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ÖN SÖZ

Gazete insanların havadisleri almasında çok büyük önem teşkil etmektedir. Hele
şimdiki iletişim ve haber kaynaklarının çoğunun eskiden olmadığını düşünürsek
inanıyorum ki gazetenin eski insanlar için önemini daha iyi tasavvur edebiliriz. Geçmişte
gazete çıkarmak ve çıkan gazeteleri dagıtınak günümüze oranla çok daha zor ve
zahmetlidir. Haber bulmak bile çok büyük zahmet gerektiriyordu. Bu nedenle de eskiden
gazeteler günlük değil de haftada bir yada iki haftada bir çıkmaktaydı.
Eski gazeteler yazıldığı dönemde ne kadar önem taşıyorsa şu anda bizim için de o
nisbette önem taşımaktadır. Çünkü bu gazeteler kendi dönemlerini yansıtmaktadır. Bu
yönüyle gazete bize geçmişte yaşanan olaylar hakkında bilgiler vererek bizi tarihten
haberdar eder.
Türkiye cumhuriyetin ilanından. •. bir süre •· sonra önceden kullandığı Arap
alfabesinin yerine Latin alfabesini kullaıiniaya.ba.şla.ı:ı:ü.ştır. Bunun neticesi olarak da eski
yazıyı okuyabilen insan sayısı az~l~lşt~r..Daha .mühimi geçmiş hakında bilgi edinmek
isteyen birinin eski yazıyı öğrenmesi şart olmuştur. Her insanın da eski yazıyı bilmesi
imkansız olması nedeniyle en geçerliyôl butarihi vesikaların yeni yazıya aktarılmasıdır.
Tarihin günümüz için de ne derece önemli olduğunu düşünürsek bu aktarmanın
önemi daha iyi anlaşılır. Bu gazeteleri yeni yazıya aktarmak bize çok büyük şefef
vermektedir. Çünkü insanla.rı~ızı .1:,iraz füsun aydınlatabilmek ya da onların geçmiş
hakkında bilgi edinmelerine y~~ıcı ~l~bilir~ekne n1utl.u bize!
Ben araştırmamda Kı?[ı~ ~.~~.te.sirıiıı273'n~~adetten 284'üncü adete kadar olan
gazeteleri yeni yazıya aktardım. 13u ad~tlc:r2Kanun-ı sani Efrenci sene 1897 ile 27 Şubat
Efrenci sene 1898 tarihleri arasında yayınlanmıştır.
Kıbrıs gazetesinin yeni yazıya aktardığım nushalarıtıda Kıbrıs adasında vuku
bulan olaylar meydana gelen hastalıklar vs. gibi olayların yanı sıra Osmanlı devletinden
ve diğer devletlerden haberler ile şirket telgrafları yer almaktadır. Bu haberler bize
evvelden yaşanan olaylar hakkında bilgi vermekle bilikte geçmiş hakkında bir fikir sahibi
olmamıza da yardımcı olacaktır kanaatindeyim. Biz de bu olaylardan ders çıkararak
gelecek hakkında daha sağlıklı kararlar alabiliriz.
Yaptığıın bu çalışma . benim Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü biti~~k içi~
yaptığım bitirme tezidir. Bu çalışına bana derslerim açısından çok büyük faydası oldu.
Bir de bunu halkımız için bir hizmet olarak düşününce fayda ile beraber büyiik: . ğir.~
kaynağı olduğu düşüncesindeyim. Bu nedenle bu çalışmayı yapmamıza vesile ~.l~?akın
Doğu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı hocalarımızdan Sayın Yard. r:>q.c;...
Özkul ve bu çalışmada bize yol gösteren Yakın Doğu Üniversitesj;il4~1}ri.~d.~ğı~at
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dekanı Prof. Dr. Bülent Yorulınaz ' teşekkürü bir borç
bilirim.
-------
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tur. Posta pulu dahi kabul olunur
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Gönderilen evrak gazetede dere
olnup olunmamasından gaze
te mesul olan.az. Behr satırında
İki kuruş alınır.

13 EYLÜL EFRENCİ SENE 18~7
1 EYLÜL RUMİ SENE 1313
(Siyaset, Edebiyat Ve Funundan Bahisler)
AHVAL-1 ALEM
Efkar ve inzar hıllle--yL~al hazırda herşeyden ziyade Hindistan suriş ve kıyanıina
münatıf bulunuyor. l3u.n~~a.al.ınan Avrupa gazeteleri Hindistan'ı hudud boyunda.Afrid
kabaili tarafından :lıı.gi1i~l.ffly ytıku bulan müsademe ve mücadeleden bahs olup Hindistan
ahali-yi islamiyesi l:ıy~B4e<ciahi İngilizler aleyhine neşriyat ve tehtitkerane hareket
serzede-yi zuhur ol111~~gJ4~~.muallindir.
Hindistan'da §::ı,tyr~. yY~!ytindy . vakıa İslamperde tabii ve neşr olunan İslam
ceridelerinden Muhrani llf1-IJ.1tnda.bir ceride kisb-i istiklaliyet teşebbüsü ser-levhası altında
bir bend neşr ederek ~µyüıcJeşir Yr galyana mucib olmuş ve işbu ceridenin muharriri
ebedi tart ve tebit ve sahiltyedi sene mahbusiyet cezası ile mahkum edilmişlerdir.
(Times) g~etysi IIindistan'ın taraf taraf İngilizler aleyhinde vukua gelmekte olan
kıyamın illetini tesrilı . e4ycek sebebini bir müdedden beri İngiltere'de İslamların ham-ı
yeganesi Peygamber'.iııi~.hilafesi ve Osmanlılar' ın hücumları bulunan zat şu kitsimat-ı
hazret padişahına İtala-)71 lisanı edebilmesinden ve İngilizlere kabasının şark
politikasında inhaz eyledi~i sakam ve mazur meselenin tesirinden neşed ve tevellüd
ettiğine hükmediyor ki geçen.makalat-ı siyasimizde dahi beyan ettimiz vücuhla İngilizler
şimdi gene ve hakikatijslrurıtann halifesiyle millet-i Osmaniye padişahının mahiyet ve
ehemmiyetini anlayabilmişlerdir.
Binaenalyh İngiltere karnesi gerçi tebdil-i meslek ile cebir-i mafete izhar-ı
temayül ediyor. Sade hayfki zai olan emniyeti kolaylıkla kazanmak mümkün değildir.
Biz yine o itikatdayız ki İngilizler için fırsat kapısı henüz açıktır. Lakitı o
kapılardan duhul ve mürur etmek için evvelce beyan olunan vesaite .111üra~~t etınek
lazımdır. Yani başta Mısır meselesi olduğu halde küffe-yi müsail muallakda hukuk·ve
münafık Devlet-i Osmaniye'ye muvafık-ı hareket ihtiyar etmelidir.
Halbuki İngiltere hükumeti öyle bir mevkiide bulunuyorki istinatedecek bir dostu
kalmamış ve yalnız Almanya Fransa ve Rusya gibi itimatlı kuvvetli devletlerin bogaz ve
husumetlerine hedef olmuştur.
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Heyet-i şarkiye izasının birinde şive-yi kader iktizasından olarak zuhur eden
ehemmiyetsiz bir sivilcenin vucudu sarsacak büyük bir çıbana münkalib ola geldiğini ve
bu hal-i garibiyet iştimalden dolayı garbın onu kan bozukluğuna cehl ederek usul-i
şarkiyada kabahat bulmayı adet edinmiş oldugunu defaatla tecrübe edilmiş olan devlet-i
ebed-müddet Osmaniye Girit meselesinin bedayat-ı zuhurundan beri itidal ve ihtiyat
üzere hareket etmeyi münasib görmüştü.
Hükümet-i seniye-yi Osmaniye'nin işbu hareketi bir takım büyük sebeblere
müstenid idi. Cümleden biri ve en mühimi ise mücerret-i tahrikat-i hariciye semeresi
olarak şarkta meydan bulup Avrupa müsail-i azimesi sırasına geçen bazı uykusuz
akşamlardan müteessir olan Avrupanın tarafsızlığından kendini kurtaramayıp onları
hükümet-i Osmaniye'nin güya idaresizliğine isnat etmesi ve mezkur uygunsuzlukların
vekamet ve zamanıyla tezkin ve tesviye olunmaması icabını dahi iktidarsızlığında tahrik
etmeye kalkışması hususu idi.
Bu madde pek büyük haksızlık idiyse de Avrupa tarafından haksızlık makamında
kabul olunmuyordu. Girit mesele-yi hazıresi Avrupa'mn bu babda ıslah-i efkar etmesine
yardım etmiş olsa gerektir.
Girit ahali-yi Hrıstiyaniyesi'nin kıyamı hiç bir vucuhla hükümet-i seniye-yi
Osmaniye'nin kusuruna cehl olunamayacağı gibi teskin ve itikası meşgul değildir. Lakin
hükümet-i Osmaniye bunca zamandan beri haksız olarak bazı devletlerin isnadat ve
iftiralarına uğranakta bulunduğunu bütün aleme karşı isbat etmek üzere doğrudan
asillerin laytk•ôfdukları vuzuhla terbiyesinden ve sürüşun teskin ve izalasyondan sarf-ı
nazar eylemiş
Avrupa'mn tedbir-i hükümanesine geniş meydan bırakmıştı.

ve

Vukuatın zuhuretine Bab.. i Aliyi sebeb-i müstakil add eyleyen Avrupa devletleri
devlet-i aliye-i Os:m:aniye'nin.işbu· hareket ve kararım takdir ve tahsin için müsareat
göstermişler ve ateş-i ihtilali bir. daha parlamayacak surette izafe etmek üzere kıyam
eylemişlerdi. Fakat icra-yı meşabihten bedii ve mübaşeret eylemiş bulunan devletlerine
milliyetlerine hürriyetlerine nasihat kar ettiğini görmeyice müzakere icra ve konferanslar
ikat hareket-i şedide ihtiyar etmişler ise de bu da gegin olmayıp en sonra işi devlet-i-ali-yi
Osmaniye'yi Yunanan'ı ezmeye mecbur etmişler ve bununla beraber cümlesi ne ileri>ve
ne de geri hareket etmekte geri kalınamamıştır.
Girit meselesi diplomatlrın acizlerini israf ettidiği gibi nihayet Türkçesi biz
yapamadık bari himmet ediniz dedirtmeye mecbur edecek bir hale gelmiştir.mesele henüz
bir netice-yi hüsne hasıl etmediği gibi Avrupa devletlerinin müdahelesi baki oldukça hal-i
tezebzüb ve felaket istihsala devam edeceği şüphesizdir.
Bakalım aynı devran bize bu babda servet irai edecekmiştir.
Devlet-i ali-yi Osmaniye ile Yunanistan beyninde akidine çalışılan musalha
hakkında alınan telgıraflara nazaran tazminat-ı harbiyenin tediyesi Yun.ani~.t~lf~tid~~i~e
fener ve varidatı muhtelif altı komisyonu idaresine alınarak temin edilmesi devletlerce
tasvib ve tensib edilmiş ve bu suretle mesele akit edilmiş olduğu anlaşılıyor ise de
politika hususunda çıkan saiat ve gazete muhabirleri tarafından yeı1İ
Y~l~ Imıluınat
şimdiye kadar yekdiğerine nakıs ve tekzib etmekde olduğundatı ~etic~-~i karara resmen
tebliğine değin o babda kati bir hüküm vermek bittabi hatadan b.aş~~ birş~t?lamaz.
Sulhun akitli hususunda devlet-i ali-yi Osmanyece en miilıim tutulan mesele
Yunanistan'a iade olunmasıydı. Halen dahi müşgülatı davet eden nokta bu
:uıı:;;:sı:;;ıı:;; oluyor.
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Hakikat bu vücuhla ise devair-i resmiyetle ne gibi planlar tertip olunmakta ve ne
yolda hareket edilmekte olduğunu öğrenme kail midir?
Zahuren düvel-i ecnebiye beyninde Teselya'mn iadesi hakkında itilaf-ı efkar
mevcut olduğu görülür ise de politika makisesi elinde ne gibi gizli fikirler olduğu nasıl
keşf olunabilir.
Bunun için her haberi ihtiyatla telakki etmek ciheti tercih olunmak inkiza eder.
HAV ADİS-İ MAHALLİYE
Seriat
Marki kariyeli delikanlının birisi duvarım beklemekte iken ellerinde silahlarıyla
bikaç nefer-i sarik gelerek beş altı reis duvarım ihaz etmişler ve delikanlının feryadı
üzerine bir silah-ı indihat ettiklerinden biçarenin parmaklarım yaralayarak hayvanları alıp
gitmişlerdir. Sarıklar derdest edilip edilmedikleri na-malumdur.
Keza
İdare hanemize edilen ihbarata nazaran geçen akşam Lefkoşa haricinde . vakıa
çıkıp müdvesine bir takım sarıklar giderek bir· odanın..hüeresini şikest: etmişler>ve

derununda böyle bildikleri on altı İngiliz'lirası on-şilirrdört yüz.kuruş kadarbakırakçeyi
serfet ettikten sonra kendilerine yarayan bir şey zannıyla bir takım ilm ve haber gibi
kağıtları dahi almışlardır.
Keza
Karpaz nahiyesi tevabağında Aya Andriya nam kiliseye geçen akşam hırsızlar
dahil olarak derununda bulunan kıymetdar eşyaları kemalen berdüş ederek firar
etmekteler iken hademelerden birisi tarafından iş edilmiş ve hemen umuma ihbar-ı
kifayet saffında feryatlar kopararak.kalkanlar tarafından ve taşrada yanan çobanlar
caniplerinden edilen ihtimam ve gayret üzerine herifler yakayı ele vermişlerdir.Rivayete
nazaran sarıkların telaffuzları kendilerini Ermeni tamttırmakta imiş.
Kati
Limason muhabirlerimizden alınan hususi bir mektupla Umuduz kariyesi
sakinlerindenbir Hristiyan geceleyin hanesinde yatmakta iken başı vücudundan cüda
edilmiş ve bu cesareti ihraz edenlerin kim oldukları bilinememiştir.Polis tahkikata devam
ediyorsa da şimdiye kadar ele bir ipucu geçirememiştir.
İskat-ı Cenin
Herkesce de malum olduğu üzere iskat-ı cenin " çocuk düşürmek " demektir.
Şu iki kelimeyi tasfir edişimiz kadınlara işi anlatmak ve beyinlerine . geçirmek
içindir.
İskat-ı cenin gerek şerren ve gerek taben insan için ne kadar muhlik bir fail-i feci
ve şenii olduğu mutaç izah değildir.
Bir insan bu faili irtikab eder ve esna-yı irtikabında hatta hafız. kendihayatırıda
gaib eylerse iki katil müteamid olur ki bunun birisi semere-yi fevdi olan evladının diğeri
ise kendinden şevkli hayatlarına umuden kasdidir.
Kadınlar çocuk düşürmekteki tehlik-yi azimeyi ilm-i layilen bildikleri-ve bir çok
ve akrabalarının bu yolda adem-i ebed nisyanına gittiklerini görerek onları
ölmüş kadar ağladıkları halde münahus failin icrası cesareti gaib edecek/yere··· bilahere
Cenab-ı Hakkın ve peygamberimiz zişammn bu babdaki mirıhayat-ı şedidelerinden biolduklarındandır.
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Çocuk düşürenlerden onda birinin pençe-yi ecelden yafayı kurtaramadığı ve
şayid-i tahlis-i girban edebilmiş olanlardan bulunsa bile müddet-i ömrünü daimi bir

maraz-ı mehlike maruz bulundurduğu ve her gün bir türlü izab-ı ruhani ve cismani ile
muzip bulunduğu kendilerince de saib ve mebir-han bulunmuş lakin o babdaki inat ve
ısrarlarından zerre kadar sarf-ı nazar etmekte bulunmuştur.
Bu cümleden olarak geçende Orihu kariyesinde bir kız beşeriyet haliyle kazandığı
na-meşrunun Omorfolu bir ebe vasıtasıyla ve iskat-ı cenin farkıyla hayatına kast etmiş ve
fakat irtikap ettigi ifal-i mekruhenin her ikisini de ceza-yı sezası olmak üzere bugün
hastane köşelerinde bulunmuştur.Canaya kabule polis tarafından derdest eyleyerek taht-ı
tevkife etmiştir.
ŞUENAT-1 OSMANİYE
Dersadet marif-i nezaret celilesinde encümeni taftis ve muayene kalemi mümyiz
saniyesi Kıbrıslı İzzeyli Nafi Bey Efendi'nin ahd-ı layıkalarına bu kere atıf seniye-yi
hazret hilafetpenahından rütbe-yi seniye sınıf seniyesi tevciye ve ihsan buyrduğu
Dersadet olarak havadisinde menzur dide-yi fahr ve mübahtımız olmuştur.
Mir-i Mumie'l- yeh Kıbrıs ceziresi .handanzadelerinden vücuden ısdaka-yı
bendegan saltanat-ı seniyeden bulunmakla bu suretle nail oldukları iltifat-ı tacedarından
dolayı kendini tebrik eyleriz.
Cihet-i refikamızın Girit muhabirinden aldığı bir mektubundan bahsettiği sırada
diyor ki:
Muhabirimizin cezire-yi İslamları hakkında yazdığı fikirleri dere etmekten
zarfınzar eyledik.Çünkü okuyup da anlamayacak kimse yoktur.
Tabiidir ki böyle bir cümle nazara çarptığı gibi okuyup da kimsenin ağlamayacağı
ahval-i facianın ne müsellev şeylerden olduğunu anlamak için her sahih ve cüdanede bir
teşir-i bi-nihaye bir tecil-i fevkelaya husule gelmediğinden o hal aynıyla bizde de hasıl
olmuştu. Lakin meseledeki bu müşgülü çok vakit geçmeden mektubun son parçalarım
bize hal ediyordu.
Girit itişaşatımn teskini ve asayişin iadesi ve müsamelat-ı umumiyenin temini
emrinde cezireye izam edilen Avrupa askerleri miyamnda bulunması tabii olan . İtalya
asakir-i insaniyet şüknaneleri tarafından ittiada bulunan Yunan hizile-yi mekruhesine
karşı tarafkirane bir nümayiş icra etmek üzere ahali-yi İslamiye hakkında gösterdikleri
hareket barbarane ve ifail-i dinatkerane imiş.
Biçare Müslümanlar hukuk-ı milliyelerini muhafaza-yı can ve maraz ve mallarım
Teselya'dan vatanlarına gelen ve güya kendilerini zir-i himaye musalmatlarına alan
askerler miyanındaki İtalyanlar'dan gördükleri zulüm ve ahval-i faciayı belki Giritzulme
yi rnelunesinden görmemişler.
Düvel-i saire ve hususuyla Avusturya devlet mahkemesi askerlerinin islamlar
hakkında ibraz ede geldikleri asar-ı hatır-ı nüvaziye İtalya ise ger-i şeneat eserleri bin kat
malunat ilave ederek biçare mahsur mezalim müslümanları o melanetlerine hedef
etmişlerdir.
Mektubun son parçalarında deniliyor ki: " derece-yi ızdırap ve yeslerini mağrif
ak matiran islam taraflarından bu göre mütalim-i vilayet komutanlığa takdim edilen
ibdad-namenin elde ettiğim bir sureti gönderdiğimden mütalasından hakikat hala itila
isb edeceğiz derler ve ona göre muhterem hamiyetimize celb-i nazar-ı dikkat bir kaç
cık dere eyleyerek buradaki ehvan meselesinin tedil-i suzişlerine hamiyet
acağımız aşikardır.
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Mektubun şu son parçasını okuduktan sonra muteberan ahali taraflarından
makam-ı vilayet ve kumandanlığına takdim olunan istimdat-namede kinayet ettik.Buna
istimdat-name demekten ateş-i zulmeden yanmış bir girve mazlumunun mübdel ramat
olmuş. Ecdadından sıçramış bir serare alemsiz namım vermryi ve cüdanemizce vakıaya
daha muvaffak bulduk. Öyle bir serare alemsiz ki düştüğürgibi değil dokunduğu aleme'l
seniyeti de bir anda ulvi bir iştigal etmek istidadına maliktir.
Okunmaz çünkü tahammül edecek bir kalb ahınınsmillet-i necibe-yi İslamiye
arasında bulunamaz. Bu istimdad - nameyi okuyacak olanların bu renkleri başdan
yaradılmış olmalıdır ki belki o zaman olanca cesareti bir yeie>tôplayarak birkaç. satırım
okumaya muvaffak ola bilir, pa-hud daha doğru söylemek lazım. gelirse Ateş pare-i
dilmuzi okusa okusa kendi zulmleri yanında engizisyon işkencelerini kerne-i arza nübetle
bir insan müşabesinde bırakan ve setre-i medeniyete bürünübdebirtakınifüazltımiyenin
bagıracak hak kanlarına girmekden onlara eza ve cefa eylemekderıtesviy~h(ölamitalya
neterat-ı alkeriyesi okuyabilirki kalıp ahen meclubelerine girmek için merhametdedikleri
safi kadıya yer bulamamıştır.
(Şirket Telgrafnameleri)
Berlin 7 Eylül sene 98
Tazminat-ı harbiye için istikraz hakkında muhalefetde devam edeceğini Almanya,
Yunanistan' a bildirmiştir.
Paris 2 Eylül
İstiklal için yunan tarafından tekayif olunan teminat hakkında Almanya muhalefet
her-devamdır.
Simala 2 Eylül
Bulgaristan' da bulunan İngiliz askerleri kati ve itilaf edilmiştir. Malabir sahilinde
asakir-i İslamiye kıyam etmiştir.
Dersaadet 3 Eylül
Habeş kralı tarafından zat hazret padişahına irsal olunan hüdaya mösyö Luntut
tarafından teslim ve aza olunmuş ve münelfıl mütekabilileri hasbıyla Devleti-ye
Osmaniye ile Habeşistan beyanında hasıl olan mekaretinden Halulabi zat-ı şahaneyi
teberite eylemiştir.
Bom bay 3 Eylül
Silmeden eşar olunduğuna göre on bin askere islam-ı erbab kıyamı üzerine hucum
edecektir.
Dersaadet 4 Eylül
Geçenleri Dersaadetde dinayet atan Ermenilerden sekiz kişinin idamına hükm
olunmuştur.
Dersaadet 4 Eylül
Fransa ve Rusya tazminat-ı harbiye için istiknaz edilecek mubalağa kefalet
itasında ruvi muuafakiyet göstermediklerinden ve İngiliz dahi yalnız başına kefalet
vermeyi arzu eylenmediğinden müzakere kerre-yi mahye haliyle bırakılmıştır.
Kandiya 4 Eylül
Asakir-i bahriyeye beyhude işgal eden Girit ablukasına bir nihayet vermek üzere
emveller tedabiri-i lazıma ithaz eylemektedirler.
Dersaadet

5 Eylül
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Girid'e tayin olunacak valinin teba-yı osmaniyeden olmasını meşir Bab-ı Ali
tarafından düvel-i muazzama süferasına bir nota tesdir ve esra olunmuşdur. Bununla
beraber Osmanlı askerinin dahi orada ibkası taleb olunmuştur.
Londra 5 Eylül
Mezunen Almanya' da bulunan Genaral Lok Hard nagah-ı Hindiye'ye çağrılmıştır.
Paris 5 Eylül
Tan gazetesi diyor ki: sudan meselesinin hali yalnız.ingiltereye ait değildir.
Atina 5 Eylül
Seksen beş senesi redif alayı tasidlemişdir. Yunan matbuatı yunanı helak atmekde
olan meselenin teharından dolayı şikayet etmektedirler.
Paris 6 Eylül
Hindistan'ın kıyamı kendi müstemlikatı dahi sinayet etmek korkusu Fransa'ya
ceddi suretde düşündürmekde bulunduğu Fransız gazetelerinin cümle-i neşriyandandır.
Kandiye 6 Eylül
Girid'liler muhtariyat-i idareyi kabul eylediklerinden amiraller .mah ..ı halin on

dokuzunda ablukayı kaldıracaklardır.
Londra 7 Eylül
Dersaadetden Times gazetesine verilen melumatına nazaran akid musalhanın
tehriden dolayı hasıl olacak neticeyi-i vahime. İngiltere ihükümeti • nıesul.•ttıtiılacağı
hakkında Kont Muravif tarafından gönderilen bir nota üzerine Lord Selisuburi eski ye
yeniden akit olunacak divanata kafi Yunanistan varidatının altı izadan rnürekkeb bir
komisyonun taht-ı idaresine alınmasını teklif etmiştir.
Kandiya 7 Eylül
Devletler musarrafı Girid'e ait olmak ve buna mukabil gerek varidatının nısfı
alınmak tarafıyla Osmanlı jandarmalarını tertib ve tanzim etmeğe başlamışlardır.
Londra 7 Eylül
Tamis gazetesi diyor ki Almanya ve sair devletler Lord Salisubrunun teklifini
kabule ezhar eylemişlerdir.
Atina 7 Eylül
Almanya'nın muhalefetinden taşı yunan hükümeti gerek maden ve kanarlar
varidatlarını kefalet mekanımda iade etmeyi teklif eylemişlerdir.
Sen Petersburg 8 Eylül
Mukaddemat-ı sulhiyenin imza olunması mukarrir olup Osmanlı bankası-dahi
tazminat-ı harbiyenin dördüncü taksitini dahi tazminat-ı harbiyenin dördüncü taksitini
tavsiye edeceği söyleniyor.
HAVADİS-İ HABERHANİYE
Hindistan igtisasatını Avrupa gazetelerinden bazıları Osmanlılara isnad etmek
İngilizler bunun katiyen Afganistan tarafından bir teşvik olduğuna katiyen
eylediklerini evrak-ı havadis ecnebiyesinin ekserisi temin eylemektedir.
Bize kalırsa bu iki cihetin hiç birini de tasdik etmeyiz.
Memalik-i mahruse-i şahanede bundan evvel zuhura gelen bazı .uygunsuzluklar
ıa.are-ı Osmaniye'nin münasebetlerine humul eden Avrupalılar'ırı bu babdada bir son
lazım gelirse İngiltere'nin fikrine pek de iştirak etmeyecekleri· şüphesizdir
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Çünkü devlet-i aliye ithaz eylediği meselenin misalmitpürariden inhiraf edibde
Hindistan'da ika ihtilale kendisini mecbur görmüş ola idi. Ateş-i ihtilalin Hindistan
vadilerinde şule-fesan olması şimdiye değin tehir etmezdi. Halbukidevlet-i Osmaniye ne
derecelerde musalmat taraftarı olduğunu enva tecavüzat-ı hukuk şeknine ile alem-i
insaniyeti bıktırmış usandırmış olan Yunanlılar hakkında dahi bütün dünyaya
göstermiştir. Hal bu merkezde iken matbuatının dolayısıyla meseleyi Osmanlı devletine
itaf ve isnad etmesi doğrusu istigrab olunacak müadetdendir.
Avrupalılar terakki ettikçe iaden vucud hasıl etmek. dereceletiıı~/ka~ar çıkışmak
istiyorlar! Halbuki şu zamanda dünyada bu gibi mugalatalara a.ldanacak<sade diller
hemen kalmamış gibidir.
Herkesin gözü şimdi deveyi değil pireyi görecek derecede a.çılIIIIŞic,()Ieuğundan
Avrupa matbuatının bu meseli entrikanın çocuk oyuncağı nazarıyla bakılrı:ı.~~elf·
Tazminat-ı harbiyenin tavsiyesi zemininde Yunan maliyesinin ecnebirkô:tı.trôlü
eline alınmasına devletler karar vermişlerdir.
.·• . r(>n
Avusturya ile Bulgaristan arasında vuku gazetelerle ilan edilen ihtilafın bertaraf
olduğu yine gazetelerin cümle-i rivayetindedir.
Bombay igtisasatından taşı İngiltere hükümeti Hindistan hudutlarında kırkikibiıı
hind askeri cemi ve nahsid eylemiştir.
İngiltere'den Hind'e bazı redif taburlarıyla askeri tabibleri izam kalınmakta imiş.
Bir haldeki güya Afganistan ile hemen hemen bir harb seferi açılacakmışda
İngiltere hükümeti ol babda tedarik görüyormuş zan edilir, gerçi emir-i ibdalar ceminhan
hazretleri teşir ettiği emr-i alisiyle tebasımn İngilizlere karşı tecavüzünü taht-ı
memnuniye eylemiş ise de İngiltere hükümeti bunu sahih suretiyle telakki ettiğinden kani
olamadıları hareketlerinden anlaşılmaktadır.
Afgan hükümetinin ingiltereye karşı bu kadar samimane ve dostane bir harekette
bulunması ingilizlercede hüsn-i telakki edilmek lazım gelirdi çünkü emir iddalar cemin
han hazretlerinin şimdiye kadar zahuri başka batıni yine başka bir hal ve hareketi
görülmüş olduğundan bu babdada ifalinin ikvaline mutabakatına İngiliz hükümetinin
itimad etmemesine başka manalar verilmek İcab ediyor ki bu da ihtilal-i dahili balyesiyle
uğraşan bir hükümet için pek de iyi olamaz zan ve itikadındadır.
(İlan)
"Beyrud'da İstanbul Hoteli"
Şu ser-levha ile Beyrud'da hükumet konağı kurbunda Selim Rufail Efendi idaresi
altında güşade olan hotel misafirler için fevkalade istirahat edilecek bir mevki serhafız
eder.
Gecelik fiyatı sair hotellerden dün olduğu gibi itama ve bitunet cihetide o nisbette
mucib- i memnuniyet bir aradadır.
Beyrud'u teşrif edecek misafirlere işbu Hoteli tavsiye eyleriz.
Muharebat-ı İlaniye
Samsun sancağında Bafra'da dava vekillerinden Refaatli Aziz Rasim Efendi'ye.
24 haziran sene 95 tarihinden 1 ağustos sene 97'ye kadar göndermiş olduğumuz
gazeteler bedelinin irsali hakkında mütedat tezkireler yazıldığı halde bedalat-ı mezkure
gönderilmediğinden başka cevap dahi alınamadığından ibtida-yı Ağustostan itibaren
irsalete nihayet verilmiştir. Binaeneleyh iki senelik deniz olan 96 kuruşun lütfen pul
olarak irsaline hamiyet buyurulması müstercemdir.
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Çarşamba Kazası Nüfus Memuru Refaatlı Osman Nuri Efendi'ye
Mektubunuzla abone bedeli alındı. matlub olan adresi defter mahsusuna kayıt
edildi. 26. Nüshadan itibaren irsalete bedi olunmuş ve makbuz ilm ve haberi
gönderilmişdir.

Karaman Belediye Reisi Bekir Sıtkı Efeııdr~.t
Mürut-ı tahriratımzla bir senelik abone bedeli alınarak gazeteriiziii her hafta
muntazamen irsaline ibtidar olunmuş ve makbuz gönderilmiştir.
Kerkük Bedayet mahkemesi Kitabesinden Yakup-zade Refaatlit\.l>du.ll~h Şeyfi
Efendi'ye
Ceride-yi acizanemiz hakkında göserilen rağbet ve hüsn-i tevec?~~ri~~,\~eim~
i teşekkürat ederiz.Gönderilen abone bedeli ledie'l-ahaz ism-i alileri defter-i.fil-~Şll.Şllll.a
kayıt edilerek 26. nüshadan itibaren irsalet-i muntazamaya devam edileceği· ve
makbuzunun dahi takdim kılındığı mağruzadır.
İka Nufus Memuru Refaatli Mehmet Efendi'ye
Mektubunuzla melhufı olan havalename alındı makbuz takdim kılındı.
Sahib-i imtiyaz ve Müdür
Küffü-zade Mustafa Asıf
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Adet262

