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Lisans eğitimimizin son günlerinde üzerinde yoğun bir şekilde durduğumuz bu çalışma
arşiv yollarını bir hayli aşındırdıktan sonra ortaya çıktı.1894 yılına ait yedi gazetenin
günümüz Türkçesine aktarımını hazırladım.Kıbrıs halkının geçmişte nasıl yaşadığını,ada
üzerinde yaşayan milletleri yaşanmış olaylan,birbiriyle
incelenmesi gerektiğinin kanısındayım.Çünkü

olan ilişkilerini son derece titizlik
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6 Ramazan-ı sene 1311

KIBRIS
1310

Şera'it-i iştira Lefkoşa'dan matada mahaller için bir seneliği posta ücretiyle beraber
sekiz şilindir.
Nefs-i Lefkoşa için bir seneliği beş şilindir. (Nüshası bir kuruştur.) Posta ücreti
·erilmeyen mektuplar kabul olunmaz.
Muhall-i müraca'at Kıbrıs ceziresinde Lefkoşa şehrinde Turunçluda Osmanlı
Kıra'athane Matba'ası umur-u idare ve tahririye için matba'a namına müraca'at olunur.
Gönderilen evrak gazeteye dere olunup olunmamasından matba'a mes'ul olamaz.
İ'Ianatın behr-i satrından iki tezerrürü halinde bir kuruş alınır. (Şimdilik Pazartesi günleri neşr
olunur.)
19 Mart efrenci sene 1894 (Siyasiyyat, edebiyat, ve fonundan bahseder.) 7 Mart rümi sene
1310
İFADE-ÜL-MAHSÜSA
Menba-ı fesad olan fuhuş hanelerin men'i sansürü zımnında belediye tarafından her
birerlerine ağır bir vergi tarihi meclis-i kavaniyece tezzir ve tensib olunup icabının icrası
hüzumet-i hılliyeye havale kılındığı maa-i-memnuniyye işitilmiştir. Ma'nen ve maddeten her
türlü fenalığın zuhuruna sebebiyet vermekte olan fuhuş hanelerin bütün bütün sed ve mahvı
öteden beri tervic ve iltizam eylediğimiz bir madde olduğundan bu babda tekrar birkaç söz
dercine münasip gördük. Vakıa bunlar için bir vergi tarihi fa'ideden hali değilsede asıl
fenalığa sebebiyet veren hüküm-ferma bulunan serpeste-i hareketleri olduğundan bunun
önünü almak elzem olduğu emir gayriı münkerittir.
Mesela ta-besabah bu mahaller açık tutulup fahişelerin ötede beride vakitli vakitsiz
dolaşmaları ve zuhuru zavli gibi eğlence mahallerine gitmeleri mani' olunur ve birde bunlar
için bir mahal tahsis kılınır ise asıl maksatın husı11unepek büyük yardımı olacağı bi-iştibahtır.
AHV AL-İ 'ALEM
Sırbistan'da elyevm heyecan ve galyarı-ı umumu hüküm-ferma olmakta ve fakat
henüz ciddi bir mücadelat vuku' bulmayıp herkes zuhür-u netayyice husur-u enzaetmektedir.
Sırbistan'ın bu hal kesmekeş iştimale giriftar olması maddesi 'urnum-u muhafil-i
siyasiyenin nazar-ı dikkatini celb etmiş ve matbu'at-ı umumiye türlü türlü mütalatın
dermiyanına vesile bulmuştur. Mesela: Londra'da çıkan "Dayili News" gazetesinin bu babta
yazdığı bir makalede Sırbistan ahvalinin kesb-i ehemmiyet etmesi hesabıyla ma'a Macaristan

Avusturya devlet-i fehimesiyle devlet-i 'aliye-i osmaniye ve Bulgaristan imaratının
üttefıkahudutlara asker sevkiye Sırbistan'dan şerare-i fesadiyenin harice men-i serayetine
lakin dahil Sırbistan' a girmeyip hudut boylarınca muhafa' -i intizam ve emniyete karar
rerdiklerini yazıyor.
Yine İngiltere'nin "ıstandart" gazetesi Sırbistan ahvalinden bahs ederken Sırbistan
idare'-i hükumetinin iktidarsızlığını beyan ve Balkan şebh ceziresinde huzur ve mesalimet-i
umiyenin bekası için Sırbistan ma'a Macaristan Avusturya ve Romanya devletleriyle
Bulgaristan aralarında i orayı taksimi lüzumunu dermeyan eyliyor.
Meşhur "Taymıs" gazetesi dahi bu efkarı evhüşayacak derecede bir makale yazmıştır.
Fi-1-hakika Sırbistan'da türemiş olan bunca fark-ı mütezadenin ihtilafat ve mücadelat vakı'ası
·e hükümet-i hazıranm zafıyet-i idaresi Sırbistan'ı bir vade'-i hulnaki duçar etmiş ve onun
zemam-ı idaresi bir yedd-i iktidara girmedikçe Sırbistan'da saadet ve selamet-i umumiyenin
ikrar ve bekası mümkün olamayacağı mertebe'-i vuzül ve bedahate vasıl olmuştur.
Romanya Devleti'nin Rusya ile olan hududu füsılasını istihkamat-ı fenniye ile takviye
eylemesi ve Karadenizde teşkil-i donanma için bir takım vapurların sipariş ile ba'zısının
icaret bayrağı altında celb etmiş maddesi Rusya'nın gözünü açtırmış ve benüberin
Bisarabya'ya süvari ve piyade 'askerinden bir hayli askerin sevkine başlamış olduğu alınan
ma'lumat-ı mevsükadandn.
Bu cihetle şu iki devlet yekdiğerinin dostluğundan izale' -i emniyet edip birine karşı
ehyi' -i esbab askeriyeye müteşebbis olmuşlardır.
Memalik-i şarkiye'-i Avrupa da bu hal cari olduğu misüllü Avrupayı gavbiyeden dahi
una mikyas-ı harekat revnürna olmaktadır.
Bu defa' Belçika meclis-i rneb'usanında meşhur general "Biriyalmun" gerek Fransa ve
gerek Almanya devletleri tarafından Belçika hududunda tehşid-i asker etmekte olduklarından
ve bu hal Belçika'nın istiklaliyetini muhataraya koyduğundan bahisle Belçika'nın dahi
muhafaza' -i tamamiyet-i mülkiye ve hukuk istiklaliyesi için re'is-i hududa rniktar-ı kafi
askerin sevki lüzumunu ehemmiyetle tekalif eylemiş ve meclis-i mebüsan bunu mevki' -i
müzakereye vaa' edip şu yakında bir kararın verilmesi mukavrir bulunmuş idi ki Belçika'nın
payitahtı olan "Brüksel" şehrinde ba-telgraf bildiriliyor.
Belçika memaliki Almanya ile Fransa arasında vakıa' olup o ilde her ne vakit bu iki
devlet arasında bir muharebe açılmış ise Belçika üzerinden sevk-i asker etmiş olduklarından
bu defa'ki devleteynin teşhid-i kuvayi askeriyeleri ileride öyle bir halin vuku'unu ima
etmektedir.

2

Belçika her ne kadar bi-taraf bir devlet olup diğer düvel-i ecnebiye askerinin onun
memalikine duhüli ca'iz değil ise de "el-hükmül minel galip" misli meşhürunca kavi: ve galip

olan hayin haceti de şu hukuk bitarafaneye bakıp selam-ül-islam sevk-i asker edebileceğine
ina'en Belçika'nın imkan da'iresinde kendisini çiğnettirmemek için sevk-i askerle
muhafaza'-i hududa teşebbüs etmesi mecburiyetindedir.
İSLAMiYET VE 'ASKERLİK
Her milletin başka cihetlerden kendisine mahsus kuvve-i ma'neviyesi vardırki
bunların mukayesesiyle en iyisini bulmak güçtür.
Askerin kuvve-i ma'neviyesi her zamanda harbin süret-i ceryanına büyük bir te'sir
icra ettiğini tarih-i harb pek güzel gösteriyor. Hatta bir muharib ordunun kuvve' -i
ma'neviyesinin mükemmeliyeti sayesinde bir çok fütuhata na'i! olduğuda nevaderden
değildir. Napoli'onun zeyr-i kumandasında bulunan asker, kumandalarına olan
emniyetlerinden mütevellid kuvve'-i ma'neviyeleri sayesinde kuvvetce iki misli olan
düşmanlarına karşı yine bir kaç muhabereler kazanmıştır.
Uzağa gitmeyelim! Mücahedeyn.] islamiyepin kıt'at-ı muhtelife' -i arziyede berk-i
hatif gibi na'il oldukları fütühat-ı 'azime-i kuvve'-i ma'neviyeleri sayesinde değil
midir?avrupa ordularının bugünkü günde kuvve-i ma'neviyeleri ya ha'iz oldukları bir
muzafferiyetin idamesi yahud vatanların muhafazası veyahut milletlerinin efkar-ı harbiyesi
üzerine müstenddirki efkar-ı mevcüdenin bir milletteki cüz' -i külli ziyadeliği efkar-ı ciddiye
eshabınıda tefahir ve tefevvüka sevk etmektedir.
Avrupa ordularına mukabil asker-i islsmiyenin kuvve-i ma'neviyesine

bir nazar-ı sathi

ile bakılsa mensubiyetiyle müftehir olduğumuz din-i mübin-i muhammediyenin mezayay,
'aliyesi hiç bir avrupa ordusuyla kıyas edilemeyecek derecede 'ali olduğu görülür. Çünkü
askerlikçe vôcip olan hep vatan, ita'at,"cesaret, safvet-i vicdan İslamlara dinen emir edilmiş ve
eba ve ecdalarından ersan-ı intikal ederek bunca seneler 'asker-i İslamiye iradesinde payidar
olmuştur. Mabel-el-iftiharımız

olan din-i celil cem'iyat-ı beşeriyenin muhtaç olduğu kavanin

ve ahkamı şamil olmakla beraber nevi' beşerce vuku' zarüriyattarı olan harp ve cidal için
birçok vesaya-yı hikmet nemayı haviyedir. Kur'arı-ı kerimin hemen her süresinde bir işaret-i
celile' -i harbiyeye tesadüf edildiği gibi peygamber-i zişan (S. A.) efendimizin lisan-ı hikmet-i
beyanından dahi bu babda pek çok ehadis-i şerife şerefsunüh buyrulmuştur.
Kur'an-ı kerim cihatın feza'il-i ma'neviyesiyle fevai'd-i uhreviyesini zikir ettikten
başka bir çokda kavaid-i harbiyeyi şamildir.
Mesela: "Hafif ve sakil sınıf-ı salise muhabereye çıkınız."
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"Harp ve ita'atırı meşakkatlerine sabır edin. Serhadlerinizi erb ve ıslaha ile müdafa'
edin."
"Bir harp için kuvvet verecek silah ve zamana göre alet-i harbiyeyi ve tevana atları
etiniz yetiştiği kadar hazır ve imade tutunuz."
"Düşmana' tesadüfünüzde sabit-i kadim olunuz ve 'ar-ı firardan tevki ediniz. Çünkü
firar dünyada en büyük şeyindir."
"Harpte dikkat ve i 'tina lazımdır. Ya kuvve' -i külliye ile veyahut müctemi' an harbe
giriniz."
" Kuvvetinizi toplamadan evvel muhabereye başlamayınız."
"Bir merkeze kaviyyen merbut ediliniz. Bir hücüme verilecek emirden evvel
başlamayınız." Me'alinde evamir-i şerifeyi havidir.
'Asker-i İslamiye bu evarnir-i diniyeyi ta'kip ettiklerinden da'ima ali bir kuvve'-i
ma'neviyeye malik olmakla iktifa etmeyip ha'iz oldukları feza'il-i harbiyeyi herkese ve hatta
düşmanlarına bile tasdik etmişlerdir.
Müslümanları muharebede görüp tanıyan ecnebiler (Türk askeri muharebede misal
olarak bir askerdir. Türkler harp için doğmuştur.) ve Rus generalleri dahi milletini ala için
uslar Türk gibi şeci' bir askere mukabele etmiştir.) tebiriyle asker-i islamiyeyi tavsif
ediyorlar.
Hey'et-i zabıtan böyle necip ve şeci' bir askere kumanda ettiğinden dolayı müftehir
olacağı gibi efrad-ı miyanında kuvve-i ma'neviyenin tersin ve tahkimine ve kumandan alişan
olan zat-ı Haydar saffet hazret-, padişahının orduy-u şahaneleri hakkında hergün ibraz
ettikleri asar-ı terkibi görüpte geceyi gündüze katarak iktidar-ı zatiyelerinin tezyidine dahi
kendilerine ezhar-ı cihet-i mecbur görmektedirler.
HAV A.DİS-İ MAHALLİYE
Mahkeme-i derünunde sirkat-ı sirkat maddesinden dolayı geçenleri mahkeme'-i
ceza'iyede bir şahsın muhakemesi fasıl olunurken sark-ı mahir mahkeme odası derünunde
tekriben yüz kuruş havi olan köylüden birisinin kesesini alıvermiş.
Artık mahkemeler dahilinde hırsızlık icra olunur ise herkes ne diyebilir?!!
(Fondis Kipro)
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Bafkasabasında

zuhur eden br vakıa' karnaval mevsimi münasebetiyle ahali'-i

Hristiyaniyede dört beşyüz kadar serkeş takımı İslamlara karşı bazı mugayyir-i edep ve
mahalli asayiş-i harekat ve nümayişatla bulunarak nihayet iki tarafdan arapta zuhuruna
sebebiyet verilmiş ve müe'hhiren vakıa' polis tarafından istihbar olunarak serkeşler dağıtılmış
duğu muhaberimiz tarafından eş'ar olunmuştur.
Eş'arat-ı vakıa'ya nazaran bu serkeşler tebdil-i came-ive şekil ile tebdil-i ahlak ederek
mah-ı hal-i efrancının onuncu Cuma ertesi günü ötede beride serseri gibi dolaşmaktadırlarken
abada cami' sağirin yanına gelerek beraberlerinde getirdikleri bir masayı oraya vaz'
eylemişler ve on dakika kadar çağırıp bağırıp türlü türlü muğayyer-i edep ve kanun-u
hareketde bulunmuşlar. İslamlar tarafından bunlara sükutla mukabele olunmuş. Müe'hhilen
masalarını alarak çarşıya doğru gitmişler. Rehberlik vazifesini ifa etmek üzere önlerinde
yürüyen şahıs bunlara yol açmak için tesadüf ettiğini yitüp geçmişler ve bu hallere
müslümanlar yine tahammül ederek birşey dememişler. Nihayet bu hali seyr etmekte olan bir
müslümana hücum ve merkümu kurtarmaya gittiğinden onu dahi darp etmeye başlamaları
üzerine İslamlar cadedi onbeş kişiden 'ibaret olarak bunlara galibane mukavemet göstermişler
ve nihayet vakıa'yı dehşetli bir arbede şekline koymuşlar. Bu sırada polis yetişerek arbedeyi
·e serkeşleri def' etmişler.
Bereket versin ki arada bıçak ve alet-i cerhe gibi şeyler zuhur etmemiştir.
Beyrut ile magosa kazasına tabii Eyatuduru arasında mümted olan taht-el-bahr telgraf
hattı kırılmakla tamiri için telgraf ve posta rıezavet-i 'aliyesi fen kalemi müdür muavini
"izzetli Salih Bey Efendi Kıbrıs'a evvelki posta ile müraselatlardı,
Müma ileyh tarafından ta'mirat ve 'ameliyat-ı bal-icra muhaberatın te'atisi hususu
taht-ı te'mine alınmış ve kendileri dahi geçen posta rnahall-i me'muriyetine
buradan hareket eder.

müteveccihen

ıı,

Müsteşar dairesi ve meclis-i kavarıi katibi Mister Edmuna Thomas zaten dermend
bulunduğu beyn hastalığına soğuktan mütehasıl sa'ir hastalık dahi manzum olmasıyla iki gün
sahib-i feraş olduktan sonra geçen Salı günü terk-i dağdağa' -i hayat eylemiştir.
Müma ileyh on seneden beri cezireye gelerek me'muriyyet etmekte bulunmuş ve
nezaket ve dirayetle az müddet zarfında çok dost kazanmıştı. Müma ileyhin vefatı haberi

teessüf-ü azimi acip olduğu şüphesizdir.
Lefkoşa'da irı'Ikat eden mahkeme'-i mevkuta'-i ceza'iyyederüyar

ve fasl olunan

da'valarla tertip ve hüküm olunan cezaları mübindir.
Sirkat emeliyle gece vakti bir haneye dühül eyledikleri tebyin eden Evrihu Karyeli
Hristo'nun mesleh olduğu için beş ve rıfkı konstantiyenin üç sene hapsine
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Kambü karyeli bina'jyyi dükanın ile darb ve müte'essiren vefakma sebebiyet verdiği
ikrasıyla sabit alan Seva Hralembunun yedi sene hapsine cebren bir çocuğa fa'il-i şen' icra
eylediği tahkik eden Paşa Köylü Molla Hasan'ın on sene hapsine
Mecrühen vefat eden Lefkoşa'lı Hristomiha'il'in katili İzmirli Bedri Endun olup fa'il-i

'ammeden olmadığı tahkik eylediğinden on beş sene müddetle hapsine
İki nefer refikasıyla beraber gece Hristo Yorkallinin hanesinden tavık-ı sirkat ettikleri
tahkik eden Tuğlu Hacı Vasili ile edamu Hacı Edmürıun üç sene ve diğer refikaları Tuğlu
Lafterinin bera'tına karar verilmiştir.
Mevad-ı hukukiye hakkında
Yalan şahadeti irtikap eylediği tahkik eden Lefkoşa'lı tüccar Aviyofıdo
Yorgoyardi 'nin üç mah müddetle hapsine
Gece cebren darp ve cerh ve kesesiyle akçesini sirkat eylediği tahkik eden Lefkoşa'lı
Hüseyin Muhammed'in üç sene müddetle hapsine
Vazife altında iken zaptiyeyi darp ve cerh eyledikleri tahkik eden Lefkoşa'lı Bablo ve
Yorgo Filipo'nun birer buçuk sene hapislerine karar verilmiştir.
MATBU'AT
Bursa'da haftada bir kere neşrolunur "fevaid" nam-ı fenni ve edebi risalenin
mesleğini mübin matba'amıza lütfen irsal olunmuş olan birinci nüshası kemal-i iftihar ile
menzür-u 'ücizanemiz oldu.
Hamiyyet-i milliyede menba's bir gayret-i ciddiye ile meydana getirildiği
matala'lasından anlaşılan mezkur eser perhiz her türlü medh ve sitayişe değeri olup bilhassa
etfalin tenvir-i efkar ve teshil-i tahsiliyle tevsi' malumatına medar küllisi olacağından evlad-ı
atanın birer tane idgamlannı tavsiye ve ihtar ve müelliflerine böyle ciddi bir eser meydana
etirdiklerinden dolayı vazife'-i teşekkürü hüsn-ü muvaffakiyetleri temenniyatı ve risalenin
evam-ı intişarı dua'sını tezkar ile ifaya ibtidar ederiz.
(POST AHA.NE İLANI)
Gazeteler için alınmakta olan dahili posta ücretince işbu 1894 senesi şehr-i nisanı
ibtidasından bed'e ve itibaren atide muhavrer tenzil-i icra kılınacaktır.
Vezni iki oncuyu tecavüz etmediği halde dahil-i cezirede ka'in herhangi mahalle-i
irsal olunan her bir tek gazete yahut risale-i mevkute ve 'ilave için on pars.
Münhasıran mar-el-zeker maksada mahsus bulunmak üzere onar para kıymetinde
edid sargılar ihtas ve tertip olunmuştur.
Balade tarif olunan gazete vesairenin birden ziyadesi birlikte olarak gönderdikleri
halde bunlar için sair her kangı mevadd-ı matbua ve evrak-ı ticariye hakkında elyevm cari
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KIBRIS 'IN TEFRİKASI
Yadigar-I Muhabbet

Müellifi

Mab'ad

Nazım

Yanına ne suretle muktedir olabilsin? Gönlümde açılan yara derin ve müthiştir! Deva
._ mülakat fenniyelerinden başka bir şeyle iltiyam bulmaz! Bir hasta, tabibe nasıl muhtaç ise
de size öyle ihtiyacım var. Ah ... << Tali'i yar olanın yar sarar yarasını!>> demişler.
"Gündüzleri hasbel me'müriye kalemde bulundukca, geceleri mezardan farkı olmayan
ada kaldıkca bilseniz nekadar sıkılıyorum nekadar gözyaşı döküyorum!
"Evvelleri hayalini bile zevk-i can ve medar-ı cism natıvan add eylediğim o güzel
planının şimdi en parlak sahayfına nazar-ı mahzünurn rnesadüf olsa tezyid-i elemde gayrı
fa'ide hasıl etmiyor!
"Şu anda bal-cümle haylat ve mütala'atın kitab-ı letafet nisab-ı 'aşkınıza a'ittir!"
inemde ne varise gamın sildi süpürdü. Pak etti harim-i dili carvb muhabbet!"
"Şedaid'-i rüzgar ile meşakkat-i emeli karin-i zeval, sa'ika'<i muhabbetle irade-i
ciiz'iyesi payimal olmak derekatına yaklaşmış bir mühentizdenin niyazına merhamet edip de

"arz-ı cemal etmez misiniz?"
"Fesubhanallah! İki üç günlük mes'udiyeti birden bire bu kadar nuhuset nasıl takip
etmiş!"
"Latifenamelerinin her sahifesi nazar-ı kıtranamde gözümün bir perdesi kadar
ymetlidir."
"Bununla beraber" elmerasle nısfü'l mevasle" kaziyesine ittiba' edip gidenlere
kulunuz pek de mürafakat edemeyeceğim! O külfeti ihtiyar etmekde ise muhabere yerine
muhavere ile vakit geçirmek daha hayırlı değil midir?"
"Lakin felek, bir müddetcik böyle amal-i mahsüsamıza sedd olmak isterse yine taraf
ismetanelerinden uzun uzadı iltifatnamelere intizavırn tabi' idir.
"Netice' -i murad-ı 'acizanem. Şu günlerde mülakat-ı 'aliyeleriyle teşrif edebilmek
temniyatından 'ibaret bulunduğunu arz etmek zerr'asıylede istirharn-ı devam hüsrı-ü tevcihat
nde nüvazanelerini ictira eylerim baki yine herhalde ... "
müştakınız
"mucip"
Mir-i Mumaileyh zikrolunan mektubu ikmal ettikten ve bir defa da baştan başa
okuduktan sonra, durdu yazı masasının üstünde bulunan bir kitabın arasına sıkıştırıyordu.
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Bu halde gerek meşguliyetten gerek buhran-ı muhabbetten asab-ı iktidarına ,
tıhammülün fevkinde bir rehavet arz olmakla istiharat için heme yatağına düşer düşmez
du."
Mab'adı
Olan kitap posta tertipi üzere ücret-i ahiz edilecektir.
An posta hane-i umumi ha-tuzla
Fi I mart sene 1894
Cezire Posta Müdürü
I : he: hüve

ŞU'UNAT-I OSMANİYYE
Mevsim-i hacda arz-ı mübarek hicaze 'azimet edecek haccacın her cihetle te'min-i
~• ün ve rahatları ve muhafaza'<] 'afiyet ve sıhhatleri maksad-ı merahım mersadıyla mekke'-i
ükerreme de bir çok mebani'ci hayriye te'sis ve inşası zımnında canib ma'li münakıp hazret
. Hilafetpenahidsn ibzal-ı buyulmuş olan asar-ı "inayat-ı celilenin Hindistan kıt'a-i vesi'asında
mutmekin bulunan bal-cümle ehl-i İslamın zulüp dindara.nesinde tevellid etmiş olduğu
ihtisasat-ı minnet ve şükranın son dereceyi bulduğu ve bal-umum cevami' ve mescit de davatbal-hayr hazret-i zıllet-il-all ahinin tekrarıyla tertib-i elsine' -i muhaleset kılınmakda olduğu
Hindistan'da Bombayi ve İskender Abad şehirlerinde mürid-i mekatib-i husüsiyede bir
averde'-i ziban hakikat-i beyan kılınmaktadır.
Der-sa'adet-i ve bilade-i selase dahilinde ve memalik-i mahruse'-i şahanenin menasıb
ımevkilerinde kola ve nişasta ve patates unu ve emsali mevadd ve üstubi ve katranlı,
katransız muhtelif çapta envai sicim ve kınab ve halôt-i i'rnali için fabrikalar te'sis ve inşası
imtiyazının 'ahdelerine i'tası hakkındş hikmet ve kirkor imzalarıyla bab-ı 'ali cenab-ı
aliyesine takdim kılınan arzuhalin ticaret-i ve nafıa nezaret-i celilesine havale buyurulmuş
ettiği işitilmiştir.
Petersburgda ehl-i islam bir cami'<i şerif inşası azim ve niyyet memdühasıyla
binlerinde iane-i cemi'ane başlayıp son haberlere göre şimdiye kadar yirmibeş bin ruble dere
edilmiştir.
Tanzim olunan harita-i mucibince inşa olunacak cami'-i şerife yüzbin ruble sarfı
tahmin olunmuş olduğu (sabahda) okunmuştur.
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HAV A.DİS-İ HABERİYYE
Petersburg' dan Paris de neşr olunan "Laleyiberte" gazetesine gişede kalınmış olan bir
grafname de mahz-ı semere'-i 'inayet ve ikdarnat-ı aliye'-i hazret-i hilafet-penahı olarak
er-i osmaniyenin şu beş on sene zarfında kesb etmiş olduğu intizam-ı tamm-ı averde-i
· medh ve sena edildikten sonraydı. Orduyu hümayunun el-yeum-i mu'allim ve
- tezim ve eslihe' -i cedide ile meslih dört yüz bin nefer asker-i mevzife ve ihtiyatı yayı

