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Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bö{ü~ü
dördün~ü sınıf öğre~cisi~im. Osm~_ıc~ ~~an II ?azetesi üzerinde çalışma yaptım.
yılına aıt bu gazetenın hır kısmını gunumuz harflerıne aktarmaya çalıştım. Gazete 3 Aralık .. -::.:.:-=1897 yılından 25 Kasım 1898 yılına kadar yayımlanmıştır. Gazetenin 326.ıncı sayısı eksik ve
her sayısı dört sayfadır. Bu gazete Tüccarbaşı Derviş Efendi tarafından Lefkoşa' da Zaman
Matbaası'nda çıkarılmıştır.
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Bu gazete üzerinde yaptığım çalışmanın diğer çalışma yapacak olan arkadaşlarıma ve
değerli büyüklerime ışık tutacağına inanıyorum. Ancak Osmanlıca metinler üzerinde ilk kez
çalışma yaptığımdan dolayı eksiklikler ve hatalar olabilir. Bu yüzden de bu eksikliklerin aynı
gazete üzerinde çalışma yapanlar tarafından giderileceğine inanıyor ve temenni ediyorum. Bu
gazeteyi dokuz ay gibi kısa ve belirli bir zaman süreci içerisinde bitirme imkanı bulabildim.
Daha fazla zamanım ve imkanım olabilseydi çok daha başarılı bir çalışmanın ortaya
çıkacağına eminim.
Bu çalışmaya başlarken yanımda bulunan, benden yardımlarını ve desteğini
esirgemeyen eşime çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yine Osmanlıca Zaman II Gazetesi
üzerinde çalışma yaptığım sürece bana yardımcı olan değerli hocalarıma ve arşiv çalışanlarına
da sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

GİRİŞ
-ZAMAN GAZETESİ25 Aralık 1891 'de Zamanın Gazetesinin ilk sayısı yayınlanır. Gazetenin ilk sayısında
amaçlan tek tek sayılmaktadır:
İngiliz sömürgeciliği ile savaşmak.
Ulusal bilinci ayakta tutmak,Anavatana güven ve bağlılığı devam ettirmek.
Kıbrıs sorununu yalnız Rumların bakışı açısından dünyaya duyurmaya çalışan
kalabalık Rum gazeteleri ile savaşmak.
4. ENOSİS'e karşı durmak.
5. Dünya kamuoyuna Kıbrıs Türklerinin sesini duyurmak.
6. Türk dilini, yazı dili olarak da ada'da ayakta tutmak.
7. Türk toplumunu her alanda kalkındırmak, Türk esnaf ve işçisinin haklarını korumak.
8. Türk ahak ve eğitimine hizmet etmek.
9. Kişisel çıkarları değil, ada Türklerinin çıkarlarını gözetmek.
1 O. kimseye kin gütmemek, kimseden yana olmamak.
Bu amaçlar ilk sayıdaki " Zaman Mesleği " başlıklı yazıda bir bir sıralanır ve şöylece
noktalanır :
"İşte.zaman menafı-i umumiyeye mazur ve şahsi garazları mukarrer makaleleri dercten
kat'iyen sakınacaktır ki, devamını temin ile umuma hizmet etmek gibi bir şerefi elde
edebilsin. Zaten zaman menfaatının yansı , Lefkoşa' da İslam toplanma yeri olan
Kıraathane-i Osmaniye ait p,olunduğundan, idari işleri bir heyetin uhdesinde tevdi etmiştir
ki, atide gösterilen zevat-ı muhteremeden mürekkebtir:
Katib-i Fahri: Faik Bey
Aza: Cemal Efendi
Aza: Asaf Bey
Aza: İrfan Bey
Aza: Asım Bey"

yayın
1.
2.
3.

Tanıtma yazısı böylece devam eder gider. Gazete haftalık olarak yayınlanacaktır.
11

Decedeceği havadislerin zararını, faydalarını tahlil ile bunları miyar-ı hakikate
urduktan sonra neşreyleyecektir... "
•••

11

Zaman esasen,maarif-i İslamiyeye hizmete kendini mükellef tutacağından her sene
Lefkoşa
Müslüman
mekteplerinin
imtihanlarını
müteakip
şahadetname
olacaklarıından,üçüncü dereceye kadar çıkanlara meccanen birer abone kaydeyleyceği
gibi, arasıra Müslüman çocuklarından küçük küçük meseleler tertib ve halledenlerin
üçüncüsüne kadar, isimleri takdir edilerek işlan ile beraber evlad-ı İslam'm, usul-ü tedris
ve ders ve dersinin teşkilatını makaleleri ile söyleyenlerin yazılarıyla sahifelerini
süslemekten usanmayacaktır... 11
•••

Gazete, daha sonra, o günlerin koşullarıyla bir gazetenin neleri gereksindiğini yine
" Zamanın mesleği" başlıklı yazıda bir bir sıralamaktadır:
"...Malum a, matbaa yalnız tedarik etmekle, bir gazete neşrolunamaz.
Mürettip, muharrir, muhbir gibi vesaite tevakkuf eder ki, bunlardan biri tedarik
olunmayacak olsa. O gazete mümkün değildir ki neşrolunabilsin. Hususiyetle Kıbrıs
Adasında , Lisanı Osmaniye bir gazete neşrolunurken baskı aletleri şöyle dursun, mürettip
yokluğu, bu matbaanın vücudunu, neşrini, hayli düşündürdü. Fakat, gayretin, himmetin
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elinden hiç bir şey kurtulmadığınaisbat
matbaasıdır.

aranacak

olsa bu delil Zaman gazetesi ve

Zaman, muharririni tedarik ettikten sonra diğer üçüncü bir vasıtaya ihtiyacı vardır ki o
da, muhbirdir. Şu iki vasıtayı tedarik edince, muhabirlik vazifesini erbab-ı hamiyete terk
ile neşrolunmaya başladı.
Aşikardır ki, muhabirlik mutlak, gazetenin mesleğini bilmekle olacağı için, bu
hududun harcinde ihbaratile kağıt karalamaktan ise karalamamak evladır. Çünkü emek
beyhude sarfolunmuş olur.
Halbuki muhabirlikten maksat bir hizmeti celile olduğuna bakılırsa yazılacak
maddelerin, mensubolduğu gazetenin mesleğini gözönünde bir düstur addetmek ile
yazılmaları gerekir. Yoksa garaz ve şahsi menfaatlar uğruna suret-i fikri perde-i şeytane
büründürerek aleme arzeylemekte ne faide olabilir?
Bazı menfaatperestler vardır ki, fikirlerini kabul ettirmek için hiç bir vesileyi elden
kaçırmamak isterler. Bu gibi şeylerin anlatılmasında en ziyade istidadı olanlar gazeteler
olduğundan ve böyle insanların akla gelen saçma sapan şeyleri yazarak gazeteleri işgal
ettiklerini bildiğimiz için erbab-ı hamiyetin yazacağı yararlı maddeleri, garazkarane
yazılacak maddelerden tefrik eylemekliğimiz lazım gelir.
Bundan dolayı, muhbirlik edecek zevat-ı muhteremin ihbaratında, asıl ve hakiki imzası
muharrer bulunmalı ki gazetemiz müşterihane neşre gayret etsin.
Şayet, ağraz-ı şahsiyeye ve amme menfaatlarına zararlı netice verecek olursa,
mes'uliyeti, sırf makalenin sahibine ait olacatır ki, işte bu vesile ile de muhbirlerimizi
redainden muhafaza etmiş olalım ... "
Yine bu yazının bir bölümünde de Kıbrıs'taki Rum basınına değinmektedir:
" ... Kıbrıs adasında bir resmi,bir İngilizce ve yedi Rum gazetesi vardır.
Letkoşa'da Foni dis Kibru Evagoras namıyla iki Rumca ve Avil adlı bir İngilizce ile;
Türkçe Rumca ve İngilizce karışık bir ceride-i resmiye vardır.
İskele'de Do Etnos ve Enosis Horyadika ismiyle üç Rumca; Leymasun'da Alithya ve
Salphinks isimlerindeki iki ceride ki haftada bir kerre neşrolunur.
Rumca gazetelerin tutmuş oldukları mesleklerini tayin için her birini ayrı ayrı yazmak
okuyucularımıza anlatamayacağımız kadar teessüratı davet eder mülahazasıyla sarf-ı
nazar ettik.
Şu kadar biliyoruz ki, Rum gayretine Kıbrıs sadası vererek nefret verici ittihat ve
hakikatle seslerini istediklerini yerlere aksettirmek istiyorlar ise de, baykuş gibi sadaları
hoşa gitmediğinden tesirat-ı matbulesi hissolunamıyor.
İnşallah okuyucularımıza ,bu gazetelerin münderecatından bazılarını gazetemizde
dercettiğimiz zaman, hem meslekleri anlaşılmış olur ve hem de ne gibi fikirler tercive
çalıştıklarını görmüş olurlar.
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Şuna da ilaveten söyliyelim: Rumca gazetelerin muhbirleri olmadığınmdan mı nedir,
gazetelerini doldurmak için, sadaka ihtimali olur ümidiyle havadis tazyiinde de hüner
ıshar etmeleri her muharrire nasip olmayan hasletlerden ve gazeteyi havadis olmadığı
halde de doldurmak Iazıme-i halden olduğundan fazla bir şey söyliyemeyiz ... "
Zaman' ın yine ilk sayısındaki
çıkarıldığı bir bir sayılmaktadır,

sunuş yazısında gazetenin nasıl zor şartlar altında

Gazeteyi çıkarmak için bir araya gelenler ise şöyle tanıtılır:
"Gazetenin İmtiyaz Sahibi: Tüccarbaşı Hacı Derviş Efendi .
Baş yazar : Muiafferiddin Galip Bey
Fahri Katip: Faik Bey
Sandık Emini: Asım Bey
Üyeler: Asaf Bey, Cemal Efendi ve İrfan Beyler."
O devrin Rüştiye okulu Başöğretmeni Hafız Ziyai, Müfdü Ali Rıfkı ve Hilmi Beylerde
gazetenin yazarları arasındadır. İstanbulda öğrenimini tamamlayarak Lefkoşa'ya dönen
Boyamzade Şevket Bey ve Ahmet Bey 'de zaman yazarları arasında boy gösterirler.
Gazetenin baş yazarı Muzafferiddin
şöyle tanımlar:

Galip Bey ilk sayıdaki başyazısında durumunu

" ... Halkın arzusu ile, Tüccarbaşı Hacı derviş Efendinin imtiyazı tahdinde Zman
Gazetesinin hizmet-i tahririyesini kabul etmekliğim Dersaadet'ten (istanbul'dan) ta şu
cezireye kadar benim gibi bir acizi sevkeden, kuvvet-i dafie-i meyusiyet, hizmeti milliye
edinen cazibe-i memnuniyete münkalip oldum ... "
Gazetenin etkin yazarlarındandır Muzafferiddin Galip Zaman Gazetesinde yazmak
için istanbul'dan gelmiştir.Yaşamına dair ayrıntılı bilgiler yoktur. Kıbrıs'ta bir yıl kalmış.
Zaman gazetesinde şiirler, fıkralar, küçük öyküler, makaleler yazmıştır. Gazetenin 8 Ocak
1892 tarihli tarihli sayısında yayınlanmaya başlayan "Bir Bakış" adlı Roman da
Muzafferiddin Galip Bey'indir. Bu roman, Kıbrıs'ta yayınlanan ilk Türkçe romandır.
Gazetenin etkin gücü olan muzafferiddin Galip Bey 1892 'nin eylül ayında Kıbrıs 'tan
ayrılmıştır.
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Zaman gazetesinin
Paşa
·

Zaman gazetesi.

64

yayınlanmasına

öncülük

eden. Tüccarb.aşı Hacı Derviş

ZAMAN

NÜSHA298
25 kanun-i sani sene 313
Memalik-i şahane için onbeş
günde iki nüsha gönderilmek
üzere seneliği posta ücreti ile
beraberiki ve her hafta ayrı ayrı
isteyenleriçin iki buçuk mecidiyedir.
Banka lmayan mahhaller için
Osamanlı Yolları dahi kabul olunur.
Cezire dahili için bu sene icar ile
seneliği sekiz şilindir. Lefkoşa
için yalnız beş şilindir.

SAHİFE 1

Ramazanü'l-Mübarek
Mahal İdaresi
Kıbrıs ceziresi Lefkoşa'sında Sarayönü'nde
( Zaman Matbaası )
Umur idare ve tahrireye mutalık hususat
için sahb imtaz ve medir Saadetlü Ahmed
Derviş Paşa'ya müracaat olunur.
Dere edilmeyen evrak iade olunmaz posta
ücreti verilmeyen mektuplar kabul edilmez.
11 Şubat Sene 98

*

ilanatın bahr satırında iki
tekrarı halinde bir guruş alınır.
Dersadetinde Gül Efendi
Kütüphanesinde feruhat olunur.
<< Doğdu şark marifetten şems taban reman >>
<< Doldu bir nur hakikat ile ser-ta-ser cihan >'>
Haftada bir defa cuma günleri neşrolunur. Osmanlı ceziresidir.
Nüshası bir guruşedir.
Nüshası bir guruşedir.
Saadet mülk ve devlete hadım olsn erbab kılma sahifelerimiz açıktır.
İhtar
Abonelerin müddeti hitam bulan karin keramımızdan gazetelerini bila-fasıla almak
isteyenler yeni abone bedaletini arsal ederek idare hanemize malumat vermelidirler.
Son nüshasında veya daha evvel peşine cedid olmayan abonelere mezkur nüshadan
sonra gazete gönderilmeyeceği cihetle ( Zaman ) 9 tekrar abone olarak numara sırasıyla
okumak arzu edenlerin vakti ile yeni abone bedaletini arsal eylemeleri temenni olunur.
Makale-i Mahsusa
Mektep adadı Rifatlü Ali Rıza Efendi tarafından mürveddir. Saadetli Efendi
Hazretleri olduğuna göre bazıları ceride feridelerinin muharrirliğini eylediğinden bahs
ediyorlar imiş. ! Doğrusu ola idi. İhraz için saiden çekinmezdin. değildir. mafya ceziremiz
maarifi hakkında bir fikir beyan tarafından arzu edilende olduğundan hem o vatandaşları
alancı . Hem de mevzuat arzularını infaz etmek üzere ettiği bir iki sözü oldum ceride
feridelerinin bir köşesinde ihraz mevki ederse şerif !
Mektep Adadı
Muallim Naci Rıza
Ulu kadrini bihterin eder şahadet.
Muallim Naci
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Ömr-i celil ile memur olan iman için tahsil maarif dünyadan madurdur. Malumdur ki
maarif, insanın hem dünya hem ahrette saadet ve selameti esbab ve ve ihzar eden ulum
nakliye ve akliyenin heyet mecmuasıdır. Şu tarifi edince maarif bir saadet ve selameti sebeb
Türk'ü en demek olur. Mevcude içinde saadet, selamet Türk'ü veen husulete din İslam kadar
ve müşvik bir din yoktur. Tarih İslamiyete bie kere atf-ı nazar edince bu hak:ikatolursahaif-i
iftahartında şimdiki uruba medeniyet olan nice fazriyat ulum-ı akile nice imamları görülür.
(Abdülhamid) Han şahanenin en nekatında bile İslam karındaşlarımız saha-i terkide
büyük hutveler atıyorlar. Saadet velsa çalınıyorlar.
Hifaki ceziremiz İslamları kirvede kalmışlardı. Vatandaşlarım aziz kardeşlerim!
Sanayi ve ticaretimizi gindemn güne etnesi, gitgide fakir düşmemiz inanınız hep maarifin
fak:irdanındandır. Düşünelim ki Hristiyanlar bizden daha müstemid bizden daha zengin idiler!
Hükümet onları maarife terfiye teşvik etti de bizi etti ?! onlar mektep açtılar bize açtırmadı
mı?
Bizim ve celilesine rehber hür kanım olunca terkimize
Tarif ederiz hem onlardan daha ve daha ziyade edebiliriz.

hiçbir mana zuhur edemez.

Bizde hiç alem şayanın bu kadar vardır. Fakat yüzde bir iki nisbette olursa kafi midir?
sonra okuyalım da diyorum çocuklarımızı okudalım. Çocuklarımız mektep ihtidası da Allah,
Peygamber , Halife kelimeleriyle tarif edilebilen esastır İslamiyeti okuyup yazmakla beraber
okurundan giden sonra şu esasa müstenid olmak üzere dsaha başka bir tahsile arz ihtiyac
ederler ki o da kendimi temin istiklalleriyle beraber umumun saadet ve Türkiye'sine hidmet
edecek bir tahsildir. İşte cürnle-i -musaat Türk'ü gayet Hazret ( Abdülhamid ) Han olan
mektep adadiye-i şahaneye gerek terbiye gerek tedrisatı cihetle tamama mutabık bulmakla şu
maksad matlube kifayet-i eşkar olan mektep adadımızın kaoıları evlad bvatana daima açıktır!.
Terkipler ise eltaf aleyhiyeden memuldur : Biz elbirliği ileeder isek Cenab-ı Allah
meşmur kılar ..
( Zaman)
Muallim Efendi!
Cezireıniz maarifine dair bir iki söz zikri tasdik ve tahsin ederiz. Şu bir iki sözümüz
sizin edip bir muallim olduğunuzu gösteriyor. Gazetemizin muharrirliğini derahde ettiğiniz
hakkındaki sayme gazetemizin serluhasında muharrir bulunan meslek sadıkanesini takdir
etmeyen baz kimsenin hoşuna gitme bile bizim baş iftiharımızdır. Mektabiıniz hümmetalinizle
umumun itimad ve tevcihini kazanmıştır. Şimdiki halini görüp de eski şüpheleri zail olmayan
hemen kimse kalmamış hükmündedir. Evlad vatanın beyan buyurduğu usul
terkisini
müstaden tevfik ah taali hümmetiniz ile diğer muallim efendilerin verzeş ve hayretlerinden
ümid ve intizar ederiz .

HAV ADİS-İ MAHALLİYEYE
Mektep adadı şak:irdanından bi-kes ve efkar-ı fakiradan bulunanların da refikleri meşlu
yeknesak elbise eksası için olunan defterden ma-ba'ddır.
Guruş
Şilin
156 naklikün
-4

5 Azetlü Azat Efendi

2

-4
-4
-2

4 Hacı Halil Efendi
4 Lutf Azade Mükermetli Mehmed Efendi
3 Mehmed Efendi
2 Mükermetli Ahmed Mahialdin Efendi
2 Rifatlı Raşid Efendi
2 Hacı Mehmed Efendi
1 Mülazim Mehmed Efendi
1 Debbağ Hacı Mehmed Efendi
1 Şakirzade Abdülazim Efendi
1 Marangoz Hacı Hasan Eefendi
Bakkal Hasan Ağa
Haffaf Hacı Mustafa Efendi
Hasan Efendi
7

179

yekün

Yunan muhaberesi esnasında celb edilen telgraf-ı havadisin feruhat hasılatı olup
H.Mustafa Lütfü Efendi tarafından komisyoncu iş bu ananeye edilen:

7 309 Cumaen yekün
( Zaman)
Mebliğ mezbur ile on yedi Efendiye mecdeden elbise biçtirilmiştir.
Fakr ve bi-kes olan bu evlad vatanı böyle ayam mübarekte sevindiren hamiyyet- nedan
ahalimizin ne derecede nail musavbat olduklarını izaha hacet görmez takdim teşekkürat ile
iktifa ederiz.

Meclis-i Kuvanin
Meclis-i kuvanin güşadı takrip etmekte ise de tarih küşadı olan tayin olunmadığından
·ali-i cedidin vuruduna değin hiçbir tesbisarra bulunulmayacağı zan ve tahnin olunmaktadır.

***

Layiha-i Kanuniyye
Emval-i gayr-ı menkulenin yakında takdir-i kıymeti hakkında meclis-i kuvaninie bir
kıtaa layiha-i kanuniyye vuzu olunacaktır.

Muvasalat
Ceziremiz adliye müdürü Seyr Jozef Hacinson cenablarımn son Fransa ve Avrupa ile
muvasalat edeceği mütheberdir.

Tayin

3

İnşaat umumiyye dairesinden inşaat dairesine becayiş
biraderleri ve cenahları tayin olunacak:lan işitilmiştir.

olan musiv teba müdürü doktor

Erbab dirayet ve eshab efendilerden Fidani Efendi Zade Rifatlu Ali Mezani Efendi
bundan birçok sene mukaddim suretiyle Baf tabu dairesinde iki sene kemal-i sadakat ve
istikametle ifa-yı vazife-i memuriyet ederek emirlerinin hoşnudiyyet ve hüsn tevcihlerini
kazanmış olduğundan nu kere dahi mumi aleyhin kaza-yı mezkur tahkikat memurluğuna tayin
olunduğu hayr-ı mucib memnuniyetimiz olmuştur.

SAHİFE2

ZAMAN

Altıncı Trapzon
fırkası taburu birinci bulan müslazım terfi etmiş olan Kıbrıslı
azade Mahmut Supi Bey ikinci fırka-i müretteb sinib erken harbiyesi zabıtalığına nakl ve
aerfi ettiği orak manzur çeşm-i iftiharımız oldu. memleketimizin yetiştirdiği az kendilerini

.,, assa tebrik eyleriz.

***
Ceziremiz nurşidkanından olup der-saadet-i mektep aliyesinin Mahric Refik Efendi
Zade Mahmut Ragıb Bey'inkahpalarlığının tayin buyurulduğu vasl memnuyetimiz olmakla
:nuktedir hemşerinizi bilhassa tebrik ederiz.
Kıbrıs

ile lazkiye arasında bulunan telgraf hatta on iki gündem buraya bozuk

duğundsan muhaberat olmuştur.
Cazibemize lazkiye beyninde ceryan ederken gerek muhaberat-ı ticariye ve gerek
uhaberat-ı şairenin böyle sekteye uğraması erbab mersalhi edeceğinden mezkur hattı biran
.vel tamiri için mercanın nazar-ı dikkatini celb ederiz.
Mecanet kestane tahmi tevzii ziraat dairesinin Fransa' dan getirmiş olduğunu kestane
tehmini mecenet talebine daire-i mezkur tartafından i'ta olduğu istihbar kalınmıştır.
Tütün Zerai Celbi
Tütünlerin zerai ve toplanmasına vesaimuamele nazaret eylemek üzere haricden bir
:ütün zerai celb olunacağı müstehberdir.
ETMENLER
Şehrimizde okkası yüz para oldu elli dirhemlle noksanına satılmaktadır. Ahalimizde
zarurete devçar oldu hiç ortalığa bakmaz oldu. Hükümette kulaklara pamuk tıkadığından
· sitilmez oldu. Allah ahalinin yardımcısı olsun.
KAZA
Karyelerin biri bulunan karyesinde geçen cehar dağdan cisim taş koparak yuvarlamış
re o günde bir hane rast gelerek hanelerin nesfini harap eylemiş ağırca taş olmuş olur. Daha
aşağıda bulunan hanelere dahi büyük zarar edeceği şüphesizdi. Harap olunan hazinenin sahibi
diğer tarfta bulunduğundan hiçbir zarara dev-çar olmamıştır.

*
*

*
1

Ayasofya
civarında inşa olunmakta olan (Abanyanın) birinde işleyen abniyanın
eirinde işleyen amaleden İskeleli
Mustafa tahammülü edemeyeceği bir büyük taşı
dırmasıyla kasığından tehlikeli bir surette sakatlandığı müstehbirdir.
İnsan kaldırmayacağı yükün altına girmemeli.
Verka 1
elbanelerin tahirine mahsus verkader )Lekoşa Kaza Mahkemesi Nezdinde

__ ,,,

Sene 1897

:)

Lefkoşa ile Lefkoşalı olup garib na-malum miyanında Lefkoşa sakinlerinden İlkel namalum Hatice Ali tarafından
Lefkoşa sakinlerinden Ahmet Ağa Kara Ali tarafından
ehinize ikame olunan davadan dolayı 1898 senesi şehr Martın on beşinci Salı günü kabl-el
eval saat alafıranga dokuza işbu mahkeme nazdinde hazır bulunmanız emer ve hazır
unmadığımz halde zikr olunan tarafınıza artık haber vermeksizin davasını icra edebileceği
tar olunur.
Zikr olunan mezkur davasıyla fi 31 Kanun-i Sani Sene 92 tarihli olup talebinde
1clınmak şartıyla bulunan on iki lira ve tarih-i celbnameden akcenin tamamen değin yüzde
~••kuz faiz ve masraflarlan taleb ve etmektedir.
1898 Senesi batın ikinci Çarşamba günü tastir kılınmıştır.
- tar_

İşbu celbname yahud o avkatı tarafından imza edilecektir.

Lefkoşa
Kaza Mahkemesi
Lefkoşa Kaza Mahkemesi nezalinde nesi efendi huzurunda Ahmet Ağa Kara Ali
Lefkoşa Hatice Ali Lefkoşalı olup gaibbulunan vekili bugün meclis huzuruna gelerek vuku
ulan davasında müvekkilinin alacağı olan mebalığ-i malumenin zamanında ihrac ettiği
_dbnamenin ne yolda teblig edileceğinin beyanı için bir ömrün astarını taleb ve eylemiş ve
.fadesi alındıktan soma alehine ihrac olunan celbnamenin bir kıtaa suretiyle izbu kararın birer
ta suretinin Hacı Hasan Efendi ve birer kıta suretlerinin son ikametgahının ve birer suretinin
eclis kapısında olan levhaya ve birer kıt' a sure Hecinin Zaman Cerdesinin iki nüshasıyla
zalka işesiyle celbnamenin mezkureye tebliğ kılınmaz ad olunacağı ve mahkeme mazkur
sbu 1898 senesi martın on beşinci Salı günü rivayet kılınacağından işbu karar ile emir olunur.
24 Kanun-i Sani Sene 98
Tarih-i emir
Şubat Sene 98 tarihinde emir verildi

Lefkoşa
Kaza Mahkemesi
Mühürü

-----------
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Geçen sene meclis tastik olunan ahalimizin arzu ve üzerine bir veche alt tefrika suretiyle
rcine ibtidar oldu.
1898 Sene Kıbrıs
"Kıbrıs'da icrası ve bunlara Şair hususat zemininmde " Kıbrıs cezresi valilik ve
serdarlığı canib asilanesinden cezire-i meclisinin inzimam rey ve rızasıyla (Osm. Vasng) ve
is buyruylan kanundur.
Fi 2 Eylül Sene 1898 işbu kanun kıbrıs ceziresi valilik ve serdarlığı canib
ıslianesinden cezire-i mazura meclisinin inzimam ve rızasıyla bir veceatı ve tasis
__yrulmuştur:Fasl-ı Evvel
-Mukaddimeİşbu kanunda suret raht ve ifade-i mübarede aksi icab edmedikçe "kimisine" tabiri
;erek ve sirkat bir heyet suretinde bulunsun ve gerek bulunmasın herhangi heyeti (Osmanlı
'uslar) veya manalarım dahi (Havi )bulunacaktır.

"Arazi"
tabiri
işhar
ve
meşr
mahsulat
manalarım
dahi
şamil
ve
.vibulunacaktır." Alakadar" tabiri işbu kanuna istimlar arazı için olunacak tazminattan hisse
taleb ve bulunan işhas manasını şamil olacak ve bir arazice tesiri olan hak-ı tasrifi gaygı bir
aakkında alakadar bulunan bir kimse o arazide alakadar ad edebilecektir.

