulunan kütüphaneleri ile Edirne'de

beher satırından iki kuruş

Muhammet Tayfur Efendi'nin

alınır.

kütüphanesi'nde fürühat olunur.
(şimdilik haftada birgün neşrolunur)

28 Haziran efrenci sene 1897(siyasiyat,edebiyat ve fünundan bahseder)
1 6 Haziran rümi sene 1 3 13

Her hafta pazartesi günleri neşri olunmakta gazetemizin birkaç haftadan beridir bir

zün sonra neşir olunması

ashab-ı

mütalaanın

sızlanmasını

mucip

olduğu

vasıl sem'i

eessüfümüz olmuştur.
Malumdur ki bir gazeteye abone olmak ahval-i aleme kesb-i vukuf etmek ve olupta
nı havadisler olmak maksadına mebni ve halbuki bizim de fikrimiz

kariin kiramı, bu

ldaki ümitlerine hizmetle memnun eylemek emeline mübteni idüki azade-i kayd ve iştibah
:-:tlunduğundan ve postaların ittıratsızlığı hasebiyle yeni havadislere Pazar günleri desters ? ola
_ .lmekte bulunduğumuz cihetiyle bir gün zarfında gazetenin mevkii intişara vaz'i matbaamızca
ümkün olamadığı

tecarüb-ü

addiyemizle

sabit olduğundan

ebeddüle uğraması

ihtimaline

binaen gazetemizin
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ileride postaların

serlevhasındaki

yine bir

yevm-i mahsus tağyir

edilerek ba'dema Salı günleri neşir olunacağını ve şayet postayı pazardan evvel alacak olur isen
yine bir minval sabık neşr edileceğini karin kiram hazretlerine beyan ile arz mazeret eyleriz.

Ahval-i alem
Devleti aliye-i Osmaniye

ile yunanın musalahası

yunan muhabere-i

ahyerisinde

Osmanlı dolarların pürsürat barika ile ahraz ettikleri muzafferiyet ve galibiyetleri ve isnayı
muharebede ibraz eyledikleri şecaat, sadakat, İtaat gibi hasletleri Osmanlıların şen ve şeref ve
gakar ve şevketini bir kat daha a'lka ve ispat eylemiş olduğu cihetle bilumum İslamlar şu lütf-u
elil-i sübhaniye şükür kazar Olarak bittab'ı müfhir ve şadan bulundukları vareste-i iştibah ve
mustağni-i şerh ve izahtır.
Osmanlı dolarını birkaç hücum ve hamele-i gazanferaneleriyle
·e teshir eylemeleri ve yunanlılar şecaanı osmaniyenin

tesaliyen kıtasını zapt

seyf-i celadet ve hamele-i besaletine

artık tab-ı aver mukavemet olamayacakları ve o syer-u sürat ile üç beş gün zarfında atinada
rivayet-i zafer-i osmaniyeye ranz edecekleri rütbe-i bedahate vardığını anlamaları üzerine çar
naçar istimane müsareat ve teslimiyet iraesiyle Avrupa devletlerinin

tavassutuna müraceat

eylemiş oldukları malumdur.
Avrupa debvletleri tavassut eyledi. Şerait-i sulhişyenin müzakere ve akit olunması
ün mütareke olundu.Sulahanın

müzakere

ve akdi içün

der-i saadette düvel-i ecnebiye

süferasından ve hariciye nazırı devletlü tevfik paşa hazretlerinden
teşekkül etti. Müzakereye

mürekkep bir konferans

girişildi devlet-i aliye-i Osmaniye feth ve zapr eylediği tesaliya

sıtasının memaliki osmaniyeye ilhakını ve münbasip miktar tazminat-ı harbiye i'ta olunmasını
sapilülasyonun fesih ve nakzını taleb eyledi.
Süfera evvel emirde tesaliya kıtasının memalik-i

osmaniyeye

ilhakına i'tiraz ile

yunana iade edilmesini ısrar ve dört milyon lira tazminat-ı harbiye verilmesini tensib ve iltizam
ve kapiyülasyonun dahi bir derece tadil olunabileceği dermeyan eylemişlerdir.
Hükümet-i
olamayacağını

seniyye

Teselya

kıtasınınterk

ve yunana

iade

edilmesi

mümkün

düvel-i ecnebiyeye kat'i surette tebliğ edip talep ve iadesinde sebat göstermesi

üzerine acvrupa devletleri müttefikan ısrarlarına takvip vererek tehdidkarane muameleye kadar
"yam etmişler. Ve adeta hukuk-u beyneddüvel ve kavanin-i beynelmilele

riayet etmemek

şöyle dursun min küllil vücuh şiar-ı medeniyet ve insaniyete muhalif harekat ihtiyarlarından
ekinmemişlerdir.
Hükümet-i serıiyeyi Osmaniye Avrupalıların bu efkar-ı muzırra ve harekat-ı gayr-ı
.ayukalarından meyus olarak zat-ı hazreti padişahı bilumum Avrupa hükümdarlarıyla

Fransa

cumhuriyeti reisine hususi nameler tasdiriyle efkar-ı ammae- i islamiyeye karşı tesaliyanın
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</~
vunana iade olunması hususunda ısrar eylememelerini
müracaatlara Avrupa hükümdarları

iltimas eylemiş ise de. işbu dosfaup,_
,. 1J

r

tarafından verilen cevab-ı tesaliya hakkında,~~yletlerin

tekliflerine muvafakat olunması hususunu tavsiyeden ibaret bulunmuştur.

~

Bab-ı ali yine talep ve iadesinde sebat göstererek son derece uğraşmış ise de mesele
semere- i bahşbe neticeye iktiran edemediği bu hafta alenen gazeteler ile telgraf nameler ilan ve
hatta düvel-i ecnebi yenin tensip ve tekalif eyledikleri vecihle musalehanın hükümet-i
Osmaniye'ce

karar verildiği ima ve beyan olunur ki geçen ki nüshamızın

.

icmal kısmında

ashab-ı mütalaanın bir tafsil-i arz ettiğimiz vecihle zat-ı hazreti padişahının kıta'i mezküreyi
erk ve tahliye etmeyeceğine

dair vaki'

olan teminat kat'iyesi

bizi böyle bir havadise

inandırmakta mütereddit bırakmaktadır.

Telgraf haberlerine

nazaran şimdiye kadar devlet-i Osmaniye taraftarı görünerek

ukuk-u islamiyeyi bir dereceye kadar muhafazaya çalışan Almanya imparatoru dahi zat-ı
aazret-i padişahiye tasrih ve beyan ederek bu babda devletlerin verdiği karardan kendisinin de
.ftirak edemeyeceği

tabii

bulunduğundan

düvel-i

müşarun

ileyhin

tekalifini

bil kabul

musalahanın sür'at-i akdini tavsiye etmiş ve fakat bab-ı alinin tekalif-i vakıayı kabul edip

etmediği ve Almanya'nın

ve sayay-ı

mebhusesine

karşı

ne yolda

bir cevap verdiği

:ınlaşılmamıştır.
Medeni namıyla yaşayan Avrupalıların şu icraatına karşı söylenilecek söz pek çok ise
e teessüf ederiz ki söylesen zerre kadar faidesi yoktur.
Avrupalılar Osmanlıların tevsi' -i memalik tezyit şan ve satvet etmesini bir vakitte arzu
etmedikleri emr-i tabiidir.Çünkü

dünyaya yayılmış ve mevani-i

siyasiye eylediklerinden

ynlmış meaşir-i islamiyeyi Osmanlılar bir gün olup daire-i ittihata almak ihtimalatı göz

önünde dururken buna meydan vermemek kaziyesi Avrupalıların

Osmanlılara

karşı olan

rnumele-i siyasiyesine bir esas ittihaz olunmuştur.
Avrupalıların her vakit Osmanlılar aleyhinde izhar ede geldikleri buğz ve adavetin
girtikçe kesb-i şiddet eylediğine tesaliyanın

iadesi hakkındaki

iddia ve ısrarları delil kafi

ddolunabilir.
Keşke gazetecilik mesleğinde bulunmamış olaydık.
Tehziz-i hameye süru' etmezden evvel Avrupalıların harekat hukuk-u .. Ve icraat-ı
odbinanelerinden naşi kalplerimizde

fşasına kadir olamadığımızdan

tevellüt eden hissiyat o derece şiddetli ve tesirlidir ki

dolayı daimi ve bir ızdırap derun ve rencide-i güna gün

Jermend bulunuyoruz.
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Fikir perişanlığı ile karin kiramımıza bu kadar malumat vermekle iktifaya mecbur ve
daha ziyade mütalaa beyanında mazuruz.
Yalnız şunu ilaveten serd ve ittiyan etmeliyiz ki Osmanlılar şu yunan muharebesinde
Avrupalıların bir türlü çekememekte oldukları şan ve saatvet ve şecaatlerini yeniden aleme
tasdik ettirerek pek büyük şeref ve teveccüh kazanmışlardır.

HA VADİS-İ MAHALLİYE
Ceziremiz

Mevlevi

dergah-ı şerifi postnişini

reşadetlü

şeyh celaleddin

efendiyle

rnedcezinden Rifatlü asım bey beray-ı tebdil-i hava geçen hafta vapuruyla sakıza müteveccihen
azimet eylemişlerdir.
Ceziremiz
mekatibi

aliyeden

mekteb-i rüştiye muallim-i evvel saniliği vazifelerine bu kere der saadette
mahreç

iki zat tayin

olunarak

buraya

gelmek

üzere

bulundukları

üstehberdir.
Tuzla iskelesine cereyan eden Bekir paşa vakıf suyu
Malum olduğu üzere bu su fazla-i varidatı evlada ait Bekir paşa vakfının cümle-i
ayratından olup mütevelliler tarafından naspedilen bir vekil marifetiyle idare olurımaktadır.
Şimdiki vekil zamanına gelinceye değin sunun idaresince vakıa bazı mertebe tesamüh
'e dikkatsizlik vukua gelmiş idiyse de vekil hazırın gayret ve himmet fevkaladesiyle iskelenin
· emen her cihetine su isale ettirilmiş, ve her sene harklar tamir ve tathir edilerek hüsn-ü idare
·e muhafaza edilmiştir. Sırf İslamlara ait her hususi duçar-ı tezebzüp etmek maksadıyla günde
· in türlü çığır açan Rum vatandaşlarımız bu su idaresini de müşkülata düşürmek için azviyatta
ulunarak idareyi belediyeye aldırmaya çalışıyorlar. Heyhat!
İyiye kötüye muamele etmek gibi küstahlığa cüret eden kötü beyinler sunun idaresinde
rusur bulamayarak bu defada bir yalan icadına kalkışmışlar ve harkların adem-i tathirinden
::ıaşi su tifo hastalığına bais oluyor diyerek terhatta bulunmuşlardır.
Bundan evvel dahi bu gibi bir takım azviyat vuku' bulmuştu. Evel-i vakit evkaf
müdürleri tuzla komiseriyle beraber sunun menbaından ta son taksim mahalline kadar harkları

teftiş ve muayene etmişler ve suyu serr-i tabibe tahlil ettirmişlerdi. İşbu muayenede harklar pek
temiz ve mamur ve tahlilden de sunun her türlü mehazirden salim ve masun olduğu tahakkuk

etmiş ve buna dair vekil-i hazıra şahadetnameler ita olunmuştu.
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Bu kere dahi vuku' bulan azviyat üzerine yeniden teftiş ve muayene icra edilmiş ve
azviyatın esası olmadığı ve ancak maksat sunun belediye idaresine alınması emelinden ibaret
lduğu anlaşılmıştır.
Şu tafsilattan maksat ikide bir bu suda kusur bulmaya çalışanları tezyif ve hakikat-i hal
ir vechi meşruh bulunduğunu enzar-ı ammeye arz ile maksadı inaf ilan Beyan uğraşanlara bu
gibi münasebetsizlikten feragat eylemelerini halisane teklif eyleriz.

KATL

İncirli karyesi kurbunda vaki' bir çiftlik bahçesini icar ile orada işlemekte ve geceleri
dahi mezkur bahçede kain odaların birinde etmekte bulunan bir ermeni odası derununda zeph
..e telef edilerek dışarıdaki

dolap kuyusuna

atıldığı polis tarafından

olunan tahkikattan

anlaşılmış ise de katillerinin kimler olduğuna dair elen bir emare zuhur etmemiştir.
Polis incirli karyesi kurbunda icra edilen bir katilden dolayı karye-i mezbüreyi taharri
yerine lefkoşada bazı adamlar derdest ettiği haber alınarak istiğrab olunmuştur.

Vadili karyeli olup tarih-i tevellüdü olan üç yüz beş senesi rumisindenberi arka üzeri
. 'atmakta olan bir erkek çocuk geçen gün lefkoşaya getirilmiştir merkup sekiz yaşında olduğu
lde bu müddet zarfında bir dakika bile yan tarafına dönmemiştir.
Ekmek yeme ve su içme bilmediğinden peder ve akrabası taraflarından ekmek ağızda
ciğnenerek kendisine yedirilmekte ve her ne zaman ekmek uzatılırsa ağzını açmakta bulunuyor.
Yanına gidenler yüzüne mahzun mahzun bakarlarsa biçare sessizcesine . . . başlar eli
ayağı tutmaz ve hiç yürüyemez. La yüs'el

Şuunat-ı Osmaniye
Sadr-ı esbak ibtila. Devletli cevva-ı paşa hazretleri geride askeri kumandanı tayin
ınmıştır.
kal'a-i sultaniye de inkar endaz bulunan Osmanlı sefain-i harbiyesi üç aylık

.....

raber geride gitmeleri hakkında emir almışlardır.