- remil bulunduğu ve asakir-i muntazama'-i mezkurede başka hin-i hacetde yetmiş beş bin
· ilik bir gönüllü fırkasının dahi teşkili her zaman mümkün bulunduğuna nazaran devlet-i

iye'<i osmaniyenin ilk Iüzüm-u 'acil üzerine meydane çıkarabileceği 'asker-i
ıuntazamanin yekünü beş yüz bine baliğ olacağı ve 'asker-i mezküre avrupa dar-el"'ilerinin mahsüli olan son şayestemde tüfenkler mechuz bulundukları cihetle dünyanın en
• metdarı add olunabileceği dermiyan kılınmış ve osmanlı devleti ile Rusya miyanında
eyyünan bir devam bulunan kemal-ı musafat u muhalesat iktizasınca 'asker-i osmaniyenin
terkiyatı imparator üçüncü ilkesindendir nezdinde balhassa calib takdirat-ı olup osmanlının
ar-ı kuvası olarak böyle bir hey'et-i melmele'-i askeriyeye na'Iliyyetini şayeste'-i tebrin
muvaffakiyet 'add etmiş ve bunun der saadetce iktiza eden mekamaıa tebliğ ve tefhimi
der-saadet sefiri mösyö "Dönyeldof" me'mur eylemiştir.
Hayat-ı nerd-banın son kademelerine vasıl olan İngiltere başvekili mösyö (Gıladeston)
sinn şeyhuhat' hattı hasbiyle inziva ve 'azelti ihtiyara zarar verdiğinden makam vekaletten
· i'fa ettiğini ve yerine hariciye nazırı lord (Rozberi) ta'yin kılındığı evrak-ı havadis-i
mütala'sının istitalai' olunmuştur.
Fransa da tensikat-ı mehme'-i 'askeriye hakkında teati-i ara ve efkar eylemek üzere
meclis-i mebüsan tarafından teşkil kılınmış olan komisyon müzakeratında devam etmektedir.
Paris gazetelerinde ifadesine nazaran mezkur komisyonun geçen günkü ictimasında
harbiye nazırı general (Mörsiye) bilhassa Alp dağları Yeni İtalya hududu taraflarındaki
Fransız kuvve'-i 'askeriyesinin tezyid-i mikdarı için iltihaz kılına tedabir ile Fransa kuvve'-i
'umumiye' -i 'askeriyesi sefer bir hale konulacağı zaman tedavikine lüzum görünecek
şimendifer vesa'it nakliyesinden bahs eylemiştir.
Alp dağlarında bulunan Fransız kuvve'-i 'askeriyesinin İtalya kuvve'-i 'askeriyesine
nisbetle az olduğuna da'ir bundan bir iki ay evvel fransız gazeteleri tarafından baz'ı neşriyat
vuku' bulmuştu. O zaman mezkur gazeteler Alp dağları muvakki' 'askeriyesinde bulunan
Fransız 'askeriyenin miktaren karşılarındaki İtalya 'askerinden az olduğunu iddi'ü ile hayli
mebahise etmişlerdi.
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Mebahisanın ve kuvve

'ı bulduğu

zaman yani geçen eylül ayında mevki mezkCırede ilk

bulunan Fransız 'askerinin İtalya 'askerinde az olduğu bugün sabit olmuştur.
Etnada yüzde yedi fa'izle zira'a akçe ikraz etmek üzere yedi, sekiz milyon drahmi
ye ile bir banka te'sisi tezkir olunuyor etmiş.
Avusturya ve Almanya hududu bunda bulunan Rusya fark 'askeriyesi ahiren tezyid

KISM-I EDEBİYE
Dersaadet.] zira'at bankası evrak kalemi hilafasından Hasan Remzi Bey Efendi
dan
GAZEL
Tahattür eyledi avare dil o mahı yine
Çeker ne rütbe? Acıklı, acıklı ahı yine

O yurdu sanmıştım ol sihr-i Perisini ah!
Tegafül etmededir cesm-i intibahı yine

Raddenin gamze'-i nazınla ey nihal-i emel!
Uruldu aşkının kalb-i nale hevahı yine

Tekabül eyledi giryemle ettiysem nigar
Bu oldu 'aşkımızın en güzel gevahi yine

Hayal-i yar ile remzi' dilşikeste'-i zar
Akıttı eşk-i 'uyun elem pinahı xine

Sahib-i imtiyaz
Kufi zade
Mustafa asaf
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96 adet

sene 3

(Pazartesi)

6 muharrem sene 1312

KIBRIS
1310

Şera'it-i iştira Lefkoşa'dan ma'ada mahaller için bir seneliği posta ücretiyle beraber
sekiz şilindir.
Nefs-i Lefkoşa için bir seneliği beş şilindir. Nüshası bir kuruştur. Posta ücreti
ilmeyen mektuplar kabul olunmaz.
Muhall-i müraca'at Kıbrıs ceziresinde Lefkoşa şehrinde Turunçlu da Osmanlı Kıra'at
e Matba'ası umur-u idare ve tahririye için matba'a namına müraca'at olunur.
Gönderilen evrak gazeteye dere olunup olunmamasından matba'a mes'ul olamaz.
·ıanatın behr-i satrından iki tekerrürü halinde bir kuruş alınır.
(Şimdilik Pazartesi günleri neşrolunur.)
9 Temmuz efrenci sene 1894 (siyasiyyat, edebiyat, ve fünundan bahseder) 27 Haziran
nimi 1310

SA.L-İ CEDID
Mebde' tarih ehl-i islam olan hicret-i nebeviyenin 1312'nci sene'-i cedidesiyle geçen
amba günü umumu din karındaşlarımızla beraber teşrif edilmiştir.
Cenab-ı Hak ve feyaz-ı mutallak hami'-i yenane-j ehl-i islam olan zat-ı merahim

at hazret-i

hilafetpenahıyı Kemal-i sıhhat ve afiyetle ve bal-cümle müslimin ve

müslimatın daha bu gibi bir çok sinin-i cedideyi idrake muvaffak buyurması ıdaye '-i
balsanesini (Kıbrıs) dahi tekrar ile aday vazife'-i sadakate mesaraat eyler.
İFA.DE-ÜL-MAHSÜSA
Hukuk-u İslamiye ve "fonidis kipru"
Evvelki hafta hüshamızda ahali-i İslamiye hakkında hükümet-i mahalliyenin icraat ve
muamelatını mübeyyin yazdığımız makale üzerine "fonidis kipru" refikamız uzunca bir bend
i nesr eylemiştir ki ehemmiyetine mebni aynen dercini münesip gördük.
"Tercüme"
Mahall-i Osmanlı Matbuatı
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"Osmanlı refiklerimiz hükümet aleyhinde bu defa son nüshalarıyla şedid ve telh-i amiz
yetleri havi bend mahsuslar neşr eylemişerdir."
Ceziremizin hal-i tedni de bulunmasından dolayı şikayetten başka Kıbrıs da Osmanlı
'murlannın azlığından ve cemiyyet-i islamiyenin her yerde her vakit için her-taraf
emekte bulunmasından dahi şikayet etmektedirler.
Dostumuz bulunan refıkalarımızı, şu tebdillerinden dolayı, tezyif etmeye hiç bir
ihle arzu etmeyiz.
Pek haklıdırlar, bununla beraber menfaat umumiye-i mahalliyemizi piş-i nazar-ı
laya alarak hükümetin her yaptığı icraat tecavüz karanesine müdafa da bulunmaya

rçludurlar.
Lakin Osmanlı memurlarının adad-ı kalilesi hakkında şikayet etmelerinden pek de
ı görülemezler sanırız. Bir kere şu noktaya atf-ı nazz edersek göreceğiz ki, nüfusa
· betle, Kıbrıs da hristiyan memurlarından daha ziyade Osmanlı memuru bulunmaktadır, ez
~ le en mühim dairelerden bulunan defter-i hakanı ile polis yazıhaneleri Osmanlı
murlarıyla memludur.
Halbuki adalet cihetince bu devairin heyet-i ictimaiyesi başka türlü olması iktiza
ederdi.
Hal-i hazırda bulunan amirlerimizde büyük birşey intizar etmemiz, seza olmadığını
Osmanlılarda nihayet de idrak, vukumiyyet, milliye-i müstesna tutulmayarak bütün
brıs'lılar umumiyetle sevgili ve fakat bedbaht vatanımızın uğruna lütf-u keremle hizmet ve
ayret etmek vazife-i mukaddesesiyle mükellef bulundukları hususunu teferrüs ettiklerinden,
şu husus nasıl olmasa kafi bir teselli olabilir.
Kıbrıs'ın hal-i ye's-enginazesini

hemşerilerimiz bulunan osmanlı mühibbelerimiz

iyice bilirler o halde madem ki Kıbna'ın o (fenalığının) rafı' ve defaine say ve gayret ve
mesaarat etmeliyiz, tabii eskimiş bir ayakkabındaki delikleri tamire çabalayan bir pabuççunun
yaptığını yaparız. Devlet-i aliyeye verilen vergi, ceziremizce sahihi ve hakiki bir (fenalık)
olduğundan, şu maksat için cümlemiz birden uğraşmalıyız. Hükümete osmanlı yahut hristiyan
memurlarının daha ziyade tayin olunup olunmaması cezirenin refah halini müveccip olamaz.
"KIBRIS"
refıkamızın İngiltere hükümetinin menfaat-ı umumiye-i vatanımızı muhafaza
edemediği hakkındaki fikrine iştiran ederiz.
Lakin Osmanlı memurleri adadının nüfus nisbetinde olduğunu inkar ederiz.
Refıkamız bu defa iddasına madar-ı müdafa ittihazıyla defter-i hakani ile polis
idaresini irae' ediyor. Halbuki bu dairelerde istihdam olunan memurunun idadi dahi devair-i
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e istihdam olunan hristiyan memuriyetine nisbeten hiç hüzmende bulunduğunu hatıra
p,u..ı.liıiyor.Ve şüphe yok ki defter-i hakani dairesiyle kaza tapu kılmalarına peyderpey
iyan memurlar tayin olunmakta olduğunu bilmiyor.
Polis idaresi memurlarından maksad-ı yevmiye bir şilin icratla istihdam olunan
erat-ı murad olunuyor ise bu hizmetler her iki sınıf ahali için küşade ve imada ise de
etin külfet ve müşkilatından dolayı hristiyanlardan rabet eden görülmemekte ve içinde
unanlar da vazifenin mesuliyet ve müşkilatı sıkletinden sarf-ı nazar her nev' muhatrata
~- germek cesareti dahi lazızm olduğunu görüp anladıkça bir gün evvel yakayı kurtarmak
Iinde bulunmaktadırlar.
Zabıtalarına gelince yevmiye üç dört şilin ile istihdam olunur yalnız altı müslüman
bulunup hristiyanlardan ise yevmiye sekiz on şilin ile dört beş hristiyan polis
d'ettişliğinden ve dört beşi dahi tercümanlıkta kullanmaktadır. Bu suretle bu dairelerde dahi
-u nisbiyye iddası caiz olamaz.
Ne ise bu hususa dair mütalaamızı evvelki nüshamızda arız ve amik-i beyan
• lediğimizden bu babda tekrarına hacet göremeyiz.
Biz hiçbir vakit komite ve milliyet hususunu teferrika kalkışmadığımız gibi daima
eeziremiz ahali-i muhtelifesinin cümlesi ilan-ı Osmanlı tabiatiyle müftehir bulundukları
dında ve bu noktaya mebnidir ki herhalde muhibbe ve yekdil yaşamak arzusunda ve her
:usta osmanlılığımızı muhafazaya çalışmak emelinde bulunuyoruz.
Osmanlılığının manası bizce sadakat ve metebbu' mefhumumuza, muhabbet ve
butiyyetimiz dindir.
Bu halde evvelki nüshamızda arz olunduğu vecihle Kıbrıs'ın idaresi mevkit ve ahalisi
anet-i tavikiyle İngiltere devlet-i fehimesine tevdi' ve ihale olunmuş olduğuna nazaran
cihimiz daima osmanlıların hamiy-i mutlak ve ab-ı matlubeye muvaffak olabilelim.
Refikimiz Kıbrıs'ın hal-i me'yusiyet ve tednisini devlet-i aliyeye verilmekte olan

rergiyi mukanneneye hamil ederek bunun ilgası hususunda çalışmaklığımızı'iltizam

eyliyor.

Bizce tarik-i necat ve refahiyyet bu cihet değildir.
Bugün memalik-i mahruse-i şahanenin herhangi cihetine gidilse her yerinde her türlü
erkiyat, mamuriyyet ve refohiyyet hüküm sürmekte olduğunu göreceğimize şüphe var mıdır?
Uzağa gitmeye ne hacet bahr-ı sefidde vakıa her yerlere atf-ı nazar edecek olur isen
her birerlerinden muntazam ve mütadad mektuplar, şoseler zira'at bankaları, limanlar,
şirketler göreceğimiz malum ve müsellimdir.
Acep bu kadar terziyat ve ıslahat her mahallin kendi haslet ve hizmeti ile mi vücuda
gelmiştir? Şüpesiz hükümet-i seniyenin himmet ve fedakarlığıyla hasıl olmuştur.
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İngiltere hükümeti, menafi'siyasiyye

ve sözde temin-i asayiş-i umumiye için Kıbrıs'ı

eylemiş. O menafi' siyasiyye ve te'min-i asayiş-i umumiyenin şimdi hükmü
--ummıştır. Bu hakikat ise İngiltere recal-i siyasivni taraflarından

dahi kürsi' -i hitabet de

olunan nutuklarla te'yid olunmuştur.
İngiltere Kıbrıs'a ehemmiyet vermiyor. Çünkü emeline yerdım etmiyor.
Bu halde biz ne için ezilelim? Ne için taiz-r tedniye püyan olalım? Ne için refan hal ve
min-r istikbal çaresini aramayalım?
İşte düşünülecek nukat-i mühimme bunlardır. Bunların cümlesi dahil bir cihet de
"im ı cihet de cezirenin devlet-i aliye-i osmaniyeye iadesidir. Bunu istiham etmeliyiz ve
bunun için uğraşmalıyız.
Devlet-i ali yenin zir-i tabiyyat ve himayesinde milel-i muhtelifede sırf nazar
odoks" kilisesine tabi' ne kadar rum-ı ahali vardır. Acep bunlar devlet-i aliyenin
sinden zerre kadar şikayet ediyorlar mı? Ve cümleside mütesavyen devlet-i aliyenin
mera.him ve eşfak-ı malanihayesiyle mütene'im olmuyorlar mı? Ve hacet bu hakikat bütün
-ı medeniyetin her cihetinde teslim ve tasdik olmuş bir keyfiyet değilmidir?
Binaen aleyh Hristiyan vatandaşalrımız artık bu nokta-i mihimmeyi nazar-ı mütalaya
umumi bir ittifak-ı husuliyle haziranın salefe'l-arz selamet ve necatine himmet
Iemelerini iltizam eyleriz.
AHVAl-i 'ALEM
İngiltere Kraliçesi hazretlerinin hafidi Dük (Diyork)" in dairesinde kişi de olunan bir
ziyaret de meşar-ı ileyhin peder ve validesi Prens (Rozberi) hazır bulunup İngiltere de mu'tad

duğu üzere meşar-ı ileyh Lord bir makale-i siyasiyye irad eylemiştir.
Lord Rozberi işbu makalesinde İngiltere devletinin meslen-i müttehaz-ı siyasiyesi
k ve menafani müdafaa etmek maksadına müstened olduğundan Avrupa da sallı ve
esalimet-i umumiyenin muhafazası ikdam-ı amali olduğunu ve bu imla bal-cümle devletler
· irak eylediğinden ara sıra tahdis eden ufak tefek vukuat ve ihtilafatın bir güne endişeyi
ucip olmaması lazım geldiğini gayetle te'minatkarane bir lisan ile bayan ve ifade etmiştir.
İngiltere devletinin meslen-i siyasiyyesi esas müsalernetkarane üzerine müstenid
olduğuna baz' mesa'il ve ihtilafat da asarını ibraz etmekte olduğu temayülen vifakcüyane dahi
ir delil kavi ad olunur.
Londra'ya azimet eden Rusya imparatoru'nun mahdumu Grandük "Nikola
Aleksandroviç"in İngiltere kraliçesi ve Viktorya hazretlerini ziyaret eylemesi dahi dela'il-i
kuya-i müsalemetcüyans

ad olunsa becadır. Arasındaki münasebetin odadan biri kesb etmiş
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suret sinin-i vafıreden beri bu gibi ziyaret vesa'ir güna mu'amelat-ı hazır sinasaneyi
harcına çıkarıyordu.
Grandök (Nikola Aleksandroviç) in Kraliçe Viktorya hazretlerinin hafidesi Prens
ile namzedelenmesi devletin beyninde ceryan eden münasebetin te'lif ve ıslahına

.ıaı.fire yardım edeceği gayr-ı münkir olduğu halde Rusya hanedan imparatoriyesinden
ök (Pol)un dahi Prens (Digel)ın kelimelerinden yani Kraliçe Viktorya hazretlerinin
-.uderinden

biri ile namzedleneceği rivayeti dahi kesb-i kuvvet ederek o hususa takviyat

İtalya ve macaristan'da zuhur eden mecran-ı vukele hey'et-i musta'fıyenin bitekrar
"muriyetlerinde ibkasıyla bertaraf edilmiştir.
İtalya'da Mösyö (Krispi) kabinesi mesarrifat-ı umumiyece icrasına eşedde lüzum
ülen tenkihatın bir derece daha şumüli olmasına yeniden tarhı zaruriyetten olan rüsvem ve
if-i cedidenin ise bal-akis mümkün olduğu kadar az olmasına muvafakata mecburiyet
üştür.
Macaristan'da ise menalkihat-ı medeniyenin caleb olduğu i'tirazata mahal
lmamak için meclis-i meb'usan tarafından kabul olunan layihasınca bazı güne tadilat
ıyla a'yan meclisine dahi kabul ettirilmesi lüzumunu mösyö (Vezerle) kabinesini
kkül-ü vükela teslim ve tasdik etmiş gibi görünüyorlar ki bu halde layiha-i mezkurenin dai
~ ihtilafata hatam verileceği muhakkak görünüyor.
Memalik-i mezkurede mecran-ı vükelaya hatam verilmesini müta'kip Belçika hey'et-i
elasıla meclis-i Mebusanı arasında ihtilafara zühur edildildiğinden kral "Leopolt"
tleri vükelanın isti'fasına veyahut meclis-i mebusanın dağıtılmasına lüzum göstermiştir.
Mösyö "Berna'r" in tart riyasetinde bulunan heye't-i vükelanın ba'de'l-müzakere
i'fa etmeyip meclisin dağıtılmasına . • karar vermiş olduğu ihbar-ı ahiredendir.
HAV ADİS-İ MAHALLİYE
Kıbrıs ceziresinde Magosa kasabası ahalisi müttehizanından ve meclis-i kuvenin
'zayı sabıkasından izzetli Naim Efendi'ye

terfian rütbe-i saniye sıfır saniyesi

Kıbrıs ceziresin de Magosa kasabası tapu ve tahrir emlak baş katibi refeatlu Hasan
id efendi'ye terfı'an rütbe-i salase-i tevciye ve ihsan buyurulmuştur.
Milini ileyhim esdikay bendkane sultanat-ı seniyeden oldukları cihetle haklarında bu
tle tesviğ ve şayan buyrulan işbu atfet-i seniyeden dolayı teşekkür eder ve mumi ileyhim
brik eyleriz.
(Kıbrıs)
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"FONİDİS KİBRU"
Fonidis Kipru refikamız bu geçen cum'a ertesi nüshasında Kıbrıs'ın idaresi ve
müşkilat-ı hazıranın çare-i ıslah ve izalesi hakkında bir büyücek bend-i deha neşr
eylemiştir.Tercümesi ve evvel babdaki mütala' mız nüsha-i atiyemize dere olunacaktır.
Lefkoşa kazası mahkeme-i nizamiyesi hakimlerinden mütekaid sofokli Lisandris
endi'nin birine Baf kazası mahkeme-i nizamiyesi Rum hakimi iklogolo Efendi ta'in
<lığı müstehaberdir.
Mah-ı hal efrancının ikinci günü Lefkoşa'da teşekkül eden meclis-i mevkute-i
"iyede rü'yet ve fası olunan da'avi
Cebren bir çocuğa fiil-i şeni' icra eylediği tahkik eden ablic karyeli Salih Hasan'ın beş
müddetle hapsine
Zaptiye Şükrü çavuşu kasden darp ettikleri tahkik eden Atyoni karyeli Kostanti ve bir
aıwuuu

beşer sene müddetle hapislerine
Temriyalı Yova'nın hanesine gece ile dehalet edip sirkate cesaret eylediği ikrarıyla
eden karbe-i mezbureli Hristoğlu Giryaku'nun üç sene müddetle hapsine
Gece akça ve bazı eşya sirkatine cesaret eylediği ikrarıyla sabit olan Aloni karyeli

· o Hacı Andoni 'nin üç sene müddetle hapsine karar verilmiştir.

ŞUUNAT-1 OSMANİYYE
Dersa'adet-i estinaf müdde-i umumiyesi Kıbrıs'lı 'Atuftelu Halid Bey Efendi
·etlerine mesai ve ikdamat memdu hasne mebni terfisn rütbe-i bala-tevcih ve ihsan
lmuştur.
Ahde-i istihal ve liyakatların rütbe-i bala-tercih ve ihsan buyurulduğu bala de derc-i

sütun mefharet kılına

"

Kıbrıs'lı Atufetlu Haid Bey Efendi hazretleri şimdiye kadar herhangi bir vazife ve
'muriyeti derihde eylemişler ise hamlesini matlup aliye-i muvaffak-ı ifa ederek iktidar ve
sadakatiyle kesb-i temyiz etmiş bendekane seltanet-i seniyeden bulundukları cihedle hakk-ı
iyelerinde Iamia' rıisar-ı şefkat olan işbu 'atfet seniyye-i hazret-i hilafetpenahileri
ehemded ve memnuniyyet-i 'azimeyi mevcep olmuştur.
Meşar-ı ileyhi tebrik eyleriz.
(Kıbrıs)
SEFA'İN-İ CEDıDE-i OSMANİYE
Memalik-i devlet-i Osmaniyenin tezbid-i kuti için bahşayiş-i azim-i ilahi olan
şehriyar-ı maali minkabet ve kuvve-i beriyye ve bahriye-i seltanet-i seniyyelerinin istikmali
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da ittihaz buyurdukları tedabir cihan-ı pesendane semerat mefahir-i gayetinden olarak
e-i beriyye-i Osmaniye sabıkının iki, üç misline iblağ olunmuş donanmayı zafer-i
hümayunları dahi bu 'inayat-ı celileden hissedar olup devlet-i ebed-i müpded-i
jfflİn

haiz olduğu mevki' bahri ile mütenasip berderce-i kemale vasıl olmuştur.
Pek az zaman zarfında bu derece tarkiye mesheriyyetimiz mecrud-u veli nimet

liiııinnetimiz padişahımız efendimiz hazretinin ibzal buyurdukları uluvve
(Kıbrıs'ın Tefrikası)
Yadigar-ı muhabbet

Müellifi

Maba'ad

Nazım
Cihantab-Mucib'in necm-i ikbal ve sa'adeti gibi ağır ağır mağrip ihtifaya çekilmeye
Iadı,
Mir-i müma-ileyh onbir raddelerinde eve geldi. Akşam taa'mından sonra Mediha
-.-u.u, bir mu'tad biraderinin odasına gitti, dedi ki: Süphanallah! Ne vakit yanınıza gelecek
çehrenizi bir gurbet-i zülumet içinde görüyorum! Bu hal ise ben denize pek ziyade
ık iras ediyor! O kadar merak etmekde ma'na var mıdır ya?
Mucip Bey (acı bir tebessüm ve tehevvür ile) ne yapayım? Keder etmemek elde değil!
sıl temenniy-i mevt ediyorum ama olmuyor! Kendi kendimi telef etmeyi de göze
mıyorum! Ah!...
Köşke bir saat evvel girsemde artık sizde kurtulsanız ben de!
Mediha Hanım (kemal-i helecan ile) o ne fena söz! Gönlümü yerinden koparıp da
amak istiyorsun öyle mi? Bu kahırlara, bu serzenişlere insan tahammül eder
.zannediyorsundeğil mi?