KIBRIS
Mahal-i Müracaat
Şerait-i İştira
İdarehanemiz Kıbrıs ceziresinde
Lefkoşa için seneliği beş şilin cezire
Lefkoşa şehrinde Sarayönü meydanında
dahilinde kazalar için sekiz şilin mema
Daire-yi mahsusadır. Umur-ı idare ve
lik-i Osmaniye için posta ücreti ile .
tahririye için sahib-i imtiyaz namına
beraber bir seneliği kırksekiz kuruştur.
müracaat olunur. Gönderilen evrak
Osmanlı posta pulu dahi kabul olunur.
gazeteye dere olunup olunmamasından
(Nushası Bir Kuruştur).
matbaa mesul olamaz. İlanın beher
Edirne'de Muhammet Tayfur Efendi'
satırından iki kuruş_ alınır.
nin kütüphanesinde feruhat-olunur.
20 EYLÜL EFRENCİ SENE 1897
8 EYLÜL RUMİ SENE 1313
(Siyaset, Edebiyat ve Fünundan Bahseder)
Dahiliye-yi nezaret celilesinden Kıbrıs nayabat şeriyesine şerserat olan bir kıta
telgrafname-yi ali <lir.
Düvel-i muazzama Matosda sefaretleriyle·icra olunan müzakerat üzerine devlet--i
aliye ile Yunan hükumeti beyninde akitli lazım gelen muahede-yi kıtiyeye esas olmak
üzere hukuk ve menafi saltanat-ı seniyeye muvafık vucuhla kararlaştırılan makdumat-ı
suluhiye layihası dünkü gün imza olunmuş ve bu cihetle devlet-i aliye ile Yunanistan
beyninde hal-i harb hitam bulmuş olduğu alınan tezkire-yi samiye üzerine beyan olunur.
Fi 7 eylül sene 212.
AHVAL-İ ALEM
Avrupa ahval-i umumiyesi kisb-i ehemmiyet etmekde her-devamdır. Meydanda
görülen vesile-yi bahs ve mukal devlet-i aliye-yi Osmaniye ile Yunan musalhası meselesi
ise de bu mesele şimdi hal olunmuş olduğundan diğer Avrupa devletleri arasında ceryan
eden entirikalı muamele ve nümayişler ve ol babda istihrac ve tahmin olunan neticeler
izhan-ı umumiyetle başka fikirler peyda etmesine bais oluyor.
Rusya devletinin geçirmekte olduğu eyyam hakikaten erbab-ı merakın nazar-ı
dikkatlerine şayandır.
Ahval-i umumiyesini hariciden seyr edenler kimi Rusya'yı devletler beyriindeki
ğerginlik ve berudete sebep müstakil add ediyor. Kimi de bu ana kadar tecavüzkerane
politika ile menut olan Rusya hükümetinin güya izhar etmekde olduğu itiııal ve
sulhperverlikten mütehir kalıyor.
Yekdiğerine zıt olan işbu iki fikirden birine katiyen hak verip diğerini itiraz kabul
~;tıneyecek surette haksız çıkarmak dahi mümkün olamıyor. Çünkü Rusya hükumeti
~ek~t-ı gayrı mutaredesiyle iddiada ısrar için iki tarafada vesileler vermekden geri
durmuyor.
Rusya devleti devlet-i ali-yi Osmaniye'nin kadim bir düşmanı bilinmiş iken şu
en birkaç seneler zarfında şarkta zuhur eden gavail ve müsail-i siyasiyede hükumet-i
aniyenin icraatına karşı adaletkerane ve dosthane hareket ihtiyarıyla cümleler izhar
Osmanlılar'ın zahiren teveccüh ve itamadını ihraz eylemekde olduğu halde diğer
etten Karadenizdeki donanmasının istihkamatının tezyid ve takviyesi ve Anadolu
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tarafından hududa doğru şimendüferler hattının süratle temdid ve tevsii vel o havaliyede
kuvve-i askeriyenin teksiriyle mevaki-i mutenabehaya tehsidi enzar-ı dikkat ve
ehemmiyetini celb etmekde bulunuyor.
Devlet-i aliye-yi Osmaniye dahi bir tarafdan · Anadolu dahilinde şimendüfer
tarafının hatlarının temdid ve tavsiyesi tevsiini eylemekde ve diğer tarafdarıda boğazlarla
istihkamata takviyet ve risalet vermektedir.
Almanya imparatorunun Rusya toprağında Çar hazretleriyleN~<b~la.ri
mülakatı
üzerine binehmada sabk eden müzakarat ile ceryan eden sözler bu.ikiimparatorlarmakid
i rüşte-yi vedad ettiğine kanaat hasıl olarak sulh ve>. selamıllddam~sihusustırıda.j~a.vl-1
kuvle hareket edecekleri temin olunmuş iken Fransa reis .•i C~Ul'llllurı .A.lnıanya

imparatorunu (müteakib Sen Petersburg'a azimet ve Çar hazretleriylenmülakatıcbaşkaca
fikirler tevelid ederek başka yolda kifayet ve güyasebebjyetve1:'111işdir.
Bazı politikacıların istilatına nazaran Fransanın (Alzan.s TuôreııJeyaletinijstitdad
etmek fikri harekete gelerek Fransa bu husus da Rusya'nnr 111ezaheratitiai 111üraca.fetmiş
ancak Rusya'mn ne derecede Fransa amaline memaşatedeceğian.laşılatr1a1111şdfö
Malum olduğu üzere Almanya'nın istiklalini tehdit eden harici .gaileler iki olup
.birisi hususi değeri dahi umumidir. Gaile-yi hususiye işte şu Fransa gailesidir.
Almanya imparatoru şu nokta-yı hatır .naki .daima göz önünde buluıı.dufaraküç
hükümdar ile ittifakım bir kat daha teyide şitab etmiş ve Fransa Reis-i Cumhurunun
Rusya'ya azimetini mütakib İtalya kralıyla mülakat ve icra-yı müzakerat eylemiştir,
Almanya Rusya ile fransamn ortasında pek nazik bir mevkiye düşmüş olup
tehlikyi her taraf için ittifak-ı müselse takviyat vermeye mecbur bulunmuştur.
Demek oluyor ki "sulh" sadası iğfal makamında sudur eden bir sözden başka
nazar-ı ehemmiyete alınmıyor.
Uzakdan seyirci ve lastikli politikasıyla alemi üzücü olan İngiltere'ye gelince bir
tarafdan devlet-i aliye-yi Osmaniye indinde emniyet ve itibarım gaib ederek hükümsüz
kalmasından müteessir bulunduğu sırada Hindistan dahilinde taraf taraf serzede-yi zuhur
olan iğtişaşat ve isyan hükümeti şaşırtmak derecesine getirmiştir.
Son alınan haberlere suhc nazarıyla bakmak lazım gelir ise İngiltere yakında bir
düşkünlüğe daha düçar alacağı anlaşılıyor.
O da Rusya ile fransa'mn Hindistan süruşuna müdahale etmeyerek lakin hemen
Mısır meselesine bir netice vermeye yani tahliye ettirmeye karar verdikleridir.
Hülasa Hindistan süruşunun devamı ve Fransa ile Almanya'da tedarikat-ı
harbiyenin günden güne tevsi eylemesi ve bu tedarikata karşı Rusya'nın dahi ter.sibde
bulunup şimdi Lehistan hududunda tedarikat-ı mehmada bulunması ve Avusturya'mn da
:p:ı.evki tehlikeli görerek İslav silavesine karşı "yine" İslav insarıyla . mukavele
· ınecburiyetinde kalaması bir devr-i fetretin karibe'l-zuhur olduğuna delil add olunur.
HAVADİS-İ MAHALLİYE
Cülus-i mebamın menus hazret-i padişah vesilesi ile tebaa-i. .sadıka-yı
11'.)~maniye'den her fert o yevmi mesadat tevaimede şenlikler icra ederek .ilan-ı meserret
~ylediklerimalumdur.
Tebaa-yı devlet-i aliye-yi Osmaniye'den olan ceziremiz halkınca ol padişah
ekarim iktinah ce tacidar adalet-penah efendimizin gerek veladet ve gerek cüluz
ayunlarına tesadüf eden eyyam-ı. Mahsusada ibraz-ı esare-yi sadakat ve ubudiyet
:in ilan-ı müserret ve icra-yı şehr-i ayin etmek İslamlara mahasır kalmış ve tebaviyet
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ciheti I ile müsavi bulunmaklığımız lazım gelen Hristiyan vatandaşlarımızın kü:ffesi
Osman1ılar'dan ayrılmış gibi telakki olunmuştur.
Buna göre vasıl sima ve ibtihacımız olan bir rummuhibsadıkımızın istikamet ve
mertlik nokta-yı nazarından cülus-ı humayuna tesadüf eden o yevm-i saadet tevamdaki
icraat-ı hüsnesini takdir etmek istiyoruz ki samimi ve> ciddi .olduğuna şüphemiz
olmadığından umum İslam vatandaşlarının dahi bize İştirak edeceklerinine eminiz. O zat
ceziremiz methizamndan ve meclis-i kkavanin azasından. Mösyö NefurbtıYusudinis'tir.
Mumie'l-yeh İngiltere ve Atina mekatip-i aliyesinde tahsil-..i Illaarifüedete~ ~erpeste-"yi
efkara malik vicdanına tabii ve hakikatte sadık bir zattır. Cüluz,..ı hümayuna
tesadüf
eden günün aksamı Limasol da ahali-yi İslamiye ile müsabakatiô.a.re)I~f~e11~:·eanesini
enva-yı kanadil ve fevamis ile tenevvür ve tezyin ederek ishar-ı>şadun~/~)7-l~Illİ~. ve
münasebet düştükçe Osmanlıların ulviyet mercümet şecaat gibi husail bir ~ide!erini
tahrir ve tevsif ederek ibraz-ı müessir sadakat etmiştir. Ceziremizdetefüiil--iidaredenbiri
belki birinci defa olarak hıristiyan vatandaşlarımızın ser-emdanından biri tarafından bu
süretle matbu-ı mefhumumuz hakkında gösterilen hüsn-i muhabbet ve sadakafta.biidir>ki
İslamlara hüsn-i tesir ve bahş hoşnudi-yi kesir eylemiştir

ihtida
Ermeni milletinden ve tebaa-yı devlet-i aliyeden iki delikanlı bu kere kendi hüsn-i
rızalarıyla din-i mübeyin-i Ahmetli bil kabul mahkuıne yi şeriyece icabı icra kılı:rirrıiş
kendi arzularıyla birisi Abdullah Hulusi ve diğeri Abdullah Muhip isimleriyle tesmiye
edilmişlerdir. İş bu hidayete müzahirbatla müşerref bilislam olan gençlerin emr-i mesnun
hıtanları ittihat cemiyeti tarafından icra olunarak dahilen ve haricen enva-i semahat ve
muavenat-ı diyanet perveri ibraz ve ibzal olunmuştur. Bu gibi icraat-ı hayriye-yi Hüda
pesendameye hamiyet ve iştirak eden zevat dardında mazhar-ı fevz ve necaat olacakları
bi-iştibahtır,

ve

Kazaen Vefat
Arkacılı Hacı hristoğlunun oğlu Hiralamo nam Hristiyan geçende kazmakta
olduğu kuyunun kenerından düşen bir taşın başına isabet etmesinden dolayı müteessiren
vefaat eylediği mahalli havadisindendir.

Çiçek Hastalığı
Tuzla iskelesinde zuhur eden çiçek hastalığının hükümet ser- tabii tarafından
masruf buyurunlan hümim ve müsai sayesinde Iae'l- hemid günün güne tenakıs etmekte
,ôlduğu ve her hanği hanede ufak bir keyifsizlik zuhur tabib Mumie'l- yeh hemen şitab
rek tedabir-i lazımamn icrasına teşebbüs eylemekde bulunduğu ve bu süretle pekaz
an içinde mezkur hastalığın oralardan bütün bütün zail olacağı ümid olunmakta idi ki
e-i müstehaberat-ı mevsukamızdan bulunmuştur.
Tuzla'da intişar eden iş bu hastalığın men-i tevsii emrinde bir menvai-i, muhacir
.bir mukteziya icra edildiği gibi Lefkoşa da bulunan bil cümle itiba tarafından dahi
mücanen aşı amiliyeti icra edilerek bu süretle hastalığın önünü almak üzere sarf-ı
ai.edilmekte bulunduğu mae'lmasar işitilmiştir.
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Faruseler
Tuzla limason . Mağusa kasabalarına işlemekte olan kira arabaları hakkında
aldığımız şikayet nameleri dere edecek olur . isek gazetemize baska havadis
yazmaklığımız lazım gelir.
Arabacılar yalnız kira almaya mecbur olup müşterilerim bir güne tehlikeye maruz
olup olmamaları cihedini vazife bile edemiyorlar
Hayvanlar bir hale gelmişlerdir ki bir arabayı yolda<birkaç kere dümeksizin veya
havuz müşterileri ekser ve kuş olan mahallerde arabadan inrrıeye riıecl;ıur > etmeksizin

doğrudan bir kaspeye götürmeleri mümkün olamıyor. Yolculaı- b~}ara.baları içinde
bulundukça rahat edecek yere hayatlarından da emin bulunamıyorlar.Çü:nküJyabirsiniş
inrken yahut bir yokuş çıkarken mahataradan sağlam 01abi1ecekleri11~
Müdaamızın tesbitine delil aramlıyorsa geçen gün tıbbiye lllüdürü /Mister
Hidintam cenaplarının Tuzla islesine vuku bulan azametinde başına gelen hal...f .iraiye
idebülürüz ki bu da hükümetçe sabit olmuş bir madded'r.
El hasıl bu hayvanlar ol babdaki polis nizamı mevcice memurin iadesi tarafından
.araba sahiplerine tebdil ve tamire tahnic olan arabalar da tecdid ve ıslah ettirilm.~zlerise
muhatara ve tehlikenin gittikçe tezaid edeceği gibi beli de vukua gelecek tehlike bir cok
telefat da meydana geleceğine şüphe olunmamalıdır.

~.~Ee~~tı~.~:

Cerh
Şehr-i cari-yi efrencinın 19. Pazar günü Ayluka mahallesinde Kain hanesinde
Paskalı nam hristiyan ile işret etmekte olan İrini nam fahişe miyanını ufak bir münazaa
zuhur iderek markum Paskalı mecruh olmuş ise de gerek karının ifadesine gerek
mecruhun ihtida ki takdirine nazaran fiil-i cerh karı tarafından vuku bulunmadığını
göstermekte ve fakat yarayı açan bıçak hanenin karşısındaki bahçeye atılmiş olması fiil-i
mezkürun bir başka el ile icra olunduğuna ve o da hane derununda kendisinden diğer
kimse olmaya fashise-yi merkume tarafından ifaa edildiğine şüphe olmadığı gibi ahiren
mahruhunda ifadesinden kendisini merkume İrini cerrah eyledi anlaşılmış olmakla carih
taht-ı tevkıfe alınmış ve mecruh ise lecae'l- tedavi hastahaneye izam kılınmıştır
Darp edillen bıçak
kemiğine isabet eylediğine mecruhun yarası muhatara
dan salim etmiş.
ğöğüs

Sahte Bir Papaz
Bundan evvel Yalusa kariyesi papazlarından iken sadasının ihtizazr' hasbıyla
Lefkoşa'da Fener Ruminin Kilisesi'nin alınan baba Hürstevoğlu kiliseye"dehalat eder
etmez damadı Mihail Endunu Kiryaku kaim pederinin arazi koçanları111 ilıaı: Jel.erek
tariyerinin diğer papası olan Baba Nikolabu her ne suretle ise uvk ettikten sonra mezkur
arazilerin satış muamelesini icra Mağusa'ya götürülmüş.
Tapu kitabesinden Fevait Efendi baba Hristo Galuyi iki sene öylesi bir satış
~addesinden talebi bir defa görmüş olduğundan bu sahne papaı:~an . şüphe·. eylemesi
~erine tapu baş katibine zehabını anlatmış ve şu papasın baba Hürstev oğlu olduğundan
şüphe ettiğini ve arzu edilirse tahkikat icra kılınmasını beyan eylemiş. Baş Katip Fevait
fendiden bazı cihetleri istizah ettikten sonra lazım gelen tahkikata görüşmüş ve orada
unan karirye-i mezbureli Mihali Erkim nam Hıristiyana bir takım sualler ederek en
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nihayetinde papası bilahire kim olduğunu sormuş ve Baba Hürstev oğlu olmayıp kariye
papası baba Nikola olduğunu ve Baba Hürstev.oğlununıbugün Lefkoşa da Fener Rumini
kilisesinde bulunduğunu anlamış ve halbuki papas satış varakasına ismini baba Hürstev
oğlu diye imza etmiş olduğundan iş merciine rapor arz edilmiş ve bu sahtekar papasın
kanunen tediyinekariye ahalisi dahi şiddetle iddia etmekte bulunmuş olduğu mahalinden
bildirilmiştir.
İşin tuhafı şurasındaki şahit makamında irai edilen Muhail \ Erker ve papasın
yüzüne karşı "sen baba Hürstev oğlu değil baba Nikolas'ın '' dediği i~~lde · papas
iddiasında
iddiasına ısrar etmiş ve külliyeyi bir çok takdire ettiğindemxsonra.işin
vehametini derk ederek sahtekarlığını meydana koyup baba Nikola · oldu.ğunu itiraf
eylemiştir.

ŞUENAT-1 OSMANİYE
Suriye sahilinde geçen gün Yunan bandırasını hamil bir sefine görülerek der dest
edilmiştir.
GirİT zulme-i hunurizi tarafından alçakcasına yaralanıp efal cenaiyelerine
inzimam ettirilen 3 nefercinin Dersaadete izamı emrinde şerefsader olan irade-i seniye-i
cenap hilafet-penahı mucibince Devletli Cevat Paşa Hazretlerine cenahından Girit eşraf-ı
handamndan Kanur-zade Saadetli Hüsnü Bey Efendi Hazretlerine terfikanen Dersaadete
izam kılındıkları mahalli havadisindendir.

ŞİRKET TELGRAFNAMELERİ
Lonrdra 11 Eylül sene 97
Almanya ile Rusya'nın muhalefetlerinden Nazi Girit de ablukasının refmi
kazivesi terk olunmuştur.
Lonrdra 12 Eylül
İngiltere ile almanya tazminat-ı harbiye meselesinde muvafakiyet ediyorlar.
İngiltere terk olunacak varidatın ecnebi kontrolü altına idaresine alınmasına Yunan

karar verdikten bir ay sonra Teselya kıtasının taliyesini Lalebe Almanya birinci
tadiyesi için kati bir tarihlayasına teklif ediyor.
Viyana 12 Eylül
İmparator Vaylım inkiraye manverelerinde hazır bulunmak üzere (Tavtiye) vasıl
ak avusturya İmparatoru tarafından fevkalade suretle istikbal olunmuşdur.
Paris 11 Eylül sene 97
Müstesarıkın kongresi hitam bulunmuştur. Mısır merhusları büyük muvaffkiyet
al eylediler.
Lonrdra 13 Eylül
Teselya kıtasının tahliyesi tazminat-ı harbiyeye tabii bulwun~cl1ğ111dan evrad
eburundan teklifini esas üzerine İngiltere ile Almanya beyanında muvafakiyet hasıl
gibidir.

ın.wıı.:,ı

Paris 13 Eylül sene 97
Amirallerin teklifini hilafete olarak Girit ablukasının devamına karar vermişlerdir.
14

Dersaadet 13 Eylül
Mösyö Lontif İstanbul'a ait memur-i memuriyesine Kemal muvafakiyetle tekmil
edildiğinden Rusya ya avdet edilmiştir.
Bombay Eylül
Bir çok aferideler Samate kulesine hucum etmektedirler.
Samara Dağlarında itilaf edilen bir müfreze İngiliz askeririiıı zaiyatı20 kişiden
ibarettir.
Lonrdra 15 Eylül
Osmanlı ile münasebet-i ticariyenin tecdidi hususunda Yunan..teklifi.>devletler
tarafından kabul olunmuştur.
Bombay Eylül
Galip bir kuvvetle afrideler eyaletinde

Sarakarı mevkiini zapt etmişlerdir.
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kişiden mürekkep asaker tahvizaye telef olmuş ve General (Bikas) fırkası >sa.ir rtekati
tahlis etmek için ileriye hareket eylemiştir.
Dersaadet14 Eylül
Teselya kıtasının tahliyesi hakkında beyne'l- safra ittifak hasıl olmuştur.
Atina 11 Eylül
Osmanlı ile biri ve bahri münasebat-ı ticariyenin techid hakkında Yunanistan ın
teklifi devletler tarafından kabul edilmiştir.
HAVADİS-İ HABERHANİYE
Ufk-ı siyasetin Fransa ile Rusya cihetlerinde zuhur eden iki ittifak bulutunun sair
Avrupalılar'ı esasından sarsacak ebr-i fırtına mı vucuda getireceği ve yahut alem-i
insaniyeti hararet-i şedidesi altında yakıp kavuran ihtilal ateşlerini söndürecek bir şiddetli
baran meselesi mi hasıl edeceği daha şimdiden kestirilemez.
İttifak-ı mezkurun resmen ilan edildiği zaman Almanya başvekili Prens Bismark
ialinden kürsüdeki bu zata demiştir ki Fransa Alsas- Lören eyaletinden ümidini keserek
tevsi-yi memalik için nazarını başka tarafa atf eylemesini evvelce de kendisine söylemiş
idi. O zaman birinci hutvanesini attığı mahal-i memalik mahruse-yi şahaneden tevnis
oldu. Bu hareketi umum tarafından sükut ile geçiştirildi. Bununla beraber Alsas-Loren
hala hatırından çıkaramaması şayan-i istikrabdır.
Fransa ise daima söylemekte olduğu gibi bu defa da böyle bir söz-' sarf
etmiştir."Fransızlık,dünyada baki kaldıkça Alsas-Loren Fransızlar'ın müstemlikatına
alınacak ettirilecektir.
Şu iki devletin söyledikleri sözlerin siyaset nokta-yi nazarından ne kadar şayan-ı
ehemmiyet olduğu muhtac-ı mülahaza değildir,zannederiz.
İttifak-ı mesnanın ilanından sonra Almanya'nın Alsas Loren'de bulunan kuvve~yi
askeriyesirıin tezyidine ibtidar edildiği Fransızların eyalet-i mezkure üzerine diktikleri
inzar-ı istilacıyanelerini başka tarafa çevirmek ve şayet bu hususa muvaffak-ölamadığı
halde gözlerinin içine bir avuç barut atmak maksadından ibaret olduğunu Prens Bismark
eenablarının beladaki nutku her kese efham eylemektedir.
Bu hususa dair Avrupa Gazetelerinin herbiri bir yolda sert efkar etmektedirler.
Tan gazetesi Fransa Reisi Cumhuru ile Çar Hazretlerinin "Yutu"zerhelesindeki
nutuklarından bahs ederek bazı sözler söyledikten sora diyor ki "Fransa ile Rusya yek
diğerine o kadar kavi bir rabıta ile merbutturlarki öyle bir kelime fazla veye noksan
Söylenmeklekuvveti ne tezyid edilir ne de noksan bulur.
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Doğru bir söz söylemek lazım gelirse Fransa ile Rusya. ittifakı bir mesele-yi
mehma-yı tarihiye telakki olunmalıdır ki beyne'l-milelshal ve mevkiinin icabatındandır.
Münafı ve hissiyat-ı müştereğe ki üzerine meus gerek Rusya ve Fransa Rüsay-ı
ömrünün ve gerek ahalinin arzuyu tabiine ve mukasat-ıasliyesiıie muvaffaktır".
Rusya evrak-ı havadisi de şu yolda sert mütaalatediyor.
Diyor ki, Fransa ile Rusya ittifakım Avrupa riıeriıali~,.i)ınüteınfili~~~esinin
iki
başında musalmat ve sulhün muhafazasına çalışmak üzere.tittifak x.eden <akvam-ı
medeniyenin racid ve saadetini temine çalışan iki nigahban makamında ggrınelidir.Şu iki
gazetenin birisi Parise de diğeri ise Rusya da neşr edilmekte bulunduğundan· her ikisi de
devlet matbualarımn ittifaklarını sitayişte haklıdırlar.
Avrupa matbuatı arasında ittifak mesna için diğer bir gazetede}ı.ıfacıkiki cümle
söylemiştir ki şayan-ı dikkat olduğundan düre ediyoruz.
O gazetede diyor ki ;"Fransızlar sevinmeli Avrupanın akvam-ı sairesi de endişe
noktası olmamalıdır.
Eyet Fransızlar sevinmelidir bu söz doğru ve muvaffak-ı münatıkattır.LakinA:vrupa'
mn
akvam-ı sairesi de endişenak olmalıdır. Ne demek onlarda mı sevinmelidirler a.ca.bat! bu
cümlede sehumeret mi vardır. Çünkü Avrupa'mn şu ittifaktan bilahere endişenak
olacakları tabiidir.
İngilizler mi sevinmelidir ki Hindistan üzerine doğru ağzım açmış olan Rusya
Fransızların intizamıyla tezyid-i kuvvete muvaffak olmuştur.
Almanya
,İtalya,A vusturya sevinmelidirler ki Fransızların Alsas Loren istirdad
maksadıyla kusurla getirdiği Rusya ittifakından bil-istifade parlatacağı ateş-i harbden
dolayı ihlal-i asayişleri mülahazasıyla daima mütabasırane davranmak zahmetiyle dülger
bulunacaktır.
Elhasıl fıkr-i acizanemize kalırsa şu ittifak-ı mesanın alem-i siyasette müsalmat-ı
umumiyenin istikrarına mı yoksa menfaat-ı devliyelerinin muhafaza ve idamesine mi
hidmet için vucuda getirildiğine katı bir hüküm vermek muvaffak akıl ve hikmet bilmez
zanındayız.
Bu hah da biraz daha tamik-i efkar edecek olur isek ittifak-ı mezkurun rabıta-yı
kııvvesine merbut olan çingenin bir dişi de hata-yı mısriyeden İngilizler'i temizlemek için
hazırlanmış olduğu tezahur eyler ki bu da orada bulunan Fransız ve Rusya münafınin
senin ve fıredenberi düçar sekte ve daha doğrusu mahv edilmesinden ibarettir.
Bir müddettenberidir Habesistan İtalya hükümetinden talep edildiği üç yüz bin
· ya artık tadiyeye muvaffakiyet ettiği gazetelerde rivayet olunmaktadır.
Hindistanda bulunan İngiliz askerlerinden bazı müfrezelerin kolera hastalığına
dukları görülmekte olduğu ve Hindistan ahvalinin gittikçe kisb-i hamiyet ve şiddet
Iediği ciheletle umum evrak-ı havadis düçar-ı endişe olmaktadırlar.
Yunan hükümeti silah altında bulunan redif taburlarının kısm-ı inzamına yol
rdiği ve metyaklarında yakında Salı verileceği istihbar kılınmıştır.
Rusya ile Fransa ittifakı resmen ilan edildiği günden itibaren Almanya dahi
as Loren vilayetindeki asakir-i mevcudesinin miktarım tezbit eylemeye başlamış
uğunu evrak-ı havadis de görülmüştür.
Yunanistan'ın baş vekili mösyö (Ralli) kabinesinin yakında sukut ederek yerine
iyani) Heyetinin suud edeceği Atina'da söylemektedir.
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Terikopi
dünyadan
gitmeyince
Yunan
hükümetinden
kurtaramamasıdır.Diliyani'de bu yola gitmedikten sonra kurtulamayacaktır.
İlan
İbtida-yi Eylül sene 313 'den itibaren kukla
ve kutvantaya derici lazım gelen şerait-i müzayide pusuıasınaa
fiyatı buduğu halde ibtida-yi teşrin-i evvel sene 3
olan zat Mehmet Bey varisesi vekili Budamyalı-zade
eylemesi ilan olunur.
MUHABERAT-1
İLANİYE
Trablus garbında Türk çarşısında kahveci Giritli

Gönderilen abone bedeli vasıl oldu.261.numaradan itibaren
ve haberde tanzim kılınmıştır.
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KIBRIS

Adet263
Şerait-i iştira
Lefkoşa için seneliği beş şilin cezire
dahilinde kazalar işin sekiz şilin Me
malik-i Osmaniye için posta ücretiy
le beraber seneliği kırk sekiz kuruş
tur. Posta pulu dahi kabul olunur
(Nushası bir kuruştur )
Edime de Muhammet Tayfur efendi
nin kütüphanesinde furuhat olunur.

Mahal-ı Müracaat
İdarehanemiz k:ıbnsceziresinde
Sarayönü meydanında daire-yi
mahsusadır. Umur-ı idare ve
tahririye için sahib-i imtiyaz
namına müracaat olunur.
Gönderilen evrak gazetede dere
olnup olunmamasından gaze
te mesul olanaz. Behr satırında
iki kuruş_ alınır.
27 EYLÜL EFRENCİ SENE 1897

15 EYLÜL RUMİ SENE 1313

AHVAL-İ ALEM
Bir ay nihayetinde neticelenen Osmanlı Yunan muharebesi üzerine dött&aydan.
ziyade süren musalha-yı mezkuresi bu kere hatamerside olduğu dahiliye nezaretinden
keşide olunup geçen nüshamızda neşr olunan resmi telgraf mealinden müsteban olmuş
ise de şerait-i sulhiyenin tefsilatına henüz mütalal olmadığımızdan karin-i keramımız bu
hafta o hususda sahih malumat vermediğimize tesif ederiz.
Ancak her ne suretle olursa olsun Devlet-i Aliye-yi Osmaniyenin ol babdaki
muvafakiyeti maddi ve manevi bekçok fevaidi mucib olduğu gibi Yunanistan dahi bir
asırda aklını başına alamayacak bir hale getirmiş ve Alah'a emanet alem-i İslamiyet için
dahi bir devr-i cedid terakki meydana getirmiştir.
Bu muharebe sebebiyle Devlet-i ebed müded-i Osmaniye dost ve düşmanım daha
iyi öğrenmiş ve müstakbel için itila-yı şan ve sutuvet teyiyid beka -yı selamet -i millet ve
beyne'l- düvel temin devam-ı hüsn münasebet zemini üzerine vazi esas hükumet
eylemişdir.
Avrupa politikasındaki gerginlik umumiyet itibarıyla berdevamdır.Aınanya
· paratorunu mütakib fransa cumhuriyeti reisinin Çar hazretleriyle Rusya toprağında
ütalakatı politikaları tetkik ve tefhusa düşürmüşdür.
Köşe-yi inzivaya çekilmiş olan prens Bismark ile bir muhabir beyninde·geçenleri
keden bir muhavere gazeticilere sermaye-yi bahs ve mukal olmuşdur.
Prens meşare'l-yeh Rusya ile Fransa beyninde olan ittikdan bahs ettiği sırada şu
· millet beyninde hükümferma olan hub ve müvalet ile nihayalat ve tusurat.mensup
.uklarıhüküınetlerin maneviyat ve icraatım irai edemez.Halbuki ekser belki aksi Suret
••1 ••
ur.
Prens meşare'l-yeh Rusya ile Fransa beyninde her biri kendi fikrini ileri sürmek
· ., asım serbestce çevirmek maksadına mebni olarak takrir ve tesis ettiği . işidilen
akın mahdut olduğu ve binaenaleyh Rusya kabinesinin tedbiri ihtiyata Olanriayeti ve
devleti ne fikir beslediğini ne niyeti olduğunu öğrenmek hususundaki dikkati ve her
Iet ve hükümete karşı icab-ı zaman ve mekana muvafık ve müstakbel için istifadeyi
ib harekat ihtiyaruındaki gayreti Fransızların emel-i intikam cuayanesine teslimiyet
ermeyeceğine itikadındadır.
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Şüpesizdir ki Rusya 'mn Fransa ile ittifakından belki yine maksadı Almanya'yı ·
yerinde rahat durdurmak ve diğer taraftan dahi şarkda İngiltere nüfuzunu kisr ederek bir
mana ve haile tesadüf etmeksizin iş görmektir.Lakin bittabiidevr;;i beyni Almanya derhal
Avusturya ve İtalya ile ittifak meselesi teşkil ederek sulhütemin etmiş ise de hepsi birden
sanki ferdası gün bir vakamn zuhuru labat etıııiş . ~i~i . baştan tırnağa kadar
silahlanmışlardır. Aceb bu hal nokta kadar devam edebilecektir.
İngiltere nüshayı sabıkamızda beyan ettiğimiz gil,i .Pôli#kcı.;ıni.iç*cl~lesincle .fena
halde malup olmuş ve şimdiki halde Hindistan iğtişaşatıhasbıylayeihe:ves/yertelaş
deryasına düşmüştür.
Gerçi bu meseleye hiçbir. devletin müdahalesi
zuhurundan dahi memnun kalmamış değillerdir.

ôlınuyô:f isede llleseleniıi

İngiltere hükümeti kuvveti bazıya vererek Hindistan'ın şiırıcI.ıli(~~'c~sti~§~~e
pulunan ateş ihtilali bir daha zuhur etmemek üzere söndürmeye çalışıyorsada<.buna
muvaffak olabileçekmidir.İstihbarıtımıza
mevsuk nazarıyla bakılmak lazım gelir ise
İngiltere Afridilerle bazı kabailin kıyamında Afganistan'ın müdahalesi ()lup .>.81ffif1clJğı
flleydana gelip cıkarmak için Afganistan'ın İngiltere iştirak ile İngiltere aley'lıip.~[~~ı.ı,ı:ıı
~denlerin tedibi için muavenet etmesini teklif edecek ve Afganistan buna . mulı.alefet
edecek olur ise Afganlılarla kati muhabere edecekmiş.
Malum olduğu üzere Afganistan İngiltere politikasına tabi olmak için
şükut namıyla" İngiltereden senevi "maktu" bir mebla almaktadır.İngiltere şimdi
nierine teklifini bina ederek Afganistana tecrübe etmeye karar vermiştir deniliyor.
İngiltere devletini böyle bir tecrübeye karar verdiği haberinin aslı var
ganistan dahi istiklalini muhafaza etmeğe cezm etmiş ise pek yakın zamanda
abat vukuna intizar olunmuş tabiidir.
Zira müşahede olununan ahval-i siyasiye bunu İcab eyliyor.

<''ha.k: ...ı
bunun
ise ve
birçok

HAV ADİS-İ MAHALLİYE
ceziresi neyabet-i şeriyesine celp ve layka sabık Naşi faziletlü . Va~ih
tayin buyrulduğu ve Efendi-yi mumie'l-yeh Yanyalı olub fazilet ve hüsn-i siret
ahından olduğu ve lisan-ı rumiye aşına bulunduğu mustahberat hususiyemizdendir.
Geçende lacie'l- ziyare müskat reisi olan ceziremizi teşrif buyurduk:l~n.ı
dığımız Mısır istinak mahkemesi reis-i fezail enisi sadetlü Beliğ Paşa hazretleri geçen
esi günü
methizan belde tarafından eylenceye kadar teşbii edilerek Tuzla
elsine ve oradan dahi posta vapuruna rakiben mahal-i memuriyetlerine azimet
uşlardır.
Meşare'l-yehin gerek vatanına gerek akraba ve vatandşlarına olan ınuhabbet . . i
elerinden dolayı her sene ceziremizi teşrif buyurmaları cüınlemizce bai~-i fa.lıı- ye
rret ve mevcub bahtiyarı ve memnuniyet olduğu gibi zat-ı alilerininde ulvi cenabına
rhan katidir.
Teessüf olunur ki senin ve fıreden beri vatanlarını terk 'ederek' diyar-1 ahirde
..ı' eyyam ve ilm eyleyen nebcese vatandaşlarımızında meslekat mehmanelerinden

bulunuyoruz.
senede bir defa olsun onlar da bizi mülakatları şerefine mazhar buyurmuş olsalar
ur? acaba arzu buyurmuyorlar mı?Yoksa her sene bir maniden ktıttu.latnıyorlarmı?
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Sirkat
Değirmenlik kazasına tabii edeli karibesinde muhtarın rhanesinde beytunet
etmekte olan hükümet tahsildarı kavzesini nezdine bazı sarıklar duhul ederek mevcut
olan 60 kadar İngiliz lirasıyla · 40 liralıkta çelden sitkaf eyledilden haber

alınmıştır.Mübalağın umumi 100 liraya bağli oluyormuş.
İzlumiye sadık emini Yunus Efendinin mahdumi Deftera karyeli Hacı bir
fahişenin oğlu tarafından takdim ile cerh edilmiş ve carih-i merkum polis tarafından
derdest edilerek kabahati mecruha atf ile itiraf-ı cürm eylemiş olduğu haber alınmıştır.
Tuzla iskelesinde çiçek hastalığından vefat eden bir hatun belağsıl girç ile ihrak
edilmiş olduğundan İslamiyete mugayir olan bu gibi haletin adem-i tekririni hükümet-i
mahalliyeden rica ederiz.
Kati
Beş parmak nam-ı cebel üzerinde geçende maktul olarak bir islaın<bRl~~tiğu
rivayete nazeren maktul .merküm Harça karyesinden Değirmenliğe bir ktizu>götürmekde
iken her kimin tarafından isekatl edildiği anlaşılmış ise de katil meydanaçıkmaınıştit.
Avrupa postası bu hafta Pazar günü yerine Salı günü vurud edeceği ilan
olunmuşdur!
Hükümet-i mahalliye henüz muntazam bir posta naklini temin edemediğine
teessüf etmemek elden gelmez.
Alınan malumatı mevsukaya nazaran Tuzla İskelesinde hükümferma olan çiçek
hastalığının günden güne tezaid ederek ithaz edilen tedabiri hükümsüz bırak:rrı.akda
olduğu anlaşılmışdır.
İllet-i mezkurenin sirayetinden huvk ile Lefkoşa'ya gelmekde olanların sıhatleri
yerinde olup olmadığı anlaşımak üzere Lefkoşa belediyesi tarafından tayin oh.inanta.bib
marifetiyle ayılınca nam-ı mahalde gelen muayene edilerek sahihe'l-vücud olanlara ruhsat
verilmekde olduğu gibi şaid içlerinden illet-i mezkureden musab olanlar zuhur ettiği
halde lacie'l-tedavi yetunet ettirilmek üzere kilisesinde mülkiye cenahından ithaz edilerek
hastaneye nakl ettirilmeleri mukarrer bulunmuş ise de gelenlerin nereden geldikleri
anlaşılamamaktadır ve bunların emr-i muayeneye tabii bulunub buluıiniaınla.rı
kendilerinin kavl-i mücerredlerine itimaddan ibaret kalmak da ve hususuyla Tuzla
/İskelesin'den çıkanlar yalnız lefkoşaya değil civar kara ile Mağusa'ya ve Limasbn
.· kasabalarında azimet eylemekde bulunduklarından ve lefkoşaya gelecek /olanların
muayeneden kurtulmak için kara ve kasbete giderek oradan Lefkoşa'ya gelebilniekeri
daha mümkün olduğundan buraca ithaz edilen tedabirin Tuzla iskelesince .itlıazı daha
ziyade muvafık usul ve akıl ve hikmet olduğu itikadından bulunduğumuz cihetle icabının
icrası hükümetin inzar-ı dikkat ve itinasına havale ederiz.
ŞUENAT-1 OSMANİYE
İnatif seniye-i hazret hilafetpenahından Dersaadet evkaf-ı nezaret celilesi taşra
şubesi mukabelecesi Kıbrıslı refaatlü Sabri Bey'e terfiyen rütbe-yi salsa tevciye ve ihsan
tyrulduğuDersaadet ceridelerinde manzur-ı çeşm efenhar ve meseretimiz olmuştur.
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Mir mumie'l-yeh cezremizden maruf ve muteber bir ailenin semere-yi kuvveti ve
sadakat, zekavat siret-i sahi bir zat olmakla hakkındaraykan buyrulmuş olan iş bu atafet
seniye-yi hazret padişahından dolayı kendini tebrik ederiz.
Dersaadet'te Fransız sefareti maiyet vapuru geçenlerde Marınara denizine doğru
açılarak top talimi icra etmiş.Atılan topların sesi DersaadetrahalisiııceiiŞidilerek.ne
olduğunu bilmeyenler ale'l- husus kadınlar düçar ve heyecan oldııkla:rı. <Ders.aadet
muhabirimiz tarafından işar olunmuştur.
Pay-ı taht saltanat-ı seniye olan bir yerde ecnebi maliyet vapU11lll.uıiit?ptalimiicra
etmesi takbih olunmalıdır.Fransızlar
hükümet-i seniyenin nezaketlne?t>karşF<böyle
müstehcen harekat ve icratla mukabele etmeyeceklerine itimadımız vardır.Lakin sefir
hazretlerinin bu babdaki cüreti şayan-ı muehazadır.
Girid eşkıya hıristiyanesi hükümet-i seniyeye dehaletle badema hilaf-ı rıza-yı ali
hiçbir hal ve hareketde bulunmamaya karar verdikleri istihbar kılınmıştır.
Allah bilir ama Yunanistan tarafından verilen ateş-i teşvik söndürülmüş
olmalıdır.Zira Girid hristiyan asilerinin vaki olan barbarlıklarının başlıcası Yunan
teşvikat-ı mazuresi idi.
Girid ceziresinde yalnız kandiyada İslamların mal ve emlakca ne kadar zruyata
düçar olduklarına dair İngiltere memur-ı mahsusu Miralay Mister Masaid tarafından
icara-yı tahkikata memur edilen 3 komisyon bu kere vazifelerini ikmal ederek tanzim
eyledikleri raporlarım mahsulüne takdim eylemişlerdir.
Mattuınat-ı salahiye müzakeratın imza edildiği bab ve alay-ı ser askerinden hudu-ı
Yunaniye ordu-yı humayunu kumandan Basallat ünvanı devletlü Ethem Paşa hazretlerine
tebliğ kılınmıştır.
Girid meselesi hakkında Lord Salburuni'nin ihyaren dermiyan etmiş olduğu
mutalaaya nazaran müzakerat-ı sulhiye ile iştigal olunduğu bir zamanda Girid maddesiyle
vakit geçirilmek muvafık-ı musalhat değil midir?
İşte müzakerat-ı sulhiye de imza edildi bakalım Lord Salburi cenahları Şimdide ne
bahane bulacakdır,
Cemiyet-i refıkamızın "yeni bir eser ve haset" ser-levhası altında bu defa dahi
yazdığı bir bend nazar-ı mütaalamızdan geçmişdir.
Evvelki nüshamızda Girid ahaliyesinin İtalya askerleri tarafından gördükleri zulm