(TESELYA.)
Mülki, askeri ve ulemadan mürekkep bazı memurin kadime-i devlet yıldız saray-ı
ümayununa davet edilerek " ... " iadesi meselesinde devletlerin tehdit ve ısrarları bilirade-i
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senıye bu heyete arz edildiği ve hemen cümlesinin efkarı bir noktada takarrur edilerek "
· aksızlıkla verdirilmiş olan ve Osmanlı kanıyla tekrar istirdat olunan bir mahallenin iadesi
mümkün olamayacağını " cevabı verildiği ve hatta ilmiyeden bir zat-ı keremi nam ile feth-i
kelam edip bütün Müslümanlarca

bir zehap muzır tevlidini mucip olacağı bedidar olan bu "

iade" lafzının devamı saltanatı seniyenin satvet ve istiklaline iras nakısa edeceği beyanıyla
· öyle benayı devleti esasından

sarsmayacak

bir kelime-i mekruhenin

takva olunmaması

ıeklifinde bulunduğu cümle-i istihbarat-ı mevsukamızdan bulunmuştur.
Bulgaryanın harbi intaç edecek tecavüzlüğü vukuunda kuvve-i askeriye ile Türkiye'ye
uavenet etmek hususunda Romanya ile devleti aliye-i Osmaniye beyninde bir muahede akit
'e imza olunmuştur.

Rusya'nın der saadet setr-i kebiri roma sefaretine tahvil-i memuriyet Van'ın yerine .
sefiri . tayin olunmuştur.
Giritte iğtişaşat hüküm ferma olup mala bedenen külli telefat vuku' bulmuştur.
Afganistan emiri Abdurrahman han hazretleri ihtiyacat-ı harbiye ve levazım-ı
skeriyenin itmam ve ikmali zımninde ve kalbe muaz o emr bazı evamir ita edilmiş ve edilen
tezekkür üzerine verilen karar mucibince hemen icraata da teşebbüs edilmiş olduğu ve bu suret

lngiltere mehafil-i siyasiyesince enzar-ı dikkati celp eylediği cümle-i istihbaratımızdan
· ulunmuştur.
(Girit)

Yunan parmağıyla ateşlenmiş olan Girit iğtişaşatının itfa ve teskini emrinde cezireye
ker çıkaran düvel-i muazzama ilhaleten heze olbabda bir muvaffakiyet-i haseneye mahzar
Jlamadıkları alınan havadislerden anlaşılmakta bulunmuştur.
Bu hafta hanyadan varit olan ajans telgraflarından birisi İslamların Hıristiyanlar
üzerine birkaç defa hücumları vuku' bulduğunu beyan etmektedir ki bu havadisin nasıl bir kizb

·e duruğ olduğunu düşünmekte bile hacet göremeyiz.
Cezirenin ahali-i islamiyesine karşı sekene-i hristiyaniyesi sülüsani nispetinde olduğu
Ye bundan evvel yunan haşeratının rasas melaneti şimşir celladanesi hançer-i zulüm ve i'tisafı
yüzünden mahv ve nabud olan ve düvel-i muazzama süfera ve amirallerinin nazar gah-ı intibah
ye hayretleri o günde bir manzara-i havnin teşkil eden mazlumin-i islamiye bu gün o yekundan
tenzil ve ihraç edildiği halde biçarelerin

baki kalan akaliyetleri kendilerini bir anda

saslarından imhaya kafi olan Hıristiyanlar üzerine ne kuvvet ve ne cesaretle hücuma muktedir
olabilecekleri şayan mülahazadır zan ederiz.
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Ajans telgraflarının yalanlarına inanılacak olursa bu gün Girit ceziresinde vuku bulan
rarbarlıklarm kafesi dahi İslamlara ait olduğu görülür ki bunun da ne kadar insafsız bir iftira

lduğunu biz değil bütün Avrupalılarda tasdik etmekte zerre kadar tereddüt etmezler.
Avrupa devletleri Girit ahval-i sabıka-i islamiyesini pek ala bildikleri halde bu güne
dar cezirede menfaat-i şahsiyelerine ait hizmetler görmekle emrar-ı evkat ederek iğtişaşatın
teskinine medar olacak tedabir-i lazıma ittihazına cidden gayret etmemekte olduklarına teessüf
.•.ylememek elden gelmez.
Alınan
_ anaştırılmaması

bazı

havadislere

zımninde

düvel-i

nazaran

Girit

muazzama

ceziresi

taraflarından

sularına
sefain-i

Osmanlı

gemilerinin

harbiye

amirallerine

·~ ramir-i şedide verildiği müsteban olmuştur.
Demek oluyor ki Avrupa devletleri cezireye teskin surş için değil bir sü-i fikrin tervici
aksadına mebni girmişlerdir.cezire

devlet-i osmaniyenin

mülkü sarihi iken limanından

sefinelerinin ma'nid düvel-i muazzamanın ne hak ve salahiyeti vardır.
Acaba Avrupalılar devlet-i aliyeyi kan dökerek zapt ve teshir eylediği
lışmaktan

başka teskin

iğtişaş icrayı ıslahat vesilesiyle

İhracına

işgal-i askeri altına aldıkları

malikide mi pençe-i ... Takmak istiyorlar.
Fesübhanellah,

bu Avrupa devletlerinin

hukuk-u beynedüvel

ve ahkam-ı kanun-u

ynen milele hiç de mi riayetleri yoktur.
Avrupalıların acaba medeniyet diye bar bar bağırdıkları medeniyet böyle haksızlıklar
crasından ibaret midir bilemeyiz.
Bu bapta ne söyleyeceğimizi

de şaşırdık kaldık çünkü bir insan istikametten inhiraf

ipte tarik-i sekamete sapmaktan sonra ne söylenilse mümkün değil ilzam edilemez.
Cenab-ı Hakk artık bu ümmet-i merhumeyi inayet-i rabbaniyesine mahzar buyursun
.:emekten başka çare bulamadık.

HAV ADİS-İ HARİCİYE
Hindistan'da şuruş devam etmekte ve kesb-i şiddet etmesinden korkulmaktadır.
İtalya hükümeti

kasalanın

terkiyle

masoanın

işgalini

takviye

etmek

niyetinde

culunduğunu hariciye nazırı-ı bu decanın müzakeresi esnasında meclise tebliğ eylemiştir.
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Girit
Giritte saltanata cihetinde bulunan
üzerlerine

asat tarafından Avusturya ve İtalya askerleri

ateş edildiği cihetle asiler hakkında daha ziyade

şiddetli davranmaları

·illillandanlarcakarar kir olmuştur.
Güya isyanı bundan bir sene evvel ne halde devam eylemekte ise yine o surette devam
etmektedir askerle asat beyninde hemen her gün bir müsademe vukua gelip tarafınca külli
.elefatı intaç eylemektedir.

İspanyanın yirmi beş bin askeri orada bi derman hastahanelerde yatmaktadır.
Senelerce devam eden ve bir devlet muharebesi şeklini alan şu güya meselesine
vrupa devletleri acep neye müdahale etmiyorlar yoksa orada bulunanlar insan değil midirler.
Buna bir cevap savap olmak üzere deriz ki Avrupalıların nazar-ı hırs ve taassupları
. ·alnız İslam hükümetine matuf ve münhasır bulunmuştur.
Hindistan'dan mevrut bir telgraf name mealine nazaran iğtişaşatın ilhaleten heze bir
.:evam bulunduğu ve nakt yerlilerin tertibat ve tihyabı pek bulunan bir İngiliz zabitinin bir
Hintlinefer tarafından telef edildiği anlaşılmıştır.
"Yunan hazinesi neye tahammül eder?"
Tevatüren işitildiğine göre tazminat-ı harbiyenin nihayet dört milyon liraya tenzil
edilmesi düvel-i muazzama süferası taraflarından bab-ı aliye teklif edilmiş ise de yunan
ıancıye nazırı yunanistanın hazine-i maliyesi böyle bir paranın tediyesine muktedir
lamadığından bahisle kabul etmemiştir.
Acaba yunanistanın hazine-i maliyesi ne kadar para tediyesine muktedirdir? On iki
milyondan ikisi taralı edildi. " ben bu parayı veremem" dedi. Şimdi ise aldığımız bir haberde
ilyonlar dörde indirildi bu defa da hariciye nazırı cenapları maliyenin böyle bir parayı
ermeğe iktidarı olmadığını gösterdi. Daha nereye indirilecek. Yoksa yunanistanın hazine-i
aliyesi hiç para vermekten başka fazla sadaka mı isteyecek.? Yunanlılar buralarını evvelden
~üşünmelideğiller mi idi. Fesat karıştırmak, masum kanı dökmek, mazlum cenazesi çiğnemek
;ibi dünyada hiçbir milletin irtikap etmediği ef' al-i facianeyi icra ederken kan yalamış kuduz
yvanlar misüllü telezzüz ettiklerini şimdi düşünmüş olsalar - gerçi haber sahih ise
manlılar tesaliya muharebesinde sarf ettikleri meblağın, duçar oldukları hasarat-ı kesirenin
iki de dört de birini talep ettiklerinden dolayı bu babta ibraz ettikleri asar rahim ve şefkatten
ifade ile beraber bu niam-ı celile-i cenab-ı padişahinın tahdisine dillerinin döndüğü derecede
sarf-ı ma husul eylemeleri lazım gelirdi. Yoksa hem irtikap-ı fezahat, hem de avf-u merhamet
pek

büyük dianettir.
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Muharebe zamanında yunan ordusunda bulunup bu kere memleketine avdet etmiş olan
· giliz gazeteleri muhbirlerinden biriyle bir vatandaşı arasında :
Vatandaş - ey birader nakil et bakalım yunanlılar isna-yı hücumda hangi kelime ile
aara vurarak düşmanı korkutup kendi askerlerini teşci' ediyorlardı.? Şayet düşman firar edecek
.ur ise hangi nida ile takibine koşuyorlardı.
Muhbir- Vallahi birader nasıl söyleyeyim! Yirmi günden ziyade meydanı muharebede
culundum. Yunanlıların hiçbir muharebede
sedalarının ne olduğunu

işitmedim.

hücum ettiklerini görmedim. Bunun için hücum

Halbuki

hiçbir muharebede

Osmanlı

askeri rüc'at

etmediğinden yunanlıların düşmanın kaçtığı zaman ne diye bağırdıklarını da duymadım. Şimdi

size ne söylesem yalan olur.
Vatandaş - demek yunanlıların bu muharebede şecaatlerine dair hiçbir şeylerini
:örmediniz öylemi?.
Muhbir- Efendim yunanlıların yalnız bir şecaatini gördüm ki oda yiğitliğin on
mından dokuz kısmıdır.
Vatandaş - Acayip şey! Demek yiğitliğin dokuz kısmını icra ettiler.
Muhbir - Evet! Hatta bazıları onuncusunu bile icradan geri kalmadılar.
Vatandaş - Öyle ise bu heriflere bir (aferin) yakışır öyle değimli arkadaş?
Muhbir - (aferin) mi?
Vatandaş - Öyle ya! çünkü yiğitliklerini tamamıyla göstermişler!
Muhbir - Gösterdikleri yiğitliğin aksamı nelerden ibaret olduğunu biliyor musun ?
Vatandaş - Hayır
Muhbir - Hani ya yiğitliğin dokuzu kaçmak birisi hiç görünmemek değimlidir ?
Vatandaş - Ey!
Muhbir -işte yunan palikaryalarının da ekseriyetle kaçmak ve ekalliyetle de hiç
zörünmemek idi.
Vatandaş - Haay Allah cezalarını versin. ben de bir iş gördüler zannettim de (aferin)
_emeğekalkıştım.

( Muhaberat-ı aleniye)
Bağdat'ta mektebi rüşdi-i askeri müdürü. ağası rif' atli feyzi efendiye
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Mektubunuz

alındı.

aboneniz

mart

iptidasından

tecdit

edildi.

Bedelinin

=önderilmesinde müşkilat yoktur. Osmanlı posta yolu dahi gönderildiği halde memnunen kabul
edilir.
Antakya'da köprü başında Karaihane müdürü rif'atli hacı Hüseyin efendiye
Tahriratınızla

Abone bedelatı vasıl oldu. İsminiz defter-i mahsusuna

kaydedildi

=azeteleriniz her posta muntazaman gönderilecektir.

İLAN
Devlet-i

aliye-i Osmaniye

ile Yunan arasında

serzede-i

zuhur olan muharebe-i

· yerede Osmanlı dulvarının ihraz ettikleri muvaffakiyet Osmanlılar için büyük bir şan ve şeref
.lmuştur. Bu kere mufassıl ve musavvir bir tarihi der-i saadette ikdam gazetesi idaresi
ıarafından tab' olunmuş olmaya karin kiramımıza birer tane edinmelerini tavsiye ederiz.
Tarih mezkür fünun-u askeriyeye vakıf muharririn-i askeriyeden vecihi bey tarafından
_ uret-i matlubede tertip be tahrir olunmuştur ki mükemmeliyeti vareste-i vasıf ve beyandır.
Tarih-i mezkur elli forma ve o kadar resmi havi son derecelerde nefis olarak tab'
: .unmuştur,

Fiyatı yarım mecidiyedir.

Tab'ının

nifasına ve münderecatın

ehemmiyetine

-::ızaran vaz' olunan kıymey hakikaten hiç demek olduğundan her fert bundan bila istifade
elbine müsareat eyleyeceklerine şüphe etmeyiz.