Benim ne kabahatim var? Mümkün olduğu kadar her vakit

al-i mes'udiyenize .
Mucip Bey (lakırtısını keserele)aman... sus! sus! Yine beni beyhude yere üzüp durma!
imdiye kadar bin türlü va'dler felanlar ettik. Hiçbir semeresini göremedik! Bundan böyle
örüleceğindede şüphe var!...
Mediha Hanım_ ümit var mı ki gariban na'il-i amal olursunuz.
İncaz ve ve aden te'hir etmesinde ise be'is yoktur. Müsa'denizle size birşey daha arz
edeceğim!
Mücip Bey (barid bir tavır ile) af edersiniz! Dinlemeye pek de vaktim yok ama her ne
ise söyleyiniz bakalım!...
Mediha Hanım -Niçin bendenize bu kadar takdir buyuruyorsunuz! Arz edeceyim
madde bal-ahire müveccib-i memnuniyetiniz olacaktır.
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Mucip Bey-Benim için dünyada esbab-ı rıeşat ma'dum hükmündedir! Ve salt-ı
canandan başka birşey gönllümü tefrih edemez!
Ma'mafih işte seni dinliyorum, çabuk söyle!. ..
Mediha Hanım -ma'lum olan mes'eleyi valideye açtım, işin suret-i ceryanını etrafıyla
anlattım! Ve hatta iktizasının sür'at-ı icrası için bu babda te'minat dahi aldım ...
Mucip Bey-Of! ... Bu da bir başka azap! Hicabımdan kahr olacağım! Kim bilir,
ral.idenin ne kadar canı sıkılmıştır.
Maba'dı var
İkdamat ve 'inayat-ı celile-i hazret-i şehni şahıları temerrat-ı müba'at gayetin de
unduğu cihetle nemertebe i'lan men mehemdet 'ubiditkarı edilse yine hakkıyla eday-ı
..-rnnı kabul olamaz.
Kudüs şerifi ziyaret etmek üzere bu sene Rusya' dan gelen zuvvarın addi on iki bin
elerinde tahmin olunmakta olduğu mahallinden iş'ar olunmuştur.
HAV A.DİS-İ HABERİYYE
Fransa'nın (jirund) eyaleti kariyelerinden ekserisinde şiddetli kasırga zuhur ederek
"y-ı mezkurede hasarat-ı külliye vuku' bulduğu gibi bağ ve tarlalarda mezru'at-ı külliyen
v olmuş ve hasarat-ı vakıa'nın mikdarı pek külli olduğu tahmin edilmiştir.
Fransa hükümetinin Hint Çin müstemalikatı müfettişi bulunan mösyö "Grikorin"
ıımamda siyam hükümetinin Fransa'ya te'diye eylediği 3 milyon frank tazminat-ı harbiyeden
ulun evlat ve iyaline i 'ta kılınmak üzere 1500000 frank tahsis kılınmıştır.
Mebaliğ mezkurenin kırkar bin frangı maktulin iki kerimesine ve kusuri zevcesine
erilmiştir.
KISM-I EDEBİYYE

,N atan_ ve_muhabbet-i vataniyye
Vatan o kadar müessir bir kelimedir ki birbirlerine muhtaç karnidaşane hissiyat ile
arzu ittihade hevahişkar olan bir millet bu kelimeyi averde-i lisan iftihar ettikleri zaman
müteferrik bulunan kuvvetleri yalnız bir kuvvet imiş gibi ittihad eder, birbirlerine karşı olan
mua'meleri de müşfik ve hayr-ı heva bir peder mua'melesi rengini alır. Koca bir millet vatan
nam-ı celili altında birleştikleri zaman münafi'yi müştetek bir şirket, bir aile teşkil eder.
Yekdiğerinin semimeyi muhibbi olan bu ailenin efradından biri merhamet ve 'adaletinden
eselen-i enfikar eyleyemek, bu a'le i'zasından hiç bir fert, zatı hususatından muvaffakiyetiyle
mesrur ve şadan olmaz. Onu memnun ve mes'ud edecek muvaffakiyeti bütün 'ailesi efradının
hisse mend-i münfet olacağı bir işde olan muvaffakiyetidir.
Bir milletin en büyük fazileti muhabbet-i vataniyyedir. Şöyle denilebilir:
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Muhabbet-i vataniyyedir ki bir milletin bal-cümle fezailini tevellide eder.
Bu muhabbet öyle bir muhabbettir ki onun infaz-ı iradesine herkes girdindad-ı inkiyad
olur vatan muhabbeti denildiği zaman vatanın sa'adet ve ikbali için uğraşan evlad-ı vatan
dürr-i hatır edilir.
Vatan muhabbeti muhabbet-i 'ameden başka birşey değildir, muhabbet-i 'ameden
muhabbet-i nefsiyye ve 'aile muhabbeti ile akraba ve ehibba muhabbetinden mütevelliddir.
Vatana edilecek muhabbetin en hakiki ve ciddisi onun istikbalini te'min yolunda
feday-i can derecesinde çalışmakla ibraz olunur.
Bu muhabbet sayesindedir ki ahaliye feza'il-i insaniyenin en mü'essir bir suret de
ta'mimi kabil olabilir. Efrad-ı milletin hissiyat ve amal-r hususiyelerini hissiyat-ı umumiyeye,
hukuk-u 'ammeye, ve za'if-i kanuniyeye rabıt hep bu sayede mümkün olur. Muhabbet-i
vataniyye münafi'-i şahsiyeye nikab-ı ittihaz edilirse bundan menefi'-i umumiyye zerre kadar
müstefid olmayacağı derkardır. Muhabbet-i vataniyye kendisini dihaş bir vakı'ada mücessem
olarak gösterir.
Muhabbet-i vatanın insanlar için tabi' ve ani tevlid ve perverde içinde haysiyet vakar-ı
zatiyi hissen idare kafidir.
Muhabbet-i vatanın öyle bir haslet-i celil-üş-şandır ki bir dinin kafi' -i kuvasini bal
cümle gayret ve bisaltını cami'dir.
"muhterem Refikalarımızdan: vudinalı"
"Remzi Bey Efendinindir."
Ne o saf, saf müjdeler çeşm-i siyahın da senin?
Ne bu efsun dil-i aşub? Nigahında senin?
Hun feşanlıkla mebahi oluyor gamzelerin! ...
Ben dahi can vereyim! Şevk iw rahında senin!
Kim demiş? Yok: maraz-ı 'aşkıma darü, vardır
Sekerin, Ial-i leb neşve penahında senin!
Hayli demdir ki: Görünmez o mülk-ü çehreli yar,
Ey gönül! Balı şu derdin yine ahında senin,
Remzi-i dil-şadayı eyledi bir anda esir,
Ne bu efsun dil-i aşub? Nigahında senin!
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Kıta'
Sevdiğime! ...
Meleklerin dehninde döküldü sandım beni
O tatlı, hande-i sevda me'el sevdiğime!

Dedimi Peri-i şafak, afıtab lahuti!
Ne hoş göründü? Bu rengin hayal-i sevdiğime

Değil şu sahi-i gabra da, semt-i balada,
Hüda bilir ki: Bulunmaz misal sevdiğime!
MÜTENEVVİA
Telgrafla resim yapılır mı?
Telgraf ile resim yapmak imkan haricinde iken bu defa' Fransa'da ihtira' edilen bir
makinesi vasıtasıyla bilad-ı ba'idede tersim-i hayalin dahi taht-ı imkana alındığını
tle görmekteyiz. Vakıa' bu makinenin yaptığı resimler de şimdilik hiçbir mükemmelliyet
. Resim olmak üzere arae edilen nümuneler müte'addit nikat ve hutut-u sağıranın bir
a toplanmasından başka birşey değil ise de bu adım mükemmeliyet her ihtira'ın ve her
bidayetinde görülmüş ecvaleden değil midir?
Mamafih şunu da derrniyan eylemelidir ki bu yeni makinenin ihtira'ından maksat eyler
bir kat daha ıslah ederek bununla mükemmel bir resim yapmak değildir. Asıl arzu edilen
bir adamın çehresini mümkün olduğu kadar benzetmektedir. Şimdi yapılan alet ise
enin hayalini epeyce benzettiğinden canı ve savık teakkiy hususunda polis merkezlerinin
alet vasıtasıyla yekdiğerine haber vererek tayin-i eşkal etmeleri pek muvaffak görülmüştür.
bu defa Fransa polis nezaretinin kararı üzerine Yaris ile Liyon şehirleri arasında alet
ure vasıtasıyla baz'eşhasın hayalleri nakl ve tersim edilmiş ve edilen tecrübede bu yeni
graf şimdilik matluba muvaffak bulunmuştur!
Sahibi İmtiyaz
Küfı Zade
Mustafa Asat
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(Pazartesi)
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Şera'it-i iştira Lefkoşa'dan ma'ada mahaller için bir seneliği posta ücretiyle beraber
kiz şilindir.
Nefs-i Lefkoşa için bir seneliği beş şilindir. (Nüshası bir kuruştur.) Posta ücreti
verilmeyen mektublar kabul olunmaz.
Muhalli-i müraca'at Kıbrıs ceziresinde Lefkoşa şehrinde Turunçlu'da Osmanlı
Kıra'at-hane Matba'ası umur-u idare ve tahririye için matba'a namına müraca'at olunur.
Gönderilen evrak gazeteye dere olunup olunmamasından matba'a mes'ul olamaz.
,

mill

behr-i satrından iki tekerrürü halinde bir kuruş alınır.
(Şimdilik Pazartesi günleri neşrolunur)

emmuz efrenci sene 1894 (siyasiyyat, edebiyat ve fılnunda bahseder.)

İFADE-ÜL-MAHSÜSA
'dis Kipro" ve "Kıbrıs'' yahut cezire hakkında ehale-i İslamiye ile Hristiyaniyesinin

haftaki nüshamızda iki gün evvel çıkan "Fonidis Kipro" refikamızın kıbrıs ceziresi
ı-.ı..uda büyük bir bende-i neşrettiğini ilan ederek tercümesini ve evvel babdaki mütalamızı
ıüshamızda şerh ve beyan edeceğimizi vaad etmiştik.
k idare-i hazıranın ne merkezde ceryan etmekte olduğunu ve gerek her sınıf ihalemizin
fikir ve teşebbüste bulunduklarını dahilen ve haricen karilerimize ve mekamat-ı aidesine
ve ilam etmek için evveli ömürde refikamızın bendinin aynen tercümesinin dercini

-Tercümeanlı vatandaşlarımız hükümet aleyhindeki olan infialatını tasrih ve neşr etrneğe geç
anmışlar ve Kıbrıs ahalisinin ahvalini Kraliçe yahut sultan Abdülhamithan hazretlerine

az ve efham için bir arz mahzur tertibiyle vatanımızın hal-i nahoşgüvanrıı meşar
yhimaden birisine şefahan tasvir etmek maksadıyla birde mebus göndermek icab eylediğini
ıüehhiren tezkir eylemiştir.
in zarar etmez İtalyanca "hiç yokta geç davranmak deha evladır." Darb misli bir kazye-i
· dir ki her bitaeti ta' dil ve her teehhüri setr edecektir sanırız.
eziremiz cemiyyet-i islamiyesinin en başlı şikayeti ne olduğunu ve gönderilecek olan arz-ı
mahzur ne sebepleri navi bulunduğunu bilemeyiz. Lakin geçenleri neşr eylemiş olduğumuz
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şikayetleri. Bura ehali-i islamiyesinin hükümet-i me'muriyetlerinde

mahrumiyet ve

ılmasını havi ise bu şikayetlerinin ibtidasından esasları çeviren olduğuna şüphesiz
hükmederiz. Arz-ı mahzur yapanlara gelince onlarda (zanayızujnın küpünde su
kler ve kalb hastalığına uğrayopta hafif diş ağrısını teşfiyeye çabalayan o hasta gibi

Arz-ı mahzurla İstanbul'a bir meb'us heye'ti irsalni fevkalade bizde arzu ve kabul
I 889 senesinde İngiltere'ye azimet eden hristiyan mebuslarının bu tavika-i tabiyyet
erini arzu etmiş idi. Çünkü dört asırdan beri rayat-ı zafer ayatını başlarında temmuc
sultan mu'azzam Kıbrıs ahalisine merhamet ve şefkat etmemesi kabil olunmayacağını
ederdik ve ederiz.
Doğrusu Kankırana tebdil edecek olan yarenin teşviyesi sultan-ı mu'azzimden talep
elidir. Mademki İngiltere hükümeti ahvalimizden müteessir ve imdatrisananımız olmaz,
nazarımızı der aliyeye döndürelim.
Mademki İngiltere'nin azimetli, mütekebbir ve adalet, hristiyan alametini nakl olan
ti bizden her bir muaveneti inkar eder, biz de şu müzahereti nısfül kamerden isteyelim.
Lakin Osmanlı vatandaşlarımız hükümet-i osmaniyeden ne türlü bir mu'avenet-i
istid'a etmelidirler! Aletleri mündefi' olmak için hangi havayı tenefüs etmeleri iktiza
? Ta ki biz de onlardan şifayat olalım.
Acaba dediğimiz gibi Kıbrıs'ın selameti ve saadeti hakkında ikinci derecede lüzumsuz
ahvalden mi bahsetmek istiyorlar? Böyle bir hususdan dolayı gayet sıkıntı ve izdihamgah
bir hücrede bulunacaklar ve netice dahi hastalığın tezayüdü olacaktır.
Bal-ı 'umum Kıbrıs ahalisi için ta'kibi lazım ve refah ve saadet-ihale

delil olacak tarik

ka olduğundan o tarikden bir hatve bile ilhiraf etmemelidirler. O da devlet-i aliyeye verilen
ginin herhangi bir vasıta ile olursa olsun tebdil edilmesi kaziyesidir.
Kıbrıs rum matbu'atının evkad-ı muhtelifede İngiltere hükümeti alyhinde yandığı
ler essehe olup matbu'atın ahval-i mahalliyemiz hakkında şikayetde bulunmasından hak
azimi olduğunu osmanlı refikalarımız şimdi sıraheten ikrar ve ispat eylemiş olduklarından
yan-ı şükür ve teselliyetdir. Vatandaş dostlarımızın şu itiraf-ı samimiyeleri bize kafidir ki
rek şahsen gerek muharreslik cihedince azimetimizi terfi eder. Osmanlılar hemen her vakit
in yandığımız efkar-ı mu'ateris bulunmaktalarken her bir husus ve mebhus üzerine
ikaten şi'a'zerinin atfettiğimiz cihedle cemiyet-i islamiyeyi kendimize cezbedmeye
uvaffak olduk.
Kıbrıs rum matbu'atı elhaletü hazihi kıymettar vehm-i efkarı bulunan osmanlı
matbu'atına malik olduğundan nazik ve zarif olan cidalete devam etmek için kuvvetini
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edecektir. Zaten vatanın loade-i terki ve saadeti olan cidal-i mübde'e

zuhur ve

i

lıırdan biri ittihaz eylediği bir ziyadır.

Fakat Osmanlı refikalarımız cezirenin yaralarını deri ve ref' i için rum matbu' atı
olan bir hakikatin keşfine yanlız bir kasıta olup her vakit dikkat ve emellerini o
atfettiklerini tabi unutmamışlardır.
Filhakika ceziremizin kuvvetini tez'if eder.
Salifü'l-Beyan vergi olduğunu refikalarımızda artık inkar etmeleri imkan daresinden
. Ve şu vergiyi İngiliz, Fransız hazinelerini doldurmak için ifaya devam ettikçe
"ın daha güzel bir ikbal kesp etmesine ufacık bir ümit olamaz.
Şu kutlu sultan Abdülhamithan Hazretleri şu vergiden hiçbirşey almaz. O halde arz-ı
yapanlar için Şehn-şah maazımalarının amaline perde-keş heylulet olacaklardır diye
korku yoktur:
Hakikaten bu teşbis hayır üzerine mebra müesses bir erz-ı mahzar yalnız umum cezire
iyanlarının muavenet cediyelerini celb değil bir hüsn-ü neticeyede intaç etmiş olacağı bi
idi. O vakit bu meselenin haline sedd-i memania't-ı irae eden ve güya sultan Abdülhamit
Hazretlerinin rızası yokmuş korkusunu derpiş eyleyen İngiltere hükümetinin hevahaş ve
tlarını saha-i zühura çıkaracak ve bu fenalığın indifaıyla onu takip ede mebahis-i
ume-i sairede mündefi' olarak ceziremizin ehval-i dahiliyesinin islahı dahi bal-ı tabi'
edecekti. Şu birkaç sözü yazmaktan maksadımız ne osmanlı vatandaşlarımızın efkar ve
atatını hiçbir vecihle tenfiz ettirmemek ne de tabi' atlarında baltesadüf tertip ve teşkil

.ımıan herbirşeye tahir ettirmek için kendilerini ikna etmek emelindeyiz.
Lakin ceziremizin en büyük bedbahtlığı ve vergi dahilinde bulunduğundan bu bahs
e hareket etmelidirler.
Eğer temenni ettiğimiz gibi ceziremizin şu eskal ve tahammülsüz olan vergiden her ne
ıta ile olursa olsun tahliz-i giriban etmesi için sultan Abdülhamit Han Hazretlerinden
· ham ederlerse kendilerini temin ederiz ki şu fi'l-i hayrı ithaz ederlere Kıbrıs ilelebet
üntedar ve borçlu olacaktır. Fakat başka bir surette teşebbüste bulunurlarsa ve vergiyi Kıbrıs
edaya devam ederse fenalık filhal devam edecek ve idare darbeleri ta'mim ederek belki ilk
beleri ecsan-ı İslamiye üzerine düşecektir.
-KIBRISGeçen haftaki nüshamızda cezirenin selamet, ya'ni me'muriyet ve refa'iyeti cezirenin
.rine sahip-i meşru'i olan matbu-i mefhumumuz devlet-i aliye-i osmaniyeye terki ile hasıl
olacağını ve eksa-yı emel ve arzumuz bu noktada kayim olduğunu şerk ve izah etmiştik
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ek oluyor ki nüsha-i meskurede olan bend-i mahsusumuz refikamızın işbu nükte-i
amizmakale-i ciddiyesine bir cevap makamında kaim olmuştur.
Binaen aleyh biz de şu fırsattan tekrar bal-istifade o yolda bir kaç söz daha söylemeye

razifeden add eyleriz.
Evvelce beyaz eylediğimiz vecihle biz, Osmanlılar, matbu-ı mefhumumuz hami-i
anlak ve eşfakımız devlet-i aliyenin her emir icra'atına kemal-i tevazu' ve sadakatle itaat
yad vazife-i nezifesiyle mükellef ve mu'anen dahi sabır ve metanen ve hamiyyetle

üf ve müttesif bulunduğumuz için İngiltere hükümetinin Kıbrıs işgaliyle idaresini kabul
ve şimdiye kadar şekk şefhe ve ne de Kıbrıs'ı terk ile hicrete kıyam etmiştik.
On altı sene kemal-i sükunet ve sabır ve metanet ile hükumetin idare ve icra'atını teftiş
lııa:essüs ederek neticeye intizar etmiştik. Şimdi o neticeyi öğrendiğimizden ye's ile memlu
kalplerdeki hissiyatı ifşaya ve ahval ve vekayi-i cariye-i me'lumeyi alma ve aliyül-husus

-i mahsusuna beyan ve ithama mecbur olduk.
İşgalin ibtida'nı iki üç seneleri zarfından İngiltere Kıbrıs'a pek büyük ehemmiyetler
k hayli fedakarlıklar göstermişti. Hatta cezirenin musarrafat açığını kapatmak için
lımiltere hazinesinden otuzdan elli bin liraya kadar bir mebla dahi tahsis ve i 'ta olunmuştur.
· anlaşıldı ki bunlar hep muvakkat bir nümayişden ibaret idi. Politika rüzgarı değişmeye,
tan menfa'at görülmemeye ve yahut münafi'-i siyasiye nokta-i nezrinden Kıbrıs'tan
ve intizar olunan hidmetin lüzumu kalmamaya başlayınca Kıbrısda ehemmiyet-i
-uaıı.

sakıt olmaya yüz tutarak nihayet şimdiki hale reside oldu. Bizim için de arz-u hal
k müsaid zaman şimdi zuhur etti.
Refikamız cezirenin refah-ı hal ve saadetini devlet-i aliye-i osmaniyeye verilmekte
vergi-i makunenin lağvından araştırıyor, Bu ise bizce bir fikir-i sekimdir ve bu yolda

··-i mekal abse-i iştiğal demektir.