Boğaz içinde altın madeni Anadolu hisarıyla Kanlıca arasında bir altın madeni zuhur
eniğini yazmış ve buna dair baz malumat ve mülahazat dermisan eylemiş idik.
Zikr olunan madenin (Epece )ehemmiyetle suret zuhruna ve sahiplerinin icara ve icra
an keşfin tefsilatına dair destres olduğumuz malumat dahi bir vech zeyr dere ve tezbir
yleriz:
Maden mezkur kanlıca körfezinde merhum kazasker Tahsin Bey saha hanesinin arka
ehtindc ve kavacık çifliğinin cadesinin yolu üzerindeki bulunmuştur. Suret zuhruna gelince
13u taş ocaklarından der saadet kampanyasına satılmak üzere gösterilen iki numuneden
:ıirinin altın madeni felzatım hani olduğunu mezkur kampanya mühendisi tarafından beyan
Iunmasına medni kifayet hükümete aks etmiş ve tahkikat ibtidayeye balabetdar mahaline
emur-ı mahsus azamiyle biraz numunesi celb ve istihzar kılınmıştır.
Bu tedkikat neticesinde bir ikinci keşfin icrası kararlaştırılmış üzerine şahane
ipbaşılarından mühendis Fuad Bey mahal mezkure azam buyrulmaya zabıtasından jandarma
sınan Çavuş ile merhum maşarallihin versersinden afetlü Nazire Hamm ve daha bazı
· selerle beraber madenin bulunduğu mahale gidilip taşcı bir iki kişi celb ile meznur
:,ulunan bir yere bir buçuk karış bir mahal deldirilerek barutla bir hayli taş çıkarılmış ve
:natbaarnızca dahi görülen bir ufak numuneden nemayan olduğuna nazaret bu madenin
:=zerinde ufak ufak sarı renginde felzat görünmekte ise de bu madenin ve hali icra
lunmadıkça safiyet veya kestirilemeyeceği ve bu madenin makmul keşfi mutlaka suntaj
denilen emliyetiyle derece-i servet ve kesreti veya hudreti anlaşıldıktan sonra ve hal olunup
cinsiyeti tabyin edebilir ise de öyle üç ,beş taşın olunur oluk tecrübesiyle tezahri mümkün

3

lmıyacağı anlaşılmıştır.Fi -el hakika alem madeniyat müthasısları matbaamıza getirilen bir
:fak taş parçası üzerindeki felazatın bazısı altın olduğunu kestirebilmişler ise de her halde
zıakmul hafriyat icrasıyla bir vech mahrur madenin servet ve nudretini olukat anlaşılacağını
.yaneylemişlerdir .

.bah
Almanya İmparatoru Hazretleri tarafından Almanya 'da tahsil eder humayunda erken
biye ve zaifıni ifa ile ibraz besalet ve iktidar eyleyen zabitan Osmaniden on zate büyük
rütbedennişanlar ita edildiğini der-saadetten aldığı malumata itifat gazetesi yazılmıştır.

Gayret refikamızda görülmüştür:
Der-saadet sefırcedidi vasıtasıyla Yunan kralının ikinci oğlu prens Yorgi'nin valiliğine
...•yını istediği bundan on beş gün evvel [elgraf] gazetesinin uydurduğu bir yalandır.O
zamandan beri Taymis Gazetesinin gibi matbir gazetelerle tenzih olunduğu halde bunu
tenenni edercesine yeniden dermiyan etmek bedhualnlıkda [telgıraf] gibi bedhuahlara peyru
lmak arzusunu ısbat eder.
Osmanlı- Yunan muhaberesi için çıktı. Devlet elden kaçırmak için harbi ,zerbi göze
dı. zahiratde hakikaten de kazandı.Mazfur oldu.Bugün devlet hala teseliyadedir.İşini
eitirmedıkçe o asker bir adım geriye çekilmeyecek ve icap ederse yine harb edecektir.Devlet
yalnız tarafından değil umum devletler tarafından olsa da böyle bir teklifi hiçbir vakitte kabul

İşte az insanların son tebliğ istediği telğırafnamede buradadır.
"Yunan kralının ikinci oğlu Prens Yorgi'nin valiliğine hakkında Rusya'nın vuku
zulan taklikine Almanya ve Avusturya hükünetleri tarafından muhalefet edildiğine dair vuku
~-an
şayanın aslı yoktur.Çünkü esasen Rusya
tarafından böyle bir teklif vuku
--unamamış".
Bu miralayı kumandası altında bulunan kuva-i askeriye geçen gün muaslat ve şehr
ezkurı tahkim ve takviye eyledikten sonra yola çıkmıştır. hanın komandası altında bulunan
asatden çekilmişlerdir.

Makim kabil handeye ile ingiliz askeri arasdında şiddetli bir musadmada ifrat kabailin
muhacad şedidesine tab avar mukavemet olmıyarak telfal gelye ile firara meabul olmuştur.
Kabail-i merkumenin tedibi zamanında ingiliz hükümeti (Ahmed Abad)dan mahal
mezkure dört yüz nefer asker sevk ve izam olmuştur.
ZAMANIN TEFRİKASI 32
Saaka-i Sevda
Muharriri
Kıbrıslı
Sadıraldin
4

Fikri alman artık bu ne! bir insanı kovdukları vakt gitmez de it gibi peşinde mi
laşır? Pek doğru söylediniz zaten öyle bir itin ne ehemmiyeti olabilir?
_Biraz tereddütten sonra doğrudur diye Nihal'i tasdik etmiştir.Ve bir müddetcek buna dair
alemden Nihal'in sözüyle zerre kadar ehemmiyeti olmadığına ikna olduktan sonra kalbi
yatmışlar idi.Sabahleyin Nihal Fikri'yi bir takım ile iyice altetti ve komşuya gitmek için
üsade istedi.Almış olduğu mezuniyet üzerine kapıdan çıktı, gitti. bunu görünce ah
al'ciğim bilirmisin kimi gördüm?
_Ruyada mı beyim?
_Hayır bila rüyada
_Kimi gördünüz
_O edepsiz Fikri'yi
_[Müstacebana fakat hiddetle]ne diyorsunuz Fikri buraya mı gelmiş?!. ..
Evet!...
_ah aşkına
_Hayır almasan ciddi söylüyorum .gözümle gördüm.
_Hay rezil çapkın hay demek ta buraya gelmiş a! ...
_işte bende buna (tecib) ediyorum acaba burada bulunduğmuzu kim haber vermiş?
Galiba
_Hakikaten

.
akşam o kadar gazablandım

ki:Bana bir söz söylemiş olsa idi kendini

· · Iürecektim
_Ay ona nazar ehemmiyetiyle mi bakıyorsun onu insandan mı ad ediyorsun ?
_Vakıa keramet bir söz lakin rekabet sıfatıyla karşımda dolaşan bir alağa kızmamak elde
idir'Xiibi aralarında bir ceryan etti sonra bir müddette eğlendiler nihayet Nihal kalktı ayak
zzerinde fakat ile şimdi gideyim inşallah amcam gelsin de izdivacını icar etsin diyerek otelden
en,
;fuai-- Kurnazlık sayesinde her ikisini de yekdiğerine ehemniyetsiz göstererek yine dolabını
zevirmekte idi. Bu halde beş on gün daha geçti .Fikri yine paraları dağıtmış satmak için de
cbir şeyi kalmamış idi. Nihal Fikri'nin ahvalini gizlice anladıktan sonra annesine,anneciğim
e Fikri hazan rüzgarlarına uğrayıp da yapraklarını döken ağaçlar gibi soyuldu.Eminim ki
· -~ parası yok artık sadaldine intikam
zamanıdır.Evet bizi para ile bende etti.İntikam
anıdır.
a-- Evet kızım intikam zamanıdır.Gidelim.
®fil-- Şüphesiz anneciğim bir vesile bulmada çaresine bakalım gidelim.
İki gün sonra bir sabah vakti Fikri çarşıya gitmiş idi ki:Bunlar o gün fikirlerini Jale
-karmayı iyice tasmim etmişler idi.Bunun üzerine tedarikata başlayıp hane Faika kızı
atasıyla çaldığı liraları bir kazaya uğramamak için ince bir kemer içerisine koyup birleştirip
· ovnuna koymuştu.
Ma-ba'dı var.
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KISM-İ EDEBİ
Berlin 27 Kanun-ı Sani
Çin başı bozuklanndan
iye askeri gönderilmiştir.

bir kaçı bir Alman gemicisi katlettiler.

_undra 27 Kanun-ı Sani
Ceneral << Yatman Biriksi >>n biraderi
anında ceridelere bendler vermektedir.

Vüruk

Fa'al olduğu bir çok

Despotu

biraderini

müdafaa

_ - Kanun-ı Sani
Veba günden güne tezaid etmekte olup bu hafta zarfında ve fiyat sekiz yüz otuz dörde
Iiğ olmuştur.
Londra 27 Kanun-ı Sani
Fransız cenerali Mubarlı vefat etti.
lin 27 Kanun-ı Sani
Almanya gemicisinin fa'al katlinin mevsukiyeti resmen meydana çıkmıştır.
_ - Kanun-ı Sani
Geçen hafta zarfında vebadan bir çok hesap ve sekiz yüz elliyi metcaviz ve fiyat
'ubulmuştur.
is 28 Kanun-ı Sani
İki günden beri Paris'te asayiş bir kemaldir.
dra 30 Kanun-ı Sani
Mister Galadestun cenahları dün akşam fene halde rahatsız olmuşturlar: Kendi hususi
ctoru mütemadiyen yanında bulunmaktadır.
30 Kanun-ı Evvel
Meşhur cerrah Pean vefat etti.
ma 1 Şubat
İtalya hükümeti

derifus meselesiyle

hiçbir vecihle talki olmadığı hariciye nazın

~'1.1.Llıdan dermiyan edilmiştir.
ubat

Rusya

metbuatı

İngiltere

hükümetine

karşı

husumete

tekrar

ibtidar

eylediği

'gôrülınüştür.
2 Şubat
Hakim huzurunda davası fasl olunarak memuriyetinden

edilmesine karar verilmiştir.

1

Hukuk-ı Hilafet-i İslamiyye
Ve Meser ( Abdülhamid )Han'dan
<< Yunanistan tarafından ihtiyar ve icra edilen harekat mütcavezane ve matırzane
ible hükümetin arasındaki münasebet-i siyasiyye münekkit olmuştur. Yunanistan'ın deret seferi ile dahil memalik-i şahanede ki umum konsoloslarına Osmanlı toprağı terk
ylemeleri emr olunmuştur. Saltanat-ı saniyyenin Yunanistan'daki şehbenderleri dahi der
ete d,avet olunmuşlardır. Bu karara tevfıken Yunan tüccar ve tabası on beş gün zarfında
-Iet-i aliyye memaliği harcına çıkmaya mecburdurlar. Yunan toprağında bulunan teba-i
-smaniyye dahi ayn mühlet zarfında Yunanistan'ı terk edeceklerdir.
Yunan hükümeti bu nokta üzerine saltanat-ı siniyye safiri Asım Bey Eefendi'ye
erdiğin cevabnamede devlet-i aliyye namına verilen notanın havi olunduğu beyan tacible(!)
.12 ve dermiyanıyla beraber muhasemete Hükümet-i Osmaniyye tarafından sabit verildiğini · ce !- ısbata çalışarak ahval müthadise ve netayic muhtemlerden neşet edecek mesuleti
---:rinden atmak ve Avrupa'yıda bu vecihle kandırmak istemişse de muhaberenin
· cesinden de anlaşıldığı vecihle hiçkimseyi kandırmamış olduğundan balade beyan olduğu
ihle şevketli padişahımız Efendi Hazretler'nin bu babdaki mahanet-i siyasiyyesi ve iğimiz gibi- Avrupa efkar-ı umumiyyesine galebesi sabit oulunmuştur.
Şehriyar Muvaffakiyet Asyar Efendimiz Hazretleri'nin muvaffakiyat-ı saniyyelerinden
iri dahi memalik-i meftuhade bir idare-i müntazama tesis ederek ahalinin arz ve mal ve
arının hüsn-ü muhafazası emrindeki aradah saniyeleri üzerine bu görmüş olan ahalinin
ali cenah şemisine muharen mabin humayun cenah malukane ile mazmeye umumiler
dimiyle Yunan idaresinden şikayetle devlet-i aliyye idare-i adlesinde kalmalarını istirham
ylemeleri kazyasıdır. Ve keza İstanbul'a yalın ayak,başı kabak vürud etmiş olan Yunan
ma birer kat elbise-i makmule i'ta buyrularak kibar Avrupalı kıyafetine vuzu edilmeleri
- - erine memleketlerinde Yunan ordusunda görmedikleri bu şahane cenah zal alelhiye
iyeyi şakiraneye takdim eyledikleridir.
Veli Namet Padişah Dal Agah Efendimiz Hazretleri'nin bu muhaberedeki
affakiyet celilelerinden biri belki en mühimi dahi kumandanların ve bilhassa devleti Gazi
dhem Paşa Hazretleri gibi nam celatları -Yunanistan'dan başka- dünyanın her köşasinde
al hürmet ve muhabbetle takdis edilmekte olan bir zat hasafet sıfatı baş kumandan intihab
yurmalarıdır. Maşaraleyhim kumandan paşalar hazretlerine i'ta buyrulan üzerinde mersa
ah için laik değil mi? Haktaali cümlesinden razı olsun.
Devleti Adhem Paşa Hazretleri'nin canlı haritası makamında olan saadetli Seyfah Paşa
Hazretlertin'nin dahi mazhur oldukları sinye Hak-ı şayan tebriktir. Nasıl tebrik etmeyelim ki:
olan Prens Kostantin bile Maşaraleyhe Hazretlernin terfi buyrulduğunu işitince: <<
hudet >> mudasınca << Allah için bu rütbeye çok müstehaktır >> dediği feramuş edilir
' uadden değildir.Velhasıl sevgili Padişahımız Efendi'miz Hazretleri'nin bu muhabereye
zınvaffakiyat madde ve manuyaleleri kaleme tasvir ve tahrir edilecek kadardan daha
•....iyadedir.

Muhabereden ise Allah göstermesin devletimizin şems-i ikbalinin grube karib olduğu
':kar sahifası baz cihle-i nasa ve hatta ahval-i cihandan bi-haber olan baz sebkimgazan
emurine kadar ziyaret etmişti. Cenab-ı malik inayet celile-i semdaniyesi sayesinde bir
işah sayesinde bir Padişah Zaferpanahı Efendimiz Hazretlei'nin harben Yunan, siyaseten
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ütün Avrupa'ya galebe ederek ulu cehle kudret-i askeriye ve siyasiyesini intizar-ı cihanda
k parlak surette ısbat ve ilan buyrulmasıyla
Hak'la saltanat ne derecelerde ve mesun
duğu zahir oldu. Bunun üzerine iddiamızla ittifak ederek aleyhimizde neşr etmeye mütcesar
an nankörlerimiz fevlalade mahcub ve sarmasarı oldular. Hala bela-yı cinnetle meşuş
lanlar var ise onların da akıl serlikten olacakları derkardır. Çünkü bundan sonra onların
lerini itibara olacak kimselerin vüvudu metsur olmadığından fikir batıllarından feragat
cekleri zaruridir.
Şeriat-ı Garraya Temsk
Den
Ma-ba'd
"28"
-Sure-i Yunus<< Hakikat tevhidi ve şerk-i natık olan sabıka dahi kendi cümlesinden olduğu cihetle
an-ı müsticib fünun-ı hidayet ve arşadet ile meşhun bulunan bu Kur'an'ül-azim-el-şanın ve
eb Tali ve Takdis Hazretleri'nden başka halk tarafından iftira ve edilmiş bir kelam olması
sahih ve müstekim olmadı, ve lakin bu Kur'an'ül-azim-elşanın ve celil-ed-kadir, kendisinden
-.ukaddim alihim Salaval El-Rahimin Hazretleri'ne inzal buyrulmuş olan katib alehiye-i
eşhude üzerine tasdik.yani.Katib-i mezkureyi masdik ve ona mutabık,hatta kendisi maciz
imayla beraber katib-i maşaraleyha üzerine ve sahtına şahid, ve katib-i maşeraleyhada ısbat
, __ılmuş olan hakaik ve ve mefsil ve muzıh oldu ki bunda şüpha yoktur, yani: Kendisinden
üntefi ve Rab Hazretleri cenahında kain ve nazal oldu.>>
<< Yoksa merkume, bu Kur'an-ı azim-el-şanı Hazaret Mehmed Aleyh kendi
mdan iftira ve tasnifimi etmişlerdir. Habib zişanım ya Mehmed! Onlara söyle ki: eğer
u ben iftira ve ihtilak etmiş isem bu surette eğe bu davada sadık oldu iseniz siz dahi iftira
imak üzere belagatte ve hüsn-ü nazımda ve kuvvet-i manada bunun bir sure-i kasire etyan
· ! . Çünkü:Ve fesahatte sizde benim mişsalimsiniz,hatta nizam ve ibarede cihetle benden

eniz, bu halde siz de böyle bir sure getirin! Ve bu babda kendisinden istane etmek üzere
· ib Tali ve Takdis Hazretleri'nden mada her kimi isterseniz devet edin! Zira bunu atiyane
alnız Hak Hazretleri kadardır. >><<Belki merkume, Kur'an-ı azim-el-şanı işidir. Hayatını
bir ve onun şanına ihata etmeksizin ihata edemedikleri veyahud: Kur'an cahil oldukları ve
· olan zikri ihata edemedikleri cihetle hemen Kur'an-ı azim-el-şanı takzibe mesarat ettiler.
buki henüz Kur'ün-ı azim-i el-şanın te'vili kendilerine kalmamış, yani: Henüz te'vili vakfı
mani celilesi zahnelerine beliğ olmamış, yahud: Kur'an-ı Kerm'de gayube dair olan ihbarın
'vili henüz kendilerine zahir olmamıştır ki, onun sadık ve anlaşılsın! Yani: Bu Kur'ün-ı
· -el-şanı lafz ve mani itibarıyle olduğu halde merkume onun nazmını tedbir ve manasını
is etmeksizin ani masarat ettiler. Yahud Kur'an-ı azim-el-şanı ihbaratın vakıa mutabile
dıığunu kararen müşahade ve muayene ettikleri halde mahza temrid ve inatlarından dolayı
··~ tanzibden olmadılar: Habib Ekrem'im ya Mehmed: İşte karış, seni takzib ettikleri gibi
endilerinden mukaddim olan kesire dahi Peygamberlerini takzib ettiler. Hak ve Takdis
i:rrretleri de umum-ı merkumeyi ahlak buyurdu. Ümidimin dahi bu zalimlerin aakıbetlerinin
sıl olacağına nazar et! Yani evvel!>>
Ma-ba'dı var.
Atina Mektebi Adadı Memurlarından
Ali Rıza
KISM-İ EDEBİ
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Saadetli tulu' etti mübarek şehr-i güfran
İbadetli kıyam etti kemal ehli olan insan
Olur mesrur munafık olmayan insan
Zuhur ile olur mağfur hüdadan taleb güfran
Kılan içer şarap rahmet ve güfran
Eden istikşal değildir Hakk'a evvel insan
İbadet olduk ibadette kamu insan
Şerafetle saadetli sefa geldik mah güfran
Ve mesacid zikirle ma'mur mah güfran
Duhulünde zikretmemiz şefaat mahremi insan
Şefaat talebi senden ibaret ahaliçok insan
Huzur Rab ve etme güfran
Kabahat çok dini mümtaz diler güfran
Makam dergah aladeetme insan

Şehid
Yahud
-Osman'ın Yüreği
Kur' an-ı Kerim
kitaptır: Her insana için dışın öğreten, gökte, yerde, tende, canda bir yandan sızdıran. Bu
dır: Kavalını koyunlara söyleten, sürüleri akar sular kıyısında gezdiren.
· taptır: Her kişiye benlik veren yol açan insanlığın sergisine armağanlar astıran.

***
Resumat Emaneti Evrak Kalemi Müdürü
Emin
KISM-İ FENNİ
Ekalim Ünvanlı Makaleden Ma-ba'd
Ekalim Harenin Tesir Mezri:
Kimselerin memalik bardeden memalik Hazretleri mazr olup zayıf oldukları halde her
aletten salem olan işhas sahiyeye riayetle edebilirler.
Ve kadınlar daima beytiye ile meşkul oldukları cihetle hemen ıstarahat tame içinde
.unacaklarından erkeklere nispetle daha sahveletle ekalim ile intizaç ederler. Çocuklar ve
, yarlar dehşetle tehlikeye mahsus fakat ve sağlam çocuklar kalırlar.
Gıda Meselesi İse :
Memaik barde ve ile asla nispet kabul etmez bir haldedir. Memalik ziyade edilen ve
olunan maddeye memalik az ihtiyaç vardır. Memalik gayet vahim neticeleri verir
.
Memalik-i baretle veya memalik hicret veya seyahat ve doğrudan doğruya gitmek
iki memalikten hararet nokta-i nazardan ve üstünde bulunan bir memaliktede bir

4

üddet iskanı mutalık lazımdır. Fıransızların Cezair' e sevk ettikleri askeri bir müddet
ıransa'nın bulundurmaları ve İngilizlerin hand ve Afrika'ya sevk ettikleri askerleri mata
bte ve gazından bir müddet alıkoymaları arz olunan luzum mutalaka
Doktor Mehmed Bahaaldin

(ZAMAN)
Tabib bahaaldin Bey Efendi'nin iş bu nasalı fenniyeleri umum için mucib istifade
i.Juğundankendilerine teşekkür ederler ve devamlarını temenni ederler.

........•.....•......•........•.....................................•.....5 ,
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Ulum Ve Fünün
Mebadi-i Alem-i Servet Milel
Mütercimi : Mehmed Şerif
[ Geçen Nüshamızdan Ma-ba' d ]
İkinci Fasıl
Servet-i milel ile alem-i hukuk beyninde bir meşarkat tabiyye mevcut olduğundan,
alem-i hukuktan bi-bahre olan adam alem-i servete dair tamik mutalağa eyleyemeyeceği gibi
alem-i servete aşina bulunmayan kimsede alem-i hukukun ve hakaikine gasb vakıf etmek
derecesini bulamaz.
Alem-i servete milele mutalık mamulatın kafesi medeniyenin taht nüfuz ve tesirinde
ra olunmakla beraber medeniye alemi sevet temin ceryanı maksadı ile mevzuatır. görülen ve
hak temliğe verasete,vasiyete, terkatın mesavaten taksimine veya Hak ekber evlada merur
zamana vesaireye mutalık olan medeniyeyi vaz'a kanun, muhafaza ve tezyid servete en ziyade
sahvelet bahş olacakları mülahazasıyla vuzu etmiştir. Zira : insanın afif ve müstefim,
ukaddim ve tasrife olmasına hidmet edecek surette tanzim kılmak muktaziddir.
Mubadelattan münasebet hukukiyeyi tanzim eden hukuk ticaret, alem-i servet milelde
r-miyan olunan mutalaata vuzu ve tesis edilmiştir.
4. Alem-i servet milel ile alem-i siyasi beynindeki münasebet: alem-i siyasi, zaman ve
:nahlik ihtiyacına göre efradı ahalinin saadet ve selametini suret-i makmulede temine salih
lan teşkilat-i esasiyeyi tahri ettiği gibi, alem-i servet milelde daha umumi bir tarzda olarak
:ı:ıahzuratın kesret ve mebzuliyetini ve servetin taksimi ile ak ve hikmete tatbiken saf ve
stihlakına
teshil eyleyen tatbi eder. Binaenaleyh bu iki alemin gayeti birdir.teşkilat-ı
siyasetin hüsn tansik ve tanzimi mesainin olması ve müld sermaye olan tasrifin vukuu
,ulması yani istihsal servetçe terki yat hidvesi için ser-ta-kadimdir.
Hukuk-ı siyasiye mutalık bir kanun ahkamını neşr ve ilandan mukaddim,tezaid-i
servete ve saadet hal memlekete olan tesirini tetkik ve melahata eylemek lazımeden olup
rıkuk-ı umurniyenin tatbikatından ibaret bulunan alem-i usul idare dahi ayn rehber, hareket,

az eylemeye mecburdur.
5. Alem-i servet milel ile hukuk-ı düvel beynindeki bir münasebet: Alem-i servet milel
::ukuk-ı düvele bir esası-ı cedid vuzu etmiştir. Azmine-i kadimede ve hatta asr ahir erbab
em-i servetei anında münafaa ekvam yekdiğerine muhalif ve dediği gibi << Birinin celb
enfaat eylemesi diğerinin azrade zannolunur idi.
Erbab-ı alem-i servet, bu zehab aksi olmak üzere bir tacirin imtaa ve eşyasının baha-Ii
mı-aye muktedir olacak kadar maldar müşterilere mücaver bulunmasına merbut olduğu gibi
ak istediği eştatı yüksek fiyatla satın alacak ve mebaye edeceği şeyleri mebzuliyet üzere
endisine redarik vi it' a edebilecek derecede servet ve saman sahibi ekvam saire ile muhat
imasına bulunduğunu ısbat eylediğinden nas beyninde hükmüne girmiş olan<< Birinin kar
""kesbi diğerini izrar ile hasıl olur. red ile birine diğerini izrar eden adam kendisini dev-çar
eyler.>> Hakikatini kabul etmek maktizidir.
~n~
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Alem-i servet milel, bir şahsın ebnay-ı cinsini saadet haline merbut olduğunu ısbat
~..• erek, bin hüsn imtizac ve idame-i ceb ve medar olmak üzere,menfaat şahsiye kaidesini tesis
.e << Beranje >>nin << Nefsine olmak demektir.>> Kendini sevdirmek diğerlerine olmak
.._emektir.<< Malında olan beyt latifıni sadık manasını sadık teyid etmiştir.
Ma-ba' dı var .
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MÜTEVENİYYE
Akilane Bir Hareket
Bilmem okudunuz mu? Geçenlerde Paris'te namında bir arabacıya (Kredi)
_iyangosununbirinci ikramiyesi olan yüz bin frank isabet etmişti.
Bu bahtiyar arabacıya her taraftan tebrikler yağdığı halde o yine tarz-ı maişatını hiç
.:rğiştirmiyerek arabacılığından vaz geçmemiş kredi fınansiyeden yüz bin frangı alıp
lerine yerleştirdikten sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi yine arabasına koşmuş şunu,
u şuraya buraya taşımaya başlamış idi. Hatta şahsını bilmeden müşterilerim verdikleri en
enzi bahşişler bie kemal minede kabul ediliyordu. Arabacının makul olan şu hareketi bazı
endini bilmeyenler andına ve takibi-her dev-car oldu. Bunu arabacının berd-mayeliğine,
t tabana verenler bulundu. Hele geçenlerde umuma masup olarak nazr edilen bir paris
~etesi aracı yerlere batırdı. Kendi yemin mukader olduğu halde fakir arkadaşlarının alacağı
on kuruşa göz koymak ona söylemedik sözleri bırakmadı.
Gazetenin şu haksızlığı şüpesiz pek çokları da fikrinden geçmiştir. Belki bunu birden
zengin olan arabacının yüzüne karşı söyleyenlerde bulunmuştur. Hiç aldırmıyor.yine
.velki gibi işiyle-gücüyle meşgul oluyormuş. Şu hareketi ciddiden yaşayan takdiridir. Bir
une imtisal teşkil edebilir. Kendini bilmeyenler ne söylerse söylesin o şu yolda bir cevap
her zaman hak kazanabilir :
Yüz bin frank vakıa hatn sayılır bir paradır. Fakat artık kollarını göğsüne koyup ta her
en el çekecek kadar görünmeye sena bir servet değildir. Bu olsa olsa üç bin liralık kadar bir
-ı,:ı eder. İki üç sene sonra bu iki bin beş yüze iner. Halbuki çalışmayan, işsiz duran bu
da bin merak ve arzu uyanır. Her aklına geleni yapmak ister. İşimi terk etseydim tabiiki
de öyle olacaktım.
Yalnız ras olmalı da yemeğe başlayacak idim. Bir kaç sene zarfında yine evvelki gibi
parasız kalarak arabacılık etmeye mecbur kalacaktım. Fakat nasıl? El, ayak tutmaz, göz
_örmez, vücut rahata alışmış olduğu için, zahmete dayanmaz. Sonra sürünmekten başka çare

Ben böyle yapmak istemedim. işi bu elime bir para geçtiise kolum yorulmadı idi ya.
...ango çıkmasa isi yine zukuret kalacak idim. İyisi mi o parayı bir tarafa atarım. Her sene
ğım ben de birkaç guruş zam ederim. Elim ayağım tutmayacak bir hale geldiğim,
znıbtac-ı ıstırahat bulunduğum bir zamanda tabama muvaffık biryerde bir köşk alırım.
çeme şunu bunu ekmekle meşkul olur, bakiye-i hayatımı orada geçiririm. Evladlarıma da
raz dünyalık bıraktım.
Nasıl bu arabacı şöyle de bir cevap ile her zaman hak kazanmazmı?
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Doğrusu o ne kadar akıllı bir adam ise onu itham eden arkadaşları o kadar boş fikirli
.miş. Bu ne gariptir ki veya tesadüfle ellerine birden bire çokça geçenler ekseriya pek vahi
utalaalara dalarlar.
Para ancak bir mukabilinde kazanılırsa kıymeti bilinir. Alnının teriyle para kazanmış
ir adam için beyhude yere para sarf etmek kabil değildir. Ancak zaruriyesine luzum kati
gördüğü yerlere para verip mutbakisini her halde biriktirmek, muhafaza etmek ister. Mükafatı
lan para parmaklara serinlik verdiği halde kumarda kazanılan ise bilakis yakar.
Eğer kumar oynadınız ise bilmeniz lazım geleceği gibi oynamadınız ise oynayanlardan
5ğrenebilirsiniz. İnsan kumarda kazandığı parayı hiç luzumu olmasın sarfetmek için büyük bir
zrzu hisseder. Gelişi güzel onu istihlak eyler. Değil babalarımız : << Haydan gelen huya
gider»> derler. Bu büyük bir hakikattir. Hatta bütün kumarhanelerin yanlarındaki dükkanlarda
~yet gali feysal ile mal satarlar. Çünkü onlarca kumarbazların para kazandıktan soma para
sarf edecekleri ellerine geçiveren parayı hiç düşünmeden sarf edecekleri defaat ile teçrübe
edilmiştir.
Tesadüfen otuz dört numaraya konduğu için bilmem ne kadar para kazanan bir adam
artık bu kadar çok emek mukabilinde aldığı para nm suret sarfını düşünmek kabilmi ?
indeki paralar bir remzac cism ziruh etmiş gibi huzur ve eser bırakmaz bu adeta bir nevi
ettir ki havadan para kazananların hemen ekserisinde vardır, zan edilir ki herzaman böyle
laycacık para kazanmak mümkündür. İşte kumarın en müthiş bir ibtila halini alması bundan
eri gelmiyor mu ? Edenlerdeki merak mahza her zaman kazanmak arzusundan, ihtimalinden
iyor mu?
Zaten tesadüfen pek çok zengin olanların yere feda eder. Nitekim eski Romalılar
iyanında büyük bir mirasa nail oldukları deniz ortasında köşk yapması bir adet hükmüne
_ .rnıiştir. Deniz ortasındaki bu köşkleri bir nişane-i servet ad ediliyordu. Habuki bu köşkler
· bir halde bulunuyordu. Oturmak için değil para sarf etmek için yapılıyordu. Nitekim
di Amerika'da, Avrupa'da, Bursa oyunlarında pek çok para kazananların akıllara hayret
ek belahatler izhar eyledikleri görülür . Ferza bir Amerikali milyonerin yalnız bir balo
ek için bir milyonluk çiçek iştira eylediği yahut bir saksı çiçeğe bin lira verdiği her gün
pden olmak üzere gazetelerde görülüyor. Bu cemiyet-i insaniyye-i için en mazur
Iahattir. Parasızlıkta ukalalık etmek hiçbir şey değil asıl insanlık binlerce liraların karşısında
Iaınet-i akliyeyi muhafaza eylemektedir. Bu pek müşkül,pek haleb aram bir demdir ki olur
adamlarda vücuduna ihtimal vermek kabil olmaz.
Düşünmeli ki acaba şöyle yüz bin franklık servete karşı arabacı gibi hareket edecek
yada kaç arabacıya tesadüf edilebilir. Bilakis ekserisi<< Oh lanet olsun arabaya kamçıya
-yıe yan gelip oturayım. Şu taladan bir kam alayım ... >> diyerek hemen hava ve hevese dalar.
hücumda paraların bir kısmını alabildiğine yedikten soma biraz kendisini toplar isede iş
geçmiş bulunur. Havadan para yemek mukabilinde sarf edilen para gibi değildir.
Bu makule adamlar ellerindeki, avuçlarındaki parayı bitirdikten soma eski hallerini
iar. Şu hareketlerine nadim olurlar. Amana faide bir daha iş görmeyecek bir halde
nnurlar şu arabacının hareketi cidden takdire sezadır. İmtişale şayandır. Umuma bir ders-i
vermiş oldu. Dünyada yegane saadet,en emin masun , saadetle çalışmak,hakkıyla
~ak,sanatında
mesleğinde terfi etmek, mesut olmayı yalnız , mukabilinde kazanılan
...-..,hın beklemek olduğunu gösterdi.
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İnsan haydan gelen paraya gönül bağlamamalı. Bunu fazla bir şey farzıyla hatırdan
:ıkarmalı,kendi refah ve saadeti teminden sonra muhtac olanlarında terfiye haline
şmalıdır.