fü amani şerkan vilayet ve kumandanlığa itaa eyledikleri arzuhalden bahs.ftrrıi~ "\'f. fakat
ali aynen dere etmemiş olduğumuzdan halkda daha ziyade tesif hasıl··. plduğu
muamız olmadığı bu defaaki bendini hulasa dere ediyoruz.
Refıkamız bu suzişli fıkrayı oldukça gözleri hıristiyanlık tasibiyle ôları(İstaııdard)
-ı İngiliz gazetesinden tercüme edilmişdir.
(İstandard) diyormuş ki Kandiye Kordonu dahilinde erzak makdurelerini tedarik-i
iyesiyle dolaşmakda olan iki müslüman biçaresi üzerine.. İfat-ı Juris.tiyanya bağten
um ederek ikisini de birer suret-i faciada kati ve itlaf eyledikten sonra kulaklarım
arım kesmişler.Her parçasını bir ağaç dalına asıp karşısına geçerek eylenmeye
şlar.
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Bu maddeye İngiliz gazetesi yazıyor.Eğer bir İslam gazetesi yazmış olsa idi
Avrupalılar buna da yalan diyeceklerdi.Lakin İstandarda karşı bir .itiraz bulmak pekde
kolay değildir zan ederiz.
(Cenab-ı hak cümle Ümmed-i Muhammedin.muayini-olsnıuş
Girid mazlumin islamiyesinin Yunan zulme-yi bi-anıruıı.~daıı. . ~~r.1BK1eri/~lırı-ı
firavani şimdiye kadar gerek Osmanlı gerek ecnebi gazetele~denyazırı~,ıkbir
gazete
kalmadığı ve hatta efal-i caiye-yi mezkureyi düvvel-i muazzama eI11ir ~.ııe:ri 1~. ~~~1i
gözleriyle müşahade eyledikleri halde böyle bir hakikati . setr ~e i~cı.:t'a<>>I11~sud
ilhufriyanesiyle (Girid mezalim-i İslamiyesi) ser-levhası altında (Astı) gazetenin yazdığı
bendde bir iki söz söylemeyi münasib gördük.
Böyle güneşin önüne perde çekmekle setr-i hakikate çalışan bir yalancımh Sôzüne

ehemmiyet vermek vakıa kendisini idam sırasına koymak demek ise de zaten meziyeti
meydanda olduğundan kimse o fikre zahib olamaz ümidindeyiz.
(Astı) gazetesi yazdığı makalesinde o kadar ve hüsyana o derece garzkerane
davranmışdır ki Girid müslümanlarını enzar-ı alemde bir cehennem zebaniyesi makamına
kaim etmiştir.
Girid ceziresinde şimdiye kadar dökülen İslam kanları söndürülen İslam hanımları
kimler tarafından olduğu Avrupa gazetelerinde adeta bir mevkii mahsus işgal etmiş iken
[Asnı) gazetesinin utanmadan o mezalim-i habiseyi mazlumun İslamiyeye atf etmesi
kendisinin ne kadar yalancı ne derece safsata- perdaz nasıl bir vahşi olduğunu söylemeye
bile hacet yoktur zan ederiz.
(Tamis) gazetesi son nüshasında Girid ceziresinde bulunan asker-i osmaniye ile
asakir-i muhtelatanın miktarına dair bazı malumat neşr eylemesidir.İşbu malumattan
müsteban olduğuna göre İlyum ceziresindeki asakir-i şahane beşer altışar yüz mevcudlu
on altı tabur ile iki bölük suvariden ve düvvel-i muazzama asa.kiriise 2293 kişiden ibaret
ş.
Düvel-i muazzama askerinin ekserisi Fransız ve İtalyan olarak 2223 kişisi Han.ya
civarında Avusturyalı yüz elli kişisi İzaldin istihkamında Rusyalı olarak 1100 kişisi
smevde 1800 kişisi İngiliz ve üç yüz kişisi İtalyan olarak 2100 kişisi Kandiya'da İtalyan
ak 320 kişisi Hiyeraptaro'da Fransız olarak beşyüz kişi de Apestiya ile Esperlanga'da
unuyor ımış.
Asakir-i muhtalatının maiyetinde üç batarya tağ topu da mevcud olup İngiliz
ası Kandiya'da Rus bataryası Resmude İtalyan bataryası Han.yadbulunuyor.
HAVADİS-İ HABERHANİYE
( Akro Polis) gazetesi diyor ki Yunan cesurlarının Osmanlı kahramanları elinden
eri bade-yi mağlubiyet hal-i hazır Yunan insanına değil bir zaman meşur nam olan
usteni Yuraklis, Ehilya gibi namdaran milletimize bile tesir etdi! Lakin biz hala
:t uykusundan gözümüzü acamıyoruz.
Ey Yunanlılar! Vakıa bizi esasen Osmanlı askerleri mağlup e~i fakatYunanistanı
eden musalha meselesidir ki o da Avrupalılar'ın müdahelesinden ileri geldi !
Vukatıyla "biz Avrupanın ve sattına müracaatdan ise doğrudan doğruya Osmanlı
iyle akid-i sulh etmek Yunan münafına daha muvafıkdır".
Demiştik o zaman bu fikrimize itiraz edenlerin ne derece yanlış bir hareketle
dukları şimdi meydana çıkmış ise de ne fayda ki iş işden geçmiş bulundu.
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Yunan matbuatından bazıları birkaç haftadan beri tebdil-i lisan ederek doğru
söylemeye başlamışlarsa da bazılarıda inatlarında ısrar ile kantarlı yalanlar anmakda
devam edip duruyorlar.
Avrupa düvel-i muazaması tazminat-ı harbiyejçinJşkidi/1.ı.z:ıın
gçleıı Yunan
İstikrazına kefalet verdikleri ve Yunan hükümeti tarafından buistikraz için tahsis edilen

varidatla nazaret etmek üzere serian bir komisyon teşkil ôlfüiac1ğ1<ve gelecek hafta
Yunan meclis-i mebusanımn akit icdimainde divan-ı itikaya.Jca.rŞLigqştçrileççl<: yaridad
hakkından dahi icrayı müzakarat edileceği havadis mevsuka.<iandır
..·•
Hindistan' da vakıa Malakant ehl-i kıyamına iltihak etınek<>iizere(Mulı.nıant)
kabilesinden beşbin kadar asakir-i muavenanın İngiliz müfrezesi üzerine hucum
etmişlerdir.Hangi taraf galip veya mağlup olduğu hakkında bir maluınatfg~Dikkat buyurulsunki hükümetini taraf taraf baş gösteren isaat pek penşan
etmektedir.
Bu hal ile İngilizlerin hali neye muhaber olacağım bilemeyiz.
Fransa-Rusya ittifakı suret-i resmiyetle duvel-i muazzama kabinelerin~ t~.~liğ
edilmiş ve Rusya -Fransa hükümetleri tarafından ayrı sefareye talimat verilmiş olduğu
istihbar kılınmışdır.
Rusya devletinin Afganistan'da vakıa Herat şehrine işgale mübaşerat eylediği
Paris'ten verad olan bir telgrafname malinden müsteban ötedenberi Afganistan hüsn-i
münasebada devam eden Rusya'nın birdenbire böyle bir harekette bulunmasının sebeb-i
hafiyesi ne olduğu anlaşılmamasıdır.
Meşare'l-yehanın hem civari bulunan devletlerin alemde enzar-ı intihabım açar
zannederim.

Hindistan'da intişar eden Şemse'l-haber gazetesinin yazdığı bir fıkrada Şark
meselesine dair zuhura gelen en ufak bir meselede ortaya atılan Gladestun cenahları Hint
igtişaşatının zuhurunda kedi görmüş fare gibi pek ziyade elnizam-ı suküt ediyor
biliyoruzki bu da bir hükümet-i diblomasiye iktizasından mıdır diyoruz.
Termopil'de bulunan Yunan ordusu heyet zabıtası tarafından bu kerh kişi derdest
blunarak tahte'l-hafız Atina'ya gönderdikleri ve bunlar Yunan oldukları halde casuslukla
itham olunmakta oldukları havadisi-i telgrafıyedendir.
Rusya gazeteleri rivayetine nazeren Afganistan emirü Abdulrahim Han
etleri şimdiye kadar terbiye ve talim mülke hasıl ettirdiği muntazam askerini
ilizlere karşı tecrübeye çekmek istiyormuş. Şu Hind gailesi arasında bir de Afganistan
riyesi meydan eylerse İngilizlerin hali artık Allah'a kalır.

Yunan hükümeti tarafından tazminat-ı harbiyeye karşıklık olarak gösterilen
Iag gazetelerin riyazetinden anlaşlmıştır.
Yunan gazetelerinin riyazetine nazaren asakir-i Yunaniye arsında zuhur eden
tevsi ve teşdid ederek günde üç dört kişi fevt olmakta ve vezyaten mukadderı
güne tezaid etmekteymiş.
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Ettikleri terbiyesizliğe karşı Teselya ovalarında bıraktıkları maktuller
olmadığından derece-yi kifayeye vusul için biraz da bu surettezıbarmalıdırlar.

kafi

Macaristan'dan gelen bir telgrafname Hind'de isyan edeıi.t\fü.giler'in kırk beş bin
kişi radesinde olduğunu temin etmektedir.
Yunanistan 1798 senesi bütcesinde efrenci temmuz ibtidasına kadar olan açık on
altı milyon beş yüz yetmiş iki binbeş yüz altmış dokuz deracemiye ba!iğ olmuştur.
Muhaberat-ı İlaniye

•·

iii(}

Yumurtalık Duyun-ı umumiye memuru izzetli MuhammetFjkl"ci!f~l~i
Tahrirat-ı alinizle melufı olan kırk sekiz kuruşluk posta pulu va.sıt ~1~~$.~~--i.
(lliniz .defter-i mahsusa kaydedilmiştir. Gazetemize işar olunan adres mucfl"?iı;ı.~y\gy9yn
haftadan itibaren muntazamen irtişa edilmeye başlanmıştır.
. .: •<<·
Antakya'da köprü başında vakıa kıraathane sahibi Refatli Hacı Hüseyiu'Eıf~i~!.
Gazetemiz diğerleri gibi her hafta muntazamen gönderiliyor. Ancak zatınızın
gazetesinin zayiye uğramasına fevkalede teessüf olunur.
Sebi zehabımz vucuhla ise bu babda bizde kusur olmayıp ancak pC>sfaııe
memurlarında olduğu tabiidir.
Binaenaleyh vurud etmemiş hangi nushalar ise tekrar gönderilmek üzere işarı
rainize mahuldür.
İLAN
Fi teşrin-i evvel sene 98'den itibaren gerek evkaf-ı mazbuta ve gerek evkaf-ı
ülhaka donanım ve saire müstecerleri taraflarından Cabi Sami Efendi tarafına verilecek
ar için mumie'l yeh tarafından itaa olunacak ilim ve haberler matbu olacağından
iye kalan kiralardan dolayı adı kagıt üzerine ilm ve haber ibraz olunursa evkaf-ı
rhusları tarafından kabul olunmayacakları ilan olunur.
Sahib-i imtiyaz ve l\1:ii~~ı
Küffi-zade Mustafa Asıf
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Şerait-i iştira
Mahal-ı Müracaat
Lefkoşa
için seneliği beş şilin cezire
İdarehanemiz kıbns ceziresinde
dahilinde kazalar işin sekiz şilin Me
Sarayönü meydanında daire-yi
malik-i
Osmaniye için posta ücretiy
mahsusadır. Umur-ı idare ve
le beraber seneliği kırk sekiz kuruş
tahririye için sahib-i imtiyaz
tur.
Posta pulu dahi kabul olunur
namına müracaat olunur.
(Nushası bir kuruştur)
Gönderilen evrak gazetede dere
Edime
de Muhammet Tayfur efendi
olnup olunmamasından gaze
nin kütüphanesinde furuhat olunur.
te mesul olanaz. Behr satırında
ilci kuruş alınır.
22 EYLÜL RUMİ SENE 1313
3TEŞRİN-İ EVVEL SENE 1897
(Siyaset, Edebiyat ve Fünundan Bahseder)
AHVAL-İ ALEM
(Devlet- i ali-yi Osmaniye ile Yunan hükumeti beyninde muahide-yi sulhiyenin
akitli)
Bab-ı ali ile süfera beyninde tanzim ve tastik olunan mukaddemat-ı sulhiye zat-ı
azret hilafetpenahı tarafından bilkabul o babda irade-yi seniye şerfesadır olmuş olduğu
lumdur.Muahidenin ahkamı Yunan hükumetine tebliğ olunarak teferruatıyla beraber
nıl. ve muahidenin imza olunması hususunda lazım gelen merhus memurların derhal
rsadete izamı lüzumu Yunan hükumetine ihtar olunmuştur.
Avrupa gazetelerinde mütalaa olunduğuna göre muahidenin ahkamı Yunan
etinin bilahare istiklaline muhal olmakla beraber Teselya kıtasının . . . dahi
iyesiyle Yunan'a iadesini mühim ve mağluk-ı şeraite rabıt ettiğinden Yurıanistan'da
vkelade bir yas ile büyük heycanı olmuştur.
Muahidenin ahkamı henüz tasrih olunmamiş ise de en mühim addolunan ikinci
sı ile altıncı bendi bir dereceye kadar malum olmuştur.
İkinci fıkra Yunanistan varidatının kısm-ı izamı düvel-i sate tarafından nasıb ve
olunarak altı azadan mürrekkeb bir komisyon idaresi altına vüzu olunacaİ(..y~bu.
ihle idare olunacak varidat ve tazminat-ı harbiye ile divanat-ı sairenintadişc ve
anahusus edilmektedir.
Altıncı bend komisyonu teşkil olunup ifa ve zaife-yi mübaşeret olunc.lµl<:tı:ın. ye
idatının tahsil ve divanının tevsiyesi temin edildikten bir ay sonra Teselya kıtası
iye ve Yunanistan'a iade olunacaktır.
Şimdi inatla beyan-ı muahede Yunanistan tarafından kabul olunup da<nıevki-yi
vüzu olduğu halde zaten muflis bir halde bulunan hükumeti divı:ın.c1ttl karşılık
varidattan mahrum kalmaya gilyanen idareden aciz kalacağı...gibi şaşkın ve
ya alışkın olan ahalisi dahi tahammül edemeyerek kontrolü hükümsüz bırakacakları
suretle ne tazminat-ı harbiye ve ne divanat-ı saire tasviye olunmayarak Teselya
:ı Osmanlılar'ın zabt ve idaresinden çıkmayacağı aşikar olur.
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İngiliz gazetelerinin mütalalarına salif-i alizker muahidenin fıkraları o derece
tertip olunmuştur ki Teselya'mn Yunan'a katiyen iade olunmayacağına hükm
etmek lazım gelir.
Avrupa devletleri muahidenin kemal-i muvafakipetlesakit olunmasından · dolayı
zat-ı hazret padilahı biterbin ve Yunanistan'ı dahikendihalineterk)eylemişlerdir;

.ıa;:,u.l\.J.ı

Rusya ile Fransa İttifakı
Rusya ile Fransa ittifakı matbuat-ı aleme sermaye-yi bahs ve<mukal<ve/İngiliz
gazetecilerine bahis-i itab-ı efkar olmuştur.
İşbu ittifakın her iki devletin münafığına ait bulunmasından başka İıigiltere
aleyhine olarak akit olunduğuna hükm edilmesinden İngiliz gazeteleri dul ve deraz bu
nükteyi tetkik ve tefhis etmekte ve böyle bir hükmün sıhati imkan haricinde olduğlliıu
iddia eylemektedirler.
Diyorlarki İngiltere aleyhine kıyam etmek diğer üç müttefik devletlerin. d.ahi
ittifak ve iştirak eylemelerine mütevakıfdır.
Halbuki Fransa'mn aksa-yı amil ve matmuh nazarı Alsas Loren eyaletin istibdatı
olup bu mesele baki oldukça Almanya ile Fransa'mn bir noktada ictima ve ittifakı kabul
olmayacağı gibi diğer devletler dahi İngiltere aleyhinde bir güne his ve idavat ve rekabet
beslemedikleri şüphede azadedir.
Bize kalır ise gerçi İngiltere aleyhine müsterkanen hareket için devletler beyninde
bir ittifak-ı resmi akit olunmamış ve olunması dahi memun değil ise de bir iki
senedenberi devletlerin İngiltere'ye karşı aldıkları vaziyet ve ithaz eyledikleri hareketkeri
sırf İngiltere aleyhine olduğunu ve bu suretle İngiltere politikasını her hususda kisr etmek
arzusunda müttefik bulunduklarına delildir.
Ma-heza hal-i hazırda Rusya ile Fransa ve Almanya hem de aşikar surette
İngiltere aleyhinde istimal-i nüfuz ve ithaz-ı hareket eylemekte olduklarına şüphe yoktur.
Hindi'ya Kıyam ve İğtişaşatı
Hindistan'daki kıyam ve iğtişaşat hakkında fik.r-i sahih beyanı m.un:iküıi
olamıyor.Kabail-i islamiye ile harb ve cidal-ı galib ve mağlub surette devam etmekte Ve
bu hallerin ne kadar sürebileceği kestirilememektedir.Şu kıyam ve iğtişaşatın talıtıııcla.
mestur ve müthiş zamir olduğuna inanmak tabiidir. Son alınan haberlere nazaran Hindiya
Müslümanları zat-ı hazret hilafetpenahından istimdad ve istiane eylemişlerdir-ki hakikatte
ise Hindistan İngiltere'ye kapanması müşekkil, şiddetli yaralar açmaya karar verdik.define
hükm etmek lazım gelir.
Buna müyit olmak üzere Hindistan'da sinede vakıa-yı ahali meselesi ~sriıa.nlılar'fil
Yunan muhaberesinde ihraz ettikleri mezafıriyet-i gazangaraneden dolayvzat-r+ali-yi
hazret hilafetpenahı tebrik ve vakıa zuhuran İngiltere hükumetine tabii bulunuyorsa da
manen ve faalen hami-yi din mebyin olan zat-ı şahanelerine tabii ve merbutolduklarım
arz ve temin eylemişlerdir.
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Mısır Meselesi
Mısır'ın İngiltere tarafından tahliyesi meselesi bu defa ciddiôlarakriievki-yi bahis
müzakereye alınmış ve itiyat-ı muharrir telgraf mealine nazaran İngiltere'yi Mısır'dan
armaya devletlerce katiyen karar verilmiştir. ·• . J3una teşe~lÇ{uLO.llffiµf·\~gi.liz
et.eleri bunu tesir ettikleri sırada Tunus'un dahi Mısır . mes. e. ·l· · .e·.·.s·. Jn· · · ·e· >·t·a· .• .·b·.·.1· · · · · ·.• .o. ·.· .u.<.ğun.· ·.· .>.• . •.·cı.• Td.·••.•.e.•.. r.• -.·•
çyan etmeğe müsaraat eylemişlerdir.
· . · •. <i. < <.·.t<i.•••·•·••
>.
Mısır meselesi hüsn surette hal ve tevsiye olunduktan sonr~ Tlffill~il1J.~s~l.~sine)de
iltere hamiyet ve muavenet buyrulsa Osmanlılar müntedar olacaklarına.işp-p~~ygktıır.
· o çıkarsa ben de çıkarım demek ve o yolda vesilelere müracclclt. çtı:µç~ıJ<::cırtı. ıng.l
ğildir.
·l···d·····.·..

r \/

HAVADİS-İ MAHALLİYE
Tuzla iskelesinde zuhur ederek gün günden güne tevsi etmekte olan . çiçeJ<::
talığımn bir budağı da Lefkoşa'ya uzanmıştır. İstihbarat mevsukamıza göre dili:ıkü?giin
ada dahi illet-i mezküreye tutulmuş bir hatun görülerek itba tarafından lacie'l- tedavi
rhal hastaneye nakil edilmiştir ki bu havadis hakikaten mucib teessüf izamıdır.
İstihsal olunan malumat-ı sahihadan anlaşıldığına göre bu hatun esasen Sinede
iyeli ise de bir müddetten beri Lefkoşa'da sakine olup geçen gün lacie'l- ziyaret Tuzla
elesine gitmiş ve avdetinde dogrudan Lefkoşa'ya gelmeyerek evvela Sine'ye ve ondan
a Lefkoşa'ya gelmiş oldugu tahkik edilmiştir. Halbuki geçen haftaki nushamızda
la iskelesinden her hafta gidecek olanların evvelce emr-i muayeneye tabi olmaları
·· Tuzla iskelesinden huruç edenlerin mezbure hatun mesellu arzu eyledikleri mahle
tarik aharla gidecekleri ve bu surette Lefkoşa'ya gelenlerin dahi tedabir-i
afıyedenbiri olmaları sebiyle bütün cezirenin illet-i mezbureden mesün olmayacağı
., · idi ki mefsalenen beyan kılınmış ve iddiamızın sahtı da baladeni vakıa meydan
ta isal eylemiştir. Binaenaleyh asıl illetin mübde-yi zuhuru olan Tuzla iskelesi
cında bir tehfız cana ithazıyla esasen hurç edenlerin ve taşradan duhul ederek:badç:rrıa
acak olanların muayene ve karantinaya tabi olmaları hususunu ikinci defa olı:µ~ ü.zere
" et-i mahalliyenin nazar-ı mutelaa ve itinalarına etmeği zerafetten addedçr yç
esin ve hususuyla illet-i mezküreden ekseriyetle zuhuru muhakkak olan çoçuklar
nda dikkatli olmaları ve fakaret ve nizafete fevkalede ehemmiyet vermelerini ihtar

Karilerimizin hatırında olmak gereğidir ki ceziremızın tezyid-i · · servef<iive
:ınuriyeti ve ahalinin saadet ve refahatı sanat ve ticarete inhimat etmeğe müt~0k~~'\T~
da tahsil-i maarife mevcut olduğunu dermiyan ettiktem sonra bir aytalısilin~Ç1J.
çlerimizin cümlesi fenn-i tabayit ve ilm-i hukuk tahsiline ragbet ede9eJ<::l~~y~r~~
arının dahi fenn-i ziraat ve sanata meyi ve ihtimak eylemelerini teşvik vertevsiye
miş idik.
Karilerimize mae'l- iftihar tebşire mubaşeret eyleriz ki bu kere }\.tirıaive Paris'te
al-i tahsil ederek Kıbrıs'a avdet etmiş ve her türlü ezhardan koku takdirine başlayarak
kolun" tesmiye olunan kokuyu yaparak Pazar-ı ticarete çıkarmıştır.
Bu koku halas ve şübhesiz Avrupadan celb olunup·iispirtodan>ibateticölruı
ardan çok aladır. Fiyatı ucuz hasıladan aridir.
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Koku istimal edenlerin bu laten mahsulüne rekabet etmeleri terakki perverlik
iktizasındandır.
Kati
Magusa kazasına tabi Ayeserki kariyeli sakinlerinden "NikôlR ~anı ~~titanı katl

~yleyen kariye-yi ınezbureli baba Nikolanın mahkeme-i cenaiyesinde · icra · edilen
uhakeıneleri neticesinde merkum baba Nikola'mn katil olduğu sabit olmakla on beş
kürek cezasıyla ınahküın edilmiştir.
Keza
Meserya nahiyesi ınuzafatından Vadili kariyesi ahalisinden zuhuru Mihail nam
stiyan kariye-yi ınezküreli Hüseyin Bey cemzeıni katı ve telef eylediği ıneclisce sabit
·~lırıayan merkum zuhuru muhailenin tevkifi tarihinden itibaren bir sene habsine karar
verilmiştir.
Keza
.
Meserya nahiyesine tabii Özturunçlu kariyesi sakinlerinden Mustafa Hüsnü Bey
~til ve itilaf eylediklerinden dolayı derdest olunan dört nefer-i Hristiyayanın Mağosa
J'.Ilahkeıne-yi ınevkuvte-yi cezaiyesinde icra bulunan mahkemelerinde merkumun birisi
nçe-yi hükumetten yakayı kurtarmış ve diğer üçünün behr-i beş kürek cezasıyla
ahkum olmuştur.
Kazaen vefat
Geçen gün Lefkoşa'da Arap Ahmet Paşa mahallesinde Şükrü Nefdizade Veysi
endi'nin konağım boyamakta bulunan bir genç Hristiyan boyacı üzerinde bulunduğu
avaça ağaçlarının birisi kopmasıyla şiddetli yere düşmüş ve hemen hastaneye nakil
uş isede iki saat soma müteseranen vefat etmiştir.
Şu kazanın vukuna başlıca sebeb marangoz ustalarının bu gibi işlerde
,ınıniyetsizve dikkatsiz durmaları olduğuna şüphe edilemez.
Dağ nahiyesine tabii Laktımya karyeli olup Özturunçlu karyesinde ziyafesiyle
ğal eden Ranitoğlu nam-ı delikanlıya cebiren icra-yı fail-i şenii ettiği meclisce sabit
Suve Diınteri'ye yedi fail-i ınezkurun icrasında muaveneti hasbıyla netice-yi kanuna
ılan Abdullah nam-ı kimseye de beş sene kürek cezası verilmiştir.
Vefat
Tuzla iskelesinde gümrük dairesinde ınuaine memuru bulunan Yanıkzade Mustafa
aıdi geçen akşam kahvehaneden kalkarak sıhati yerinde olduğu halde hanesine gitıniş
sabahleyin yatak.da ınitanen bulunduğu ınahalinden istihbar kılınmıştır. Hüda rahmet
esin.
Mumie'l-yeh medet müddetten beri gümrük gardiyan başılık il~)\~~~~~~
:~uriyetinde istihdam olunmuş şen ve şatır bir zat olup görüştüğüi~?as~~ıa??7~~~e
güne igbarar hasıl olmamış idi kendisi bildiğimiz zat olduğundan vaka-yıvefatıbizi
etmiştir.
Merhum garik rahmet oldukça cenb-ı Hak ailesine sabr-ı cemil ihsan buyursun.
Kati
Magusa kazasına ınüzafa Yangra kariyeli Mela Ali'nin harmanda yatarken
en üzerine vurup kamil oldukları sopalarla başım ezmekle katı ve idam eyledikleri
a binaen derdest edilen yedi nefer Hrıstiyanın bu babdaki kabahatleri ıneclisce
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tebyin etmediğinden sebilleri tahliye kılınmış ve işbu madde hakkında şahadet veren
Mulüşa kariyeli Mahmut nam kimsenin şahadet-i hakikatölıııadığına hükmedince kanaat
hasıl olarak ileride tetkik-i madde edilmek üzere mevkafo1afıt . . itevkifealınmıştır.

Hainlik
Osfor ve Neclev kariyesi ahalisinden Ahmet efendillll1 ~F2~11~~/ha.nesine. giren
bazı eşhas tarafından en makbul bir dişi merkibinin ferci karbind. e.rr.>ş·i.·dd·····.·e.tl·····.e·i·. c.·e· · ·.rh ed.·. ilmiş
oldugu haber alınmıştır.
. • . .• · < < i
<f
<.••········
Mütecasırların merkibin ferceni baştan başa ikiye bölere~>~~l~~)~~~~/()t~~g;µ. ve
fakat gecenin karanlığı şu efkar-ı mezarilerini icraya mani olduğmföça·g·-. ın·i·/· · ·.·. b~. (IJcll111.ak
kadar daha beriye düşmesinden anlaşılabilir.
< ... . .. ///
.. •
Sahibine olan karezlerini biçare hayvanda icra eden canilerin·ne d~receyc;a.1:ıilye
merhametsiz oldukları artık mülahaza olunmasın.
Sirkat
Deftere kariyesinde bir geft tavik sirkat ederek polis tarafından derdesf.çiı-çirı.ğ~~
)(arısıylabirer malı hapis cezası verilmiştir.
Keza
Çerçilik ile karayı devr etmekte ve bu surette taiş yamyasım istihsal eyleı:rıekte
unan bir adamın Gime kazası tabiinden Siharı kariyesi açıklarında bir takım ad.atrı.lı:ır
indan yolu kesilerek hamil olduğu parasıyla kemalenen alındığı gibi merkebi de eşya
paraya inzimam ettirilmiş ve sanıkların kim oldukları ilan-ı meydana çıkarılamamıştır.
ŞUENAT-1 OSMANİYE
Girit ceziresi etrafında muassis bulunan ablukanın kaldırılması meselesi şu aralık
vrupa kabinelerini kemal-i ehemmiyetle işgal ediyor. Avrupa gazetelerinden bazıları-bu
Iukaya artık nihayet verilmesi hakkında Rusya devleti tarafından düvel-i muazzama
inelerine tebligat icra edildiğini yazmakta iseler de (deyli nuyuz) gazetesi bunu başka
· surette ifade ederek geçen haftaki nushasında beyan eylediğimiz vucuhla Girit
,lukasının refai kabinelerce tezkir edilmiş ve fakat Almanya ileRusya devletlerinin
em-i muvafakiyetleri üzerine mesele şimdilik bertaraf edilmiş diyor.
Bu havadislerin hengapesine inanmak lazım gelir. Yeknede müterdet isek . de
ıvadisindoğrusu Deyli Nüyuzun ifadesindedir zan ederiz.
(Şirket Telgrafları)
Paris 20 Eylül
Rusya ve devleti Osmaniye dahil olduğu halde bilumum
hakkında müzakere ve taat-ı efkar vuku bularak verilen
dan tahliyesini temin edecek mühim bir hareketin
da malum olduğunu "politik koloniyel "neşr eylemiştir.
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Londra 20 Eylül
Bahr denizinde Rusya ile Çapanya dahili vııııauı!,;ı vıııvı.ıv\uu.ı.uu.ı..uı
konferansa- iştirak eylemelerine muhalefet
etine bildirmiştir.
Atina 26 eylül
Her ne kadar arzuri zamlarına mugayir ise de şerait-i
ıklarından Yunanistan'da halcan ve heycan kisb-i sükunet vuuvMvuu.
Bombay 26 Eylül
Pançakur kabaili ile sulhün akidi içlin iki gün matar ki
eaıaoan es'ar olunur.
Paris 27 Eylül
''Nan" gazetesi Nil seferine dair neşrettiği bir bendde
elesine bir karar verilmesini iltizam ediyor.
Atina 27 Eylül
Sefara tarafından mösyö elsukuludise
olbabdaki tevsatı bunla hitam bulmuş
Binaenaleyh yunan hükümeti tarafından
mamulenin icrasına merhus memurların
uştur.

suh maahidesinin ahkamı tebliğ
olduğu bildirilmiştir.
maahidenin katiyen kabulü L..arnııııua
tayin olunması devletler tarafından

Bombay 28 Eylül
Müslümanlar aleyhine açılan sefer-i kabailin
Alis Pişvare avdet ediyor.

arz-ı teslimine hitam bulmuştur;

Atina 28 Eylül
Devletler müctema'men yunan hükümetine maahide nameye terfiyen bi:<(~~~
dererek vasıta safınla olan işlerinin tekmil olduğunu beyan mahide-i sulhiyeninkatiyen
,ulü içlin on beş gün zarfında marhus memurların dersaadete izamını taleb eylemişlerdi.
Sen Petersburg 28 Eylül
Çar hazretlerinin marsavüye geçenleri vukuubulan azimetinde hayatına)~~~!J~~e~e
lanmış bir cemiyet-i polis tarafından meydana çıkarılmıştır. Bazen Almanyasosyalistl~ri
avünün büyük caddelerine loğumlar hafr eylemişler lakin caddenin • bütüny bütün
tundan korktuklarından etrafa dayak inşa etmek üzere mimarlar istihdam eylemişler ve
mimarlar kifayeti polise ihbar ederek 120 kişiyi dev dest ettirmişlerdir.
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Berfin 29 Eylül
Meniden tarh edilecek vergiden 1905
İngiliz lirası sarfıyla sefine-i Harbiye
ogram tanzim ve takdim eylemiştir.
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Atina 29 Eylül
Musalha ahd namesi Meclis-i Mebusana arz
bahranın zuhuru melhuadır.
HAV ADİS-İ HABERİYE
Şu sırada şayan-ı ehemmiyet olan ahval-i siyaseden biriside .sanamu
abeşistan meydanında münasebet-i siyasiye husulü Makdubatının
abeşliler İtalyanlara galibe ettikten ve nasılsa bir gaflet zamanında k.,ııuııuırn.
(okçabalı) Maahidesini red ile Habeşistan'ın istiklali tastik ettirmej
ktan sonra Afrika'da münasebet ve ilaiki bulunan hükümetler birer birer
asebet peydasına iptidar eylemişlerdir.
En evvel İngiltere devleti Habeş'e bir heyet-i mahsusa göndererek lngiliztica.teti
ına bazı muafiyet ve musaidet istihsaline çalıştı. Lakin Kral Menelin
leketinin münafundan başka bir şeye ehemmiyet vermez. Bir hükümdar rn.o.ktedat
ğundan İngilizlere bir güne müsaidat göstermeksizin heyet-i mahsusaya tezgahına.
tte iadeye muvaffak oldu.
Bu heyeti takiben Rusya ve Fransa taraflarından da birer heyet-i mahsusa izam.
Bunlar ise İngiltere heyeti gibi kabul olunmayarak bir aks telakki edildiler.
Kral · Meneli'nin meselin hazre-i azacık tetkik edilecek olur ise Fransa ile Rusya
fakına fevk ela de makaran olduğunun anlaşılmasında asla güçlük çekilmez. :Zira
beşistan'ın hattı istiva cihedinernüsadet olan eyaletinin ve elliğini (ellüntiyef) isminde bir
alı konta tevdri ettiği gibi mumi aleyhin dahi yet-i idaresine tevdi olunan eyaleti im.ar ve
e için lazım gelen sermaye ve memurunu Fransa' dan tedarik etmeyi derahte aylamesi
il-i ilanıdır.
Şu halde Rusya Fransa nüfuslarının Habeşistanca pek büyük ehemmiyet kisb~yl~diği
şu iki nüfuzun ehemmiyet fevkaladesi ise İngiltere ile İtalya nüfuslarını tamamıyla
eden iskat ettiği tezahür etmiştir.
Rusya ile Fransa ittifakına bu derece kisb-i mukarenet etmiş olan Habeşistan'm şu
saltanat-ı saniye ile de bir münasebet-i siyasi peyda etmesi lüzumu his olu11II1ak
ıyla tarafından ibraz edilen malumat dilnazaneden nası maksat bir dereceye kadar hasıl
uş gibi görülmektedir.
Bunun da delili bundan evvel Menal'in hazretlerinin Hakipay cenah şehr-i yariye
:dirn edilmek üzere bazı hedaya-yı zi kaimi mestushabanen hatt-ı istiva ciheti eyaleti valisi
Mumi Alya ile katiplerinden birisini göndermesidir.
Bienaleyh Afrika'da devlet-i aliye-yi Osmaniye'nin hemciları bulunan Habeşistan ile
suretle hüsn-i münasebet husula gelmesi halen ve muslakbelanen münafı adeti müstezam
ağı tabii idü. Kendin herhalde şayan-ı memnuniyet ve salati takdiridir.
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(Tamis) gazetesinin Paris muhabiri
olan ittifak hakkında "Ahalide vucudu"
ıığu gibi Fransa'nın (elsa) (öm) beledini
kine dair maahide de olan şartın kabul olunmasına
selam fikrini terk etmek ve ne de gaib ettikleri
sundan değildir. (kaluva) nam-ı ceridede mütaba oıunan
iltere aleyhine Rusya ve Fransa'ya birlikte olmak arzu
Küba İsyanı
Geçen hafta alınan haberlere nazaran Küba isatı tarafından
şehr-i zabit olunmuş.
Bu haberler ispanya' da büyük helecan ve telaşı mevcub oıruuşıuı
Bu mübayede kolera zuhur ettiği ve hayli ve fayat
"metinin sıhhıye dairesi tarafınan ilan olunmuştur.
Mütenevvut
Zehirli Balık
Amerika erbab-ı fenninden bir kusur (bronton) ihyaren ceraid-i rnı;;:suuıı;;-ı maua.,~•~>,:·~
zehirli balıklar hakkında bir takım malumat-ı müfide nesr eylemiş
faideli ad eyledik: "zehirli balığın zehri Beblende olduğu gibi Etna'da uawrn"'
olmayıp muayyen beraberinde tepki olunarak bulunmaktadır." Şöyle ki
ıkların kanatlarının kılçıklarında köküne muttasıl olan yerlerin altında bir takım
munda hasıl olan mevad-ı sama mezkur kılçıklardan birini bil farz insan eline uauua,mu
eakib akar. İnsan ibtida-i emirde kılçığın batması acısından başka bir şey duyamaz. Fakat
aç dakika sonra kılçığın battığı yerdeki acılar ziyadeleşir ve orası yanmağa başlar. Ağrılar
lar ziyadeleşerek ta kalbe kadar sirayet eder. İnsan bayılacak gibi olur. Alnından terler
ülmeğe başlar. Göz önünde bir takım parlak ziyalar görür gibi olur. Sonra ab ve .~~1'1~
iş ise vefat vukua gelir. Aksi takdirde his olunan ağrılar sızılar yavaş yavaş a~alı~~~.g~
difersa bir yorgunluk eseri yine uzun müddet baki kalır. Bazen kılçığın battığı Yfr.. ilti.~~~
rek ve (kangıran) olarak kesilmesine mecburiyet hasıl olur.
·
Ve ifrazatı çiftleşme zamanlarında daha ziyadeleşir ve erkeklerde
ade bulunur.
Sahib-i imtiyaz
Küffü-zade Mu:ncıuı
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Mahal-i Müracaat
İdarehanemiz Kıbrıs ceziresinde
Lefkoşa şehrinde Sarayönü meydanında
Daire-yi mahsusadır. Umur-ı idare ve
"tahririyeiçin sahib-i imtiyaz namına
iliüracaat olunur. Gönderilen evrak
eteye dere olunup olunmamasından
matbaa mesul olamaz. İlanın beher
satırından iki kuruş_ alınır.
İl TEŞRİN-İ EVVEL EFRENCİ SENE 1897
(Siyaset, Edebiyat ve Fünundan Bahseder)
İhtar