"

Asıl tarik necat ve selamet, bal-ittifak hami-i osmaniyan ve malız ve istita-ül akd
-.u..aıu-ı cihan ve devam bahş-ı huzur alemiyan olan padişah-ı gayur efendimiz
derinden Kıbrıs mü'cahedesinin

lağvıyla kemafi-ül sabık ceziremizin zeyr-i himaye-i

Juzaye-i hazret tacdarlarına ilhakını istid'a ve istirhamını eylemektir.
İngiltere medeniyedir, insaniyet perverdir, biz bunu inkar etmeyiz. İngiltere'nin
anlılar hakkındaki niyat-ı halisanesi dahi az çok umur-u siyasi yeye vakıf olanların
- hesi tahtında değildir. Lakin cezirede İngiltere tarafından şu son on sene zarfında icra
an bazı hareketler bahusus osmanlıların dostu sayıldığı cihetle efkar-ı ammeye pek büyük
i tesiri mevcup olmuştur. Burada ihla-i islamiyeyi hiç hükmünde tutması en ziyade
· iyat-ı kabaretmiştir.
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Bir İngiltere'ye bu babda hak veririz. Çünki gerçekten Kıbrıs İngiltere için bar-ı
· ve hiçbir menfa' atı mevcup değildir.
İngiltere cezireyi adet ve usül kadime-i asliye ve mukteziyesi vecihle hüsn-ü idareye
ak olmayıp ahalide İngilizlerin reviş ve kanununu anlayamamıştır.
Her iki fırka dahi bu suretle yolunu, sokağını şaşırmış gibidir. Demek oluyor ki
e'nin cezireyi terkiyle dost-u hakikisi bulunan devlet-i aliyeye iadesi ezhar-ı cihet
dır. Biz de kendimizi bilelim. Hükümetimizden ihtiyaç ve arzumuzu isteyelim. Elhasıl
edelim terakkiye çalışalım.
Refıkamız evvelce neşrettikleri

efkara mu'teriz bulunurken şimdi bizi (Osmanlıları)

· taraflarına celb ve cezb ettikleriyle itham etmek istiyor. Halbuki refikamız ve

islamlardan zerre kadar bir mu'avenet ve infak beklemelerini ihtar ederiz. Zaten o gibi
-I

berudet ve nefretten başka bir semereyi intac edemeyeceğini ve kattiyle de

,wırıı,iştik. Yok da fıl-hakika Rum hemşerilerimiz müslümanlarla akilane ve dostane bir
akdi ile ahaliyenin refahiyet ve saadet haline ve cezirenin me'rnuriyet ve te'rnin-i
baline çalışmak arzu ederlerse salif-ül arz nokta üzerinde hareket etmek üzere kendilerini
e ittifaka davet eyleriz.
Bu vecihle bir ittifak hasıl olup da üzerimize her iki devletler agah olduğu zaman
'eleri mazide de bazı eshab-ı mecbure ve zaruriyeye mebni-i akd olunmuş ve şimdi o

Mecbure ve zaruriye hal ve zail olarak semersiz hükmüne girmiş olan Kıbrıs
'ahedesiliği ve fesh olunarak cezirenin sahib-i meşru'una iadesi hususunca bir kesuna
- kiliyat ve memani'at zuhur etmeyeceği bi-iştitahtır. İşte müslümanların arzu ve talebi
ur.
AHV AL-U ALEM
İngiltere baş vekili Lord (Rozeberi) tarafından iradkılınmış

olan bir nntk-u mühim

· asiden bahisle bundan evvelki fıkarat-ı icmaliyemizde bunu ma'Iumat vermişdik.
Son posta ile Annan Londra gazeteleri nutk-u mezkurun suret-i sahihesini iysal-ı inzar
ütala'a eylemiştir.
Lord (Rozeberi)'nin nutku en çok münasebet beynelmilelden bahs bulunmak
münasebetiyle şayan-ı ehemmiyet mahsusa bulunmuştur.
Meşar-ı ileyhin kavlince Avrupa'da düveli muazamanın ali-ül-devam-ı icrasından hali
kalmadıkları tedarikat-ı harbiyenin derece'i ve seyyi'asına bakılacak olursa beka-yı asaiş için
endişe etmemek kabil olamayacağı derkar ise de zemamedaran-ı umur bu tedarikat-ı 'azimeye
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nazaran harbe girişmek ne kadar mes'uliyet-i aver bir mes'ele olacağını her zaman nazar-ı
dikkat önünde bulundurdukları için bir vesile-i harb vücuda getirmemek hususunda fevkalade
tiyatkarane mıltebessirane davranmakta bulunduklarından yalnız şu husus beka-yı asaiş için
üyük bir zaman teşkil ediyormuş.
Bazı adamlar mesail-i mevcude-i siyasiyeye hadd-i zatında haiz oldukları
ehemmiyetten ziyade bir ehemmiyet vererek mesail-i mezkurenin tahtından Avrupa'da
i'tişaşat-ı siyasiye hasıl eyleyeceğini zannediyorlarsa da Lord (Rozeberi) bu gibi zanniyenin
muvaffak olmadığını ve mesail-i mevcude-i siyasiyeye bir reng-i vehamet vermeye Avrupa
zemamdaranının hazın ve ihtiyat fevkaladesi mani'-i kavi olduğunu dahi dermiyan eylemiştir.
Madridden alınan haberlerden kariban bir bahran-ı vükela zuhur-u ihtimali münfehim
olmaktır.
İspanya'ca bahran-ı vükelayı da'vet edecek olan me'sele bir zamandan beri hal-i
u'allakiyetle kalan ticaret mu'ahedeleridir.
Meclis-i a'yan tarafından teşkil olunarak ticaret mu'ahedelerinin
hlımın

tedkikine me'rnur

komisyon mahsus-u Almanya ve düvel-i sa'ir ile İspanya arasında mün'akid ticaret

ü'ahedelerini tastik etmemek hususunda el'ün Mısır olduğu halde heyet-i hazıra vükela
ur komisyonu himaye politikasını iltizamdan fark edecek surette kat'i bir hareket ittihaz
miyordu. Bu defa hariciyei maliyei dahiliyei nafı'a ve müste'merat nazarlarının heyet-i
~• eladan hurucuyla onların yerine diğer zevat ta'yin edilmek istenilmesi kabinenin
nı'ahedat-ı ticariye mesa'ilesinde bir karar katti ittitazını teshil eylemede maksadına mebni

duğu tahmin kılınmakta olup baş vekil Mösyö Sağalta böyle bir tedbir ile hal ve mevki'ini
'mine muvaffak olacak olursa hazırlanmış olduğu halde albüm meclis-i mebusana takdim
ilemerniş olan tetsikat-ı askeriye vesaireye müteallik bazı kanun lacihelerinin kabulü dahi
· e-i imkana idhal edilmiş bulunacaktır.
HAV ADİS-İ MAHALLİYE
Mahall hükümeti tarafından uhde-i istihal ve liyakatlarına Kıbrıs Evkaf
Muhasebeciliği tevcihe ve ihale olunan izzetli Muhammed Sadık Beyefendi bu kere taraf-ı
eşraf Hazret-i Padişahiden evkaf-ı mezküre murehaslığına nesb ve ta'yin buyurulduğu sami'a
evaz memnuniyet ve mehemedetimiz olmuştur.
Mır mevm-i ileyhin işbu memuriyet mühimmesini tebrik ve her umur ve hususta hüsn
ü muvaffakiyetini Cenab-ı Hak'tan temenni eyleriz.
Lefkoşa muskirat tüccarlarından Hrıstofıdis'in beyn-el-tüccar hakkında olan emniyet
ve i'timat zail olup iflasa meyil ettiğinden meclise olunan müraca'at üzerine evvel babda
mu'amele-i nizamiye icra olununcaya deyin taht-ı nezarete alınmış.
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<KIBRIS 'IN TEFRİKASI>
Yadigar-ı Muhabbet

Müellifi

Ma-ba'dı

Nazım

Mediha Hanım -0 ... bilakis ... pek memnun oldu. Mes'elenin tervicini bizzat kendileri
"ahhüt ediyor! İbtida pedere keyfiyetini arz edecek saniyan iktiza eden mahale müraca'at
yecek, Hasılı, her suretle vesa'il-i mes'udiyetinizin
.d

istihzalarına cidden umut

acağında hiç istibah yoktur.
Mucip Bey (Gayet dalgın bir tavır ile) Ah!. .. Ya peder ruhsat vermeyecek olursa ... O

Mediha Hanım -Zannedmem!

Şayet muhalefette bulunacak olursa bile valide yavaş

ona meram anlatabilir. Hele bakalım Növber buraya gelsin de o vakit çaresi bulunur!
~

yana müsterih olunuz! Baksanıza? Keder size ne kadar tesir ediyor, adeta bozuldunuz!
Mucip Bey (müteessirane) Ben galiba şu ateş-i hasret içinde mahvolup gideceiğim!
kendimi pek fena görüyorum. Ah!. .. Ne çektiğimi bilemezsiniz. Eğer bilmiş olsanız;

iye kadar o himmeti icrada tekasül etmezdiniz! Her ne hal ise ... Növber Bursa'ya gideli
?

aıo on üç gündür; hiç bir haber alamadık! Bir aydan ziyade orada kalmazlar zannederim.
m onlar gelinceye kadar bizim işde böylece asılır kalır mı?
Mediha Hanım (Gayr-i ihtiyari bir hiddetle bağırarak) A. .. yine meş'u sözler
• ıemeye başladınız! Nasihat ederim. Öyle hülyalara düşmeyiniz! Bana hiç mi merhametiniz

İşte Neber'in İstanbul'a 'avdetine on yedi gün kalmış; elbette o da geçer gider. Bu
~ Jdet zarfında ise valide dahi pederle konuşur, ondan sonra işe teşebbüs olunur.
Binaen aleyh siz daima tahfif-i alam ile oldukça tenşid-i vücudane sa'i ediniz. Şimdiki
e maksadınız hasıl olunmuş demektir. Zihninizi işgal eden bir takım hail, hail-i
vvurattan artık sırf nazar etmeniz lazım gelir! >> Yolunda idare-i lisan eyledi.
Müma-ileyha biraz daha biraderinin yanında oturup teselliyet-i batış olacak bazı sözler
ettikten sonra kalktı; netice-i hali düşünerek kemal-i teessürle kendi odasına gitti.
-33Vak'a, Mucip Bey her gün yine vakti vaktine kalemine devam etmekte ve fakat,
- uduna hayat-ı saniye add eylediği, cananını düşünmekten bir türlü kendini alamamakta idi.
Deli kanlının hür mani-i muhabbet cihetiyle, gönlünde
Maba' dı var.

Olduğu istihbar kılınmıştır.
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(Mahkeme-i mevkute-i cezaiyenin in'ikadı için)
(Tayin olunan eyyam ve mallerin beyanı)
Mahkeme-i mevkute-i cezaiyenin bir vecih adı beyan olunan mahal ve tarihlerde
ikad edeceği ilan olunur:_
Mağosa

fi

17 Eylül sene 1894

Tuzla

fi

24 Eylül sene 1894

Baf

fi

4 Teşrin-i evvel 1894

Limasol

fi

15 Teşrin-i evvel 1894

Girne

fi

25 Teşrin-i evvel 1894

Lefkoşa

fi

29 Teşrin-i evvel 1894

Fi 3 Haziran Sene 1894
(İ' LANI RESMİ)
-KARANTİNARusya'nın baturu kurbunda serad-ı osmani ile kerç beyninde kain sevahilin her kangı
elesinde ve bahr-ı azak ile bahr-ı baltıkın bal-cümle iskelelerinde doğrudan doğruya vücud

ilen kafe-i sefainin Tuzla'da beklenilmek üzere beş gün karantinaya vaz' edilmeleri cenab-ı
·-yi velayetten "1879 senesi karantina nizamnamesi" hükmünde haizi bulundukları selahiyet
me'zuniyete binaen emr buyurulmuştur.
Ba-ami asılı imza olunmuştur
Müsteşar-ı velayet
Karlı dağ

Hari

Tomson

Fi 8 Temmuz Sene 1894
Lefkoşa' da Cuma pazarı piyasası
Buğday kilosu 15'ten 18 kuruşa kadar
Şe'ir kilosu 8'den 10 kuruşa kadar
Burçak kilosu 16 kuruşa kadar
Bakla kıyesi 24'ten 40 paraya kadar
Zeytin yağı litresi 15'ten 16 kuruşa kadar
Harir kıyesi 140'tan 180 kuruşa kadar
Hidmet gazete-i mu'teberesine mukabele
Hakkımızda mingayr liyat-ı ibraz buyurulan taltifat ve teveccühat
mu'arifperveranelerine

bilhassa teşekkür eyleriz.
(KIBRIS)
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ŞU'UNAT-I OSMANİYYE
r-ı terakki yat hasr-ı cenab-ı padişahide her cihette vaki' olan teceddüdat fevkalade
cemilesinden olarak ticaret bahriye-i osmaniyemizin terki ve tevsi'ine cidden sarf-ı
yret olunarak sevahil-i vasia'-i şahane üzerinde bulunan limanlara ve menafi'-i
meşhud olan memalik-i ecnebiyeye vapurlar işletilmesi hakkında seyr

ü

sefa'inin

vasıta-i müstakile olan 'umum-u sevahil ta'rifnamelerinden lisan-ı 'izbaliyan-ı
tercüme olunmayarak Avrupa' dan celb ile fen komisyonunda hemen tercüme ve
amedilmiş olmasına binaen mezkür kitaplardan Aden körfezi rehberi namındaki eser-i
komisyon i'zasından kul ağası Süleyman Nutku kapudan tarafından bal-tercüme nefis
e tabi' ile bahriye nezaret-i celilesinden arz-ı 'itba-i 'aliya kılınmıştır. Deniz rehberi
ve Japon Denizi Rehberi ve Basra Körfezi Rehberi namı kitaplar dahi derdeste tabi' ve
bulunmuş olduğu dersa'adet-i evrak havadisinde mütala'a güzar mefharetimiz

HAVADİS-i HABERİYYE
Fransa reis-i cumhuru mösyö (Karnu)nun vefatına dair olunan ma'lumattır.
Metufa-yı meşar ile geçen şehr haziran efrancının yirmi dördüncü günü akşamı
:) şehrinde ticaret meclisinden çıkarak resmi tiyatroya esna-yı azimetinde fırıncı amelesi
dan (Hayraryu-Ceburani-Santu) namında ve yirmi iki yaşında İtalya'lılardan bir
tarafından sadrı üzerinden hançerle darp ve cerh edilerek cüzi bir müddet sonra
siren vefat etmiştir.
Sırbistan mahsulatının teşhiri için 1894 senesi sayfında "Bajereva" kisbesinde bir sergi
edilecektir. Bu muhasebetle sarp gazeteleri dahi 1890 senesinde mali bir serginin

Yunanistan'ın eyalet mütc'addidesinden ve bilhassa (Daf) (Napoli) etne, ve Patras
tinde evvelki gün bir iki defa harket-i arziye vuku bulduğu etneden ba'a-telgraf eş'ar

Londra'da geçen gün bir harik-i ha'il zuhur eyleyüp yirmi kadar cesim fabrika
Jıtarikolmuş ve iki bin kadar amele ve hademe işsiz kalmıştır.
Harik (Napernafil İsterit) namı caddede vuku' bulup muhtarik olan fabrikalardan
diğer ebniye-i cesime dahi hasardide olmuştur.
Bir duvar yıkılıp altında kalan efrad-ı itfa'iyeden bir çoğu ağır surette mecruh
uştur.
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Ah! Ey dil-i biçare zira __

yok mu?

Biri bade-i gülfamla mest eyledin 'uşakı!
Saki! Senin alemde hiç derd-i serrin yok mu?

Leb teşne görüp "nazım" rahm etmedi evvel mihri
Te'sir edecek bilmem ah şerrin yok mu?

Sahibi imtiyaz
Küfizade
Mustafa Asaf
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sene 3

20 Muharrem sene 1312

(Pazartesi)
KIBRIS
1310

"'iti iştira Lefkoşa'dan ma'ada nahaller için bir seneliği posta ücretiyle beraber

fs-i Lefkoşa için bir seneliği beş şilindir, (Nüshası bir kuruştur.)

ı.....t.

verilmeyen mektublar kabul olunmaz.

uhall-i müraca'at Kıbrıs ceziresinde Lefkoşa şehrinde Turunçlu da Osmanlı Kıra'at
.-ı,a'ası

umur-u idare ve tahririye için matba'a nômmarnüraca'at

olunur.

Gönderilen evrak gazeteye dere olunup olunmamasından matba'a mes'ul olamaz.
behr-i satrından iki tekerrürü halinde bir kuruş alınır.
(Şimdilik Pazartesi günleri neşrolunur.)
uz efrenci sene 1894 (SiyasJyyat, Edebiyat ve Fünundan bahseder) 11 Temmuz

İFADE-ÜL-MAHSÜSA
ceziresinin mebu' mefhhumumuz devlet-i aliye-i osmaniyeye terk ve iade olunması
geçen bir kaç nüshalarımızda neşr eylediğimiz makale-i hakikat-i isale umum-ı yedi
buatı için sermaye-i bahs ve osmanlı mürevvic efkarlan dahi bu babda hayli mütala-i
beyanıyla efkar ve imlamızı tasdik eylemiştir. Bizde esas maddeye dair hüsne beyanıyla
ve imlamızı tasdik eylemiştir. Bizde esas maddeye dair bir kaç söz daha söylemeyi

Evvel emirde bu misillü neşriyat ve müzakerat ve o yolda vuku' bulacak teşebbüsat ve
at ne gibi faideyi intac edebileceği hakkındaki fikri izah edelim.
Osmanlıların efkar ve iddiaları efrat-ı millete sadakat, diyanet, hamiyyet, hubb-u
hüsn-ü vakar ve iftihar gibi vücud-u insanda mevcut hissiyat-I a1iyeyi daima uyanık
vatanın selameti, milletin refahiyyet ve saadeti için çalışmak lazımdır. ..
Durgun su yosun ve metruk kılıç pas bağladığı gibi, bir hidmet ile mükellif olmayan
dahi cereyandan mahrum tatlı su gibi cevher-i aslilerini kaybedebilir.
İşte bunun içindir ki osmanhlar hisiyat ve amal-i asliye ve vücudiyeleraıi alenen etyan
k bazı teşebbüsate kıyam etmişlerdir.
Rum hemşehrilerimizin manasız mütalibat ve neşriyatı yalnız bizi değil herkesi de

şeydir ki yapıyorlar. Lakin amal ve efkarımızm maksat ve gayetine gene hakikatine vakıf
yok. Sım bozulmuş bir ayna gibi efkar ve hareket hodpesendane ve sekimanelerini
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e biçimsiz suretle ortaya koymak ile iştigal ediyorlar. Manasız, faidesiz madde için
gösteriyorlar da müfit ve şayan-ı mütabat olan efkar ve mevade çokluk ehemmiyet

Cezire emvalinden devlet-i aliyeye verilmekte olan ... Doksan beş liranın ellisini talep
ne mana varoır"? ı)ev)eı-=1 aııyenm cezueöe

sena'oe\-)'ım\l"lk\1ı~\lfi~l>\~\-\ 1Ç\'c'll>'uThl'ı:

te'min olunmuş olduğundan cezirenin İngiltere devleti fehimesi tarafından
idaresi için devletin rneşar-ı aleyhima tara:flanndan tanzim ve tasdik olunen
esas ve hükmü dahi meblağ-ı mezburun muntazaman i'tasıyla kaim ve cari
o yolda nev'Ima bir debeddül-ü mahidenin feshini icab etireceği mahiderıin feshi
yine sahib-i meşru'ane terk ve iadesi ile hasıl olacağı emr-i tabi'dir.
Demek oluyor ki en evvel cezisenin selamet ve refahiyet ve ma'muriyeti içiın cezirenin
ru'u devlet-i aliye-yi osmaniyi kat'iyen talep ve istirham etmeliyiz, Ceziremiz bir
dan zir-i cenah müstecibel felah hazset-i tacdariye almmasıyla emval-i cezirenin
ilesi cezirenin ma'muriyet ve terkiyesine ve ihalemizin terfiye hal ve zaruretle def
edileceği bi-iştibaatır. Evvelki nüshalanmızda defa"atle beyan ettiğimiz ve cümle
-i mahruse-i şahanenin her cihetinde şimdiki halde her bir ıslahat ve terkiyeden sarf-ı
'raf için irice sandıklar, zira iç:iın zürra' için bankalar ve mektuplar, ve esnaf için
mektupları eytam ve eramil için emanet sandıkları ve illi; .tesis olunmuştur ki bunlar
tllkümet·i seniyeain himmet ve fedakarlığıyla husule gelmiştir. Teb'a-i sadıkalan

P to

istirham olunmuş bir madde yoktur ki derhal icabı icra olunmasın nerede kaldı ki

· tatır ve hayaline gelmeyecek hes türlü ıslahat ve terakkiyat peyder pey cilvekar sahe-i
olmaktadır.
Defa'atle 'arz oluadağu ve İngiltere devlet-i fehimesiein rical-i siyasiyusune

ki ı,dan dahi tasdik ve te'yid edildiği vecihle İngiltere Kıbrıs işgalinden ne politika nokta-i
~

bir ehemmiyeti ve ne de suret-i ahide bir menfa'ati mucip o,tmamaktaD olduğuna
cezirenin bir gün evvel sahib-i meşru'urra terk i'adesince tereddüd olunmayacağı

Binaen aleyh biz, Osmanlılar, buna intizar ve istirham eyler ve devlet-i aliye-i ebed
in himaye ve idare-i müşfika ve adilesini takdir eyle inkar etmeyen rum
hrilerimizin dahi bu babdaki emel ve teşbihsatımıza iştirak eyleyeceklerini ümit ederiz.
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AHV AI-i 'ALEM
Mösyo (Kazimirperiye)
.vrupa rnerakiz mühime-i siyasiyesinden varid o,lan haberler mösyo
lmıirnPriye)'nin Fransa riyaset-i cumhuriyete intihabı Avrupa'nın her tarafında hüsnü

limııcib olduğunu me'lundın.
syo (Kazimirperiye) efkar-ı musibe eshabından olup, Avrupa siyasiyat
esine vukufunu geçerde başvekalet ile beraber harieiye-i enzaratım ihraz eylediği
ettiği mu'alindir.
rakar şinasane ile isbat eylemiş idi.
Asar-ı ileyh hakkında öteden beri gerek feranise dahilinde, gerek Avrupa'nın
-i sairesinde fevkalade teveccüh gösterilmiş: ve -Eğer mösyo (Kamu) tecdid-]
· et arzusunda bulunmaz is- mösyo(Kazimirperiye)'nin

intihab edileceği daha

bir sene evvel hemen seret-i mUihakkakide keşf olwmıuş: idi.
Binaen aleyh Fransa riyaset-i cumhuriyenin rneşar-ı ileyh tarafından ihtimal-ı ihrazı
"ca bir sene evvelinden nazas-ı i'tibara aılıınarak, mös~o (KazimiFpe:riye)'mıı mösyo
)'ya hilafolmasını, Fransa politikasının hiç bir güne tezebzübe duçar olmaksızın
......,._i intizamda cereyan edeceğine zasnarr-r kavi addi ediyorlar.
(Fransa ile Almanya arasındaki münasebet)
müteveffa-yı mösyo (Kamu)'mm cenaze atayı münasebetiyle haşmetli Almanya
oru hazretlerinin mukaddema Almanya dahilindeki istihkamların plan ve haritalarını
etmek mazmmiyetiyle mevkuf'bulusup (Layepsiğj'de cereyan eden muhakeme
inde mahbusiyete mahkum edilmiş bulunan iki Fransız bahriye zabitinin müddet-i

_ .-i mahbus.iıyetini "afv eylemeleri Fransa dahilinde fevkaıfade' hıüsn-ü te'siri muciıp
~u

Avrupa matbu'atı neşriyatından istinbat edilmektedir.
Fransa ve Aınuınya arasındaki münasebetin ıs:Jahıı elyevr» Avrupa pofüikas:mda-

yiş-i 'umumiyenin te'mini nokta-i nazarından- en kuvvetli esası teşkil eylediği bal-tumum
·yyun zamanm tesliımkardesidiır~
Vak'a Avrupa politikasında (Tireniten) ve (Şelavig Holştayn) mese'Ieleri gibi bir çok
le-i mühimsne daha var İS€ de, Fransa iıle haiz olduğu ~ummnen i'tisaf edildiğine binaen
mnnasebat-ı mezkurenin ıslahı mesail-i saireden daha büyük bir ehemmiyetle telakki
·· eye şayandır.
İşte (Galaçj'da mevkuf bulunan iki Fransa zabiti hakkındaki mevkufiyet-i firari bu
-i nazardan te'lakki edildiği halde, zamanımızın kufiyet-i firari bu nokta •. i nazardan
i edildiği halde, zamanımızın en mühim hadisat-ı siyasiyesinden addedilmeye şayan

34

bahriye nazarı ile bahriye zabıtam erkamndan
llhumya

seferi Kont (Domunster)

cenaplarının nezdine bal-tazime resmen beyan-ı

lemeleri haşmetli Almanya imparatoru
· Fransa muhafil siyasiyesinde

emirüt (Zervej'rıin Pasis'de

hazretleri

tarafindruı

ithaz krlınan karann

dahi bihakkın takdir kılındığına delildir.

HAVADİS-t MAHALLİYE
oşa belediyesinin nizam-ı vecihle kemafi-l-sabık ahali tarafından rnüntehab bir
idare oh.mm.asıhakkında ahaıli-i oostiyamye tarafafindmt cenab-ı vilayete' bir kıt•a

dim olunduğu işitilmiştir.
Cenab-ı bii:kfuı:ı:ettenbelediye komisyonu riyasetine ta'yin kılınan zevatın bir müddet
da tebdil ve iş başına gelen her yeni bir reis-i ahaliyenin ahval vuruşuna kat'iyen
muttali" olmayarak ve yalnıd ahaıliyemnırencide olup oJmayacağmaı ehemmiyet

:k aklına geleni icraya kıyam etmesi hususu ahaliyi gerçekten sinirlendirmiştir.
Belediye idaresi hakkında söylenilecek söz az değildiır. ILaki:n her iki: sıraf ahaliı bu
dostane, müttefikane ve 'adilane hareket edecek olurlarsa hakikaten belediye idaresini
layıkında cereyanı ettirerek şehrimizin nezafet ve me'mariyetie]

te'mm ve' ahaliyi

Limason sakinlerinden Hacı Hüseyin Efendi miHıercizade ma'a familya ve hemşiresi
Hanım zevci ile beraber Ferize-i Hacı Balayaf geçen gün Beyrut tankıyla gelen Nemse
la bal-sıhhat ve velkafiye meskeni asliyeleri olanı Limason' a müvaselaı eylemiışlerdir.
Mümi ileyhmamın ifade-i vakaları bu sene hicazda hiç bir küna hastalık olmayıp bal
haccac-ı miisliimin kemal-ii refaıh hal vatandaristi iile fariza-i haccı ifa ve
liktelerine avdet eylemiş olduklarını tebşir eylemiştir.