***

Servet Baki Değildir
Müsaid insan nelere mevaffık olur.Yüz çevirince para nasıl kolay gider. İşte dikkate
yan bir delil.
( Hamburg ) şehiri erbab ticaretinden nam zateak Şehir mezkurun en cehtli adamı ad
.unurdu. 1886 senesi zarfında ( Hamburg ) piyangosundan 105.000 ve piyangosundan
_.000 mark kazanmış idi.
Parasını artırmak için mamulat ticariyeye girişmiş ve on sene zarfında takmil servetin
ettikten matla başkalarının kendisine ettikleri parayı da gaib eyledikten, emniyeti ettikten
yı bu kara mahcubiyete mahkum olmuştur.
Sabah.
İLANAT
Çiftlik İltizamı
Poli çiftliğinin otuz hisse de yirmi altı hissesi Sabik maşlu demirbaş ile bin üçyüz on
senesi martından itibaren beş senelik kafalet matbire ile mart mezburk ibtidasında
bulduğu taktirde Poli kasabasında talebine ihale olunacağından talebi lanlar kazbe-i
r.ez.kfude bulunmaları ilan olur.
Mal Sahibi Vekili
Müftü Zade
Hafız Şefik
~~~-o
o~~~~
Cuma pazarı balık pazarı nam mahallede yargıcıbaşı Sarni Efendenin dükkanın
de Şişmanyan Efendinin yeni keşad ettiği dükkande yün ipekleri, makaralar
.ltirunmalar, iğneler erkek ve kadınlar için çoraplar, mendiller, babuçlar, ve çocuklar için
abılar ve erkek için ayakkabılar ve erkek için bandojla terlikler ve kadın terlikleri ve
a mamasil eşya-yı saire satılmakta ve keza erkek ve kadınlar için iç gömlekleri
ekler ve hırka ve gecelik entariler ve her nevi çamaşır kemal dikkatler ölçü üzerine
inden diktirlimekte olup müracaat edenlerin her halinde memnun kalacakları taahhüd
uyor.
Doktor Mehmed Bahaaldin Bey
Ayasofya mahallesinde Menteş Ağa Sokağında Fevit Efendi'nin selamlık dairesinde
et ederek her türlü dahili ve harici erkek ve kadın hastalıkları cilt ve frengi ve bel
uğu hastalıklarını yeni usul tedavi ile az zaman zarfında tedavi ve hergün sabahları
a saat üçten beş buçuğa ve öyleden sonra saat sekizden ona kadar hanesinde bulunur ve
kabul eder. Hanesinde ücreti bir şilin, çağrıldığı halde iki şilin, geceleri çağrılırsa üç
İş bu ücretlerin muayeneden evvel tediye olması lazımdır.

·······································································••ı
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Her pazar günü fakr kabul ve tedavi edilirse bunların ücüret vermeyecek derecede
atten fakradan bulunmalan meşruttur.
Ahmed Derviş
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12 Ramazan-ill Mübarek 395
Mahal İdaresi
Kıbrıs Ceziresi Lefkoşa'sında Sarayönü'nde
(Zaman Matbaası)
Umur idare ve tahriryeye mutalık hususat için sahb-ı imtiyaz ve medir saadetlü Ahmed
Derviş Paşa'ya müracaat olunur.

Dere edilmeyen evrak iade olunmaz. Posta ücreti verilmeyen mektuplar kabul edilmez.
4 Şubat Sene 98
"Doğdu şark mariffetten şems taban reman"
"Doldu bir nur hakikat ile sertaser cihan"
Haftada bir defa Cuma günleri neşrolunur. Osmanlı ceziresidir.
23 Kanun-ı Sani Sene 313
Memalik-i şahane için on beş günde iki nüsha gönderilmek üzere seneliği posta
·cretiyle beraber iki ve her hafta ayrı ayn isteyenler için iki buçuk mecidiyedir.Olmayan
alle için osmanlı pulları dahi kabul olunur. Cezire dahili için posta ücretiyle seneliği sekiz
. dir.

İlanatın bahr sarınnda
-- üphanesi'rıde ferhuat durur.

iki tekeriri halinde guruş alınır. Dersaadette

Gül Efendi

·- hası bir guruşedir/ Saadet mülk ve devlete hadım olan erbab-ı kaleme sahifelerimiz
/ Nüshası bir guruşedir.

İhtar
Abonelerinin müddeti hilam bulan karin keramımızdan gazetelerini bila-fasıl almak
sceyenler yeni abone bedaletini arsal ederek idare hanemize malumat vermelidirler.
Son nüshasında veya daha evvel peşinat tecdid olmayan abonelerce mazkur
üsbalardan sonra gazete gönderilmeyeceği cihatle (Zaman)a tekrar abone olarak numara
rasıyla okumak arzu edenlerin vaktiyle yeni abone bedelatını arsal eylemleri temenni olunur.

CÜMLE-İ SİYASİYYE
Aksa-yı Şark
Avrupa'da bütün ve matbuat-ı umumiye olan Çin meselesiyle iştigal ediyor.

1

Limanının Almanya'ya terkine dair çin hükümetiyle devlet beyninde akd olunan
ukaveleye Japonya devletinin itiraz etmekte olduğu der-miyan olunur.
Japonya aksay şark işlerinde kendine malun ve zahir olmak için İngiltere ile akd itifak
eye sonderece gayret ibraz etmekte ise de ingiltere'nin hakaret önünde Avrupa ittifak
vletinde dahil oldugunu ima ediyor İngiltere hük:ümeti aksay şarkda ticaret ve nüfüz
yasiyesini devçar şakte ettirmemek üzere mataded safain harbine azam ile netice-i hae
=rizar eyliyor.
Japonya devleti bütün donanmasını
eliyata ile çalışılmaktadır.

seferber hale eylediği gibi tersanelerinde

de

Velhasıl aksay şarkda ceng vecdal iştigal edip etmeyeceği meselesi ile iştigal edenleri
-iyadasiyle düşündürüyor.
Mesail mebhus Çin'in zararına olarak japonya devleti dahi dahil olduğu halde ise
.•... üdahale eder Avrupa devletlerinin temin menfaatlarıyla
sukunet pezir olunacağı
olunmaktadır.

HAV ADİS-İ MAHALİYYE
-Postahaneden Haklı Bir Taleb
Bundan evvelki nüshalarmızda defaatla zikr eylediğimiz ve cümle ahali-yi
iye'rıin hukuk zayalarına bir numune diğer olmak üzere - Rumların orak ve mukatibi
:nahallerine vaktiyle isale bir Rum mevzii bulunduğu halde - Türkçe mektupları mahsus bir
urun adım mevcudiyetini edebiliriz.
Bu irad zevaiden sırf nazarla şimdilik Hristiyanlara mahsus bir mevzii bulunduğu gibi
maaşla bir diğer Türk memurun tayini riyaset iadesinden umum tarafından taleb ve
enni olunur.

Mektep adadı şakirdaneden bi-ku ve efkar-ı fıkradan bulunanlarına refikleri siyak ve
için olunan mebalig ile bu mebaligi ita eden zevat keramın atiye dere olunarak tezbin
mafhiret kılındı.
Şilin
1) 5 Faziletli Müftü Efendi Hazretleri
2) 1 Saadetli Deniş Paşa Hazneleri

I) 1 Azaltu Sadık Efendi
1 Gazazzade Hacı Mustafa Lütfü Efendi
Faziletli hüseyin hüsnü efendi
5
Azatlu Hüseyin Ata Efendi
Azatlu Fdik Bey
Azatlu Asıf Bey
Yüzbaşı Rijatu Şevki Efendi
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5
Müjtüzade Ahmed Bey
5
Nazri Hüsün Efendi
5
Hakkı Efendizade Mahmud Münir Bey
5
Evkaf Tercümanı İrfan Efendi
4
Kıraathanesinden Asım Bey
4
Mühendis Salim Efendi
Rişadetli Şeyh Efendi Hazretleri
3
3
Fahri Bey
3
Tüccar Madibreden Mahmud Said Bey
3
Tahsildar Derviş Efendi
2 4- Topu Kitabı Aziz Efendi
2
Yorgancı Başı Sami Efendi
2
Cemal Bey
2
Kazım Bey
2
Gazaz Azat Ağa
2
Suvari Hasan Efe Ndi
1 4- Tüccar Matbireden Safet Efendi
1 4- Tüccar Matbireden Emin Efendi

1 4- Helvacı Zade Osman Efendi
1
Reşad Bey
1
Mısırlı Zade Ahmed Efendi
Tüccar Matbireden Hacı Yusuf Ağa
1
Mehmed Efendi
1
Tüccar
Matbireden Hacı İbrahim Efendi
1
Bakkal Hüseyin Efendi
1
Mutalib Zade Hacı Hasan Efendi
Bakkal Hacı Mustafa Onbaşı
1
Remzi Efendi
1
Muzaffer Bey
1
Terzi Ali Efendi
1
Defteralı Hüseyin Ağa
Tüccar Hacı Nuri Efendi
Fazı Efendi

159 yekün var.
aat-ı cedide'nin masarfat Magosa limanında tadhiri ve temyor yolunun inşası için
edecegi masraf yüz elli bin liraya tahmin olunduğu ve bunun sarfı için icab eden masaad
~iklat
nazaretinden taleb olunarak ceziremiz azalarının reyi dahi istihsal olunacağı

İnşaası
efkoşa' dan Dillirga ve Baf sentlerine memtid olan araba yolları bu sene mübarekede
lunacağı mevsukat istihbar kılınmıştır.
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Vapur ile barun ve cild ile madamesi geçen hafta Magosa'yı ziyaret ederek bedma
_yledikleri umumi barun tarafından beş ve madamesi tarafından on İngiliz lirasını Maraş
Hastahanesi'ne olunduğu iştilmiştir.

Cezire Tütünleri
Ceziremiz tütünleri bir haftadan beri ziraat dairesi tarafından paket derunlarından birer
a feruhat olunmaya başlanmıştır. Mezkür tütünler mahsulatından olup bu sene için
z üç yüz elli kıymekdarı hasıl olmuştur.

Rum madameleri tarafından ve tesaliye muhtacın Hristiyanesi için olunan atmış İngiliz
ıyla dört yüz liraya beliğ olduğu Rum gazetelerinde görülmüştür.

Hristiyan idare ve terbiyeler için tedabir-i lazımenin ithaazı hakkında kopmisyon mahsus
· aa ederek şehr halin birinci gününden itibaren bir mahal mahsus tayin eylemeye karar
ildiği işitilmiştir. addı şimdiye kadar yirmi yediye beliğ olmuş olduğu Rum gazetelerinde
üştür,

Mağrukan Vefat
Gemikonağı'nda Hristiyan'ın biri sekiz yaşlarında olan çocuğuyla balık avlamak için
carıyla denize açılmış ve havanın şiddetinden çocuk kaza denize düşmüş ve mağrukan vefat
. emiştir.

K.lisesinden bir çok eşya serfat eyledikleri için derdest olunan işhas aleyhlerinde kafi
-, dar şahadet olmadığı için mahkeme tarafından sebilleri tahliye olunmuştur.

Der-dest
Geçen nüshamızla telif olduklarına yazdığımız iki orman korucularının katili olmak üzere
..!..?Zallyalı Felbu Yüzbaşı Rifatlu Şevki Efendi marifet ile der-dest olunmuştur. Mahalli olan
esifte katil bir kişi olduğu ve çifte tehlike cinayet eylediği tayin eylemiştir.

Tuzla Kaza Mahkemesi
Yunan kompanyasının adına vapur ile ihraz eylemeye tasdi eden yetmiş beş İngiliz lirası
nakdi tediye eylemelerine ve silahların musadere edilmesine İskele Kaza Mahkemesi
dan hakim olunmuştur.

Magosa' da inkaz eden cezayede verilen kararlar:
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l.abtoz karyeli Ahmed mal-ı mesrukyedinde bulunduğundan bir sene hapsine,
_ ~ opcu Köylü Çoban Osman aleyhlerinde keşad olunan sirkatı
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ı tayin etmediğinden hüküm verilmiştir.

rtu karyeli mihail Hacı Dinteri'nin yerinde sirkat olarak iki keçi derisi bulunduğundan
sene hapsine
~dallar karyeli Ahmet Hüseyin yedinde sirkat olduğunu bilerek on dört koyun
ınıdurduğundanon sekiz mah hapsine
~an.ya karyeli hambi Hristofı Luiz'iyi tüfeğin ile katl edeceğinden diye ihafa eylediğinden
ay hapsine karar verilmiştir.
KaryeliAhmed Hasan katil olduğunu akrar etmesiyle on beş sene cezası.
atoz karyesinde davar sirkat etmekte iken çoban kendilerini gördüğü için tüfek ile cerf
iğinden yedi sene ve iki sene hapislerine hükm verilmiştir.
amahmud'u davar sirkatından kurtarmak için zabıta mahkemesinde verdiği şahadetin
mahkemesinden aksi şahadet vermesinden dolayı Sandallar karyeli Nuri beslemesi
ed'e yalan şahadetinden dolayı dokuz mah hapsine karar verilmiştir.
- de karyeli Mustafa olan sirkat maddesi tayin etmediğinden tahliye sebili icra
uştur.
Mağusa kalesinin hendek derununda bulunan işcar gayr-ı meşmureni kuru olan
arını feruhat ederek orman hasılatına sair ormanlar gibi icra olunması usul-ı ithaz
uş idi. Çünkü emsali görülmüştür buna meskur orman koruyucusunun ya malumatı
veyahut ceziyatından ad ederek korumuz parcıalarının hanesine taşımakta olduğu
:n1.;.!J£1Uerimiz tarafından bildirilmiştir.
Lefkonuk karyesinden 9 muhtar mühür ile mehtum ve 17 imzalı Magosa mevki
~danlığına
yazılan mahzurda karye-i mezbure ile polis çavuşu Şevki Efendi şu aralık
olunacağından asayiş-i umumiye pek dikkat ve her fenalığın o günü göstermesinden
· -i mevkumenin kemal hasbile birinden infıkan ettirilmesi ister ibaret olunduğu hakında
bulan memnuniyetin bir suret mefselesi matbaamıza dahi vürut etmiş ve Efendi
x.zminde bildiğimiz ve tanıdığımız ve müstekim bir zat bulunmasından ahalinin böyle celb
ediğinde bir müddet ahali namına temenli eyleriz.
Feciaten Vefat
Lefkoşa' da aşcı başı Hacı Ali Ağa geçen cuma akşını dükkanında oturmakta iken
· ten vefat eylemiştir. Allah taksiratını buyursun.
Geçen Nüshadan Ma-ba'd
Şu kadar ki o dehanı zikr olunan müddet zarfında her olur ise olsun horca
ermesine yahud dahil cezire de ruhsatyelü bir fabrikaya feruhat eylemesine müsade
;unacaktır.
Zikr olunduğu ve cehle ruhsatüyelü bir fabrikacıya feruhat olunan de hanın akçe dört
guruş resmi hükümete zari tarafından ve bulunacaktır.
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Yedinci madde mayin olan tediyesi üzerine tediye olunan o mahsus bulunduğu

,It iı ı un ziraat meclisinin malı olacak ve meclis-i mezkur o dehanı infa görüleceği vech üzre
eylemeye edebilecektir.
Ol sırf olunan kafe-i dehanlann asman hasılası ziraat sandığına irca kayd olunacaktır.
Sekiz madde dahil kıyılması mahsusat fi 29 Sene 1292 tarihli dehan nizamnamesi
·ı:::::ma
tasdir olunan yahud tasdir edilecek olan ruhsatiyetiz vilayetten istenildiği vakt
i~
ilir, şu kadar ki bir ruhsatiyetiz karesi edileceğinden ol babda altı mah ikdam malumat
esi lazım gelecek ve dehan kıyılmasına mahsusat ruhsatiyetiz tasdirinde yahud betkarar
de işbu kanun ahkamına husule götürülmüş dehanlann ziraat meclisi ile tayin
ağı bir ile kıyılması zamanında şeriat ve zikr olunan dehanın nizamesinin mezkur
yetiz tasairi hakkında olan ahkamını tensibi üzre tayin eylemeye olunan salahiyet

.· ·
I=

lıım::nesi olunacaktır.
Dokuzuncu madde işbu kanun ahkamına husula götürülüp tüccarca satılmaya gayr-ı
red edilenlerin yahud cezireden ihrac olunanların gayr-ı dehanların üzerine ziraat
ğına verdat umumiye hesabuna akçe dört buçuk guruş tedye olunacak ve işbu kanun
dahil cezirede olunan herhangi dehanı resmiden maaf kılar marası

Onuncu madde ruhsat verilen arz kıta'ları dahilinde yetiştirilmesibe icra-ı nazuret için
olunan memurin ile işbu kanun ahkamının infazınca devcar olnunur masaraf ziraat
~.isi tarafından ziraat sandığından tedye olunacaktır.
On birinci madde idhalatı üzerine alız edilmekte olan akçe üç guruş yahud valinin
m:;ısmı ceride-i resmiyetle beyannamesi emr edeceği daha ufak bir resm manzum tarh ve
lunacak ve mazkur resm manzum ile işbu kanun ahkamı mücib ve muktizasınca icra
ıaxran kafz-i tahsilat ziraat sandığına teslim kılınacaktır.
On ikinci madde zari dehan toplanmaya ve kurutmaya başlamazdan evvel vech laik
tayin olunmuş memur tarafından malumat verecek memur takiben muhtarın yahud karye
isyonu azasından birinin imzimam malunetiyle olan mikdar hahsulünü keşf keşf mezkur
emur ile muhtar tarafından imza olunduktan zari arkık hiçbir ruhsat ihtisal etmeksizin
rı:aomı toplamaya ve kurtulacağı mahale nakl ve kurutmaya serbest bulunacaktır.
Ruhsatiye bulunan bir zari yahud işbu kanun ahkamına tevfiken yetiştirilmiş mezkurla
ııııtub olan malumatı evel etmiş olmaksızın yahud mahsulun mikdar muhtemli keşf ve imza
41QI"IDazdan evvel toplar veye nakl eder yahud kurutur ise işlemiş olarak and nihayet bir lira
yı nakdi ifasına taba bulunacak ve harman hakkında edilmiş olduğu dehan Ali Tarık zabt
--~k
ziraat meclisinin malı olacaktır .
Şu kadar ki muhtarın yahud komisyon azasından birinin halinde karyenin vergi verir
urun intihab eylediği her hangi kimisine kaşf hususun icrasına memur tarafından teşrik
ilecektir ve şu kadar ki hiçbie dehan zari' bir vech meşruh mutalub olan malumatı
-......:.a.ı.vn sonra keşf matlub malumatı mezburenin itibaran üç gün tarafından icra kılınmadığı
- le mahsulünü toplamaktan men olunmayacaktır.
On üçüncü madde işbu kanuna vech laik üzre ruhsatiye olup kanun mezkur ahkamına
-, en bulunan bir zôri'n gayrı bir kimisine kurutulmamış yahud kısmen kurutulmuş dehana
3

ıınup da ona dair bir izaat veremez ise işlemiş olarak nihayet bir lira cezayı nakdi ifasına
bulunacak ve hakkında edilmiş olduğu dehan Ali Tarık zabt edilerek ziraat meclisinin
olacaktır.
On dördüncü madde her kim
Ruhsatiye tezkiresi verilmiş bir kıta arz dahilinde yetişdirilen dehanı iş bu kanun
.m&i1illına tevfık hareket olunan ahval ve ya sırf eyler yahud
Bir dehanı kaza kaymakamına tesliminden evvel eiçer yahud istihlak eyler veyahud
esine veya istihla müsaade eder
Bir dehanı altıncı madde ahkamına uzun ve tesliminden evvel ikinci maddeye olan
"yı arsın hududu harcına götürür ise işlemiş olacak her bir için nihayet bir lira caza-yı
di ifasına taba bulunacak ve hakkında olunduğu dehan Ali Tank zabt edilerek ziraat
lisinin malo olacaktır.
On beşinci madde iş bu kanuna olunacak bir hastaya tezkireleri valinin tayin edeceği
üzere tasdir kılınacaklar ve ikinci maddeye tayin olunan kıta arzı her halde
rmacaklardı.
On altıncı maddece << Ziraat sandığı >> tabiri bu veya sair herhangi kanun ahkamına

d her hangi surette ziraat meclisinin merakbesi ne vuzu olunan akçele manası haiz ve
bulunacaktır.
On yedinci madde ruhsatiye tezkiresi verilmiş bir kıta arz dahilinde yetiştirilen dehan
e arz istihal olunmayacaktır.
On sekizinci madde iş bu kanun ceride-i resmiyetle ilan olunacak bir tarihte ile destur
arak fakat beş sene müddet bulunacaktır.
On dokuzuncu madde iş bu kanun << 1798 Senesi Dehan Kanunu >> tevsim
unabilecektir.
İşbu sekiz yüz doksan yedi sene-i miladiyesi şehr martının on sekizinci günü meclisde
ul ve tasdik olunmuştur.
Katib-i meclis

s.ı .

Şerh - İşbu kanunun ahkamına fi 18

yıs Sene 1897 tarihli ferman kanunu hazmet mebi ile orzanı muvaffakat buyrulmuştur.

TEVCİHAT
Bağdat vilayeti defterdarlığına Trablus garb vilayeti deftarı saadetlü Hanib Efendi
buyrulmuştur.

4

***

Rütbe
Malumat gazetesi sahb imziyazı azetlü MehmedTahir Bey terfian rütbe-i sanye
-.ıırus Şam Gazetesi müdürü ve sahb imtiyazı Rifatlu Mehmed Kamil Efendi 'ye rütbe
buyrulmuştur.
Nişan
Matbuad Osmaniye'de meşhut olan hid.mat mebni Sabah Gazetesi sahb imtiyazı
mııırui Mihran Efendi Hayretlerine tebdilan ikinci rütbeden mecidi bu sene neşr olunan
gazetesi sahb imtiyaz ve muharriri Azetlü Mehmed Hulisi Efendi'ye dördüncü
~
nişan zişanları ihsan buyrulmuştur.

İkmal talim eden İdham Paşa Hazretleri'nin harblerinden on zabıta imparatoru
· dan zeraf nizanları tevzi ve ihsan buyrulduğu gazetelerde görülmüştür.

Humayunlarca istamalina luzum görülen fenarları tabiye edilerek icabı kadar her
ya makrur bulunduğu işitilmiştir.

İki yüz elli bin liranın ile bank Osmaniye'den istikrazı hususe müsade sinye hazret
yarı şayan buyurmuştur.

İle arasında karyesinde kul humayun kumandanı besalet ünvaru ferikan keramdan
• tlü Neşef Paşa Hazretleri tarafından bir takım tüfekler ile fışenkleri ve silaha sair elde
diği evrak görülmüştür.
Girid'in Nüfusu

ş

Fransız coğrafyanundan neşr eylediği bir istatikte ahalisi iki yüz yetmiş dokuz bin yüz
beş nüfusu olup bunların yetmiş üç bin yüz elli üçü İslam ve Hristiyan ve sair millet

uğu görülmüştür.
Zamanın Tetkirası 32
Saaka-i Sevda
Muharriri
Kıbrıslı
M. Sadıraldin
Ara sıra ah Nihal bütün servetim senin olsun gibi haykırıyordu. Haykıra haykıra
yurdu. Nihal biraz geçtikyen sonra açılmış Fikri'nin uykusundan istifade ederek çarşbım
5

gitmişti. Nihal'i fi el-sabık istikbal ile odasına götürdü. Nihal'in ilk sözü : Ah sana
izdivacımızı vaad etmiştim. İşte o günler tekerrüp etti ihmaline burada icra
ır. Gibi kalbine taze bir ümit vermişti. Bir kaç saat eğlendiler sonra Nihal yine
eldi. Lakin Fikri, Nihal gittiği zaman açılmış , Nihal'i aramıştı. Faika Hanım'ın cam
eğlenmek için komşuya gitti demesi üzerine yine uyumuştu.
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Vakıa bu söz doğru idi. Çünkü Nihal eğlenmek için gitmişti!...
Vakıa ki akşam oldu yine bir geceden beri bulunduğu gitmeyi tasavvur etmiş biraz
u tasavvuru sha-i icraya koymuştur. Gedai ruhi makamına geçen rakısını içmeye yavaş
~ kafi tutulmaya başladı. O sırada idi ki : Azın.etleiçeri birisi girmiş idi. Evet o Fikri idi.
görünce hemen şaşırarak bulunduğu yerden Nazarı'nı Fikri'ye atf edip kalmış idi.
e göz gezdirdikten sonra ahaliye döndü gözleri o arasında çarptı birden bire geriledi.
.....,..erini bir cani gibi açtı. Sık sık teneffüse başladı. Nihayet hucum ederek adete büyük bir
· irtikab etmeyi korumuş ise de yine nezaketi cevher namusu buna mana olmuştu.
ağzına oturdu Kalbi çarpıyor mefkuresinden saniyede bir türlü hayal , vehim
-.ryordu o gazabla gitmek için kalktı. Fikri kapı ağzından bulunduğundan yanından
ye mecbur oldu. Kemal sukünetle oradan geçti , Fikri ona atf-ı nazar ederek : Akıbet
~
geldin değil mi ? Elbet ecel seni çekip savuruyor diye mırıldanıyordu. Alçak en
_ et ta İskenderiye'ye kadar geldi. Zavallı Nihal'i talip ediyor rezil şüpesi, ki kendi hayatı
J f:ni dolaştırıyor. Sözleri söylüyordu. O hazırlığı düşünüyordu. Nihayet tahammülsüz
ııld:ri yumuldu.
Mutakıp Fikri'de kalkmış pürhiddet hanesine gelmişti. Nihal'i görür görmez ah Nihal
~

mü ? çapkın burayada gelmiş
- işi anlamış ise de bir tavr-ı mütacibane ile hangi çapkın?

··················

- [ Kemal tacible] ya!...
- Hakikaten hayatını eline almış arkamızda, önümüzde dolaşıyor. Evet onun ömürdar
IE£aıım parçalarım. Nihayet veririm.
- A, bey sende bir çapkının murdar kanına girmeyi , bir alçağın katili olmayı irtikabı
musun?
Ma-bad-ı var.
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<<ZAMAN>>
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TELGRAF
a 24 Kanun-ı Sani

Lord sahtekarlıktan dolayı mahkum düşmüş ve meclis-i adliye huzurunda tekrar
emesi icra olmak üzere iki bin liralık kefalet verilmiş.
24 Kanun-ı Sani
Vapura şangay'dan Nwyork'a sefer etmekte iken geçen Pazar günü sentmicel de gark
uştur. Yolcuları Kafası tahlis olunmuştur.
24 Kanun-ı Sani
Mister Dinsun Vefat etti
25 Kanun-ı Sani

İtalyan kuruvazurı <<Markopolo>> Çin sularına azimet etmek üzere emr almıştır.

25 Kanun-ı Sani

Olan neticesinden vukaad gelen halicanden dolayı İtalya hükümeti birinci sınıf redif
erini celbeylemektedir. Ve şuaralık dahi zahirenin gümrük adhalet resmini tenzil
S!.;.cmiştir.
- 20 Kanun-ı Sani

Şubat 98 tarihinde mahkeme-i cezaiye huzurun mahkemesi icra edilecektir.

- 20 Kanun-ı Sani

Paris'te namaişat icra eder yüzü mücavüz keser der-des edilmiştir.
Bu babda büyük bir vukua zuhura gelmiştir.<< leyli>> ve bir çok nemaişler vuku

~u

21 Kanun-ı Sani
Çin surlarına gitmek üzere dokuz Japonya harb safınesi gelecek hafta hareket
ektir.
- 21 Kanun-ı Sani
Fıransız harb safınelerinden ve Çin'e azimet etmek üzere emir almışlardır.
21 Kanun-ı Sani
Mister Galadestun gayet hasta olup hatta havanın letafetli zamanında bile dışarıya
tefric zamanında araba ile geçmeye muhtedir değildir.
21 Kanun-ı Sani
Japonya harb Çin sularına hareketi pek olduğu zan olunmaktadır. Çin meselesinde
· ere ve Japontya devletleri hakikatten hareket etmektedir.
İngiltere'nin Çin hükümetine para ifrazı hakkındaki ümit olmaktadır.
Hukuk-ı Hilafet-i İslamiye
Ve) (Abdülhamid) Han'dan
Ma-ba'd:

1

Emir-el -mumin imam-el-muslimin Efendi'miz Hazretlerinin mülk ve millete ve
· · ahal İslama etmiş olduğu bu hidmed mukaddeisenin hak şükranı ifa nasıl mümkün
ilir ? Cenab-ı hak, zat muvaffakiyat sefat cenah taçdarilerine bitmez tükenmez umrv

etler ihsan eder de zıl-ı zam humayınlarını üzerimizden eksik buyurmasın.
İlan-ı harb gecesi düvel-i mazumeye tebliğ olduğu balade işaret olunan noktanın
idir:

<< Der-saadet 18 Nisan>>

<< Bundan evvel ki tekgrafnameler madde Yunanlı'ların şehr hali dokuzuncu günü
-ı osmaniyeyi tecavüz ederek hatta huduttan iki saat ileride tespesini işgal eylediği ve
karakolunu topla terhip ve ve ( İsterunga ) karakolları ihrak ettiklerini ve tecavüz eden
Yunaniye'nin boru ile emirler verdiğini bildirmiştir. Sah ve mesalimetin devamı
mden hükümet sinye tarafından olunan ikamet mesaiyi ve medalikinin müdafaa ve
azası için ttedabir muktaziye ithazı emrindeki hukuk ve salehiyetin bir daha teyit ve
ile beraber vukuat ahirenişn bütün mesuliyetini bulunan Yunan hükümeti yerine terk

Devlet-i aliyyenin kendini muhafaza ve müdafa emindeki hukuk sacesiyle beraber asar
. esini izahardan geri durmadığı etvar sabirane ve ihtiyatkar anesiyle muhafaza sağlam ve
yiş-i umuminin nezd sultanan sinyeden ne kadar mültizam olduğunu bütün alem nasarında
bir süratte ısbat eylemiştir. Mamufıye dün gece telgrafla bildirdiğim ve cehle Yunan
muntazimesi beraberlerinde toplar bulunduğu halde ve ve cihetlerinden serhad-ı
....,n.aniyeyieylemiştir. Harb hala etmektedir. Hükümet hareket-ı tecavüz karaneye karşı
aza-i hukuk-ı ve memalik-ı osmaniye'nin taruzat-ı Yunaniyeden vekayesi zamanında
eden her türlü tedabir-i askeriyeye tevsil etmek üzere alasonyan orduyı humayınu baş
~danlığına
kıtaya i'tasına mecburiyet görülmüştür. Mezd safırhanelerinde
mılumadındırki sultan gerek girit meselesinde ve gerek bunun neticesinde zuhur yafına olan
et-i sahirede sallı ve asayişin devamım taht temine almak üzere son dakikaya elinden
her şeyi icra eylemiş ve bu babda düvel mazme tarafından olunan her türlü nekat ve
·• müsalimat karaneye memasat etmekten geri durmamıştır. Ancak hükümet Yunaniyye
düvel ile kattiyen kabil tevfık olmayacak bir cürret küstahane ile Girid'e asker
..-ı.1ermekten ma' da hududa dahi azim bir kara askeriye hükümet osmaniye dahi ziaat ve
memleketi ve umur ticariyeyi rahnedar edeceği meydanda olmakla beraber yine büyük
i,•alrnrlıklar iktiham ile redifesininehemiyetli bir kısmım silah altına davet etmek luzmunu
ııssetnıiştir. Avrupa kabinelerinin beyanat infamızı dikkate alarak mütheli oldukları hasais
edkarı icabınca harptan kafe-i mesuliyetin münhazaran Yunan hükümetine tevce
eğini teslim eyleyeceklerine emniyetimiz bir kemaldir Yunan' ilerin harekat hısmanesi
· e hukuk seriha ve meşruasım müdafaa mecburiyeti ile devlet-i aliyye bu defa harbı
ve ihtiyal eylemesi muhaza saltanat-i mukkaddes hukukuyla tamamiyuet mülkiyesini
11!lilIDI muhafaza ve aslına musteniddir. Bu cihetle Yunanistan bir müddet içinde Girid
=riresiyle hudud-u Osmaniyye'de bulunan askerini geriye davet edecek olursa intizar-i
da ısbat etmiş olmak için harekat askeriyesini tatil ve tevkif etmekten geri
yacaktık diğer taraftan dahi Atina Seferi Saadetlü Asım Bey Efendi Hazretleri
· stan hariciye nazrı atideki noktayı tebliğ etmiştir.
Ma-ba'dı var.
Şeriat-ı Garraya Temskden
Ma-ba'd
<<27>>
2

<<Sure>>
İş bu yahut bu huruftan mulif olan şey, veya bu sure veya Kur'an-ı azim-el-şan evvel
-i celil el-kadirdir ki kendisinin men men zil olduğundan asla şak ve şüphe yoktur.
- ,_., kemal vuzuhuna ve bir hanına mani akıl olan kimse had icaza olduğundan nazar-i
den sonra bunda asla ve iltiab edemez. İşte maşar aliye mütkine haddi yani : onları
ık'a hidayet varşat eder olduğu halde teyifınde derhat fasahat ve meratib belagatın
sasına olmuş bir kitap.
<< Evvel mütkin için hadidir ki gayb fakat delail katanın şahadetle iman ve salavet-i
fruzeyi ikame yani : tadil erkan ve adabına riayet ve efalinde ve fesad ve muhafaza veya
bat ve mübaderat veya eda, benim kendilerine i'ta ve ihsan etmiş olduğum zekat
fruzeyi infak ve yahut mutalaka ondan bir miktarım ve husnata i'ta ederler.>>
<< Ve keza Kur'an-azim-el şan evvel mütkini için hadiidirki sana ve senden
ddim olan enbiya-yı izama inzal buyrulmuş olan semluleye iman ve hrette dahi ikan tam
an eder yani:, inanırlar.>>
<< İşte memduha-i mezküre ile mevsus olan mükkin kamilin emirleri ve elnamları ve
· bulunan Vacib Tali ve Takdis Hazretleri haddi verşad üzredir. Ancak kemalal abdiye ve
et nail olacaklar bunlardır.>>
Lafzı fi alasıl masdur olup manası mmutlaka delalet demektir .Baz beyan ve tafsirlerine
bundan maksad: Matlube mevsil olan delalettir. Zira zalalet mukabili olup,zalalet ise