Bir gazetenin teşriyatını temin eden müşterilerinin tediyatı olduğu
ettikçe teşriyatın devamını pek büyük sekteye uğratacağı tabii idi
inen tadiye edilmeden bu gibi gazete idarehanelerinde emvar-ı hasabiyesi
tlara düşüşata uğramakta bulunduğu hasabatımızca da müsbet ve
etle iş bu teşviyat-ı hesabiyeden kurtulmak üzerine taşra cemcidanen verilecek rnaıuıua.•
rine tecdidine talep bulanların badema bedaleti peşinnen göndermeleri ve bu hu.susa
.yet etmeyenlere muhaberat-ı ilaniye kısmımızda ecvabe-yi lazımaları aite olunacağı
lum olmak için ihtar-ı keyfiyetemesarid eyleriz.
AHV AL-İ ALEM

Devlet-i Ali-yi Osmaniye Yunan Hükümeti beyninde akid-i musalhaya .karar
rilerek olbabda bab-ı Ali ile devlet-i ecnebiye sefaresi tarafından tanzim ve zat-ı hazret
afetpenahı zişar senden dahi tasdik olunan makdumat-ı sulhuye Yunanistan hüküII1etine
ii olunarak hükümet-i mesare'l-yehe cenahından dahi muahedenin kabulüyle\buq.a
taalik emvar-ı sairenin dahi icrası içün dersaadete merhuslar sevk ve inzamı taleb
uş olduğunutesir etmiş idik.
Muharir telgrafı havadisinden dahi müsteban olacağı vucuhla Yunan hükümetLbir
.tırdı gürültüden sonra makdumat-ı sulhiyeyi kabul ve bab-ı ali ile seferanmcı~.~}if~~
larına muvafakat eylemişdir. İngiliz gazetelerinde mütaala olunduğunagöre.m11ııhecleye
zeyl ilave olunmuştur.
Birincisi: Devletlerin müdahalesi hitam bulduğuna ve evvelce . beyinlerinde
ulmak lüzumu olmaksızın biri veya her ikisi tarafından devletlere tefviz ve tebdi
abilecekvazifesini derahde etmek için mezuniyet-iahireye.
İkincisi: Osmanlı ve yunan hükümetleri tarafından nasip olunacakJrıerhüsların
selya'da muhacirlerin devlet-i muazzama merhusları nazaretinde olarak tevtin ve iskanı
:usundaicra-yıtemin edilmesinemütalaktır.
Teba-yı Osmaniye'den olup muhariyede Yunanistan'a devfot.ii<Ali-yiQsmaııiye
hinde aiane ve yardım eden Rumların affı hakkında olan üçüncü zeyl ilga edilmiş çünkü
--I Ali bunları vatan ve devlet düşmanı add ettiği cihetle ya ınuhakerne Olmak şartıyla
et etmelerineve yahut hicret ettikleri mahalde kalmalarına kararvetnı.iştir.
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Girid Meselesi

Girid meselesi hakkında ittifakın devamı muhalifsiyaside istiba.hıdaii olmaktadır.
Devlet-i Ali-yi Osmaniye maksadını vuzuh surette iraideretınektedir ki bir
belki Almanya' dan vaad muazenat aldığı zan olunmakttı4ırCezirede İslamların hali perişandır. Ahali-i İslamiye sera.IIIdaııı rrıesele-i
uallakann serat halini temenni eylemektedirler.

uuaı.ua.u

Her hususda muvafakiyet kemaleye mahzar olan zat şu:' ketisnı~f li~et
padişahının bu meseleyi dahi dahi matluba muvaffak hal edeceğine ümit emniyetsiz berk
kemaldir.
Avrupa'nın ahval-i umumiyesi bundan bir sene evvel ne ettiyse yine o :rı.~~~~~
~evam ediyor. Yalnız İngiltere İngilizlere Hindistan iğtişsatından dolayı telaş ve endişe
içinde bulunmaktadır.
Hudud boyunda kabilelerle edilen muhaberelerde telefat-ı kilyeye dü-çar oluyorsa
da İngiltere bunu ve ziyafa edinmiyor. Yalnız Rusya'nın Afganistan'la beraber tecavüze
tasdi eylemesi ihtimalinden korkuyor.
Vakla .gerek Rusya ve gerek Afganistan t rafından şimdilik bir hareket ve işaret
görülmüyorsa da Rusya'nın o yolda emel beslediği ne ve fırsat gözettiğine şüphe yoktur.
Asat ise hüküm.etin tadibat şedidesine karşı sükut ve itaat edecek yere bilakis
isyanlarında devam ediyorlar.
Uğradıkları intizamı ve ziyafa edinmeyerek tekrar kuvve-i cisimler tertibiyle
hücum ve bu hareketleriyle İngiltere hüküm.etinidü-çar melal ve gumum etınekten bir an
geri durmuyorlar.
Rusya ise biri tarafta bellediği ümit ile beklediği zamanın vuruduna intizar ve bu
zamanı da Afganistan tarafından zuhur edecek hareketleri tefdiş ile emrar etınektedir ki
bu da İngiltere hükümetince mevcub ikdar bi şimar olmaktadır.
Afganistan'ın hal hazreti inzar dikkatle müşahede etmekte olan erbab-ı siyaset
zuhuru bir yıldız rüzgarına mülevakif bulunan fırtınalı havaya teşbihe ediyorlar ki
hakikaten de ahval ani gösteriyor.
Mısır Meselesi

Mısır meselesi geçen hafta beyan ettiğimiz gibi inzar-ı ciddiyete alınmıştır. İbtila bu
:sebeptenileri gelmiş olmak gerektir ki İngiltere'de Sudan seferine hilam verilmekciheti
tasvib edilerek sevki mütessur veyahut mükerrer olan İngiliz askerlerinin hareketitahyir
olunmuşdıır.
HAVADİS-İ MAHALLİYE
İstihsal eylediğimiz malumata nazaren geçen gün Tuzla iskelesine gelen bir
Yunan vapuru dinamit mariteyn ve kurşun ile lebaleb dolu dolu olduğu halde gümrük
memurları tarafından derdest edilmiştir.
Bir memlekette duhulü katiyen memnu olan bu gibi edavat -ı tariyenin tabii
hıfyanen vuku bulması lazım gelirken rizayate göre eşya-yı mezkure bila perva bir felke
derununa vuzu edilerek sahile yanaştırılmış ve kolcular tarafından müşahide edildiği
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naşuınca, tekrar geriye hareket olunmuş ve
rine derdest edilmiş ve hemen vapura gönderilen auruıuru wru.ıı.vuJ
· şatda hakikaten vapurun edavat-ı mezkure ile mala
ülip müsadere olunmuş ise de kaptanı üç yüz liralık bir 1\..vı.aıvLv
urla beraber salıverilmiş olduğu müstaban olmuştur.
İfdekavmi kariyesinde vuku bulan cerh
an beş kişinin mağosa
mahııme-i
mııkuvte-i
akemelerinde kabahatsiz oldukları teybin etmekle sebilleri
anı üzerine teybin edildikten merkuma on beş sene ceza

İhrak
Kaydura kariyesinde bir harmanda bulunan demetleri enkaza
ayı aleyhine ikame-yi dava edilen bir Hıristiyan'a altı malı hapis
kum-i mütehim idise nizamen idamı lazım gelirdi. Değilse
:rdi. Binaenaleyh bu altı ay cezaya aklımız ermedi.

Fiil-i Şeni
Bir İslam hatununu cebren Kale burnu kariyesinden dağa aşınarak fiil-i
iş olan beş kişinin muhakemeleri bila ceza behri beşer sene kürek ezasıyla manxum
işlerdir.

İtaatsizlik
Bir zabıta neferine karşı tüfenge davranmış olan Muratugbulu bir Hıristiyanirı'iöra
n muhakemede altı malı hapise karar verilmiştir.

Sirkat
Malanarka kariyesi sakin.lerinden Fellah Ahmet nam şahsın sirkat maddesinden
ıyı bir sene hapsine karar verilmiştir.
ugünden itibaren ilan-i ihire degin atie'l-zekir kariyelere "posta saiyefori
ıyla"posta işleyecektir.
Pürstervana 2 Akaça 3 Kovkinu Termeydya 4 Astromeridi 5ve6 Banu veKatü?
oya 8 Ekrubudamu Mevtuşiu:
u sekiz parça köye posta her pazar ve çarşamba günleri öglen vakti hareket ettigi
oralardan da beher Perşembe ve Cumartesi günleri sabahleyin saat alafranga dokuzda
Lefkoşaya varmış olacaktır.
Kalyana 2 Velasus 3 Ayus Apifanyus 4 Katidada
dört köye dahi her çarşanba gün öglen posta gidecegi gibi her cuırıarlesi ğüı:ıii
eyin dokuzda Lekoşa'ya gelecektir. Belada muharir köyler için dahili posta
etleri kabul edilecektir.
1 Teşrin-i Evvel sene 97
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Şirket Telgrafları

Atina 1 Teşrin-i Evvel
Baş vekil makdumat i salhiyeyi meclise vuzu' ettiginde şenaifinjşiddetli .:edd
etmiş. Ancak Avrupa devletlerinin arzularım kabul etmeye ve muahideİkatiy~iha.kkıri.da
müzakere eylemege mecbur oldugunu bildirmiş ve Almanya'yı hef eus~~ta yunan
aleyhinde bulundugundan dolayı itham eyledikten sonra ve babda reye rnür::ıc.::tf>eylemiş
ve 41 aleyhinde ve 21 bi taraf reylere karsı 93 rey ile teklifi rad olunmuşfu:r. Mösyp Ralli
istigfa eyledi.
Dombay 1 Teşrin-i Evvel
Mamuntlar
teslim
almadıklarından
General
Cefray
harbi
devarrı
ettirmektedir.Geçenleri kanlı bir muharebe ederek iki köy zabt etmiştir.Bir miralayhirve
10 nefer telef ve 40 mecruh olmusfu:r. Geçen hafta vebadan 60 kişi vefat etmiştir;I-Iastalık
:kiracada tekrar baş göstermiştir.
Atina·ı Teşrin-i Evvel
Kral yeni bir kabine teşkilini Mösyo Zumiye tevdi ve havale eylemiştir.
Atina 2 Teşrin-i Evvel
Kral yeni bir kabine teşkilini meclisi mebusana reis ve Diliyanı tarafdarımndan
ri bulunan Mösyo Zamiye havale etmiştir.

Mösyo Diliyanı reisi olmadığı bir heyet-i vekilanın lehinde bulunmaya muvafakat
teremiyor.
Atina 2 Teşrin-i Evvel
Kabine teşkil olundu. Mösyo Zumi baş vekil ve hariciye nazın ıniralay
ıılanski harbiye nazın Mösyo Kurpas dahiliye nazın ,Mösyo Tuman adliye müdürü,
,yo Hacı Kiryakuv bahriye nazırı Mösyo İsterab mali banka müdürü tayin
uşlardır. İşbu heyetin emr-i tehelfi icra kılınmışdır.
Salı günü ictima edecek meclis-i mebusanda ekseriyet iraye mahzar olacakları
hesiz görünüyor.
Prens Mavrukurdatuv muahede-i kıtaya hakkında müzakere etmek üzere
aadete methi-yi azimettir.
Rum 4 Teşrin-i Evvel
İtalyanın 25 Kanun-ı Evvelde behmehal kısalayı terk edecekleri . neym-i .resmi
tte beyan olunmuştur.
Atina 4 Teşrini-i Evvel
Muahide-i kıtiye hakkında müzakere etmek maksadıyla Yunan hükümeti Prens
Kurdatuyu (sabk-ı Dersaatede Yunan sefiri) dersaadetde izam etmek üzeredir.
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Rum 4 Teşrin-i Evvel

Şahsa aid emval için tarh olunan ve vergi.aleyhine.tahrikat icra olunmaktadır.
Teselyada ahali-yi islamiyenin nüfuzuna nisbeten camii şerifi inşasıiçin irade-i seniye
şerfesadır ve lazım gelenlere tebliğ ve tevdi olunmuşdur.
Londra 5 Teşrin-i Evvel
İngiltere aleyhinde bulunan Almanya heyeti Mısır meselesinirıı:rıevki-yi mezküre
olınmasım karar vererek teşbisat-ı lazımayı icra eylemektedirler.
Berlin 5 Teşrin-i Evvel
Gezeteler Mustafa Kemal Efendi'nin muvasalat ve
yehin Mısır mesele-i siyasiyesi hakkında efkarına muvafık bir
ıediyor.
Atina 5 Teşrin-i Evvel
Meclis-i Mebusanda Zumi kabinenin amal-i mesele-yi milliyenin haline(ınutuf
ılduğu beyan ve meclisin tahirini taleb ve iltmas eylemişdir. Diliyam ile.. "Qili9pı-ç.i
tbinenenin .Iehinde olduklarını serd ve ityan eylemişlerdir. Meclisce < enıııi~~t-J
ntezmin bir karar iata okunması muahidenin katiyen kabul edileceğine delil add olunl.ll".

HAVADİS-İ HABERHANİYE
Atina'dan gelen bir telgra:fnamemealine nazaran mürakebe-i ecnebiyenin vuzu ve
isi ile beraber tazminat-ı harbiye istikrazımn akitli kabul olamaz ise İngiltere devleti
zkur istikrazımn teminini devletlerden taleb edeceği ve sair kabineler bu teklifi kabul
ezler ise yalnız ingilterenin temin eyleteceği anlaşılmıştır.
Şerait-i Sulhiyenin kabulü hakkında her devlet tarafından Yunan tavsiyeler
ekde olduğu ve Yunan parlementesu musalha muahidesini tasdik ederse tazıninat-ı
'biye istikraz meselesinin bittabii kolaylık ile neticeleneceği Paris'den varid bir
afname mealinde müsteban olmuştur.
.tina'da neşrolunan (Akro Polis) gazetesi diyor ki;
Yunan bankerlerinden Averuf, Singurus Semu polus İskolidis ve Agliyonuv Ralli
et hanesi ve diğer bir zattan mürekkeb tazminat-ı harbiyenin bir kısmınıntediyesine
olunmak üzere kırk milyon fırankdan kırk beş milyona kadar bir istikraza dair
et-i Yunaniye'ye bazı teklifde bulunmuş ve fakat mübalağ müstekrazıya teminat
ve diğer sermayedaram celb edebilmek için mezkur bankerler istikraza karşılık
erilecek varidatın cebayet ve tahsiline nezaret etmek üzere heyet-i mahsusamn
e müsaitle olunmasını taleb eylemiştir.
Şu taleb ise hususi bir kontrol vuzuuna istimkeran başka bir şey değildir. Fikr-i
emize kalırsa Yunan tara:fndanmusalaha muahidesi tasdik olunmadıkca tazminat-ı
istikrazımn akitli pek de sehuletle vuku bulmayacağı ve bilakis muahidename
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tasdik edildiği halde gerek Yunan bankerleri tarafından. ve gerek. Fransa ve İngiltere
cenahlarından olsun tesviyesi muhakkak idi ki variste-ikaydiştibahdir.
Yunan vekalesi muhaden bankerlerin bu teklifini kabul etmiş olduklarından

mevki-yi faale çıkmazsa vükeladan uçanın istifa eyliYfSfkl~~(i\..krp :E>plis gazetesi
yazdığı gibi Atina 'mn sair evrak-ı havadisi dahi neşE_eylerı:ı,işl~ES1İf·

Sulh-ı Muhibbi Gazeteciler
Avrupada milel-i muhtelife matbuatından bir çoğu
ıeyet-i muhteltası" ünvamyla bir hamiyet-i sulhiye teşkil
merhuslar göndermişler ve yirmi milel-i muhtelife akidiyle
neticesinde böyle bir cemiyetin teşkili tarikat-i medeniyeye
.vrupa devletlerinin muhafaza-yı sulh vesselama eşit ihtiyaç ile
zamanda elzam bulunduğuna karar vermişlerdir.

ıUl!W.U<•V

V.LUUıU.U.J.ı

işbu matbuat cemiyet-i sulhiyenin tesisini mütakıben cemiyet-i azasındanğ~ıllilatl
azeteciler nimet-i sulhden müstefıd olmak terkiyat-ı ticariye ve sanaiyeye ha.sırl.1}.~Ş~~~
mek her millet için levazım ve ihtiyac-ı medeniyeden bulunduğuna·i.Y:fur~~l
malikde türlü türlü nameler ile zuhur eden bir takım serserilerin irtıkab ettikleri cürüm
cinayetin insanlığa yakışmayacağını ve emsal-i ihtarat hayr-ı havahaneye dair
iyetin kararı vucuhla mensub oldukları memleket ahalisine hitaben rn.ektublar
ihatnameler neşr edecekler imiş.
Hindistanda veba hastalığı tevsi ve kisb-i şiddet etmekde olduğu Avrupa
etelerinde okunmuştur. Bu mübayede neşr olunan gazetelerin efkarına göre bu
ık hudud boyunda hükümferma bulunan bilyeden ziyade heyeti tevellid edeceği
ılıyor.
Afganistan emınmn İngiltere aleyhinde ilan-ı harb için bir meclis-i mahsus
ilini emr eylediği bez-i resmi gazete yazmışdır. Bu havadisin sahtı vakıa ise Hind
atı gailesiyle müşkil bir mevkide bulunan İngilterenin hali daha ziyade kisb ve
iyet edeceği tabidir.
Şu havadis-i musadıf nazarımız olur omaz bu babdaki kabahatin İngiltere'de
~ · a hükm etmek istedik. Çünkü afridiler meselesinin Afganistan'ın teşvikatıyla
a geldiğine dair olan neşriyat emir-i idalar Cemin Cam Hazretlerini son derece de
· ve meyus ederek tebaasından hiç birinin isad-ı merkume farklarına ilhak etmelerini
tlar hakkında pek büyük ceza tetib olunacağım bilbeynama ilan etmiş ve İngiltere'ye
mezkur isyanda bir güne alakası ve dahili olduğunu bildirmiş olduğtr halde
ere matbuatı malumatlar az görev durmayarak isyan-ı Afganistan tarafından. bir
· olduğunu ve bu nükte bir ucu İstanbul'da bulunduğunu uzun uzun bendlerle aleme
başlamış ve tabii bu haksızlık Emir Meşare'l- yehin damarlarına dokunarak güya
Afridleri ayaklandırmaya neden çalışayım seninle harb etmek için muavineye
tacım zan ediyorsun) gibi bir gazaba hedef olarak İngiltere'ye ilan-ı harb için böyle
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bir meclis teşkilini emr etmeye mecburiyet hissetmiş ve
mecburiyetinde doğrudan doğru yine İngiltere sebebiyet vermiştir.

Mesare'l-

yehin

bu

Gelecek sonbaharda Rusya Çarın'ın Parise garimet ~dec~~~
. fakının altı sene müddetli olduğu Gazetelerin Cümle-ti ..:~mn=+; •.• ;1,.>k,,rn...; . .•. . ,,,.,f,,•.

Bakalım şu altı sene zarfında ne gibi ahval-i siyasiye zuhura gtat:ı..;t:.1s.uı.
MUHABERAT-1 İLANİYE
Bağdad'da Rüştiye-i askeriye müdürü kol ağası Rafatli
İngiliz postahanesiyle günderilen abone bedeli halen vasıl olmadı. Bedef...ıimezıcur
altı senesi Martından itibaren bir senelik olup doksan yedi
aren takdim olunmakda bulunan gazetelerin bedeli de
lursa mucib-i memnuniyetir.
Gazeteleriniz evvelki gibi her hafta İngiliz postahanesine tevdiğ oıutıuıaısauuu
Lazkiya defter hakanı başkanı İzzetlü Ziya Efendi'ye
İrsal buyrulan iki abone bedeli vasıl olmuşdur. ilim ve haberleri taktirrikılıncaktit:
-ı valeleri vucuhla Lazkiya'da Beyrud ser-mühendisi muavini Refaatlü
· Efendi ile tüccar Katirandan Kostantin Yusuf Efendi'nin dahi ı.,ıımvu
usuna kayd olunmuştur. Lütfen bedaletin irsaline hamiyetleri mercudur.

İLAN
Varaka (1)
(Celbnamelerin tahririne mahsus verakadır)
:riurn.ara
oşa kaza mahkemesi nezdinde sene 1897
288
Mudi
Teguduru Tagufandi İstirimal kariyeli
ile
Mudi aliye
Mehmed bey Hafız Hüsn Efendi Lefkoşalı olup . Elyuriı
s haricinde bulunmaktadır.
miyanında
Lefkoşa sakinlerinden olup haric-i cezirede bulunan Mehmet Bey Hafız. ~~san
di tarafına isterumal kariyesi sakinlerinden Tegiduru Tagufanidi taratınd.an
· ·zde ikame olunan davadan dolayı 1897 senesi şehr-i kanun evvelin yedin8tsa1ı
kable'l- zeval saat alafamga dokuzda işbu mahkeme nezdinde hazır bulunmanız emr
ır bulunmadığınız halde zikr olunan mudinin tarafında artık haber vermeksizin
ım icra edebileceği ihtar olunur.
Zikri olunan mudi mezkur davasıyla 4 ve 26 kanun-ı evvel sene 89 tarihli bulunan
.ti din sendi mevcebince az gayr-ı ifa bulunan sekiz lira sekiz şilin üç kuruş 2612
sene 97 tarihinden tamamen akçenin ifasına değin senevi yüzde on iki faiz ve
Taleb ve iddia etmektedir.

39

1897 sene Şehr-i ilanın dokuzuncu perşembe
Mudi Vekili
Yerku Safıdi

Sene
377
İsterumal karyeli Ni Tegufanidi
Mehmet bey hafız Hasan Efendi Lefkoşalı

Mudi vekili Yorku Safıdi Efendi bu gün meclis huzuruna
,cvasında müddia-yı aliye için ihraç istediği celbnamenin ne yolda tebliğ
ceğine dair bir kati-yi emrin astarını taleb eylemiş meclis-i müdianın
atetini istimaiden Soma işbu emr ve müddia-yı aliye hakkında alınan ı.;ı;;ı.1-111'wff;'mu

·er katie mevruslarımn müddia aleyhine son ikametgahı bulunan hanenin kaousuna
"len birer kate suretlerinin meclis kapısında olan levhaya ilsak ve gezilen
tlerinin Kıbrıs'da münteşir Kıbrıs ceridesinin iki nushasına dere ile iamaye
iğ kılınmış add oluması ve dava-yı mezkurun rivayeti işbu 1897 senesi Ka:ıiutı.··1
elin yedinci Salı günü alafıranga saat dokuzda rivayeti icra kılınması emr olunur.
14 eylül sene 97
emir tarihi
tahriri tarihi
fi terin-i evel sen97
Sahib-i İmtiyaz ve Müdür
Küffü-zade Mustafa Asıf
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KIBRIS
Mahal-ı Müracaat
ehanemiz kıbns ceziresinde
ayönü meydanında daire-yi
susadır. Umur-ı idare ve
· iye için sahib-i imtiyaz
na müracaat olunur.
derilen evrak gazetede dere
aıp olunmamasından gaze
esul olanaz. Behr satırında
kuruş_ alınır.
TEŞRİN-İ EVVEL SENE 1897
(Siyaset Edebiyat ve Fünundan Bahseder)
İHTAR
Bir gazetecinin teşriyatım temin eden müşterilerinin
yat tehir ettikçe neşeşriyatın devamım pek büyük sekteye
· bedalatı peşinen tediye edilmeyen bu gibi gazete idare ııc:uıc;ıtfıf}~
iyesi büyük büyük sektelere ve teşvişata uğramakta bulunduğu hesabatırn
bet ve müberhin olduğu cihetle işbu teşvişat-ı hesabiyeden
ddiden abone olanlarala verilecek malumat üzerine tecdidine
rna bedalatı peşinen göndermeleri ve bu hususa riayet
ızda ucube-yi lazımaları iata olunacağı malum olmak için
at eyleriz.
AHVAL-İALİ
Devlet-i aliye-yi Osmaniye ile Yunanistan beyninde musalhaya
olunan muahede Yunan hükümeti tarafından evvelki nüshamızda bevaf
a kabul olunarak o mesele hitam bulmuş ve şimdi Girid meselesi ele c:uııum;;;tıı
Atina'da muharrir telgraf havadisinden anlaşılacağı vucuhla
iye Girid'e Bab-ı ali tarafından bir Hıristiyan vali tayin olunmasını
gibi müdahalelerinden naşı Girid müslümanlarımn melanen bednanen
ve zaiyatından dolayı cümlesini muvaheze ve hulül etmekde
ıo İslamın emr-i iksa ve iaşası zamanında her nufuz başına
cerh ve inkar olan onar liradan altı yüz bin lira ne suretle
tbileceğini sual eylemiştir.
Girit Müslümanlarının ahval-i pür-melal-i felaket iştimalleri son dereceye gı;;;mu.;,
nyor ki İngiliz gazeteleri bile bu hakikati inkar edemiyerek tasdik
Benabirin devletler, zalimane denilecek ve
eyerek o biçare ahalinin mahv ve perişamsına sebeb-i
iyorlar, Ancak bab-ı ali teşbisat-ı şeria ve ciddiyeye
:ye de matluba muvafık bir netice verdireceğine ümit berkemaldir
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Bundan sonra ehemmiyet itibariyle belki
İngilizler'in çıkması meselesi gelecektir ki
hakkında Avrupa gazetelerinin teşri yatına hakiki
meselenin hali sair-i emvar iadiyenin tesviyesinden
etmek lazım gelir. Zaten bilaittifak İngilize Mısır'dan
gelmez Mısır'a derhal ve dai icra edeceğine şübhe yoktur.

Vakıa İngiletere bunu piş-i nazar mütaaladan
unutturmak maksadıyla şarkide gaileler icad devletleri
ışıyorsa da foyası meydana çıktığından bundan sonra İngilter
acak birferd bile bulunmayacağı şübheden varistedir.
Asyay ve satıda kain Hind hududunda kabail halkıyla ıngııtere arasıaıue
fal hemde şiddetli surette devam etmektedir.
A:fridiler Afganistan emirine müraacat ederek istimdad
etleri Afganista'nın • İngiltere ile muahidesi olup İngiltere
amiyle riayet ve hukuki muhafaza etikçe ve aleyhine kıyam etmeye sebebiyef\.yefecek
güne hal ve hareket vuku bulmadıkça aleyhinde olan
iniyeceğini beyan ve ilan eylemişdir.
Bu hususta beyan olunacak mütalaalar var ise de şimdilik bundan
Hindistan'da İngilizleri tehdit eden Rusya'mn emel-i istila cüyanasım cırıcrc-

:k daha evladır.
Rusya'mn Hind'e doğru dehşetli adımlarım atmak için mutasıl
ayı ikmal etmekle meşgul olup bir gün elbette iğtinam edeceği kendimce mw1l11.\.l\..a.t\..
ve hatta şu zamanlarda delail-i katileri birer birer baş göstermekde bulunan fırsatı
etmemek meselin ve gabiretin de bulunduğunu veya husus Rusya'mn efkar-ı iaınesi
uatı rical devleti bu arzu ve gayreti ileriye sürmekden çekinmediğini inkara muhal
görmediği iyanidir.
Malum olduğu üzere şu geçen iki sene zarfında İngiltere politikasının uğra.diğı
ve mağlubiyet ve her tarafça aleyhinde olarak serzede-i zuhur olan kavail ve
at bu devleti adeta sersem etmişdir.
İngilizler başlarına nüzul eden şu baran-ı müsubetin ufk-ı siya.siniil. hangi
den geldiğini düşünmek ve adeta keşfe çalışmak ve daha doğrusu katiyen .bilmek
eyhude yere tamik-i efkar edecek yere efal-i sabıkalarım bir kere mülehaza etseler
il-i mezkurenin eden bulur inleyen olur. Kelam-ı hükümet amizi icaba.ti~~a.p-ôla.t~
etmiş bir hal ma-yeshak olduğu keşf değil adeta gözleriyle görmüşcgibiitimat
eri tabii ve zaruridir.
Her fenalığı her İslamlara atf etmekde olan İngiltere kabinesi Ili~~ i.~işaş~tlda
tan'ın teşvikatına vermeye davranmış ve bu babda Londra matbuatının yazdığı
.-ı muffasıla İngilizlerin efkarını büsbütün Afganistan aleyhineuyandirıniş idi.
Halbuki İngiliz idaresinin taizyıkından naşı isyanı mecbur Olan <ahali ne
'mn ne de sair bir cihetin teşvikatına uğramıyarak doğfudaı:l. idareden son
e gördükleri tazikden dolayı isyana mütecasır oldukları gün gibi meydandadır.
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Zira hal-i asudegide yaşayan bir kavim muvcibxiştiga bir hal görmek değil son
de düçar müzayeka ve perişanı olmadıkça nefeslerini. mut .gibi dehşetli bir
ildirime karşı siper edemeyecekleri de beyhudedir.
İngilizler'in idare-yi müstebde altında ezdikleri aha.liI11I1/a.de~-rtab.~ijjlerinden
ı daire-yi mütavaitden çıkmalarım da İslamlar'ıII})İ.!ş ~~!~~.?1.~~~!'.;!tmeleri

0

smanlılara karşı hala beselemekte oldukları iğrazı güneş gibi ortaya koymak:taclır.
Lakin müddet-i medidedenberi Devlet-i Osmaniye ile dôsf/y~fa~~J::;ğ1~(<Ye
üddet-i mezkure tarafında yekdiğeri hakkında muhabbet-i samimiye irazvt~ab.l.ll"f~gen
Osmanlılar sayesinde ihtilal dahili ve zahirinden bütün bütün asude olan ~g;jJtereıı:ıj.ıı
'kaç seneden beri saltanat-ı seniye aleyhinde ika eylediği bir takım teşvil<af;"ı.:rıı.
ndisi için ne kadar mucib haşimani olacağım ve bekli de şu zamanda.<p
unduğunu inkar edemez zan kavisindeyiz. Osmanlı Devleti Anadolu Ermeni Vlik:u.'cı.t1nı
a-yı düruzu İstanbul iğtişaşat-ı ahiresini Girid ihtilalini vucuda getiren ve .adeta.\JJlr
:yleti esasından sarsacak ahval-i dehşet istimali sahne-i siyasete atan ellerin müeerred
İngiliz cemiyeti tarafından uzamış olduğunu bildiği ve umum Avrupa devletlerinin;bµ
da vuku bulan hücumlarına karşı her türlü itiraza .hakkı olduğu halde bir taktın
adlar ile (bunlar hep İngiliz parmağıdır) diye bir iştikada bulundu mu? Hayır? Her
ede bir vukuat zuhur ettiyse bir an evvel o günü almak ve müsalmat-ı umum.iyeyi
edar etmemek üzere teskin ve ıslahına sarf-ı mukadderat ve gayret ederek mazhar-ı
nvaffakiyet celile olduğu İngilizler ise dört paralık kişiyi terbiye ve ıslah ve daire-yi
e irca hususunda izhar-ı aciz ederek birdenbire feryatlara vaveylalara koyuldu!
ahati İslamlara ve dolayısıyla Devlet-i Osmaniye'ye isnada kalkıştı. Halbuki cezi-yi
ciilehaza eylede anlaşılır ki bu hususda hiç kimsenin dahili olmayıp ancak da kabahat
enin seyietindedir.
HAVADİS-İ MAHALLİYE
Ötedenberi luzum ve vücudı şiddetli hiss olunan İslam tabibine elmin Allah bu
malik bulunduğumuz kemal-i sahrih ve memnuniyetle karin-i kıramıza ve onlar
da bilcümle evham-ı dinimize tebsir eyleriz.
Kendisi Mehmed Bahaeddin Efendi ismiyle besme olup dersaadet müdüre-yi
hibesinde layıkıyla tahsil ederek icazatnamesini ihraz etmiş ve ümliyet-i tıbbiyeyi ikmal
erek kisb-i hezakat eylemiştir.
Ahalimizin en tecrübesizine sual olunsa bugün böyle bir İslam tıbbiyeye 111~!~?
~lduğumuzu bilatereddüt tasdik etmemesi kabil değildir. Binaenaleyh tabib mumie'l
yehin ceziremizde suret-ı daimada icara-yı tebayet etmesi çaresini düşünmek üzere dünki
Pazar günü münhizam belde mahkeme-yi şeriyede iştima eylemişlerdir'. El~~d~liJJ.ab.
tabibimiz duyulmasını tasdik ettirerek birkaç günden beri ishab-ı müracata icara-yı
müdavata başlamış ve verdiği adviyelerden dahi güzel neticeler vusula gelmiş olduğu
işitilmiştir. Mumie'l- yehin ceziremize teşrifleri bizi iki cihetten bahtir<ir.ttgıişl!rgfS ki
birincisi islamiyeti ikincisi de tababatı ve bunlarla beraber ' kemal-i nezaket ve
insaniyetidir.
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kadar münacat eden fukaranın hiç birinden d.~.>bir akçe vizite bedeli
gibi verenlerin fakir halini anlaması üzerine aldığı bedeli iade edildiği
miyet-i miliyeye ve fıtriyesini isbata kafidir.
Cenab-ı hak hüsn-i muvafakiyetle ihsan buyutsllll, tel~ii~en;kaçırmamak
hususunda sarf edilecek seyi ve gayret cümlemizce bais-i müflıi.ir~lıffd.cl.c.~.d.ilıııel_id.ir.
Çicek Hastalığı
Çiçek hastalığı Lefkoşa'yı da sarmıştı. Şimdiye kadar

hastalıktan dolayı haneler karantina altına alınmıştır.
Hastalık zuhur eden haneler taht-ı karantinaya
talar da Eyaberişuki kilisesinde belediye tarafından hastane
dırılarak tedavi kılınmaktadırlar. Bundan evvel nakil edilen
ek üzere vakıa bir kadın hizmetci bulunmakta.idiyse de ahiren
eti nazar-ı dikkate alarak lazım gelen hususu hademeler tayin
ilmiş oldğundan heyeti mezlerinin bu babdaki hamiyetlerini beyalar teşeklciu·;ı~~~1sr·
Yalmz şurası şayan-ı tezakardır ki bir hanede zuhur eden hasatanınum~zk:ut
eye nakil edilmeyerek ancak bulunduğu hanede karantina
dede arzu eyledikleri ahvalden bulunduğundan bu arzularının hız ııu.:.uıv
ümet-i mahalliyeden temenni eyleriz.

,..,.,LJ\.uı

Darb
Ancarlı kariyeli iki Hristiyan gece kahvehaneye gitmekteler iken ansızın kösenin
isinden önlerine çıkan bir takım eşhas-ı Hristiyaniye tarafından şiddetli
iş ve daribler o anda firar ederek kendilerini tanıttırmamış olduklarım umuuaı
ıştır.