KATL
Birkaç gün evvel Gime kazası dahilinde ve esliy:a karyesi civarında Larnakadis

· os karyeli Hasan Muhammed namında bir şahıs kad olmınıuştur.
Tahkikat vakadan fail-i katlin mütecasiri Pitsallı karyeli Lefturu Giryaku namında bir
· ·yan olduğu anlaşılmakla polis tarafından derbest ve' hapis ed:Hmiştiır.
KATL
İpek çıkarmak üzere geçenleri Budamiyo keryesine gitmiş olan Kakupterali Seva
ri nam-ı hristiyan gece vakti tüfenkle urulduğu karye-i mezkure komisyonu tarafından
r alınıp, tahkiık-i ahval zama:mmia meskmmm yanırıa gitmişler ve kendisindeı» sınııllerinde
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alı İnstas Dimitri tarafından o,tdoığmııu söylemiş ve yanm saat soma müteessirenı trk-i
olduğu Limason polis idaresine ihbar olunmakla Limason polis müfettişi mahalli
gidip, merhum İnstas Dimiitri'ye derbest ederek Limason'a göndermiş: ve icray-ı
için karye-i mezkure ve civar karyelerde dolaşmakta olduğu muhabirimiz tarafından
-

ilmişti£'.
Ciyoya Karyeli kemancı Emir Ali'nin oğlu Besim namı kimse karyesinden iki reis

lıııerkat edip, karyesine götürmüş olduğu karye-ii mezkure ihtiyar meclisi tarafından haber
~

mezkur isterleri ve merkumu tutup Limason polis idaresine götürüp teslim etmişler
-u mezkur meclise havale oılmımuş·olduğundan muhakemelerinin icrası derbest

BİR KA TL-I FACiA'
Arkimandıra karyeli İbrahi Muhammet namında bir şahıs geçenleri misafıreten

ız

tosiye karyesine gitmiş. Oras] çok geçmeksiızirını merkmn karye-i mezkurefi imamoğlo
ve Salim Emir Hasan tarafından. Envire karyeli Salih bahd-ı 'arab ve Baf'Iı Muhammet
yla karye harieinde kuyucuk demlen mahaUede berilkide telin 'etmek icabet ederek
· -i mezkure gitmiş. Öteden beriden bahs olunmakta iken merkum imam oğlu Ahmet
bulunan rufengi ansızm misafirin üzerine ateş, etmiş ve merkume şok şefha hacet
7 maksızın diğeri Salim Emir Hüseyin dahi refikini müteakiben elindeki tüfengini

ıbuo üzerinde boşaltmış: ve misafir merkumu bu cihetle' kad ve telef ettikten soma
wrdioi oradan bir orman içine nakletmişler. Ve bütün aza-yı vücudiyesini paralamışlar,
1

,.. ••

dört beş gün geçtikten soma maktul merkumua zuhur etmerrıesinderr keyfiyet-i
iyetini kariye-i mezkure ahalisi tecessüs ve tetkike iptidar ederek merkumun cesedini
olunduğu vecihle bulmuşlar. Keyfiyet-i polis tarafından istihbar olunrnassyla

atıncı polis zabıtı Rıf'atlı Naim Efendi i'zam olunmuş ve mum-i ileyhin fevkalade bir
ve cesaret ve' zekavetle icra eylediği tahkikatle infalbeyan hakikati meydaaa bal-ahrac
mıiitecessir merkumları derbest ederek Limason'a nakl eylemiş ve pençe-i kanuna teslim etmiş

.anğu iş'arat-ı maıhaniıyedendiır.
Mum-i ileyh Naim Efendinin gayret ve sadakatkarane hizmeti şayeste-i takdir ve
kkürdür.
Limason kasabası sakinlerinden Hüseyin Dali Muhammed'in oğulları Muhammed ve

Hasan ve' Osman ile Ali Osman namı kimseler geceleyin harmanlarında uyuaıakdalar iken
ba-i mezbureli Şükrü ve Ali ve Muhammet merkumları basıp Muhammed'in başını
çakla ağu surette cerh ve Hasaa'ın arkasını topuz ile darb ve Osman'ın bıçakla parmaklanm
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cerh ve Ali'nin kafas:mı şiddetti darb ve elinin ortasmda bışakla vurup deri:siim
annda cümlesi mazlum bulundukları halde feryada başladıklarında civarlarından
yetişip merkcmlar» kurtamaş ve' polise ihbar bide' zebrtalar gelip merkumlaırr tutup
götürmüşler ve meclise havale olundukları cihetle muhakemeleri derbet-i icra olunmuş

"Fevanidis Kipru" Gazetesi cezire hakkında cereyan eden mu'amelat ve Osmanlı
matbu'atı tarafüıdan vuku' bulan neşriyatta» dolayı taraftar ve hem efkarı buluınanlara
ncesi hikayeleriyle- teselli veriyor.
hususta yazdığı bend tercüme edilerek. nüsha-i atiyemize dere edile,cektir.

ŞU'UNAT-I OSMANİYYE
Harekat-ı arziye-i mfühlşe
Cenab-ı Hak kafe-i memalik-i islamiyeyi her türlü afat-ı güniyeden masun buyursun.

-i efranc]ımnommce geçen Sah gününden bediı'e,ile' dersa'adette ceı:ııuıbdan şimale
bir zelzele-i 'azime vuku'a gelmiş olduğu haber-i keduret eseri vasl-ı sami'ahiraşımız

Geçen posta ile alınan evrak-ı havadis neşriyatına nazar-anher kıtadan bir çok haneleri

t C kanlan mfuiliadiımolmuş ve iıınidamat neticesi olarak nüfusca dahi hayli zayiat ve
Harekatsa vuk:u'mııumiiteakip müderris-i merabirn haslet ve penahyegane-i ümit olan
· et biminnetimiz Padişahımız Efendimiz hazretleri tarafından me'mureyn aidesine
ı-ı,üdur buyumlım evamir ve feramin seniyye-i rnelukarrelerimantak muniıfencemusabirnn
· ihtiyacatı esbabına ve bi me'va ve nôn kalanlara beytütkah ve medar-ı ma'işet tahri

esene teşebbüs edilmiş ve eabeca etaf've inayat-ı seniyeden hasse mend olan biçarekan
P

.dan deymümet umür-u afiyet ve sıhhat-ı hemeyun cenah tecdarı davet-i tezkar

Heman 'Cenab hafız-ı hakiki bilad-ı islarniyeye her türlü afatdan müsavven ve
det halkının duçar olduğu işbu felaketten hülasıyla kendilerine selamet iıhsanbuyursun

Sayye-i Terakki:yatvaye'-i hazret-i Padişahrda günden güne lema' paş uyun ifhhar«
asar-ı terki ve ümran cemilesinden olmak üzere bin üçyüz dokuz senesi martında bugüne
memalik mahrnsatüt memalik-i şahanenin mahaHi muhtelifesinde yetmiş iki adet telgraf
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merkezikeşat edilmiş olduğıi] ve' ilan bir' tınaftımı dahi 1üzmnu görülen rnaha1lerde
· • eşat bulunduğu istihbar saredendir.
sene-i mübarekte ifa-yı fariza-yı haccı şe:ıdıf İÇİ:lilı hicaz maığfirtetraze müıvaselaıt
lıaccac zuyı-l-ibtihacın miktarı (yirmi iki. ..) ki mütecaviz idi ki ma'lumatı
M

nizdendir;
Kıbrıs' ın Tefrikası
Müellifi

Yadigar-I Muhabbet

Nazım

ba'd

Asar-ı şevk ve süI1l!rd® hiç bir şey kaılmam]lştıki hemşiresinin vakıa olan tebeşira1ıı ıımaucı

gibi - hissiyat-ı aşıkaaesini tahrik etmeye muktedir olabilsin!

Elhasıl bin rene ve rneşakatle aradan bir' hafla kadaF zaman daha kezrarı etmiş ve bu
zarfında ise zavallı delikanlının elca-yı tahassürle çektiği eza-yı ruhaniye tarif
derecelere gelmişti

Günler merurayetdence Mucib Bey kemal-i heyecanla maşukanın iltifatına mahsma,
ğrusu Bussa' dan istoobul' a vfırndüne' nasib-i 'u~n intizar eder, dumdu! Fakat ne
var ki me'yusiyetten başka bir semere göremezdi.

Binaenı aıleyhı ifürak cihetiyle gece, gündüz bir hüza-ü daeneye rrııütağrik olarak şaşa
ııı==:=••• ,i - Sabaha tesadüf etmiş yıldızlar gibi - dem be dem süzülüp gitmekteydi!

Gerçi! Mediıha Hamm biraderinin teskin naire-yi iştiyakına medar olur ümidiyle'

!mlııasip düştükçe bir takım kelirnat-ı tayyibe sarfında kusur etmiyor idi ise de môr-i mumi
.• - serdedilen sözlere isal-r ehemmiyet vermeyip hayalat-ı zihniyasıyla meşgul oluyordu!

Yine bir akşam Mediha Hanım biraderinin odasına giderek aralarında şu vecihle, bir
vere eereyan eyledi:

Mediha Hanım - İnanınız ki sizi böyle her vakit müteessir gördükçe benim adeta
en kan gidiyor.
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için bu kadar keder ediyorsanez? İşte N evber' in istoobı:rl'a avdet etmesine şurda beş

llamd olsun işler yolundadır. Validenin rivayetine bakıhrsa peder "Muciıb'inı suret-i
· e benden muvaffakat ederim, bu babda arzusunu sedd-i memaniyat olalım."

halde keder edeceğin bir şey kaldı mı ya? Yakında meınnurr olacaksınız, hem
memnun olacaksınız!

ib Bey ( Hazin bir tavır ile ) gönlüm merkez-i me'yusiyette sabittir. Hakikatte
mz titrese kalbim yerinden oynamaz, o cihetle ifadanmızın bence tesiri olamaz!

aydan beri çektiklerimi görmüyor musunuz? Hele şu Bursa meselesi yok mu?
· , ölümden beter haller geçiriyorum! Off! .. Nevber' de ne kendi gelir, ne de bir
gönderir.

ediha Hanım- Yok! Nevber'a kabahat bulmayınız! Biçarenin elinde olaydı orada
oturmazdı.
Maba'dı var.

HAV A.DIS-i HABERİYYE
<< Yunan'ın 'Umur-u Maliyesi >>
Yunan umur-u maliyesinde bir zamandan beri zuhuriyafta olan intizaesrzleğm adem-i
için duyun-u'Yunaniye mes'elesinin bir suret-i esasiyede halline lüzum görülmekte
politika ve sarraflık "alemlerinee l!Jayli vakitten beri ma'Iumdur.
Atina gazetelerinden biri bu mesele hakkında ahiren neşrettiği bir makalede memalik
iyede buıtumm Yunan dainleri He bir r~tilafhusnle getirilmesi Iüzume hakkında suret-i

k D usada ısrar ve bu babda cidden nazar-ı dikkatine alınmaya şayan mütala'at-ı atiyeyi
Erbab-ı vukuf tarafından icra edilen tedkikat-ı ciddiye neticesinde tahkik eylediğine
hükümet-i Yurnıniyeniını varidat-ı serıeviyesi 90-95 milyon frank raddesinde olup, bu

,mıt,lağ hüsn-ü idare sayesinde suhuletle daha tezyid edilebilir.
Masarifat İse altmrş yahud altmış beş milyon frank olmak üzere Iresab edilmiştir. Bu
göre tasviye-i umur için yeni bir istikraz akdı imkan dahilinde olup, bu istikrazı akd
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beraber duyun-u yunaniıye faizlerinin taldfü için tahviılat hamleleri ile biır i'tilaf

Geçen nrayısm üçfuıcü günü bir mndliı kadın i!le bir erkek Hmdistanda ( Ğaya ) camiı' -i
llııdıenamazmdan sonra i'Ian-ı islam etmişlerdir.

f Fstan'da ( Ehanis ) şehrinde ahıiFen sekiz kişi dahil daire-i islam olmnşlardts.
Bu miyanda bu kere altmış yaşında ( Cems-sari ) ile otuz yaşında ( Edvis ) namı iki
dahi islamiyeti kabul etmeleriyle biri ( Şeyh Ömer ) diğeri ( Şeyh Ahmet ) tevsim

( Ağra ) şehrinde "azanrdan biri ihtida ederek Abdülkadir tesmiye· olunmuştur.
""')

nnisanda Bambi şehrinde beş hindi kadın ile iki hristiyan müşerrefi bal-islam

Hindistan' da ( Çerkoni ) şehrinde üç hintli ( Burhan bur ) şehrinde bir hristiyan (
şehrinde sekiz hiıntli ( Kamptır)' şehrinde kırk yaşında birhmen kadını arzuyu
iyle müslüman olmuşlardır.

KISM-I EDEB.İ
m refikalarımızdan: Vudinalı"

--·u.ıııştır olmayan dilbeste cana! Zülfüne
der ey perişanl Ol perişan zülfüne

den iktibas-ı renk ederken afi.tab
~m

mı? Söyle! Şa:iıderde hayran zülfüne

fevc 'usşak-ı sermest eyleyen ey mihr-i naz!
~

ben ta ezdi evvel anber-i efşan zülfüne

titrer - şüphesiz! - bir hiss-i sevdavi ile
ey tersabce ltmktıkça insan zülfüne·
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~

- Remzi gibi - mecnun olur afitadgar

_.mce

sevdiğim! Bir çeşm-i im'an zülfüne

MÜTENEVVİA
Maniş denizi köprüsü
üvelrevu ) namı risale-i mevkute Maiş denizi üzerinde inşası metsur ohm ve' ikinci
iltere parlementosunda derdest-i tezekkir bulunan cesim köprü ( kale ) şehrinin garb

e şehr-i mezkureden sekiz kilometre' ba' du mesafede vak'a ( Bilarrra ) bumuadae
(Düver) şehrinin şimal-ı şarkiyesinde ve mezkur limandan beş buçuk kilometre
bulunan cesim bir kayacı müntehi olaeaknr .

.öprünün tuli 33150 metre olup 'umk-ı denizin sığ mahallerinde 33 devrin
lıllderinde 51 metre raddesinde bulacaktır.
ezkur köprü her dört veya beş yüz metrede inşa edilerek ve mecmuci yetmiş ikiye
~

olan istinaekahlar, yetmiş iki sütun ile ittik.a edecektir.

Köprünün üzerinde iki şimendifer hattı buludurularak fırtına zamanlarında katarların

tE fnası için kafes şeklinde safhalar vaz' edilecektir.
Demir çubuklar sekiz metre katannda ve kırk metre tulunda çelik sütunlar vasıtasıyla
er rabt edilecektir.

Köprünün masraf-ı inşaiyesi mafaiz sekiz yüz elli milyon ve hasılat-ı seniyesi yüz
.• on franka reside olacağı tahmin ediliyor.

FAİDELİREÇETELER
Yazm ekl olunan bazı meyve ve sebzeler tes1iıriyte birden bire mevsim ishaılerim
ek ve kolera nostrasından vekaye için her gün yarım litre suya bir yemek kaşığı üzüm
arak karıştınp içmeli.

Ağızda dişlerden ve gerek etlerinden husule gelen tu'afini izale için tertip
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"
hal olduktan sonra süzerek şunları ilave ediniz.

iye dört beş kere bununla gargara etmeli
· eti ve ağız hastıa}ıklaın:na: karşı ve iskorpni dafi' tedıbir-i müıkemmd bir limon
un üzerine bir çok çizgiler çiziniz sonra yanın saat kadar bir litre su desune koyarak
· kapta kaynatınız bade indirip soğuyurrea sabah akşam yemeklerden sonra gargara

Tebridi arzu olunan suyu bir şişe içine koyun. Bu şişeyi de ıslatılmış kum ile dolu bir
gömünüz. Yarım saat zarfında tebsidi istenilen su kar ya da buz ile' tebrid olunen su
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3 ( Pazastess ) 27 mtııhauem sene 13, t O

KIBRIS
1310
"'it-i iştira Letkoşa',dan ma'ada mahaller için bir seneliği posta ücretiyle beraber

fs-i Lefkoşa için bir seneliği beş şilindir. ( Nüshası bir kuruştur.') Posta ücreti
mektuplar kabul olarımaz ..

uhall-i müraca' at Kıbrıs ceziresinde Lefkoşa şehrinde Turunçlu da Osmanlı Kıra'at
ba'ası tını:ın'-u idare ve tahririye mes'ul olamaz. i']aımtm behr-i saırnrdan iki
~ halinde bir kuruş alınır.
( şınıdilik Pazartesi günleri neşr ohsıur )ı

emmuz efrenci sene 1894 ( siyasiyyat, edebiyat ve fünündan bahseder) 18 Temmuz

Rumi sene 1310
iFADE-ÜL-MAHSÜSA
"Fünidpis Kiprn'' gazetesinin evvelki nüshasıındaı mmıderih-i cezirenin hal-i hazır ve
hakkında olan neşriyatımıza ait bendin tercümesini okuduk. Cehile-i maili kendi
ilerine ''Yunan''' tarafdarhğı eadaırnm takınmış bir takım hayalperestlere tesefliyet
k maksadına mebni tertip olunmuş türrehatdan ibaret olduğunu anladık. Bunun için ne

i mezkurtercınnesinin

aynen tercini ve çünkü bir insan ki asıl fir'anı tanımazsa nik ü

· fark ve temyizine dahi muktedir ._olamayacağını ve bu surette bu gibilere münhaci'l~·en

olcacağı bi iştibahdır.
n aleyh tezerruat ve teşebbüsatamızm husule isalini itaf-ı ileyhiden temenni ve istida'

AHVAL-i 'ALEM
( Efrikada nasıl fütişar'"ı İslam ediyor?' )

Ve
( Buna sebebiyet veren ahva1hıden ibadet bulunuyor? )
Küre-i arzın mürekkeb olduğu kıtat-ı hamseden Afrika kıt'a-i cismiyesinde yaşayan
insanlar muteliıf mezahib ve' akvamdan ibaret olup' bu gfuıkü günde en büyük kesmi efrad-ı
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·~esidir. Availde Afrika kıt'asr birtakım kabaH ve heşyadan ve i'tikadat-ı muhtelife-i
tabi' aksam-ı müteaddeden madud iken zuhuru islamdan beri oralarda şems-i mühir-i
· 'et tulu' etmiş ve süratte lter tarafa ziyapaş olup, ve olmakta bulurrmaştur,
-ı islama vasıta-i müstakile olan şey-i islam ticariyenin maya gitmekle diyanet-i
· eyi kabail-i muhalliyeye telkin etmeleri maddesidir.

nasara Afrika kıt' asını henüz balta girmeyen ormana temsil ederek oraya bir çok
erler sevkiyle neşr-i din İseviye' mesarat göstermekte ve milyon ve· milyar akçalar
ihaleyi ikna' vet itma' etmektedirler.
Misyonerlerin vasıl oldakları maha:1lelerde'zencileri nezdlerine toplayıp diyanet-i
· enin asıl itikadiyesini telkin ve inba ve birer mükafat-ı takdiye tayin ve i'ta ediyoruz.
Zencilerin pek çoğu nesayih vakla'yı istima' ettıkden ve mükafat-r takdiyeyi aldıktan
kabul din isavi eyliyorlar ve fakat misyonerlerin oradan uzaklaşıp islam ticari geldik de
et-i islamiyenin sadeliğini ve her bir hürriyet ve medeniyete ve· istihsai-i sfüm1n ve
ete müsait olup feraiz-i diniyenin icrasındaki kolaylığım tefhim ettiklerinde zihinleri
ıyil edip derhal daire-i İslamiyete giriyorlar;
Çünkü bunlar misyonerlerin merasim-i diniyeye dair ibrad eyledikleri mekalat-ı
aneyi pek tekellufli ve rniişküt-üf-icra görüp güzel giyinmiş ve mevaşi ve kervanlara
·· bulunmuş olan islam tacirlerinin ahval ve harekat hürriyetkaranelerini

göstermeye

ban oluyorlar.
Böyle diyanet-i islamiyeyi kabuliyle efrad-ı islamiye ile rabıt rabıta-i uhuvvet eden
kabailin rnesudane ve serbestane yaşadıklarını gören diğer kabail arz-ı ihtidaya musarat
eyliyorlar.
Bu cihetle misyoaerlerin diıyoo:eı-iı iseviyeye idhal ettikleri bir çok zencilerin tehvil-i
yla aldıkları akça yanlarında kalıp ahiren islam oldukları ve be hal umum kabail-i
"""':ecavireye sirayetle feve feve islamiyete girdikleri müşahede olunuyor.

Amerika kıtasında intişar-ı islam bu suretle arz-ı endam ediyor.

Asar-ı seniye-i Melukane
vazeri irfan ve hamaseti çar ektar-ı aleme münteşir ve kiyaset ve hesafet mülkidarisi lisan-ı
dir-i enamda daiıır olan zat-ı gerrubi saffet cerrah padişahının mevdu' yed müeyde-i
hilafetpenahileri olan memalik mehrusete'l-mesailik-i

şahanede husule gelen terkiyat-ı

maddiye ve· maneviyenin bilad müıemeddirreye aks eden hakayik-i aliyesi ahiren Amerika
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ma dahi intişar ederek osmanl» mımet-r necilııesinin, ruz-u celus-u meyamin bfiiruz

ı,--ımdan biri her türlü mehalik-i siyasiye ve gavail-i dahiliyeden kudret harika-i zıl
. le istihsal ve kalemern ve' dhanbamlerinde ticaret, sanayi', maarif, umus-u naıfııa

ıslahat ve teşekkilat-ı müfide icrası gibi miham-ı umur devlete muvaffakiyetleri
aid-i nm'teberesinden ( Sunday Herald ) gazetesi tarafından bir suret-i
~ede

beyan edilmiş idi. İşbu ceride-i hakikat-i beynin mütalat-ı rnuhakkane ve

bi-tarafanesi ahiren bir şa' şa' -İ diğerile inzar-ı karine vaz' edilmiş ve Amerika
· 'en ( Frederik Tomsun ) nam-ı zat bir gazete muhabiriyle vuku' bulan mülakatında
etsümat-ı cenah padişahının anen fe anen meşhud-u oyun şükran olan ikdamat-ı

terinde memalik-i osmaniyenin sahe-i terakkide bir sürat-i fevkalade ile kat-i
isti'dad eylemekte ohiuğfflliuı tasdik ve biir cemile-i hak şinası izhar eylemiştir.

Bu gibi tezahürat-ı ecanib padişahımız velinimet bi-imtinan efendimiz hazretlerinin
cihanbanide ikıisabne muvaffak oldukları derece-i istihsan ve takdire birer beyyine-i

-i nüma olduğundan maa'l-şükran-ı dere sahife-i mebahat kılındı.
HAV .ADİS-İ MAHALLİYE
Lefkoşa Belediyesi

Su vergisinirı truı:sfüve' bazı eski hane' duvarlamnısı tamiri için belediye tarafından
ve layıksız icraat vuku bulmakta olduğuna dair türlü türlü şikayetler işitilmektedir.
Bu sırada idare-i beytiyesinden aciz bulunan ahalinin ve işitildiği vecihle, tazyik ve
· tecviz olunur müvadeden olmadığından belediye komisyonu azalarının nazarlı dikkat ve
üvvetlerıni cefü ederiz.
Harabiyyetinden naşı terk olunan mekteb-i rüşdiyenin sene-i atiye nisanında tarz-ı
'

üzere inşasında mübaşeret olunacağı istihbar olurmnıştur.
Rum hemşehrilerimiz taraflarından Lefkoşa da te'sis ve küşad olunan mekteb-i idadi
programlarına askeri talimi(!') dahi ilave krhnasak mektebin küşad bulueduğu zaman her
şakirdane askeri talimleri icra eylemekte oldukları sözlerine itimad olunur bazı zevat

~ıdan

bildirilmiştir.
Limason da neşr olunan "salpinkes" gazetesinde mütala olunan "mevkimiz" yahut

alimiz" 'ünvanllı bir makalesinde' diyor ki: Bir köylü Limason da bir tüccara yüz otuz Iira
lanıp te'diye etmediğinden dört yüz lira kıymetinde bulunan emlakı taht-ı hacze olunup
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olunduğunda medyamın meın:slUp olduğu karye' ahaliısinin zanıset lmlıinden dolayı
ye hiçbir kimse cesaret edemediklerinden ernlak-ı mezkure 85 liraya düyinin
tekrir etmiş ve' bu Sl!lFe1iie köylünün tüccar-ı merkııme elli beş lira daha borca

Magosa kazasında tabi' vadiyle kariyesi karbirrde "Depburti" narn-ı mahallede asar-ı
mernlu bir çok mağralar bulunup baz'ı kesün tarafından icra olunan hafriyyatda bazı
dahi zillroc etmiş ve bulunan eşyada göıü1enı alamet ve hattalardan mahal rnezkurun
· miladiden mukaddim-i evvel vakit ahali-i sezinesinin kıprıstani olduğu anlaşılmıştır.