(Kıbrıs)
Değirmenlik kazasına tabi' bil mektere ve çiftlikleri ebeveyne ve ma cari ve eşcar ve
razisi arzu olunduğu halde toptan ve ya parça parça olarak işbu doksan yedi senesi teşrin-i
evvelinin otuz birinci günü feruhat olunacağından talep olanların müftü zade Ahmet Hulusi bey
.e kostantinidi efendiye müracaat etmeleri ilan olunur.
Sahib-i imtiyaz
Ve müdür Küfizade
Mustafa asaf
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KIBRIS
Mahall-i Müracaat

Şerait-i iştira

idarehanemiz Kıbrıs

KIBRIS
1310

Ceziresi'nde Lefkoşa

Lefkoşa için bir seneliği beş şilin
cezire dahilinde kazalar için sekiz

Şehri'nde Sarayönü

şilin memalik-i Osmaniye için posta

meydanında daire-i

ücreti ile beraber bir seneliği kırk

mahsusadır. Umür-ı İdare ve

sekiz kuruştur. Osmanlı posta pulu

tahririye için matbaa namına

dahi kabul olunur. Nüshası (bir

müracaat olunur. Gönderilen

kuruştur) Der-saadetde Diyarbakırlı

evrak gazeteye derç olunup

Yusuf Efendi'nin köprü üzerinde

olunmamasından matbaa

Adalar ve Boğaziçi iskelelerinde

mesul olamaz. İlanôtın

bulunan kütüphaneleri ile Edirne'de

beher satırından iki kuruş

Muhammet Tayfur Efendi 'nin

alınır.

fürühat olunur.

kütüphanesi'nde

(Şimdilik haftada bir defada neşrolunur.)

2 Ağustos efrenci sene 1897(siyasiyat,edebiyat

ve fünundan bahseder)

21Temmuz rümi sene 1313

"ARTAR"
Birkaç

nüsha

evvelliydi

neşr

eylediğimiz

ihtarımız

kariin

keramın

intizar-ı

ütealarımızdan geçtiğine şüphemiz olmadığı gibi hatırlarından çıkmadığındanda bir galdır.
İhtarımıza

görede cezire-i haricinde gazete bedalatından

aihayet ağustos ibtidasına kadar göndermeyenlerin

geçmiş deyinleri olupta

gazeteleri kat' olunacağı beyan kılınmış ve

ugün ise şehrimiz olarak tam ikisi bulunduğunu cihetle son defa olarak bu nüsha dahi takdim
lunmuştur. Binanaley ba'de ma insalete devam olunacağı ki nihayet bir mayısa kadar yine
göndermeyenler oldukları halde o zaman gazete ile isimleri ilan kılınacağınaı şimdiden ihtira
ecbur oluyoruz.

AHV AL-i ALEM
Bu
avadislerden

hafta

zarfında

alınan

devlet-i alı Osmaniye

ceraidi

ecnebiye

ile Yunanistan
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ile

şirket

telgıraflarında

verilen

olunan akdi tahtı tezkerede bulunan

mesalihadinin hakikatte Teselya kıt' ası meselesinin ne surette netice yazar olacağı kati yen
ıstihrac ve istidbal olunamıyor.

Politka aleminde müşhade alınan ahval gayrı metrabede

akılınca "ne oluyor? Ne olacak?" suallerine cevab vermekte insan mütehayyir ve ebkem
.alıyor.
Avrupa

devletleri

arzuları

vechile

Yunanistanla

mesalihadenin

akdi

olunması

· ususunu ısrar ve devlet-i ali Osmaniyeye bu arzularını tasdik ve kabul etmek icbar etmek

cüretinde bulunuyolar.

Hükümet-i

seiyeyi Osmani icasab zamana

göre idare-i masluhat

etmesini iltizam ediyorsada Avrupa devletlerinin müdahalatı hukuk ve menf'idevlete
ucuh mazur bulunduğu

min-küli

için idare-i maslahat kaziyesini bi't-tabi ber taraf ederek yalnız

uhafaza-ihukuk nokta-inazarında,her

ne suretle olursa olsun,mukabele

ve muamele etmek

tarkini istiyor ve takip etmesine mecbur oluyor.
Telgıraf haberlerine

göre Teselya meselesi hal olunmuş gibi anlaşılıyorsa da menabi'

evsüke-i saireden tereşuh eden haberler bulunan kuvve-i askeriye tezyide olunarak Gazi
Devletli Edhem Paşa Hazretlei dersaadete avdetine hususi askeri kumandanı nasb ve tayin
lunacağını ve dersaadetin civarında kain kafe-ikala ve istihkamat bir kat daha tahkim ve tersin
edilmekte ve boğazlara ille de mevcut torpidoların vaz'olunmakta

olduğu

gibi maksad için

:içyüz daha torpido ipariş edildiği neşr ediyorlar.
Bunanla beraber zayirede şuanat-ı Osmaniye kumanıda dere olunduğu vecihle zat-ı
et hilafetpendahının

aktar-ı cihanda bulunan Müslümanları

ittihada

davetle ve hitap

·asıtasıyla hilafet-i kübraya karşı vezaif-i islamiyye telkin ve hepseni bir nokta-i ittihada davet
etmekte olduğunu dahi yine Avrupa gazeteleri bildiriyor. Hatta şu teşebbüsü mühime düvelli
ecnebiyenin nazar-ı dikkatlerini celb ediyor.
Şu icraat ve teşebbüsatı
ya'yı

vasıta ile Hindistanda

mühime makule devam etmekte bulunduğunu
bulunan

cumayişler yaprak diğier taraftanda

İslamlar

Afganistan

uayyen olduğunu alenen göstermesiİngiltere'yi

ile Hindular

hükümeti

İniltere

İslamiyesinin

şu sırada

idaresi

aleyhine

bunlara

nasır

ve belki bütün dünyayı telaş ve endişeye

_üşürmekte bulunmuştur. Almanya gazeteleri Asya'yı ve vasıta ile Hindistan kesb ettiği ahval-i
eşruhayı bir nufuz-u manevinin tesirine hamlederek İngiltere'yi intibaha davet ediyor.
Şu haber ile ol-babda serd olunan mutalaalar tedkik olunca ufku siyaside borut
.:!amarlarından mutahassıl pek muzlim ve müdhiş bulutların ser-rıümayı zuhur olması vaktı
.aktmüb ve belki hulul etmiş olduğuna hükm etmek lazım geliyor. Binaenaleyh

Avrupa

-~vletleri, devleti ali Osmaniyenin keyif ve arzularına ittiba' edecek kadar zayıf bulunduğu
aakkında olan zanlarının ne derece batıl olduğuna yakın vakitte kani' olacaklarına ümidimiz
r-kemaldır.
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Rusya devletin dersaadetteki sefiri mösyö Noldofi na-kah değiştirmesi bazı mertebe-i
zanlara ba' es oldu.
Rusya devletinin bir müddetten beri devlet-i ali Osmaniyeye karşı ittihaz ettiği hat,
hareketi Osmaniliyelerin

bir dereceye kadar teveccuhunu

Yunanistanla sulhmelesesinde

celebe yardım etmişti. Halbuki

Rusyanın vaziyeti başka bir renk kesb etmiştir. Gazetelerin

neşriyatına göre Tesalya kıt'asının

Yunanistana iadesi en ziyade ileri süren ve ısrar eden

şimdiki halde Rusya olduğu iddaa olunur.
Bu kaçıp olunamaz çünkü zaten Rusya Osmanlıların metafih ali el husus tezyit şevket
ve statüyü mevcut olacak icraatı bil tabı tercih edemez. Vaka ermeni meselesinde mavenat
bulupta cemileler ezhar etmiş idisede bunda

hükümet-i Osmaniyeden ziyade kendi menfaini

muhafaza eylemiş olduğu acilden bu muavenat hüsn-ü niyete haml edebilemez.

***
Romen hükümeti muhabere esnasında Romanyayı terk ile Yunan ordusuna iltihak ve
muhabereye iştirak eden Rumları

elsakin tekrar kabul etmiyor. Bazı Avrupa gazeteleri

hükümet meşar bu icraatı devlet-i aliyyeyi Osmaniye beyninde bir cehil hasene olmak için
ihtiyar dildiğini ve bazıları dahil Romanya hükümetiyle,devlet-i ali Osmaniye beyninde bir
ittifak-ı hafi olduğunu zaman söylüyorlar. Her cihet dahi Osmanlılarca mucib memnuniyet
olduğu için Romanya'nın bu yoldaki icraatını takdir ederiz.

HAV ADİS-İ MAHALLİYE
Lefke nahiyasinetabilenu kurbali Ahmet Efendi geçen akşam kendi dükkanından
mahdumıyla beraber amele hesabına ru'yet ettikden sonra hanesine gitmekte ikensekiz.on adım
uzaktan üzerine atılan tüfenk kesmelerinden kasığıyla kolundan mecruh olmuş ve fakat tüfeng
patladığı sırada mermi ile birdenbire başını o tarafa çevirerek tüfengden çıkan şimale
vasıtasıyla carihlerin kim olduklarını tanımış ve keyfiyetinin tahkiki emrinde polis tarafından
e'zam kılınan zabıtlara carihlerin isimlerini beyan ederek iki kişi der-dest olunmuştur.
Gönderilen tabib tarafından vukuubulan muayenede kolunda bulunan kesmeler
ameliyat-ı lazıma icrasıyla ihraç edilebilmiş isede kasığındakinin ihracında muvaffakiyet hasıl
olmamıştır.

ŞUUNAT-1 OSMANİYYE
Zat-ı hazret hilafetpenahi Buhara, Cezayir, Mısır, Acem, Afganistan, Hindistan ve
Aksam şarkda ve elhasıl akdarı cihanda buluna kafei muslimin muhadibine hataen vesayit
nağmeler tahrir ve irsal ve nesim ederek her Cuma günleri cevami' şerifeye ictima' edip ilmen
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ve hitabayı istima'

etmelerini

tenbih ve tevsih buyurmuş

oldukları

bil-umum

cemaat-i

islamiyye amme ve hutbesi her Salı günü Yıldız Sarayı Şevket ahtuasında tecmi' olmakta
bulundukları İngiliz evrak havadisinde mütalaa güzar mefhurat ve müddetimiz olmuştur.
Mezkur gazeteler şu icraatı mühimrne ve hudapesende-i
mertebe-i efkar beyanından

sonra Avrupalıların

nazarı dikkatini

hilafetpahı hakkında bazı
celbe müsaraat

ediyor.

Avrupalılar bu hususta ne kadar telaş gösterseler layıktır çünkü şimdiye kadar İslamları hab-ı
gaflette bildiklerinden

her türlü entrikalarını serbestçe çevirmekte ve münafi hususları için

bunları alt enhaz etmekten zerre kadar fütur getirmezlerdi.
Avrupalıların hünerleri, imal ve efkarı şimdi bütün bütün anlaşıldı. İslamlar uyandı,
hareketi başladı. Cansız Avrupa entrikalarına artık ahmas ayin etmeyecekleri ayan oldu. Bugün
Asya vasıtı ile Hindiye Müslümanlar

Hindular İngiltere'yi

heyecana

düşürecek nümayiş

icrasında kıyam ettikleri gibi İngiltere'yi kökünden sarsacak bir vade-i ahtalu devletlu Cevad
Paşa hazretlerinin emir illeri tarafından visitesi kabul edildiği gibi mumi dahi paşayı muşar
elsahia o yolda bir vizite vermemiş oldukları ve gisurzun tarafından avam kamsarasında irade
edilen bir noktada devleti ali Osmaniye tarafından müsaade edileceği beyan kalındığı Avrupa
gazetelerinde mahkidir.
Aşrai asatın rüyası habet anyı tarafından geride ahali-i islamiyesi yedlerinden bulunan
eslahların toplattırılması

emir ellerinden taleb olunmuş ise de ihtilale bais olan ve bu kadar

kanlar döken Hiristiyanların

silahları aht edildikçe müdafaai hayatlarına vasıta-i müstakeleri

bulunan ıslahenin İslamlardan toplattırılması ve bu suretle cinayet Habeşlilerin esrarına vasi'
bir meydan açılması muvafık hükümet ve adelet olunmayacağından

böyle bir teklifin ba'de

matakrarını arzu ettiklerini şerber merkuba cevaben bildirmişlerdir. Amillerin iş bu hükümet
müstekseneleri

ahaliyi islamiyenin hayat ve hukuk ırz ve namuslarını

muhafazaya mesruf

olduğundan geride İslamları namına olarak mevni elcime medyun olduğumuz teşekkürümüz
ifasına müsaraat eyleriz.
Zatı hazret padişahı hudud-i yunaniye kumandanı ve orduyu hümayun müşir sadakat
semiri devletlu Edhem Paşa hazretleriyle Ferik Neş'et, Hayri, Hamdi, Hakkı, Memduh, Ömer
Rüşdiyi, Mir Haydar, Topçu Kumandanı Mir Rıza Paşalar hazaratına ve Yahya kul ordu
hümayununda bulunan Hıfzı Osman İbrahim Bekir Paşalar hazaratına hediye olunmak üzere
birer Seyt Zafer imaline ve suyuf-i mezkurenin iki yüzünede besmele-i şerife ilk sure-i fethin
itidasından bir ayet-i celileye ve hamilinin secaat ve sadakatına nişanei takdir olmak ve evladı
ehfadine bir yadigar zafer ve nice muharebatta daha bir

çok galakat-ı celiliye vasıta-i

muvaffakiyet bulunmak üzere bir ibarenin dahi ilaveten hak edilmesine dair emir ve ferman
buyurulm uştur.
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Bazı gazetelerde deniliyorki devlet aliye İngiltere ile olan münesebet-i

siyasıyesını

hüsnü muhafa etmekle beraber Mısır hakkında Londra kabinesinden izahat aramak hakkını her
zaman haizdir. Bu mütalaaya

göre meselenin

ne suretle netice pezir olacağı şimdiden

kestirilemez. Lakin İngilterenin hat-i muriyeyi etmeğe mecbur olacağı emr tabiidir.
Bizde diyoruz ki İngiltere Mısır'ın asayiş ve intizamı on iki sene bir müddet içinde
icra etmek üzere arayı işgal askeri altına olmuş ve teessüf olunur ki bu müddet çoktan geçmiş
olduğu halde hala asayiş ve ihtizamın matkub vecihle icra edilemediğinden

bahs edilmekte

bulunmuştur. Acaba bu asayiş ve intizam ne zaman ikmal edilecektir hiç kimse keşfe muktedir
olamaz. Çünkü bu mesele İngilizlerin kendi kyfiyle tasdikine muhtaç bir meseledir.