Şirket Telgrafları
Paris 9 Teşrin-i Evvel
Tan gazetesi Yunan duyunatımn tamik ve tanzimi zemininde
enklilerden bir komisyon teşkilini devletlere teklif ediyor.
Madrid 9 Teşrin-i Evvel
Havana'ya yirmibin ve Flipin ceziresine onbin asakir-i imdadiye sevk<ôlmak
Dersaded 10 Teşrin-i Evvel
Baron Surma'da Cennis İmparator Vilyım Hazretleri tarafından .zat-ı.i hazret
ahına bir name takdim ve teslim eylemiştir.
Rum 11 Teşrin-i Evvel
Virku-yu Ciddiye aleyhine şiddetli kıyam ve muhalefet vuku bulmuştur.)Polisler
ış ve üzerlerine atılmıştır. Polisler bile mukabelede bulunarak asilerdenbiriitlaf
ğunu cerh eylemişleridir.
Bombay 11 Teşrin-i Evvel
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General Lok Hartın kumandası tahtında olarak sefereebaşlanmıştın .. Otuzbin asker
bu maksat için cem edilmiştir.
Dersadet 12 Teşrin-i Evvel
Girit ahalisinin İslam, Hristiyan küffesinin
muazzamanın muvafakiyetleri ile bab-ı ali tarafından bir
bab-ı ali düvel-i muazzamaya teklif edilmiştir.
Londra 12 Teşrin-i Evvel
Dublin'de Portalist fırkası tarafından akid olunan bir

;-.a;,.,,,,a'ı+s

:"':ıı"''"'" roa,iiv,,.·-h+

irlanda ahalisinin hissiyatı İngilizlerle muharebe eden Hintliler
Hintlileri alkışlamalarını teklif etmiş ve teklifi icra olunmuştur.
Bombay 12 Teşrin-i Evvel
kişiden mürekkep bir fırka müsellih olarak Mandalay
girmişler ve mücevver Dubinin meskenine hücum ederek
sekiz vefat ve mecruh vuku ile malup olmuşlardır.

HAVADİS-İ HABERHANİYE
Yunan vapurlarından (Pan Eleyenin) nam vapur kumpanyası
yine seyr ve sefer etmeye başlayacağına gazeteler yazıyorlar ama uırn;;ı.,.,J.\..
bulursa diyorlar. Yunanlılar'ın Osmanlılara veya husus-i islamlara ettikleri
alıklardan dolayı zan ederiz ki Osmanlı denizinde de fırtınasız bir ·•· hava
l:Jıtlamayacaktır.
Yunanistan'da bulunan Doktor (Beav) cenapları geçende Atina'da bir takım
adarlarını toplayarak irad ettiği nutkunda mukaddemat-ı sulhiyenin kabul edilmesiiıiiı
şayet hükumet cebir ve şiddet gösterecek olursa dahi ısrarda devam olunmasını tayşi)re
emiş olduğunu gazetenin birinde okudukça taaccüb ettik. Çünkü doktorların akıllı
ası iktiza eder. Zira en müşgülfen fen-ni tababattır.
Acaba Yunanistan'da her fen kitabında bir de akılsızlık sayfası
unanlılann doktorları bile böyle akılsız oluyorlar.
Mukaddemat-ı sulhiyeyi doktor cenablarının kafadarları kabul etmediği z:afııan. ne
Sanki aklınca iş geri mi kalacak?
Vay (Beav) hmm! Sende bizim bu Beav kadar da akıl
arlarına da teessüf.

Çin'in şark cihetinde şimendüfer inşaası veya sairi maksut için Mancura'ya giden
hallerine daima icrat-ı medeniye aleyhinde bulunan ve Rusya'ya düşman nazarı
bakan Yogi Vaşkı Çinliler'in şiddetli tehdidatına düçar: olmuş bµhınuyorlar. Rusya
eti bunların Sibirya'ya duhullerini men-i müdafa için .(Paltavya'ya) altıyüz
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Kazak'tan mürekkep bir tabur asakir ile bir batarya top>Sevk<ve:jzam eylemiş ve İcab
takdirde Mancura'ya girmelerini de emir eylemiştir.

İngiltere ile Almanya beyninde husul-i ıııuııa::sı:ı.uı;;t
J..Uuua.ul-i siyasi de kuvveyen zan olunmaktadır.

Amerika kıtasında vaki (Guatamala) cumhuriyetinde
dairesini tevsi etmekte imiş.
Avrupa diplomatlarına
iş mi açıldı? Buralarda
Onların ittifakı memalik-i Osmaniyede zuhur eden
bir vakayı iazam için ellerine kaptıkları dev aynalarım
koparmak cihetinde akd ediliyor. Öyle Amerika'da
memleketler alt üst olmuş ahalinin feryadı asumana yı.ı. .•..ı.ı.ı.ı..,,
a Fransa'da şöyle olmuş gibi meseleler için kulakları tıkalıdır.
erler. İşte alem-i medeniyeti teşkil eden bizleriz. İtikad-ı batılında
deniyet! İşte hukuk-ı umumiyeyi muhafaza hususunda müsavat,
kler barbardır diye iddia-yı medeniyet eden heyet-i ecnebiye! Dünya
medeniyet perver safsatasına kalır da Osmanlı toprağına atılan tohum-ı ı~.:.aua
len karışıklıklara her zaman ehemmiyet verilirse vay müslümanların haline!
İşte Girit meselesi gözümüzün önündedir ki küçüklüğü nispetindeki
pa'nın nüfusları ile günden güne ateş-i ihtilal parlamış gitmiştir. ııuu.,ı..ı.o.ı
· devlet-i aliyeye terk edilmiş olsa idi şimdiye kadar çoktan bertaraf
iade-i musalmeti derahde etmiş fakat teessüf olunur ki

İngiltere'nin bahr-ı sefıd donanması İskenderiye'ye azimet etmek üzere olduğu
tahberdir.
Yunan ordusu baş kumandam prens Kostantin hareket ahire-yi askeriyeyedai:fbiıi
bir rapor tanzim ile harbiye nezaretine iata edecekmiş.
Prens meşare'l-yeh şu raporuna (rapor) demekten
tarihi demek daha evladır zannederiz.

ise Teselya'daki

Prens Kostantin iş bittikten sonra kapıyı perkitmekte bir muhasenat olmayaçc1ğını
ez takımdan değildir.
Harekat-i askeriyeye dair bu zamanda yapacağı bin sahifelik bir rapora mu.kabil
Ice beş sahifelik yapmış olsaydı bu bin sahifelikteıi daha ziyade makbule geçerdi
ıederiz,
Harekat-i askeriyeye dahil bin sahifelik bir rapor tanzim etmek isteyen Prens
tin cenahları Teselya'daki askerin hareketini, intizamını muhafaza ederek devlet
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bin sahifelik

matbaasını dünyada artık sağım diyemeyecek bir hale
rapordan daha şayan-ı tahsin bir harekette bulunmuş olurdu.
Dünyanın haline bakınız ki bir tarafta heyet-i vükela
edecek tazminat-ı harbiyenin istikrası meselesiyle
ecnebiye altına alınması teşbisatıyla uğraşıyorlar. Bu tarafta
askeriyeye dair bin sahifelik bir roman teşkiline çalışıyorlar. Acab.ı.ta.nziı:ı:i
askerin hareketi tayin ediliyor.

Yunanistan istikrazına karşılık gösterdiği varidatından
besleyebileceği askerin hareketine dair bin sahifelik kitap veya rapor
etsin.

Li11J.Li1111111

Yunanistan ahval-i haziresini piş nazar-ı dikkate alarak hala
vazgeçmeyecekmidir? Hala ciddiyet peyda etmeyecekmidir? Hala
eski çalımlarından feragat etmeyecekmidir? Hala zükurdelikten
atlığı halde kendisini gerek bilenler gerek bilmeyenlere lord
eahilanesi ile her birine bir türlü yalanlar yutturarak dolandırmaktan

m:tK.K.c:ı.r

kebapçı borçlanmadık kahveci bırakmayan bir takım adaniler gibi herkesıc-ı
tmaktan usanıp bıkmayacakmıdır?
(Akropolis) gazetesinin dediği gibi eğer Yunanistan ahalisinden
p da birine bir ciddiyet kaim olmazsa mümkün değil Yunan üzerinde
· kalmayacaktır.

(Muhaberat-ı İlaniye)
raman belediye reisi faziletli Bekir Sadıkı Efendi
Tahrirat fazilaleri müftehiren alındı. Gazetemiz hakkındaki hissiyat-ı
ekkürler takdim ederiz.
Reji müdürü izzetli Arif Efendinin abone bedeli olup vasıta-yı ı.azaıaucıoıı
lan meblağ vasıl olmuştur. Refatlı ağviciyan efendinin gazetesi dahil
amtazamengönderilecektir.
ersin tapu katibi refatlü Mustafa Nuri Efendi)
Tahriratımz alındı. Silifke sancağı ziraat banka memuru refatlü: Malı:rntit
endi'nin ismi defteri mahsusuna kaydolunarak gazetesinin muntazamen irsalı:tıa. bedi
uştur.
Abone bedelinin kolaylık olmak üzere pul olarak irsalı mevcuttur.
ırbe ve vücubundan kütehda-zade refatlü Mustafa Bey)
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Resumat memuru refatlü Muhammed
97 tarihinden itibaren tak.din olunmakta
cihetle lütfen pul olarak irsahtemenni olur.
İLAN

Varaka(l)

tahribine

(Celbindelerin
numara
Lefkoşa Kaza Mahkemesi Nezlinde

Taguduru'nu Tagufanidi istirurnal kariyeli
Müdde-yi Aliye

Muhammet Bey Hafız Hasan Efendi Lefkoşalı

Kıbrıs haricinde bulunmaktadır.
Lefkoşa sakinlerinden olup hariç-i cezirede bulunan Muhammet
Efendi tarafına İsturumal kariyesi sakinlerinden Tegdururu'nu
aleyhinizde ikame olunan davadan dolayı 1897 kanun-i evvel yedinci Salı
zevan saat alafranga dokuzda iş bu mahkeme nezlinde hazır bulunmanız emr
bulunduğunuz halde zikrolunan müddeanın tarafınızda artık haber vermeksizin davasını
icra edebileceği ihtar olunur.
Zikr olunan mudi-yi meskur davasıyla 4 ve 26 kanun-i evvel sene 89 tarihli
bulunan bir kıta din senedi mucibince ez gayri ifa deniz bulunan sekiz lira sekiz şilin üç
ş 26-13 mayıs sene 96 tarihinden tamamen akçenin ifasına değin senevi yüzde oniki
ve masraf.

Taleb ve iddea etmektedir.
896 sene şehr-i eylülün dokuzuncu Perşembe günü tasdir kılınmıştır.
di Vekili

aslına mutabıktır

Sene
97

Lefkoşa Kaza Meclisi Nezlinde
Reis Efendi Huzurunda

Mudi İsturumal Kariyeni ney Tagufanidi
Mudaiye Aliye
Muhammet Bey Hafız Hasan Efendi Lefkoşalı öhıp el yev
ali ikameti na-malum
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Mudi vekili Yorku Savidi Efendi
asında müddea-yı aliye için ihraç ettiği celbıi.amenin
'-'Luöm" dair bir kıta-yı emrin astarını taleb eylemiş meçli:. u.ı.u.LLaıll.Lı
istimaden sonra iş bu emir ve müddia-yı aliye hakkirı.d.ı:ı.
müddia-yı aliyenin son ikametgahı
levhava insak ve venizlik birer kati suretlerinin mecaz .ı.ı...upı.::.ı:uua.
lllluvu ilan ile tebliğ kılınmış addolunması ve davayı mesktı:r
Aa.ı.ıu.u evvelin yedinci Salı günü alafranga saat dokuzda
Fi 14 eylül sene 97
emir tarihi
Fi 5 teşrin-i evvel sene 97 tahrir-i tarihi
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Mahal-ı Müracaat
İdarehanemiz kıbrıs ceziresinde
Sarayönü meydanında daire-yi
mahsusadır. Umur-ı idare ve
tahririye için sahib-i imtiyaz
namına müracaat olunur.
Gönderilen evrak gazetede dere
ölnup olunmamasından gaze
te mesul olanaz. Behr satırında
iki kuruş alınır.
13 TEŞRİN-İ EVVEL
25TEŞRİN-İ EVVEL SENE 1897
Siyaset, Edebiyat ve Fünundan Bahseder
AHVAL-İ ALEM
Bir iki aydan beri matbuat alemini türlü türlü efkar-ı serdine,
dercecesine mecbur eden Hint igtişaşatına dair bu hafta zarfında
evvelkilerine nisbet daha şedit görülmektedir.
Evrak-ı havadisin bazıları bu ihtilalin sebebi İngitere olduğunu ve
kendi münafıtına hidmet edecek bir cihet kusur eylediğini uzun uzadıya
erbab-ı siyaset bu fikri tasviyet edemezler. Zira yüz binlece ahaliyi ayaKJ.aı:ıcı.ınpıa
:krar dair-yi itiata getirmek öyle herkesin zannettiği kadar kolay değildir zannederiz:
Evrak-ı ecnebiyeden bir çoğu ihtilali İngiltere'nin ideresine hamil ediyor
· her aklı selim sahibi de teslimde tereddüt etmez çünkü ahaliyi canından uıMua.ı.CIJ.\C
ş-ı mefta edilecek derecede bizar eden şey olsa olsa idare-yi siyasidir.
İrlandalılar'ın idare aleyhinde olan feryatları bu fikrin sıtkına delildir.
İngiltere matbuatı igtişaşat-ı mezküreyi pek o kadar dehşetli göstermiyorsa.)da.
rbuat-t saire ise ehemmiyetli nazarlarla bakıyorlar.
Afridilar pek mindane durmakta ve İngilizler tarafından intizama uğra.tı1clikç~
etlerini tecdid ve sebeb ve iktimalarım tezyid etmekte olduklarına bakılırsa ihtila.litı
den güne tevsi ve teccessüm eyleyecekzannolunmaktadır.
(Simela) ve (Sidney) den gelen telgrafa nazaren İngiliz asakirlerinin Ç:Ja.dıyı
,ğazına vuku bulan hücumlarında şiddetli ateşler icra edilmiş ise de saat il.ç <l,µç~a
,ğazdabulunan Miralay Vonda mahiyetiyle beraber ricaat emri verilmiştir.
Boğaz geyet dar ve mahufbir mahal olmakla gurup-ı şemsten sonraoraş~g~Y~t
:fuetli bir karanlık istiab etmekte bulunduğundan ricaat edilmek tabii .vei za.rµı:i
uştur.
Kabail-i isatın tahsil ettikleri mevakı anlaşıldığına göre pek şarp ive;iç~tin
,., ıda gerçi bunlar bir gün olup hükümete itiata mecbur olacakları,bediiye la.kin
ut-ı hükümeti pek büyük tezelzül ve debdele ve musarraf cihetindenepeyce'birtenzire
ıtacaklarıda tabiidir.
Gerçi hükümet bunların daire-yi itaate ircaım şiddetle arzu etın~kt~ve üzelerine
e-yi külliye sevk eylemekten bir an geri kalmakta.ise de ne çare ki (qldiim diyenin
e geçilmez). Darp meseli hükmünce ihtimal ki kabailce bu süretle mahv olmak
ükleri tazyike mercu tutulmakta idiyken de kırk yıl ölmektense bir gün ölmek daha
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Kelam hüküm.etine tatbik eylemiş

uıuUJ.Ua.ı.rnua.u

aldırmışlar ve daire-yi itaate davet edildikçe hucuma
Velhasıl yüz binlerce insanın ve hususiyle
cuda gelmiş olan bu dehşetli ihtilalin önü bakalım
etle kestirilecektir.
Girit mazlume-yi islamiyesinin feryatları hala Ac.,:mırn,uu;;,uı
· allerinden vuku bulan şikayetleri hakikaten ishab-ı
ecede suzişlidir.
İgtişaşatın teskinini derahde eden düvel-i muazzama
derilen amiraller hukuk-ı İslam.iyeyimuhafaza ve ihtilal-i •....•.•~UJ
umiyi ve vakaya için mi gönderildiler yoksa cezirenin güneşten munara
lgelik olmak için mi sevk edildiler bilemeyiz. Çünkü zulme-yi
· anelerinden naşi hala devam etmekte olan şikayet-i islamiyeden
lumane eski halinden zerre kadar tahavvul etmemiştir.
Girit gibi ufacık bir cezirede zuhur eden bir karışıklığı altı
müddet zarfında teskine muvaffak olamayarak cezire-yi iptidaki
ecek olurlarsa hakiketen dünyada bundan gülünç bir komedya tasvir oıunamaı
Pek dogru bir söz olmak üzere diyebiliriz ki igtişaşat-ı mezkürenin
ahale ve bila itiraz devlet ebed müddet Osmaniye'ye hala kalınmış
bunun on derece-yi müthişini ol hakla tezkine muvaffak olan devlet-i
ufacık fenalığın da önünü limha-yı basiretle denilecek bir serat-ı
af edeceği ve biçare ahali-yi İslam.iyede o derece magdur ve
ayacağı tabii idi.
Halbuki Avrupa devletleri güya bir işgüzarlık göstereceklermiş
utlerle cezire-yi mevkiyü harbe döndermişler ve teessüf olunur
umane-yi İslamiyenin teskinine muvaffak olamamışlardır.
Binaenaleh hal hazırın gelecek teşrin-i sani nihayetinde hatem u,uu.vu.5ıu~
Ietlerin verdiği karar o zamana kadar tekalim daha ne türlü reklere
Atina'da bahren vükela şiddetli surette devam etmekte Diliyani
anı her gün boğaz boğaza gelmektedirler. Mösyö Ralli muahede-yi
olun Yunanistan tarafından kabul olunacağım idida etmekte Mösvö
ede-yi sulhiyenin her ne kadar Yunanistan için muzir ise de kabul ıuuıaıa.ı.
olduğunu ve ne kadar çalışılsa iç işten geçmiş bulunduğunu beyan
Ralli cenaplarının iddiası sevabtır denilecek olursa devletli
ve imza olunmuş olan musalha kabul edilipte ne yapılacak? Tekrar
· artık Yunan kafette görse silecek bir hale geldi. Eger ki iddiasını
ürmek efkarında ise bu da deliliğin büyüğüdür. Çünkü YAAU-AJ
n der ahde ettikleri bir işten başkasını kabule muvaffak olamamışlar
Binaenaleyh Mösyö Ralli cenablarımn salife'l- zikir idiası mücerret Post
:tesindenibarettir.
Mösyö Diliyani'ye gelince onun fikri yalnız bizim değil umum efbab-isiyasiyenin
edeceği bir fikirdir. Çünkü hakikat halde iş işten geçmiş ve beyhude inat etmekte
kalmamıştır.
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Yunanistan bir fırtınaya tutulmuş hemen hemen. B~/}hmvm<plmak raddelerine
gelmiş bir halde duruyor. Mösyö Diliyani cenahlarıyla Mös~~?~mlli,~m~ig~<baş vükela
iddiasıyla ahaliyi Arap saçı gibi birbirine sokuyor '. Eğer bugi~~~/)B~~\i~~aibusurette
devam edecek olursa Yunanistan'ın galiba tozu: dumanı dasgöriinplyyerek.lama""yı
mahviyete doğru pervar edilip gidecektir.
HAV ADİS-İ MAHALLİYE
(Kuş Palazı)
Bir kaç gün evvelisi Gönyeli kariyesinde kuş palazı

uu.,:>LU.JL.ı.;;:,.ı.

tutulanların yirmi dört saat zarfında vefat eyledikleri
edilmesi üzerine reisin hemen kariye-yi mezbureye hüsera musaraat
oluşturduğu görülmüştür.
İtikat pek doğrudur fakat Cenab-ı hak kullarım imtihan
mütenevvianın deva-yı mütedisini de hulk buyurmuş ve o
iktidarım da tabiblere vermiştir. Bir hastanın eceli gelmiş ise tabib
bulamaz. Lakin eceli gelmemiş ise yataklarda vızılamakta da mana
illeti keşfederse anel Hakla o hastanın az zaman zarfında iade-yi afiyete müv~~a.\~\ll.I".
Vakıa ölecek hastanın dermanı olmaz derler. Lakin ölmeyecek hastanın da d~~ •.
aramamak kar-ı akıl değildir.
,.. iii.]\J.

::i~:"!u';:':

:ı;;.,b:;::=::~ ::;,tınesi kestirilemediği cihetle ihtiyata;tü

Binaenalehy Gönyeli ahalisinin de sarıldığı o muhlik illetten halas olmak ?aresi11i
kendileri arayacak yere gitme çalışmaları hiç bir akil tarafından tecvir edilir m~[attclll
olmadığım her halde işi belediye tabibine bildirerek icabının istifham olunmalıdır. .Zira
fenn-i tıbba aşina olmayanlar onun haiz olduğu ehemmiyeti keşfe muktedir değildirler/
Çiçek Hastalığı
Lefkoşa'da zuhur eden çiçek hastalığının tevsii daire-yi itimamisi Ullluru:tı.Ô.a
illdirnet-i mahalliye ve belediye ve polisin masruf olan himmet ve gayretle gündengü:rıe
:esb-ihafif etmiş ve ale'l- hamd bir güne izhar-ı deşt ve vehamet etmeksizin zail olmaya
aşlamıştır.
Devam eden himmetler sayesinde çok geçmeden Allahın izniyla Lefkoşarrriz'da
et-i mezküreden hiç bir şey kalmayacağı Sübhaniyeden ümit ve intizar olunmalctcıcl.g\
Harb için Yunanistan'a giden ve kavga tekmil oluncaya kadar balta?kürek
:kmekten anası aglayan Kıbrıs palikaryalerı cezireye gelmiştir. Hallerini tarifetmek
dur. Çünkü edilecek olursa güzel bir komedya teşkil edecektir.
Başları ile ayaklarına bakanların ailesi mahv olsa o kederlerini unutarak
ahalarla güleceklerine şüphe yoktur. Çünkü gülmemek kabil değildir.
ŞUENAT-1 OSMANİYE
İtalya seferi geçen gün huzur-ı şahane kabul olunacak makdumat-ı suhiheye dair
yi efkar edilmiştir.
Zat-ı hazret padişahı sulhe dair verilen karardan izhar-ı memnuniyete Yunan
elesine Avrupa devletlerini efkarına oldukça rıza gösterdiğinden Girit meselesinin
de bir güne mükalata tesadüf etmeyeceği ümidine bulunduğu beyan etmiş ve defir
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buna cevaben devletler Girit meselesini muhtariyat-ı idare ile neticelenmesi. fikrinde
olduklarım arz etmesi üzerine zat-ı hazret pa.dişahı.>ı:nekalınayı.. başka tarafa intikal
ettirerek son derecede bir diplomatlıkla mesele . • lıit~ .
~~ıı~~. olduğunu
anlatmış ve devletlerin efkar salife'l- bayane maj<:sat-ı şahaneye pek .mugayır ettiğini dahi
kemal-ı maharetle tefhim eylemiştir.
·

p~~.~ı~ .

Şu havadis "Politik Kurspahtanis " gazetesi
olduğundailave etmiştir.
Zat-ı hazret padişahının meselesi hitam bulınamış zarımda bul:rtı.a.dığı<hP'7'trı,,""
muhtariyat-ı idare vermek fikrinde olmadığım açıktan meydana
muhatif siyasesince tesrat-ı azime husüle gelmiştir.

Avrupa gazetesinin bazıları Mısır'dan bahıs ettiği sırada
Osmaniye . yakında İngiltere devletine bir nota takdim ederek Mısır'ın
ederek Avrupa devletlerinde tabii hükümet meşare'l- yehanın talebini isaf
konferas teşkiliye meselemn halini İngiltere israr edeceklerdir.

~.ıu.uuuv

Avrupa devletleri hakikaten bu fikride iseler "vakit ve zamanla partileri:}
başlamalıdır. Zira bir serçe kuşunun altı ejderhanın tamamı dendanı olmasıda muvafık
akıl ve hikmet degildir.
Girit ceziresi ahali-i islamiyesi tarafından zülm halü meşur düvel-i muazama
hariciye nezaretlerine bir telgıraf güşide eylemişlerdir. Mezkür telgırafnamede hallerinin
tahammül derecisini geçmekte olduğunu mevsim şita takrip eylediğinden kırk bin hane-yi
İslam yersiz yurtsuz ve çıplak kaldığım ve Hrıstiyanların zeytinliklerim ihrak etmekden
biran geri kalmadıklarını şeyh ve kale haricine çıkmak çaresinin mevhut olduğunu beyan
etmişler ve insaniyet namına müslümanların haline merhamet ederek adanın haline ve
işine bakılmasını rica eylemişlerdir.
Teessüf ! Hezaran teessür o devletlerin hallerine ki himayetleri altına aldıkları
bir cezire ahalisini cihan medeniyetle eşkris-i elem etmek bulunuyorlar. Merhamete dahil
olamıyorlar.
1

Yunandan alınacak tazminatı harbiye hesabına olarak devlet-i
bankasından bir milyon lira istikraz edeceği müstahberdir.

Osmanlı

Zat-ı hazret padişahı girit ceziresinin halihazrı ıslaha muhtaç ve >ahaliyi
müselmadım ahvak dahil lazıme'l- himaye bulunduğunu süferanın bazılarına beyan
buyurmuşlardır.

;~ys~lJı~t

Geçen gün İngiltere ve Almanya sefirleri Rusya, Fransa ve A?;18eya
lezarları tarabyada lail ettikleri sefaret hane-i sıkısında içtima. ve b~e~:iie~~~r~
nazın Devletli Tevhit paşa hazretlerini ziyaretle tahattut hududa memur olanmerhusların
hududa mütecane yakında hareket edecekleri resmen ihbar eylemindendir. Devlet-i Aliye
ve Yunan zabitleri dahi iki şeyde birleşip birlikte hududa ihtimatla düvel-i muazzama
53

zabitlerine melaki olacaktır, Etaın Paşa
sehire azimet edeceklerdir , Muınie'l-yeha her
tastir buvrulmus olduğu müstahbedir.
Hanyadan varit olan bir telgırafnaıne mealine
ve hamiyet etmekte olduğu anlaşılıyor
Evelce bir kitle şöhret olmuş olan mahalede bu
gola zuhura başlamıştır.
Etmek
bulunmuştur.

ve dakiki!

Girit meselesinin

naıni kalmamış

ve bunlara

serhet hali dehşetlerde suret

uıı.:,ırnaııam,

Eger meselenin hali biraz daha imtidat ettirilecek olursa ahalinin birçoguııuı.rf\.,t\.,s\.,·~t\.,
alem-i insaniyette hareket ve nefretle yad olunuz açlıkla mahv ve telef olacaklarsiındicıı:;u
gün gibi tezahur eylemektedir.
Yine hanadan gelen bir telgırafnaınede deniliyorki;
Girid izatımn rahatsızlığına sebeb olan şey asakir-i
teyaid etmesi imkansız olduğu meselesidir.Halbuki devlet-i v.:,ıuaıııy
mütemmesinde bulunan Girid ceziresinden asakir-i Osmaniye'nin
dursun tezyidini tavsiye edenler teksir etmiştir.
Marn.afi Osmanlı askerinin ceziride bulunması temin-i aşayişi ıuuııı'"'"-+
İğtişaş zuhurundan bu ana kadar Girid' de bulunan memurun ve asakir-i
ceziride iade-yi asayiş ancak bir çare ile mümkün olacağını söylüyorlar ki o
asakir ve donanmasının cezireden kaldırılmasıyla eşkiyamn tedbini
Osmaniye'nin silah şecaatine terk eylemekdir. İş böyle olmazsa çare-yi
denilemesede
HAVADİS-İ HABERİYE
Bir İngiliz muhabiri Yunan veliahtı Prens Konstantin ile müıakatınnan
ederek diyor ki; Prens Konstantin cenahlarıyla görüştüğüm surette mükaleme
Yunan muharebesine intikal etti. Prens dedi ki muhaberenin
iadedir.Lakin bunlarda kabahat yoktur. İngiltere millet ıuvvıı.:,111111
ve bir takım gazeteleri şarlatanlıklarına kapılar ingilizden ümid .,,u.n.ıvu
Muhabere sözü çıkar çıkmaz hemen harbiye nazırına koştum. ,...•. umu
askerimiz olmadığım söyledim lakin ne faideki zerre kadar tesir ettiremedim.
Türklere gelince bunlar hakkında Mösyö Rulli'nin söylediği sözler kemalen
kendilerine isnad ve bununla bareber Edhem Paşa hareketleri şurut ve mukavele
haricinde hiçbir hareket bulunmadı. Yunan muhacirine asla bir zulüm edilmedi. Eğer
Türkler hakkında o kadar yalanlar neşr edilmemiş olsa idi Tesalya'dan firar etmiş olan
halk yine avdet ederek kemal-i istirahatde bulunacaklar.
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İşte şu sözleri bir İngiliz muhabiri prens- konstarttin.ce~ablannın bilzat ağzından
işitmişlerdir.Artık prens cenahlarında Osmanlılar'ın dostu denilemez .va !

Mısır
Vadi hilafe şimendüfer hattının Ebu klamddan
bin lira şartına mısır vekilası karar verdiği (times) de görülmüşfü:rl
Hint
Hint'te hükmferma olan kalıt ve galadan beyzaya kalan
ay oldu açılan iana sandığına şimdiye kadar beş yüz kırk dokuz bin
lirası terak:imettiğini (Times) gazetesi bir lisan-ı sitayişte beyan etmekfouıı

Sudan
Korsyonidis
gazetesinin romandan olup tesir eylediği
İngiltere'nin İtalya'yı Sudan seferine iştiraki davet ettiği ve fakat
teklifine katiyen red ederek Sudan işlerine hiçbir vekaide
etmiştir.
İtalya Habeşden aldığı ders ibretinden sonra Sudan meselesine
asakirini etmeğe vanasmavacazı bedihidir.

Atina'da bir takım aç palıkaryalar dare'l- :fünun komisyonu için boşalmak
istemişler ise de muhaffak damamışlardır.
Buraya gelenlerde açlıktan ölmemek için bari memleketlerinde bir sıcak çorba
içmek ve açlıktan bükülmüş olan bağırsakları ısındırmak üzere geldiklerine şübhe
yoktur. Biçareler memlekete gelir gelmez ekmeğe aç kurt koyuna . saldırır .gipi
saldırmışlar.
İhtida geldiklerinde yüzlerinin rengi kaçmış bir halde ekin iki sop.ra....t~.~ıırı
doyup benizlerine kan geldiğinden sokaklarda çarşılarda fıstanlarıyla · •· şapl(.aj.~ıµ ye
ayaklarındaki yemenilerini burunlarında oturan baykuş yavrularını göstermeye.J:,ıışlııc:lılar.
Doğrusu iyi yüz !
Muslih on dokuz Girid eşkiyasını hamil olan birliğin kimdi bu nokta.danharaketle
Girid' e gitmek üzere ekin insan sayede bu yunan ganyutuna tasdif et111.İş\ve kendisini
yolundan alıkoyarak Girid'ten geriye Yunanistan iade eylemiştir.
Demek ki artık yunanlılar akıllanıyor ha! öyle ise bravo ! bravo !
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(Yunan)

Makdumat-ı sulhiye kararnamesinde münderic şeraitin Yunanistan istiklaliyetine
münafil olduğundan bahisle red edilmesi hususunda itikad eden meclislerde türlü türlü
fikirler sarf edilmekde imiş (Times) gazetesi bu hususa dair· şöyle diyor. Gerçi
Sulhnamenin bazı şaraiti Yunan hükümetince bir bar nakil isede düvel-i muazana işbu
şartlardan daha hakikini bulamamışlardır. Rusya'mn Yunanistan seferi Mösyö (İvanov)
Yunan hariciye nazarına ettiği nasiyatla Avrupaca tekrar etmiş olan şeriat-i mezkure
kabul ve imza edildiği halde devletler artık işten el çekecek Devlet-i Osmaniye ile Yunan
yalnız bırakılacaklarını ve bu ise kendileri için netice pek vahim haller vucuda
getireceğini anlatmıştır.
Fransa, Avusturya, İtalya devletleri dahi umum-ı sefere tarafından\1(.i
olan makaddimat-ı sulhiyenin kabülünden başka çare olmadığım bayenetmiştfr.
1

(Kalkar) da lengir endaz bulunan. (Gustav Viktorya) Nam A.ınıaıır~(~.~lılısı
tayfasıyla ahali beyninde tahdis eden karğaşalığın esasını tahkiki etmek •. ~tr~Jiz~
kılınan müstentak tayfalardan bir kaçım celd ile yemin etmeleri Iuzumunu tel<-l}r.~~iıı9e
taife-i merkume (Biz imparotorlığumuza sadakatle hidmed edeceğimize/yemiıırettik
tekrar yemin edemeyiz). Cevabım vermişler keyfiyet bu suretle bil telgıraf imparator
hazretlerine bildirmiş olmakla sevkalede mahzuziyetle tahsin-i han olarak emr-i ·••·.tehlifı
icra eylemlerine emretmişlerdir.
Edilen tahkikatla muşuklarla (Maria Teraza) vapuruna hücum etmiş olanlardan
sekiz kişi taht-ı tevkiye alınmışlardır.
Yunan muhtacın ve mecruhunu ailesine tevzil olunmak üzere Rusya'da kırk bin
ruble içine cem eylediği ve mübalağ-ı mezbur kraliçe (Olga) namına olarak Atina'ya
gönderildiği Rusya evrak-ı havadisinde okunmuştur.