ubdan ibarettir. Bir de ancak matlubuna buna nail olan kimseye denilir. Burada mezkürun
.-ekine tahsis buyrulduğu,onunla ancak matkinin olacakları cihetledir. Binaenaleyh Kur'an-ı
-el-şan ile olacaklar, ancak aklını teşkil ederek ayet ve delail tenziliyle ve tedbirinde ve
icata nazarda ve tarifte istimal eden kimselerdir. Çünkü: Kur'ün+ı azim-el-şan,hafz sahte
olan geda makamında olup, geda-yı mezkürun halb menfaat olabilmesi sahtın husuluna
-- ·ekiftir. Bunun için diğer bir ayet kerimede Kur'an-ı azim-el şanın ancak şifaver hümmet
. zalmine ise hasar ve başka birşey ziyade eylemediği beyan buyrulmuştur.
Tekvi için muratib selase olup irtiba evveli: şarkdan tebri ile azab muhalidden
.iden ibarettir ki,bu mürteba. Mürteba-i sanye: gerek faal olsun ,gerek terk olsun mevcub
cemia siyatten ve hatta safairden dahi ictinabdan ibarettir ki ,bu da şeri şerifte dahi tekvi
arif olan budur.
Mertebe-i salse: Kendini Cenab-ı Hakk'dan meşguleden cemia eşyadan tezhiden ve
sudan inkita ile Hak secane ve Tali Hazretlerine ikbal ve tevcihden ibarettir ki, tekva-yı
· de bu olup; bu da tekva-yı müntehindir.
Ba' de mütkin kimseler olduğunu beyan ederek: Elzin yumnun alaya buyurmuştur ki,

maksad:Gayba iman ve haşr ve neşr ve hesan ve hazanın vaka olacağına itikad
erdir. Mütkin bu vecihle ve sefa vesna buyurduktan sonra yani: Cemia muhavfadan
et bularak nail olacakların ancak ibaret olduğunu beyan buyurmuştur ki,bu zümre-i
iyedenharcda kalanların erbab helak ve hüsran oldukları sabit olur.

:m.ıııı. "'

Bir kimse: Umur ve Kur'an-ı azim el-şanı lendine ve rehber ithaz etmez her hususta
·aı dini ve bed-hahôn muhini taklide ederse dünya ve ahrette felah bulmayacağı dünyada
Ahrette zebani ellerinde rezil ve rüsva olacağı derkar ve eşkardır.
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Avrupalılar terki Müslimin ise günden güne tedni etmektedirler. Bu surette Müslüman
amastan ise frenk olmak evveli ve fikrinde bulunan kafirlere ne demeli? Bunlara karşı: <<
>> demeden başka bir söz bulunmaz! Acaba vaktiyle zafir ihtiva-yı Müslimini şark ve
ve hatta Avrupa'nın kalb-gahına isal ederek bugünkü medeniyetin bir an evvel saha
olmasına ba's olan cunud mezfıre ve mücahitten mensure hep frenk miydi? Evet!
-~liıninin tedni etmekte oldukları münekker değilş ise de bunun da başlıca şeriat-ı garranın
ar altına alınmasıdır. İslam namını taşıdığı İslam sayesinde yaşadığı.İslam nametiyle
a:ııgu
frenkliği taklit ve tahsin eden ahal gafletini dünyave ahrette rezil ve bednam
er hale dev-çar laneti ve deşnam ve mazhiz, kalır ve intikam Rab-ül-nam olacakları
esizdir.
Ma-ba' dı var.
Atina Mektep Adadı Muallimlerinden
Ali Rıza
KISM-İ EDEBİ
Ramazaniyye

ey yaran
ımmaha
şaha
x ;rnııı aha
lim imsak

nacı
liın hemraz olalım mümtaz

:::1Wi1llill

iş edip ayam istikbalini
dine bilir noksanının kemalini
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:ıkına şehrah talebden gayret et kim nahs eder
:!ak gayretürane nihbet
·admazıyla ciğer hun olma elden koymada
"akd kıymetdar umrun hüsn istamalini
- a sabah haşreden bidar olur mu duymayan
evk na-ferdim dehrin zirbe-i igfalin
de ser-meset gurur olma gafil hud-perest
vr-i ikbalin düşün tufan azmi helalini
hidmet yadigar marifettir adamın
--steren ahlafa asar ulüvv halini
·arsa feyz marifettir dehrde hayat
inin ibka eden sermaye eclalini
~Jen alai şan millete tezbin eder
- ile dibace-i efalini
ğlamakla geçmede (hasbi) bahar umrum ah
--rmedim hala cihanın hande-i ikmalini

Şehid Yahud
- Osmanlı Yüreği- güzel köy! Viran olma sakın şu genç yaşta
ğlar kadar taze,otlar,pembe güller biterken ...
~y çobanlar!... Beni anın çoşkun sular başında
·aprakların arasında bir yavru kuş öterken ...
-:· parlak ay! .. Işığın sabah yolcuların gözüne
yerdeki köyü gece gizlemiştir mezarım ...
~~- yolcular!...Beni sorun milletimin
gündeki bir zelzele düşlemiştir mezarım ...
__,· Türk kızı ... Ey ana!( Sus!) sende duygu yok mudur? ...
ğlunu, bir genceyi kurban ettik çok mudur? ...
yana kaygu çıkmış şu vatanın yolunda ...
f Türk ... ey vatan!sen her bir yerden ölürsün.
--L-: Yeni ...Tatly ... Yanık sesler ile dolusun ...
·gi Gençlik .. .İstek ...Sağlık. ..Feda olsun yolunda
Emaneti Evrak Kalemi Müdürü
EMİN
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<<ZAMAN>>

SAHİFE
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KISM-İ FENNİ
Ulum ve Fünün
Mebad-i Alem-İ Servet Milel
Mütercimi : Mehmet Şerif
[ Geçen Nüshamızdan Ma-ba'd ]
İkinci Fasıl
Esas ad olunan<< Servet- milel>> nam telfıde <<Ahla.kiye>> den bahs bulunan eser
- ilinin bir kısmıdır. << Devserası >> [* ] dahi ünvanlı kitabında alem-i servet milel

et ihtiyareye beşeriyeye naziresinin tatbikatı hükmünde gösterir.
<< Deruz >> un dediği gibi<< Alem-i servet milel dahi, fazali ahlakiyeden müthedis
· d ile rezail ahlakiyeden netayic zarurriyesinden bulunan mazratı eylediği cihetler, alem-i
a malunatı bulunur.
Elhasıl alem-i ahlak hayrdan ve alem-i servet milel servetten bahs eylemesiyle alem-i
'et alem-ahlakın tatbikatından yani alem-i ahlakın mevki faale başka birşey değil.

<< Kasnüfun >>ve<< Ariston >> [ * ] gibi müdkidmin alem-i servet milel zert veya
·letin tahir-i esbib saadet ve istamal servet hususunda tevfık harekete matlar olduğu baz
nıkamda telekki etmişler. Asr hazır mehre-i erbab alem-i servetten mevsiv << Ruşe >> [* ]
konunca << Servetin şu ret istamail için katmanın vuza ettiği gayet esaslı olup alem-i
·eti alem-i ahlak ile birleştiren rabta mezküre sayesinde rehin rütbe-i berahet olmuştur.
em-i servet milel için alem-i hukuk beynindeki münasebet.
Cemiyet-i beşeriyye için her an keşade bir tarik mevcud olup buna edildiği halde nev-i
llS3D1D iktisab kemalet eylemesi.

[ * ] << Devserası >> 1754 tarih-i miladiyesinde ve 1836 da vefat etmiştir. 1806
inde<< Bahs>> nam eserini neşr edip buna<< Kuvvet-i ihtiyariyye-i beşeriyye ve asarı
nı telif arzusunda bulunmuş ise de ikmale muvaffık olamayıp yalnız kısın olanı teşkil eden
Alem -i servet milel >>i mevki intişara koymuştur. İş bu alem-i servet milel ve efkar
iayı muhtevi değil ise de vuzuh ifadeye ve metanet istintaca numune ithaz olunabilir.
[ 1 ] << Kesnüfun >> Kabl-el-milad << 445 >> senesinde ve<< 354 >>de vefat ettiği
· << Ariston>> dahi<< 284 >>ve<< 322 >> senesine doğru vefat eylemiştir. Bu iki zat
lerinde alem-i servete mutalık baz ahvale dair birtakım mülahazat saibe der-miyan
işler ise de nazar-ı dikkatleri servetin suret istihsalinden ziyade kifayet istimaline
'tüftur.
[ *] << Ruşe >> 1817 tarih-i miladsinde etmiş olup alem-i servet milele dair asar telif
iemiştir. Başlıca eseri<< Usul-ı alem-i servet milel>> unvanı tahtına olup üç cildi mevki
· e vuz'u ve bunlardan ikisi tarafından Fransızcaya tercüme olurmuştur. İfade ve beyan
rman her kaidenin bir çok ahval ve vaka-yı tarihiyyeye müstenid olması eser-i mezkürun ve
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idesini tezyid daha ziade asan olur. Şu tarik-i hukuk medeniye, hukuk-ı siyasiyye, hukuk-ı
e, hukuk-ı düvel, gibi hukuktan ibaret olup ana tabbin hareket bir vazife hükmünde
unduğu gibi, faide-i ulüvviyenin'de vasıta husuludur.
Binaanaleyh alem-i hukuk-ı hayru yani ifrat ile cemiyetin kenaletine mevsil bir rah
üstelümdir. Lisanında<< Rita>> Almanca ve İngilizlerce<< Lafzları hem tarik-i müstekim
de hukuk yani hem doğru ve hem de kanun manalarını tazmineder.
Rah müstekiıninde ve tabir ahirle alem-i hukukun eylediği taktirde kıta müsafa olunur
hakikaten faideli olan efal icra edilmiş olur.
Hak ve adalet ile faide ayn tavsiye eder ve Fransa hükmasından dediği gibi<< Faide-i
etin şekil surisi ve adalet-i faidenin şekl manuyisidir. >> Bu ikisinin yanında olamaz ve
_ Jet bir mebaynet görülür ise faideli bir iş yapılmak için hak ve adaletin tercihi lazımdır.
: adalet ve ahlaka megair bir şey hiçbir zaman hakikaten olamaz.<< Tasviri gayet faide
de hak ve adaletle megayirdir. >> Demiş ve tasavvur mezkı'.'ıru red ettirmiştir. Evvel bavul
eti tahri olup faid mutakiben zitadet husula gelir.
Malumat
Ma-ba'dı var.

--

DD
-- DD--Semaya Bir Nazar

·ya: Ecsam-ı basite getiren madde-i asliyye yani o cismi husula getiren zerreler bir cinsten

a ecsam-ı basitedirler. Gümüş,altın,gibi şeyler ki bunlar hal olduğunu vakt eczası
ilan altın gümüş olur.
-ahdeti: Pek iyi diğeri.
·ya: Ecsam-ı mürekkebe:Eczası ayrı ayn birtakım maddelerden ibaret olan ecsama ecsam-ı
ürekkebe tabir olunur. Cam,ahşab, ve daha saire gibi ki bunlar hal oldukları muhtelif bir çok
delere tesadüf olunur. İşte bu cisimlerin de birtakım hassaları vardır.
- · deti: Onlar nedir?
iya: Ne olduğunu bilmezden evvel kısımlarını bilmek lazım.
-ahdeti: Ohalde lütfediniz de bileyim.
iya: Havas-ı ecsam hususu umumiolur.
-ahdeti: Sözünüz izahata muhtac.
·ya: Peki havas-ı husus yalnız baz ecsamda bulunan hassalardır. Parlaklık,şartlık gibi.
/as-ı umumiye ise her cisimde mevcud olan hassalardır ki onlar da: Tenafüz, kabiliyet,
· am, temiz, kabiliyet tazyik hareket aletidir.
-ahdeti: Birader birşey anlamadım,tefsilat veriniz.
·ya: Tenafüz-cü havada iki cismin bir arada ayn bir mahal işgal eylemesine derler. Mesela
ya ile mumlu bir kadeh derununa parmak batırılır veyahut bir yuvarlak salıverilir ise
örülürki su kadehinin ağzından dökülür. Bu da işte su ile parmağın veya yuvarlağın bir anda
. mahali işgal edememesinden ileri gelir.
·ahdeti:-İkincisi·ıya: Kabiliyet-i inkisam- bir cismin bir çok parçalara ayrılmasına derler. Her nasıl olursa
sun küçücek bir cism milyarlarca paralara taksim olunur.
-ahdeti: Ne gibi?
·ya: Balfarz bir mendile bir damla lavanta dökülmüş olsa kokusu bir müddet o mendil
· den gitmez.
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Ay ne olur.
Ziya: Acele etıne canım şimdi anlarsınbak işte o koku dökülen damlanın parçalarıdır ki
ertsil ayrıldığı halde yine abayı devam eder.
Vahdeti: -ÜçüncüsüZiya: -Tahyir- bir cisminhavada bir yer almasıdır. Mesela bir ceviz hava içerisinde bir mahal
şgal eder ya
'ahdeti: Evet!
Ziya: İşte on tahyir derler. İşgal ettiği mahale de [Tahyir] namım verirler.

Vahdeti:

'ahdeti: .....
Ziya: Bir cismin kuvve-i cazbe ve defaa tesir ile açık açık turan icra-yı ferdiyelerini bilirsen a
-ahdeti: Evet:
Ziya: İşte o arasındaki boşluklara masamat ederler.bu da masamat-ı mahsusa gayr-ı mahsusa

zamlan ile iki kısma ayrlır.
"ahdeti: Peki,
Ziya: Masamat-ı mahsusa gözle görülebilen masamata derler. Sonra da bulunan masamat
_ i. Masamat gayr-ı mahsusada müşahade olunamayan itlak olunur ki onlar gözle görülmez.
Taş temyur üzerinde bulunan masamat gibi.
-ahdeti: Kabiliyet-i tezyik herhangi bir cismin sıkıldığı vakt küçülmesine kabiliyet-i tazyik
ler.
Ma-ba'dı var.
Katibzade M. Sadıraldin
MÜTENEVVİA
Okuyunuz
Bir bronşit ve nezle-i sadriye ve mezmin zekamından muztarib olanlara mahsustur.
edavisinde ihmal veya fena tedavi edilenbir nezle bazen bronşit tuhul eder. Bazen öksürük
öbeti o kadar sıklaşır veşiddet kasb eyler ki bütün vücut bi-tab kalır. Uyumak kabil olmaz.
- · ızlar pek zayıf vurur. Pek az bir ıztırabatı taz'If eyler. Ciğerlere fenalık arz olur. İnsan
b ve yorgunluğa dev-çar ve medavat edilmeyip bırakılır ise muntac olur.
Onun için pek müthiş hastalıklara sebebiyat verebilen nezle ile bronşiti henüz iken
al ehemmiyetiyle tedaviye çalışmalıdır. Fenalığı vahim bir hastalığa tebdil etıneden tevkif
eli. En emin tarik bronşit ve nezleyi henüz başlangıcında iken izaleye gayret eylemeli. Bir
ve kaşığı ( Koyu ) katranı bir kadeh suya veya içilmesi olan meşrubat saireye karıştırıp
· e bezlenin ve en eski bronşitin tedavisi için kafidir. Hatta kendini artık göstermiş olan
:m hastalığı bile bu ilaç vasıtasıyla kamilan tedavi olunabilir. Şu halde katran kolların
:kkülüne mana olur ve tabiatın yardımıyla hastanın kasb ifayet eyleyişi ümit edildiğinden
yade süratle vuku gelir. Bu suret-i tedavi sade ve hakikidir.
( Koyu ) katranı vasıtasıyla ümitsiz derecedebulunan birçok hastaların otuz sene
~ da ne kadar süratle kasb afiyet eyledikleri meydan sabuta çıkınca rekabete kalkışan baz
eler ismince meşabahten istifade ederek asıl ( Koyu ) katranı yrine kendilerinin husule
_ irdikleri satmak istiyorlar ve bu suretle hastaları igfal ediyorlar.
Fi-el-hakika katranın bir çok ünvanı vardır. En ala kartan hasıl eden çem ağaçlan
· ir. Musiv garyu dahi kendi ilacı için fiyatı pek çok gali olmayla beraber en halis
....._anını istimal ediyor. Halbuki baz fabrikatörler adi cins katranı istamal eyledikten başka
u daha pahalı satıyorlar. Lakin bunları ilacları hastalan asla şifayab etmiyor. Binaenaleyh
nşit.nezle teneffüs verem hastalıklarını tedavi ve şifayab etmek için ( Koyu ) katranı
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crabônelerden taleb edip verilen ilacın hakikaten bu katran olup olmadığına itimad hasl
eylemek lazımdır. Bunu anlamak için ise üstünde yaftede şu:
19 ru zakup Paris ibare bulunup bulunmadığına dikkat lazımdır. Musiv koynun
·' rikası 1869 senesinden beri Paris'in mezkur sokağındadır. Her şişenin üstündeki
.tikettemusiv üç renkte yani mavi,yeşil,
kırmızı mürekkeble
mailan mevzuı imzası
vcuttur.
Bu ilaç der-saadet ile velayat-ı şahanenin ha-cümle icrahaneleri ile icra dolaplarında
unur. Bunun bir mahsınatı da fiyatının. Her şişenin derunundaki bir litre su içildiği farz
.unduğu hald 12 ile 15 litre suya kefayet ettiği nazar-ı itibara alınırsa bu mühim ilacı istamal
cin günde ancak bir guruş sarf edileceği nemayan olur. Görülüyor ki fiyatın maddesi dahi
anın istamalini herkese tamim edebilecek derecede medar olmuştur.
İkdam
<<ZAMAN>>
Yalnız öksürük hakkında bu noktaya dikkat lazım olmayıp her ne türlü ve her ne kadar
ve hafif bir har marz dahi olsa hemen bir tabibe koşmak<< Küçük iken öldürülmelidir.>>
- · de-i hakimanesince lüzumdur. Şimdiye kadar parmağa iğne batmakla edilen gangıran (
-5:rümek ) olup dğüştüğü defaatla işitilmiş ve bir bel soğukluğu hastalığından edilen
alden ve yumurta gibi en nazik müthiş husule gelerek abada nicelerini sürükleyip
_5türmüştür. Bundan fazla olarak da birtakım kocakarı ilaçlan vecihle nasihatıyla kurban
_ en bi-çareler had ve hesaba sığmaz. Dünyada her meleğin bir maliği bulunduğu gibi her
leğin de bir müntesibini vardır. Bugün bir diplomata bir nasıl terbiye edilir denilse tabii
.aptan aciz lalır. Onu erbabına sormak ve o yolda icra-yı etmek lazım gelir. Bir çiftçiye de
t hakkında bir fikir sormak ve yapmak lazım olup ticaret veye mimari için asla müracaat
emelidir. Ve keza mevzuı olan emraz hususunda da Ahmed Mehmed Ağa'ya, Ayşe,
.mııa Hanım değil bir tabibe müracaat etmek hastalığın neticede vereceği fenalığı henüz her

- lü

'asait tedavi mümkün iken çare bulmak hemen herkese farzdır.
Düşünmeli ki bir tabib hayatını tahsiliyle greçirmiş << Nasıl olup da adi bir adam
muktedir,malumatlı olur. >> ( Ben filan şeyi yaptım da iyi oldum sen de yap ) gibi
atlara aldananllara daima acınır. Her bünye bir değildir. Herkeste aynı usul tedavi icra
nnmaz. Mesele aynı hastalık için Ahmed'e verilen ilaç Mehmed'e verilmez. Verilse bile
ehmed'e verilen miktar Ahmed'e verilmez. Bunları bilecek,anlayacak hekimdir. İnsan her
an ve hatta en ufak ad ettiği meselede bile kendi kendine tedabir yapmamalı,yapacağı
ir hekime müraccattan ibaret kalmalıdır.

iLAN
-Doktor Mehmed Bahaaldin BeyAyasofya mahallesinde Menteş Ağa Sokağında Paid Efendi'nin selamlık dairesinde
et ederek her türlü dahili ve harici erkek ve kadın hastalıkları cilt ve frengi ve bel
uğu hastalıklarını yeni usul tedavi ile az zaman zarfında tedavi ve hergün sabahları
ka saat üçten beş buçuğa ve öyleden sonra saat sekizden ona kasar hanesinde bulunur ve
sıa kabul eder. Hanesinde ücreti bir şilin, çağrıldığı halde iki şilin, geceleri çağrılırsa üç
dir.
4

İş bu ücretlerin muayeneden evvel tediye olunması lazımdır. Her pazar günü fakir
ul ve tedavi edilirse de bunların ücret vermeyecekderecede
hakikaten fakiradan
'unmaları meşruttur.
Ahmed Derviş
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5 Ramazan-el Mübarek 315
Mahal İdaresi
Kıbrıs Ceziresi Lefkoşa'sında Sarayönü'nde
(Zaman Matbaası)
Umur idare ve tahriryeye mutalık hususat için sahb imtiyaz ve medir Saadetlü Ahmet
Derviş Paşa'ya müraacat olunur.

Dere edilmeyen evrak olunmaz. Posta ücreti verilmeyen mektuplar kabul edilmez.
28 Kanun-i Sani

Sene 98

"Doğdu şark marifetten şems taban reman"
"Doldu bir nur hakikat ile ser-ta-ser cihan"
Haftada bir defa Cuma günleri neşrolunur.Osmanlı
19 Kanun-i Sani
Sene 313

ceridesidir.

Memalik-i şahane için on beş günde iki nüsha gönderilmek üzere seneliği pasta
- etiyle beraber iki ve her hafta ayrı ayrı isteyenler için iki buçuk mecidiyedir.
Banka olmayan mahalleler için Osmanlı postaları dahi kabul olunur. Cezire dahili
cin yalnız beş şilindir.
İlanatın bahr satırında iki tekrarı halinde bir guruş alınır.
Der-saadette Gül Efendi kütüphanesinde feruhat olunur.
Xüshası bir guruştur I Saadet mülk ve devlete hadım olan erbab-ı kaleme sahifelermiz açıktır I

_.;üshası bir guruştur.
Merhaba Yaşhar Ramazan
Mağfiret-resan
Makeme-i şeriyye canib alisinden ser-fesadı olan alem-i mahsus mucibince geçen
azar ertesi günü ,tekamil salsin itibarıyla şehr-i ramazan itibar edildi Ahal iman yine bu
sahr-i mağfiret nişanın müsteğrak feyusat bi-payam oldu şerif olacak böyle mukaddese de
üşahedesi tesir imkan olan gayet ulvi gayet nurani hal iştimal eyler görünmeye başlamış ve
ahali kah istigfarı olmakta bulunmuştur.
Ümmet-i haciye mumınıne bir şahr-i mağfiret ve necal olan şu şahr-i güzidede
.ıh.alimizinşerifaya masarat feriz dünyaya itinaelhak şayan tahsin ve tebrik olup ulu cehle
medavemet ve ilahiye verzayali hilafet-i panahiye ahval ve efalden mecanbet eylemelerini
ıilhassatemenni ve tevsiyeye mecasret eyleriz.
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Hemen cenah tertib şahur vesının halife zemin Müslimin olan şevketli ,kutretli
sultanımız , sultan (Abdülhamit) Han Saru Efendimiz Hazretlerini ve idal nice şehur
mübarekenin idrakıyla eylesin.
Amin
Ramazan-ı Şerife Mahsus
Meselesi en büyük şah yaden olup gerek sıhhat halinde ve gerek hal marazda vücudu
Mahafaza için itina ve dikkat edilmesi lazımdır.
Muşrif olduğumuz Ramazan-ı mübarekte on beş saatlik açlıktan sonra iftarda harcan
ir kabarcık teşkil edinceye kadar ederler herkesin nazar-ı dikkatini çar par bunlar zannederler
· o kadar yemekle vücutları kuvvet bularak bir ay zarfında badeniyye uğramayarak etmiş
lurlar halbuki o kadar ile on beş saat hal suki'ınetinde kalmış bir maddeyi yormak ve hazım
· in en birinci vasıta olan ve hemen onsuz hazım mümkün olunur. Ve malumdur ki bir
· lemek için kazaganının yanması lazımdır. Tabiidir ki kazagane mide ve bağırsaklarda hazım
olunan vücuda muhtac olduğu gıda bu suretle terk olunarak idame vücud mümkün olur. Eğer
hazım olursa tabi ı vücud istifadeden mahrum kalır.Gıda tabiri her ne olursa olsun mideye

giden denenez.Vücuda luzumlu olan kuvvet maddesi demekle ancak iflıah edileceği üzre azot
·e karbon 18 gram azot maddesine muhtactır.Ve itame-i hayvaiyede bu madde balık dana ve
toyun av etleri süt ve yumurtada ziyade bulup batiyeden de ola mercimek ,nohut fasulye ve
sırasıyla bulunur. Bir insan bir koyun yemeye muktedir dahi olsa vücud yalnız on sekiz gram
azottan istifade eder fazlasıyla harca def olur o halde fazla yiyerek mideyi şişirmek neden
:azım gelsin ve bu miktar riyazet ile mütnasıb olup necitesi denek olan ihtrak fali vücudda ne
kadar az olursa bu mikiktarda o nisbette tenaku eder. Memalik harede bu faal az olduğundan
tabii bu miktar daha az olarak vücuda idhal edilse yine zayaat tazmin ve vücud muhafaza
edilmiş olur. Birde malum olduğu üzere insan sıcaktan soğuğa ve soğuktan sıcağa girmekle
nasıl meteir olursa mide de haranda olmakla o yolda mütesirolur. O halde her zaman iki kab
. emek yemek matadı olan bir adam ramazan-ı şerifde beş kab yiyecek olursa tabii değiştirmiş
lacağından elbet rahatsız olur. Bununla beraber Cenab-ı Hakk'ın orucu müslim kullarına farz
edişi senede bir ay olup midelerini dinlendirmek ve bu vesile-i hasne ile sıhatlerini muhafaza
etmek için olduğundan şu kanun alehiye tebyit için de yine az yemek lazımdır.
Birde adet olduğu üzere öyle onbeş kab yemek yemek mideye mızır olup üç nihayet
ört kap ile etmek sevabdır. Mesela bir çorba bir et ve birde sebzevat ile bir tatlı vücudun
daima muhtac olduğu ve istifade edeceği bu yalnız akşam yemeğine mahsus olup sahurda
çorba ve tatlı edilerek bir at ve sebze ile iktifa etmek lazım gelip dahi bir buçuk saat kadar
sonra yemek ve daha alası şerifteki -umum mum.in için bir talavet mukaddes ve latif olan ukabeleyi dinlediğinden sonra yemek vücud için ne kadar nefsai mücibtir.
HAVADİS-İ MAHALİYYE
( Leymosun kasabasından icra kılınan )
( Şehr ayin meserret karin )
Veladet pür-meymenet hazret hilafet penahiye musadıf yevm gecesi şerif ve
:ninaresi kanadil serya meşil ile tenvir ve tezyin edildiği gibi Leymosun eşrafından Rifatlu
cı Hafız Raşid Efendi'nin haneleriyle müthizandan Hüseyin Efendi'nin dekan ayat
smaniye mütadide ile tezyin vezvar karam kabul olunarak cihlesi azaz ve takrim olunduğu
e Tatlıcı Ahmed Ağa'nın dekan ile kasabanın şair tarafları donatılmış ve çalgılar marş
Hamid ile hubur olmakta bulunmuş idi. El hasıl Ahali-i İslamiye'rıin yüzlerinde nur başaşet
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eman olduğu halde böyle ayam mesudeye şeref idrakları hayriyesine (Padişahım çok yaşa)
tertıl ederek şahr ayin meserret karin icra eyledikleri Leymosun muhabirimiz tarafından
yazılmıştır.
EŞ'AA
Ceziremiz el-hikam tayin buyrulduğunu nüsha-i sabıkamızda beyan eylediğimiz faziletli
ecih Efendi Hazretleri'nin işbu ramazan-ı şerifın onuncu günü Kıbns'a der-saadetten
hareket buyuracakları maşaralih tarafından mevrud muhrat hususi yede izbar kılınmıştır.

TAYIN
Haylı müddet gazetemizin hüsn ifa rtmekte iken muharan umür zabtiyede istihdam
lunan Abdülkadir Efendi'nin umür memuresinde ibraz eylediği hidmet müstekmanesine
ükafaten bu nahiyesi müdürlüğüne tayin kılındığı vasıl semal memnuniyetimiz olmuştur.

Cezire-i resmiyeden menkuldur:
1895
Senesi Marif Kanunu
98-897 Sene-i tedrisiyesi tarafından fi 2 Haziran Sene 1877 tarihinde tayin olunan
mektuplara ilaveten karyelerde hükümetten olur. İslam mektupları açık bulunuz. Canib Ali
vilayetinde emir buyrulmuştur.
-Lefkoşa Kazası-

-Tuzla Kazası
Lefkra
-Leynosun KazasıMaly
Mağusa Kazası
-Paşaköy
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<< MEKTEB ADADIMIZ >>
Malumdur ki mektep şakirdanına yeknesak elbise aksa ettirilmesi onların tahzib-i
rarına hidmet ettiği için her yerde bir usul mehasen şamildir. İşte mekteb adadımız malum
· Rafmetlü Ali Rıza Efendi şu cehtide nazar-ı itinaya alarak umum şakirdana memalik-i
e adadılarına mahsus siyak bahında elbise yaptırmaları hakkında teşvikat ve tenbihat
- asebete bulunduğu gibi hakikaten fakir olup da yaptırmaya gayr-ı muktedir bulunanlar
ve maarif pürveran ahalimizden toplayarak bunların da aksasıyla önümüzdeki ayd
übarekede mahzun bir ağlamamaları zamanında Maarif-i İslamiyye iza-yı keram ile baz
beran ahalimize müracaat eylediği ve kifayet zevat tarafından ulu cehle kararlaştırılmakla
iletli Müftü Efendi Hazretleri'nin taht ritaset aliyelerinde bie komisyon teşkil olunarak
a ibtidar kılındığı samaris memnuniyetimiz olmuştur.
Trabzon vilayet celilesi Handan Aşar Efendi Hacı Memiş Paşa Zade Saadetlü
yman Mesud Paşa Hazretleri'yle muitinde bulunan salise nabi ve der-saadet birinci sınıf
erinden Faziletli Hasan Fehmi Efendi bu haftadır saadetten verud Fransız vapuruyla bir ay
lihat ceziremizin Lefkoşa kazasına eylemiştir.

Lefke nahiyesine tabi karyesinin iki saat badu mesafesinde mandıra derununda
ca beş yaşlarında bir Hristiyan çocuğu ateş ile oynar iken keza elbiseleri ateş alarak
ıtarken vefat eylemiştir. Çocuğun ebeveyini çalı getirmek üzere mandıradan
aşmışlardır.
Katl
Merataslı yani, yorgi nam orman koruyucuları üç gün makdim lazanya yolunda
1 bulunmuşlardır. Sebeb-i cinayet bir fasul orman kolcularının maamalat şedidelerinden
vuzu kaziyesi zannolunur.

Polis zabıtalarının bedma icra-yı vazife zemininde uzrak mahallere gidecekleri vakt
nr olunan malum iki tekerleğnden ibaret arabalar ile sefer etmeleri Lefkoşa polisi
andanı tarafından hükümete teklif olunduğu cimle-i müstehbir etmezdendir.

- Yine Kıbrıs<<Kıbrıs gazetesi bu hafta çıkan nüshasında yine gazetemiz hakında birtakım
andarazlıkta bulunur. Gufi yılanlar gibi etrafa zehir saçıyor. Hatta kendi ediyormuş gibi
b imtiyaz ceryemz hakkında müdret vesaire esnad ile terhatte bulunur. Kıbrıs'ın terhat
desi hakikat olmuş olsaydı bezmde kendisi gibi her taraftan sadmasına uğramamız
gelirdi. Binaenaleyh saye şahanede din ve devlet yolunda neşryatı kendisine bir tarik
1

ıstekim ithaz eden gazetemiz o makaleler cevap i'tasına bile tenzil etmez. Mamafıye
s'ta tercüme halinin bir tefsil yazılmasına bizi mecbur etmez zanneder.

18 Sene 1897 Kıbrıs
<<Kıbrıs'ta dehan ziraatın teshili zamanında Kıbrıs ceziresi valilk ve serdarlığı canib
esinden cezire-i mezbure kavanin meclisinin inzimam rey ve rızasıyla vuzu ve tesis
.rulan kanundur. >>

Fi 18 Mayıs Sene 1897

İş bu kanun Kıbrıs ceziresi valilik ve serdarlığı canib asilanesinden cezire-i mezbure
ranin meclisinin inzimam rey ve rızasıyla bir vecihatı vuzu ve tesis buyrulmuştur.
Birinci madde iş bu kanunun maksadınca << Ziraat meclisi>> tabiri canib vilayetten
clis ziraat azalığına tayin olunan kimseler manasında bulunacaktır.
ikinci madde arz kıtaları dahilinde dehan ziraatı için meclisinin tavsiyesi üzerine
tiyye tezkireleri i'tasına valinin iş bu kanun şeriatına taba bulunmak üzere salahiyyet
ımesi olacaktır. O her bir ruhsatiyye tezkiresinin bir sene müddet hükmü cari bulunacaktır.
Üçüncü madde ziraat meclisi iş bu kanun ahkamına ruhsatiyye tezkiresi tasdirini

iye eyledikten mezkur tezkirenin hakkında tavsiye olunduğu arazinin mevki ve hududu
tezkirenin i'ta olunacağı kimsenin ve ikametgahım ve hasılı edileceği keşf tahmin olunan
znamn miktarım tasrih ve beyan edecektir.
Dördüncü madde ikinci madde ahkamına bir ruhsatiyye tezkiresi tasdir olunduktan
fi 29 Sene 1292 tarihli dehan nizamnamesinin fasl-ı evvel ve fasl-ı sanisi ahkamı
:ıııı;'Ll',.fır tezkire hükmünün baki olduğu müddet zarfında o tezkirenin şamuli bulunduğu arazi
Jilkkında tatil olunmuş ad edilecektir.
Beşinci madde vali dehan ziraatı için ruhsat verilecek arazinin miktarını tezkirede bir
e içinde evvel vecihle ruhsat verilen mecmua kıtanın o sene içinde haricden celb ve idhal