***
Nira limanında Lankrındaz muhabbet olan donanmayı hemen bunun bir kısmı yirmi
bin nefer asker malikaneye hamil olarak Girit ceziresine mütevvecen hareket etmek buldukları
asnahbar kılınmışdır.

***
Sadr asbak ibhatlu devletlü cevad Paşa hazretlerinin Girit ceziresikumandazafına

nasib

ve tayin buyrulduğu ve şu havadisin Girit muhsatınca mucib halcan ve hılcan olduğu malumat
sahcadamir cümlesindendir.

***
Teselya'da

bulunan

askeri Osmaniyenin

dümeninde

tahaşşüd

aylıkda

volistan

ashameti takviye ve resin etmekte oldukları atnadan times gazetesine bildirilmiştir.

***
Umum Teselya ahalisinin taht tebaiyyatı Osmaniyyede kalmalarını Kemal hevahoş ve
iştiyakıyla talep etmekte bulunduklarının cümle meshaed etmezden bulunmuştur.

***
Hulus kasabası derununda bin nefer askeri Osmaniye olduğu ki beş bin neferde kasaba
haricinde muhafazaen asagayişe mahya bulunmuştur.

***
Çatalca2da bulunan Memduh Paşa fırkası bu göre furka derbinde azimet ederek orada
ecrayı talim etmekte oldukları mevki mezküre kilitli Osmanlı dilevaranı tahaşşid eylediği ve bu
hal Yunan

askeri

pişdarlarını

düçar,hayf

ve haris ve hılcan

etmektedirler.

***
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eylediğiniizzetler

beyan

(GİRİT)
Ansır islamın hukukunu muhafazaya kafıl olamayacağı cihetle hükümet-i kübradan
muhtariyet idaresini adem kabul eyle, o eski suretle idare edeceğini devl-u muazzamaye tebliği
ve efham eylemiştir.
(TESELYA)
Terk ve tahliye edileceği alınan havadislerle teyid edilen Teselya kıtasının Selanik
vilayetinde ilhakıyla idare olunacak takarrür ettiği bu hafta alız olunan malumat sahcadan
alınmışdır.
Umu havadise nazaran Teselya'nın

armayı idare-i Osmniyyeden

iftirak edileceğine

hüküm etmek lazım gelir ki bu çekmezde hattın an ve anvet bir yanyasına istiklalimizden ileri
gelmektedir.
Avrupa gazetelerinin
ısrarları semiresini
hareketlerini

paralayacak

de görecekleri

kendilerine

vereceklerdir.
Avrupa

duvelli

devl

biz

nazar

devletler

göremediklerinden

saikate hırsanla

yazmasında

muazzamın bu babda ki idda ve

hukuk imiş bize kalırsa

de muvafık

gazetelerinin

sözler

Yunan'a bakılırsa

milleti islamiyeye
itibarıyla

artık

şu hukuk şekline
inatlarına

nihayet

karşı bu yola çekerler

bakmayız.Onlar

her ne isterlerse

yazabilirler. Lakin biz de inanmak raide muhtarız.
Kendiye civarında ecrayı şekavet ekmekte bulunan işte Yunana tadib ve terbiye etmek
üzere frik sadetlü Tevfik Paşa hazretlerinin taht-ı kumandasına olarak dört yüz nefer asker şehir
şeh mezkure azimet eylediği hususiyemiz kümelesinden bulunmuştur.
Bu gibi bir takım haşeret muzaranın muavenetlerine koşdurak olunca gayretlerini sarf
etmekten zerre kadar göstermekte Avrpa devletlerinin bu hallerine teessüf etmemekle elde
değildir.
Kolları kanatları kırıldığı halde iktizar-ı cibiletleri olan danatlarını icra etmezlerdi.
vrupalılar hala muavenetlerine koşsunlar zira Avrupa da medeniyet bundan ibarettir.

(Şirket Telgırafnameleri)
Londra 22 Temmuz
İstanbul'dan times gazetesine yazıldığına göre zat-ı şahanatı huduvdi bazı şart
dairesinde kabul eylemiştir.
Almanya sefiri tazminat-harbiye hakkındaki teklifi tahliye olmaktadır.
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Paris 22 Temmuz

Habeş kralı milletin altında şimendiferle "times" voltası için bir Fransız kumya yine
sene 99 senelik imtiyaz i' atası alınmıştır.
22 Temmuz
Bumbayda zuhur eden karieler pek çok valiyyat kayidelerini cehlen şayatındar.
23 Temmuz
Sefra ile Tevfik Paşa Yemendeki itilaf verilen karar hudut meselesine iade olunacak
bendlerin tanzimi hükmündeki şurut üzerine me'yus bulunmuştur. Devletler bir çok hafif
ta' dilan kabul eylemişlerdir.
Dersaadet 24 Temmuz
Silahın mukkadenatı hakkında ki muzakirayyat yolda ceryan etmekte olup hifaye
atiyyenin değin tahciya izar olunacağı mamuldur.
Mukkademat sulhiye imza olmasıyla bulunan hükümeti iki sınıf devlet askerlerini
dağacaktır.
Hanya 24 Temmuz
Cevat Paşa Hazretleri hanyaya vasıl oldu. Emir ellerle konsoloslar müşar elçi
selamiyyenin ve kendine resmi vaziyetine muhtelif eylemişlerdir.
Dersaadet 26 Temmuz
Cuma ertesi günki konferansında tazminat-I harbiye hakkında ki kararlarını ve
imtiyaza dair olan tadilatı sefirler arz eylemişlerdir. Almanya tarafından teklif olunan muad
habli tadil eylemişlerdir.
Tevfik paşa hazretlerinin bu babdak ki vesaniyeti icratının lihanda olduğunu
göstermişlerdir.
Hanya 26 Temmuz
Cevad Paşa hazretleri suret hayr hanyaya vasıl oldu. Amir eller ve konsolosla teati
vaziyete eylemiştir.
Londra 26 Temmuz
Devletler geride Osmanlı askerinin gönderilmesini mani edecekleri hükümet
Osmaniyeye bildirdiklerini İngiltere harbiye nazarı Mösyö Girzon avam kamarasında tebliğ
eylemiştir.
Dersaadet 27 Temmuz
Yunanistan'ın umur maliyesinin kontrol (idare müştereki) altına olması hakkındasefre
maslaha muhiyedesini yerinde idğal eylemiştir.
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Dersaadet 27 Temmuz
Sulh ahde namesının

muktematı

tazminatı

harbe

dahil olmayarak

dün tedkik

olunmuştur.

Simal 27 Temmuz
Malikinde ceza ile sevk izam olunan İngiliz ordugahına asat geçilen hücum ederek bir
zabıta telef ve diğer üçünü cerh eylemişlerdir.

Dersaadet 28 Temmuz
Almanya Yunanistan

dayinleri mütalibatın

nazar-ı tedkike etmesine

ısrar ederek

tazminat-ı harbiyenin kosuyasına sekte ibraz ettiği görülür.
Tazminat-ı

harbiye

hakkında

Almanya'nın

teklifine

Rusya

muhalefet

etmiştir.

Almanya safir-i teslimat ahdi için hükümet metbuasına müracaat etmiştir

Buyma 28 Temmuz
İngiltere'ye adem sadakatlerinden neşai meclis kanunları azaları dahil olarak bir çok
kesin derdest edilmiş ve edilmekte bulunmuştur.
Bazı hısım kabileler maradan ile mülkünde ve metruk candar kalesine giden yolu
abluka altına almaktadırlar.

HA VADİS-İ HABERİYYE
Tan gazetesine dere edilen ajans havas şirketinin Atina'dan aldığı bir telgırafnamede
deniliyor ki dersaadette ceryan edilen masaliha ibtidayiye mukarriratı birkaç gün oldu imza
edilmiştir. Ortada devran eden şaiyata bakılıyorsa tazminat-ı harbiye henüz kattiyyen tayin
etmemiş ise de dört sene bir müddet zarfında takassid-i mukarrir ile teyide kılınmak

şartıyla

yüz milyon frank yirmi dört milyon İngiliz lirası derecesinde bir mebluğdan ibaret olunması
akva-i ihtimaldir.
Teselya kıtasının fen harbi nokta- nazarınca turtu,turha ğulus ki en ehemniyetli yerleri
devlet-i ali Osmaniye idaresinde terk edilmiştir. Kapitülasyon imtiyazatının kısın genelinden
Yunan hükümeti istisna edilmiştir.'
Bize

sorarlarsa

bu

sureti

muvafık

hakaniyyet

ve

adalet

göremeyiz,

Yunanistan'ın Osmanlılara karşı bir kere daha harb gelmesini takva edemeyeceklerini
Avrupaca da masdak bulunduğundan

Çünkü
umum

ve hususiyetle asker nüsret mayın gemisinin bulunan

haşeratına mukabele için öyle istiskamlarada kalmaya ihtiyaçları olmayıp "sercedmize" kale
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bizim hanyadan

müsaade

idakından

dokulan

kanların teşne mukabil

olmayan umum

Teselyanın idare-i osmaniyede bulunmasını arzu ederiz.

Yunan haşeratından Teselya'ya gelen eşkıya çeteleri orada bulunan Osmanlı askeri
tarafından fevkalde bir mesai ile tenkil edilerek derdest olunan eşkiyanın bir takımı duyan hab
huzurunda bidalmahal kurşuna dizilmekte oldukları ve Teselya'nın bu haşerat mekruhanenin
ta'rizat ve tecavuzat melanetlerinden

ta'thiri emrinde son derece bizal gayret ve himmet

edilmekte bulunduğu cümle mestuhbarat hururiyemizden bulunmuştur.

İnce işte milletlerinin
askerlerinden

tanzim edildiği istatiske nazaran muharebe-i ihrada bulunan

yedi bin beş yüz telfat ve beş bin yedi yüz seksen kişi mecruh olduğu

anlaşılmıştır.

Yunan hükümeti mezanikat sulhiyenin Serat Hatemi devl muazzmiye bir nota daha
gönderdiği işitilmiştir. Habeiş sıklaşda zira notalar yek diğerini takip ediyor.
Ağlamalar

gördülünce

ehliler zirada geçti. Hal bir sızladı yok. Kim bilir ne

haldeler.Yunanlılar bu felaketlerin başlarına geleceğini evvelden düşünmüş olsalarda muharebe
lafzı kimin ağzından sudur ederse o saat öldürürlerdi.
arabalarının

arkasına

bağlayarak

gönderseler

yine

Harbe koşarak

gitmemek

için

gitmek değil top

yerlerde

leşler

gibi

sürünürlerdi. Lakin onlar bu felaketleri akıllarına bile getirmezlerdi. Onların fikrinde ise büyük
büyük emeller vardı. İstanbul'un ismine 'Kostantiniyye'

denildiği ve ser kumandanları

da

kostantin canileri olduğu için İstanbul'a kadar gideceklerini emin idiler.
Vaka İstanbul'a gitmekte o kadar güçlük çekmediler. Ama asiren gitmişler. Zaten
kitapları kendilerine ne suretle gideceklerini

ilham etmişti ya yine kitaplar yalan söylemiş

sayılamazlar, zira her kitap işi aleni surette değil remz ile yazar işte Yunan kitaplarınında
rumuzatı bu yolda isbat müda edilmiştir.
Ne kusur varsa varsın bu gelişte olmasında öbür gelişte olsun kıyamet kopmaz. Ahd
ile ne buyurdunuz efendim? Yunan ilelebet belini doğrultamayacak bir hale mi geldi dediniz?
Pek ala o halde tolğa küssün kimin vazifesinde buralarını şimdi değil oldun düşünmek lazım
gelirdi. İş işten geçipte değil kurşunu da değil gülleyi bedgün sonra keşki ortaya atılmaya idim
şimdi böyle bir felakete düşmezdim demekten olamaz.

İngiltere'nin Honkong şehrinde polis tarafından bir kumarhane basılarak derunun de
bir defter bulunmuş ve işbu defterde bir çok merteşilerin isimleri yazılmış olduğu görülmesi
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üzerine merkümanın bir kaçı derdest edilerek taht-ı tevkife alınmış olduklarını times gazetesin
beyan ediliyor.

Necaşi (menalik) hazretlerinin Fransa'ya mühim tüfenkler sipariş edildiği Paris'te şu'a
bulunmuştur.
Bu havadisten İtalyanlar hiçte memnun olmazlar zan ederiz.
Sahib İmtiyaz
Ve müdür Küfizade
Mustafa Asaf
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KIBRIS
Mahall-i Müracaat

Şerait-i iştira

KIBRIS
1310

idarehanemiz Kıbrıs

Lefkoşa için bir seneliği beş şilin

Ceziresi'nde Lefkoşa

cezire dahilinde kazalar için sekiz

Şehri'nde Sarayönü

şilin memalik-i Osmaniye için posta

meydanında daire-i

ücreti ile beraber bir seneliği kırk

mahsusadır. Umür-ı idare ve

sekiz kuruştur. Osmanlı posta pulu

tahririye için matbaa namına

dahi kabul olunur. Nüshası (bir

müracaat olunur. Gönderilen

kuruştur) Der-saadetde Diyarbakırlı

evrak gazeteye derç olunup

Yusuf Efendi'nin köprü üzerinde

olunmamasından matbaa

Adalar ve Boğaziçi iskelelerinde

mesul olamaz. İlanatın

bulunan kütüphaneleri ile Edirne'de

beher satırından iki kuruş

Muhammet Tayfur Efendi'nin

alınır.

kütüphanesi'nde

fürühat olunur.

(Şimdilik haftada bir defada neşrolunur.)