Yunanistan nazır-ı cedidi Asmulenski'nin Yunan ordusunun yeniden tensik ve
teşkili içün bir layla tanzim etmekte olduğu ihbar ediliyor.
Mösyö Rulli cenahları muahide-i sulhiyenin bazı şeraiti Yunan münafına mugayir
olacağı ve Yunan'mn Osmanlılara karşı Teselya cihetinden bir daha baş kaldırmamak ve
şayed öyle bir hale mütecasır olacak olursa başına bir tüfenk dipçiği indirmekle.sersem
etmek üzere sen-i karb nokta-i nazarında en mühim cihetler Osmanlıya tefrik olunduğu
ve Yunan artık harp edecek hiçbir fikir beslemeyeceğini bir tafsil beyan ederekmuahedesulhiyeye imza ettirmek arzusunda Eyki Fasoliski cenablarımn olayı diriltmek
kabilinden olarak mefkud hükmünde bulunan askerin yeniden tensikine dair layihalar
tanzimine kalkışması hakikaten taşları bile güldürecek haleti mezhunedendir.
Rusya ile Fransa hükümetleri Yunanistan tarafından gösterilecek teminat-ı kifayet
etmediği taktirde diğer bir devletin yalnız başına tekfıl etmesi ihtimaline mebni beyne'l
düvel der ahde olunacak kifayetle iştirak etmek için beyinlerinde itilaf hasıl etmişlerdir.
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Hüküınetin Meşare'l- yeha hükümet-i Yunaniye ile
hafyanen akid-i mukavele olunmasına mani olmak arzusunda. '-'.l.<~aı.,.

gibi erbab-ı maliyenin İngiliz münafına hidmet etmeleri melhuz
geldiği dahi Devli telgıraf gazetesinin beyanını cümlesindedir.
Muhaberat-ı İlaniye
(Edirne Meriç Çarşısı Kitabhanesi sahibi İzzetli ,,,•• ..,f."•• -..
26 haziran sene 313 tarihli varid olan bir meıauounuzaa
beyanından sonra bir hesap pusulusanın tanzimi ve irsali talep vıı..uı.ı.ırn._,
313 tarihli tahritamıza lütfen hesap pusulasında takdim kılınmış
göriderilmediinden maida bir cevab alınamamış olduğundan
hacetimiz ettirilmeksizin icabının icrasını hamiyet olunmasın rica ederiz
(Kayseri'ye Resimat memuru Refaatli Mehmet Ali Efendi.)
13 ağustos sene 313 tarihli mektubunuzda hafiye vusulunuzla
bedeli birden göndereceğinizi vaad ettiğiniz halde şimdiye kadar vurud etın.edlğinden
tekrar ihtira lüzüm görünmüşdür.
Binaenaleyh bu babda uzun müddet intizarda bırakmanıza rica ederiz.
Sahib-i İmtiyaz ve müdür
Kiiffi-zade Mustafa Asıf
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Mahal-ı Müracaat
Şerait-i iştira
İdarehanemiz kıbns ceziresinde
Lefkoşa için seııeli~ilJeş şilin cezire
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mahsusadır. Umur-ı idare ve
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namına müracaat olunur.
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(Nushası bir kuruştur)
olnup olunmamasından gaze
Edime de Muhammet Toyfır efendi
te mesul olanaz. Behr satırında
nin kütüphanesinde furuhat olunur.
iki kuruş alınır.
1 TEŞRİN;-İ SANİ EFRENCİ S~_NE 1897 20 Tli:ŞajN"-İ EVVEL RUMİ.SENE 1313
Siyaset, Edebiyat ve Fünundan Bahseder
AHVAL . . i• ALEM
Dünyada umumiyet itibariyle aşayiş ve müsalmatın istikrarı kabul olmuyor.
Siyaset nokta-i nazarından şu alem-i havadise birkere atfdahza-i i dikkat-edilecek: olursa
bir runma olduğu müşahade edilmekdedir.
Müşahirden birinin bundan evvel mevki-i intişancı vuzu eylediği bir
istatislik mündericatına nazaran gerci şimdiye kadar insanlar arasında harb ve cihal
olmasa idi dünyada yolunacak haki ru-yı arz istihad edemeceği tesrih kılınmış idi.
Vakıa bu uzun mütalaa kadar şayan-ı tasdik değilsede ihtimalden pekde uzak
olmadığı ufacık bir mülahaza ile tezahur eder.
Şu birkaç seneler zarfında meydan-ı siyasetle dökülen kanlar kesilen başlar
mahu olan aileler dahil hesab edilecek olursa baladaki ifadenin yalnız efradından başka
tasdik olanucak bir ciheti kalmaz.
Malumdur ki şimdiye kadar ezhan-ı umumiyeti bin türlü ve kai-i siyasiye
işgal etmiş ve Çin - Japon ve medgaşkar vakıalarıyla dünya bir başka renk kisp eylemiş
idi. Bunlar reside-i had hitam olur olmaz bazı ufak tesek vukuatlar meydan olarak
bunların arasında Girid ihtilali dahi meydan-ı siyasetle en dehşetli bir münazara teşkil
eylemiş idi.
Girid ahvaline nazar-ı bi-kaydı ile bakan düvel-i muazzama işin uzamasına
bais olarak cezirede kanun-ı insaniyet ve medeniyet haricinde barbarlıklar . .icrasına
nikayet-i el emir osmanlı- Yunan harbine sebebiyet vermişler ve her iki tarafdan dahi
binlerce insan-ı kanunun dökülmesine bedi olmuşlardı.
Dünyada herşeyin bir nihayeti olmak kanun-ı tabiat iktizarından bulunmasına
medni Osmanlı-Yunan maleberisinde dilaveran-ı Osmaniyenin savlet ve secaat gazan
feneri sayesinde bir şan-ı galibiyetle nihayet buldu
İnsanlar dünyanın her tarafında bir aşayiş içinde yaşayacak zan olunmakda
iken İngiltere hükümetine bir hint ihtilali yarası açıldı vakıa ihtidaları bu pare hükümet
meşar-el ye hoca o kadar mevcup ehemmiyet değil idisade yine tedaviden geri
durulmadı.Halbuki o ehemmiyetden sakat olan cerihe günden güne bir şir-i pençe
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hükmüne aldı. İngiltere'nin
vucudunu istiya'beibaşladirlsir, haldeki olunca kuvvetiyle
tedaviye hasr-ı evkat eylediği suretde iltiyama mestud olınadığını gördü.
Yarayı açan afridiler İngilizlerin kemal . • i> ihtiyatilesardıkları
davayı tedbirleri
vukuu bulan ifridane hücumlarıda da telasat-ı kikyeye dii:-cat•plınakdadırlarr Ki kabile
efradının ne derece inad olduklarının tarifine hacetgôrülemez:
Evrak-ı havadisin beyanatına nazaran İngiliz ~s~erl~ri~~~ıı ~inldiye . kadar
verilen telefat sabir ve nefer pek cüzzi olduğu anlaştlmilkdm,*"'t.·.·.· Y.· ·. · .ın.·•. • .• .• e.. • .,. ~n·.·.:g•. ·. •l.•i·z· · · l~rın
.• ·.· . b. u
babda fötür getirdikleri müsteban olmakdadır,
.. •.. . r / ). . • < <
Mevsim-i Şifanın takribiyle aç ve bi-ilaç Ve edna-yı cinsiıı~ydes.t""ii/.Jceşayı
ihtiyaç olan Girid mazlumeyn islamiyesinin ahval-i faleketi i~~ill.1.~Hfri >g~~~l-i
muazzamanın zerre kadar enzar-ı dikkat ve müvvetlerine çarpmadığı.)\T~/(helaten
hazemval ve işcarlarımn kazi ve ihrak edildiği ve baki kalmış zi119iı: işg~!~l11Il
mahsulatıda hrıstıyanlar tarafından peyderpey toplanılıp istifade edilmek.de.>olduğu
kemal-i teessüfle işidilmekdedir.
Girid cezirisinden gelen mektiıplar en taş yüreklileri bile aşikarız Je;si.F~d.fsek
derecede der ki bu mektiıpların mündericatı umumiyetle emireller tarafındclIJ. ~~--ı
islamiyenin muhafazası emrinde devem eden haraket-i lakaydelerinden kamal.. i sıgişle
şikayeti metzumandır.
Ceryan-ı ahvaldan anlaşıldığına nazaran cezire meselesi pekaz bir.füijddet
daha bu suretle devem ederse ahali-i islamiyenin zulm ve itisaf-ı hırıstiyaniy~ye
umumiyetle kurban olacaklarına asla şüphe yoktur.
Mısır meselesinin hali emrinde düvel-i muazzamanın ittifak-ı düvele karşı
İngiltere hükümetinin bir güne heraket muandanede bulunmayacağı İngiltere
kabinesincede pek bedi olduğundan kuvve-i mezkurenin sahib-i meşru'u bulunan
devlet-i osmaniye cenahından vukubulacak tahliye teklifini seminen ve taiten kabul
etmeğe mecbur olacaklarına şimdiden tahmin etmekte bulunmuşlardır.
HAVADİS-i MAHALLİYE
Evvelki Cem'i gün karpaz kazasına güzel yagmurlar olmuştur.Ayatatur • ve
karyesinde kayıkcı hırıstoglunun hanasine saika inarek merhumun haremi ihrab ve . itilaf
eylemiş ve kazinede zararsızca isabet etmişdir.
Yine o gün kaza-i mezkur mezafatından kasıd yerka karyeli yumdu .papazın
oğlu arabasıyla magosa'ya gitmekde iken güzargalıına tesadüf eden dereyLgeçrtıekde
olduğu halde gelen cisim bir su merhumu arabasıyla beraber alıp götürmüştürjve .iki saat
soııra monarka karyeli İsmail aga tarafından öküzler denizde görülerek tahlis edilmiştir.
:..ı··.· .

<

Geçen sene yağmurların vakit ve zamanıyla nuzul itmesinden ve. (Cenab.:ıhak
sonunu hayır eylesin) dahasınada mazhar olmamasından dolayı cezirenin ekser cihetinde
mezruhat daha başlarım göstermeksizin koruyup mahu olduğu cihetle.senemiz adetakalıt
senesine indirecek bir hale gelmiş idi.
Şair seneler arpanın kilosu sekiz dokuz ve en alası on ikiye ye had.eninkilosu
dahi yirmiden yirmi beş kadar satılmakda iken bu sene badenin kilosu dahi yirmiden
ıvinni beş kadar satılmakda iken bu sene bademn kilosu otuz altıya kadar fırlamış ve
arpanın dahi on beşe degin satılmakda bulunmuşdur.
Yağmurların teşrin-i evvel içinde başlaması gerçi ziraat cihetine menfatli
,lduğu temin ediliyorsa da yalnız teşrin-i evvelde düşen ya.ğri:ıtiilatla maksad hasıl
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olmayıp ancak şubat ve mart içlerinde dahi bir iki.defa kisretli yağmur nuzulü lüzüm-ı
katii tahtındadır.
Şurası da şayana
dikkattirki zihayerin
getirildigi zaman ekseriyetle denilmezsede bazı
edilmekdedir ki işte asıl rençberin belini kıranda hareket--rnaınanecıµ-ı
İslam olsun hırıstıyan bulunsun bir hayatı irktikab
ikaddır.Çünkü ufacık bir garez üzerine bir ailenin sebeb
etmek saimetdir. Binaenaleyin Cenab-ı hakkın ihsanına
almak ve bu yolda kendisine hiçbir istifadede bulunmamak
de iadata cennettir.
Cenab-ı hak ashab-ı ihtiyaca muavezanın ferziyatını "Vetav
keremiyle bilcümle efrad-ı islamiyeye buyurmuştur.
Malumdur ki her müslüman yekdiğerinin kardeşi ve her
arkadaşıdır. Muavinet-i insaniyetin vasıta-yı ulviyeti insaniyet ise
kudsiyetidir. Bena-yı .insaniyetin, esas n1iityini muavenet arz-iı
edilmiştir. 11:uavenet. arz-ı. mukaddes.i de bena-y; .insaniyetin esas
bulunduğundan dolayı izhar..-ı fahr-ı.mübahat etmekte 'bulunmuştur.
Şu kaziyeden anlaşıldığına göre eshab-ı ihtiyaca muavenet iktiza-yı

uı.., •.•.•..•..,/.

Nefrin o insaniyrt düşmanlarına ki hem cinsinin değil hem mezhebinin
olduğu felaketten zerre kadar müteessir olmazlar ve (Vamee'l sail fela tenhir)
karşı avuç açanlar muavenet şçyle dursun bir güler yüz bile göstermezler.
Aferin! O insaniyet perverlere ki hem dininin değil hem nevinin dahi ihtiyacat-ı
zarurisini def için. Kise-yi hamiyette olan mevcudunu iane etmekle izhar-ı ulviyet ederler
ve o yolda her türlü gayret ve mesainin sarfından dolayı ilan-ı bahtiyari eylerler.
Ez cümle bir müddetten beri bir takım zülme-yi hunhuvarenin pençe-yi kalırın.4a
düçar-ı izmihlal ve dest-i hıyanet peyust-ı barbaranede şimşir-i daneatla mahv ve .P~yın~I
olan Girit mazlume-yi islamiyesinin bir hal-i perişaniyet ve masumiyette terk edildikleri
aile-yi sefılelerine tevzi olunmak ne bu surette giriftar oldukları sefaletten tahlis kılım1}~
üzere şimdiye kadar çibte edilen ianatın miktarı o biçaregan ümmetin ihtiyacaty~ taiş}t~t
yevmiyelerini defe kafi bulunmadığım eshab-ı hamiyet ve insaniyet tarafınd.aıı,IR~}Hm~l
alınarak gelen muavenatın dirig olunmadığı ve evrak-ı havaisin ekseriyesinin işp1:1Jaıı~t~
inzimam ettirilmek üzere birer nusha-yı fevkalade neşr eylediği.. gazetel~f~~.;ın1:1t;~l~
olunmuş idi. Bu kere dahi şu vazife-yi mukaddesiyeden kalmamak ümit-i 1:1lvi)':~\R~.eiei
ile Tercuman-ı Hakikat ceride-yi muteberiyesi cenahında nusha-yı fevkaled.~&·l"~tf~
149 makalat ve fıkrat nefise-yi havi neşrolunan koskoca bir kitabın fahureseti laci~'l-ilaıı
idare hanemize irsa1 kılınmış ve nusha-yı mezküre üç kısım üzerine . . taRı :G~;,t~IR~H
edilerek adi kagıylısı on ve ala kağıtlısı yirmi ve kırk kuruşa kadar satı1m~~Yf ~~~
yüz kuruşluğu dahi bulunmakta olduğundan eshab-ı hamiyet ve ins~t~t~11. RM(~l:l~~-~t~
vuku bulacak muavenetleri makamında birer de nefis ve müfit kitab iğ~r~d.~~~15-1,.~g/~~Ri
yine insaniyet nokta-yi nazarından hamiyetlerini de izhar etmişi .p1:1I}ın~'?~~d!~·
mutalaa meraklılarından şu iane*yi mukaddesiyehasbel insaniyeye•. iştir~ e~~k;ı~t~t~n
zevat-ı keramın fahuresetini mutalaa ile iştira eylemek _hus11.~}ına..~ .;}o.w;~~~e-yi
acizanemize müracaat eylemelerini insaniyet ve mazlumiyet namlarına istirham eyleriz.
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ŞUENAT-1 OSMANİYE
.
Girit ceziresi devlet-i aliye-yi Osmaniye'nin memalik-i mütemmasından
bulunduğu cühetle sahib-i meşrusuna terki hususunda Almanya devletinin vuku bulan
ısrarına zat hazret padişahı izhar-ı memnuniyet buyurmuş ne şu memnuniyetini de bir
name-yi mahsusa-yı melukane ile Almanya imparatoruna beyan ederek bu babdaki ısrar
hukuk şahanesine teşekkür etmiştir.
Girit ceziresinde asayişin iadesi ve musalmetin istikf:
izhar-ı şiddet lüzumuna mütevakıf idi ki devletli Cavat Paşatatafırı,
samiyysine mekruran ha telgıraf işar edilmiş olduğu istihbar kılınıniştir.
Basar'da kabail-i Arabtan bazılarının hükümete karşı isyan eyl~~i~eri
itaata ircaileri hususunda bir kuvve-yi cisime-yi askeriye izam edildiği;~
gazetesinde mehki ise de ceraide-yi saire bunun aslı olmadığım iddia etmeiq~g.fıS,
Muahede-yikıtiyenin

imza

edilmesi

hususunda

devlet-i

aliye . .

y

cenahında hariciye .• hazırı - • Tevfik Paşa ve • sabık Osmanlı Atina sefiri Ası~';~~~')~~~~
olunmuş ise de anlaiılmayan bir sebeb..i hafiye mebni mavur kurudadunun.<~:f~~~:;t
hareketi men edilmiş ve yirmi bin asakir-i Yunaniye taht-ı silaha davet o1Ulll11~~/0"'~
Teselya'da bulunan asakir-i nusret-i şahanenin de tehir ricaatına dair irade-yi~tl1İy-e
şerefsadar olduğu tevniste intişar eden (el-hazıra) ceride-yi muteberesinin
rivayetindendir.
Yunan canı tavuk eti istemiş olmak gerek. Çünkü asıl tesip kanlarım şiddetle
cevelan eylediği bir zamanda ve Osmanlı dilaverlerinin sonu ve kurşun çaşlısım bildikleri
bir vakitte her taraftan bir şeddes inhimek ile akışıp gelen bilyakaryaların sarf ettikleri
gayretleri sayesinde Mahviyet dergisini bulduğu halde şimdi Mahviyet dergisinden
başlayıp da nereye varacak!
Lakin (yanmış harmanın aşr-ı olamaz) darpmeseli hükmünce Mahviyet degisini
bulan için asırlara muhtaç bulunan bir devletin idmanı musavi hükmündf~i
biltalına satmış ise herşeyin vücud-ı itmandan hayırlıdır kaideside bütün bütjiııhatıf~~
çıkarılmalıdır. Zira herşeye kemal-i inkiyat ve mutavaada bulundukça her türlü tarizat"ı
siyasiyeden son olarak yaşamak ciheti şüphesizdir. Ama ölü gibi yaşamaktan plmek
evladır. Fikr-i sakmayı Yunan mutasıplarınca daha muvaffak görünüyorsa oı.Jısıh~ da.
kimsenin bir diyeceği yoktur. Çünkü Yyunan'ın uğradığı bu belay-ı müberrüm kendi
aklıyla aranılıp bulunmuş ve kendi arzu ve isteğiyle davet olunmuştur.
Doğru bir söz olmak onlara diyebiliriz ki Atina'da mevcut olan ayeti~ ~ C.5~Ie;
fesadyasıyla dilyanı ve rulli maruzatı devam ederse Yunanistan hali meydan;ıi~i;yas:tte
tek dehşetli manzaralar iraiye edeceğine iştibah yoktur. Binanenaleyh d~yel;~~~~zaı11a
Yunan'a olan vaatleri bi hakk-ı encaz etmiş olduklarından badema papa5i~ır~~5~z:li~ine
semi-yi itibar etmeyecekleri tabi bulunduğundan şayet Teselya meydanındatekrar bir
barut kokusuzuhuruna sebebiyet verecek olursa Osmanlı behadarl~
s~~.1':lırşunu
atana hükumet konağının yeni çerilerine saplanacağı da piş-i nazar-ı dikkate alınmıştır.

7 JJ~~!~
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Devlet-i Ali-yi Osmaniye ile Japonya
etmek üzere bir muahide-yi ticariye akid edildiği
yi isbuaye-yi arbiyesinde müteala olunmuştur.

Memalik-i mahrusa-yı şahane hasılatından olarak

nam gazete-

.ı...,u.uuıa.

geçenlerde çıkarılan bir milyon kıyyelik ve buna göre
İskenderun tarikiyle şehr-i mezkure nakil ve irsal olunması
tarafından iktiza edilir. Evamir-i lazıma iata edildiği p·vr~ll"
iktiharımız olmuştur.

•.. 1

HAVADİS-İ HABERHANE
Muhamelet mebaline sevk edilmiş olan kuvve-yi asakiriyenin
verilmiştir. Hindistan hükumeti şimdiye kadar bunlar aleyhinde
asakiriyeye bu senelik kafi nazarıyla bakıyor. Bu defa İngilizler'le mu.ua.ı.w"'.r
sırası sipahilere gelmiştir. İki levasetle iki seyyar müfrezenin icra
planlarım tertip eden general Sör Vilyım Lokherat yakında Samana Dağlar
tehşit ile orkazlılarla muharebeye girişecek olan general ne itiman fırkasıvl
hareket edecektir.
1771 senesinde Hindistan hükumetine karşı ettikleri tadiyat-ı hilafına olarak
(haber) muhasara eden Afridilere gelince bunların üzerine üzerlerine kuvve-yi cesime sek
edileceği ihbar olunmuştur.
Hükumet-i kabile-yi mezkureye hasarat beyhudeye düçar olmak üzere hemen
matevane mesaret eylemelerini ve aksi takdirinde mücazat-ı şedideye düçar edileceklerini
tebliğ etmiştir.
Sör Vilyım Lokaret birli asakir-i miyamnda Afridi kabilesine mensup olanlar
hemşerileri üzerlerine hareket etmeleri bil emr-i mahsus men eylemişdir.
Simela'da tanzim olunan bir istatistik mealine nazaren bedayat-ı isyandan.şimdiye
kadar hükumetinin nüfusca vuku bulan zaiyatı ondört İngiliz zabiti dahil olduğu halde
yüzdoksan telafattan ve otuziki İngiliz zabiti ile beraber mecruhiyenin >rı:ıikta:rı
beşyüzseksen kişiden ibaret bulunmuştur.

Viyana'da neşr olunan (Korendenbelat) gazetesi it meselesi hakkında .oradan
aldığı bir telgrafnameye itafen diyorki:
Hindistan kabaili asiyesi İngilizleri düçar-ı hezimet edecek derecelerde ğürı.de11
güne kisp-i kuvvet ve dehşet etmektedir.
İngiltere'nin Hint ordusu yalnız Afridiler'in teşkilatlarına . •.• Iİl~t~~eled.eri>aciz
bulunuyor. Diğer ehl-i kabailin mehamet-i şedidesi de İngiliz kumandanlarımdüçar-ıyeis
ve fütur eylemiştir.
Meselenin Avrupa'ca ehemmiyetli bir gayile-yi azimeye intaç <edeceği zan
olunuyorsa da bu zannın pek beyhude olduğu aşikardır. Zira rı:ıusalıriat-lumum.iyeyi
İngiltere münafığına feda edecek kadar fikirsiz davranacak bir devlettasvir.olunamaz.
Hindistan'da neşrolunan (Şemse'l-haber) dahi şu suretle beyan-ı efkar ediyor.
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Ak.sayı şark hadisesi İngiltere'nin şark hususunda itzam
siyasiyesini tayin edecek müsellim bir meseledir.
Hindistan'da kıyam eden Afridiler
mücessim kadar tesir etmektedir.
Aldığımız haberlere göre şimal garbı
asiyan etmiştir.
Hindistan efkar-ı umumiyesi günden güne bir
Acaba Galadestun dostumuz nerelerdedi? İtişaşatın U.'-''-ll'-'-'

edemiyor. İşte birnelerde İslam. Haydi bakalım bunlar
yumurtlayıversin. Diplomatlığını bilakis şark meselelerinde
Asıl İngiltere'nin menfaatine mügayir olan mesele budur.
bu meselede ispat etmelidir.

UHJ,

•••.•.••

ettiği haksızlığın
cezayı
cesime

,u •.•

Muharebenin ilam hengamında D~rsaadetten Yunanistan'a gitmiş\.~f~/)7llllarl
itbası orada tayişleri yüzünden çektikleri meşak ve ızdıraba tahammül edemey~rek.birer
birer Dersaadete avdet eylemekte oldukları haber alınmıştır.
MISIR
Tuhaf ve şayan-ı hande değilmidir ki sen şuraya gider isen bende gideriı:ı:l.Lsen
şöyle yaparsan bende yaparım - gibi kendi iktidar-ı beşeriyenin istimalini diğerinin
harekat-ı hudut seranesine talik etmek mesellu akılsızlıklar diplomatlık addediliyor!
Seza-yı neferden değildir ki - birşey sahibinden bir takım entrikalar hileler ikaiyle
bir müddet muayene zarfında tekrar iade edilmek üzere alınıp da sulhi tarafından
istenildiği zaman yeniden hileler düzmekle entrikalar icat etmekle iade etmek fikrinde
bulunuluyor! İşte bu cümleden olarak (Galup) gazetesinde Mısır meselesi hakkında
yazdığı bir bent-i mahsusunda Fransızlar konusu işgal etmekte iken İngiltere buria karşı
birşey demiyerek sükut-ı ihtiyar ettiği halde İngilizler'in Mısır'da kalmalarına Frarısa'rı.iri
ses çıkarmaması lazım gelirdi.
İngiltere Fransızlar'ın Tunus işgalinden şimdiye birşey söylememiş ise kendisiıüiı
bileceği şeydir.
Tunus'u Fransızlar işgal ettiği zaman İngiltere sükut etmiş, idiyse
yerleşmesine dair Fransızlar'ın da sükut edeceğine dair İngiltere hükumetine masdi:ıkbir
senet vermemiş idi.
Fransızlar İngilizler'in bu gibi ağız satmalarına hakikat-i nazarıyla bakıp da
Mısır'da olan münafığım alie'l-amiya feda edecek kadar sadedil değildirler.
Vakit ve zamanıyla biçare Hint ahalisini türlü türlü vaatlerle a~ke~~f~!i.g~~:~i
itaate aldığı gibi bu gün de bir takım ağızlarla Fransızlar'ı Mısır'ın·tahliyesirnıe.s~lesine
müdahaleden el çektirmek ve sair-ş devletlere bu yolda birer ekşili dolma yutttırclfaket
lokmasını kendisi kapmaya gayret ediyorsa da bu gayretleri değil daha bundan sonra sarf
edeceği iktidar ve mesaileri de şimal rüzgarına tutulmuş yağmur bulutlan · gibi az ve
ihdade mahvolup gideceğine emin olmalıdırlar.
İngilizler Mısır hakkında en güzel bir tarik-i ihtiyar etmek isterler ise/deve kalkıp
çan ötemeyerek vakit ve zamanıyla ve kemal-i sükunet ile oradan çekilmesi çaresine
bakılmalıdır. Bu kasa öyle Fransızlar'ı avusturyalıları önce siper tutmak kar-ı akıl
değildir.

iN-1isf!'~~
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Kara-yı Mısr-iyenin birinden merur

~uu~M~

ahali tarafından kurşun atılarak ishar-ı husumet
halin vuku mücerred-i teşvikat-ı ecnebiye
rivayetinden olmakla Mısır'a bir miktar İngiliz
edilmekte bulunmuştur.
KISM-1 FENNİ
Sonbaharda artık bitiyor. Sokaklar
sıhiyede de bir tahvil lazım gelecek.
Mevasimin tahvili esbabı malum
bırakmak için rutubet ve yağmurun suret-i
iras edeceği muzirete karşı gelmek için lazım gelen •..,•.•u.vıı
ve sıhat-i umumiye namına kendime borç görürüm.

Rutubet Hava ve YağmurlarTesir-i hararet ve rüzgar ile sütuh-ı meyahdan daimi
ve her zaman havanın acize-yi merkebesi arasında su buharı
Havadaki bu buhar rutubeti intaç eder ve buharın miktarı her
muhtelif bir nispette bulunur. Sütuh-ı bahrdan cevheva-yı suvet
tenakıs eder. Bulut ve sis gibi alaim-i ceviye buhar-ı main halet u.ı.uu•'-'H-"~T.
başka birşey değildir. Sütuh-ı bahrdan terkiğ ettikçe buhar
evkatında nezayit ve bazı evkatında tenakıs eder. Mesela: sabahları
havada buhar azalsada hararet-i müseaddil olduğundan hava
bulunur. Şems terfi ettikçe hararetin tesiriyle buharın kuvveti de tP'7<nnt
şemsin derece-yi azimeye vusulüyle derece-yi azimeye vusulü
havanın rutubetini tenkıs eder. Gerek irkifa-yı mevki ve gerekse
tegayir eder. Mevsim-i şitada imtisar ve şebnemi teşnekil eden
sayirede havada münteşir bulunan buhardan ziyade olduğu cümlece ıı.ıu.ıuııı
dikkate şayan olan cihed her ne kadar havadaki buhar-ı imtisar
ederek mahv oluyorsada rutubet o nispette tezayit ediyor. Bu
ve kanun-ı evvel ayları barit ve rutubettir.
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Şerait-i iştira
Mahal-ı Müracaat
Lefkoşa için seneliği beş şilin cezire
İdarehanemiz kıbns ceziresinde
dahilinde kazalar işin sekiz şilin Me
Sarayönü meydanında daire-yi
malik-i Osmaniye için posta ücretiy
mahsusadır. Umur-ı idare ve
le beraber seneliği kırk sekiz kuruş
tahririye için sahib-i imtiyaz
tur. Posta pulu dahi kabul olunur
namına müracaat olunur.
(Nushası bir kuruştur)
Gönderilen evrak gazetede dere
Edime de Muhammet Toyfir efendi
olnup olunmamasından gaze
nin kütüphanesinde furuhat olunur.
te mesul olanaz. Behr satırında
iki kuruş_ alınır.
8 TEŞRİN-İ SANİ EFRENCİ SENE 1897 27 TEŞRİN-İ EVVEL RUMİ SENE 1313
Siyaset, Edebiyat ve Fünundan Bahseder
AHVAL-İALEM
Dersaadet'te bab-ı · aliyle Yunan merhuslan beyninde sulh - ahd namesininin
tefriyatı hakkında dermeyan olunan şerait ve tekalif konsoloslar imtiyazına dair olan
madden başkası hafif tadilatla tasdik ve kabul edildiği istihbarat-ı mevsukamızdandır.
Binaenaleyh Atina'da dahi kontrolün mevki-yi icraya vazii için merhuslar
tarafından işe mübaşeret olunmuştur.
Demek oluyorki bu mesele dahi, Allah'a emanet, kemal-i muvafakiyet ile rehin-i
hitam olmuştur.
Girit meselesi hal-i tezebzüpde berdevam olup Bab-ı Ali canip-i samisinden
düvel-i ecnebiyeye vuku bulan tebligat ve teklifata henüz bir cevap-ı şafı verilmediğinden
meselenenim ne suretle neticeleneceği bilinmiyor.
Bu haftaki gazetelerde mütalaa olunduğuna göre Bab-ı Ali Girit ceziresine şerait-i
atiye vecihle muhtariyet name iata edebileceğini devletlere tebliğ eylemiştir.
Tayin olunacak vali tebea-yı Osmaniyeden bir Hristiyan olmak.
Cezirenin muhafazası için icab eden mevakide asakir-i kafiye ve sevahilde sefain
i bahriye bulundurmak ve cezire varidatından hükumet-i seniyeye senevi •.. bir ve
biruverkuy maktuita olunmak.
Ve Giritliler'e ait sefain Osmanlı sancağım hamil olmak.
Avrupa devletlerinde yine müşahade olunmaktadır. Rıısyave-Almanyaıile Fransa
beyninde Avrupa'mn düşmanı yad ettikleri İngiltere aleyhinde bir ittifak.. ı akif<edilınekte
olduğu ve diger taraftan İngiltere dahi Almanya ile ittihat etmeye <teşebbüs eylediği
söylenmektedir. Ancak Almanya ile İngiltere beyninde şiddetli bir berudet hüküm
sürmekte olduğuna şüphe yoktur.
Şimdi de Afrika'yı garbı müstemlikatı müşkilatı yüz göstererek Fransa ile
İngiltere beyninde bir munazaa kapısı açmış ve beyinlerinde musademe vukuu melhus
bulunmuştur.
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Hindistan hududundan
bakılamamaktadır.

gelen

haberlere

pek

de

mevsuk

nazarıyla

Ateş-i ihtilal devam etmekte ise de bazi' gazetelerle alınan telgıraf haberleri
Afridilerin teslimiyete taleb ve ragıb olduklarını göstyı-iypr.Jnğiltere'ninbu yoldaki nufuz
ve nekavet cihetiyle zayiatı fevkalede ve belki büyük ~İl" devl~tıp.111ıarebesindevuku
bulan zarar ve ziyan derecesindedir.
HAVADİS-İ MAHALLİYE
Evlad-ı vatanın talim ve terbiyesi ve ceziremiz maarif~rt~t~§L
. ()mrinde
hükümet-i mahalliyecenahındabundanevvelhadım ettirilen meJ%ı,J!§lI~~<l}?J)İYesine,

i~da

bulunan konağın dahi iştira ve elhakkıylameceddiden,~~J)~;ı\'J.1J!,ı."ttirilen

mektebin şidiye kadar cezirede emsali görülmemiş fen-i cedid mimariden olduğumu
inkar edecek bir fert bulunamaz zannederiz.
Mektebe devam edecek şakirdan efendilerin meclis-i maarif-i•< mahalliye
tarafından tanzim edilecek .program mucibince usul-i cedide üzerine talimiyetedrisleri
zamanında birisiievveLve diğeri saniolmakve Dersaadetmekatib-i aliyesiııden!mahruç
bulunmak üzere iki muallim-i••.mµbtedann dahi celbi hükümetce tabii ve <Zaruri
bulunduğundan · lazım gelenmahala,muracaat edilmiş ve öteden beri ceziremizin terakki
yi maarifi hakkında hüsn-i niyet besleyen bazı maarif perveranenin hamiyet ve
gayretleriyle Beyrut mekteb-i idadisi muallimlerinden Kıbrıslı Cengiz zat hasan efendinin
nücul-i necibeleri olup Dersaadette mekteb-i sultanide kimal-i tahsil etmiş olan Ali Rıza
Efendi elde edişmiş ve mumie'l-yeh vasıta ve gayretle muallim sani olmak üzere
muktedir bir efendinin daha celbine mübaşerat ve müsarat kılınmış olduğu ma el masar
istihbar kılınmıştır. Kıbnslılar'ın artık talih-i nahusetleri saadete tahavvül etmekte
olduğuna malik oldukları tabibleriyle muallimleri delildir.
İnşallah yakında dava ve vekiline muvaffak olur isek üç büyük mesaibden
kurtulmuş oluruz.
Cenab-ı Hak cümle ümmet-i naciyeyi İslamiyeyi mazharı hükmü adalet ve şayan-ı
merhamet ve nisfet buyursun.
Amin
( Doktorumuzun Hezakatı )
Bir. müddetten beri seles bol illeti ile muzdarip bulunan . Paşaköy'lü Hacı Emin
Efendi şimdiye kadar illet-i mezkureyi pek çok doktora ettirmiş ise de çaresini bulamamış
olduklarından bu ana değin çöküp gitmekte bulunmuş idi.
Doktorumuz Muhammet Baheddin'nin teşfırlerini işitmiş olon Hacı Emin Efendi
bir defa hezakatından bahsedilen doktor Mumie'l-yeh celb ederek kendisini miyana
ettirmiş ve aldığı birinci maalcede alet-i mezkure üzerinden bütün bütün def olup
gitmiştir.
Doktorumuzun şimdiye kadar tedavi eylediği hastaların ibtidaki maalcesi ile
afiyet bulmaları hezakatına delil ilanıdır.
Kendisi - doktor ne için nabzımı aldın hele söyle - teşhis olunurmu gönlün yarası
böyle - şarkısında olduğu gibi saika-yı aşk ile perişan olmuş bir hastanın beyhude yere
nebzelerini yoklayacak tabiblerden olmayıp ancak alet-i teşhis ve davasımda şimdiye
kadar bi hak-ı tahsil ettiği fen-i tebabat sayesinde tahsis eden doktorlardan olduğunu
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fiilen ispat ile ibraz-ı hezakat etmiş bulundnğundançbôyle birstabibe, malik olduklarından
dolayı cezire ahali-yi islamiyesi hakikaten ilan-ı bahtiyar--üetmelidirler.
Ceziremiz İçin Büyük Bir Zayi
Kıbrıs ceziresi adliye müdürü (Sör Vilyım)is111iy:~

h~~tf~1!iğ~Ck::~

~e

müstemlikatı adliye müdürlüğüne terfıyen nasb ve tayinolunar. ak.· .· . ·.·.• .·. ··.•.akm
.y . •.• .•.• ·.· .·.•·.· .• •.• .<l.i.·.a.•.•.•.•.· · .· .·c.i.e • •.·z.•·.·ir.• ·.·.· .e· . mı······.···z···den
intikak edeceği mesukan istihbar olunmuştur.
. ·..• ··••··/. <i ii\/< •.' i <.··············· .

Meşare'l-i yeh muhakim nizamiyenin teşkilatıyla beraber adliye11.1~~~1:11lla\Tini
memuriyeti ile ceziremize teşrif bulunarak bir kaç sene evveladlir~ 11.1-~~~>~yin
olunmuş ve bu suretle onbeş seneden beri cezire umur-ı adliyesini hüsnüi~~::rl~1Rtşt~.
Meşare'l yeh hakikaten üsail-i memduha ve kemalat-ı insaniye·y· e.j .• m.· · <·al·. •·. i.•k•.·.•· · .· ·•.• .<ol.u.p
umuru adliyece icaraat-ı istikamet, kudret ve meharetine delil kaifdir. . .••.·. <
/i i
Kıbrıs ahalisi bila istisna meşare'l yehin nezaket ve hamiyet ilimpesıı~~e~in~~JJ.
ve hudemat-ı istikamet ve adaletkaranesine dolayı namım bir hüsnü tazimveihtiramile
yad etmeye mecburdurlar.
.
•
Meşare'l yeh mütevazi, halim, kerimkar bir zat olup her ferdi intifatveilt~fı~l~
tatbik ve müntedar ederdi hatta huzurunda her rıev davadan dolayı muhakemeden<sonra
aleyhine hükuınwerilen-kesanı ıneşare'l-yeh tarafından .hükmün tebliğinde bile gösterd.iği
nezaketten kanaat-ı kemale hasıl ederek sözlerini bir müessir nasihat makamında telaki
eder gibi görünürlerdi.
Binaenaleyh bu iftiraka sebep olan terakki ve terfıine karşı ishar-ı menmuniyet
etmemekte caiz olmadığından daha ali müsent ve münasebe nailiyetleri neınnasıyla ahali
yi namına mşare'l yehe veda ederiz.

i ( //.

(Sır ve Hikmetini Bilmek Pek Müşgildir)
bir müddetten beri inşayı tarik memurini arasında İslamdan bir kişi
görülememekte olması hakikaten inzar-ı istigrapa çarpacak halet-i mehmadandır.
Acaba müslümanların kabahatları nedir? İnsan mı değiller yoksa yazı yazmak için
elleri imalyı teftiş için gözleri veyahut işleyen imlanın isimleriyle yevmiyelerini yazacak
iktidarları mı yoktur!
Veyahut hükumet-i mahalliye nazarında islam olanlar şayan-ı merhamet ve adalet
değiller mi?
Memur-i muzife hariç olmak inşaat dairesi cenahından istihdam olunan memurlar
kemalen hristiyan bulunuyorlar! Bari nazar-ı isabet etmemek için bir de.dslam memur
bulundurulsa fena olmazdı zannederiz.
İnsan bu halleri gördükçe ne diyeceğini de şaşırıyor.
Müslümanlara bu hususta ne türlü kabahat atf olunduğunu bari o biçareler bilse de
hükumet işinden ümidini kesse artık kabahatın nedir demekten sarf-ı nazar ederek sükutu
ihtiyar ederdi. Lakin o cihette kendilerine bildirilmiyor.
Bir memeleket içinde bulunan iki milletin yalmz.JJiıirıi.J~tt~Iı~p~dipte diğerini
istisna etmek bir hükumetin adaleti şanından değildir..t~tishab dediğimizden garz
anlaşılmasın. Çünkü ahval bize değil herkse onu göstermemektedir.
İnsaf noktayı nazardan bakılacak olursa bu babda hükumetyin-inzar-ı merhameti
daima İslamlardan münharif bulunduğu görülür ki bu da mugayir-i adalet ve mısfet
olduğu muhtaç delil değildir. Binanaleyh ahali-yi İslamiye fakirlikleriyle beraber gayur
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ve sadık kimseler olduğu halde bu gibi memuriyetlerde istihdam olunmayarak hep
hristiyan tayin edilmesindeki sır ve bikmeti-bilmelcpek müşkildir.
Binanelaleyh müstayin-i beyan bir keyfiyettir ki İslamların cezire üzerinde olan
hukuku belki cümleden ziyadedir.
Şu hukuka ve hükumet-i mahalliyenin ın~savat ve bitaraflık cihetini iltizam
etmekle mükellef bulunduğuna istinaden İslamlar dahi inşaat-ı umumiye işlerinde
istihdam olunmalannı talep ederler.