· ş olsa vermesi lazım gelen idhalat resminin hasılatı tenbalcu idhalatı üzerine iş bu on
· ci maddesiyle mevzuı olanüç nihas guruş resm manzumdan hasıl olacağı tahmin olunan
.ta madil bulunacak kadar dehan husula getireceği tahmin olunduğu mukdar araziyi

vüz etmemesini şart ithaz eyleyecektir.
Altıncı madde iş bu kanun ahkamına husule getirilen

dehanlar manul üzere ziraat

lisi tarafından mübaye olunacaklardır.
Bir dehan olunmak için hazır bulunduğu zari kaza a' şar nazırına ihbar kifayet
_ leyecek ve mezkur dehan a' şar nazırı canibinden ve teslim edilerek zarlı tarafından derhal
jaynmakamlık dairesine nakl olunacaktır.
A'şôr nazırı o dehanlar için makmuz alem ve haber i'ta ve dehanın numunelerini ziraat
lisine gönderilmek üzere kaza kaymakamına asra eyleyecek ve her bir zara o zaradan
edildiği dehan dan memhıur bir numune vercektir.
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Ziraat meclisi dehanı ihaz eyledikten numunelerini Lefkoşa kaza meclisi dairesine
ecek ve meclis idare evvel maksad için meclis-i mezkfırda arza sıfatıyla rey vermeye hak
salahiyeti bulunacak olan ziraat müdürünün inzimam malunetiyle dehanı sınıflara taksim
konun bahr sınıfı için ziraat tediye olunacak tayin eyleyecektir.
Ziraat meclisi tüccara satılmaya gayr-ı salih bulunduğu hükm edildiği herhangi dehan
tedyat icrasından imtina edebilecek ve tüccarca satılmaya gayr-ı salih bulunan o dehan
.•etin zar'i tarafına ihbar olunduğu tarihtenitibaren iki mah zarfında olacaktır.
Ma-ba'dı var.
MUHABERAT-I ALİNİYYE
.•mosun dar-ülfeyz muallimi Salih San'I Efendi'ye; Mektubunuz alındı.Mahmud Efendi'nin
,i tashih olunarak kendilerine gazete gönderilmektedir.

,·esinde Hüseyin İbrahim Ağa'ya; Gazeteler gönderilmeye başlandı.bedelinin arsaline
et olunması ihtar olunur.
e karyesinde kahveci Hüseyin Ağa'ya abone bedeli vasıl oldu gazeteler muntazaman
rilmektedir.
Haleb muhabir mahsus
Bu sene soğuklarımız sibiryanınkına rekabet derecesine aşar-ı şiddet ibraz ediyor.
görmediğimiz lakin pederlerimizin öteden beri bize nakl edegeldikleri diye tabir
deri kırk kere kar yağdığı senede ancak bu kadar soğuk olmuş deniliyor.
Demin soğuklarmızı sihir yangınlarına benzetmek istedim. Evet şiddetce vecih şüphe
da itradsızlıkta hiç yoktur. Sibirya havası soğuk olarak devam eder gider. Fakat bizimki
e değil. Bir sabah uyukudan kalkarsınız, pencereden dışarıya bir nazar fırlattınız mı, hiçbir
göremezsiniz. Bütün yıkılmış da yerde hava esiyor zannedrsiniz. Meğer ki kalın bir sis
asıyla mestur olduğunu azim bir dehşetten sonra anlarsınız. Bir iki saat sonra şu sis
ası inkişaf eder. Güneş ortaya çıkar. Çıkar ama beraberinde öyle bir şemal rüzgarı eser ki
cimadetmeden birşey kalmaz.
Gün olur ki kar yağar fakat nasıl? (!): Ayrı ayrı daneler bir iki karış yükselir ki- bu
ctar bizde nadir sonra erir,artık erkek iseniz sokaklarda, çarşılarda -çamurdan- bir adım
, ne mümkün? Zaten belediyemiz böyle şeylere dikkat ettiği yok ki,belki de vazifesi
ında ad ve itibar eyler!
Gün olur ki fılcan dolusu yağmur yağar o girdaplar rüzgarlarla artık soğuklar mazallah
n ta ciğerine kadar nüfuz eder. İşte böylece havadaki bu tahvül, bu idrarsızlık benim
_ i zayıf bünye olanlar için tahammülazar değil midir? Öksürükler, nezleler ve daha sonra
alar bunlar hep vücud üzerine çöker. Bununla beraber yakacak, odun, kömürümüz yok.
unsa bile pek zor tedarik olunuyor. Çünkü civarımızda orman falan yok. Köylüler üzgün
· d ve mesafede bulunan bilmem nereden develerle getirip bize satıyorlar. Halbuki
"3ğmurlardan,karlardan yollar geçilemiyor. Binaenaleyh pek fahiş fiyatla odun, kömür satın
3

ya mecbur oluyoruz. Fiyatı terakki eden yalnız kömür, odun mu zan eylersiniz?
ıhrukat Derunya) dan olan balık yağı da böyle(!) evvelden on guruşa aldığımız bir balık
_ şişesi şimdi on altı, on yedi guruşa alıyoruz. Gördünüz mü ya! Allah hiçbir kimseyi
öa

dev-çar etmesin!!
__

!! __

HAVADiS-i ECNEBiYYE
Yunanistan'ın yirmi iki büyük zabıtaları harbda olan kusurlarından dolayı taht-ı
a bulunmaktadırlar.

====

Yunanistan' da harb sandığı namıyla bir sandık keşad olunması ve her bir memur
" · sandığı bir miktar tediye eylemeye mecbur olması velihad tarafından hükümete teklif
uğu evrak-ı havadiste manzurumuz olmuştur.

---

** ---

TELGRAF
Rotar Telgra:fnfuneleri
bay 13 Kanun-i Sani
Hükümeti yakında 400 İslam askeri gönderecektir.
· ~ 13 Kanun-i Sani
Kurunil Peykarat Valariye dağında der-dest edilip muhakemesinin icrası zemininde
da tedkik-i meclis huzuruna getirileceği.
isburg 15 Kanun-i Sani
Ceneral tekin harbiye nazaretine tayin olmuştur.
17 Kanun-i Sani
Şimdiki halde Girid'te bulunan taburu Mısır' a gönderilecektir. Mısır' da bulunan
taskerine hükümet tarafından fevkalade takviyat verilerek havzası taburu dahi oraya
e olunmak üzere yakında gönderilecektir.
dra 18 Kanun-i Sani
Seyr mical verdiği bir nutukta İngiltere hükümetinin Çin kıtasında emlak istihsaline
ığı ancak arada umumi bir ticaret kapısı açmak emelinde bulunduğunu söylemiştir. Eğer
-yük bir muhabereyi intac edecek olsa bile iş bu kapılar kapamamaya hükümet maşaraliha
dan kattiyen taht-ı karara alındığı dahi nutkunda ilaveten söylemiştir.
18 Kanun-i Sani
Paris dünkü gün icra edilen temaişler o derece fevkalade değildi.
_.m.dra Şimdiki
19 Kanun-i
Sani
halde
<<Kans>>da iskan etmekte bulunan Misrer Galadestun Cenablarımn
tının şifa kabul etmez derecede olduğu havadis-i şaya olmaktadır.
(Zaman)
Tenkis
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---**--( Cevab)
Muhterem << Zaman >>ın 29 numaralı nüshasına dere edilen: <<Cevab-ı salis>>
anlı makale üzerine mahud: <<A.Nevzad>> tarafından bu kere dahi bir mefsil mektup

ud etmiştir.

Bu gibi her ne kadar cevaptan müstegni ise de bundan sükutunu acizimce ve bu
:ihle kendinin haklı olduğuna haml edeceği bedihi olduğundan baz icab eden fakrelerine bir
ihat cevap i'ta olunmuştur.
Diyor ki:<< Efendi Hazretleri! Zaman gazetesinin 290 numaralı nüshasında cevab-ı
diye yine bir cevabınızı okudum. Geçen mektubumda her nasılsa hataen ve şiddet-i
-leden yazılmış bir cümleyi ele alarak bir çok söz sarf ettiniz. Maksadım İslôm'ın kesretini
LStiyan'ın beyan ile meclis-i mebusamn idam keşadına dair o babda beslediğiniz fikri cerh
ek idi. Halbuki o cümlede her nasılsa hata edilmiş bulundu. Biz hukukumuzu müdafaa
:,ahatimizi de itiraftan çekinmez vezat fazlaneleri gibi inadımızda ısrar etmeyiz. Hakkı
· batlı reddetmeyiz. Meslek-i müstekimane merak cümle-i mahsanatından ad ederiz.>>
İşte sizin her fikrinizin böyle hata olduğu alemin nazarında malum ve mesdik ise de
esini birden itiraf etmek pek de işinize el vermiyor. Meclis-i mebusanın keşadı hakkında
slediğim fikr-i aliyyenin mecruh olmadığı ve olamayacağı umumun malumu olduğu gibi bu
malumat ve tefsilattan sizin da malumunuz olmalıydı. Orası sizce henüz malum
amamıştır. O makalede de vaad olunduğu vecihle inşallah<< Mesir Abdülhamid Han >>
ranlı makalenin hatmesinde tekrar tefsilat lazıma i'ta olunacaktır.
İnad olmadığı haklı bulunduğum zevat-ı kerama fevkalade hürmet ve riayette
.unduğum ve fakat haksızlara karşı da bir bela-yı mübrem olduğum beni binlerce malum
ğungan bana ettiğiniz sıfatınızı yine size reddederim.
Erkib-i aciz ki var. Ahbabımızın, dostlarız. Madem ki: Hakkı teslim, batlıred
zsek meslek-i müstekimanenizin cümle-i mahsanatından madur imiş! Bu surette biz de
clis-i mebusan teşkilatın cevazına dair yazdığım delail katayı neden dolayı cerh ve iptal
·yorsunuz? Vaka o fikrimin mecruh olmadığım fakirenizde söylüyorsunuz. Fakat bu
-i mezkürun sevap olduğunu delail adide ve makna ile ısbat edeceğim halde sizin yalnız
Bu fikr-i mecruhtur.! >> demeniz o fikrin hakikaten mecruh olmasını istilzam eder mi?
Rica ederim, öyle: Kazı, razı keşaif gibi tefasir şerifeniz olduğunu beyandan
caddim tenzilen bir: Okusanız daha güzel olur. Çünkü orada ısbat usulu gösterilmiştir. Be
ek! Bir parça handesede mi görmediniz? Böyle mektep çocuklarının bile güleceklerini
düşünmüyorsunuz?
Bana bazı kimselerin olduklarım söylüyorsunuz, pekala sizin a' dadınız
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a! Hiç_mertekibihain bulunmayan bir hükümet gösterebilirmisiniz?
Fransa hükümeti en medeni ve maarifce en müterriki olduğu ve meclis-i mebusanı da
ımduğu halde "panama da rikus" meseleleri irtikab ve hıyanet üzerine değil mi?
der hatır olunduğuna göre: Fransa Reis-i cumhur esbıkı mösyö: (Wilson) damadının bir
meselesindeki irtikabından dolayı riyasetten istifaya mecbur olunmuştu binaleyh bundan
yı Fransa hükümetinin zulmü üzerine mesus olduğu iddea olunmaz. Ancak her yerde
er ,mürtekibler dücar mecazat ediyorlar sizin de hain ve mürtekip tanıdığınız kimler ise
.i-yi aliyesine ihbar edebilirsiniz.Bundan dolayı acizlerine muhazeye hakkınız yoktur
ederim.Böyle hain ve mürtekiplerin mekhur olmalarım ben sizden ziyade arzu ederim.
na "seriat-ı garraya temsk" ünvanlı makalemi sırasıyla okuyanların sizden başka --cümlesi
· 'min bu merkezde olduğunu çoktan anlamışlardır.
Mumie'l yeh yine diyor ki:
eVabımızınbir fıkrasında ( Jön Türk ) namını devlet ve millet hainlerine verildiğini beyan
vuruyorsunuz da bu namın yire senin gibi birtakım asab-ı belahat tarafından verildiğini
. lemek istemiyorsunuz değil mi?
Evet !(Jön Türk) namının devlet ve millet hainlerine verilen bir nam-ı tahkir olduğu
ııı::nıınıe beraber her akıl sahibi de beyan ve iade eder.
Çünkü : İslam olduğunda başka hiç bir kabahatı olmayan Devlet-i Aliyye-yi
aniyemiz aleyhinde neşr-i iracifi itiyad eder bed- ha-han ecaneb eadi-yi din musbin ile
·· ·e olanların devlet ve millet hainlerinden , vatan düşmanlarından başka kimler olması
temeldir. Yar aleyhinde agyar ile ittifak, öyle bed- ha-han din ve devlete iltihak, anların
·-ı mezresini tervic etmek kimlere yakışır iddia ettiğiniz vecihle ben ashab-ı belahatden
, böyle ugraşmak dahi cinnet ve belahat olgun dem senin benden eble ve ahmak
aklığın icab eder. Halbuki bunu sen bir vecihle kabul edmezsin! Zira :sen ve arkadaşların
· devlet ve milletin itila-yı şan ve şevketi uygurunda çalışan dini bütün müslümanlarsınız!
- :le ya , böyle bir devlet-i muazzamımn itila-yı şan ve şevketine çalışanlannherkesden akıllı
alan icab etmez mi? Ve minel acaib! Devlet ve milleti itila-yı şan ve şevketine o devlet
millet-i muazzamının padişah ikdasından, vükela-yı fehamından daha ziyade çalışanlar da
imiş! Eğer böyle ise hakikatten iftihar etmeliyiz.
Bir de evelki mektubundan acizlerine: "Akıllısın"demiştin şimdi ise ashab-ı
lahetten olduğumu beyan ediyorsun buna mantıkca : " Tenakıs "tabir olunur, bu halde
· Keram Hazreti bunun hangisine itimad etsin?
Eğer o vakit akil idim de sonradan tecenrıin etmiş isem bu halif vakidir. Zira :cehden
teali tecennin etmediğim sözlerimin düzgün olmasıyla ve akıl ve mantıka muvaffık
unmasıyla sabit ve mütecekiktir.İşte ashab-ı belahet her daim bu gibi tenakıslarda
unarak aleme rezil olurlar
Yine diyor ki:
Kanun elhi bize en büyük bir han katıdır. O kanun-ı mukaddesin ahkam-ı celiline
ntebeatten ayrılmalıyım. Bu sözünüze babadan kalma bir : "Aferin!" takdim ederim. Şu
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dar ki " El fazıl lil mutakattim musadakınca bunun da bilhassa acizlerinin hakkı olduğunu
seneden beri şeriat-ı garraya temsk" ünvanlı makalemi mutalaa buyurananlar elbette tasdik
ler.
İşte o kanun-ı mukaddesin ahkam-ı celilesinden biri de "Min ata emiri fakat atanın ...."
· s-i şerifidir siz de ise bu itaaten olmadığı ahval ve ikvalinizle büsbettir. Bu sürette : "O
ıın-ı mukaddesin ahkam-ı celiline mutabaattan ayrılmalıyım" ibarei reginemiz yalan değil
? Sizin bu sözünüze karşı süre-yi bakaranın evvelinde hali hali kalına muhalif olan ulema
beni israil hakkında tevbihi mützemin olan : "Teemerun ... " ayet-i kerimesini itban eyler
bilideki hadisi şerifin bir fıkrasının dahi " Vemin ası emiri fakd asani .. "olduğunu ihtar ve
ran ederim.
Sizin nazarınızda emire'l -müminin hazretlerinin ehemmiyeti yok ise bil-cümle ehl-i
bu ehemmiyeti yok ise bil cümle ehl-i marn bu ehemmiyeti her şeyden mukaddem
dir etmişlerdir. Bunun için tevbekar olmaktan başka bir çareniz kalmamıştır.
Mumi'l yeh yine diyor ki:
Türkler diyor ki : Matbuata serbesiyet verilsin mürtekiplermiz meydana çıksın ve iradat-ı
·let hırsızların elinden kurtulan " Mürtekiblerimiz meydana çıkmaları için matbua tek
st olmasına hacet yoktur zira: Mürtekipleri merciine ihbara şimdi de musaade vardır.
em ki matbuat serbest olub da birinin irtikab ve hıyanetini ilan edecektir. Her halde ani
da mecbur olacaktırt.Çünkü matbuatın en ziyade serbest olduğu memalikte de kanun
~'edir.Yoksa öyle bir takım herze vekillerin her istediklerini söyleğe hiç bir yerde mesağ

ctur. Bu halde irtikab ve hıyanetini delail-i makinia ile isbata müktedir olduğunuz kimseleri
durmayın merciine ihbar edin! Şüphe yoktur ki bundan dolayı nezidi hakda mecur
ağınız gibi dünyaca da mazhar-ı teltif ali alursunuz.
Mümie'I yehu yine devam ediyor ki:
" Yine Jön Türkler diyor ki" hukuk millet-i muhafaza edilmek üzerre icra-yı adalet ve
vat edilmelidir. İşte avrupaya firar eden zevat zavi el ihtiramın ve onlara mensup olan bil
e mevhidin milletin esas maksadları bundan ibarettir!"
Acaba ! Devlet-i Aliyye-yi Osmaniyye kadar icab-yı adalet ve mesavat eden hangi
.let vardır?dünyanın güya en adaletperver ve medeniyet göster devletlerinden farz tahmin
., en İngiltere parlementosunda iki yüzelli milyon nüfuslu hindistandan kaç aza vardır.
ıii bunun cevabı "hiç!" değil mi? Daha biritanya adasının mazhar-ı adalet ve musavat
ukları ısbat olunabilir mi? Devlet-ı Aliyye-yi Osmaniyye'de konunun devletten istifadeden
öyle mahrum olanlar kimler ise lütfen beyan edin.
Dört milyon nüfuslu cezairden Fransa meclis-i mebusanında kaç aza vardır?
Bizde kimin hakkı zayi olmuştur.Eğer hukuk-ı milletin muhafazasından ve icra-yı
et ve mesavattan maksadınız "Umum-ı Tebaa-yı Osmaniyye'ye vezaret mertebesi
erilsin! Demek ise bu hiçbir yerde cari ve mümkün değildir. Yok bu adalet ve mesavatdan
ram : Her kesin bildiği bir şey ise bir çobanın sadrazam ile muhakemeye salahiyeti olması
desi kafidir. Zaten serfat-i gazanın emrettiği adalet ve musavat bundan ibaret değilmidir.
Eğer maksadımız "Eşkiya ve edepsizler de terbiye edilsin herkes arzu-yı havi perestanesi
ihle yaşasın!" demek ise bu suretde hükümetin vücudundan muntazır olan fevaiz-i meşrua
olmuş olur. İşte Avrupa'ya firar eden delilerle onlara peyrev olan bilcümle akılsızların bu
daki fikirlerini mahuz hıta ve eser-i cehaletten başka birşey değildir. Acaba bu! << Zevat
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i-yi elihtiram >> ile meramınız esasen bir İngiliz oğlu olan Mahud Rıza mıdır? Murad

gid akibet-i izhar nedametli bab-ı merhamet ilticası meydanda değil midir?
O zevat zevi el-ihtiram dediğimiz iş has-ı merdudamn bu fırarları hep birer emniye
tındadır. Eğer maksadları devlet ve millete sadakat ise o sadakatı burada icra etmelidirler!
Rıza
daileri gibi kalem istikametiyle bed-ha-han mülk ve milletin gözlerini

zrmalıdırlar.

Memi-el yeh yine diyor ki:
Benim ve arkadaşlarımın efkarı seni süküt ettirmek değil tarik-i müstakime getirmektir.
ct: ile yakayı kurtaracak değilsiniz .Bu mektubun bir suretinide Mısır'da Canova'da neşr-i
,--ar hakikat eden ( Osmanlı ) gazetelerine gönderiyorum. Halbuki istediğin gibi ilan
eğim o cihetten emin ol hoca efendi zaten sizin sözünüzle sükut edecek değilim! Merak
in! Tarik-i müstekimden maksadınız sizin bulunduğunuz meslek ise ,bu kadar millet
zılalette demektir! Bu halde yalnız beni o tarika getirmeden ne hasıl olabilir? Milletin
esini de bari zılaletden tahlise nimmet idik.
Galiba ! Çokça yazı yazdığımı bildiğinizden fikrinize hidmet ettirmek için : " Ve ahd
- "kazayesine riayet edeceksiniz ! Fakat, heyhat! Beyni ve beniğim be'del meşarkin bu
bun birer suretini de dediğiniz Osmanlı gazetelerine yazacak ve beni istediğim gibi ilan
ek imişsiniz! Ne diye yazıcısın? Din ve devletine hüsn-ı hidmet ediyor diyecek değil
· ? Çünkü senin bu sözlerinden erbab-ı insan bundan başka bir mana çıkaramaz rica
· , lüitfen İngiltere, Amerika gazetelerine de gönderiniz sizin derece-yi cennetinizi bütün
anlasın!
Yine diyor ki!
" Cenab ve ahabe'l atayaden ümit ederim ki sizi şu saptığını tarik-i zalaletten
.üreceğim " İşte o ve ehbe'l ataya ve hilake'l beraya hazretleri habiyeb ekremine inzal
uş olduğu karain kereminde nefsinizi terkiye etmek Vacib-i Teali ve Takdis Hazretleri
edenlere ilamdır buyuruyor. Bu halde sizin alem-i zılalete nisbetle nefsinizi terkiye
iz de bir eseri gaflet ve cehalet değil mi?
Mumie'l yeh dahi bu gibi bir çok retb ve yabis malen yani de bulunmuştur ki
esini cevabsız bile mucib futurdur. Hak Taali ve Takdis hazRetleri tarafının ahval ve
e herkesten ilam olduğu gibi. Nur hak ile nazar eden memuneyn dahi hangi tarafın
olduğunu pek rana surette bilirler ve İslam-ı Ali min itba'ethedi.
Mekatib Adadı Mualimlerinden
Ali Rıza
(Şeriat-ı Garraya Temsk)
den
Ma-ba'd
Zülm , adaletin zıddı olıp ,bu da bir şeyi mevzuatın hilafına vazi etmektedir.Zülm iki
dır.Biri ibade, diğeri hukuk lilehe karşu olan zülümdür ki her ikisinin dahi seyesi yine
e racidir.Çünkü hukuk abadi ibtal ve iza'a ve bilcümle hayvanata izi ve cefa 'zülm olub
akibet-' vahyimesinin zalime raci olması , rahim olan halik ta'ali hazretlerinin
eza-yı adaletidir. Evet ! Zalim, Zülmün cezasını görmese mazlumun hukuku muhafaza
emiş olur. Halbuki iza'a-yı hukuk mahlukat ,rehim ve adil olan hallak-ı kainat

retlerine layık degildir. Bu halde zolimin dev-çar-ı mecazat edilmesi mukteza-yı adalet-i
ıiyedir. Nitekim kavenin düvel ve milel dahi bu esas müteyyin üzerine masustur.
Hukuk-e'l-ilahe karşı olan zülm gelince: Hallak lem yezil hazeretlerinin malik-i milk
mülket olduğu idale-yi vaziha ile sabit olub , böyle bir malik kaderin memluk-ı acizine
urduğu şeyi emr ve nehi etmesi aklen dahi caizdir.imdi mulie'l na'm hazretlerinin
hlukatına olan bil cümle tekalife'l -hiyesi hukuk mukaddese-yi samdaniyesindendir.En
z bir mahlukun bile izaa-yı hukuku adalete mugayir olduğu halde malike'l meluk olan
nb teali ve tekdis hazretlerinin hukukunun ziya'ı nasıl kabul olabilir.

Şimdi Hak Taali Hazretleri'nin Cemi' tekalifıne hüsn-ı itaat, vazife-yi ubudiyet olup
azife terk olunduktan efradını cami', agyarına mani olan ta'rif-i sabıka temas etmiş olur.
mi bu vazifeyi terk edenler ,itaat mevzuuna isyan vazi' ettiklerinden zülm etmiş olurlar
mt bu zulümden allah teali hazretlerine hiç bir şey tertip etmez .Belki o kimse mevlasının
ır-i celile'l kaderini terk etmiş olduğundan kendi nefsine zülm etmiş olan bir memurun bu
halinden tabi olduğu devlete o kadar her zarar tertip etmez.fakat sonra tabii azal ve
acazata dukar edileceğinden işte suhaline kendi kendine zülm etmiş olur. Hak teala
zretleri ise böyle olmayıp , kafir ve isyanından zarre kadar metzurur olmaz. Zalim ise
mı bulur. Bu ceza için bir vakit malum olub zerre kadar tehir ve takdim vuku
ılmaz.Vakti gelince cezasını bulur. Bu halde zülmlerinden ibret olarak tehir azab ile afrur

mamak daib ukaladır.
Şimdi Dünya ve ahirette nail-i
.ara tümsek ile en adi muhalifetten
·· olunduğu vecihle şeri'a muhalefet
edeki ayet-i kermenin mail-i ibaret-i

saadet arzusunda bulunanların her halde zeyl şeri'i
bile tevki eylemeleri emelimdir.Zira balada serh ve
,zalim olub, bunun ise mucib helak ve hüsran olduğu
iştimalinden müsteban olmaktadır.

Din-i Mebeyyin-i İslam, bir nur-ı ilahidir ki ,kıyamete kadar itfası mümkün
ğ:ildir.Zaten vukuat-ı cihan her daim bunu isbat etmektedir. Evet! Nur-ı mezkfuun itfası
oınıkün olaydı şimdiye kadar andan eser kalmazdı gerçi o nur-ı mübeyyine tabi olanlar
-- eferrik olduklarından efkarı agyann galyanundan endişe edebilirler:fakat acaba etrafı
bure ashabı bize karşu endişeden halimi kalıyor mu? Hiç şüphe yoktur ki milel-i sairenin
urat-ı kalbiyeleri meydana çikacak olursa rekn-i azeminin : " Alem-i İslam endişesi "
" - tahkik eder. Çünkü bu nur-ı mübeyyinin na kabil intafa bir nur-ı hak olduğu anlarca
dan tecrübe edilmiş, ve: Nur-ı hakkı agyarlarıyla üfürüb söndürmek isterler. Halbuki her
kadar kafirler kerahat etseler bile yine hak teale hazettleri nurunu itmam edicidir.
udasında ziver hafıza-yı ümit olan ayet-i kerimenin hakikati sabit olmuştur.
Bu surtetde evvel umurda

o Nur-ı Hakk'ın yazımızda bekasına gayret yani : Şeriata

yıkıyla itaat ba'de bile endişe yan gelip rahat etmelidir. Hüda-yı azime'ş şanın birliği hakkı
bu sözlerim pek doğrudur.
Nazmmız hallak-ı kainat olduğu halde izaaf-i mahlukatdan lerzan olduğumuz ,zaif
ttan başka bir şey değildir.Ashab-ı kiramın mesalik-i celilelerine sülük edilse üç yüz
yon ehl-i islama denizlerin kumları dahi insan olsa yine tab-aver mukavemet
lar.Tarih-i İslam tetbi edilebilecek olursa bu sözlerin pek doğru olduğu zahir olur.
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Bedir gazasıyla, Endülüs'ün Fethi Salahaddin Eyyübi Hazretlerinin bütün avrupaya
şı koyması tesadüf kabilindenmidir? Devlet-i Osmaniyye'nin
devr-i istilası kabul
azımıdır?

Tarih-i İslamiye'nin terki veya tedniyesi şeriat-ı garraya olan derece-yi tümsek ile
sutan mütenasibtir.Zira : Her hangisi şeriata ziyade tümsek etmiş ise kuvvet ve şevketi de
.isbette tezayit etmiş ,tümsek tenakıs ettikçe kuvvet dahi azalmıştır. Şeriat, büsbütün isyan
ecesine gelince o kuvvet-el efval ederek diğer taraftan kuvvet zuhur etmiştir.
Bu halde alem-i İsfun'ın bütün bir ıslahata muhtaç olduğu kabulu inkar değildir.
zaelyeha el ziyan arninva itisamava bahbel cemiyen valetefikava fetehlekuva!
Kale'l -arab
Elba'az yazrib bi'l asa
Val ba'iz yekriye el-işra
Ma-ba' dı var.
Atina Mektep Adadı Muallimlerinden
Ali Rıza
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KISM-İ FENNİ
Ulum Ve Fünun
Mebadi-i Ulum-ı Servet Milel
Mütercimi: Mehmed Şerif
[Geçen Nüshamızdan Ma-ba' d]
İkinci Fasıl
Alem-i servet milel ile sair ulum ahlakiyye ve siyasiyye beynindeki münasebet alem-i
servet cemiyet-i beşeriyyenin tadkik ahvaliyle müştegal bulunan ve alem-i muaşere <<
osyoloji >> nam umumisi ile ya da olunan ulum-ı ahlakiyye ve siyasiyyenin birikimidir .
.Alem-i servet milel ile alem-i hükümet beynindeki münasebet.
Alem-i servet milel beni adm-ı istihsal nokta-i nazırından mutalaa ettiği cihetle insanı
takip hayr-u hakikat
cihetinden mülahaza eyleyen uluma bulunur. Fi-el-vak'a alem-i
hükümet ve vazaif-i beşeriyyenin beyan eylediğinden gerek ifrad,gerek cemiyet vazaif-i
insaniyye hakkında edindiği fikre göre avkat inşaat, kanunu karailçe hazretleri tarafından
tasdik olunarak şehr halin yedinci gününden itibaren icraya vuz'u olunmuştur.sırası geldikçe
isbu kanun dahi gazetemize dere olunacaktır.
-DehanGeçen sene ceziremizde gars olunan dehan ziraat dairesi masrafıyla kesilerek malum
lan paketler derununda feruhat olunmaya karar verilmiştir. Bu seneki dehan mahsulatı geçen
senekinden daha ala ve daha ziyade oldugu istihbar kılınmıştır.

Eski iskelenin yerine başka birinin inşası için Leymosun ahalisinin hükümet-i
mahaliyye bir kıt'a arz mahzur takdim eylediklerini yazmış idik. Şimdi almış oldukları
vapta mezkur iskele o kadar lüzumlu olduğu için başka yere kaldırıldığı ve yerine başka
a olunamayacağı bildirilmiştir.

Suvari zabıtasının biri Yermasuya dairesinden merur ederken derinin şedit-i deryanı
.nırmuş ve boğulmasına remak kalmış iken kurtulmuştur.

Çiçek Hastalığı
Lefkoşa'nın

yarım saat bad mesafesinde bulunan İsteruman karyesinde dahi çiçek

talığı zuhur eylemiştir.

1

Sirkat
Geçen cuma ertesi gece Sarıklar kilisesine duhul ederek ve istimal eder. İnsanı yalnız
ahluk cismanı ad ve hayatı birkaç dakikalık müddet farz eden itkadat cemiyetleri
:nünhazaran tahri huzuzate sevk ve tahrik ettiği gibi, cism-i insanı veya ve hayatı bir teçrübe
makamında telakki eyleyen efkar dahi, ihtiyacat-ı esasiyetin ifasının mana olarak ferdi köşe-i
ınzibaya çekilmeye teşvik eder.
Alem-i hikmet-i hakikiyye şu efrat ve tefritten ihtiraz ile insanın yani hayat elzam
lması hasible evvela kuva-i akliyyeyi anı müşabesinde bulduğu için kuva-i bedniyeyi suret
tavsiye mecbur olduğunu beyan ve tefhim eder.
Tefsilatı sabıkadan istintac edildiği üzere alem-i servet asıl mavzu'u
olan faideyi
:alıarride devam ile eşya-yı maddeye terkiyat-ı akliyye ve ahlakiyeye bir vasıtaya olup yoksa
:naksat yani gaye hayat onlardan ibaret bulunmadığını nazar-ı dikkatten asla devr tutmamak
lazım geleceğinden, ne cismi ruha ne de ruhu cisne feda eden efkara havale itibar olunmaması
örünür.
İfrad-ı insaniyyeyi vakt ve kuvvetlerini daima ifa ve cehle istamale teşvik zamanında
l-ı ictimayeyi intizam-ı tahtına alabilmek için, erbab-ı alem-i sevet efal-i beşeriyyenin ve
sbabını hükmeden mecburdur. Binaenaleyh kuva-i ihtiyariyye-i beşeriyyeyi
tayin eden
em-i esbab istihsal-i sevete mutalık muamelat-ı nizamına koyan havi alemin.
-· Alem-i servet ile ahlak beynindeki münasebet, alem-i ahlak ile alem-i sevet beyninde
evcut olna rabta ve tefrikdir. Fıransa hakimesinden alem-i ahlak-ı kemalet-i insaniyye ve
ymet-i manuyeden bahsettiği gibi alemi servet saadet-i hal ve kıymet-i maddiyeden bahs

eder,
Fi insanın halk ebna-yı ahlakı tayin edildiğinden , servete mutalık muamelatında dahi
sbu vazaif-i ifaye mecburiyeti der-karardır.
Alem-i ahlak ihtiyacında, faaliyet ve dikkati, sadakat ve havs niyeti vardatın
stamalinde tararruf ve ihtiyatı, sairi ile olan münasebette riayeti emir idi. O emr-i mezkurenin
biri
alem-i
servet
bir
kaideyi
esasiyeyi
teşkil
edip
·e faaliyet-i istihsal servet cehtinde mebzuliyeti, kaidei madleye riayet taksimi tahsidata
riayet-i itibar, fikr tesrif husul- ı semayeyi arzu ve emelde taht-ı temiğne alır. Binabirin alem-i
servet kuva adının esas hakikisi ahlakiyede münderictir.alem-i ahlakın mevzuu olan<< Hayır
>> ile alem-i sevet mülk mevzugu bulunan << Faide >> birbiri ile karışmadığ halde yine
birini diyerinden tefrik gayr-ı kabildir. Şu halde tarık-ı hayra sulun-i faide ihtihsalince daima
suhuleti mevcub olur.
İskoçya alem-i hikmetinin vazaı olan 1729 tarih-i miladiyyesinden 1747 tarihine kadar
nikmet-i ahlakiyye dair verdiği derse alem-i servet mere eylediği gibbi << Adam >>n alem-i
servete malumat
Ma-ba'dı var.
~~~
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SEMA YA BİR NAZAR
ahdeti: Aman vakit geçmiş biraz da biz geçirmeyelim.
Ziya: Bu akşam acaba neden bahs edelim.
Vahdeti: Bir şey var ki o görünmek isterim.
Ziya: O nedir bakayım söyleyiniz.
.
Vahdeti: Geçmiş derslerde sırası geldikçe cism cism diyerek geçiverdiniz. Şimdi işte o cismi