· :kopulu Ali Beheet Efendi zuhur eden bir muarezeden naşı zevcesini darb eylediğinderı
merkume tarafından meclise dava olunmuş ve icra kılınan muhakemelerinden

merkum Ali

hcet Efendi zevcesinin kendisine adem itatmdan ve nzası hilafinda bild ruhsat sokağa
inden naşı darb eylediğini itiraf eylemiş olduğuna binaen yalnız bir lira cezay-ı nakdi
ifası cezasıyla iktifa ohıntmrştur, ( Postahane İ'Iam )
şehr-i ağustos ibtidasından bed'en ve itibaren ilan-ı ahire değin ettiyat-ül-zikr
·e posta sa'iyleri vasıtasıyla posta ihtilatı temdid edilecektir: -

köyü, Moni, Evdim, Pisuri, Alektora, Poli-tis-Hrisofu yolu, İstrornbi, Polem:, Çada,
Kisoneria, Peya, Katika, Arodes Truşa, Ora, Layi, Vavla ve Katodris,

mahaller için dahili posta paketleri dahi kabul olunabilecektir.

arın vakit hareket ve mevaselatları hakkında arzu olunan tafsilat bal c'ünrle
--...banelerden istihsal olunabilir.

müdür postahane-s cezive

.

l:HelHur
fi 14 temmuz sene 189'4

ŞUN'UNAT-I OSMANİYE
Cümle-i terakkiyat-ı osmaeiyeden bir zamime-i faika olmak üzere midfüi şehrinin
a gazile tenviri için imtiyaz-ı mahsus talep olunarak bu ba:bda nafıa nezaret-i celilesi
uğu evrak-ı havadis rnütalasırıdaa müsteban elmuştsr.
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üdellel ceziresi Krbrıs'm cesametine nisbdte bir rubi mesabesinde' olduğu halde·
~min-i

me'nus Hazret-i Abdull-lamithan saniden biri mütevelliyen her türlü

mezhur olduğu meaılifüha meşhud ve mesmu amiz ohmıştur;
dis Kibru" refikamız nazarında renz olunan perde-i zulmeti kaldırıpta bir kere

~i

· mıraniyyete atf-ı nazar edecek olursa gazetesini itiyad ettiğini türrahatle imla
vazgeçerek ceziremizin selamet ve saadet-i hali hakkında irae ve derpiş ettiğimiz
şitab edeceği şüphesizdir.

w York gazetelerinde mütalaa olduğuna nazaran elyevm-i memalik mahruse-i
Amerika miısyom:erlerinemahsus olarak 892 mektup mevcut olduğu giıbi bu
dahi yirmi bin kız ve mütebakısı erkek olmak üzere 43036 nüfus devam

HAV ADİS-İ HAR.İCİYYE
a hünkarı - Kalişya ve Bukavirre vilayetlerinde kolera layenkati devam etmekte olup,
'C

fiyat vuku' bulmaktadır.

Almanya - 18'93 senesi zarfinda Almanye'nm harici ticaretini mübeyyin cedveli bu
olunarak sinin-i sabıkaya nisbetle ihracet da 68500'00 ingiliz lirası terakki ve

2800000 lira tedeı:mi görülmüştür,

,ı

İtalya - anarhistler aleyhinde tanzim olunan nizam-ı cedid meclis-i mebusan

idan tasdik ve kabul ohmenrştur;
İtalya hapishanelerinde elyevm 2000 anarhist mevcut olduğu tahmin olunup bir
dahi peyderpi derbest edilmektedir.
Taymıs gazetesi muhabirinin eşarına göre papa ziyade hasta olup hayatından ümit kat'

oak derecesine gelmiştir.
Rusya - nefs-i Petersburgda kolera hastalığı şiddetle hekimferma bulunduğu ve şehrin
cihetine' sirayet ederek günde' yetmiş kadarrmısab vuku bulduğu evrak-ı havadis.

IRE k-ricatından müsteban olmuştur.
İngiltere asarbistlene imhası için ingiltere'den mhaniı ve diplomat smıfirrdan
kkep bir cemiyyet teşekkül etmiştir.

47

cemiyyettarafmdan

şibelertesisiyle

anarhiıstlerin imhası içim: hükümete maavenet

manya da geçen hafta zarfında gayet şiddetli yağmurlar nüzu] ederek iki üç gfuı
etmekle mezruat ve mahsulata hasarat-ı azime iras eylediği istihbar kılınmıştır.

umur hamııılesiyle ( sennaz ) a mütevcihen ingiltere' dea hareket etmiş olan, ( Diye )
bir İngiliz vapuru şehr-i Haziran-ı efrancının yirmi üçünde Fransa'run sevahil
· de Ka'in ( Ô'san ) adasına cihet-i garbiyesinde kın-aya oturarak şiddet telatumcl'an
nabud olmuş ise de vapur derininde mevcut bulunan onyedi kişi sahil selamete

(Japonya) devletinin kemal-i keremi ile tedarikat-ı harbiyyede devam etmekte olduğu
.y ) dan ( Taymrs ) gazetesine· ihbar olunuyor. ( Japonya ) devleti ( Kore)
darına (Çin) metbuatmdan çıkarak ( Japonya )nın zir-ı himayesine girmesini ve çin

lllderini memleketlerine azam etmesini ihtar etmiştir.
Mesele-i hadisenin artık selahen tesviyesine ümit kalmadığı için çin hükümetinden (
)ye yirmi! tabm asker sevkine· dair emrsadr olmuş olduğu "reytar" nam-ı telgraf şirketine

'da geçenlerde bir harik-i vuku bulduğu ve· pek çok hane· ve· rnegazelerin muhterik
ı-ııgu

yazılmış idi.

elerde görülen rafsi:lataınazara hari\-iı mezkurde vuku bulan hasarat yüz elli bin İngiliz
a baliğ olmaktadır.

( Macaristan )daı izdivec-e nizarai "medni"
· hayli ihtilafat ve müşkilatdan sonra geçenlerde Macaristan'ın meclis-i ayarımda 124 reye
127 rey He kabul ve tasdik edilen negah-ı nizamı lamiha-i kanuniyesinin havi olduğu
ad şunlardır:
Mevani' izdivac noksan-ı isti'dad-ı ameli:, fıkdani-i iktidar-ı cismani, sabavethafi,
bet-i rabıtası hususanndan ve bir kız bir adama varabilmek için evvel adamın zevcesini
reyahut bir' adam bir zevce-i mekühayl almak üzere zevcem telif ederler ise izdivaç
edememeleri keyfıyatmdan ibarettir.
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zevcat-ı memnu' olduğu meselfü mevaru' ma'tad:e-i izdiıvacı saiıle dahl bakidiF·.
ihtilaf-• din menınuiyyeti ve adem-i tenasüp hasbi ve nisbi mehzuriyyeti fesh edilmiş

bristiıyan ile mistiıyan olmayanı wasmda akd-ı izdivac tecviz kılımıştır.
Fakat ru'esay-ı ruhııniyyeden birisi mensup olduğİı kilise idôre-i rulıaniyyesinden
-i ruhsal etmeksizin kendisi izdivac edeme-z ise de şayet akd-ı nikah eyler ise ol vakit

-ı mecazat olunur ve şu kadar varki maakad-i nikahiyesi muteber kalır.
Maa baza papes veyahut rahip başka mezlıeb~ geçer ise ne akd-ı nikalı için talep
r

·yyete mecbur olur ve ne de mecazat altma alınır .

.un-u cedid talak maddesini dahi tecviz ediyor.
Esbab fesh-i nikah ise zevc veyahut zevcesi başkasıyla akd-ı ülfet ve muaşeret etmek
vesile ile ihtiyar ve fısk ve fücur eylemek ve zevcinden birinin diğerini bıı:almıak ve
· · e muamele-i baride ile darbe mütecasir olmak ve idam cezasıyla mahkum bulunmak
Jıukuk-u medeniyyeden i,lralmı mevcip olan beş seneden yukarı mecazete gınftar edilmek

nizamı dahi zevcinin yaşamları müşkil olduğunu yakın hasıl eder ve lıu da tarafından
· · n hukuk-u zevceytihetin edildiğini ve evladını bir takım muamelat-ı naıneşıuaye teşvik
·ğini ve eera' im adiyeden si•kırt ve buna memasil-i fez.abetden dolayı cezalandırılmış.

( Kıhns'ın Tefrikası)
müeBiı:fi
Nazım
Mucip Bey - güzel ama .. Buıs•'Y• gideli ne halde bulum,yorlaı,? Ona dair mabmıal
ılamadık. İnsana iki sett olsun bir şey y'azmak yok mudur? Yoksa bizi bütün bütün hatırdan

.ardılar mı?

Mediha Hanım ( hafif bir tebessüm izhar ederek gayet latif bir sada ile) Oh .. Ta

beyhude fikir! Ne yanlış zilıap! .. I)ibıya da Növberin sizi umıtabilmesi adim-ül-mıkiind>T.
Lakin biçare kız ne yapsınld pederi üras mihnetde, kendi ise vadi-i gurbet ve hasret de
puyandır. Allah için acınmaz mı? Şu hale yürekler yanmaz mı? Maa mafıh kariyn istarıbal' a

avdet ederler zannındayım.

Mucip Bey ( derin bir göğils geçirindisiyle)

Ab! .. Mediha!.. Halimi bilmezsin! Hi<ratı

belasına kolaylıkla dayanamıyorum! Günde bin defa ölüyorum! Ah.. Köşkü şu kızı hiç
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Belki yine evvelki halimde devam eder giderdim. Sen inanmazsa» ya? Fakat
· pek fena görüyorum!...
~

ııı ın.

Hanım ( Müteessii1ane bir' tarz ile kaşlaın:m çatarak )

ön, "Taş mı sandnı

tale mi sandın bedenim!" Allah aşkına bana ne vakit öyle. münasebetsiz sözler
· · ! Şükür olsun tali'iniız parladı, İşte valide ve peder hep amaHnizin tervicine
. O halde beş on gün daha sabır etseniz ne olur?
· · vardır ki şu hazin ve meyusiyyet, az bir zaman içinde hal mesudiyete tahavvil
ederim! Beyhude yere mu'azzab olmayınız!
ip Bey -Ne yapaymıı? Gönlüme hükmüm geçmez ki.; Düşünmemek istediğim
zihnim - :seyale-i barkiyye - gibi hemen o cihete müncezip oluyor'! Gece, gündüz
biınisali karşımda duruyor!
ediha Hamm ( Bu sırada içinden doğru kabarıp gelen hissiyat keder - engizi ihfaya
rikkat ve helecanla ) Ah!' Benim elmaz kardeşciğim Ah!'... O kadar acul olmayınrz!..
· in başı için biraz daha mümkün mertebe tahammül ediniz. Latife etmiyorum! Arz
madde ayn-ı hakikatdir.

Bu sebeple valideyi her zaman tasdi' etmekten geri durmuyorum. Ne çare ki Növber
değil, eğer burada olsaydı elbette rıail-i meram olurdunuz.
Mucip Bey-Heyhat!.. O hazine-i saadete benim gibi-Bedbahtdan ümitden madud

bir biçare nasıl muvaffak olabilirl İnsanda baht olmayınca hiç bir şeyden: istifade·

Mab'adıvar

zevcenıin rızayı rniicerridle-riyle mefarekat ve talaka ruhsat verilmez.

ıl memur nizamı huzurunda icra olunan izdivac muteberdir. Bunun için kilise de
a hacet yok ise de kilise nezdinde· dahi ımı'akide'ri nıiıkahlyyememnu' değildir lakin
-ı nizamiyeden evvelce icrası gayr-ı caizdir. Eğerçi bir reis-i ruhani tarafının memur-u
nezdinde akd-ı izdivac eylediklerine dair şahadetname göstermedikleri halde gayyir-i
et eylemiş olduğundan oezay-ı nakdi ve hapis ile mücazat edilecektir.

kanan-u cedid derhal ilan oılooacak ve fakat birisine mürürende desture'l-amel olacaktır.
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KISM-I EDEBİYYE
-Gazel
sermest-i sevda eyleyen o] maliktir hep
~ ·· güftügu aşıkınam delikşandır hep

· yar imİis bak! Ehl-i aşka kaoe-s maksud
mihrab-ı ebrusun hemişe secde sader hep

şale-i didara katlanmak kolay am.a
daman-ı temkini o hal-i fitne zader hep

pertev-i hüsniyle kat kat kanca-i tabam
-i alem ara serteser muacciz nürnadır hep!

en geldi derlerse inanme negaht-ı zütfünı
tan-ı harabatm sözü cümle hattedir hep

sen itimad etl Ben sabadan ettim istiknah
ey şuh-u rana hulk-u alem müpteladır hep

llisaz ahır her lahza dilde· feyz-i mevlana
çün güftügu aşıkınam delikşandır hep

Nazım,

Hanımlara Mahsus
Vesay-ı Hükmiıye·
İki şeye tabi' olmayın. Birincisi mezhep ve ikincisi namustur.
Namus ve afet-i adettir diıye telakki etmeyesin
Hüsn-ü halinden halka bahs ettirmek istersen kimsenin su-u halini bahs-i mekal-i
ittihaz etme
Kendinden büyüklerine halinden müteessir olma ve küçüklere nazar-ı istihkar ile
bakma
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İntikam arzusuna aldanma. Sana ofonan fenalığa karşı refik He muameleden büyük
intikam yoktur.
Beğenilmek için nezaket büyük şirrettir.
Halık bizi onunla halk etmiştir ihtiyac-ı alem bunun lüzumunu tezyid eder. İyi
söylemek içiını bimıci kaide' iyi: düşünmektir. Binaen aleyh çok dinle az söyle.
Cümleye ve ha-husus hizmetkarlara refik ile muameleyi mutad eyle. İnkisar-ı kalb
batlı olma. Oınıkwa kendim saydn fakaıt kendinden korkutma.
Müdahinlere kattian havala-i semi' itibar etme
Her hususta evvel düşün, soma karar ver. Adile' o1. Sana arz-ı hizmet edenlerin evvel
ömürde ondan istihsal edecekleri menfati nazar-ı dikkate al.
Ahlak-ı mezmurrra sahibi: blll1ID!1:an ve tezkiyesi bozuk olanlar ile Ho.tiılatdan hazer et.
Vakar ve itibarım muhafaza için daima akran ile mülakata çalış.

"Füsul-u Hamse'-] Hayat"
. Hayat çok imtidad etmez bir faciadır ki sahnelerse icra edilen dramlara kıyas olunabiliri
-i kara kader orada kimse, istirahat edemez. İyi, fena, zengin, fukara hepsi orada

-..,um eyler.

Facia-i hayatm birinci perdesinde insan doğar. Bir girdab-ı dehr arasından bir

-ı meçlrele doğru hatvezden ikdam olur.

İkinci perdede istişare edilir, meveudiyyet-i meydan aianiyyete ihrac olunur. Beyhude
ere, boş arzulara arz-ı ihtiyac edilir,
Üçüncü perdede bir meste-i tedbir-i şikenin, muhabbetin cihanın, huzuzat-ı
jımitezayideninı eleatıyla her şeye cesaret olunur. Şahralr-ı selametden uduJ ediiir. Ekseriya

r-ıamet-i ebediyyeye duçar olunur.

"

Dördüırcü perdede meserras-ı beyhndenie verdiği hemar-ı azerdeban olarak kale-i sair
ateşler ile dolar. Kibir, hırs, muhacemat-ı mütekebbirane, ıstırabat, fevc fevc kalıpta
tutmaya gelirler; .. Ba aralık hurşid şebab-ı gufop, eder. Kamer şeyhuhat-ı ufuk aray-ı tulne

Beşinci perdede' açıhr cisim ve fikr-i insaniyenin kesb-i inhitat eylediği, her gün, her

bir rabıtanın koptuğu görülür yine bu vakit bir takım tafekkürat, akval ile iştigal edildiği
hud olur. Lakin bu aralık perde iner. Temaşa biter,
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MÜTENEVVİ' A
Almanya da nev-i icad bir balon tecrübe olunmuştur. ( silindir ) şeklinde yapılmış olan
balon şimdiye değiın icad ve imal otını:an balonların kafesine· msbetle rüzgarın şiddet-i
a daha ziyade tahmmül edebildiği ve iki cihetinde bulurıan kanat şeklindeki
erin oalomı daha sehuletle istenilen cihete sevk eylem-ekte idi ki fora kılınan tecrübe
inde tezahür eylemiştir.
Bir Yem İfal

İfal kalesine müşabe bir kalenin bu kerre Kopenhakda inşası taht-ı karar alınmıştır.
ı.ıı,ennak mevkinin icaıbatıından olarak inşa olınıacak olan mezknr kaleden tekmil Kopenhak
· ile "Sund boğazı" ve isveç arazisinin bir kısım azimi gibi mevakı' ve mahalli
ne ve latife seyir ve temaşa edilebilecektir.
Kalenin temelleri su çimentosundan ve kale demir ve çelikten imal kılınacaktır, irtifai
eden ziyade· olmayacak ise de inşa kılınacağı mahal seth-i bahirden 30 metreye kadar

Bu kalede üç adet mnsemmen-ül-ızla'terasa

yapılacak ve bunlardan birincisi seth-i

en 30, ikincisi '60, üçüncüsü 108 metre irtifalarda inşa kılınacaklardır. Bunlardan başka
ıeraseden 3 metre· irtifada ufak bir rasathane ve re' sede dahi kuvvetli bir elektrik hane
olunacaktır. Masaraf-ı inşaiyyesi '800000 frank tahmin kılınmaktadır.

FAİDELiREÇETELER
~
Evlerde veya sair bir mahallede öteberi gezilirken kaza-i bıçak veya sair bir alet ile
yaralardan akan kam dindirmek için en iyi vasıta biırparça mayadnoz hemen bir
"nda dövüp yaranın üzerine va' etmektir kan derhal kesilir.
ib-i imtiyaz
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( Pazartesi )ı

sene3
KIBRIS
1310

Şera't-i iştira Lefkoşa'dan ma'ada mahaller için bir seneliği posta ücretiyle beraber
şilindir,
Nefs-i Lefkoşa için bir seneliği beş şilindir, ( Nüshası bir kuruştur.) Posta ücreti
eyen mektuplar kabul olunmaz.
Muhall-i müraca'at Kıbrıs ceziresinde Lefkoşa şehrinde Turunçlu da Osmanlı Kıra'at
Matba'ası umur-u idaile ve tahririye için matbaı'al nammaı müraca'at olunur.
Gönderilen evrak gazeteye dere olunup olunmamasından matba'a mes'ul olamaz.
tın behr-i satrından iki tekerrürü halinde bir kuruş alımr.
imdilik Pazartesi günleri neşrolunur )

ağustos efreneı sene 189'4 ( siyasiyyat, edebiyat, ve :fünundal'li bahseder ) 8' ağustos Rumi

İFADE-ÜL-MAHSÜSA
Gazetemiz menafi' islamiyeye hadim ve o vazifenin icra ve ifasıyla kaim bulunduğu
daima bu ciheti iitiızam ile beyn-el-ahal] mazereti dai ahvalin ıslah ve ihası hakkında: icap
n ve sayayı icradan geri duramaz.
Bunun için: bu nüshamızla her bk sahib-i vicdanı rehnadar etmekte olan baz" ahvalden
bahs ederek evliyay-ı umurun nazar-ı dikkat ve mürvetlerini celb etmek isteriz.
Ahali-i islamiyenie tebdil-i idareden biri duçar ve püyan oldukları tarik-i tedni ve
atalet ya'ni "neme lazım" diyerek alel-'amiye ittihaz edilen hal ve hareket ve bu suretle
etrafımızı istila eden gaflet ve cehalet bJzi layenkati' vadi'y-i hünnake sevk ve celb etmekte
olduğunu tasdik etmeyecek bir fert yoktur zannederiz.
Bir cemiyyet ki hatt-u hareketini tark-] selamete d?ğru ta'yin ve ati:siı için tedabir-i
lazımayı baia-ittihaz-ı rahat ve ma'işetini te'min etmez. Şüphesizdirki neticesinde çaresi gayr
ı mümküı:ı ye's ve perişaniye giriftar olur.

Müberhendir ki atalet kesaletle yaşayan bir kavim bir vakit de felah ve necate
müyesser olamaz.
Hristiyan hemşehrilerimizin

icra'ını hergün görülmektedir ki bunlar en ufak ve

ehemmiyetsiz bir madde de bile yekdil ve yek vücut olarak hareket ederek terakkiy-i ma'arif
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I

celb-i münafi" ve-l-hasıl ihtimalinden birun olan türlü mdü fikir ve emellerine muvaffak
için leyl ve nehr iştigal ile bir fedakarlığa ihtiyardan ihtiraz etmezler.
Ez-cümle ahali-i islamiıyesi acep cemiyyet-i milliye ve muhabbet-i vataniyye gibi
ilden fıtraten mahrum mu bulunuyorlar?
İslamiyet her bir hasa'isi ve hasa'ili cami' olmakla beraber ittihat ve· muhabbet
diğere a'tay-ı ınua'venetle terakkiy-i muarifve mü'erribe gayreti emretmez mi?
Boolan hep b:iıldiığimiız, ve ahval-i ceriyeye dahi agah ve mutali' olduğumuz halde' ne
· biz sairlerinden geri kalıyoruz? Ne için terakkiye hal ve tamin-i istikbale çalışmıyoruz?
için öyle bil" bab-ı hacet-i küşade bulunmaktadır ki her müracaatımız her makamda
e-i müşfikeden geçerek merci' mahsus aliyesinde ehemmiyet-i mahsusa ile mezher-i

Bugün ve her vakit için ceziremizin sahib-i meşru'una ya'ni hami-i osmaniyyenin ve
-i terk ve iadesini cidden arzu ve temenni ediyoruz, Lakin bu arzu ve temenniyatınnz
da mestur kalarak o yol da maddeten kuvvetli bir teşebbüs de bulunmuyoruz.
Havadis-i cezire· kısmında yazdığımız vecihle cezirenin devlet-i aliyeye ia' de
acağı şaya'sı zühur etmesiyle raniyyet görülmüştür ki bu da tabi'dir çünkü her akl-ı selim
"bi bir gün evvet adalet-i mübeşşiri olan esmanlı sancağının başında temevvue ettiğini
esiyle müftehir ve müsterih olacağı şüphesizdir.
İşte sadık osmanhların müttehiden çalışıp, metbu' mefhumlarının doğrudan zir-i cenah
tu cibal'el-felahına

dahil olmaları zamanı gelmiştir.

AHVAL-i 'ALEM
Çin ve Japonya arasında suret-i kat'iyye ve resmiyeden i'lan-ı harp edilmiş olduğu en
ma olunan telgraf'nameler me'aiindep müstebas olmuştur. Avrupa devletleri eksay-ı şark da
· muharebe zuhurunu men' eylemek üzere epeyce sarf-ı mesai eylemişler ise elcay-ı vukuat
sefek-i demnın önünü alamamıştır.

İbtidar eden muharebenin göstereceği netice hakkında Avrupa ceridelerinin mütalaat
ve tahminat» bir nokta da tevafuk eylemektedir ki

O'

nokta Japonya devleti bahren galip olsa

bile Çin'Iilerin kuvayi beriyesi bi-nihaye bulunduğundan en sonra Kore kıta'sından
Japonya'Iılarr mağluben çıkarmaye muvaffak: olacakları hususudur. Her ne kadar muharebe
başlamış ise de bile uzun uzadı devam edip gitmesine Avrupa devletleri tarafından müsa' ade
gösterilmeyeceği ve bir kaç müsademe-i beriyye ve' bahriyyeyi müte' akip tarafından tevessüı
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tarafeynin müsalasaya mecbur edilecekleri Avrupa gazetelerinin en kuvvetli
~dan

bulunmaktadır.