(Postaha.neler)
Abonelerimizden aldığımız haberler. ekseriyetle postahanelerden şikayet
ediyorlar.
Biz her hafta gazetelerimizi muntazat11eıı.J:ıµ:ra.postahanesine
teslim eylediğimiz
halde sahiplerine vasıl olmuyorlar.
iş bu mektupların . n1.a11llerigy; gazat'~}gö~~yrilyn paketler postahanelerden
kendilerine açılmış olduğu >lıcı.ldti}"YY~~xl<:tx.;~ir
~iibll/)lıalden gazetelerin memurlar
tarafından güşa.t.9l11A~~ badt'l.}11~talaasahiplerine verilmekete olduğu anlaşılıyor. Bu
işe dünyada -. hiçbir vicdam>ka····b··.··./-uı
.•· . · · •. <e.ia.. •. .y.m
. •. ·. eyeceği hareket-i tecavüzkeraden mağduddur
zannederiz.
• </i>i}>/\i•·•<••
Keşke müteala meraklısı. ·olan··posta memurlarına her hafta hususi bir gazete
göndersek de bu kadar abonel~ri~jrz:1/iııtizar-ıbilyesinden kurtarmış olasak hakikaten
kendimizi bahtiyar addederiz.
l5iı" gazete okumak için açılan paketler gerçi eriyip
çürümez ise de ne faide ki abogFtF~ı:ıı.i:z:irıiştahım kestikten sonra bizi de bir takım haksız
tarizata düçar ederler. Kabah~t.1}11ı.rz:/pln1adığıhalde seng-i tarize maruz bulunuyoruz.
Ricaların şikayetle~ şt111-i •. < kabule dahil olunmadığını artık pek iyi
anladığımızdan bakşa defa B~(~i§i hallerden şikayet etmeyi arzu etmemekte idisek de
abonelerin iştikayı daimalarıncı.karşı artık müdafaya iktidarımız kalmadığından saika-yı
yeis ile şu bir kaç kelimeyi karala.dık.
Binaenaleyh tekrar.)~~Ş1.~ memurlarından rica ederiz evrak-ı mersuleyi açıp da
hem emanete hıyanet hy}11/<igf. abonelerimize intizar-ı bilyesiyle cefa ve eziyet
etmemelidirler. Zira bu gibilıall~rmatbuatı pek büyük sektelere düçar edeceği bedihidir.

?~

ŞUENAT-1 OSMANİYE
Hükum.et-i().s}11anireğe~~?ındanikiyüzbin mavzer tüfengi daha sipariş edildiği
avrupa gazetelerinde n1a.~'liın~ş~rn:tıtalaaolunmuştur.
Girit ceziresinde bulHfia:tı • İngiliz askerlerinin görev almaması emrinde Avrupa
parlementosunda hayli sözler söyl~pıniş olduğu havadi-i telgrafıyedendir.
Girit'te bulunan jandarma kuvvetinin avrupalı kumandanlardan alınarak vali-yi
veilayetin emri altına verilmesi amiralller tarafından taht-ı karara alınmıştır.
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Girit ahali-yi İslamiye ve hristiyaniye ve museviy~si)taraflarından ahiren düvel-i
ecnebiye amirallerine iata edilen mazbutada ticaret-i mah,ll~yfniıı iadesi de hüserat-ı
azime-yi vakıanın telakisi emrinde bir istikras akd edilmesital~p9lunmuştur.
Devlet-i aliye-yi osmaniyenin bir çok dumansız batütmubayiateylediği
havadisin cümle-yi rivayetinden bulunmuştur.

evrak-ı

Devlet-i aliye-yi osmaniye ile Japonya arasında akd edileceği musammim
bulunan ticaret muahedesinin Berlin'de mevki-yi meskureye vazi olunacağı müstahberdir.
Girit meselesine

dair hükumet-i

seniyenin

vuku

buları

teklif~~±~ . /Ifi.liit~tg

kabinesince hüsnü telakiye mashar olduğu gibi cezirede muhtat bir jan<:I.~rğyret-i
teşkilinin mugayir-i hukuk ve ahut olduğu hc:1.ttında hükumet-i meşare'l .y~lı~:ı;ı<güşi<:l~
eylediği protesto avrupaca fevkalade nazar-ı dikkati celp eylemiştir.
Girit islaırılaı-ı.11111 ..ahval-ı hazıre-yi felaket istimalleri gittikçe kesb-i\i0~~c:l1Iiet
etmekte ve halbuki ce.zire meselesini elhaled-heza hali ciheti düçar teskir ve 111.t:ı.lıııl.J~r.e
olmaktan kurtulanıaktadır.
Elerrıaıı!Feryad"-lcaıı-hıraş islamiyesinden asuman-ı lerzanın dehşet olduğuhalde
alem-i insaniyette tanin-endaz olamamıştır.
Yaktın bizi ey ateş-i cansus yeter öldük
Söndürmeyecek mi seni gözyaşlarımız hiç
Dünya mı yok erbab-ı hamiyet mi tükendi
Yokmu biri amalımızı eyleye tervic
Zalimlerin ayade-yi zulmünde ezildik
Pür dağ derunuz dekliz-i kabil tefrih

Bundan yirmi gün evvel idare-yi mahsusanın (şeref) vapurlarıyla iki~C>ııbiı
Afrid-i Cedide ile yüzdoksansekiz resi-i mekan hayvanı kol ağası Muhammed ve Hasan
Efendilere tevdian Selaniğe izam kılınmıştır.
(Şirket Telgrafları)
Bombay Lteşrin-i sani
Afridiler .düçar-ı telaş ve nadım ve pişman olarak afv
afganistan emicinin .tevsid . ve delaletine müracaat eylediklerini
Kabil'de bulunan İngiltere vekiline beyan-ı keyfiyet eylemiştir.
Viyana 1 teşrin-i sani
Kont (Filuso Çuvuski) İtalya kralıyla malı halin altısındamü.y~nza.dy§iı:y~iyete
verecektir. Markois ruvedini ve Vikont Venuseta dahi oraya davet olunmuştur. İşar
olunduğuna göre bu mülakattan maksat ittifak-ı müsellesin .sebat\ve .dev-amıhakkında
olan şüpheleri izale etmek imiş.
Madrid 1 teşrin-i sani
Mareşal Palanko Küba adasını muhtariyet-i idaresini kabul ile mazi unutulacağım
vaad ederek cezirenin iade-yi asayişi zamanında bir beyanname neşr eylemiştir.
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Mısır hükumeti Kasaliye sene nihayetinden evvel. Mısır askeriyle işgal etmekte
karar vermiştir.
Hanya 2 teşrin-i sani
Girit'in her tarafından mebuslar melinudide içtima eder~~ !\.fösyö İşakinadis'i
cemiyet reisi tayin etmişlerdir. Dahilde cinayet ve şekavet hükumfermadır.
Londra 2 teşrin-i sani
Times gazetesinin suelden istihbar ettiğine göre -'-"u::s.vc:ı
müsteşarlığı .ve gümrük müdüriyeti hidmetinde istihdam urnua.ıı
ederek yerine bir Rusya'lımn tayin eylemesini icbar etmiştir.
Paris 3 teşrin-i sani
Komisyon Yunanista'ın muhalefetine ihale-yi sem ve
nin osmanlıya terkine karar vermişlerdir.
Atina 3 teşrin-i sani
(Petras) da (zanutu) da (Lukad) da İstanbul'da hareket-i arz
haneler çatlamıştır.
Nabce kumpanyası
İngiltere . ile . . Fransız'ın Afrika'yı garbide çarpışmaları tabii hükmüm{ugirnıiştir;
Tarafeyn müsellihduruyorlar.
HAVADİS-İ HABERHANİYE
Yunan'ın muahede-yi kıtiyeyi imzadan istinkaf ederek taht-ı silaha yirmibin asker
davet ettiğine dair geçen hafta yazdığımız havadis-i karimde Bahçesaray'da neşrolunan
(Tercuman) refik-i muhteremimizin yazdığı bir fıkra ile dahi kasdik edilmektedir.
Alınan bazı malumata göre Prens Kostantin cenapları mütarekeyi bile arzu
etmediklerini beyan ederek demiş ki:
"Ben size artık mukavemete iktidarım kalmadı mütarekenin yoluna bakınız dedim
mi idi. Benim asıl maksadım Türkleri Termopil Boğazına sokup da Yunanlıların nasıl.bir
Yunanlılar olduklarım kendilerine bildirmek ve Acemler'in uğradığı felakete iştirak
ettirmek idi. Siz kimseye danışmaksızın müttareke istemişsiniz. Benim bunda ne.zanım
var. Sizin mütarekeniz bana faide değil bilahire zarar etmiştir."
Prens Kostantin cenapları Termopil Boğazım bekliyormuş Termopil.Boğazrsçakıa
şayan-ı ehemmiyettir. Lakin top tüfenk sesini işitir işitmez kuyruğu diken Yunan
palikaryalarına karşı Osmanlı kahramanları nazarında hükmü yoktur. GerçLAcerrıler
mezkur boğazda düçar-ı ilhizam olmuşlarsa da o zamanlar usul-i fenn-i harb şimdiki gibi
mazhar-ı terakki . olmadığından ve mezkur boğazın verurunu teshil edecekUalet...i
harbiyenin o zamanlar fakdani ve Acemler'inde olbabdaki hıtaya-yı feravanihasbıylaale'l
amiye boğaza vuku bulan hücumlardan naşi inhizama düçar ve .mah ve.perişaniyete
giriftar olmuşlardı. Prens cenapları o zamanki entrikalarını bu zamanda Jstiınal .etmek
istediği cihetle tayib edilemez, fakat insanın her işittiği; arzusu •·vecihle hasfl. olsa idi
dünyada yeise düçar olmuş ferd görülemezdi.
\
Binanealeyh Prens cenapları fikrini bu defa Yunanca.icrasıtaznıimölunduğunu
malumat aldığımız harbde meydana koymalarını kendisine tavsiye ederiz.
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KISM-IFENNİ
Makale-2
Sis ve.Bulut
Havada su buharının mevcudiyeti geçen makalemizde beyan olunmuş idi. Bu
buhar bazen tezayit ederek ova ve yüksek dağ tepelerinde müşade olunan dumanı getirir
ki buna sis denir. Bazen de bu duman bir suretle havada müşade kılınır ki bu da bulutu
teşkil eder. Gerek sis ve gerekse bulut hakkında hükume iki fikir beyan etmişlerdir.
Birincisi - su buharının ufak ufak damlacıklar teşkil ederek yek diğeriyle birleşip
hıramlarım boyanırlar ve zerrede irice tarif olunacak yağmur damlalarım teşkil ederler.
İkincisi - buhar mai tekasif ederek ufak ufak damlacıklar teşkil ettiklerinde bu
damlacıklar derununda bir miktar hava bulunur ki bu da sis hasır eder. Yağmur - sis ve
bulutu husule getiren ufacık su küreciklerinin tezayit ve terakimiyle mayi halinde tekaif
etmesinden ve gerekse rüzgarın cihed-i hububi ve iklimin arz-ı coğrafyasıyla denize olan
kurbiyetinden tahavvüle uğrar. Memalik-i harede yağmur kesirdir. Buna sebep de kesir-i
hararetle buhar mai ile müşyu bulunmasıdır.
Ve bir de memalik-i harede en yüksek noktalara ziyade yağmur düşer ki bu da
mevaki-yi mürtefanın su buharıyla doymuş havaya dahi yakın olmasından ileri gelir.
Rutubet ve Yağmurun İnsana Tesiri
Rutubeti husule getiren su buharı ya har ya mutedil veyahut bard olur.
Rutubet-i hare - hararetin tesiri ile hava inbisat eder (bayılır) o vakit vücut mutadı
olmayan bir hava teneffüs etmiş olacağından çabuk çabuk teneffüse ihtiyaç mes eder.
Nefes fiili ise akciğerler vasıtasıyla icra olunduğundan ciğerlerde hapsolarak duhul eden
hava mertuk bir halde çıkarak vücudun hasıl ettiği su buharı bu vecihle harice ref edilerek
amil-i teneffüs daire-yi sahtda ceryan etmiş olur. Halbuki ciğerlere duhul hava rutubetle
meşbug olursa tabiidir ki vücudun ciğerler vasıtasıyla ifraz ettiği buharı harice def
edemeyerek muzarret iras eder. Böyle bir hava zaif, amansız, nefes darlığına müptela
işhaz için muzarrirdir.
Rutubet-i mutadele - : romatizmaya müptela olanlara eskimiş göğüs hastalıkları
bulunanlarla öksürüklü kimselere muzarrirdir.
Rutubet-i barda - : eğer daima olursa bütün hastalıkların müsebbib-i zahiresi add
olunur. Mikrop denilen hastalık tahammülleri her bir vücudda mevcuttur ve vücutta
istidat asıl olmadıkça hastalık zuhura gelmez. Halbuki soğuğun tesiri ile vücut
mikropların tesirine artık mukavemet edemeyeceğinden hastalıklar da baş gösterir. Fakat
herkes müstadi olduğu hastalığa yakalanır. Mesela soğuk tesiri ile soğuk alma denilen hal
vaki olur. Halbuki soğuk alan kimseler ( beyne, tahammül, mizaç) larına göre muhtelif
emraza müptela olurlar. Mesela üç kişi soğuk alsalar birisi hafif bir nezleye düçar olduğu
halde diğeri tifo hastalığına ve üçüncüsü de ciğer hastalıklarının birine müptela olabilir.
Buna sebep o hastalığa olan istidatlıdır. İkinci bir misal daha zikr edelim: malumdur ki
yağmura yakalanan kimseler eğer hemen çamaşırlarını değiştirmezlerse bir taraftan
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vücutlarının harareti diğer cihetten ise yağmurun elbise vasıtasıyla vücudun ilka eylediği
rutubet sebebine muhtelif hastalıklara duçar olurlar.
İlerisi

(Muhaberat-ı
(Kısriye Müsumat Memuru Refatlı
Beyrut tüccar mutaberanında Sait Tarbe Efendi
abone bedeli vasıl olundu. İl ve haberler gönderilecektir.

Mersin tapu katibi Mustafa Nuri Efendiye gönderilen
yehe vasıl olduğuna ve irsal olunacağının vaad olunduğuna dair

.l\..~11u.ı:;:,mu~1

aldık. Gazeteniz ise 30 eylül sene 313 tarihinden itibaren irsal v.ıuıuuaıuauu
mezbureden şimdiye kadar gönderileri. gazeteleriniz halen vasıl olmamış
vecihle ta.kdim.Qlunn:ıa.küzere•lütfeıiişatımercudur.
(Şam-Saneağma Mülehak Vadie'l Acem Ziraat Bankası Muhasebe Memuru. u ••fütı.
İbrahim Efendiye)
53 kuruşluk posta pulu vasıl oldu. İşar olunan noksan numaralar bir
takdim kılındı. İl ve haber de gönderildi.
(Şam Postahanesi Emanet-i Müruda Memuru Refatlı Muhammed Fehim Efendiye)
İsim ve alaları defter-i mahsusuna kaydedilerek bir teşrin-i sani sene doksa.nsekiz
tarihinden itibaren irsalete iktidar olunmuştur. Vaat ve alaları vecihle bedelini irsalilia
himmet buyrulması mercudur.
Sahib-i İmtiyaz ve Müdür
Küffi-Zade Mustafa Asıf

72

KIBRIS

Adet270

Mahal-ı Müracaat
Şerait-i iştira
İdarehanemiz kıbns ceziresinde
Lefkoşa için seneliği beş şilin cezire
Sarayönü meydanında daire-yi
dahilinde kazalar işin sekiz şilin Me
malik-i Osmaniye için posta ücretiy
mahsusadır. Umur-ı idare ve
tahririye için sahib-i imtiyaz
le beraber seneliği kırk sekiz kuruş
namına müracaat olunur.
tur. Postapulu <lııltl kab.qi~ı;n=
Gönderilen evrak gazetede dere
(Nushası bir kuruştur)
olnup olunmamasından gaze
Edime de Muhammet Tayfur efendi
te mesul olanaz. Behr satırında
nin kütüphanesinde furuhat olunur.
iki kuruş alınır.
15 TEŞRİN-İ SANİ EFRENCİ SENE 1897 3 TEŞRİN-İ SANİ RUl\fİ SENE 1313
Siyaset, Edebiyat ve Fünundan Bahseder
AHV AL-1 ALEM

Bu hafta-zarfında siyaset aleminde·.kanlar o derece bozulmuştur·X·tki···.•·..• .·.•.···h·d·)··.••.b.\s.•.t.··.i.ıl·e·
düşmanı hakikat ile kezbi fark edecek bir kudret bırakmıyor.
. . i >/ i!i
Politika denilen her günde belki saatte bin türlü renk kesb ederek hatta e.•· ·n·•.i• •·. d·· · .·.iır· · ·)·b·•. in· •. <
kimseler bile şaşırıyor.
) < ı: r iii
Bu gün iki devlet politika aleminde kolkola hareket eder gibi görün-1iypr,i>?Y
yekdiğere muavenette bulunurken her iki cihetten nagah-ı iştibahı dai, endişeye mucip bir
takım hareket-i garibe, icraat-ı şedide ithaz olunur.
İşte bu kabilden olarak bu hafta alınan bark-namelerle Avrupa ceridelerikarışık
müşekkil haberler neşr ederek sözde ifaya-yı siyasiye perdesinin bir ucunu kalc.lırrrıfLya
muvaffak olmuşlardır.
Diyorlarki Devlet-i Osmaniye la-yankıtı ikmalat-ı harbiyeye kemal-i
çalıimakta ve bir taraftan da silah altına asker cem ve davet ederek Anadolu cihetiııe}sc!'\l'k
etmekte ve Hamidiye alaylarını dahi sefer bir bir hala koymakta ve yeniclyı:ı\:z:.erhali
vapurlar iştira ve inşasıyla kuvve-yi bahriyesini tezyid ve temin etmekle ugraşmakta.dır.
Bu icraat ve harekat devam etmekte olduğu bir sırada Rusya danı aynı hai"t!~~tind.y
bulunarak diğer taraftan Fransa ve İngiltere ile Yunanistan'nın tazminat-Flıaı-p.iye ve
divanat*ı sairesini taahut ve temin etmeye karar verdikleri ve girit mesely~iıı~erdahi
Rusya'nın diger devletlerle beraber ettiği teklif kabul olunmayıp da Bab-1A.li~1+r1a.hir
set-i heylulet güşide etmeye çalışacak olur ise Yunan Kralı'nın oğlu Prensv~prçi;Qirit
vali-yi muhtar nasb ve tayin etmeye kıyam edeceğini Bab-ı Aliye resmenbildirdiğihaberi
şayi oluyor ki hifayat-ı siyasiye perdesinin açılan bir ucu Rusya'IliniOyriamaya
hazırlandığı oyunun mukaddimesins göstermekteihtiya olunur.
Malumdur ki Devlet-i Ali-yi
Osmaniye Avrupa•> deyletlerinin bir
samimi ve sırf kendi hukuk ve munafı-ı meşruasına mebni olarak bir güne ınc1.2aharet ve
muavenet görmemiş ve daima dostluk yüzünden zarar ve müşkilatadüöa:tolıtıtıştur. Alel
husus şu geçen yirmi sene zarfında Hristiyan devletlerinin devletebed mµddet.Osmaniye
hakkında inhaz ettikleri harekat ve icraat-ı tetkik olunduğu halde cümlesinin amal ve
efkarı bir noktada ickaa etmiş olduğu görülüyor ki o da devlet-i Osmaniyeyi izrar ve
Avrupa'dan ihrac etmektedir. Birincinin icrasında hem de hiç saklamayarak şiddetle
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devam etmekte yani türlü teşvikatla devlet-i Osmaniye'nin ybaşın,a .bin türlü gaile
açmaktadırlar. İkincisini emr-i mahal gördükleri • için ibiftabi/iô Jariki takibe cesaret
edemiyorlar. Lakin icabat-ı zamana göre hat ve hareketirıi bitt.ıyi11. cerh-i idareyi ol
vecihle tedvir eden hükumet-i Osmaniye Avrupalılar'ın gal~f'eflt'N°~ niyet ve '\amal
hainelelerine karşı kemal-i meharetle kavi setler çekerek daimaxl:ıunları meyus
bırakmaktadır.
Rusya muharebesinden sonra umumi bir ittifakla Kars fla~)~~\~~J(y~ix~u.nıdli
Karadağ Bosna .Hersek Teselya Kıbrıs idare-yi osmaniyedençıkarıl~ığıgi~icİn.giliz
Mısır'ı Fransız Tunus'u işgal ederek çıkmak istemiyorlar.
.
)ii(i.

Avrupalılar bununlada kanaat etmeyerek layin-kati Afrika'd' l,ııl~~i~.~ fcıkım
müslüman memleketlerini hem de insaniyet haricinde bahane ve icraatfü.11.Zıt~~~Cily\~apt
ediyorlar. Onlara devlet-i osmaniye "ne yapıyorsunuz ne hakla
)'~Jl$ğ z.,Pt
ediyorsunuz" diyecek olsa "intişar-ı medeniyet tevsi ve temin idareyi ticaret'!.rç1:rı:ielc,için
uğraşıyoruz diyorlar.
Avrupa devletlerinin beyinlerinde münazaayı hudut gibi bir mesele--yiist~,si~e
çıksa onlar derhal yine kendi beyinlerinde hal ve tesviye ediyorlar. Ve bir i.içiinciiyü
müdahale ettirmiyorlar.
Elhasıl . bu \gün avrupada çevrilen bu başka dolaplar hep osmanlılar · aleyhine,
tarafına demek oluyor.

B~i

Afak-ı siyasiyede daima hükum ferma olan fırtına bulutlarının nihayeti bir buraya
tahavül etmekte ve onun da sonu selamat-ı elektrikiye semerisi olarak kuvvetli şimşekler,
dehşetli yıldırımlarla asayiş-i umumiyeyi ihlal eylemekte bulunduğu görülüyor.
Tarih nazar-ı mutaladan geçirilecek olursa afak-ı siyasiyenin kanlı bulutlardan hiç
bir zaman hali olduğu görülemez.
Pek uzağa kadar gitmeyerek Kırım muharebesinden bedai edecek olursak o
zamanda bu ana değin göreceğimiz vekayi-yi tarihiye müddeamızı ispat için bize kafi
olabilir.
Malumdur ki Kırım muharebesi namıyla yad olunan Osmanlı ile Rusya
beynininde vaki olan harb neticesi sivestepol fethi ve 1756 Paris muaheyedesinin
akdiyele hatem buldu.
Muaheyedenin imzalanmasını takip eden 1866 Almanya Avusturya muharebesi
Rusya'nın muavenet-i maneviyesi ve Avusturya'nın hezimesiyle vasıl had-ı inhaıoldu,
1870 de Almanya ile Fransa tutuştu. Her iki taraftan dökülen kanlarSalıra-yı
Marikeyi kızıl atlastan nişan ve bir renge boyadı. Binlerce nüfus-ı beşer hak-ı ebediyete
serildi. Bu da Rusya'nın Fransızlar'a verdiği Piyaz ile Sedan vakıasında büsbütün'derrecek
derecede Almanya tarafından mahv ve perişan edilmeleriyle kemale erişti:
Arası çok geçmeden 1878 Osmanlı Rus muharebe-yi ahiresi açıldı.
Ayastefanus muaheyedesinin akd ve imzasıyla malum olan neticeyi hasıl etti.
Bu müddet zarfında dünya pek büyük inkılaba uğradı. Biraz zaman merur eder
etmez Japonya olanca kuvvetiyle Çin'in üzerine hareket etti. Bi çare -, Çinliler vakit ve
!.
zamanıyla rahat uyuyup rahat yattıkları ve böyle bir belayı megahaniyenin
zuhurunu asla
hatır ve hayallerinden bile geçiremedikleri cihetle mukavemetten malırum kalarak
Japonya'nın silleyi kahrına zebun oldular.
Bu sırada İtalya ile habeş muharebesi zuhur ederekrbir-çok kanlar-döküldü. Ve
nihayet İtalyalılar makarnayı yuttu.
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O zamandan bu zamana gelinceye kadar arada=Küba medagişgar, Anadolu ve
İstanbul ermeni vakalarıyla derves ve Sudan vakayi-i ı:nütefemasi gibi/karışıklıklar dahi
eksik olmadı.
Vakayi-i mezkurede hak-ı siyah ebediye serilenleri hes~bılab~cl.v~
bahsidir.
Vukuat-ı mezkure miyanına karışan ve bu gün alem nazarında ehemmiyet-i hakikiyesi
sabit olan Girit vukuatı cümlesine nufuk etti. Binlerle müsfüiııanla:f bir takılll bağı
hristiyanları şimşir-i zulm ve itisafıyla kurban edildi. Seksen yaşmdc:tki >ihtiyardan
kundaktaki masumlara varıncaya kadar bir çok mazlumlar hançer-i şekavetle parçalandı.
Nihayet cezire teskin-i şuruşi ve muhavazayı hukuk-ı islamiyeyi derahde eden
Avrupa devletlerinin himayesine terk olundu.
Teessüf Hezas teessüf ki muhafaza-yı hukuk değil vekaye-yi arz ve bu namus
cihetine bile zerre kadar ehemmiyet verilmedi.
Ondört onbeş yaşlarından gelinlik kızların peder ve maderleri boğazlanarak kendileri de
cehennem zebanileri gibi olan askerlerin elinde azab ve çile çektiler.
Muhafaza-yı heyet hususunda hareminin kucağında bir masum bi günah olduğu
halde cellat bi aman hristiyarıenin pişga .. zulmünden firar ederek rüsa-ytruhaniyeden

ı

birinin hanesine iltica fclen .cy:zi!e hanclanıı:ıclan pirza.tın nat-ı nı~ycud11 gasp edildikten
sonra evvela kendisini saniyen haremi şimşir-i hıyanet ve melanetle hak-ı ebediyete
serildiği gibi validesini aguş-ı şevkatinden · mahrumiyeti- hasbıyla feryad.. r-masurrraneye
başlayan yavrucak da reis-i ruhani add olunan papaz cenahları (!?) tarafından
bacaklarından tutularak duvara çarpmakla iskat edilmiştir.
Yazmakla yetmek bilmeyen Girit zulm didelerini feryad-ı istimdatkaraneleri
Avrupalılar da zerre kadar tesir hasıl etmedi.
Yunan parmağıyla vücuda gelmiş olan iş bu vukuatın yine Yunan'ı terbiyesiyle
teskin olunacağı mülahazasına metni Osmanlı-Yunan muharebeyi ahiresi zuhura geldi.
Bu harpte de ırmaklar gibi kanlar aktı. Dağlar misali naaşlar yığıldı.
Hala Girit vakayi-i devam olduğu halde şimdide Hint meselesi meydan aldı.
İngilizler Hint işiyle uğraşıp duruyor. Rusya'yı kabul güşadıyla iştiğal ediyor.
Develt-ş Osmaniye ise anadolu vilayetinde elli tabur asakir nusret müessir-i
melukanın derhal sefir bir haline vazi olunması, Teselya da ahval-i sıhhiyye k~Fl olmuş
veyahut olmak ihtimali bulunmuş olan yirmibin efrat-ı redifenin etbdiliyle yerlerine
üçüncü orduyu humayundan o miktar-ı nizamiye efradını esrar kılınması, .dördüncü
orduyu humayunca kırk tabur asakir-i şahanenin sefere mihya bir surette<ihz.ibsm. ye
bunların sekiz fırkaya taksimi ve ordu mevcudiyetine de dört fırkanın ilavesi ve ha.midiye
süvari alaylarımher türlü techizatım ikmaliyle sefere amade bulundurlmas.ı ve ?il cümle
asakiri devliyeleri muayene ve teftişi ile uzamak ve mehmat-ı askeriyenin ikmalı
vazifesiyle mükellef bir komisyon-ı askeriyenin teşkili gibi tedarikat-ıharpiy~ile.gıyşgtıl
bulunmaktadır ki bu da çok vakit geçmeksizin şark cihetinde şiddetli für .boranın
zuhuruna delil-i alaniyedir.

ŞUENAT-1 OSMANİYE
Donanma-yı humayımn teczit ve ıslahı hakkında şerefsadaı-ihla.ııirade-yi seniye
yi cenah hilafetpenahı mentuk-ı menfıince Almanya ve İngiltere amilleri hazır oldukları
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halde münakasa-yı lazımesi icra edilmiş ve Almanya '11ll~ll~ri\(ı1ıdesinde tekrar etmesi
hasbıyla lazım gelen taahhüt namenin imzalanmasımukarr_İ_rl:>ulunmuştun
Devlet-i aliyenin Yunanistan sefiri ve konsolosların . mahal-ı memuriyetlerine
avdet edilmeleri hakkında iradeyi semiye şerefsadar olmuştur.
Evrak-ı havadiste bazıları taraflarından şayiat uL.-~ı.u.ı."'
devlet-i aliyeyi osmaniye ile Bulgaristan arasında
diğerine muamelet- cedidede bulunulmak üzere bir
anlaşılıyorsa da bunun düvel-i saire miyanında hasıl olan bir
lazım geleceği de başkaca diğer gazetelerle eflıam edilmektedir.
Ezcümle beluvvette arbie'l-ibare neşredilmekte olan (semrater-rünün
yi isbuiyesi (ikdam) gazetesinden naklen diyor ki:
Şayat-i mezkure yalan değil galattır. Zira devlet-i aliye-yi J,..,c~1f!u'l.ı..,..l"1V'"'""' .L'i"u,h~a.ı.J.U
matbu-ı mefhumu olmak hasbıyla ittifak-ı mezkıırun vücudu zaruri
icabındandır. Çünkü Bulgar temin-i menafı emrinde ibraz-ı .::ıu.-..,a.n..,cı.ua uı.,,,u, .•. uı.ı,a
irtibatını takviyesine esher cihed sai ve gayret edeceğinden ittifak-ı .uu.,="''"
mecburidir.
GİRİT
Paris gazetelerinden birisi Girit'in hal hazırı hakkında bir makaley~Y;i<~~~i~~
yazmıştır. Makale pek doğru bir fikir ile yazılmıştır. Mezkur gazete yazdığ1111.~al~~~~~~
Girit meselesine ne olacağını soruyor. Cezireden her gün gelen telgraflar şay~0
haberler getiriyormuş. Ahali açıldıktan günden güne mahv-ı perişan oluygff~ş:
Karışıklık hala devam ettiği gibi tefsi daire-yi şemaat etmekte bulunuyormuş: (3,-~f.~fc<:J-~!
sevahilinde Avrupa kuvve-yi bahriyesi lenger-i endaz olmasına imiş. İsnatın/tasvirin
fevkinde cinayetler ve hiyanetler icra edeceklerine şüphe yoktur.
Mezkur gazete fikrini pek güzel yazıvermiş ise de (Girit sevahilin.4~.:.~~B~
kuvve-yi bahriyesi Ienger-i endaz olmasa idi şöyle olacakmış böyle olacakmış)
cümlesinde saçmadır.
Acaba erbab-ı insaf ve hamiyetten birisi çıksada o gazetenin muharririıı~if.t\.:yn.ıpa
kuvve-yi bahriyesine bu kadar müddetten beri bir Girit sevahilinde bulundukları/ahalica
ne gibi menfaatı mucip oldu) diye bir sual bastırsa ne cevap verecektir?
Girit ahali-yi islamiyesnin feryatları o zamandan bu zamana kadar sükunet mi
peyda etti yoksa kesb-i şiddet mi eyledi.
Avrupa kuvve-yi bahriyesinin sahilde lenger-i endaz bulunduğuz~~(cl~ği}ıni
idi ki şehirden biraz açıkta .isaı tarafından tesadüf edilen üç İslam bulU11ğ.lllcl~ ağacın
dallarına hainane ve zulümane idam edilmiştir.
Avrupa kuvve-yi bahriyesinin sahilde lenger-i endaz bulunduğ1.1:z:~ajı"ğ.~ğilmiydi
ki ciğerparesi kerimesinin isat tarafından cebren alınarak bin )tü.l'Ili aı;.ap-ı elem ile
tebdildune mecbur edildiği haberini alan pederi bulunduğu kale plll"ç:undan.kendisini
denize fırlatarak olmuştu.
Avrupa kuvve-yi bahriyesinin sahilde lenger-i endaz bµlU11d11.ğu Zaman değil mi
idi ki zeytin mahsullerini toplamak üzere şehirden bir dönem -tebait eden müslümanları
rızaz-ı meluanetle diyar-ı ademe gönderiliyor.

1;1:{~~~~il '
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Avrupa kuvve-yi bahriyesinin sahilde lenger-i endaz bulundu da ne iş gördü?
Hala isat eski şekavetlerinde devam edip duruyor. Ahali-yi islamiye çesril çıplak kış
günlerinde tiril tiril titriyor.
Açlık semeresinin canlarım piçeyi bi amaneyle gasp ediyor. Emlak ve işharlarım
hasletini zalime-yi hristiyane Avrupa kuvve-yi bahriyesi anıir.a.llçı.i $8~l~rir önünde
sefhana istiğmal eyliyor. Bi çare müslün;ıanların gözleri bakıp dili~~ .s?rle[~ıniyor. Arada
sırada kopardıkları feryad-ı mazlumanelerin kimsenin sem-i hamiyetine girmiyor. Avrupa
kuvve-yi bahriyesi şimdiye kadar bunların hangisinin izalesine muvaffak9lq.11.
Cellat nasihatla ne mümkün ola amil
Ehli dil olan zalime lazımmı nasihat
Fehvasınca Allah'dan kandan bilmez bir alay canavarı dest-i melayt.rı:ıtfl.e
okşamak tebdil-i hareket celladelerini gerek değil tacil cinayet malulanelerini mucib
olduğundan şahide bile lüzumu yoktur.
Yunanistarı.'darı. ahnı:ıcak olan dört milyon lira tazminat-ı harbiyenin bir milyon
lirası istikrazat faizine karşılık .tutulacağı :ye metbakı • üç milyonun da memalik-i şahanede
yeniden tesis edilecek temvir yollarına sarf edileceği istikbarat-ı mevsukamızdan
bulunmuştur.
Rama'dan gelmiş bir telgırafnamede beyan olunduğuna nazaren Karadağ'ın
makar-ı idaresi olan çetinede (Miyati) camii-yi şerifinin mihrabına Hristiyanlar tarafından
bir haneiz kafası asılarak tahkir edldiğinden naşı ahali-yi İskamiyenin kanları galyana
gelmiş ve Hrıstiyanlara mukavele-yi efkarıyla bir takım numaniyaşattan bulunmaya
başlamış olduklarından hükümet-i mahalliye aşayişin adım-ı ihlali emrinde son derecede
gayretle çalışmakta olduğu ve camii-yi şerifi nizamiye askerleri ile taht-ı muhafazada
bulundurduğu anlaşılmaktadır.
Kuzunun arkası kaşınınca çobanın deyneğine sürünürmüş.
HAV ADİS-İ HABERHANİYE
Almanya imparatoru hazretleri tarafından bu kere yeni bir iskanbil kağıdı=ihtirai
edilmiştir. mezkür kagıt ipekten mamul olup üzerinde ittifak-ı müşese delalet etmek üzere
Almanya >Avusturya ve Rusya karakuşu tersim edilmiş ve suretleri Alriıanya vakai
tarihiyesinden'birini.merai bulunmuş imiş.
Fıransa'da neştôluııan on gazete Yunan perverlikleri hasbıylamuharebe . . yi ahire
münasebetle güşat ettikleri aiane defterinde fark Milponi Fransızlar'dan yirmi beş bin beş
yüz küsür frank toplamış olduğu gazetelerde görülmüştür.
Laf her yerde pek mebzuldur. Lakin iş para cihetine gelin.ceJa:flar bile kahta düçar
oluyor.çehreler aşağıya doğru sarkar. Bir saat evvel şan ve şatır bir halde hiç kimseye laf
ettirmek istemeyenler para lakırdısı meydana çıkar çıkmaz ralt . çenesiyle ,üst·· çenesi
yekdiğerine iltisak etmiş gibi agız açmak şöyla dursun. hele bicyöl bulsaydı şuradan bir
aralık sevişi ve bir sim yolunda mulahazalar zihinleri talidiş
başlar.

etmeye

Yunan perver Fransızlar da laftan başka bir muavenette bulunmayacaklarını
Yunanlılara bir ibret olmak üzere şu hareketleriyle meydana koymuşlardır.
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Rusya devleti ile Japonya arasında bir benıdet.ve
Rusya'mn ilan-ı harb edeceği mevsukan istihbar olunmuştur.

menafiret husule gelerek

İtalya bahriye nezaretinin donanmayı sefer bir hale vazi etmekte olduğu havadis-i
barkiyedendir.
(Akro Polis ) gazetesinin kırk yılda bir kere yanılarak söylerse bundan mütehassıl
günahım kesmek için ne ardını ne önünü düşünecek derecede kantarlı yalanlar ihtirasım
adeta kendisine en büyük vazife add eder.
Bazı yalanlar insana bir gazab iras ettiği halde bu müshareciğin yalanları insanı
güldürüyor. Okuyanlara eğlence oluyor.
İnsanların başına kuvvetli bir taş vurulursa tabiidir ki başı yarılacak kanları
akacak. Çünkü baş insan başıdır demir değildir. Bu tiyatro komiği bu hali gizlemeye
çalışarak kanın renğini pekmeze teşbih ile "haber bu adamın başına bir şey olmadı başına
vurulan pekmez ba,rdağı idi>onun iiçin. pekmezler yüzünden gözünden akıyor" demek
yalancılığına. lrnda,rceşa,r~t~diy():r:
Herif 'biri Jarafın.(lan (l:l.tilan ba.şırn.) (~:ryadıxil~..µüntat.ıJa.ciz . ediyor ..•• Bu maskara
iddiasından dönmüyor. Bu hyal şayan-ı hande değil midir.Jşte bir misal-ı salın ifşa olmak

üzere mezkür gazetenin yazdığı bir bendi nazar-ı mutalaa-yı karine arz ediyoruz ki
müddeamızı ispata delil olabilsin.
(Akro Polis) zevzeği esna-yı muharebede Teselya kıtasında Yunan askerinden
vuku bulduğu idia olunan telefat ile mecruh olanların miktarına dair oldığı malumatı
zerre kadar utanmayarak şu suretle ilan ediyor.
Asakir-i Yunaniye'den muharebede telefve mecruh olanlar şunlardan ibarettir.
Tezerev'de 23 telef 99 mecruh, Guduman'da 3 telefat ile 3 mucruh, Gurbeçveli,
Miluna'da 96 telefat 295 mecruh. İsfaki'de beş telef, 6 mecruh. Kariteri'de 30 telef 108
mecruh. Turnova boğazında 4 telef 23 mecruh. Ravani'de 5 ve 42. çatalca'da 22ve
doksan. Vilestena'da 74 ve 300. Dümeke 95 ve 390. Fevraka ve Taraça'da 42 ve 174.
mahal-i muhtelifede 9 ve 30 der ki cemen 408 telefat ve 1604 mecruh varmış.
Keney gibi akılslzları inandırmak üzere sözünün sahmna delil olmak için telefatın
hangi kısımlardan olduğunu da ilave-yi mukal ederek diyor ki: telefat 289 peyda. 60
uzun. 19 topçu. 10 suvari. 57 istihkam. 7 filan. 13 garbaldi gönüllüleri. 4 sınıf-i saire.
Mecruhinden 1082 piyade,239 uzun. 116 topçu, 14 suvari 25 istihkam, 32 filean 48
gabibaldi takımı ve yirmide sınıf-ı saire.
Doğrusu güzel komedi. Pervasızca yalan olmazsa işte böyle olmalıdır. Koca
(Akro Polis) akıbet serdarlığtkazandan!
(Efameris) gazetesinin beyanatına göre Yunanistan mesarkatı tahrirOltn:ıınuş've
65 milyona malik olmakla her daireden tenkisini kral emr eylemişyir.
/

(Samana) tepesinde vuku bulan gayet şedid bir musaqe1I1edeİngilizlerden biri
zabit. Onu nefer olmak üzere 11 kişi telefve 85 kişi mucruh olnı11ştur.
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Ahiren fv' espaden)de Almanya İmparatoru Kilyum hazretleri ile Çar hazretleri
beyninde vuku bulan gayrı muntazırada (Mısır) meselesinde mettefiken hareket etmek
hususunda bahs edildiği (Deyli telgıraf) gazetesinin (Sen Ptersburg) muharriri tarafından
aldığı bir kanama ile teymin edildiğini beyan ediyor.