izah ediniz.
Ziya: Adam cism hatırınıza nereden geldi.
Vahdeti: Söylediğiniz dersleri unutuyormuyum zannediyorsunuz?
Ziya: Öyle zannediyorum.
Vahdeti: Teessüf ederim.
Ziya: Ne ise orasını bırakalım da dersimize bakalım.
Vahdeti: Tabii.
Ziya: Cism dünyada havas-ı cisimse görmek,işitmek,koklamak,tatmak,ellemekle anlaşılan
şyaya cism derler.
'ahdeti: Ohalde ecsamın nevi çoğalır.
Ziya: Hayır ecsam üç türlüdür.
"ahdeti: Nedeir?
Ziya:Ecsam, ecsam, ecsam.
"ahdeti: Ecsam neye derler.
Ziya: Ecsam katl olan cisimlere taş , ve daha bu gibi şeylere derler.
"ahdeti: Ey ecsam.
Ziya: Ecsam su gibi olan cisimlere tabi olunur.
- ahdeti: Ecsam
Ziya: Ecsam gazlar, baharlardan ibaret birtakım cisimlerdir.
· ahdeti: Pek iyi ama burada yine mübhem bir nokta geçti.
Ziya: Nasıl nokta.
"ahdeti; her cism yek-pare midir.
· a: Hayır her cisim birtakım küçük küçük parçalardan mürekkebdir ki o parçalara ecza-yı
- diyye tabir olunur.
.ahdetk o halde ecza-yı ferdiyye dediğiniz parçaların dağılması iktiza eder. Halbuki talmik
:eğil bilakis kütle. Yiyoruz da yine ayıramıyoruz mesela bir taşı söylediğiniz gibi parçalara
yırmak için ne kadar gayret etsek mümkün olamaz değil mi?
· a: Durunuz size birşey söyleyim de tacibiniz bütün bütün artsın.
·ahdeti: Buyurunuz.
· a: Hani o ecza-yı ferdiyyeler yok mu?
"ahdeti: Evet.
· a: Onlarda yekdiğerlerine yapışmamıştır. Öyle ayn ayrı duruyorlar.
'ahdeti: Netlemek Allahasen alay mı geçiyorsun.
· a: Estağfirullah.
·ahdeti: Öyle ise iyice anlatınız.
·ya: Her cisimde iki kuvvet mevcuttur ki onlardan birine diyerine derler. İşte o kuvvetlerden
· cisi cismi teşkil eder. Zirat yekdiğerini cezb eder. Diğeri de eder. Bu sebebten aralarında
hoşluk hasıl olurki ismine masamat derler. İleride izahat veririm.
-ahdeti: Zerrelerin hepsi bir cinsten mi ?
·ya:Hayır. İşte bu sebebten naşidir ki cisimler yine iki kısma ayrılıp basit ve mürekkeb
:simlerinialırlar.
Ma-ba' dı var.
Katib Zade
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M.Sadraldin