Muhaberenin şimdiki devresinde devletlerin bi-taraf kalacakları reviş halden
yor. İngiltere devletinin kendi taba'sıyla münafi'nin muhafazası için iktiza eden
tevessül etmekle beraber iltizam bi-taraf
Eyleyeceğini kariban i'Ian edeceği Londra'dan iş'ar olunmuştur.
Rusya'ya gelince giiıyaı ileride Çinı ve Japonya fütilafiına müdahale edeceği rivayet
uş ise de Petersburg'ca bu gibi şayi'at Bursa manevrası olmaktan başka bir suretle
· olunmamaktadır;
Fi-l-hakika şayi'at-ı mezkure zühur eder etmez Rusya eshamınm fıy'atlarınca asar-ı
· görünmüş ve ba'zıların nazarında şu keyfiyyet-i şayi'at-ı vakı'a da bir şernh-i hakikat
t

olduğuna delil olmak üzere telakki kılınmış ise de Rusya rnehafil-i resmiyesi Çin ve

a ihtilafına müdahaleyi suret-i kat'iye de red ve inkar eylemektedir.
Rusya da İngiltere de bala-hire bir muharebeye girişimin mecburiyetine duçar
ak üzere bu mes' ele de kernal-i' ihtiyat ve· iıhtirazile hareket mecbur bulunduklanndan
develetinde lüzum-u kat'i olmadıkça tebdil-i hatt-ı kareket etmeyecekleri bedihiyyadır.
Viyana daı tabi' ve neşr ohınaa ( KoresPondas Politik ) gazetesine Petersburg' da1ili
rilen bir tahriratın fıkırat-ı atiyesi ehemmiyet-i siyasiyeyi ha'iz göründüğünden bir
ati tercüme ve dere olunmuştur:
(Kore) ve Kore vuku'atı Rusya muhafil-i siyasiyesinde endişeyi mevcip olmakta olup
ile Japon beyninde·zühur eden muharebe devlet-i meşsr ileyhinin endişesini bir kat drum
id eyliyor.

Bu iki devlet arasında zuhuredç muharebenin.neticesi her ne olursa oltsuıııı Rusya'rım
"-afı'ne iras-ı mazeret edeceği şimdiden keşf olunmaktadır.
Japonya galebe eder İse Rusya müstemaiikatmın hududu başmda hükumet meşar-ı
ha gibi intizam ve iktidarı müsellim bir devletin buh:ınmasıelbette fa'ideyi mevcip
az. Bal-akis Çin hükumeti galebe eder ise nüfusunun kesreti ve memalikinin ve sa'ti
biyle birinci sınıfdan bir hükümet zi-meknet olabilecek bu devletin tezyid-i kuvvet ve
knet eylemesi Rusya'nıa menafi'ne hiçbir vecihle muvaffak düşemez..
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HAV ADİS-İ StYASiYYE
Tuzla iskelesine ceryan eden vakıf su Tuzla iskelesinde tabi' ve neşr olunan ( Asnos )
( Enosis ) gazeteleri iskeleye ceryan eden su hakkında: şu vecihle birer bend neşr ettikfe:ri

"Kasabamıza cesyaa eden ma:-i teziziın nazıs ve müdfuü Ahmet Nafrz Efendi'nin suyusı
ve intizam üzere mesaveten hüsn-ü taksim ve idaresince mesahid olan ikdam ve
etinden dolayı hoşrıute ve memnuniyet-i umumiyeyi kazanmış olup' efendiy-i muım
in himmet ve mesoiy-i cemilesi hakikaten şayan-ı takdir ve sitayiş-i muvadden
!lıhmmaklaı ammenin memııımıiyyet ve şükraniyyetini maa-l-iftihar neşr ve- i'Ian eyleriz."
Efendiy-i mumi ileyhin ve kana'at-ı kamileyi ihraz eylemiş olmasından memnun

Şehrimizin suyu koca bir belediyenin taht-ı idaresinde bulunduğu halde ahaliyi hoşnud
kani' etmek şöyle dursun her türlü şikayete sebebiyyet verilecek icra'ar gayr-ı layıka eksik

Ceziremizin samb-i meşru'i develet-i aliye-i osmaniyeye i'adesi mukaerir
duğuna da'ir beyn-el-ahali bir şayia' devran etmektedir.
Evvelki nüshelenmızla bu babda irad ettiğimiz mütala't ve mütalebatırruz üzerine
ia-i vakıa'nın hakikate mukarren olması me'muldur.
Binaen aleyh şayia-i mezkurenin zuhunıyla ahalide görülen fert meserret osmaniıhk
· iyatının - lehü'l-hamd- mutantıyla o hissiyat-ı aliyenin da'ima uyanık olduğuna delalet
ediğinden osmanlılar için mevcib-i fahr ve mehemdetdir.

Müsteşar-ı velayet mister Heri Tomsun önümüzdeki altı man müddet me'zuniyyette
iletere'ye azimet edeceği ve müddet.gaybubeti zaefinda birine defier-i bakam re'iisiı
ıdan Yung vekil ta'yin kılınacağı mevsuken istihbar olunmuştur.
Bir kaç gfuı evvel barutcu zade izzetli vasıf Efendi' nin kapı harcında: mücedden biina
inşa ettirdiği konağım ihrak etmek maksadıyla iki kişi hane kapısından içeri ateş vaz'
eri bekçi tarafindan görülmekle derhal söndürülmüştür.
Bu sırada firar eden mütecasirler kim olduklar tanılamamış ise de başlarında Şapka

duğu bekçi tarafından görülmüş olduğundan bu cinayet islam tarafından irtikap
adığı şüphesizdir. Polis kemal-i keremiyle tecessüsat ve tedkikata girişmiştir.
Bundan iki ey makdam Değirmenlik de maktulen cesedi bulunan: Kasti nam-ı
iyanın katli karye-i mezbureli Pavli nam hristiyan olduğu lede't-Tahkık anlaşılmakla
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eme-i kat'iyesinin icrası cezasınm tertibi ceza'iye meclisine atf olundnğuee mevsesae
olunmuştur.
Magosa kazasında ala-el-husus kaza' -i nıezkure tabi' Karpas nahiyesinde tekalif~i
tahsili için tahsildarlar tarafından ahaliye karşı i 'tisafkarane mu' ameleler edildiği
kte ve geçenleri Ayanikola karyesinde vergi vesa'ireden dolayı hükümete medyun
ar haneleri sekeflerinden mürtekalan çıkarılarak tahsildar tarafından satılmak da
idare hanemize' bildirilmektedir.
Hükürnet tarafından bu gibi icra'at kat'iyyen tecviz olunamayacağı gibi adalet ve

.-ımete dahi külliyen mugayir buhmduğundars hey'et-i velayetin nazar-ı dikkat ve·

Bir Kaza-i Facia'
Geçen Cuma'rtesi gün Lefkoşa da Ağomonun hanında odanın birinde duman çıkmakta
hancı taratindaa göriMmekle odaya girilerek derununda yani nanr-ı hristiyan ayak

• le dururken ayağından başma kadar alev içinde yanmak da olduğu görülmesiyle derhal
su İle sôndürülmüş ve merkum hastahaneye nakl olunmuş ise de müte' essiren vefat

( İ'lmı-1 Resmi)
-KARANTİNADeftere Poli ve kariçe kala' ile muhal mezbure beyninde' vakıa" sevahilirıderr doğrudan
ya vürud eden Kafi-i serfa'inin Tuzla da beklenmek üzere beş gün karantinaya vaz'
eleri cenab-ı ali-i velayetinden "1879 senesi karantina nizamindmesi" hükmünce ha'izi
dukları selahiyyet ve me'zuniyyete binaen emir buyurulrnuş.
Ba-emir asılı imza olunmuşne.
Müsteşar-ı velayet
Karlı Das Hari Tomsun
Fl 6 Ağustos sene 1894
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(İlaa-ı Resmi}
KARANTİNA
Marsilya' dan ve mamıara denizinin Mudanya daıhif ve Tuzla dahil olmayarak
doğruya vürud eden kafi'I sefa'inin Tuzla da icra kılınmak üzere yirmi dört sa'at
• 'en "1879 senesi karantina nizamensmesi" hüzmünce ha'izi bulundukları salahiyyet
iyyene binaen emir buyurulmuştur,
Ba-emir asılı imza olunmuştas.
Müsteşar-ı velayet
Karii Dağ
Hari Tomsun
fi I5 Ağustos sene 189'4

MUHARRERAT
Limasol kazasında ceryan eden maı'-ı lezi'zin böyle eyam-ı sayef ve· hasede teklili ve·
· kasaba sudan dolayı duçar oldukları mezayekadan naşı belediye tarafından mezayeka-i
·ımn defa' ve· izalesi için bir care aramak üzere su keşif me'muru namıyla bizat celp
· ve su olan mahalleleri keşf ve mu' ahirde bir su bulunamamış olduğu halde kasabanın
· bahçe kuyularım mu'ayenesinde o civarda se bulunacağmı haber verip lazım gelen
u baltanzim belediyeye takdim etmiş olduğundan iki ay evvelinden ve kasabanm
cihetinden Hacı Şakir Efendi'nin tarlası deununda dolap kuyusundan büyük kuyunun biır
hefer ve usta başında yirmi üç adet dahi ufak adi kuyular hefer olunmuş ve zikrolunan
kuyunun suyu kesterle zuhur etmesinden aşağı dahan urulnp kazdırılmasma mani' küfü
uğundan suyu dışarı alınıp aşağı kazdınlmak üzere ingiliz'li tacir muteberinden
· cenaplarmın ufak su makinesi eelb ettirilip mumi ileyhin nezaretiyle mahail-i
~

·e vaz' olunarak üç günden beri dereke mezkur makme işlettirilmek de ve mezkur
IIUdan su alındıkça "amele mezkur kuyuyu kazıp aşağı indirmek de oluğu ve kasaba-i
...

-uıs;;nin

ve kasaba-i mezkurenin nüfusuna nisbetle sa'at de nüfus başınadört kıye su

etmek de olduğu mümaileyh vilyemi Efendi'nin ifade .. i vakı'asından anlaşılmış ve mar
yan yirmi üç adet kuyular delinip suları yekdiğerine ve büyük kuyuya geldiğinde pek çok
na'il olanacağına vasıl sa makinesi Avrupa'ya sipariş olunmuş ve· büyük iki yüz adet
··· lirasına iştira olunmuş ve yakında geleceği muhakkak idi ki veleh-ül-hamd velminnet
a-i mezkure sn müzayekesinden halas ve rehayat olacağı izhar bulunmakla aldığım bir
meşruh-u ma'lumat üzerine arz olunur.
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ŞU'ÜNAT-I OSMANiYYE
Zat ma'arif-somat hazret-i hilüfetpenahının cülüs-u meyamin me'nusinden biri
e kadar memsliz-l teşkil edildiğ] ve bunlara devam eden talebe ve şakirdeniın adedi bir
karip bulunduğu tanzim olunan bir istatistik den müsteban olduğu dersa'adet-i evrak
· sinden menzur nazar-ı mütala'amız olmuştur.
/

Müddet-i kalile zarfında bu kadar mekatibin teşekkülü maddesi ülkeyi Osmaniyeden
·· ve terakki-i ma'rifuğluna. Sarf mesai ve ihtimam olduğuna bir delildir ki bu
akiyetden dolayı böl-umum-u islamiar ifay-I teşekküründen acizdirler.

Lezziye de bir liman inşası zamnında mahalli mu'teberanenden rıfa'tlu Kasım Şevaf
Yusuf Salih ve Miha'il Sa'ade Efendiler ile refikası tarafından bir imtiyaz talep edildiği
'adet-i evrak havadisinde mütala' olunmuştur.
Bu bab da icra eylediğimiz tahkikata nazaran mümi İleyhma yirmi beş bin lira
ye ile bir Osmanlı Anonim şirketi teşkil edeceklerdir.

( Kıbrıs'ın Tefrikası)
müeUi::fi
Nazım
ımtanenin yaemıla yahaz Mediha Hamm kalarak, peder ve valide mağmum bir smmt
ilinde dışarı çıktılar, diğer bir odaya girdiler.

manzara-I ha'ilenin gönüflerine bahşettiği te'siratta her biri odanın birer köşesine
~

"'· lurcasına düşüp birkaç dakika müddet alem-i elem ve hayret içinde akldılar!

iihayetNuriye Hanım'rn hıçkırıkları arada devam eden sükutu ihlal etti!

Hüsrev Efendi olduğu mahalden kıyam ile zevcesine hitaben dedi ki: "Hanım! Keder
etmeyiniz. Hamd olsurrMucip de merak edecek bir şey yok. Vakıa' biraz harareti var, sıtma
"bi bir hal olmalı. Her neyse inşa'allah bir yeni güne kadar def olur gider!"
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Nuriye Hanım ( gayet mukedder birtarz iıle) aman efendim! Ne söylüyorsunuz?
siz, epeyce dikkat buyuramadınız? Ah ... Yavrucağımın vücudu ateşler içinde yanıyor!

ma'ade ne dereceler de zayıf ve bi-tab olduğuae görmed.imz mi?

Hüsrev Efendi ( zihnini teşviş eden binlerce efkar-I müdehaşa ve muğlakayı tabi' de
arak hayli bir şaşkınlıkla ) evet, evet! Gördüm. Anladım. Ey ... Acaba hastalrğmm
bir sebebi mi vardır?

Nuriye Hamm -Ah ... ma'hım ya?' Gönül belası! Mamafih şimdi ki halde çocuğum
la olduğu 'arz-ı cismaniyeye layıkıyla bakabilecek bir tabip lazım.

Gerçi Mucib'e hayat taze bahş edeeek en rnü'essir tabip· Nevber'dir! Lakin ne fa'ide!
da bir türlü İstanbul'a gelemiyor!

Hüsrev Efendi ( muzdaribane ve şikayet-İi amiz bir tavır ile haykırarak ) Aman yarab!
nasıl felaket! O hasbada Mucip'in gözüne nereden görünmüş! Allah cezasını versin!
ıza işler açtı, rahatımızın insilabına sebep oldal Zannedersem şu haller, hep benim bir
mah müddetle bal-mecburiye mağnisade bulunuşumdan ileri gelmiş şeylerdir değil mi?

Ben bınadan gitmezden nmkeddim çocuğun hiçbir tarafa alakası felanı yoktur Melek
· da'ima dersleriyle, yazılarıyla iştigal eder, dururdu. Şimdi ise orta yere bir muhabbet

'elesi çıkıyordu!
iye Hanım ( mekanetle) gençlik hali bu ya? Tabip olunmaz.

vber'i bir kere görmüş, tabi'atıne muvaffak düşerek beğenmiş! O da bunu seviyor! Hasıh,
· ruh yekdiğeriyle i'tilaf etmiş olduğundan ahının irtibat ve imtizaclarına ta'riz

Maba'dı var

Mezkur limanın planları mahalli nafıa' mühendisi Rıfatlu Sami Efendi tarafından
tanzim olmımtışmr. Limamn ıslahı için tevsian ve ta'miren on hektardan on iki hektara kader
olacaktır.
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ma' ada her türlü sefa'in barınabilmek için liman tektir ve, ta'rnik olunacaktli:r.

Konya'dan yazılan bir mektup da orada zeha'ir fiya'tmın fevk-al-ade terfi ettiğini
olunmaktadır. Mahaılli belediye idaresi bu terakkiye karşı: ittihazı lazım gelen tedabiri
ile meşgul imiş.

HAV ADİS-i HABERİYE

Yunan hükumeti ile dayinler vekilleri arasında ceryan etmekte olan müzakerat bir
inkita'a yüz tutmuşken geçen de tekrar müzakerata girilmiş ve bir dereceye kadar
i'tilaf imkanı hasıl olacağı ümidi kesb-i kuvvet etmişken Fransız dayinleri vekili
( Orenştayn ) şera'it i'tilafiyeden birisine i'tirak edildiğinden bu defa' da müzakerat
münkati' olup dayinlerin vekillerin Atina da rnürarekat eylemişlerdir.
"Harik-i Ha'il"
Amerika da Kanada kıta'sma ( Aşland) kazasında ka'in büyük ormanlar da geçen
günü harik-i zühnr ederek: huoub eden rüzgarın şiddetinden naşı etfası mümkün
ış ve ( fiblis ) kasabasına dahi sirayetle on altı haneden ma' ada ebniye ve dükkanları
·· olmuş ve nüfiısea dahi pek çok telefati ve diğer karyelerde da.hl harikden bir hayli

Bu harigi ha:'ili ihbar etmek üzere keşide krlınan tdgrafuamenin vfuud edildiği sa'ate
ormanların hariki etfa olunamamış olduğundan civar karye ve kasabalarda sakin
anlar hane ve me'valarının terk ile bilad-ı ba'ideye ilticaya mecbur olmuşlardır.
"

Rusya hükümeti Sivastopol limanının ehemmiyetini tezyid için pek ziyade sarf-I
·, etmektedir.
Sivastopol'daki inşa'atının hitamını müte'akip orada iki kıta' zırhlı ile üç kuruvazör
ına başlayacaktır.
Bununla beraber müdafaa-i sevahile-i medar olan istihkameti dahi tevsi' etmekte olup
un kumandanlığını karim limanı kumandanlığına havale eyleyecektir;
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.. ·· fiıye ' tmın yuzı
·· de kır k· derecesıne
·
. terakk»
· -1-1'-:, ettığı
·-· Lon,dra 'd
a 'd en köomuru
, a 1!·1 an-ı

Petersburg' da bir müddetden beri şiddetle icray-ı ihkam etmekde o}amı Kolera hastalığı
kesb-1 hiffet eylemiş ve en sonra neşrolunan cedval-i resmi mucibince evvelki hafta
vuku'at altı yüz yetmiş doluze baliğ olmuştur.

Londra 4 Ağustos
( Esaa ) civarında maığhıp· ol_dul<lan hakkındaki rivayet tasdik olunsr,
~fnaınedeki

( Esan ) kelimesinin (Paçan) olacağı mağlunıındur.
Berlin 4 Ağustos

Japonya kükümeti Japonya tarafından Çin devletine karşı i'lan-ı harp edilmiş
u resmen Almanya devletine bildirmiştir.

Londra'dan verad olan ma'lumata göre şehr-i mezkurde mukim Japonya sefiri dahi
matbu'ası tarafındas Çin devletine karşı i'lan-ı harp edilmiş olduğunu lord ( Rozberi

( Tayrms ) Gazetesi bu günlerde İngiltere hariciye nezareti ile şehr-i mezkure mukim
a ve Çin sefirası arasında muhaberat-ı ceryan ve mezkur sefirler ile devlet matba'ları
pek çok telgrafnamele te'ati edilmekte olduğunu yazmaktadıe.

Kısm-ı Edebiyye
*'

Gazel

e muris-i ekdar değildin evvel
· •· hatrıma değildin evvel

gönül kırmayı bilmem sana kim öğretmiş
bana karşı sitemkar değildin evvel

dın haber-i 'aşkımı neşr etmekden
siz, kaşif-i esrar değildin evvel
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çıkmaz idin, hafz ve kfu eyler idin
· hiffet mihvar değildin evvel

· reşk ile- efkanm:ıı zırlatmazdm
· sohbet ağyar değildin evvel

'aşkıma, duyduk da fona teni
sermay-i güftar değildin evvel

i hisnins bimim ki nasıl mahv etti
dil, Kabil-i ızrar değildin evvel

-i nazım rüşdi çekemez şimdi, fakat

idin hatrıma bar değildin evvel
( Fazl-el-Ayua ala-ül-seyvf laahasa Kıtlet-i velem tebriz miır-el-cefan )
-i Arabi'sinin meznunu muhtevi bir kıt'a
Wmımımm! Çeşmini şemşire kim teşbih eder
i çeşm-i siyahın teyiğ kıt'adan beter
çıkmazsa kınmdaa hükmüı yok, te' siri yok
uğu yerden gözün erbab-ı kalı katı eder

KIT'A-İ 'AŞKANE
1 ve hikmet cünun imiş, bildim
'il oldum şuı gizli "irfana
ar iken serde-i şüriş sevda

Ermenakali
Hasan Rüşdü
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İHTAR-I MAHSÔS
· ,e ebevne kaydolunan üçüncü senesinden şimdiye kadar çıkan nüshaları
an ehazz ve kabul edenlerden ba'zılan birkaç defa'Iar ihtar o1lll:lildnk:lar halde henüz
bedelini tesviye etmedikleri maa-ı te'essüf görülmektedir, Malumdur ki bir gazete
olduğu bir memleketin ve milletir» her forsu da hadim-i hakikisidir. ( Kıbrıs ) dahi
l-vecve menafi' İslamiye namına mü'esses olduğu için o vazife-i nazifenin icrasıyla

f ve ka'imdiır. Lakip şüphesiz devam ve terkisi masarif-i tab'iyyesinia ifü ve
iyle hasıl olacağından ebevne bedelatının vakit ve zamanıyla tesviyesi lazımdır. Binan
ar ihtar ve iltimasa hacet bırakılmayarak verilmeyen ebevne bedellerinin bir gmı
yarına himmet olunması mütemnadır.

Sahib-i İmtiyaz
Kufi-zade
Mustafa Asaf
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<Pazartesi>
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Şerait-i iştira Lefkoşa'dan ma'ada mahaller için bir seneliği posta ücretiyle beraber

Nefs-i Lefkoşa için bir seneliği beş şilindir. (Nüshası bir kuruştur) Posta ücreti
en mektuplar kabul ohmmaız.
Mahall-i müraca'at Kıbrıs ceziresinde Lefkoşa şehrinde Turunçlu'da Osmanlı
ane Maıba'ası umur-u idare ve tahririye için matba'a namına müraca'at olennr.

ilen evrak gazeteye dere olunup olunmamasından matba'a mes'ul olmaz. İ'lanatın
iki tekriri halinde' bir kuruş abmr.

<Şimdilik Pazartesi Günleri Neşr Olunur >

ıs Efrenei Sene 1 S9'4 <Siyasiyat, Edebiyat, ve' Fünundae Bahseder> 16 Mayıs, Rum-i

İFADE-ÜL- MAHSUSA

••
Cezirenin Ahval-ı Ziraciyesi

Cezirenin başlıca zira'at ve servetini: teşkil eden buğday ve arpanın fiyatına seneden
:ye darı olan tedenni mes' elesi ceziremiz ahalisini şu aralık her şeyden ziyade
•• Iürmeye mecbur ediyor.
Vaktiyle bu mahsulatı harice iyi fiyatla füruht ederek iktisab-ı servet alışmış olan
ırı.ireınizin bu rnen'-i serveti bir iki seneden beri korumaya başlamıştır;
Bundan evvel nüshalarımızın birinde tafsilen beyan olunduğu vecihle bu mes'ele
ın her cihetinde dahi revnüma olup, erbab-ı dikkati bir çok düşündürmüştür, Bunlarını
ahat ve istitla'atı neticesinden anlaşıldığına göre buğday hevayic-i zaruriye-i nev'-i
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in ve arpa, isti'rnalat-ı saireden sarf-r nazar, hayvanat için en mü.him ve elzem olduğu ve
atı da bi nihaye bulunduğu halde yine fiyatının seneden seneye tenzili yalnız bir şeyden
ediyormuş ki o, da bir asırdan beri buğday ve arpa yetiştiren memleketler miktanme

dan kırk elli sene evvel Amerika'da ve kıt'at-ı sa'irede birçok memleketler var idıi
ahalisi zira'atın buğday yetiştirmeye mahsus olan kısmıyla iştiğal etmeyip havaric
leri için iktiza eden buğdaylarr hep· haricden celp ve istihlak eylerdi.