9 Ağustos efrenci sene 1897(siyasiyat,edebiyat ve fünundan bahseder)
28 Temmuz rümi sene 1313

Şehr-i rabi'ül evvelin on iki senesine müsadif olan Salı günü akşamı yani Çarşamba
gecesi fahr-i kainat salim Efendimiz Hazretlerinin mendera-i şuhud buyurdukları leyl-i celile-i
mukkadese olmak hesabıyla o gece kuff-i cevami ve minarenin kandil serieyye idbal ile
tenavvür edilmesi ve lazım gelen tapuların indiğat olunması namında mukkamme-i
iktiza eden alem-i şerif i 'ta kalınmıştır.Cenab-ı
kaderdan ve halife-i islamiyan ilgaz(Abdülhmid
istikamet

ve

adalet

şeriyata

gazayı

şerieden

Hak iş bu leyl-i celileye hürmet padişah-ı
Han) Hazretlerinin

Ahmediye

namazgah

müdancı hayat tarik-i

icra-yı

saltanata

daim

buyursun.(AMİN)

HAV ADİS-i ALEM
Bütün İslamların
Osmaniye ile Yunan

zihinlerini

salhiyesi

işgal ederek nazarlarını

celb eden Devlet-i Aliye-yi

meselesi ibtida -i münderic telgıraf havadisine nazaran henüz
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hal ve fasıl olunmuş olduğunu anlaşılıyorsa da,Avrupa devletlerinin Osmanlılara karşı vesait-i
siyasileri bir dercede tebdil ve kesb i'tidal eylediği istidal olunur.
Bu hususta keşf ve tahmin üzerine mütelağa manidan saif nazarla sırf karilerimize şu
mühim mefhurat ve mahmudatı müstelzim

teşbişat ve icraat hudutpendane hilafet penhiye-ye

tebşir ve tefhim ettiği ikdam vazifeden ad eyledikleri aktar cihadda bulunan ümmet-i Naciye-yi
islamiyenin itma-i hitab vasıtasıyla gönderilene telkin ve izah tefsir etmek üzere Dersaadet'te
saraç-ı şevket ihtiva-yı husuret teşdar.
Bir meclis-i alemiye ve diniye tefsir olunduğunu

ve ilan ile kesb ifgar eylemiştik.Bu

hafta zarfında alınan ecnebi gazeteler hususu efsul beyan hakkında dur

sonra bu göre dahi

tarik hilafet eden Çin'e kadar İslam ile meskun her memlekette hususi ve mübtehab memurlar
izam olundukları

hükümet-i

veyahut

ecnebiyenin

olunmak

inzar-ı

üzere bulunduklarını

hilkatlerini

celb etmeye

neşr ederek
müsait

fevkalede

ve İngiltere

teleşla

gazeteleri

Hindistan' da zerzada zuhur şuruş ve igtisatın işbu nüfusun manevi yenin teşirinde neşait ve
kesb-i şiddet etmekte olduğu Afganistan hükümeti ile ahalisinin ve bu babda İngiltere'ye karşı
hayli nemaişler icrasında bulunduğunun velhasıl alem-i islamiyette ciddi bir hareket fevkalede
tebdil müşahide edilmekte olduğunu nazaran en kadim vahim umurdan ad olunmak lazım
geldiğindendir.Tavsiyesine

müşeberat ediyor.Malumdur ki makam-ı hilafeti kübra-yı islamiye

çar iktar cihanda bulunan bir cümle ekvam-ı muhtelife islamiyenin muhtevaca tezli ve merud
oldukları bir makam iktasıdır.Bir mü'rnin mevhud medaten hangi hükümet tebasında bulunursa
bulunsun dine mutesim( cebl metyin) helaktır.
Halife-i meşru ve medani(Abdülhamid

Han Sani)Hazretleri

.

Osmaniyenin padişahları bulundukları gibi dahil daire-i revabat medayileri olunmayan
amme-yi ifrad dahi zişandırlar.
Ehl-i islamın merac'i müdayimi takdir muhtelif ve münadid olunursa olunsun merci'
mevzuları birdir.
Has bel vak'i zahiren ... has bel duyuna batinen yek vucudu olan akvam-ı islamiyeye
makam-ı celil-i hilafet-i kübraya olan irtibatı-ı maneviyeleri esas daima ibraz edegelmiştir.
Evet bu husubet aliye-yi Osmaniye-ye
hakaniyet icratına itimat...

harekatına

karşın iğtiyar olmakda oldukları adel

ve

bil umum İslamların izharı infial ile ithaz tedabir

müdafaya yani hukuku islamiye-yi kamoyuna muhafaza ile varlıklarının kabulerini dünyaya
bildirmeye mecbur olunurlar.
Avrupalılar bunları bilemediler ki bil cümle ehli İslam dinen olduğu gibi siyasetten
dahil ihtihat üzere yaşamak

arzusunda bulundukları

bedanet tabiyeye karşı inkara hareket etmek demektir.
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emre tabiidir.Bunu

inkara kalkışmak

Bu arzuya nekabiç edecek bir vicdanın dünyada vucudu tasvir olunamaz.Şunuda
__ yan etmek lazımdır ki hükümet-i seniyeyi Osmaniyeye hiçbir vakitte kadar kendisiyle hüsn-ü
cıünasebette bulunan bir devletin tebası ifşad etmek mesleğinde başkalara imsal etmiştir.
Lakin hiçbir kuvvet ve tedbir ehl-i İslamın makam-ı kübrayı ilafete olan meyil ve
uhabbet ve mervutiyetlerini

kesr ve kat etmeye muvaffak

olmayacağı

gibi o meyl ve

uhabbet makam-ı hilafet ile kat' münasebet eden devletler için büyük bir mesnur siyasi
_ lacağına şüphe yoktur. ve ala Hazretleri ümmet-i Naciye-i islamiyeyi şer addeden mesur ve
tevfikat semdanisine mazhar buyursun(AMİN)

HAV ADİS-İ MAHALLİYE
*Gime yolunda tefnik ile cerh edilen müsabakanın mütecasırlarını ihbar edenlere Vali
Hazretleri tarafından 100 adet İngiliz lirası vaad edildiği müstehbardır.

CERH
Lefkoşe'nin

bir carının açığında vakk'a

namı muhalde icra edilen panayırda iki

Hristiyan beynende vukku'a gelen münazaadte birisi diğerine bıçakla cerh etti.Ve heman cari
orada bulunan polis ifradı tarafından derdesi edilerek taht-ı tevfike alındığı gibi mecruh dahi
hastahaneye izam kılınmıştır.
Mısırda her Salı günleri mücededen arbel ibareyi el istikamet nam cerihe-i işbu ayni
ir ve ikinci numaralı nüshaları idare-i hanemize gönderilmiş ve hakikkatten ism-i müsamasına
mutabık olduğu münderacatından müsteban olmuştur.
Rabbiel evvel on ikinci Salı günü nalaturka saat 9'a çeyrek kalarak Ayasofya camii
şerifinde mübğane-i şerif duası karaid olunacağından meclis-i melayin enis ile teşrik eylemleri
zamanında ilana müsra'it olunmuştur.

ŞUUNNAT-1 OSMANİYE
Devlet-i Aliyeyi Osmaniye kuvve-i Bahariyesine islah ve tezyid etmek üzere zat-ı
hazret-ı padişahın riyaseti-i haneleri tahtında ve yıldız saray-ı humayunda bir teşkil edildiği pek
yakın bir zamanda divan-ı humayunun bir derece-i mükemmeliyete isal edileceği müsteğaberat
bulunmuştur.
Devlet-i Aliyeyi Osmaniye

kuvve-i Bahriyesi

ıslah ve tezyid üzere zat-ı hazret

Padişahın riyaset-i haneleri tahtında ve yıldız saray-ı humayunda bir teşkil edildiği pek yakın
bir zamanda divan-ı humuyunun

bir derece-i mükemmeliyete

bulunmuştur.
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isal edileceği müsteğaberat

Divan-ı numayı hum uyun mehabet makrunun Girit cezarisine Çanakkale' den harket
ve mahal-ı maksude azimet eylediği telgraf havadisindendir.

* Sabık

Yaniye validesi meşur devletli Kazım Paşa hazretlerinin bu göre valiliğine

tayin buyrulduğu evrak-ı havadiste görülmüştür.
(Fatih) ve (Tarık) firkateyn humayunun sacları tebdil ve tecdid edilmek üzere tersane-i
amire vasat hususuna idğal edildiği cümle-i müsteğbaratımızdan bulunmuştur.

**
Almanya askeri manurları icrasında hazır bulunmak üzere bazı Osmanlı zabitlerinin
izamı İmparator Hazretleri cenabında talep ve arzu olunması üzerine mahzuziyet-i şahaneyi
mucib olunmuş ve heman lazım-ı kadar zabitanın izamına irade-i seniye şerif sadır olmuştur.
Bu hafta aldığımız malumata nazaran Teselya kıtasında evlamı etrefanda bulunan
muhafızlardan maide yalnız himayesi olarak yüz altmış bin askeri şahanenin mevcud olduğunu
ve bunlar için muktazı keffi mühimat harbiye ve erzak ve şairanenin derece-i mükemmeliyetine
bulunduğu tezahür edilir.
Asriye için kavmi suyun mahsusuna gönderilecek isyanın resm-i kemerinden muaf
tutulması hususuna irade-i seniyye-i hazret padişahı serefsadır olmuştur.
Bu hafta ecnebi gazetelerinin verdikleri havadise nazaran İstanbul'dan beda-iilk
Karadeniz boğazlarına kadar kefa-i sevahil katehdada tersim ve tahkim edilmekte oldukları
anlaşılmıştır. Fenharab nokta-i nazarından karadeniz boğazlarından ne derecelere kadar şayan-ı
ehemniyet olduğu nazar-i dikkate alınacak olursa tersim ve tahkimin dahi o nisbette mühim
olması lazımdır.
Avrupaya karşı muhafazısına en ziyade yardım decek olan Çanakkale ve karadeniz
boğazları olduğu umun nazarında müsbet ve müberhem bulunduğu ve bundan evvel yapılan
program üzerine bahr-i sefid boğazının evvel ki derecede mükemmel bir suretle tersin ve
tahkimine dahil olan teşbisat hüsne İstanbul gazetelerinde mütelaha güzarımız olduğu gibi bu
defada karadeniz cihetinin tersine bezel mühterad buyrulmakta ediğünü Avrupa gazetelerinde
, eş-i mesaretle görmüşüzdür,olan cenab-ı hak devlet ibdimat-ı azimiye zuhuriyeti ile muvaffak
bil hayr buyursun(AMİN)
Mısır'da neşr olunan (el istikamet) gazete-i muteberesi zuhur eden şayia üzerine
Dağıstan'lı Murat bey ile refikasının zat-ı Hazret Padişahı fark-ı zişrafından afv olunmuştur ve
Der saadete gitmesi teklif kılınmış olduğunu tebşir eden Murat Bey dahi iş bu vaat kerime
itimaatten Dersaadete azimet etmiş olduğunu beyan edilir.
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(KIBRIS)
Avrupalılar
ihtilal olunması

Teselya'nın

taraftarları

Yunanistan'a

olmakla

terk olunması taraftarı olmakla beraber bir

beraber bir ihtilal tarihi vucuda

getirmek

fikrinde

bulunduklarından her vakit bu münasebetsiz sözler ve hareketler ile millyetçi Osmaniyenin
helakına uğratmaya ihtihat edilmişlerdir.Yoksa
nakıs olamaz.Teselya

kıtası

İslamlara halimiyet ve metavite hiçbir millet

Yunanistan gibi makamında meskenine ricalara ihsan olunmuş

anlar dökülerek malivanlar sarf edilerek kuvve-i harbiye ile zapt ve tashir olunmuçtur.Bu
metle alınan bir kıtanın tekrar iadesini görmeyi Osmanlılar hiçbir vakitte arzu edemedikleri
gibi elbette Türki meselesinden de son derecede mağbur olarak şaikayı yeis ile izhar-ı naiften
geri durmayada vicdanlarına muvafık göremezler.
Hele Teselya'nın asker tarafından tahliyesi esrabının

'iata olunması mülehaza

bütün

budalaca bir fikir olduğu bedihidir;ki bu hususa dair sözler söyleyerek bile abesle istiğal demek
olduğuna şüphe olunmaz.
Binaenaleyh Avrupalıların işe bir takım şimşineler vermekde maksatları ancak milletin
kat'ini etmek ve şu sırada bir ihtilal dahili vucuda getirmekten başka bir şey değildir.

ŞİRKET TELGRAFHANELERİ
Bombay 29 Temmuz
Berlin 29 Temmuz
Tazminat harbinin tadiyesi Yunanistan maliyesinin bir mali kontrol idaresi ile temin
oluncaya değin Osmanlıların Teselya kıtasının tahliye etmeleri iktiza edeceği efkarındandır.
Hanya 29 Temmuz
Asakir-i Osmaniye ile Avrupalılar beyninde mücadele vuku bulmakta olduğu bildirilir.
1777 senesinde

taht-ı tesrifinden

olan merbut

gayr-ı meskun

ceziresi

İngiltere

hükümeti tarafından işgal edildiğini(nevrak herald)gazetesi neşr ediyor.
Bombay 29 Temmuz
Salı ve Çarşamba günleri asiler tarafından yeniden hücümlar vuku bulup İngilizlerden
13 kişi telef ve kırk üç kişi mecruh olmuştur.
Dersaadet 29 Temmuz
Safra tazminat-ı harbiye hakkında olan fıkrayı Almanya'ya

kanaat verecek derecede

tanzim etmişlerdir.
Cumartesi silah muahadesinin katiyen akdi mamuldurlar.
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Dersaadet 29 Temmuz
Almanya efkarına göre tazminat-ı harbiyeye ait fıkra-i ahidenin tanzimine safına karar
·ermişlerdir.

Hanya 29 Temmuz
Ahal-i Osmaniyenin heycan ve galeyana tezkin etmek üzere Cevat Paşa Hazretleri
edabir-i şedidiye inhaz bolunmaktadır.

Bumbay 30 Temmuz
Yakından

malikinde

sürgülü

hücümeler

vukuy

olup

asiler

rücümette

mecbur

edilmişlerdir.Sede ağır telafet ve zayiat ihtic eylemiş ve malikinede büyük bir kuvvet emdadiye
·asıl olmuştur.