MÜTENEVVİA
En Büyük Top
Amerika hükümeti ( N ewyork ) şehrinin muhafazası için yakında limanın medhaline
ir cisim vuzıa eyleyecektir. Mezhur yüz yirmi altı tane sıkletine ve elli kaden.
Bundan evvel Şikago segisinde teshir olunan bir ise yalnız yüz yirmi tane ağırlığında
ulunmuştur.
Bu vuzıa olunacak mermi 2,350 lira [ * ] sıkletinde olup indahal olunursa on altı
giliz mili kadar bir mesafeye vasl olacak 1,100 lira barutla atılacaktır. Yalnız 25000 araba
ile kalesi dahil 20000 İngiliz lirası sırfıle vücuda gelmiştir.

Rivayete nazaran simdiye kadar inşa edilmemiş olan hiçbiri bu top mermisine
mukavemet edemiyecektir. [ * ] 1 lira 144 dirhemdir.

İLANAT
İlan Resmi
( 1893 Senesi Nebatat Hastalıklarının)
( Ma'na Kanunu )
Zat Ali vilayet panahı << 1893 senesi nebatat hastalıklarının ma'na kanunu >> ile
tarlarına mefuz olan salahiyeti istamalan iş bu ilanname ile muharrir emr-i i'ta'
uyrulmuşitur.
Kazasında kain Karava kariyesi kıtası fi 27 teşrin-i evvel sene 1893 tarihli emirname
ile demekle potokal fasılası eşcar hastalığıyla bulaşmış bir diye ilan edilmiş olmayan iş bu
ilannamenin ceride-i resmiyyede neşri tarihinden bede ve itibaren mesku Karava karyesi
tasından portokal fasılasından hiçbir ağacın nakl edilmesi ve fasıla-i mezbure işcarından
hiçbirinin meyvesi dai muharrir-i şeriyata mutabık edilmedilkçe kıta-i mezbureden nakl
lunması ilanname-i mezkurla emr olunur:
. Cezire harcına gönderilecek olan herhangi meyve kıta-i merbure dahilinde sandıklara
yahut ağzı veya biz ile dikilmiş sepdara konularak üzerleri << İcralı için >> kelimeleri ile
işaret olunacaktır.
-· Harca gönderilecek olmayan herhangi meyve kıta-i merbureden nakl olunmazdan evel
üzerilerinde bulunan hastalık pulları oluncaya değin ferçalmak _yahut öğmekle tathir
edilecektir.
Imza olunmuştur.
Müsteşar vilayet,
Artur Yong,
Lefkoşa
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Fi 3 Kanun -i Evvel Sene 1897

Doktor Mahmud Behaaldin Bey
Ayasofya mahallesinde Menteş Ağa sokağında Fuad Efendi'nin selanlık dairesinde
., amet ederek hertürlü cilt ve frengi ve bel soğukluğu hastalıklarım yeni usul tedavi ile az
zaman zarfında tedavi ve her gün sabahları alaturka saat üçten beş buçuğa ve öyleden sonra
saat sekizden ona kadar hanesinde bulunur ve hasta kabul eder. Hanesinde ücreti bir şilin,
çağrıldığı halde iki şilin, geceleri çağrılırsa üç şilindir.
Pazar ve günleri vakt-ı mezkurda

duracak edecek efkar-i fıkra-yı mecanet ve

muallafathar kabul ve tedavi eyler.
Ahmed Derviş
Merhaba Yaşhar-ı Ramazan
İbtida-i Ramazan'el-Mübarek
24 Kanun-ı Sani
Sene 1898

12 Kanun-ı Sani
Sene 1313
Sene 1315
Pazat ertesi

şems

Ayam
s

d

Zuhur
d
s

Asr-ı sani
d
s

aş
s

d

İmsak
d
s

5

1

1
2

Ziyaret-i
harika-i
şerif

Sebat

Leyle-i
kadir

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

12

s
1

42
41

7

40
38
36
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
59
57
55
52
48
46
45
d

00
59

59
58
57
56
55
54
53
52
52
51
50
49
49
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
35
35

10

26

1

28

((

((

((

«

«
«

((
((

«

((

«
25

27

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

«
«

((

((

26
«

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

24

((

((

25

«

((

((

((

«
((

«
«

((

((

«

«
25

23

51

11

50
48
47
45
44
43
41
40
39
38
36
33
32
30
29
27
26
23
21
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

Salı

28

İademiz olsun mubarek ey )
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üsha 295
28 Şubat -el Azim
Mahal İdaresi
Kıbrıs Ceziresi Lefkoşa'sında Sarayönü'nde
(Zaman Matbaası)
Umur idare ve tahriryeye mutalık hususat için sahb-ı imtiyaz ve medir saadetlü Ahmet
iş Paşa'ya müraacat olunur.
Dere edilmeyen evrak iade olunmaz. Posta ücreti verilmeyen mektuplar kabul edilmez.
21 Kanun-ı Sani
Sene 98
"Doğdu şark marifetten şems taban reman"
"Doldu bir nur hakikat ile ser-ta-ser cihan"
Haftada bir defa cuma günleri neşrolunur. Osmalı ceziresidir.
10 Kanun-i Sani

Sene 313

Memalik-i şahane için on beş günde iki nüsha gönderilmek üzere seneliği posta
tiyle beraber iki ve her hafta ayrı ayrı isteyenle için iki buçuk mecidiyedir.
Banka olmayan mahaller için Osmanlı postaları dahi kabul olunur. Cezire dahili için
sta ücretiyle seneliği sekiz şilindir.
İlanatın bahr satırında iki tekrarı halinde bir guruş alınır.
Dersaadette Gül Efendi Kütüphanesi'nde feruhat olunur.
-~-hasıbir guruşedir I Saadet mülk ve devlete hadım olan erbab-ı kaleme sahifelerimiz
cıktır/Nüshası bir guruşedir.
-İhtarAbonelerin middeti hitam bulan kari keramımızdan gazetelerini bila-fasıla almak
eyenler yeni abone bedaletini irsal ederek idare hanemize malumat vermelidirler.
Son nüshasında veya daha evvel peşinat tecdid olmayan abonelere mezkur nüshadan
nra gazete gönderilmeyeceği cihetle zamanla tekrar abone olarak numara sırasıyla okumak
ırzu edenlerin vaktiyle yeni abone bedlatını arsal eylemeli temenni olunur.
1

CÜMLE-1 S1YAS1YYE
Mübahade-i Salihiyenin netice-i hüsnesi ve muvaffakiyet celil-e cenah hilafet panahı
et müddet Osmaniye ile Yunan hükümeti beynınde der-dest tezkir olan kıtaya imza
muş ve sureti dahi nüsha-i sabıkamıza cera edilmiş idi. MezkCırenin mutalaasından
teban olduğu üzre hükümet sene-i Osmaniye derece hidmet ve der-kar olduğundan bu
la bir mütalaa-i mahsusa sır ve beyanını ad edildik.

Hükümet zafer şan meydan harbda ibraz besalet ile Yunan'ları hizmetten hizmete
çar edildikleri gibi diplomatları da meydanı siyasette nail zafer olmuşlar ve saltanat
ıaniyeye hakikatten azime temin eylemişlerdir.İhraz edien netice-i mezkurede devlet
ldetimiz sevk nokta-i nazarından haiz ehemmiyet azime müstehkim ve metin dört milyon
tazminat harbiye atikade edilegele izalesi gibi mahsurate hasıl tıcaretin büste devlete
ikaı haline ve esna-yı muharebede matzur olan teba-yı Osmaniye'nin tezain ziyanına
tres olmuştur. Hülasa serapa mütalaa olunduğu halde mülk ve millete hadım olan nekatın
ar dikkat ve itinaya alındığı temayüle tezahir eder.Esasen harb zamanımızda temin
faden ziyade red tecavüz ve temin hukulmaksat matuf olduğu gibi bu noktayı öteden beri
rta-i nazar ittihaz eder sultanet Osmaniye'nin de bilhassa maksad aslisi hukuk
hafazadan ibaret etti. Binaenalyh herhangi bir komşusunun ve memalikinde ne nazar hırs
ve ne de nazar hırs ve bulundurmak tenziline mecburiyeti vardı.Hal böyle iken ihraz
nan muvaffakiyet mütakip salahiyetle dahi temin olunuşu bir muvaffakiyet sezavar tebrik
Bu ise mücerret zaili her Osmanlı üzerinde zal saadet ve her fikir ve maksad malukanesi
ıa vezir destanı için saadet olan padişah hilafet panah ve Zalah Efendimiz Hazretlerinin
labir eser bihterini bulunduğu ciretle bu vesile ile dahi devam anır ve ikbal cenah bargah
nah perver eyleriz.
HAVADİS-İ MAHALİYYE
ihtar

Şaban cuma ertesi gününden müşebbes olarak tekmil itibar ile pazar ertesi gecesi
mazan menfur tenşan olacağı bi-iştibah ise de Pazar gecesi rivayet lalal miyamın iştimal
1 olduğundan ahali-i islamiye'nin rivayete sırf mukaderal eylemesi ve görünce hemen
2hkeme-i şeriyemüracatla ısbat etmesi islamiyetnamına itahat olunur. Mezkürede mahkeme
şeriyye keşade bulunacağı cihetle şahid ahali-i kıradan kuranlar oluise üşenmeyerek
...fkoşa'ya gelip isbat eylemeleri ve işbu hiddetlerin meşubatına nail olacakları dahi aynca
·an olunur.
Lefkoşa Hükümet Konağı

Lefkoşa hükümet konağının mazrif harb olması cehtiyle on beş seneden beri devair
._.-n ayrı hanelerde ikamet etmekte olduğundan bu yüzden ahalinin devçar olduğu savbet ve
kalat ve bu babda vuk'u bulan istida ve ister hamat nazar dikkate alınarak önümüzdeki
içinde inşasına bade ve mübaşeret olunacağı karar olmuştur.
Belaya dera eylediğimiz resmini baş mühendis mister karat cenapları tanzimedip bir
tini dahi matbaamıza eylemiştir.
2

Binaenaleyh bu babdaki hümmetin teşkirini esas resminde sonraya talik ederiz. İnşaat
unu karaika hazretleri tarafından tasdik olunarak şehr halin yedinci gününden itibaren
erki icraya vuzu olunmuştur sırası geldikçe işbu kanun dahi gazetemize der olacaktır.
Dehan
Geçen sene ceziremizde gard olunan paketler darununda feruhat olunmaya karar
ıerilmiştir.Bu seneki dehan mahsulatı geçen senekinden ala ve daha ziyade olduğu istihbar

alınmıştır.
Eski
İskele'nin yerine başka birinin inşası Leymosun ahalisinin hükümet-i
aliyeye bir kıt' a arz mahzur takdim eylediklerini yazmış idik. Şimdi alınız oldukları
-abda mezkur İskele o kadar luzurnlu olduğu için başka yere kaldırıldığı ve yerine başka
-~ olunarnıyacağı bildirilmiştir.
Suvari zabıtasının biri yerrnasuya deresindenrnerur eder iken derenin şedit der-yanı
uş ve boğulmasına ramak kalmış iken kurtulmuştur.

Çiçek Hastalığı
Lefkoşa'nın yarım saat bad mesafesinde bulunan isterumal karyesinde dahi çiçek
lığı zuhur eylemiştir.
Sirkat
Geçen cuma ertesi gece kilisesine duhul ederek eşyayı ve incilik kablarını
;:kararak sirkat eylemişlerdir. Mesrukanın kıymeti yüz İngiliz lirası tahmin olmaktadır.
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İnşaat eskaye müdürü mister Medliku'nun maaş hercamahından başka bin İngiliz lirası
tahsis olduğu müstehbendir.

İmtiyazı tahtında namında bir mizac gazetesi neşr olunduğu müstehbindir.

Ve Kadya' de karyelerinde dahi kuş palazı ve çiçek hastalıkları zuhur edildiği istihbar
kılınmıştır.

Vefat
Tuzla İskelesi müthizanından Kadür Zade Mehmed Efendi devçar olduğu illetten
olamıyarak geçen salı günü emir celiline zan icabet olmuştur.
Cenab-ı Hak ailesiyle İstanbul'da bulunan birader mükerremleri
Tevfik Paşa Hazretleri'ne Sabr-ı cemil ihsan buyursun.

Saadetlü Ahmed

Omorfo çiftlik nazın Hacı Halil Efendi'nin mahdumları Bahaaldin Efendi dahi daha
yirmi beş yaşlarında gena olduğu halde geçen Cuma günü Lefkoşa' da irtihal dar-beka
eylemiştir.Cenab Allah pederleriyle validesine acr cezil ihsan buyursun.

Rahmet-ül Allah

İlgiltere'nin cezirenizi muvaffaker işgalinden beri Lefkoşa Kaza Mahkemesi bulunan
'e bir iki sene makdum İskele Kazasına becaiş olunan meycu-scenablan hastalığından dolayı
Lefkoşa'mız hastahanesine gelerek tedavi olmakta olduğu icra edileceği işitilmiştir.

Mısır hükümeti hesabına İngilizler tarafından Leymosun' da mebaye olunmakta olduğu
gazetesinde görülmüştür.

Geçen 289 numaralı nüshamızda Mündere Akif Bey'in makalesine Kıbrıs Gazetesi
evvelce bir itiraz-name yazdığı gibi bu haftaki nüshasında da işi « Akbaba » nam-ı gazeteye
havale ediyor.
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Mezkur makalede ceziremiz ahali-i İslamiyyesini ikaz yollu yazılan nasaih-yağrı olan
neşhurunca galiba bizim( Kıbrıs hakikat nevis ! )e dokunmuş olmalı ki birtakim safsata

.azmaktan kendini alamıyor.
Biz bu babdaki mütalaamızı evvelki nüshamızda ayrad ederek asıl cevabı sahib-i
nektup Akif Bey Efendi'ye terk eylemiştir. Binaeraleyin ne Kıbrıs'ın ve ne de Kıbrıs matbaa
ıanesinin himayesi altında neşr olunan Kokonoz mu?bilmem Akbaba mı? Gazetelerinin bu
;ibi terhatına - mesleklerimizin cihetiye - nazar ehemmiyati atfına terzit etmeyiz.

İngiltere ordular kamarası azasından Piskobosu geçen nenae vapuruyla İskele'ye
nuasat ederek o günde Lefkoşa'ya hareket eylemiz olduğu müstehbirdir. Geçen cuma ertesi
rünü Hristiyanların mektep adadım ziyaret eylemiş ve sonra Piskoposhaneye giderek baş
ıiskopos ile dahi görüşmüştür.Londra'nın Kanterburg baş piskopos tarafından gönderildiği ve
!ark kilisesiyle İngiliz kilisesinin bazı noktalarında idhadına gayret edeceğini kades şerife
~ideceğinidahi ilave eylemiştir.

Şerifine vali vekili tarafından vilayet dairesinin Kıbrıs baş piskopos ile belediye reisi
ıe ziraat müdürü hazır olduklaro halde bir taam verilmiştir.

Numara 17 Sene 1897 Kıbrıs « Hareketinin teşvik inbesat ve ıslahı » Kıbrıs ceziresi
valilik ve serdarlığı canib asilanesinden cezire-i mezbure kuvanin meclisinin inzimam reyve
.ızasıyla vuzu ve tesis buyrulan kanundur.( Sandal ) [ Fi 19 Ağustos 1897 işbu kanun Kıbrıs
ceziresivalilik ve serdarlığı canib asilanesinden cezire-i mezbura kuvanin meclisinin inzimam
rey ve rızasıyla bir vecihatı vuzu ve tesis buyrulmuştur.:_

Birinci madde işbu kanunun bedaye için tayin olunan tarihten beda ve itibaren
Kıbnsceziresine ( Kanun muzkfırun itlak olunan ) idhali ancak bir veahatı tayin ve beyan
olunanve şeriat vecihler vukuı bulan adhalet kanunen memn' bulunacaktır.

İkinci madde Kıbrıs'a şeriat-ı atiyeye tevfik harekat olunmadıkça harcdan asla
Celb ve idhal edilmeyecektir yani:
1) Ta ki celb olunan sekiz Kıbrıs dirhemine masavi bulunan kendi üzerine hiç bir ve nakliye
yahut sigorta masrafı dahil olmayarak nihas akçe laakil otuz altı guruşa yahut mal olmuş
olduğu anı celb ve idhal eder tarafından idhal edildiği İskele gümrük ser memurunun kanaatı
rnevcub surette ısbat edilsin.İşbu ısbat isbat hususu ( a ) Yetiştirmiş olan tarafaından o zikr
olduğu vecihle mal olduğu beyanı melinde olarak i'ta ve her halde bir İngiliz konsolosu
cabından tastik olunmuş bir kıta şahadetname ve ( b ) Celb ve idhal eder tarafından bir kaza
mahkemesi ahkamının biri huzurunda kazlık mezkür şahadetname melinde olarak yemin
olunmuş bir tekrirname ibrazı ile icra kılınacak olup yemini havi tekriname ibraz olunmayı
akkındaki işbu şeriata o gibi bir tekrirname yemininin huzurunda icrasınca o herhangi hakim
için mezuniyet kafiye hükmünde tutulacak ve her kim o bir takrimnamede inkasd gayr-ı sahih
ir beyanatta ise carın işlemiş olarak bir takibat adliyeden yalanşahadet edenler hakkında
ükm olunabilen ayn mecazata tabi bulunacak ve her kim belada mahrir ahkam hilafında
larak cezireye idhal olunmuş bir cezireye evvel suretle idhal edilmiş olduğunu bilerek veya
alır suretle sarf ve i'ta eyler yahut satın alır veya yetiştiri ise kazlık cerm işlemiş olarak iki
lirayı tecavüz etmemek üzere cezayı nakdi ifasına müstehak olacaktır.
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(2) Yabut celb ve id.hali hususu işbu kanunun yedinci maddesiyle mafuz salahiyata bana
yapılmış herhangi talimatta şeriat mucince vav her hangi talimatın takibdat mahtuyesine tabi
bulunmak üzre icra kılınsın.
Üçüncü madde bir işbu kanunun ikinci maddesinin birinci fıkrası mucibince celb ve
id.hal edildiğini herhangi yahut alır suretle i'ta edildiği taktirde mutakıber ziraat meclisine o
yahut i'ta etmiş olduğu ism ve ikametgahlarını vermiş olduğu miktarını mubir bir kıt'a
beyanname i'ta eylemeye borçlu bulunacaktır.Zikr olunan yahut i'ta olunduğu ism ve
ikametgahlarıyla yahut i'tası tarihini vav cumaer me mikdar çıkarılmış olduğunu mubin
bulunmak üzere meclis mezküre mutakıben bir kıta beyanname i'tasına borçlu bulunacak ve
her kim belade mahrir şeriteler cemia teksilatları itibarıyla tevfık hareket hususun terk eyler
ise cerm işlemiş olarak nihayet bir lira cezayı nakdi ifasına tabi bulunacağı bir tafsilat
matlube-i mebsutenin herhangisini gayr-ı sahih ettiğini bilerek beyanname-i mezkürede gayr-ı
sahih surette beyan edildiği halde dahi cerm işlemiş olarak nihayet iki lira ceza-yı nakdi
ifasına müstehak olacaktır.
Dördüncü
madde ziraat meclisinin i'ta olundukları dahil ceazine de yetiştirmek
mezuniyetini havi ruhsatiye tezkireleri tasdik eylemeye salahiyeti olacak verhastile tezkiresi
hamillerinin gayrı herkim ceriden-i resmiyetle ilan olacak bir tarihten soma dahil cezirede
yetiştiriyor ise cerm işlemiş olacak ve evvel vecihle yetiştirmiş olduğu için nihayet on şilin
ceza-yı nakdi ifasına tabi bulunacaktır.
Beşinci madde ziraat meclisinin dahil ceziresde yetiştirilen yahut cezireye id.hal olunan
herhangi veya o muthasıl herhangi her nevkat olur ise olsun ya veyahut adamları vasıtasıyla
muayene eylemeye salahiyeti olacak ve icra kılınan o herhangi muayenenin netaic ve
refsilatını meclis mezkur meşr ettirecektir.
Altıncı madde işbu kanun ahkamına bena tahsil olunan bilcümle ceza-yı nakdiler ziraat
ankası sandık hesabına olarak teslim edilecekler ve kozacılığın ziraat meclis tarafından ve
.anib velayetten tayin olunacağı vech üzere daha ziyade terkiyesi yolunda sarf ve istamal
kılınacaklardır.
Yedinci madde hususat itibat-ül-beyanın yani betkarar ihrac edilmek üzere tarafından
celb olundukları üzerine sekiz dirhemlik nihas akçe otuz altı guruşdan noksan bahayı mal
olarak celb ve idhal olunan karşı cezirenin kattiyer vav herhangi yetiştirilmesinin mani için
mezkür tayin suret idhali ve dahil cezirede yetiştirilmesine mahsus ruhsatiye tezkiresi tasdir ve
i'tası ve idhal olunan yahut yetiştirilen ve muayenesi ve işbu kanun ahkamına bena cezireye
elb ve idhal olunan yahut yetiştirilen her bir paketi üzerine vuzu taleb olunması ve mezkür
için üzerini yirmi parayı tecavür etmemek üzere baha tayini ve ali iş bu kanun ahkamına hüsn
infazı hususlarınıncümleten yahut onlardan herhangilerin tanzim ve tenski zemininde vali
ziraat meclisinin inzimam rey ve maunetiyle talimat yapabilecek ve yapılan o talimat güya
işbu kanunun cümle-i eksamında mader imiş gibi ayn vecihle nafiz ve(Muser
bulunacaktır. İşbu maddeye bena meclis mezkure tertib eder herhangi mebalig altıncı madde
ahkamına tevfıker tesaim ve istamal olunacaktır.
Sekizinci madde işbu kanun « 1897 Senesi muhafaza kanunu »tevsim olunabilecek ve

ceride-i resmiyetle 1898 Senesi şehr hisanı ibtidasından muhir olmak üzere tayin olunacak bir
günden beda ile bulunacaktır.
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İşbu bin sekiz yüz doksan yedi sene-imiladiyesi
mecliste kabul ve tasdik olunmuştur
Katib-i meclis
5 : 1 :
Saaka-i Sevda
Muharriri
Kıbrıslı
M.Sadıraldin

shr ağustosun dokuzuncu

günü

Almak ve bu müddet zarfında Nihal istediği gibi zevkini icra etmek hada İstanbul'a
gitmekti.
Zaten muhabbetin tesirinden bir hal-i acayibe kesb eder Fikri
duramıyordu.İşte bu defada çarşıdan eve gelip istrehettan sonra gezmeye gitmişti.

bir

yerde

Bir dakika bile yalnızlıktan büyük istifade eden Nihal yeni aldığı elbiselere bürünüp
Sadaldine gitti. Zavallı Sadaldin Nihalin böyle bir tavr ve şadmanı ile gelip gidişinden
ziyadesiyle memnun olurdu.Sevgilisini görünce kollarını açtı kucakladı.Yukarı çıktılar birkaç
saat o aşıkhane eylendikten sonra yine ayrılmışlar idi.
İşte kurnaz Nihal Validesinin muavenet habişanesiyle

ikisini de muntazaman idare

ederdi.
Bir akşam üstü idi ki : Yalnızlıktan sıkılmakta olan Sadaldin eğlenmek için rıhtımın en
güzel bir mekanda denize doğru uyanmış bir gitti.Biraz oturdu. Sonra garipten mütvald bir
üzn kalbini kapladı. Bu sebebden tek tek çakmaya başladı. Keyfi kaçtı. Çattıkça kalbindeki
sevda coşkuruşa geldi müttesil ah ediyordu. Bira zdaha eğlendi. Artık vakt geçtiğinden kalktı.
Aheste aheste oteline geldi.
12
Günler geçmekte ,Fikri'nin liraları yekdiğerini ederek idi.O paradan ancak beş on lira
kalmış idi bunu eden Nihal kendinin kurnazlığına valdesinin kumandası inzimam ettikçe bir
cat daha kasb maharet ederek ara sıra Fikri'ye tavırlar göstermeye başlamıştı.
Esir-i muhabbet Fikri evvelce hayatından ziyade sevmekte olduğunu söyleyen Nihal'in
simdi böyle birtakım hareket nalaikede paralarının tükenmeye yüz tuttuğundan ileri geldiğini
ilmezdi.Nihayet beş on gün daha geçer geçmez Fikri onluğa muhtaç bir hale gelmişti. Zaten
halde düşünmeyenin istikbali sefalet olacağı şüphesiz idi.Fikri düşünmeye başlamış Nihal
mütrefiane sözlerini işittikçe ne yapacağını şaşırmıştı. [ İnsafsız ] kız Fikri'nin paralarını
irtaraftan yemiş, bir taraftan çalıp valdesine vermiş olduğu halde hiç utanmayarak :Bey bizi
memleketimizden getirdin de akıbet yapacağın bu mu idi? Sözlerini söylemişti. Bi-çare Fikri :
.xe yaptım Nihal'ciğim dedi. Ay daha ne yapacaksın işte İskenderiye gibi bir yerde bizi
parasız bıraktın. İşte birimizde de para yok artık. Nasıl geçineceğiz gibi cevap alırdı.
Fikri hemen çarşıya gitti. Evvelce almış olduğu altın, gümüş eşyalarını fiyatıyla baya
ederek beseli olan beş on lira ile avdet etti.
Haine Nihal suratı asılmış,dudakları itmiş idi.Fikri yine masayı hazırladı. Nihal ile
irkaç kadeh attılar. Keyifler çatıldıkça Nihal tagni etmeye Fikri de ahlar fırlatmaya başlardı.
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Sarhoşluk bir dereceye gelmişti ki her ikisi de bulundukları masa üzerine dayanıp sızmışlar
idi. Fikri o hal ile
Ma-ba' dı var
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MEMALİK-İ OSMANİYYE
Lütf-i Celil Padişahı
Veli namet veli namet alem şehriyar padişahımız efendimiz hazretlerinin bilcümle taba
vezir destanları hakkında olan nir afet cihankıymet hazret zıl alehileri cümle-i cemilesinden
olarak bu kerede bütün kulüp Osmaniyeyi
lebriz men ve şükran edecek bir lütf
hilafetpanahları ve asıl mebahatımız olmuştut ki dere ile tezin sütun eyiliyoruz.
Padişah Şehriyar Aleycah Hami Azim Maarif Menba Zelal Efendimiz Hazretleri'nin
Girit ahali İslamiyesi muhtacın etfalinden olup mukaddime cezire-i mezkur ede vukuğu bulan
iktişaş münasebeti ile mektepleri mesdut kalarak namet celile-i maariften mahrum kalmış bir
hayli şakirdan bulunduğu vasıl humayunları buyrulduk da mumi aleyhin der-saadete celbile
münasip mektepleri mecanen kayp ve halleri hususunu irade ve ferman buyurmuş olmalarıyla
irade-i sine-i hazret hilafetpanahileri mukteza-yı munifınce Girid muhtacın İslamiyesi iane
omisyonu vasatıyla icra-yı icabına derhal teşebbüs olunmuştur.
Veli namet padişahımız efendimiz bu lutf celil hadde pesindaneleri yüzlerce itfalin
'erta-i cehaletten tahlisiyle temin medar saadetle beda olacağından bu vesile ile de fezuni
:mır ve ikbal hazret padişahı tekrara mesarat eyleriz.

Girid'te İngiliz askeri ile Almanya askeri beyninde tuhaf bir hadise vukuğu bulmuştur,
şöyle ki: Bir meyhanede bulundukları halde Almanya İmparatoru Rinun sıhatine idare-i ikdah
eylemlerini Almanya askeri tarafından dahi kabul olunmuştur. İngiltere kıraliçesi Viktorya
Hazretleri'nin sıhatine dahi idare-i ikdah eylemleri İngiliz askeri tarafından teklif olunduktan
.Almanya askeri sükun eylemişlerdir. Bunun üzerine İngilizler parmaklarını ağzlarına
getirerek hemen kusmuşlardır.

HAV ADİS-İ ECNEBİYE
İngiliz gazeteleri Fransızların ( Faşrude) ye vas olduklarını ihbar ve ilan etmekte ber
devam bulunmaktadırlar. Mezkur havadisler bir maksat-i mahsusa hidmed için çıkarılmış
lsuğu zan olunmuştur.
==--====

İfritler Ali Mescid Kirbende hayvana rakiben gezmekte bulunmuş olan Jeneral
Haveluk'i katletmişlerdir. Mumi aleyhin cesedi bulunmuştur.
========

İngiltere devleti bulunan kuva-i askeriyesini mecdiden tanzim ve tertib eylemeye karar
·ermiştir.
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========

Avrupa'mn Girit meselesinin halince olan adm-i iktidarından
tarafından şediden teşki olunmaktadır.

dolayı matbuat

========

Rus arkan harp Miralaylarından Musiv dolayı havlu ve betru kalesinde kurşuna
dizilmiştir. Vinaye haritaları getirmiş olan zevcesi ve kerimesi Sibirya'ya nefi olunmuşlardır.
======

Çin hükümeti ( Kıyavurçu ) eyaleti üzerinde olan kafa-i hukukunu icar süreti ile
Almanya'ya terk eylemiştir.
==========

Jeneral sudan üzerine yürümekte olan İngiliz askerinin kumandasını derafda etmek
üzere hareket eylemiştir.
=========

LONDRA
( Londra ) gazetesinde neşr olan bir meline nazaran İngiltere'nin Çin memalikinin
taksiminde icra-yı iştira ki niyeti olmayıp hedef emeli Çin İmparatorluğu'nun tivcaret için bir
meydan olmak üzere ibka ve muhafazası kaziyesidir. Bend-i mezkur İngiltere tarafından
in'e maliyede bulunmasını tavsiye eylemektedir. İş bu tavsiye münafa-i ticariye-i esasına
mübteni olup bu bahta Süveyş Kanalı bir misal olmak üzere der-miyan olunmaktadır.

***

Sair bir devlet Çin' de ihtihsal edeceyi imtiyaz her ne dahi olsa İngiltere'nin bir
tazminat talep edeceği ve Çin'deki hukuk-u mevcudesinin muhafazası için mümkün olan her
rir şeyi icra eyleyeceği telgraf şirketinin cümle-i müstehberatındandır.

=========

İngiliz sakinesi revsiye istikrazı hakkında dev-çar helcan olmaktadırlar.
Mamafi'ye istikraz-ı mezkur henüz taht-ı tastike alınmamıştır.
TELGRAF
Telgrafnameleri
Berlin 7 Kanun-i Sani
Almanya hükümeti kavşavda bir asyatık bank tesis etmek üzeredir.
Berlin 7 Kanun-i Sani
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Alınan malumata nazaran Rusya'nın
hükümeti muvaffakat etmemiştir.