O zamanlar buğday zira'at ve ticaretini kendilerine sermaye-i mahsus ittihaz etmiş
eketler yetiştirdikleri buğday yetişmeyen memalik-i fürnht ederek te'min-i istifade

Feva'id-i 'umumiyeden beride ihtiyac-ı 'umumu ile mütenasib olmayacak suret-i
hasıl olan her şeyin vefret vak'ası bal-ahire fi.yatının sebeb-i tenzili olacağını mübin

ı-ugwıdruıı işte· buğday ve arpa her yerde bu ka' ide· hükmüne etba' en fiyatea gfuıden gime

Şu mahsulata 'arz olan şu tedenni-i fiyatdruı cezirenin ticaret ve zira'atr dahi

Şll1'

· istiknahı zamanında yazılan şeyleri söylenilen sözleri suret-i mahsusada nazar-ı
almak lazsaıadandır.
Ahalinin vasıta-i ta'ayyüş-ü müstikilesi zira'at olan ve mahsulünün kısm-ı kilis
ve arpadan "ibaret bulman ceziremiz için buğday ve arpanın fiyatlarına 'arrz olan
· yüzünden hasıl olacak zararları cebr edebilmek üzere yegane tedbir, fiyatının
isinden dolayr evvelki kadar faidebahş olmayan mahsulat yerine yetiştirilmesinden
i 'azime melhuz bulunan mahsulatı vücuda getirmeyi sa'y etmek maddesidir. Demek

ki buğday ve arpa tarlalarımızdan evvelki kadar istifade edemiyorsak, bunları zeytin,
tud, badem veyahud diyer bir m3:tısul tarlasına tahvil etmekliğimiz ve yalnız havaric-i
· emizin tasviyesine ve bir de harice feruht edebildiğimiz miktara mu'adil olacak kadar
y ve arpa yetiştirmekle iktifa eylemekliğimiz behem~hal lazımdır.
Vakr'a cezirernizde fünun-u cedide kava'idine muvvafak olacak surette zira'at icrasına
ve aşina rençberler yok ise de evvelcede 'arz ettiğimiz vecihle bir vech-i meşruh
ın husulüyle te'min terakkisi usul-ü 'atikaya tevfikan icra etmekte bulunan köylülere
atce te'min-i istifade hangi esbaba tasvil ile olduğunu epeyce anlatmak sayesinde
~ün

olacağından efkar-ı 'acizanemizce köylülerimize o hususu anlatmak üzere Iktiza-yı

icrası lazım gelir.
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Ormandan ihrac ederek zeytin ve lıamb eşean gars, etmek isteyen zira'i hükümetten
istihsalı için türlü türlü su'ubet ve müşkilata duçar olmakta olduklarından çünki ruhsat
için merci'ine taariren müraca'at ohmmak lazım-oiduğundan bir köylü merkezi
e gelerek vakit zayi' etmeye ve masrafa duçar olmaya kudreti olamayacağından baltabi'
garsına rağbet gösterilmemekte olduğu istihbar' olunmuştur. Binaen 'aleyh bu bahta ehl-i
teshilat ve mu'avenat i'tası hususunda seyyar orman me'murları tarafından her

ğı karye· ahalisinden talih olunanlara ruhsat i'ta edileceği i'Ian olunur ise ahali-yi eşear
kemal-i kerimi ile rağbet ederek bir müddet kalile zarfında pek çok eşcar
· ileceği bi iştibahdır,

AHV AL-İ 'ALEM

Osmanlrlann terakkiyatı ve bu terakkiyatın ecnebilere takdiri

'Osmanlıların ve memalik-i mahrusa-i şahanenin her hususta kesb ettiği terakkiyatın
o yolda mütemadiyen kat'i ohınarr mesafenin dünyaya ihbar ve ilanı emrinde Avrupaı
leri tarafından vukubulan neşriyat hak kuyaneyi mütalaa edip işiten Osmanlılarca ne
eler de ba'is fahr ve mehemdet olduğu muhtac-r izah değildir.
Memaliki mahruse-i şahaneyi ve bittahasus payitaht saltanat-ı seniyeyi ziyaret eden
i erbae fenni cülus miyamin me'nus hazreti hilafet penahiden biri tesir-i nemayı husul
terkiyat-ı azime hakkında neşrettikleri mükalat ve asarda memalik-i mahrusa-i şahanenin
· hazın ve tevali-i terkisi emrinde hakkaniyete tevfikan o derecelere mütalaat serd ve
ediyorlar ki Osmanlıların bunları okuyupta bu asır muhasen hasrın idrakine nail
arından dolayı Cenab-ı Hakka arzsr teşekkürata bir kat daha muvazabat etmemek kabil

Bu cümleden olarak Avrupa gazetelerinin bazılarında "memalik-i mahnıse-i şahane
ilinde terakkiyat-ı sena'iye ve tezayid-i servet" hakkında neşrolunan makale-i hakikat
e bilhassa memnuniyet ve mefhur-u temzi mevcub olmuştur;
Makale-i mezkurede zat-ı şevketsemat hazreti Hilafetpenahinin cülus-u hümayun
~ı,em

mekrun malikaneleri ile· beraber dahil memalik-i mahruselerinden bir devre-i

ide-i tüyuzat başladığı beyan olunduktan sonra şimendifer, şuse, liman, rıhtım gibi inşaat
küşad olunan fabrika ve sanayi ve ticaretin terkisine hadim-i tedabir yıkan ta'dad ve
ardan her birinin hasıl ettiği nefayic-i irade' ve izah olunmuştur.
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Muharrir makaıle ba'de dersa'adetde keşadi muktaday fermanı terakkiyat nişanı hazreti
nahide olan umumi serkinin ehemmiyet-i harikasını dermeyan ederdek, Avrupa ve
'dan bu sergiyi ziyaret için pekçok zevat geleceğim etyaa etmiştir.
Makalenin hatmesinde Avrupa sermayelerinin memalik-i mahsuse-i şahane dahilinde
· emrinde vnknbula» teşebbüsatın hası] ettiği nitayic-i hasneyi dahi beyan ederek
.yedardm inzar-ı dikkatini hu hususa davet eylemiştir.
Avrupa gazetelerinden sai'kai' rastekuyu ile bu gibi neşriyat-ı müsaadede bulunanlar
ilik saffetinin istilzam ettiği şi'ôr-ı hakkıperüri

ve bi tarafeyi halz bulunduklarını ve

at-ı sani-i Osmaniyeniın mesa'i terakkiperveranesini

takdir ettiklerim isbat etmişlerdir.

FRANSA UMURU

Fransa memaliği ta'bi'-i maarif ve sanayi olduğu misilli hazine-i servet umumiye dahi
olunabilir ise de hifaki oradada bir çok fark mütesade mevcud bulunab anların ihtilafat ve
katı Fransayı daima bihazır etmekde ve dün bir fırka ve bu gün başka bir farksa bir takım
ab-i garibe ile meyahna atılıp çok defalar ihlal-i emniyetle kanlı mücadelat
bulmaktadır.
İşte bu defada Fransa'nın (royalist) yani- kraliyet tarafdaranı bir müteyenni akdiyle
uriyet aleyhinde ecray-ı nümayişte başlamış ve İspanya'da bulunan Prens "Deparis" bir
f keşide ederek kendisini kral ünvanı ile tesmiye eylemiş oldukları ırak havadüne

Bu hal yeniden Fransa hükümetini bir belo cehtine getirip inzar ehemmiyeti celb

Velhasıl Fransa'nın 'amirane ve.servet-i mülkiye ve ihaliyesinin medeniyyet-i
zatiyesiıyle beraber her da'im birer sa' ile içinde buhınmaktadsr,
Şu halde ( ıarahte-fiddünya)

HAV AoiS-i MAHALLİYE

Haşmeti İngiltere kraliçesi ve Hindistan İmparatoriçesi hazretlerinin veladeti
Geçen Perşembe' gfuıüı haşmeti kraliçe hazretlerinin yeum-i veladetine mütesadif
olmakla böl-umum deva'ir-i resmiye yevm-i mezkurede ta'til eylemişti. Gecesi yevm-i
veladetin şerefine' olarak daı''ire·-i vilayet de bir ziyafet-i keşide olunarak ru'sa-i eklam ile
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kavania-i 'azaları hazır bu1uooıuşlaıdı. Leyle-i mezburede belediye· da'iresiyle
ler ve me'mureyn haneleri ikad-ı kanadil ile donatılmıştı.

Bu akşam yine kraliçe hazretlerinin şerefine olarak da'ire-i vilayet de bir bali?ı
· . Bu balüye ru'sa-i 'alimeye ve ruhaniye ve mütehayyizan belediye ile büyük ve

-umüm me'rneıreyn davet olunmuştur;
Üç ay devamdan sonra meclis-i kavanin nihayet geçen Çarşamba günü sene-i aıiyeye

İstihbaratımıza nazaran teklif'olunmuş ve teklif olunmak üzere bulunan bir çok kanun
sene-i atiyeye atf vete'hir olunmuştur.

Kıbrıs ceziresi baş adliye müdürü mu'avini hakim (Paimidilton) dersa'adet-i İngiliz
su hakiminin me'zunen

müddet-i gaybubeti zarfıında konsulatu hakimliğins bal-6:

etmek üzere geçen Nemse vapuru ile dersa'adete mütevecihen buradan hareket

Baf kazası komiseri mister core ismis bu kere me'zunen İngiltere'ye 'azimet ettiğini
'avdetine değin birine vekaleten müsteşar da'iresi baş da'iresi baş katibi Mister Benet
olunduğu ceride-i resmiyede mütala'a kezarımız olmuştur.

(Dina'etin Bir Nev')

Lefkoşa'da Ayasofya Cami' şerifi önünde kayyum başı Hacı Kamil Efendi'nin
· yle vücuda getirilen ufak bahçe, cami' şerif mezbure ne kadar bir ziynet ve letafet
k de olduğunu tezkare hacet yoktur.
Numa ileyh refiki Muhammed Efendi ile bu bahçeciğin da'ima terakkiyesine çelışıp
-ı sa'ire meyanında ezhar-ı latife garsma himmet ederek bundan bir müddet evvel

-i mezkure de bir fol ağacı devretmişler iki ki bu ağaç hakikaten cema'atin nazar-ı
· · celb etmek de idi. Bu kere idarehanemize ma'alte'ess'üfverilen

ma'lumat-ı

aye nazaran mezkur fol ağacı geçen gün kasden gövdeden kesilmiş olduğu
üştür. Ayak basamaklarından anlaşıldığına göre bir gece evvel geç bir vakit de birisi
lıkdan içeri atlayarak bu dinô' eti irtikab etmiştir. Her ne kadar mütecasiri meydana
aınamış ise bu yolda irtikab ettiği dina' etin mücazatına gün duçar olacağına şüphe
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Limasol da rıeşr olunan "Sa}fenaılcis) refikamız "Fon Dis Kipro" gazetesini taklit
I

ceziremiz ahali-i islômiyesi hakkında, zikrinden ictinab ve te'dip ettiğimiz, bir çok
'ibaret 'azüyat irtikabıyla sehabetine çahştığr tarafın kabahat ve btıduyyetine
kamil etmek istiyor.
Refikamız "Zaman" gazetesi işbu "uzviyat ve neşriyata suret-i nazkônede bir cevab-ı
iştir.
Bu nazik cevap <Salpinks> refikamıza tesir· eder yani hatasım kabul ve sukutu ihtiyar
bundan böyle iktifa ederiz.
Lefkoşa' da eski hükümet konağımın yeniden inşası metsur buhmnp buhınnradığr

i kavanin-i islam a'zasından Barutçu Zade Rıfatlı Vasıf Efendi tarafından irad olunan
· muhtae olduğu mesarif-i kilfiyeye nazaran· yeni bir konağın inşasına der 'abideye
· bu sene muktedir olmadığını canib-i 'ali-i müteşariden beyan olunmuştur.

MUHARRERAT
(Kıbns)'ımızın geçen nüshasında ittihadı da'i bendi keval mahzuziyetle o kadem ve
im-ül-kafü hey'et-i tahririyenize teşekkürler ettim.
Lakin evvel ba:bda hasıl ettiğim sürur-u teessüf ederim, çok devam etmeyerek mübdil-i
ve fütur olmuştur.
Şöyle ki geçen gün bal-tesadüf bir mahalde_

kendi kendine filozofluk ve diplomatik

mı vermiş ve halbuki cahil ve nadaniden başka bir safir haiz bulunmamış _ bir şahıs
iyle konuşmakta iken bahşı birden bire hükümetlerin idarelerine intikal ettirerek türlü
fakat pek vahi ve' münasebetsiz mübahasata
girişti.
lo
Bu adam, ki eşkal ve kıyafetine bakılırsa sureti dena'ati tavır meşvan cehaleti irae

anlılar hakkında vicdanın tahammül edemeyeceği tecavüzatla bir takım kelimat gayr-ı
ada bulunmaya başladı.
Saft ve kıyafetine göre haddini bildirmek vacib hükmüne girmiş idiyse de ne çare ki
ızaman ve mekan _ boğulmak derecesine geldiğim halde bile _ beni sükuta vav
unduğum mahali türki mecbur etti.
Bundan aalaşıhyerki burada bazı insanlarımızın hissiyat-ı osnııaniyesi ma'al1i ufarak
bütün perişaniyette bulunuyorlar. Bunlar ya fitraten me'luf oldukları denaetin bu fı'il
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kendilerini alamıyorlar veyahut şu'urlan muhtel olduğunda» ne diyeceklerim

u ahval vak'ayr size yazmaktan maksadım bu gibi sersam ve serseri hariflere mıinhac
. göstermek için gazete-i mu'teberenizi vasıta ittihaz etmektir.
Hayf o şaşkına ki ta'kip ettiği tank huksakin nihayeti izmihal ve perişaniyet olduğunu
etmiyor!!
Sadd-ı hayfol kimseye ki tarrk-r selamet ve istikametten inhiraf ederek zelalmda

e kalıyor da neticeyi düşünmüyor]!
La'net ol cebeliyetsize ki nan ve nimetiyle perverde ve ma'nen maddeten merbut
devlet ve milletini tahkire kalkışıyor.
Necat ve felah ol zata ki daima muhibb-i devlet ve millet olarak yaşar, devlet ve
· şan ve şerefine canını feda eder.
Yaşasın o 'alicenab insanları ki mensub oldukları devlet ve milletin i'tila-yı şan ve

e hadim bulunurlar;
Bir Osmanlı

ŞU'UNAT-1 OSMANİYYE

Mersin'de suret-i muntazama ve mezinede bir memleket bağçesi teşkil için
'bulan teşvikat ve' terğibat üzerine me'rmırin ve ahalinin istek edeıtleriyle mahalli
iyesinin iştirakıyla cade-i cedide üzerinde bir tarafı denize nazır altı dönümlük bir bahçe
olnnarak tezyin ve tanzimine başlandığı müstehberdir.
Brüksel' de neşr edilen (Lakut Liber) gazetesi Selanik liman verihtamından bahs

Selanik Liman verihtemi inşaatı tahminen altı milyon frank ile sahi-i vücuda

Mezkur liman ve rıhtım inşa'atınm şimendiferler için ehemmiyet fevkal'adesi mevcud
p mösyo (Vanden Pere bum ) kale berindizi hattında rekabeten Üstan ile Selanik arasında
hat te'sis edeceği ümidindedir.
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< KIBRIS'liN TEFRİK.ASI>

Müellifi

-ı Muhabbet

Nazım

'd

Mediha ve Nevbesin _ Hatıra gelmez bir hadise vuku'undan ihtirazan _ bahçeden

adet etmeleriyle Mucib Bey yalrnz kalarak yine bir takım hayalat-ı 'acibeye daıtdı!
Nail olduğu mes'udiyeti bir hubb-u canperver içinde görülen rüyaya benzetti!
Bu halde beş on dakika müddet düşünüp durduktan sonra bir 'azim-i kavim ile

Binaen 'aleyh ne yaptıysa yaptı; kimse· gôrmeksiein kendi odasına iltica etti. Fakat
hicran, şiddet-i helecan cihetleriyle vücudiyenin her 'uzvi, bad-ı hazana uğramış
ar gibi titremekte idi!
İşte, Mucib Bey o yevm-i mes'udda bir kere daha ma'şukunun şeref sohbetiyle
ef oldu, ama bu da son mülakat ids, Çünkü masa üzerinde mevzu' bulunan sa'at
çalmaya, avan-ı iftirak ise dehşet ve zulümetiyle beraber revnmun olmaya başlamış

alem-i inkılabda neharik, leyle. Baharın, hazana tahvili tabi'i olduğu gibi her itsalin bir
i olabilmesi de ezeli kanun-u muhabbet ahkômmdandır.
Mahsul, iki genç 'aşık ve 'aşıka yine kemal-i suz ve kedazla yekdiğerinden ayrılmaya

Mahbesinin orada gaybubet etmesiyle biçare delikanlı_

Ruhu bedeninden intiza'

iş _ zan ohmabilmek derecelerinde his ve hareketten biri kalmış idi!' ....
••
30

Ruz-u iftirekran sonra Mucib Bey her sabah uykudan kalktığı vakit gizlice· bahçeye
, ve yar-ı cananın makaın-ı letafeti olan yerlerde, şa'ir-i şehir hazret-i ekremin: < Bu
lerdir esir-i 'aşk eanan olduğum yerler. Bu yerlerdir nigah-r rahme şayan olduğum yerler:
yerlerdir edip derd-i dil bimarımı teşrih, lebinden talib-i darvi ve derman olduğum yerler!>
tla'tyla ihtida eden neşidesini tezkar ile çeşm-i tahassüründen layunkatı' yaşlar dökerdi!
Kalben müsterih olmadıkça veya_

Ta'bir-i ahirle _ sevdiği yanmda bulunmadıkça

dünyanm, cehennemden hiç bir farkını göremiyorde]
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Düştüğü muhit biladen, kendini saıml-i selamete eriştirecek bir yedd-i iktidar mevcut
hemşiresinin cidden iltizam-ı maslahat etmesine tevkif eder i'tikad gövdeganesinde

Maha' dı var.

Bu tasvir gelecek şehir haziran ibtidasından i'tibarerr mevki' icraya konulmaya
ak ya'ni o tarihten beden ostand ile yane arasında bir ser'at katarı işleyecektir. Bu iki

Hariz-i Azim

Hadide'nin matrak malııaıHesindeateş zwnıır ederek sekiz yüz kadın hane· muhteriz
ve hariz-i zedikanın hüsnü iskanları esbabına tevsil edilmiştir,

HAV ADİS-İ HABERİYYE
İngiltere hükümetinin Atina seferi tarafından İngiltere hariciye nazırı Lord
herle )ye hitaben keşide kılınan biır telgrafnsme ma' line nazaran hasaratın miktarı pek
·

olup dört milyon drahmiyi müncaviz imiş.

Paris şehrim bir limanı haline efrağ etmek üzere meydana çıkarılan tasvirat gittikçe
etmekte ve (Haver) ile (Roin) limanlarından sefain sen nehri vasıtasıyla Paris'e kadar
ak için nehr-i mezkur mecrasının gayr-r muntezim olan mute'ades kollanna kanallar
olunması keyfiyeti bu yakınlarda pek çok mezakere ve müstala'ata vesile olmaktadır.
Mes'ele-i mezkure şimdi hususi pir hey' etin nazar-ı teftiş ve mütala'sına havaıle

Haber verildiğine göre Iayıha-i mezkııre yakında parlememeya arz edilerek ekseriyet
ile kabul olunacağı ümit olurunakda ve gelecek 1900 senesine kadar ikmal olunarak sene-i
ure meşhur "umumiyesine, dalııi resm-i keşadı icra olunacağr tahmin edilmektedir.
Almanya imparatoru hazretlerinin biraderi Prens (Henri Doprus )un Petersburg' a
ahat edeceğine de'ir devran eden şayia' gittikçe te'yid etmektedir;
Meşar-ı ileyin Prens (Paravinajin bicenahı olacağından Rusya erkan-ı a'ıle-i
paratorisi tarafından hakkında ezhar-ı tevcihat ediliyor, Ber'in muhafil siyasiyesi tevcihat
zkure neticesi olan bu seyahatin imparator Aleksandır ile imparator Kibum hazretleri
.-asında bir mülakat vuku' mukaddimatını tertibe hizmet edeceğine hükm olunmaktadır.
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Yunan Bağlarında Afet

Olimpos'dan Yunan dahiliye nezaretine keşide olunan bir telgrafnamede mahall-i
civarında bulmıan bağlarda mechul elmahiye bir sinin hasıl olarak bağların taze
· · yayıp mahvetmekte bulunduğu bildirilmiştir.

Atina'nın Atika civarlarında buılunan bağlarına lm kere fındık cesametinde dolu nüziH
hasarat-ı 'azimeyi intac eylemiştir.

Mösyö (Döva)mın:bir nevi zırhlı elbise ibra' etmiş olduğu me'Iumdur. Berlin'den
haberlere göre bu kisve-i ehenniyenin şehr-i nisanın yirmi sekizinci günü dahi diğer bir
i icra kılınarak ablan kurşunlar zırhı delemediği tebyin etmiştir. Almanya 'askerim»
-ı harp de bu zerre ile techiz olunacakları hakkındaki zann-ı ticarabın ta'didi

Yunanistan'da vaki' atlantide deniz üç kilometre kadar memlekete dahil etmiştir.
• 'en pek uzak olmayan taslalar dahi on iki kilometre tolunda yarılıp içilmiştir hareket-i
daha bir çok sadmanı o hafta zarfında his olunmuştur. (Noya) körfezinde kain
son> da yüz on beş ile yüz seksen derece beyninde hararette 100 kadar yeni ılıea
'ı zuhur etmiş olduğu evrat-ı havadiste mütala'a olunmuştur.

Türkistan'da Pamuk Zira'atı
Fransa coğrafyonıından olup icra-yı istikşafat için Türkistan'a a'zam kılınmış olan
ö

(Balamvazife-i me'muriyetini ikpıal ve ba'z mabal-r mechuleyi keşfve seyahat

ikten sonra bu kere Parise 'avdet ederek memleket-i mezkure pamuk zira'ati hakkında
-i mezkur coğrafya cem'iyetine ba'zı ma'Iumat vermiştir.
Ma'Iumat-ı mezkure cümle-i me'desine göre Ruslar memleket-i mezkurede pamuk
'atıeı tavsil içın Amerika'ya me'mur göndermişler, yeni takımlar ile tarz-ı cedid zira'at
ve edvatı celb etmişler, gayet güzel neticeler istihsal eylemişlerdir.
Mavera-yı bahr hızz-ı şimendifer hatta vaktiyle bir hatt-ı askeri olmak için inşa
ış iken mezkur pamukların nakhne delalet etmek suretiyle şimdi bir de vasıta-i müfide-i

Elhalet-i haza bir senede Türkistan'da idrak eden pamuk mahsulünün mikdarı 120
ilyon kilo, gram imiş ki hakikaten mühimdir.
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KISM-I EDEBİ

Manzum a:
l, penbe gül yanaklanıM
hafızamda ben ey yar!
k ister bu aşık bimar
ssim, neşe ver dudaklarım

in şafak teşkil eder
oldu cam çekdikçe

m vech al gittikçe
i: sevda odam temsil eder

durur her bakışta aşkım
tegafül-i şi'ar gözleriniz
: Ey eşvekar! Gözleriniz
dı ahir, şikar-ı gamze beni

nazlı tebessüm eyleyerek
mestane çeşmini süzerek!

'ıkınıyor hasınmdae ah! O goo
ar ile hasbihale dalmıştım
l}'f! Kim taze yare alnaştım!
müessirdi bir nigah, o gün

Dersa' adet Ziraat Bankası
Evrak Kalemi Hilefasından
Vudinah Remzi
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-Gazel-

i vicdanımı ateşle meşhfm etti ah!

· 'alemin yerinin, meczübı ancak ben miyim?
vda pinahı böyle memne etti: ah!

yüz, ol kadar düşmezdi zülf boynuna

um vaslın dirig edip, dil gam havareden
r melek vücüdı derde merhün etti ah

a> ishad cevr etmek bakışımız dilbare!
ne ettiyse sana bu baht-ı şebkün etti ah

Sahib-i imtiyaz

Küfizade
Mustafa Asaf
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SONSÖZ
Çalışmalarım sırasında pek çok zorlukla karşılaştım.Bu zorluklar bana hayata atılmanın ne
zot olacağını gösterdi.Ancak çalışmamı biraz ilerlettikten sonra,dört yıllık lisans
'minin bana kazandırdıklarını farkettim.bu sayede kendime olan güvenim arttı.Mezuniyet
şmasını sonuca ulaştırdığımda ise kendime ait bir eserin ortaya çıktığını görmek beni çok

1894'lü yılların gazeteleri günümüz Kıbrıs'ı ile yüz yıl öncesinin Kıbrıs'ı arasında bir
rü niteliği taşıyor.Gazetelerde Kıbrıs'ın kültürünü görmek mümkün.Aynı zamanda o
in ünlü şair ve yazarlarının gazelleri .şiirleri ve eserlerinin tefrikaları da yer
r.Çalışmam sonucunda Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinleri okuma hızım ve kelime
· emin arttığını görmek beni sevindirdi.Arşivde bir araştırma yapacağım zaman neler
am gerektiğini de mezuniyet çalışmam sayesinde öğrenmiş oldum.Mezuniyet çalışmam
ca Kıbrıs hakkında pek çok şey yeni şey öğrenme fırsatım oldu.Yazılı kaynak eserler
geçmişimize ışık tutan 'Kıbrıs' gazetesi ile günümüz gazetelerinin içerik açısından
deyse hiç bir farkı yok diyecek kadar az.Fakat bugünün matbaacılık sistemi ile geçmişin
baacılık sistemi arasoında fark yok.İncelemelerim esnasında dikkatimi çeken bir başka şey
gazetelerin sadece dört sayfadan.oluşuyor olması ve günümüzdeki gibi sütunları resimlerin
lemiyor olması idi.içeriğine baktığımda da pek bir fark ile karşılaşmadım.
Geçmişe ait bir eseri araştırıp.incelemek gerçekten mutluluk veren bir şey.hele de bu
miş sizin kendi insanlarınıza ve vatanınıza ait ise.Umarım arşivlerimizde bulunan ve
mişimizde ışık tutan bütün eserler incelenir.Benim incelemiş olduğum bu eser de inceleme
pmak isteyen bütün arkadaşlara yol gösterir.

Fatma Demir
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