Dersaadet 31 Temmuz
Yunanistan

maliyesinin

idare-i ecnebiye altına alınması hususunda

Almanya'nın

teklifine muaffık olunması için suferah hükümet matbualarından emr alınmıştır.

Berlin 31 Temmuz
O her yerde de affet-i mütişe vuku gelerek bir çok halk telef olmuştur.

Malta 31 Temmuz
400 İngiliz askeri geride Maltada hareket eylemiştir.

Dersaadet 31 Temmuz
Sufera silah muhadesi mesudesini tekmil eylemiştir.

Etra 31 Temmuz
Yunanistan maliyesinin

ecnebi idaresialtına

alınmasına muhalefet

matbuatı dahil bu teşbis alehine protesto edip, Yunanistan'nın

edip,Yunanistan

istiklaline mazur ve musayir

· ulunduğu idda edilmektedir.

Simela 31 Temmuz
Asiler

Perşembe

eylemişlerdir.Malikinden

günü

Çakdanaya

hücüm

ederek

5

İngilizi

cerh

hali ravul..sakire telaş ve duhşat vermektedir.

Dersaadet 1 Ağustos
Supera mukadematı

selahiye ye tekmil eylemişlerdir.İmza

edilmesi hakkında her

dakika irade-i seniyeye intizar olunmaktadır.
Arnavutlar
istihkamlarda

Sırp

mechum

hududunda
ederek

tecavüze

bir mücadeleden

harekete
sonra

bulundukları

bazı

geri çekilmişlerdir.Sufera

Aliyye'rıin bu babda nazar-i dikkatini celb etmeye karar vermişlerdir.
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gibi

ufak
Bab-ı

1 Ağustos

( Lancbırak) vilayetinde şiddetli bir mücadele vuku bularak düşman firar etmiştir.
Bumbay 1 Ağustos
Azim bir kuvve-yi imdadiye malikinde vasıl olarak askerler tedafı suretle şiddetle
harekete bulunmuşlardır.Düşman (Çakdara) bi kuvve-yi imdadiyenin mevaseletinden evvel
zabuta kıyam etmişlersede muvaffak olamamışlar.
Dersaadet 2 Ağustos
Cuma ertesi gün ki konferansta Tevfik Paşa Hazretler Suferaya bazı tadilat arzu
eylemişlerdir.
Londra 2 Ağustos
Lord Salisuver-i Bab-ı Ali teklif olunan hududu kabulenmiş ise de Tazminat-ı Harbiye
tediye ve ifa oluncaya değin Teselya kıtasının tat-ı idare ve zabitinde kalmasının arzu ettiğini
lordlar kamarasında bil beyan devletler her ne kadar bu noktada henüz ittifak etmişlerse de
Yunan'ın Almanya'da dayinlerinin mütalabatı Yunanistan ne miktar kadar tavsiye idin etmeye
muktedir olabileceği hakkındaki mevkinin müşkülata duçar etmekte ve Yunan maliyesinin bir
idare-i müştereke altına alınmasının labid hükmüne getirmişse de bu yoldaki mezakirat bil
tahirat azmiyeye sebit vermekte olduğundan devletler Girit meselesinin evvel emirde tesviyesi
bir fayideye mucib olmayacağı itikadına bulunduklarını mesred ve itiyan eylemişlerdir.
Dersaadet 2 Ağustos
Tevfk Paşa silah muahadesinde bazı şartlar arıyor.Sufera kendi efk'arlarından
ayrılmaya karar vermişlerdir.

HA VADİS-İ HABERİYE
Devlet-i muazamı tarafından taht-ı tasdike alınan dört milyon tazminat-ı harbiyenin
uret-i tavsiyesine dair Almanya hükümeti cihetinde vuku bulunan teklif-i şayan-ı memnuniyet
bir arada olduğu izhar..
Şöyle ki Teselya kıtasının tekrar Yunan'a iadesi emrinde devletli muazzamın iadesini
zat Hazret Padişahiye bir name-i mahsus takdimi ile bu babda ısrar etmeyip,Teselya kıtasının
tekrar Yunan'a iadesi emrinde duvelli muazzamının ısrarlarına nazar-i dikkate alan Almanya
kıta-i mezkurenin iadesini zat hazret padişahiye bir name-i mahsus takdim ile bu babda ısrar
etmeyip Teselya'nın iadesine muvafakat etmesinin teklif ve tavsiye ettikten sonra düvel-i
sarayiye bir nota göndererek Teselya'nın Yunan'a terk olunduğu halde tazminat-ı harbiyenin
tavsiyesi lazım geleceğine ve halbuki Yunanistan o yörenin tesviyesine muktedir olmadığını
bayanat-ı harbiye, tediye olunmadıkça Teselya'nın tahliyesi hakkında devlet-i aliye bir teklifte
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bulunmak muvafak-ı
istemiş

Almanya

başladıklarından

müslihat

olamayacağını

duayınlarının
Osmanlı'ya

verilerek

ellerinden takdimin kurtarılmış
tazminini tedabiyesine

yavaş

ve tazminat

yavaş
tazminat-ı

göstererek

layihasının
olacaklarının

harbiyeden

imza Oolunduğunu
tahsilini

evvel Almanya

talebe

dayınlarının

elzan ve her ne zaman Yunan bu borcunu tesbibe ederse

ibtidar ederek nakasatı makrura ile tesviyesine

muvaffak oldukça

devlet-i aliye tarafından dahi Teselya'nın tahliye ibtidası açılıp ineceği ve buu suretten başka
muvaffak muslahat hiçbir surette kolaylıkla muvafakat edebileceklerini bir tefsil-i beyan etmiş
ve oraya devletlerin muvafakatından

kazanmış görünümündendir.

Almanya'nın

şu fıkra-yı

herhangi akl-ı selim azhabına arz edebilecek olsa şayan-ı tayin bulacağı azade kat iştebahıdır.
Şu halde anlaşılan Teselya'nın Yunan'a iadesi tekrar etmiş ve fakat idare-i devlet aliyede kamet
gününe kadar kalmak üzere bir de vukuat tayin edilmiş olduğundan o zaman zat-ı Teselya değil
dünya tahliye kalınacağı cihanla Yunanistan'da Teselya taht idaresine ila bulunacaklardır. Ama
ben o kadar vakit bulamayacağım diyecek olursa artık o sözünü işitecek adam arasın!

Yunanistan'da Açlar
İlan harbinden evvel memalikitin şahane ihrac edilen harpte Osmanlılara irticabı
nevslerine 'ad eden birçok Yunanlılar sahil taraflarından gelen beylerle halk açlıktan son
menzile gelmişler hatta araya gazetelerin beyanatı fezara bitmek tükenmek bilmeyen kovmak,
nefret etmek ve şikayet etmekte sıraladığı yakayı kübradan başka bir yerde kurtarmak mümkün
olunmayan saflıktan mümbaz sıtmalardan ince ince ve culardan bağırsak affunatlarından naş-ı
hasıl olan için ağrısı hastalıklardan adım bulunacağına delil gözlenir. Halk günden güne ölüme
uzanıp gitmekteymişler. Bir halde ki bir parça ekmek üzere yeni bağlayan ahali bin katreden
ağlarına bir avuç bağda atılan tavuklara teşbihe olunurlar.
İşte Yunanistan'ın hali raddiyyeye vasıl olunduğu halde devlet-i aliyyeyi osmaniyeye
ile haddini bilmeyecek ettiği her bedelden dolayı atası Avrupadan dolanlarıncada nicede
tasdiklenen dert tazminat harbine nasıl ve bir bileceği düşünen bunun galeyanın akibetine
şaşmakla aldandılar.
Bir tarafda askere binlerce ahali tarafından dört milyon lira tazminat harbi iatası
düşünürler,dururlar.Öteki cihette Almanya dayinleri ayaklandılar.Yarın öbürgün Fransızlar
kalkarlar.Birkaç ay sonra İngilizler boş gösterirler.Elhasıl Yunanistan gününden taksim
ediyorlar.O da bu kararlılık belasından kurtulur, gider.İşte haddini bilmeyerek tecavuzatta
bulunan işte ayağını yorganına göre uzatmayıpta dışarıya kadar çıkaranın göreceği felaket bu
kadar olabilir.Hala mahali rum evrak havadisi Teselya olunmasa Yunanlıların tekrar
Osmanlılara ilan-ı harp edeceğini hiç çekinmeden yazıyorlar.
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Biz eminiz ki şu harb havadisini okuyanlar adanın ahal-i mebhususiyle tatbik etmek
ıçın düşünecek bir ceht bulunmayacaktır.Çünkü,asker

aç!Halbu ki aç ayı oynamaz.Ahali

açlıktan feryad edip duruyor.Yunan maliye sandığına fare düşse başı yarılır.
Dörtte üçü Osmanlılar aldı.Artık bu hal ile bir devlet harb edebilirse söylesinler.Hiç
omadan bulunan bir insanın kendisine tazyık edene bir güne müdafası olabilir mi?
Bu havadisi

Osmanlı

gazeteleri

yazmış

olsalarda,evet!Garazdır

bize tahkir için

yazıyorlar gibi vahi bir müdafacık .. bilirdi.Lakin Avrupa gazeteleri yazıyorlar hemde biz onları
istismar ettikleri tabirini kullanmışızdır.Bunların
tasdike böyle etmezler.Tehdit-i

hallerini bizden dahilen bildiklerinden sözü

hudut meselesi hakkında memuren hapse izam edilen İtalya

merhusunun adem-i muvvafakından

dolayı Habeşistan ile yeniden bir muharebeye meydan

açılacağı muhtemel olmak hasbıyla İtalya gönüllü ordularının kayıt ve kabulü hakkında umum
kanunundandır ..... tebliğ olunduğunu Milano'dan alınan telgıraftan anlaşılmıştır.
Küba'da İspanya memurunun tarafından idam edilen doktorun ailesi namıma olmak
üzere müctüma-i Amerika hükümeti yetmiş bin dolar tazminat istediği telgıraf havadisindendir.
İnşaat bahariye için üç milyon liralık bir masraf ihtiyacı hakkında ki boşluk bila itiraz
kabul ve tasdik edilmişdir.
Yunanistan maliyesinin kontrol altına alınması devletlerce takrir edildiği cehtle kral
Ruj hazretlerinin Türk hükümeti edeceği tahmin edilmektedir.
Mezkur kontrol hakkında Almanya tarafından devletlere bir lahid gönderilmiş ise de
bu lahidinin bir derceye kadar ka'dil edilmesi teklif olunmuş ve fakat Yunan bu ta'dili dahi
kabul etmeyerek Yunanistan'ın

istiklaline menafi olan kontrolü icrasına arzu etmediğinden

şayet bu arzusu red ederek devletler istediklerini yapmaya kalkıştıkları halde kendisi de Türk
hükümetine hazır olduğu telgıraflar ma'linden müsteban olmakta bulunmuştur.
Malumdur ki her arzusuna muvvafak olacak müsaade-i tali'a her zaman mazhar
olamaz.Yunan'da

Giriy ceziresi mazlumun

arzusunu icraya muvvafak olmuştur.Kontrol

islamiyesi .. etmek için .. başlamakta

olduğu

arzusu da varsın kral hazretleinin Türk hükümeti

etmesiyle icra edilmiş olsun.Kral istifa ederse kıyamet kopmaz.O giderse başkası gelir.O da
giderse bir diğeri gelir.O makam hiçbir vakitte boş kalmaz.Kalsa

da kimsenin umrunda

değildir.
Sahib imtiyaz ve müdürü

Kümuzade Mustafa Asaf
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KIBRIS
Şerait-i iştira

Mahall-i Müracaat
idarehanemiz Kıbrıs

KIBRIS
1310

Ceziresi'nde Lefkoşa
Şehri'nde Sarayönü

Lefkoşa için bir seneliği beş şilin
cezire dahilinde kazalar için sekiz
şilin memalik-i Osmaniye için posta

meydanında daire-i

ücreti ile beraber bir seneliği kırk

mahsusadır. Umür-ı İdare ve

sekiz kuruştur. Osmanlı posta pulu

tahririye için matbaa namına

dahi kabul olunur. Nüshası (bir

müracaat olunur. Gönderilen

kuruştur) Der-saadetde Diyarbakırlı

evrak gazeteye derç olunup

YusufEfendi'nin köprü üzerinde

olunmamasından matbaa

Adalar ve Boğaziçi iskelelerinde

mesul olamaz. İlanatın

bulunan kütüphaneleri ile Edirne'de

beher satırından iki kuruş

Muhammet Tayfur Efendi'nin

alınır.

kütüphanesi'nde

fürühat olunur.

(Şimdilik haftada bir defada neşrolunur.)

16 Ağustos efrenci sene 1897(siyasiyiit,edebiyat ve fünundan bahseder)
4 Ağustos rümi sene 1313

"Tebrik lebher sa'det orada"
"Mevlid hasret hatim olundu ya"
"Sallahü tali aliyye ve selam"
Geçen Çarşamba gecesi Cenap tertip bahçeyi gün ve mekanın nizam-ı alemi meş'ur ve
selameti daryini mubin olan kovanın verdebi ilahisini ümit var humaye tebliği mamur buyrulan
rasülu hüda-i mubeal hibe-i kibriyayı labzal efendimiz hazretlerinin leyle-i mubareke-i veladel
bu saadet nebeviyyeleri

gecesine musadık olmuştu. Muzahir rahmeti ve gufran rabbene

olduklarını burhan ikdası bulunan hazreti hakemi enbiyanın alemi dünyaya teşrif buyurdukları
leyle-i mübareke-i şükran ve şedemani olup dünyanın her noktasından berke-i ihtibata isal
iddiayy-ı mefruze eyleyen melunlarla ehli İslam niyazının ruhin husn kabul olunması davasıyla
kesb mubahat eyleriz.
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AHVAL-I ALEM
Avrupada bu hafta alınan havadis-i mesail hariyye ve müşkilat hazıren siyasinin kesne
ve esasına vukuf tam hasıl etmeye muvafık olamayan politikacıları gerçekderı şaşırtacak kadar
karaık metmuadır.
Hesapta olmayan mülakatları

tertip olunup müzakereler

Rusya ittifak akdine teşebbüs edildiğini mubayyinhavadis-i

icra olunmakta Almanya,

Mısırane ve elzam karane ilan

edilmektedir.
Almanya imar edvarının geçenleri Rusya tehditle mülakatı ve şu iki imar edvarı
yanında koyulan hasb ve mevalit sali ve asabının namın bekasına medar kuy-ı ad olunmaktadır.
Fransa cumhuriyeti

reisinin Çar Hazretleriyle

tarafından kemal gar ve iştiyakıyla

istikbal edilmişve imar edvarı meşal ile Rusya olunmasının fahri birinci emirle tayin ve ilan
olunmuştur.