Rusya devletinin Japonya'ya karşı muharebe açacak bir mevkide bulunduğunu
(Newyork Herald) gazetesi beyan ve iddia etmektedir.
Almanya kuvve-yi bahriyesini tezyit için taleb olunan tahsisat-ı cesimeden made
kuvve-yi beriyenin tezyidi için dahi Rainştag meclisine irice mühim bir tahsisat teklif
olunacağı ve Mösyö (Demerşal) ı dersaadete sefir tayin olunması Almanya hükumetinin
devlet-i aliyeye bir ilamat-ı ilaniye gibi telaki olunarak hatta bu babda hükumet-i seniye
cenahından dahi Almanya imparatoruna suret-i mahsusada beyan-ı menmuniyet edildiği
(Bedin) den bildirilmiştir.
Girit meselesinin halli için vuku bulacak müzakeratın erm-i tacilini talep
eylediğini bab-ı ali ahiren süfera-yı osmaniye vasıtasıyla düvel-i muazzamaya tebliğ
eylemiş ve Avrupa kabineleri beyninde icra kılınan muharebat üzerine mesele-yi
mezkurenin bir an evvel hal ve ikmali hususunu tacil için her gün akd-ı meclisle
müzakeratın icrasına karar verildiğini cerait-i ecnebiyede mütalaa olunmuştur.
Ahali-yi islamiye mahvoldu hala iş-i tezkirde cenabı hak encamını hayr eylesin.
Amin.
Avrupa ceridelerinde mutalaa olunduğuna nazaran (Kandiya) da ahval gittikçe
kesb-i vehamet etmekte olduğu cihetle bu babda ithaz edilecek tedavirin müzakiresi
amirallerin kariben ictimai edeceği Hanya'dan (Times) gazetesine bildirilmiştir. Heyhat.
(Muhmant) lar her türlü (kapitülasyon) ı icra ederek bundan sonra İngiltere'yr
karşı sadık kalacaklarını ( belut) da tahriren ve add eyledikleri Simela'dan verad olunan
bir telgrafname maalinden anlaşılmaktadır.
MÜTENEVVİA
Acaip Bir Ruhban Tariki
Rusya'da kazak eyaletinde gayet garib bir ruhban tariki zuhur etmiştir. Bu tarik
izasının itikadına göre ande'l-ilahi makbul olmak için mütelaka boğularak ölmek
lazımdır.
Benaberin işlerinden birisi hal-i ihtizara gelip ise çabucak ağzına bir yastık
koyarak mevt zuhur edinceye kadar bekliyorlar ve muhtezirin başı ucunda cümlesi bir
ağızdan mezamiz okumaya başlıyorlar.
Şehr içinde polis bulunduğu cihetle bu gibi müthiş ameliyata koyulmak tehlikeli
olduğundan ş bu tarik-i azası hal-i ihtizara gelen kimseyi şehrin haricinde bir haneye
götürerek ameliyat-ı mezkureyi icra ediyorlar. Zabıta memurları bu ameliyatın icra
olunduğu mahallerin birisini keşfe muvaffak olmuşlar ise de şimdilik ihtiyar-ı sükun
eyliyorlar.
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(Nashih)
Geçen
nüshamızın
birinci
sayfasının
üçüncü
sütununun
nihayetinde
(doktorumuzun hezakatı) ser-levhasıyla yazılan makalenin ikinci satırında ismi muharrir
malumun Paşaköylü olmayıp Lefkeli Hacı Emin Efendi olduğu ve her nasılsa şehren o
suretle yazıldıği'eihetle nashih-i keyfiyete müsarat olun.ur.
Sahib-i İmtiyaz ve Müdür
Küffi-zade Mustafa Asıf
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KIBRIS
Mahal-ı Müracaat
İdarehanemiz kıbrıs ceziresinde
Sarayönü meydanında daire-yi
mahsusadır. Umur-ı idare ve
tahririye için sahlb-i imtiyaz
namına müracaat olunur.
Gönderilen evrak gazetede dere
olnup olunmamasından gaze
te mesul olanaz. Behr satırında
iki kuruş_ alınır.
22 TEŞRİN-İ SANİ SENE 1897

Adet271
Şerait-i iştira
L~fkpş~için seneliği beş şilin cezire
da.lıilinde.kazalar işin sekiz şilin Me
malik-i Osmaniye için posta ücretiy
le beraber seneliği kırk sekiz kuruş
tur. Posta pulu dahi kabul olunur
(Nushası bir kuruştur)
Edime de Muhammet Toyfır efendi
nin kütüphanesinde furuhat olunur.

10.TEŞRİN-İ SANİ RUMİ SENE 1313

(İHTAR)
sene-i . cedide :müddetinin.füı.te:tnine biri a.y kaldığı halde hala abone bedelini
gönderın~ye~<IIlü~te~le~~Z ~ardirJBuriarlı biz • . bildiğimiz gibi kendileri de biliyorlar
halbuki abone ücretini peşin almak lazım · gelirken 11 aydır irsalette devam ettik ve
mamafıye · para · cihetinde · kendilerine bir şey yazmadık. Malumdur ki bir gazetenin
makineden çıkıp postahaneye verilmesi rüzgara değil paraya muhtaçtır. Rica ederiz
gazeteler nasıl tatlı tatlı mütalaa ediyorsa bedeli de bizi acı acı giderlere düçar etmekten
tesviye edilmelidir. Zira parasız iş görülmüyor.
AHVAL-İ ALEM
Bab-ı Ali ile Yunanistan beyninde ak.tine bir müddetten beri şeru' olunan
muahedeyi katiye biraz tereddüte uğradıktan soma bu kerh netice tezir olunduğu cümle-i
mustahberatı hususiyetindendir. Muahede-yi katiyyenin tefsilatıhenüz ilan edilmemiş ise
de matluba muvafık olduğu zan ve tahmin edilmektedir.
Teselya kıtasımn tamamiyle elde edilmeyerek muahedenin akid olunması
herkseçe kanaat bahşi muvafıyattan adi edilmiyorsa da devlet-i aliye-yi Osmaniye'nin
Düvel-i muazzamanın medahalat ve memanihat hukuk şekanelerine karşı hürriyet
hareketini muhafaza ederek mukaddematım evvelce neşr eylediğimiz vecihle muahedenin
akid olunması şüphesiz büyük muvaffakiyettir.
I)evl~t-i Aliye-i Osmaniye hal hazırda ihtimalata karşı tedarikini etman ve küve-i
bahlyesinin tezyid ve kemal-i kerem-i ile devam ihtimam eylemektedir. Devlet-i meşarel
yehanın şu redarikatıve.icraatını bazı Avrupa cerideleri şimal cihetinden kopan müthiş
fırtınaya humul' ediyorlarsa.da serair-i siyasiyede layıkıyla keşf-i mümkün olmadığından
bu maksada mebni olduğuna hüküm edilmez.
Memaliki mahsuresi şahanede emniyet ve asayiş berkemal olup gerçi eksik
olmayan eshab-ı agraz rast gele barisiyle üzerine birtakım terhaLneşrine\ınüncasir
olurlarsa da ancak muhabbetleri meşkun bu gibi mündericata her nasılsa haris bulunan
bazı ecnebi gazetelerine 2 gün soma tıbbiyet müslihat iktiza.si:tıdrui olarak tekzib olunup
hükümsüz kılacak 1-2 bent yazılmasında başka bir şeye netic~ yer~meyeceği berkarardır.
Hasıl kelam Devlet-i Aliye-i Osmaniye hufl ve telaşından mümkün mertebede
mesun bulunmuştur.
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Temin sulh-i esasi üzerine çari olan iktifak serase yeniden.tekiyet verilmiştir. Bir
taraftan bağlı olmayarak icab-ı halinde taraftar arayan İngiltere şimdiki. halde yalnız
kalarak her tarafta nüfuzunu gaib etmektedir. Hatta Rusya ile Almanya . İngiltere
nüfuzunun kesr-i hususunda münhadan hareket etmekte olduğu. görülmektedir. Mesail-i
muakasırasında bulunan Mısır'ın tahliyesi nakiyetinde İngiltere'ye teklif.olunacağı ve bir
müddet muayene zarfından tahliye etmediği halde tedbir-i şedideye müracaat edileceği
bazı muhafil-i siyasete söylenilmekte ise de faliyeti görünceye değin bu gibitefuhaza
ihale-isem' itibar etmeyi caiz ad etmekteyiz.
Hindistan hududundaki iğtişaşı maluma devam ediyor ve hakikatte ne surette
neticeleneceği kestirilemiyor. Lakin İngiltere'nin nüfuzca zayihatı calib-i dikkat ve
İngiltere için mııcib-i endişedir.
HAV ADİS-İ MAHALLİYE
Encamin-i maarif-i İslamiye
Şehr hal-i e:frencinin 15. pazartesi günü encamin-i maarif-i İslamiye içtima
eylemiştir. Sair mevadın tezkir ve tezviyesinden. ehemmiyet 5 .derecede bulunan mekteb-i

rüşti izhale mekteb-i idadinin matlub vecihle midir .ve mağlıım-ı,evvcl-refatlu Ali Rıza
Efendi ile tanzim ve . tensiki ye mekteb-i mezbure iktiza edecek diğer üçüncü bir
malumun .dahi, jntihab.tve <tezhiyesi;için Verilmiş ve. >Ol· veeihle; encamin .. mezkur
azalarından faziletli· Mefti Efendi Hazretleri ile Sadet-i D.erviş.:Paşa İzzetlu Muhammed
Faik ve Asıf Beylerle beraber mekatib-i 'umumiye müftüsü hürmetli Asponsız Efendi
tayin olunmuşlardır. 3.malumun sabık malum evvel faziletlu Hacı Hafız Ziya..i Efendi
teklif olunmuş ve diğer 2-3 zat tarafından dahi müracaat vuku bulunduğu istihbar
olunmamıştır.
Memna teali ankarib işbu komisyon mefruz vezaif medduasına bedai mubaşeret
ederek mektebin nizam ve intizamını teshis eyleyecektir.
Ehemmiyet cehliyle ikinci derecede bulunan Turunçlu mektebi feyz meksebince
dahibi münasebete muhal tensib ve iştirası için neye mütevafık ise tesviyesi zamanında
yine encamin maarif azalarından faziletli Mefdi Efendi Hazretleriyle evkaf muhasebecisi
Faziletli Hacı Hazıf Ziyai Efendi ile Mesud Efendi zade refaklü derviş Efendi komisyon
mefruz ittihab olunmuştur.
Mektebimiz bu terki cihetiyle umumun mahzar-ı taktir ve tevcihi olmuş ve
hakikaten her türlü muavined ve himmete muhtaç bulunmuş olmakla bila istisna her bir
muarife perver ve hamiyet mendek bu babda diri muavinet etmeyeceklerine emniyetimiz
ber kemaldır.
Gime müstamlikatına becaiş olduğunu geçen nüshamızda bildirdiğimiz adliye
müdür (Sör Wilyam İsmebid) geçen Perşembe günü İngiltere'ye metu cihan>cezireden
hareket ve infikak eylemiştir.
Mezunun İngiltere'de bulunan adliye müdürü muavini mister Midaletun ile
Müsteşar Muavini Mister Benet Bükra Lefkoşa'ya avdet eylemiştir."
(Muhammed Çavuş'un Gayret-i Semiresi)
İnzibat umri memlekete olan sai ve gayreti ve eşkıyadal<iemri~de şimdiye kadar
mesrufbulunan hizmeti kabul inkar olunmayan çavuşlardan Muhammed Çavuş'un Bükra
dahi tayin edildiği devir ve teftiş memuriyetinde behak · ifa-yı vazife · ederek Lefkoşa
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kazasıyla Meseriya ve Gime kazaları ahalisinin bir kısmı rahat etmiş ve mevmie'l-yehin
cansib perane ibraz eylediği hizmet ve istikamete semeresi olarak mezkur kazalarda kall
ve serkat ifali kabheyi sairenin bütün bütün denecek derecede ..ark:a.sı alınmıştır.
Müemie'l-yej Muhammed Çavuş'un polis hizmetine davet .ettiği jffet v~ istikamet

olduğuna ve her bulunduğu hizmetinin ne ertebede sadakatle ifasına·bezl-i .mukadderat
eylediğine büyük bir delil olabilir. Zan ve ümidindeyiz.
Mümie'l-yeh şimdiye kadar ektiği hizmet-i sadıkasından dolayı birkaç defada
tekliyle mükafat edileceği vad olunduğu halde semeresi görülmemiş olması hakikaten
şayan-ı teessüfhalettendir.
Muhammed Çavuş polisin değil İslam-Hristiyan umum ahalimizin dahi inkar
edemeyeceği gayare ve ziyafe-i perver, hakşinas bizzat olduğu ve müddet-i vemideden
beri hizmet-i müdaasım behakı hüsn ifade zerre kadar tekasül etmediği halde bir
mükafata mahzar olmaması polis idaresinin bu gibi gayretli adamlara atf-ı nazar himmet
etmek şanından olduğuna insanın kail olacağı geliyor.
Gayretli, sadık Bendegamın her nerede olsa gayreti sayesinde elbette bir mükafata
mahzar olması muhakkak iken kendisinden pek soma polis hizmetine dehalet etmiş
olanlar birer tiirlü ..nı.µlnıfa,t il~ ıne~up .. ~dildiği rMulı~ed.
Çavuş, sadakat ve
istikametiyle/l?~[a,ber•.Jlıalateski · ıniisnediııd.~ kem~L-i. İllkiyatjle / ifa-yı hüsn-i hizmet
etmekte bulunarak ufacık bir mükafata nail olamamıştır. Teessüfolunur!
(İsnat)
Leymason'lu Mösyö Yasunidisin mütevfi ölüye vuku bulan bazı güne isnadı
üzerine bu kehr mahkemeleri hitam bulmuş ve Mösyö Yasunidisin müddetle bir malı
habsine karar verilmiş idiyse de asaletli valileri tarafından affedilmiştir.
(Cerh)
Linuli Ahmed Efendi'nin geceleyin üzerine silah boşaltarak fena halde cerh
edildiği zamna binaen derdest edilmiş olan kurye-i mecbureli ceryamn meznuniyete dair
şahadet
Verilmediyen tahliye-i sebil-i icra kılınmıştır.
(Fiil-i Şeni)
Lefke kasabası sakinlerinden Mustafa kızı Ayşe'ye Cebren fiili şem ıcra
eyledikleri igya edilen yine oralı Osman ve Kara Muhammed'in fiil-i meskure
mecaseretleri meclisce sabit olamadığından dava iptal edilmiş ve mazlumların tahliyesine
hüküm olunmuştur.
(Sirkat)
Amrkez kuryeli Memiş oğlu Yusuf-ı Osman'ın leylen harb-ı mahsülü serkat
eyledikleri üzerine edilen davada bu babdaki mecaseretler kavi surette tahkik etmiyen
melkuman üçer sene haps cezasıyla hüküm edilmişlerdir.
(Sirkat)
Geceleyin ağıl kapısını şikest ederek derunundan vafır koyun serkat eyledikleri
şikayet edilen ahru kuryeli yani Nikola ve yani Nihayil ve İfteruku kuryeli ahenkli
yaninin mes cesar bulundukları fiili serkat hakkında kafi derecede şahit bulunmadığından
tahliye-yi sebillerine hüküm olunmuştur.
(Sirkat)
Geceleyin meslihan davar serkat etmek üzere iken polis · tarafından yakalanan
Absumuluf kuryeli Mustafa İbrahim ve Kostonti haralamı ve kiryaku, hursluğunun
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kabakatleri sebin edildiğinden 4 sene Mustafa'nın ve· üçer sene de Kostanti Kiryakunun
hapsine karar verilmiştir.
İnşaat-ı umumiyetle Ehl-i İslamın İstihdam Olumiıayarak y<'ilnıZ hristiyanlara
inhisar edilmesi hakkında şikayet-i havi idarehanemize malüınatveril~~~t asaletli vali
hazretlerinin nazr-ı dikkat ve müritlerini davet etmekliğimiz temenni olunmuştur.
Evvelce buna dair neşreylediğimiz makaleye teyiden vali-i meşareliğe
Hazretlerinin nazar-ı mürevvet ve dikkatlerini davet eyleriz.
ŞUENAT-1 OSMANİYE
Yeniden tanzim ve tensik ve tezyid kuva-yi bahriyeyi Osmaniye için teşekkül
eden komisyonu mahsus kamal-ı kermi ile mezakirede devam ve 5 Adet zerhelinin
hemen imal ve inşası için şirketler ile muharebe eylemektedir.
Hal hazırda biri Almanya'dan diğeri İngiltere'den 2 şirket-i zehlilerin imalına
talep bulunuyor. Osmanlı matbaatı Almanyalılar Devlet-i Aliye-yi Osmaniyeden hayr-ı
hava ve dost-ı hakikisi bulunduğu ve İngiltere ise rical-i devleti ile beraber matbaat-ı
Devlet-i Osmaniye aleyhinde·uğraştığı için Almanyalı talibin kabul edilmesini iltizam
ediyorlar.Lamya'dan vetat>ola.tı bir telğraf:mı.mede bildirildiğine 'göre Teselya'ya avdet
edenelerin hemen kefası köylü yahut çoban sınıfından müteşekkildir. Kışın şiddeti
fevkalade devam ediyor. Ahali soğuktan müteessir ve müzdariptirler. Hayvanat
miyanında · telafet kesretlidir. Son derece gayretle ifa-yı vazife çalışan beynel-milel
kontrol komisyonu İtalya Murhası riyaset etmektedir.
15 güne kadar içtima-i makrur olan meclis-i mebusatın yevm-i içtimasına kadar
maliyenin tensikat-ı cedidesi için son ve kati bir layiha kılma alınmak memul ve
müntezirdir.

Tahdid-i hudud komisyonu azasının mensup oldukları sefaretlerde teati edecekleri
telgrafların şifreli olarak kabul ve küşidesine Hükümet-i Osmaniye cenahından müsaade
edilmiştir.
Teselya muhabirlerinin avdet ve iskanları zamanında teşekkül eden muhtelid
komisyon heyetinden İngiltere ve Rusya ve Yunan delegeleri tarafından 5 maddeden
mürekkep olmak üzere kararlaştırılan protokol devletlü İtham Paşa Hazretleri
tarafındantasvip ne imza edilmiştir.
Hükümet-i seniye hesabına olarak Almanya 200.000 mavzer tüfengi daha sipariş
edilmiştir.

Geçen gün Kumcı kumpanyasında mensup bir vapur Pile'den Girit'e 10.000 gaza
tügfengi nakil etmekteykan İtalya sefain-i harbiyesi tarafından tevkik edildiği Avrupa
gazeteleri yazmıştır.
Ajans-ı havadis telgraflarından birisi Girit Valiliğine Lüksemburg'lu Miralay
(Sufer)'in tayin edildiğini beyan ettiği halde Viyana'dan gelen haberler cezire valiliğine
hükümet-i seniyece devletlü kamihufter Paşa Hazretleri tayini hususunun düvel-i
muazzamaya teklif olunduğunu bildirmektedir.
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Bunun hangisine inanacağımıza bizde mütereddidiz.
Girit'te düvel-i muazzamanın derahde eyledikleri vazifeleri artıknihayet bulmuş
olduğundan cezirede bulunan sefain Harbiyeleriyle askerlerinin- çekilmesi ve idare ve
ıslahatın sahib-i mesmu olan Devlet-i Osmaniyeye terk edilınesi cihetini Avusturya
Hükümeti talep edeceğini (Daylı Telgraf) gazetesi yazıyor.
Girit ceziresinde İngiliz askerlerinin Malta'ya azimetleri hakkında emr verildiği
ajans-ı havadis şirketi tarafından ihbar ve ifa edilmiş ise de bu hususda Düvel-i
muazzama tarafından resmi bir haber yoktur.
İtalya Hükümeti Girit'in Türk kıta-i sefınesine avdet edilmesine emr verilmiştir.
Girit'in suret-i ıslahı hakkında verilen kararın Yunan Hükümeti ile derdest-i akit
bulunan müsalhanamenin imzası akabinde dersaadette düvel-i muazzama süferasıyla
Taraf-ı Devlet-i Aliyeden tayin •. · buyrulacak memurun beyninde icra-yı mezakiresi
hususunun düvel-i muazzama. tarafından. methuden taht-ı karara alındığı gazetelerde
mahkidir,
Girit ceziresinde alen hüküm ferma olan asar-ı zulm ve tadiye bir nihayet
verilmesi ve müsalemet-i umumiyenin iadesiyle hukuk-ı islamiyenin muhafaza ve temini
hakkında Hükümet-i Osmaniye cenahından devletlere bir nota verildiği malumdur.
Mezkur nota Avrupa muhalifi siyasetince nazar-ı dikkat ve itibaya cazip olduğu bazı
gazeteler tarafından beyan edilmekte idiyse de alen bir semere görülememiştir.
Muahede-i kıtiyyenin imzalanması emrinde evvelden beri dersaadet teşekkül eden
meclis hala devam etmekte fakat .bununda bir netice-i husnesi görülememektedir. Bu
hafta vaki olan istihbaratımıza göre Girit Meselesinin hal ve faslı için hükümet-i seniye
cenahından düvel-i muazzama kabilelerine ahiren hır kıta-i telgrafııame güşide edilerek
dersaadette teşkil edilecek kongrenin bir an evvel ikadına dair lazım gelen teşebbüsat-ı
seniyenin inkazı talep ve iltimas olunmuştur.
Girit'ten alınan haberler ise Ahal-i İslamiyenin teşkil edilecek kongreyi değil
hatta en kail bir müddet dahi beklemeye tahammüleri kalmayıp açlık ve şayika-yı
verudetle günden güne mahur ve nabud olmakta ve meclisler teşkileyle uzun müddet
müzakerelerden sonra meselenin haline kadar cezirede baki kalmış felaket-i dekanında
birçoğu adem abad isyana doğru yol alacaklarına zerre kadar şüphe götürmemekte
olduğunu tasrih eylemektedir.
Teselya Meselesinin hateminden sonra Girit işlerine bakılacağı gerçi düvel-i
muazzama taraflarından beyan kılınmış ise de anında bir hüsn-i neticeye iftiranına
himmet etmeyerek işi günden güne uzattıkları meal teessüf görmektedir.
Meselenin bir an evvel hatem bulması için her devlet tarafından tayini lazım gelen
merhuslar Yunanistan'a 'izam kılınmış olduğu halde Rusya bunada bir takım istinalar
göstererek işin.bir müddet daha uzamasına sebep olmuştur.
Yunan gibi ufacık bir devletin iddialarına kulak asarak meselenin kendi arzusu
vecih üzerine hatemine çalışmak ve bu çalışmaktan mahsum temdid-i müddet şayikasıyla
bu tarafta binlerce nüfus-ı İslamiye birtakım zulıne-i hristiyaniyenin hançer-i zulm ve
tadisi ile kurban edilmesine rızada da olmak
kanun-ı insaniyetin hangi sahifesinde
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yazılıdır. Hakk:el insaf düşünülecek olursa hukuk-ı İslamiye umumiyetle denilecek
derecede muhafaza ve himaye edilmediği güneş gibi tezahür eder. Düval-i muazzama
gerek Teselya gerek Girit meselelerinin hal ve tesviyesi zamanında ortaya öyle işler
çıkarıyorlar ki insan bu derecede suzişli vekayı ile dilhun olmaktan tabi acı acı handeler
izharına mecbur oluyor.
Bundan evvel Teselya meselesinin hateminden evvel Girit işine bakılmış
mümkün olamayacağı.katiyen beyan edilmiş ve muahede-i katiye netice pezr.olıınmuş ve
Girit'te muhterip idare verilmesine Devlet-i Aliye-i Osmaniye'ce muvafakat hasıl olmuş
iken Avrupa Devletleri hala vali Avrupalılardan tayin edilmediler ve falan yok falan hayır
falan olmalıdır gibi bahane ve iddia-i vahiye ile imcaz-ı evkat ediyorlar.
Madem Teselya meselesi neticelenmiş nazarıyla bakılıyor ve bu hatem
bulmadıkça Girit işlerine bakılmayacak deniyor. Beri 4 et ile Teselya meselesinin haline
yapışıp . ikmal edilmelidir ki ortada kalacak olan cezire işlerine de ferih, fehur
bakılabilsin. Birinin hatemi .diğerinin hatemine istihzam eden 2 meselnin her ikisinde bir
anda nihayet bulamaz. Çünkü elhalet heza ikisinin hatemiyle de uğraşılmakta olduğu
halde hiçbirisi .• de bir adım ilerlemiyor. Meşhur dar-ı meseledir (Bir koltuk iki karpuza
sığmaz) derler. Busöz aynı hakikattir. Çünkü mesele iki olduğu gibi maksatta ikidir.
Binaen Aleyh,eğer bin rnenval-ı maruz meselenin ayrı ayrı hal ve faslı cihetine
gidipte her ikisinin de bir anda neticelenmesine çalışılırsa. şimdiye kadar olduğu gibi bir
müddet daha imdadına sebebi verileceği ve Girit mazlumin-i islamiyenin umumiyetle
mahv ve perişan olacağıbi istihbahtır.
(Şirket telgrafları)
Londra 13 Teşrin Sani
(Nur Semtun Şayer) taburunun verdiği telfat ve zayıani tehkik etmek üzere bir
komisyon tayin olunduğu Hindistan valisi tarafından Corc'a işar olunmuştur.
Sen Petersburg 13 Teşrin-i Sani
Yunanistan tarafından Devlet-i Osmaniye'ye verilecek yazminat-ı harbiye
levzemat ve mehmat-ı harbiye sırf olunacak olursa Rusya Muharebesi tazminatının talep
edeceği Rusya Hükümeti'nin Düvel-i Osmaniye'ye bildirilmiştir.
Rusya'nın emeli Devlet-i Aliye-i Osmaniye'ye yeniden zırh imkanından men
etmek olduğunu itikad olunur.
Berlin 14 Teşrin-i Sani
Alşman misyonerlerinin katilinden dolayı kanaat istihzar etmek üzere Almanya
donanması.Çin'e Sagnele gitmeğe emir almıştır.
Dersaadet 14 Teşrin-i Sani
Mevsim-i sitamın şiddeti hasbıyla Osmanlı ve Yunan tahdid-i hudud komisyonu
işlerini ilkbahara tahir eylemişlerdir.
Havana 14 Teşrin-i Sani
Naziler bie şimendüfer trenini dinamik havaya savurmuşlar. 120 kişi telef ve 27
kişi mecruh olmuştur.
Dombay 15 Teşrin-i Sani
Evraklar teklif olunan şeriat-i esasiyeye kabul eylemişlerdir. Afridiler dahi
memleketlerinin zabt olunacağım anladıkları için yakında teslimiyet göstermeleri
muhtemeldir.
Londra 15 Teşrin-i Sani

86

(Deyli News) gazetesinin Pars'ta aldığı mukarnata Prens Hengry Of Oris Gecis
Paşandan evvel Afrika-yı harbe asker sevk ederek Habeşistan tarafından hortum
(Niyanza) ya kadar olan yerlerin işgali için miralay (Laoni .Tife) rnuavinet etmeğe
hazırlanmaktadır. (Miralay Laonti) zabt edeceği yerlerden bir miktarını Habeş kralına
verecektir.
Berlin 15 Teşrin-i Sani
Almanya Donanması kati edilen misyonerler için kanaat vusuline yardım etmek
üzere sagnat eyalete tabii (Kişu) körfezine asker çıkarmıştır.
Berlin 16 Teşrin-i Sani
Almanya matbuatı merkez bahri ithazı için (Kişu)nun işgalini tavsiye ediyorlar.
Viyana 16 Teşrin Sani
Mersin' de bulunan nemse vapuru acentasının Ermeniler hakkında iğmaz ayn
ettiği tehmetiyle tevkife alındığından dolayı Avusturya Hükümeti Bab-ı Ali'den gelecek
pençeşneyi gününe değin kanaat-ı itası talep eylemiştir ve verilmediği halde Mersin'i
topa tutmayı bilmiştir.
Bombay 16 Teşrin-i Sani
Pona'da veba hastalığı kesb-i şiddet etmektedir. Birçok Avrupalılar vebaya
tutulmuştur. Şehir terk olunmuştur.
HAVADİS-İ HABERHANİYE
Atina'dan gelen haberler Yunanistan hesabına almak üzere Anursa'dan pireyaya
20.00 çıkarıldığını temin etmektedir. Bu iki havadis fikirleri biraz teşvise uğratıyor.
Girit valiliğine Avrupalılardan birinin tayin edilmesine hükümet-i seniye rızadade
olmadığını İstanbul Hükümeti gazeteleri yazıyor. Halbuki evrak-ı ecnebiye bu babda
hükümet-i Osmaniyeden bu hususa kabul eylediği beyan eyliyor ki ikisi de taban tabana
zıt bulunmaktadır. Binaen Aleyh ilerisine intizar etmek avladır.
Dersaadette daimi surette bir sefir bulundurmak için lazım gelen misafirin
Japonya millet meclisi tarafından kabul eylediği evrak-ı havadisin rivayetinden
bulunmuştur.
Girit'e envam-ı zulm icrasıyla şöhret almış olan ve esas cenapları Vali Ahde
Yaver tayin edilmiştir. Fransa, Rusya ve İngiltere tarafından Yunan istikrazının taht-ı
temine alınacağı hakkında haber-i ahiren yine suret-i mevsukada sabi olmağa başlamıştır.
Miralay Vasüselin askeriyeden infısal etmiştir. Merakib-i aliye layihasının
devletin hukıık-ı hükümhanesine Halil tarih etmiyeceğine muafıl Rusya'da kanaat hasıl
olmuştur.
Afrika arnurundan dolayı İngiltere Fransa Hükümeti beyninde teşkil eden
müirifak uzunca müzakerelerin neticesi olarak ahiren tesviye pezir olunmuştur.
Muhabarat-ı İlaniye
(İzmir Sancağına Merbud Ödemiş Kazası) Telgraf ve posta muzii fetutlu Halil
Agal gönderilen iki guruşluk pul geldi. (Kıbrıs Gazetesinden) bir Akbaba'dan dahi 1-2
nüsha ceride gönderilmiştir.
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Kurye vücuhundan Ketuza-zade Refahütlu Mustafa Bey'i İsrail buyrulan pullar
vasıl oldu alam ve haber takdim kılıcaktır.

Sahib-i İmtiyaz ve Müdür
Küff-i-zade Mustafa Asıf
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SON SÖZ
Çalışmam olan Kıbrıs gazetesi bundan taın ic:>lru-ak .. )'ÜZ<r~n yedi yıl önce
çıkartıkmıştır. Bu gazete o dönemde yaşayan Kıbrıs ha.lkınıni;ğiınl~)yaşayış tarzını konu
/edinmekle birlikte dünya siyasetinden de h~berler vermektedir. E>öııymin güçlü devletleri
/ ola İngiltre,Almanya,Rusya,Fransa
gibi büyük devletlerin devlet politikalarından
yaptıkları entrikalardan bahsetm.ektedir. Günümüzde de devam etmekte olan pek çok
sorunun odönemden miras okluğu aşikardır.
Kıbrıs gazetesi bu. babda en ziyade üstünde durduğu konu Girit ve Hindistan'da
yaşayan Müslümanların gördükleri zulüm ve eziyettir. Özellikle Girit Adasın'da yaşayan
Müslümanların.A.yrtıpa.lı devletlerce tahliyesinin istenmesidir. Bu isteğin ardından gelen
zulüm ve işkenceye maruz kalan Müslümanların çektiklerini Kıbrıs gazetesi her fırsatta
dile getirmiştir. Avrupa'mn bugünkü siyasetite de o dönem izlediği politikadan pek farklı
değildir. Bu devletler o dönemde başlattıkları yayılmacı ve sömürgeci politikalarım halen
devam ettirmektedir. Eğer bizim insanımız tarih şuuruna mlik olsaydı dünün bugünden
pek bir farkı olmadığım idrak edebilirdi. Zira o dönem itibarı ile üzerimize yapmış
oldukları entrikaları bugün de sürdürmektedirler. Biz salim bir tarih bilincine sahip
olmadığımız için Avrupa devletlerrinin yaptıkları oyunlara, kurdukları tuzaklara maruz
kalmaktayız.
Mahalli haberlere gelince genellikle Ada'da vuku bulan hastalıkları, hırsızlıkları
ve cinayetleri yazmakla birlikte Ada'da yapılan etkinliklerden de söz etmektedir. Aynca
gazete: sütunlarında Kıbrıs insanının yaşayış tarzım, örf ve adetlerini bulmamız
mümkündür.
Sonuç olarak Kıbrıs gazetesi her yönüyle dönemini yansıtmakta ve bize yakın
tarihimiz hakkında bilgiler vermektedir. Yani bir ulusu ulus yapan en önemli değerlerden
biri olan kültürü yansıtmaktadır. Tüm bunlar yaptığımız çalışmanın önemini arttrır
niyettedir.
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