Binay

aleyh

Almanya

imar-ı

edvar-ı

dahi

sulh

ve

selamete

baki

ve

devamhususunda Rusya'ya daima mu'min ve zahir olacağı ki sulh ve asayişi ihlale sebebiyet
verenler aleyinde dahi mala bedene her fedakırlıktan çekinmeye söz vermiştir.
Fransa hükümeti dahi Almanya imar-ı edvarın şu sözünü takdirle muttefika hareket
edecğini beyan etmesi üzerine üç hükümet beyande ittifak temelinin tanışları vaz'olunmuş
olduğu anlaşılmıştır.
Avusturya devletininşu ittifakta dahil olup olmayacağına dair bir güne işaret yoksa da
şüphesizdir

ki devlet meşar

alihesinin

munafi

ayrılmayarak Rusya ile muhib bulunmayavasıtadır.

ve muhafaza-

i refahatini

Almnya'dan

Bu halde doğrudan ve alene böyle yeniden

korulacak ittifak meselesi dahil olmayacak olsa bile daima a cihette meyal ve hadim olacağı
amr-ı beyhudedir.
Garb-ı şurasıdır ki irade böyle ittifak sözü ceryan ettiği sırada İngiltere alehine bir
hareket olduğunu bu devletler ima ve asrab etmekten çekinmezler. Mutatları ise irade ber ahir
ile bu fikri ileri sürecek İngiltereyi tehdid edercesine bir takım mutalemeler neşr ediliyor.
Ahval-i alemine ender dikkat olan ricati siyasiye İngiltere'nin

istikbalini karanlık

surette görüyorlar.
İngiltere'nin

kuvvet-i ala munafığı muhafaza eden ma'lumbir hakikattır ki şarkda

emniyet dairesinde olan nufuzu ebedi emniyetten sakıt oldu. Bütün alemi İslamiyeti
biraz çevirdi. Bu gün .. şuruş ve ihtilale baş göstermeye

başladığı

kedinden

gibi Afganistan

dahi

İngilter'ye karşı infialini izar ederek ada alehine hareket etmeğe karar verdi.
Yirmi sene makdum isbatı ekvar inadına ve bilhassa bahar ile hayvede İngilter'ni pek
bi sevk itibar bulunduğu halde şimdi azı bile kalmamıştır.
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Bu defa dahi İngiltere'nin

alem-i islamiyeye

karşı inhaz ettiği haddü hareket

siyasiyesinde Afganistan İngiliz itibar yine zail olmuş olunması aynıdır.
Hindistan

kıyam-ı

ta'mim ve kesb

şiddet

ederse

ingilizlerbunun

önüne

nasıl

olabilecekler.
Mısır'da vak' olacak ihlal-i isbatten Hindistan tarafı bulunan Süveyş kanalının birkaç
gün kapanmasına ihlal olduğu bahanesiyle ahir bir devletin ameline leke çirkin surete tecavüz
eden İngiltere nasıl oluyor da Hindistan'ın

elinden çıkmasına yakınen sebep oalbilecek bir

devlete (müttefikleriyle) karşı bu kadar hukuk siyasetine ve hasmına hareket ve icraat irtikab
ediyor.
Akvam-ı şer kıyanın inzar-ı dikkatine bunlara müstefadır. İngiltere yalnız siyasi nokta
i nazarından sebat ve düşkününe duçar olmuş değildir. Mecarince dahi alehine rekabet erane ve
anuna seddi haylulet keside olunmaktadır.
Bu mesele dahi ingiltere'yi telaş ve endişeye duçar etmiş bulunur.
Elhasıl İngiltere tedhil-i meslek etmeyerek ithaz ettiği taraf mukimde devam edecek
olursa büyük inkılabına uğrayacağına şüphe edilmiyor.

***
Fransa bu sene yudacısında kuvve-i mecruyenin
vuk'u bulunduğunu

tezyidi için tehasisata hayli bir zam

cihetle İtalya devleti dahi derhalede maceraya tahassuatı irtifa kuvve-i

mecrubesinin tezbidinde ve tersinde karar vererek icrasına mubaşiret etmiştir.
İtalya'nın

Fransa'ya

karşı

şu hareket

mtekabası

dahi

izhanı

nesayuş

edecek

tasavvurane sebep oluyor.
Hulasa o rayda efk-i siyasiyi kara bulutlar istiab ediyorsa da neden bertece istihracı
şimdilik mümkün olamıyor.

***
Devlet-ialiyye-yi

Osmaniye ile Yunanistan meselesi tazyesi henüz bir karar ka'iye

alınmaya alınmıştır.
Teselya kıtasının devlet-i aliye-yi Osmaniye tarafından ne tahliyeolacağına ve ne zapt
edebileceğine hüküm etmiştir.
iflabe muktedir olamayacağını

diyebiliyoruz

ki Yunan hükümeti tazminat-ı harbiyeyi

ve bu tazminat-ı tadiye olunmayınca Teselya'da

zapt olunan

yerlerden bir karış bile ifade edilmeyeceği tahakkuk ediyoruz.
Binaen aleyh ceryan-ı ahvale nazar bu meselenin hayli senelere muhtac olup ondan
sonrada Osmanlıların Teselya'dan çıkarmak emr-i muhal hükmüne girecektir.
Osmanlılar için Mısır'ın İşgali meselesi büyük bir numune ithaz olunsa cezadır.
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HAV ADİS-İ MAHALLİYE
Geçen Çarşamba gecesi leyl-i mübareke-i veladet husreti risalinehi olmak hesabıyla
ufak muhasebesi cenab-ı alisinden verilen emr üzerine Cuma çarşısının dahili ve haric sözsün
sabıkasıyla faik meddeh ve sefayişe layık bir surette tenvir edilmiş ve beş vakitte atılan ilan
topları dahi kulüb-ü müslühan başlıca teşir edilmiştir. Çarşamba günü debderin müztahsin
üzere Ayasofya camii şerifinde menkıbe-i hazret-i nebevi kıraat olunmuş ve cemat-ı islamiye
kemal şuruş ve tebrik etmiş idi.

***
yevmu mezkurede menkıbe-i Hazret-i risale-irahiyenin
cezayirden

müfti zade Azatlı

Hulusi

Efendi tarafından

kariyeyi bu sene dahi eşref-i

icra olunmuştur.

Efendi mü'yi

elyamünteş mütellisi olup hayli senelerden beri selefi arz-ı vazifeyi ebfa etmekte iken gençleri
istiğfa eylediği işitilerek cihetle meysiyetle da'i olmuştu.
Muhara evlad vakıfın ve kabulen İbram velhayala tekrar tuliyatlı derahde almış ve
avyum mübarekede hidmetli muktesan-i müzakereye ifa eylemiştir.
Cenab-ı hak müyı ilyası pek çok seneler daha böle hizmet hadegesin darerıin ifasıyla
bekan buyurmasını temin eyleriz.

***
Kıbrıs ceziresi muhakim-i

şer'iye reisi fedai! işe fıkıbletelu Ataullah Efendi hazr

neferinin mahdum-u necabet mevsimleri mukrimet'lü

irfan ahte-i liyakatlerinin bu kere atıf

seneye hazret-i bilafetinden

tuceye ve ihsan buyurladığı

İstanul Rus hemavini

cümle-i

müstehsasaaızdan olmakla efendi müy-i ilyası tebrik ederiz.
Mısır mahkeme-i istinaf reisi Fazıl Paşa Hazretleri dünkü Pazar günü bol selametle ve
iclai Lefkoşa'ya teşrif buyurmuşlardır.

***
Mekteb-i mülkiye-i şahanede ikmal tahsil eden ceziremiz evlad-ı şahaneden Yorgancı
Paşa zade merhum Şükrü Efendi mahdumu Fatih Efendi, Cezayir mecr sefid ve Magosa kazası
mutcezan ve eşrafından azatlı Mehmet
Efendi

İzmir

vilayetleri

muit

Naim Efendi, Zade Ali Fedai Efendi Zade, Nazım

memuriyetine

tayin

buyurdukları

malumat

hususiyeniz

cümlesinden bulunmuş olmaya meal iftihar aliyelerini tebşire ve muyi ilyasa dahi mazhar
oldukları iş bu metafeti celile-i Hazreti hilafetinden dolayı ann-ı samimi el kalb tebrik ve
tehdide mesaret ve devlet ve milletlerini

husni hizmet ile mesaret ve meratep aliyelere

muvaffakı her tanımasıyla ilan-ı muflıarat eyleriz.
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Berayı tebdil hera çeşmeye azimet eden riyaetlü Mevlevi Şeyhi Celal Efendi ile
ceziremiz eşraf handeninden Rıfatlu Asım Bey bukre dersaadeti dahi ziyaret etmek üzere evvel
cenabı azimet eylemiş suhatü afiyetleri ber kemal bulunmuş olduklarını ve an garib cezireye
avdet edeceklerini muhiblerine betayı mağlubatı beyan ederiz.
Bir müddetten beri ondarade bulunan ceziremiz yulis müfettişlerinden

Mustafa Şevki

Efendi ile muayeti sekiz nefer yulis efradı dünkü Pazar günü Lefkoşaya avdet etmişlerdir.
Çikav manastırından

ictia' ile akd-i meclis eden heyet-i kavanin tarafından işkay-ı

arazı kanunu tastk olunduğu istihbar olunmuştur.
Lefke kasabasına köy posta reisi marifetiyle vuku bulan irsaleti kasaba-i mezbure
ahalisince sevbet ve müşkilatı mucib olunmakta idev günden muhsile bir posta memurinin
ta'ini ahali tarafından istirham olunması üzerine bu kere muthizandan

Ahmet Zeki Efendi

memur tayin edilerek teahhüdü mektupları kabulüne bedii eylediği meal-i iftihar istihbar
kılınmış olunmakla Posta müdürünün bulunduğu gayret ve mesai ve himmetlerine

mesariat

eyleriz.

Şirket Telgırafları
Atina 7 Ağustos"
Yunanistan tarafından tazminat-ı harbiyenin i'ta ve ifası içün bir istikraz akdini ve bu
istikrazın tediyesini maliyenin kontrak müştereke altına alınması yerine maliye idarelerinden
bir kavminin ta'bile tamin edilmek bir komisyon tabile tamin edilmesini duvel-i muazzaanın
teklif alınmıştır.

Der saadet 8 Ağustos
Afganistan emiri tarafından hilafetine hiye arz kefa-yı hatüs ve avdet etmek üzere otuz
geşidden mürekkep bir heyet -i mebüne der saadette vasıl olmuştur.
Osmanlı donanması İzmir'e muvasalat olmuştur.

Atina 9 ağustos
Yunan maliyesini

yezyid

ve ıslah etmekte

an muktedir

olduğundan

tazminat-ı

harbiyenin tadiyesi için bir istikraz akdin muvaffak olamayacağı gibi idare-i maliye kontrol
altına alınması muvafakat etmedikçe Teselya kıtası tahliye edileceği müstekbirdir.

Der saadet 10 Ağustos
Tevfik Paşa Hazretleri Teselya'nıntahliyesi

ve tazminat-ı harbiye bakında seferya yeni

nikmenler ahrar olmuş ve sefere dahi hükümet mathularına müracaat etmiştir.
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Londra 11 Ağustos
Hükümet-i

seniyye-yi

Osmaniye tazminat-ı

harbiye vesilesiyle

Teselyayı

tahliye

edemeyeceği ve beyan ve il'an ettiğini duvel-i muazzama ,Yunan hükümetine tebliğ etmiştir.
Osmanlılar

bir

taksit

1

milyon

lira te'diye

olduktan

sonra

Teselya'dan

çekilmeye

başlamışlardır.
Yunan hükümeti

ecnebiler

tarafından

ikraz olunmazsa

mebluğ

matlubu

tedarik

edemeyeceğini cevaben bildir.
Meşder ki bu istikrazın akdine debiyelerle muhabere ve müzakereye mütevafıktır.

HAV AD İS-İ HARİCİYYE
Rusya evrak havadisinden naklen bazı cerilerde mutala' olunduğundan nazaran şimal
denizinden bahr-ı siyaha kadar 1600 km tonda ,65 m Vasıtında 8 m Umukunda 7022 küçük
köprüyü şamil ve bir başından diğer başına altı gün zarfında gidilebilecek hakir ve guşede
tekrar etmiş ve hums için sarfına lüzum görülen 400 milyon markın istihlakı mahkuk bulunmuş
ve 1902 senesiyye kadar ikmali kararlaşmıştır.
Tazminat-ı harbiye zamanında Avrupa devletlerinin vesaitane Yunanistan hesabına
akdedilecek istikrazın Yunan hükümeti tarafından kabulü arzu ediliyormuş.
Zira Yunan maliyesinin

kontrol bir takbil altına azbileceğini

kıt'en emniyet hasıl

olmuştur.
Yunan hem tazminatı vermek için bir istikraz akdini arzu ediyor hem de parayı
verecek olan Avrupa sermaye derununa bir teminat göstermemek istiyor. Yunan başlıca fikri
Almanya, Fransa, İngiltere deyanunlarına vaktiyle yutturduğu dolmalardan şimdiki Bulgarlar,
Yunanistan odaları gibi bir çok odalarda gerat ile olmuş bulunduklarından

baş sallamakta

Yunan'ın tavsiye entrikalarından ihtiyaçları yoktur.

***
( Asti) gazetesi Teselya' da her biri birer türlü cinayette mahiyet maliyelerini isbat
eden birkaç Yunanlı şehrinin asakir-i Osmaniye tarafından derdest edildiklerini yazdıktan sonra
bunların birisi Teselya kıt'ası

Yunan idaresinde iken mahkeme-i mahliyye hükmü diğeride

azamı olduğunu yazmıştı.
Asti gazetesi

Yunan

matbu'atı

idaresinde

tasb maliye

ile heman

tefrid etmiş

raddesinde bir gazete olduğu halde kırk yıldır bir defa olsun bir doğru söz sayıldığından yalnız
şu doğru sözden dolayı şayan-ı taktirdir.
Hüküm ile a'za şerieleri ne geleceği bu kavmin
bilmeyenler varsa bildirmek

üzere Yunanlıların
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nasıl insan olduklarını

şayet

hukuk, maliye ve şahsiye nazamielerini

muhafaza emrinde hükümet nezdinde istikamet ve vazife şinasılığı müsbet olan hakimler ile
azaları böyle bir sıfatla muttasıf olurlarsa sair haşret mekrunun nasıl ve ne makule insan
olduklarını mütahaza ediniz.
Böyle bir ihtar faslı göstermişlerdir ki buna şeytanların aklı bile ermez.
Avrupa devletleri

hal bu millete mu'avenet

etmek fikri bulunuyorlar

Teselya ahidlerini tekrar bu hararet mezruma içine atıp da mahu-ıperişan

da bi-çare

etmek istiyorlar.

Avrupa'nın şu himmetlerine kim ne diyebilir?
Rusya sefiri cedidi .... Devlet-i Osmaniye ile devlet müteaimi ihtilafın hasn kuviye ve
devamına arif gayret edeceğine ve bu vesile ile müttefikanın
edileceğine

ümit koyusunda

bulunduğunu

dahi suhuletle hal ve tesviye

arz ve beyan edilecegini

Rusya gazetelerine

muhakibidir.

-KıbrısRusya sayıkı saliyeri Mösyö Kalidif cenabları dahi bu yanda bir çok katkılar iraid
ederek Osmanlıların

ağzına

zehirlemiş, nihayetinde
mesluv-u

sefir

bir bal çaldığı gibi Mısır meselesinden

dolayı İngilizlerden

şiddetli rüzgarlar bir saman çöpünü an vahdide ber heva işiddiği

mevmu ile mevade itadasında

ağzından çıkarken

dahi kulağına vasıl

olmaksızın unutulup gitmiştir.
Mesail mütakanın hal ve tesviyesi hakkında bir müddetten beri gazetelerde yazılan
makaleler telgırafnamelerde

muharrer cümleler o kadar kuvvetli idi ki; bunları okuyanlardan

aynını idda edebilece bir kimse bulunamaz idi diyebilecek olursa mübalağa sayılamazlardı.
Öyle kuvvetli vaadler zerre kadar izhar ehemniyyet etmediği halda Rusya sefirleri
cedidenin ve layıkıyla ecnebiden olarak öyle bir söz sarf etmişse kanaat hasıl edemez isek de o
sözün ciddiyete tahattünü cenab-ı haktan temenni ile beraber ümit ederiz.

***
Bulgaristan'da

neşr olunan emniyet refiki göstermemizin 73. fashusandan ( .. Yunan)

serlvhüsı altında Atina muhabirlerinden birisinin nam-ı müste'ar ile gönderip (Ravmede Uryun
gazetesinden tercümedeildiği

bir mektuba şayan kıraat ve Yunan tarafdür içinde size ibret

olacağı medederisinden müstahkar olmaya aynen iktisası müsaib görülmüştür.
Her surette aciz , mihavet bir halde kalmış olan Yunan kayiesinin ricali maliyemizden
beş dirahmi kıymetindeki kamimlerin yerlerini kıyamete kadar tenezzül ettiğini görüyolarda bir
dere ziyade hayretler içinde gazi olup gidiyorlar.
Halbuki mahaliha şeriatını tesviyeye memur olan heyet sefiri ıslah bulmanın bile Gine
kasl salça kullanmak lazım geldiğini dövünmeye vekt geçiriyorlar.
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Osmanlı devleti bizden vaidesi beş milyon Osmanlı lirası tazminat i'tası kapitülasyon
imtiyazının ilgasını istirdat tercimin muavvedesinin taadisini talep ediyor ,duvel-i muazzama
ise eski hududun cenup tarafından en müstesna noktalarını yüz milyon Frank tediyesini kabul
edip imtiyazat ile istirdat-ı mucrimin meselelerinin

Osmanlı-Yunan

hükümetleri beyanında

fasıl olunması luzumunu dermeyan eyliyorlar.
Velhasıl

devletler

bizi himayesiz

bir halde bırakıp

Osmanlı

siyasiyunun

ahde-i

insafına havele ediyorlar! Ben Osmanlıların muamallat munsefisine eminim lakin Yunan efkarı
milliyesi muğabaat acıyla terkilere hısım olduğundan devlet-i aliyeye terk edeceğimiz bir takım
mühim mukayiselerle yüz milyon frank tazminatı çok görmek imtiyaz ile istirdad-ı mucrimin
madellerinde Türkiye'de bulunan karındaşlarımız munaf milliyesi namına dehşetli bir darbe
şideti olacaktır demek istiyorlar.
Mazinin hayali hatalarla hiç gelmiyor mu? O ihmiyatlı (ihtiyatlı) tasavurlar nerede
kaldı? Daha pek uzak olmayan o zamanlar onu dilmemelidir. Bilirsiniz ki Yunan milleti alem-i
medeniyetin bir ucundan diğier ucuna kadar nemüc iden cisim bir yaprak hükmünde idi meşhur
filozoflarımız, hatiplerimiz ,şairlerimiz ediplerimizi umum ciayeti insaniye selarneleyar idi.
1281 tarihindeki

fedakarlığımız

inkar olunur mu? Atina darülkanuni

meydanında

ictim'a etmiş olan Yunan bihaderlerinin hareketini hatıradan gelmez oldu? !
Hulbüki

biz yani bu günki Yunanlılar

ecdatımızın

heykellerine

bakamıyoruz.

Mezarlarına gidemiyoruz. Bu kadar kuvvetli bir esase müstendi olan (ilanımız) binasının dört
hafta zarfındaharap olunmasını zabr _ü zebar edilmesini asla hatır ve hayalimize yetmiyor idi ki
fakat bu hali gözümüzle gördüğümüz için şimdi kalbimiz titriyor vicdanımız ağlıyor,kanımız
ceryan etmiyor.
4-5 ay ola kadar Yunan milleti kuvvet-i suretini bilmiyordu. Her birimiz kendimizi
zengın cesur sanıyorduk.
efkar-ı umumiyesinde

Hele donanmaızın

hayali

divaneliği

hareketi ordumuzun

yekden

oyundan

hudutları azimeti buluan

bir meşide.

Heyhat

ki

bu

zamanımızın en büyük hatamızdan ibaret imiş. Meselenin ibtidasında hasıl ettiğimiz bu ümitler
ihrihasında zuhur eden meusiyetimizin

ta' dilini bile medar olmadı gitti. Ah şu muharebe

fırtınası ne kadar suretli ne kadar dehşetli bir surette Yunanistan'ı harab etti.
O güzel teselli sahası Osmanlı askerlerinin ayağı altında ezildi. Yar-ı ehliside perişan
oldu.Binlerce fedayilerin son feryadını bir çok mecru hislerin ile figanı takip ediyordu. Anneler
ise zevakına zere kadar hal vermiyordu.
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Yazık! İktidarsızlığımızın
ziyası gibi bütün Yunanistan'ıbir

,cesaretsizliğimizin

hurmet muessesi gurub eden şimşek

renk ateşin içinde bıraktı. Onu takip eden zulumatı leyleye

dahi meydan cezbede fedayı can iden karındaşlarımızın

kanları cesaretleri gibi dehşetli bir

dereceye hasıl etti.
O kadar mefrune hayalatlarımız

o kadar mukaddes ümitlerimiz

ilahiye bakar gibi

hevayı mukalip oldu.Şimdi o ümitlerden geçtikçe yalnız (musalha ! musalha) avazeleriyle
feryat ediyoruz.
Evet musalha olsun ki Yunanlılar da bu heycandan kurtulsun zira ümidi istikbalimize
hadım olan vas' fikirli muktedir muharirler bezm-i ebkem bir halde kalmıştır. Zavllıların elleri
kalem tutmuyor,kuvay-ı

zihinlerini perişan oluyor. Öyle yamalubiyyet

altına giriftar olanlar

.'' I
''

karşısında da mağlup olmaz mı?
Biçareler ancak vatanımızın başına gelen felaketlerle hazin hazin ağlıyorlar. Odereceki
matbuatımızın

değdiği

gözyaşları

dehşetli bir tufan şekline

alıp semayı kebudin

rengi

kavsigüzahın aksi bile görünmüyor.
Şurasını da söylemeliyim ki Yunan kavmi duçar olduğu fekaketin mesabin derecesini
henüz taktir edememiştir.

Zira o felaketleri

Osmanlılaraverilecek

bir takım muvakkitten

Ii

;I
,i

tazminat harbiyeden

ibaret zan ediyorlar. Ne büyük hata! Ne sakim fikir! Teselli epirus

ehliyesinin sefaletini ar olduğu fekaketin mesabin derecesini henüz taktir edememiştir. Zira o
felaketleri

Osmanlılaraverilecek

bir takım

muvakkitten

tazminat

harbiyeden

ediyorlar. Ne büyük hata! Ne sakim fikir! Teselli epirus ehliyesinin
bandırmasının hacaletini hiç düşünmüyorlar
ittihat edildikleri

hatta

harekete

.Balkan hükümetlerinin

bakılırsa

komşularımız

arasında

ibaret zan

sefaletini

Yunan

Osmanlı devletine karşı
bile müstefka

malik

olamadığımız tabet oluyor.
Hele Makedonya dindaşlarımızın ümit ettiğimizki mazeretlerine meshur ola!
Müdaimiz dahi Yunanlılık namına en büyük bir zell-i ad olunmaz mı? Biz şimdiden
sonra kendi nefsimize

kendi tali'

istikbalimizin mes'üdarına

nasırımız

teslim

olup bu ümitsizlik

içinde eyyam-ı

çalışmasak o zaman büsbütün mahvımız mukarradır. Atina'da ki

kuvvet ve cesaretimiz geçen inhizam vericatımızla tebit eylemeliyiz. Bu günkü iflasımızı esas-ı
ittihaz eyleriz.
Bu noktada
hayaletimizin

söylenecek

tasavvuratımızın

pek

çok sözler

cezasını

vardır,

çekiyoruz.

Bu

zira biz kabahatimizin
mecazetten

değil

matbuatımızda

muharirimizde hisseder olmalıdırlar. Çünkü hayali hakikatte tercih edercesine idare-i lisanıl
iterler.
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Heyhat ne kadar müthiş iğfalata katılmışız. Ne kadar divanecesine aldanmışız garip
değil mi?
Ben gözümün kanlı yaşlarıyla şu satırları yazarken Tevfik paşa hazretleriyle heyet-i
sefere dahi tophane köşkü gibi güzel bir mevkide Yunan balığı papazına ne çeşni vereceklerini
düşünüyorlardı. Zavallı Yunanistan zavallı vatan tamir kabul etmeyecek bir halde harap olduğu
halde şimdi evladları bile o mader-i şefi.kanın yüzüne bakmıyorlar.
Yunan kadim şairlerinden meşhur (Omirus )ki vatana hitaben "ey mukaddes valide
!sabır et zevalinden me'yus olma! Zevalin sonu ki ikbaldir." Dedi ki sözler bir muharebede
çalınan hucum boruları kadar kulaklarımı dehşetli bir sadayla çınlatıyor.

Muhaberat-ı aleniye
Halep vilayetinde tab'kilis

kazası eşrafından Salih Efendi Zade Azatlı Hacı İsmet

Efendiye
Mektubunuz

vasıl oldu. Aboneniz tecdid eyledi. Makbuzu

ilmu haberi bakınede

takdim edilecektir.
Muhasebe imtiyaz
Ve müdür Kufi Zade
Mustafa Asaf
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SONSÖZ
Hazırlamış
inceleyecek

olan

olduğum mezuniyet
araştırmacılara

neler

çalışmasının

bana faydalarını

kazandıracağından

birazcık

bir yana bırakarak
bahsetmeyi

uygun

buluyorum.
Öncelikle Kıbrıs halkının 108 yıl önce neler yaptığını, Rum, İngiliz ve Türklerin bir
arada yaşadağı günleri sosyal hayatlarını
kitaplarında

sıkça rastladığımız

nasıl geçirdiklerini.hukuki

Teselya meselesini

davalarını,özellikle

tarih

bu sekiz gazetede yoğun bir şekilde

karşımıza çıktığını görmekteyiz.
Gazetenin her ilk sayfasında belirtildiği gibi Siyasat, Edebiyat ve fünundan bahseden
gazeteyi elimden gelinceye kadar doğru ve titizlikle aktarmaya çalıştım. Elimde bulunan
metinlerin yıpranmasından dolayı silik çıkan, okunmayan yerleri iki nokta ile gösterdim. Ümit
ediyorum ki başta Kıbrıs halkına ve tüm Yakın Doğu ailesine yararlı bir çalışma olur.

Kıbrıs adasında ki yüz yıl önceye keyifli bir yolculuk geçirmenizi diliyorum.
Isetı
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