Çin'de müddet-i medide iskan etmesine Çin

Londra 8 Kanun-ı Sani
Alınan malumata nazaran icarı yalnız elli sene bir müddet için olup Almanya
hükümeti ise 99 Sene için imtiyaz talep eylemiştir.
Mister Armanest Hart vefat etmiştir.
11 Kanun-i Sani
Ahiren Ukanda'da vukuğu bulan muharebede Mülazim Mak Devnald vefat etmiştir.
Oradaki mevcut taburları takvit zemininde mahal-i mezküre imdad gönderilmiştir.
Londra 10 Kanun-i Sani
Sir Robert Mit vefat etmiştir.
10 Kanun-i Sani
Çin hükümeti tafrafından celp olunan Rusya, askeri müsteşarı mülazim ile birlikte
uraya muvasalat etmişlerdir.
10 Kanun-i Sani
Gelen havadislerden anlaşıldığına göre azilerle yakından büyük bir muharebe vuku
ulmuştur. Mülazim Mak Devnald ve Mis vefat etmiştir: Suvari askeri gönderilmektedir.
Almanya tarafından iki tüccar yalnız kimisi istikra olunmuştur.
Almanya matbuatının Büyük Biritanya'ya karşı tutmuş olduğu meslek bir vakitten beri
ve fevkalade bir surette daha ziyade dostane arladığını gösterniştir.
Bombay 11 Kanun-i Sani
Geçen kırk sekiz saat zarfında tavandan 154 mesab ve 167 ve fiyat bulunmuştur. Vuku
ulan azim bir zelzeleden Embonya adası büstbütün harap olmuştur.
Elli can telif olmuş 200'ü mecruh olmuştur.
Paris Kanun-i Sani
Komandar ( İstirhazı )run ittifak ara ile Biritana hükm edilmiştir. Meclisin bu yoldaki
· tişaresi haz olmuştur.
Paris 7 Kanun-i Sani
Her ne kadar Büyük Biritanya ile Japonya hükümetleri beyninde bir ittifak akd
olunduğunu İngiliz matbuatı ilan etmiş ise de aslı olmayan Japonya hükümeti diğer düvel-i
muazzama ile mütavayen dostane bulunmaya havaheşker bulunmaktadır.
Londra 1 O Kanun-i Sani
Sir Robert Mit vefat etmiştir.
10 Kanun-i Sani
Çin hükümeti tafrafından celp olunan Rusya, askeri müsteşarı 3 mülazim ile birlikte
uraya muvasalat etmişlerdir.
O Kanun-i Sani

Gelen havadislerden anlaşıldığına göre azilerle yakından büyük bir muharebe vuku
ulmuştur. Mülazim Mak Devnald ve Mis vefat etmiştir: Suvari askeri gönderilmektedir.
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Almanya tarafından iki tüccar yalnız kimisi istikra olunmuştur.
Almanya matbuatının Büyük Biritanya'ya karşı tutmuş olduğu meslek bir vakitten beri
ve fevkalade bir surette daha ziyade dostane arladığını göstemiştir.
Bombay 11 Kanun-i Sani
Geçen kırk sekiz saat zarfında tavandan 154 mesab ve 167 ve fiyat bulunmuştur. Vuku
bulan azim bir zelzeleden Embonya adası büstbütün harap olmuştur.
Elli can telif olmuş 200'ü mecruh olmuştur.
Paris Kanun-i Sani
Komandar ( İstirhazı)nın ittifak ara ile Biritana hükm edilmiştir. Meclisin bu yoldaki
istişaresi haz olmuştur.
Paris 7 Kanun-i Sani
Her ne kadar Büyük Biritanya ile Japonya hükümetleri beyninde bir ittifak akd
olunduğunu İngiliz matbuatı ilan etmiş ise de aslı olmayan Japonya hükümeti diğer düvel-i
muazzama ile mütavayen dostane bulunmaya havaheşker bulunmaktadır.
Londra 10 Kanun-i Sani
İngiltere hükümet tarafından Çin hükümetine doğrudan doğruya para ikraz etmesi ve
bunun dahi tasdiki zamanında parlementoya arz olunacağı havadisi bulunmaktadır.

Hukuk-ı Hilafet-i İslamiyye
Ve Müesser (Abdülhamid) Han'dan
Ma-ba'd:
Emir-el Mumin İmam-ül Müslimin Efendimiz Hazretleri'nin ve millete ve bütün ahal
i İslama etmiş olduğu bu hidmet-i mukaddesenin hak şükranını ifa nasl mümkün olabilir?
Cenab-ı Hak zat muvaffakiyet sefat Cenab tacida reylerine bitmez tükenmez umr ve afiyetleri
ihsan ederek zıl zelil humayunlarını üzerimizden eksik buyurmasın
İlan-ı harb gecesi düvel-i muazzamaya

olunduğu

balade işaret olunan notanın

suretidir:

<< Der-saadet 18 Nisan >>
<< Bundan evvelki telgrafnamelerimde

Yunan'ilerin şehr halin dokuzuncu günü
hudud-ı Osmaniyeyi tecavüz ederek hatta hududtan iki saat ileride vak'a ( Kranya) tepesini
işgal eylediklerini ve ( Valtinu ) hudut karakolunu topla tahrib ve ( Koniko ), ( Kipli ) ve (
İstervenga ) karakollarını ihrak ettiklerini ve tecavüz eden asker-i Yunan'iyeye boru ile
emirler verildiğini bildirmiştir. Devamı emrinde hükümet-i sinye tarafından bezl olunan
ikdamet ve mesaiyi ve memalikinin müdafaa ve muhafazası için tedabir mukattezeyi ithazı
emrindeki hukuk ve salahiyetini bir daha teyid ve tekrar ile beraber vukuat-ı ahirenin bütün
mesuliyetini bulunan Yunan hükümeti üzerine terk ederiz. Devlet-i aliyye kendini muhafaza
ve müdafaa emrindeki hukuk sarihesiyle beraber asar-ı faaliyesini izhardan geri durmadığı
etvar sabirane ve ihtiyatkaranesiyle muhafaza ve asayiş-i umuminin nezd-i saltanat sinyede ne
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ıdar multazam olduğunu bütün alem kilitli Yunan askeri müntazimesi beraberlerinde toplar
ılunduğu halde ( Bayraktar ) ve ( Kodman ) ve ( Perdika ) cihetlerinden ser-had-ı Osmaniyi
cavüzle harekat-ı hısmaneye ibtidar eylemişlerdir. Harb hala devam etmektedir. Hükümet-i
nye harekat-ı tecavüzkaraneye karşı muhafaza-i hukuki ve Memalik-i Osmaniyye'nin
arruzat-ı Yunaniyyeden vakayesi zemininde iktisa eden her türlü tedabir-i askeriyeye tevsil
mek üzere alasonya ordu-yu humayunu başkumandanlığına
o emr-i kıtaya itasına
ecburiyet görmüştür.
Nezd-i sefiranelerden umur-ı malumedendir
ki saltanat-ı sinye gerek Girid
ıeselesinde ve gerek bunun neticesinde zuhur yafta olan vukuat-ı sairede sallı ve asayişin
evamını taht-ı temine almak üzere son dakikaya kadar elinden gelen her şeyi icra eylemiş bu
abada düvel-i muazzama tarafından olunan her türlü nekat ve amal mesalmetkaraneye
ıemaşat etmekten geri durmamıştır. Ancak hükümet Yunaniye kuvaid hukuk-ı düvel ile
ıtayen kabl tevfık olamıyacak bir cürret-i küstahane ile Girid'e askerg önderdikten ma'da
ııduda dahi ziraat ve fılahat memleketi ve umur-ı ticariyeyi rahnedar edeceği meydanda
lnmayla beraber yine büyük fedakarlıklar iktiham ile asker redifesinin ehemmiyetli bir
ısınım silah altına davet etmek luzumunu hissetmiştir.
Ma-ba'dı Var.
Atina Mekteb Adadı Muallimlerinden
Ali Rıza

( Şeriat-ı Garraya Temsk )
Den
Ma-ba'd:

Diğer rivayete göre : Eshab-ı res başka bir kavim olup kendilerine bas olunan
eygamber Zi-şanı atarak üzerini gömmüş olduklarından ve acap Taali Hazretleri kendilerini
elak etmiştir. Kervan olup kırk veya yetmiş veya yüz yirmi seneye itlak olunur. Veya asr yüz
eneye denilür.
Hak Taali ve Takdis Hazretleri akvam-ı mezburenin bir vech bila suret helaklarını
eyandan sonra buyurur ki :

<< Habib Zi-şanım ya Mahmud ! ve Allah ! senin kavmin kariş dahi bir ay ticaret
ama azimetlerinde üzerlerine bela yağmuru yağdırılmış olan karyeye yani : Kavim
remleketleri olan belad sudume defaat ile uğradılar. Şimdi bunlar belad-ı mezküredeki
undan ibaret alalar belki bunlar kafire olduklarından neşur ve akibeti rica ve memur
tmezler. İşte bunun için kendileri de hayvanları gibi oradan gafil oldukları halde merur
derek buna dikkat etmezler ve bundan ibaret olmazlar!>>
Gerçi zamanımızdaki muasırlarımız akvan-i maziyedan kalma asar-i atikeden tarih-i
ıokta-inazarından pek çok istifade etmektelerse de hakikat nokta-i nazarından taife-i karişten
ıiçbirfarkları yoktur!
Evet, dünyanın her hutvesinde akvam-i maziyeden kalma asarı medeniyet ve
nemuriyete tesadüf olunarak bunun vakitle haml ederek ulu cehle hakikat halden gaflet
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etmekteyiz ! Bunların sebeb-i helak ve inkrazlarının ancak Cenap-ı Hak'kı tanımadıkları
olduğunu hiçbir zaman hatırımıza bile getiremekteyiz ! Bunun için başımız beladan belaya
uğramaktadır! Çünkü Kur'an-ı azim elşandan başka yerde selamet ve hedayet talep edenlerin
halleri bundan ibaretdir!
(Sure)

<< Kafir gibi siyati amal vartikab edenler yoksa beni sepkat yani fevt ederek bu suretle
üzerine kendilerine mecazata mukadder olamıyacağımı mı zannederler? Onların hük
eyledikleri şey ne fenadır ! >>
<< Bir kimse cennette veya sevab-ı Allah'a veya vebas hesab ve ceza gibi akibete nai
olmayı rica ve memul ederse bu surette laka-i mezkur için zarb olunan vakt elbette ati ve
caidir. Yani : Her halde vaka olacaktır. Şimdi vakt laka ati ve cai oldukda laka-i mezkürun
herhalde vaka ve hasıl olacağı muhakkaktır. Bu taktir de laka emelinde bulunanlar amal-i
mezburi thkik ve taskik edecek imal ve hayretin icrasına mubaderat etsin. Ve acap Taali ve
Taktiz Hazretleri akval onların akayit ve afalinne dahi alimdir ki her şehsa göre mücazat
edecektir.
<< Bir kimse maziz taat üzerine sabr şehvetten keyf-i nefs ile mücahade ederse ancak
kendi nevsinin münafatı için mücahade etmiş olur. Çünkü Hak Sabhane ve Taali Hazretleri
aleminde ganidir. Onların taatlerine asla ihtiyacı yoktur. Fakat onları teklif etmesi kendilerine
rahmet ve salahlarına meraat içindir.>>
<< Bir vech-i bila-tercüme olunan ayet-i kerimeden müsteban olduğu vecihle Hak Cıl
ve Ala Haztretleri şeriat-ı garranın eylediği tarik-i müstekimden adval ihraf edenlerin ahiretde
mecazat-ı şedideye dev-çav edileceklerini makam ve ve tehtitde beyan buyurmuş olup ahret
azabına dev-çar olacaklarındünyada dahi mahalikten mahtahlis gariban edemiyecekleri
bedihidir. Ve zulmenin dünyada bir müddet mezhir müsaade olduklarına mağrur olmak caiz
değidir.
Çünkü milyonlarca böyle erbab isyan ve küfranın ibret nameleri erbab-ı nazar ve
istibsara hafı değildir. Cenab-ı Hak aciz değil ve maksudunun fevt olmasından havf ve telaş
etmez ki acele etsin! Bir kimse nekadar mağrur olsa akibet bir gün gelecektir ki intikamdan
geçmeye mecbur olacak, bin sene mamur olsa bile yine intikam-ı mezkurdan halas
olamıyacaktır. Alem'de mülk ve teslif ancak Helak Hazretleri'ne mahsus ve gün hasır olup
irede-i alehiye olmadıkça bu kainatta zerre kadar birşey hasıl olamaz. Ve kuvvat kainatın
cümlesi irade-i semdaneye ile vukuu bulur. Hiçbir kimse kendi hüner ve iktidarıyla iş
göremez. Halak Taali Hazretleri'ne.
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nazmum ahrette dahi nar-ı cihanım.a mahkum olur.
Bu dünyada her ne kadar ise gelir geçer fakat olursa umrunda rahata vefatında rahmete
ette cennete nail ola umrunda vefatında lanete ahrette meşkete dev-çar olur.

Sure-i Kehif

<< Mezbureyi yani ile emsalini kriş gibi tekzib ve hakda mücadele ile nefeslerini zalm
hudud tecavüz ettikleri zamanda ahlak eyledim ve onların ahlak için bir vakt malum tayin
tahsis eyledim ki ondan bir dakika tehir veya onu takdim edemezler vakt-ı mezkürun
ulunda bila ifate-i zaman han hala ki serilirler! Bu surette erbab-ı küfran ve isyan umum-ı
ka merkumenin ahvalinden ibret alarak tehir azaba mağrur olmasınlar!>>
Ma-ba'dı var.
Atina Mekteb Adadı Muallimlerinden
Ali Rıza
KISM-İ EDEBİ
zai Efendi merhumun asarından :
Var mıdır hüsnün görüp alemde hayran olmayan
Var mıdır zülfün görüp hali perişan olmayan
Ram olur mu bir kuru laf ile
Malikm olmaz mahr tashire süleyman olmayan
Zümre-i nadan bilir mi hiç dane kadrini
Kıymet merdi ne anlar merd-i meydan olmayan
Eyler insaniyyet insana sadur insandan
Hayr eder mi kimseye dünyada insan olmayan
Bir bet tarsanın olomasın Sezai aşıkı
Müslüman rahm eder mi ahal-i iman olmayan
A.SAİM
KISM-İ FENNİ
Refik muhteremimiz "Malumat" ceride-i feridesinde "Mebadi-i alem-i servet milel"
.rluhası altında yazılan makale-i mucib istifade görülmekle parça parça dercini münasib
örün.
Alem Ve Fünun
Mebad-i Alem-i Servet Milel
Müellifi: Emil Lavli
Fransa encümen danişi azasından derülfünunı alem-i servet milel muallimi
ıütercimi: Mehmed Şerif mekteb-i mülkiye-i şahane mezunlarından
Bab-ı Evvel
Malumat-ı İbtidaye
Birinci Fasıl
1

Alem-i Servet Milele Dair Malumat
II

1. Alem-i servet milelin tarif ve mevzu'ı lisan-ı Osmaniyye Alem-i servet milel " diye
II
II
tercüme olunan II Konumu pollitika " tabiri ihtida Ariston tarafından " Ekonomik "
ismindeki kitabenin fasl-ı sayesinde ve muharen canibinden ( 1915 tarih-i
miladiyesinde revanda taba edilen) 11 Tereddütle konumu politik nam-ı asrada istimal
II
11,"
edilmiş oluo lisan-ı Yunaniyye'de " Menzil
Kanun
ve " Cemiyet "manasına
II
II
II
gelen ve Polis kelimelerinden terkib ettiği cihetle cemiyet-i beşeriyye dahilinde
servetin suret idaresini tanzim eden kanun veyahut kuvanin " manasını tanzim eyler.
Fielhakika alem-i servet milelin mevzuında bundan ibarettir.
İnsanlar birtakım ihtiyacata malik ve bir cemiyet teşkil ederek adat vukuatına tabadır.
Yeni adam bu ihtitacat ifa için sahib olduğu kuva-i bediye ve akileyi istimal ile eşya-yı
nefaa ihtihsal eder.
İnsanlar ne tarz ve surette ictima' etmeli yahut tabir ihtiyacatını en mükemmel ve makul
surette ifaya muvaffık olmak için ne gibi kuvanin tanzim ve kabul eylemelidir? İşte alem-i
servet milel bu meselenin haline çalışır.
Alem-i servet milel mesail kanuniyeden olup alem-i ahlak, alem-i hukuk ve alem-i siyasi
gibi kemalat-ı hayaliyyeyi takip eder.
Mucib mebahaşet ve münakaşat olan alem-i servet milel mesailin kafası rusumate, ziraata,
meskunata, itibar-ı maliye, bankaya, şirketlere, fabrika işlerine, demir yollarına, tekalife
vesaireye mutalık kuvanin ıslahı gibi mesail kanuniyeden ibarettir. Bunların hali alem
hukuku adil ve hakaniyyet ve tarih ile istatistike dair vakayı ve faide nokta-i nazarından
mutalaa ile kabil olur.
Alem-i servet milelin mucidi olan << Adam- ismiyyet >> [I] << Alem-i servet iki
muhtelif maddeyi tedkike vzu' eder. Bunlardan biri efrad-ı ahaliyi mekulatım balzat
tedarik ve istihzar edebilecek bir hale ve diğeri devlete vazaif umumiyesini ifaya kafidir.
Derece-i vardat bulmaktır. >> . Kolayla bunu izah etmiştir. Mumi aleyhin << servet-i
melelin mahiyet ve esbabı >> nam-ı asrının ünvanı da alem-i servetten maksad istihsal
srveti teshil veya tasib eden ahvali tayinden ibaret bulunduğunu gösterir.
<< Deruz >> [J] << Alem-i servet milel gayeti refahiyet hali mümkün mertebe tamim
eylemekten ibaret bir alemdir. >> demiştir.
Ulum-ı siyasiyeden bahs ettiği sırada<< Bunların gayet hakikiyesinin tarz maişeti teshil
ve tervic ve efrad-ı ahaliyi [l]adam-ı ismiyet << 1725 >> de İskoçya'da ve<< 1799 >> da
vefat etmiştir. Glaskod'da hükümet-i ahlakiye muallimi olup iptida<< hissiyat-ı ahlakiye
nazariyesi >> ve << 1779 >> da<< Servet-i milel mahiyet ve esbabına dair tetbiat >>
nam-ı eserlerini neşr eylemiştir. İkinci eseri hukuk ve siyasiyete dair bazdığı muvaffık
olamadığı telif mefsilinin bir cezidir. Kendisi de itiraf ettiği üzere ismiyet << Kesne >>
nin mesleğini iltizam eden << Fizyokrat >> denilen Fransa erbab-ı alem-i servetin bir
hayli malumat almış ise de, alem-i servet milele metin bir esas vuzu ile alem şekli vermek
şerefini haizdir.
[1] Deruz << 1773 >> tarih-i miladiyesinde Bizansun'da << 1850 >> de Paris'te vefat
etmiştir. << 1829 >> da alem-i servet milel namıyla neşrettiği esrer-i üslup sade ve ile
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ızılmış olup meziyet ve ehemmiyeti alem-i ahlak ile alem-i servet beynindeki
ünasebeti
etmiştir. Mesud eylemektir. Yollu idare-i efkar etmiştir ki alem-i servet
ıilelin mevzuında bunu tazmin eder.
abib-i insanın vücudunu bilmeye emrazım teşhis ile icra-yı madavata ve sahtı muhafaza
ien kuvaid sahiyeye vukuf peyda etmeye mecbur bulunduğu gibi alem-i servet erbabında
u vezaif cemiyet-i beşeriyye hakkında ifa etmesi yani bina-yı cemiyeti teşkil eden icrayı

esasından nazar-ı dikkat ve ehemmiyete alarak mahal-i intizam kuvanin vaadatı beyan
asıtasıyla saadet halin husulune medar olacak kuvaidi dermiyan eylemesi muktezidir.
~inaenaleyhalem-i servet milel<< Efrad-ı beşerin>> mümkün mertebe az zihmet sarf ile
fa-yı ihtiyacatına sallı için eşya-yı nafaa husule getirerek kaide-i tatbiken taksim ve akl
re hikmete tevfıken istihlaka kadar olabilmesi için kabul ve ithazı muktazi kuvaidi tayin
«len alemdir. >> Diye tarif olunabilir.
t

!. Alem-i servet milelin daire-i tedkikatından hare olan
Alem-i servet milel, umumiyet üzere, << Servetin suret istihsal, inksam ve istihla giden
bahs alemdir.>> sdiye tarif olunur ise de bu tarif tamamen yanlıştır. Çünkü: Servetin suret
istihsalini resail suret inkisamım istatistik ve suret istihlakını da akvam muhtelifenin tarz
tayişine mutalık olan asar-ı maariftir.
Alem-i servet milel beni adamın eden harekat serbestanesinden bahs bulunmasıyla ulum
riyaziye kabilinden olmadığı gibi kayd itirazından varsıta tarifat ile riyaziyata mutalık
netayic hakikeyi değildir.
Alem-i servet milel eşya-yı olan emvali nazar-ı itibara alarak bilhassa onlarla meşgul
olmayıp iş bu emvalin teshil husulune hadm kuvaidle iştigal eylediğinden ulum tabliye
adadına dahil olmaz. Bu kuvaid alem münasebetten ibarettir.
Alem-i servet milel fazla olarak insanın istihlak ettiği eşya nevcihle husule ne vecihle
husule getirildiğini tahri eylemeyip belki onların mümkün mertebe iyi suretle istihsaline
matlar olan hakkında tamik etmesine binaen tarih beşerin bir bir ceziad olunamaz.
Alem-i servet milel, ekseriya tekrar olunduğu üzere alem mesaide değildir. Bu babda
Fransa hakimasından << Dekarat >> şu tarz ile beyan rey eder ki: Bir alem-i erbab
sanatımızın icra eylediği harf muhtelifeyi bildiğimiz kadar bu alemde delaletiyle ateşin,
suyun, semavatın velhasıl bizi muhit olan kafa-i ecsamın kuvvet ve esiratına vakıf olsak
hem onları sallı oldukları işlerde ayn suretle kullarLmayaizhar muvaffakiyet hem de
kendimizi filem-i tabiata hakim ve sahib kılmaya iktisab kudret eyler idik.
Ve alem <<Teknoloji>> bahs eder. Alem-i servet milel ise kuva-i meşmure-i en ziyade
teshil eden kuvaid-i ahlakiye siyasiyye medeniyye ve ticariyeyi tetbağ eylediğinden mebni
aleyhi bütün bütün başkadır. Arazinin asıl ziram maadinin suret ihracım veya kimin talim
etmez. Bunların tarif ve izahı münhazaran alem mesaiye aittir.
SEMAYA BİR NAZA
Tahdeti: Farkında mısın daldık da bahs fahimizden çıktık.
~iya: Evet evet.
vahdeti: Bu akşam çiğ, kar, kırağıdan bahs edecektiniz. Çiyi öğrendim şimdi de kar ile
orağıyı tarif ediniz.
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Ziya: Ah ah arada biraz da fazla malumat vermiş isem ne olur zarar mı?

Vahdeti: Estağfurullah
Ziya: Demek şimdi karın ne olduğunu öprenmek istiyorsunuz.
Vahdeti: Evet. Lutf ederseneiz..
Ziya: Su buharını biliyorsun
Vahdeti: Evet.
Ziya: İşte o buhar havanın tabaka-i aliyesinde su haline girmezden evvel ederek küre-i arza
sukut eder. İşte kar da bundan ibarettir.
Vahdeti: Ey kırağı
Ziya: Kırağı da yine buharsu haline girerek akşamları ahşam üzerinde damla damla görünen
çiylerin dökmesidir. Anladın mı?
Vahdeti: Teşekkür ederim arzu ettiğim şeyleri sayenizde.öğrendim. Mamafıye uyku zamanı
da geldi.
Ziya: Evet ben de onu söyleyecektim bu akşam artık yine müsade .
Vahdeti: Estağfurullah lakin yarın akşam beklerim.
Ziya: Pek iyi gider. Dördüncü ders ecsam.
Vahdeti: Merasim bu akşam vakti biraz geçirdiğinizden doğrusu merak ediyordum bir saatten
beridir gönlü mahzun kalbim meyis etti.
Ziya: Allah Allah merak edecek ne var?
Vahdeti: Acanım sevimli müsahabetlere elişan bir fakr koca bir geceyi boş şeylerle geçirecek
lursa düşünmez mi?
Ziya: Orası şüphesizdir zeki çocuk.
Ma-ba'dı var.
M. Sadıraldin

------

•

MÜTENEVVİA
100000 FRANK İKRAMİYE

VE
BUNUN KAZANAN BİR ARABACI
Fransızlar: << Servet ve saman uyur iken gelir >>Melende bir misal zarb ederler. Bu
· ere de Pars'da bir tramvay arabacısı ise (235) numaralı arabanın iki bar kirini koşup
rullandığı sırada büyük bir servet gelip kendini bulmuştur.
MusiY ismini.taşıyan bu bahtiyar Paris şehri son kişide kılınan yüz bin franklık büyük
ikramiyeyikazanmıştır.
Arabacı mukavelesinden bir adamın böyle bir namet gayrı müterkibeye nail olması
üzerine hemen arabadaki mekiini terk ve kamçısını kumpanyaya teslim edeceği hatıra felmek
tabidir değil mi ? lakin bizim Musiv hiç de böyle yapmamış tramvay arabacılığı hidmetini
ifade devam etmede bulunmuştur. Hatta bu mesut arabacının ihtisasatını istimzac etmek üzere
an gazetesinin göndermiş olduğu muhabir tramvay arabasını ( Madilan ) meydanında
arabadan inip hayvanların düzeltmekle meşgul bulunduğu sırada görmüştür.
Henüz kırk yaşında bulunan Musiv asıl ( Baspirene ) eyaleti ahakisinden olup ancak
n seneden beri tramvay kompanyası hidrnetine girmiştir.
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San gazetesi muhabiriyle arabacı arasında ceryan eden muhaverede Musiv dolu
arid'de ikamet etmiş olsa kazandığı yüz bin frankla tarnaıniyle istediği gibi
eçinemiyeceğini ve Taşra'ya gitmiş olsa ferah ve fuhur geçinebilir ise de bunun için hangi
(alet dahilinde ihtiyar ikamet etmesi lazım geleceğinin tayini için ariz ve ummak düşünmek
ap edildiğini ve henüz böyle bir meşgale ile zihnini vermediğini beyan etmiş ve elinde
enüz beş on tehvil bulunduğundan bunlar ile küçük veya büyük diğer bir ikramiye
azanabilmek ümidiyle hidmet hazresinin devam ve bu suretle Pars'da ikamet etmek
iyetinde olduğunu der-miyan eylemiştir. Beyan eylediği bu ihtisasat ve niyete nazaran pek de
ıesut olmaması lazım gelen bu haris arabacı iki sene evvel izdivaç etmiş ise de henüz
ünyaya çocuğu gelmemiştir.

Gazete okumak asla mutadi olmadığı cihetle nezdinde bulunan tahvilattan birinin
üyük ikramiyeyi kazandığından haberdar olmamış ve fakat kuponların faizini aldığı barıker
ırafından gönderilen bir mektup üzerine kendisine böyle bir ikbal tevce ettiğini anlamıştır.
an gazetesi muhabiri bu ikramiyeyi kazanmış olduğundan dolayı ne derece memnun
lduğunu sormakla arabacı şöyle demiştir: İnsanın başına şöyle bir lop inciri düşer ise
evinmemek kabil mi? Sevindik, memnun olduk. Lakirı bu hazır lopdan dolayı bir çok husud
ir hayli düşman da peyde ettik.
Ne gibi?
Ne gibi olacak işte bizim tramvay arkadaşları gibi.
Ne diyorlar? Ne yapıyorlar?
Ne mi diyorlar? Bulsalar beni gözle yiyecekler.
Sebebi?
Evvela hased. Saniyen bu kadar büyük bir servete nail olduktan sonra artık tramvay
arabacılığını terk etmeli isem de başka birisi benim yerime geçmeli, nefkesini
kazanmalı imiş tuhaf değil mi?
Ne o susuyorsunuz? Yoksa haksız mıyım?
Pek de haklı değilsiniz!
Ay niçin niçin? Dur efendi! Beni dinle!. ...
San muhabiri tramvay arabacısının haris bir adam olduğu kadar şerir dahi ulunduğunu
şu son sözlerinde gösterdiği asar hiddetten istidlal eylemiş ve lazım gelen malumatı da
zaten almış olduğundan muhavereyi daha ziyade uzatmayıp ayrılmış, kondu götüren
çaldığı bir dudun üzerine arabacı da hemen birine çıkarak tramvay -------- devam
etmiştir.
Sabah
AHMED DERVİŞ
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Kıbrıs ahalisi kullarının da umum Millet-i Osmaniyye afradı gibi şanlı padişahlarına
fend sadakat ve muhabbetlerini, şu makalis günde simalarımızda zahi olan asar bezazet ve
şadmam pek güzel beyan ve ilan ediyor.
Sultan (Abdülhamit) Han Sani Efendi'miz hazretlerine ecnebilerin de fend ihtiramlarına
şahid olmak üzere, o vazife-i ihtiramı ifa etmek için, şu anda hazır bulunan İngiliz memurin
matburesi misterleri gösterebilirim. Hemen böyle zanlı bir halife-i İslamiyan ve padişah-ı
osmaniyye 'nin makam hilafet ve saltanatlarına elelebed bekasını gah kibiryadan ve niyaz
edelim:

(Padişahım çok yaşa )
Aynitab eşrafından şuara'yı benamdan Hasırcı Zade Azetlü Mehmed Sami Efendi

tarafından matbaamıza ihda olunmuştur:
( Lebriz neşat oldu yine sine-i devran)
( Etmekte heman şevk ile ilan müsret)
( Feyziyle bulur neş ve gama alem imkan)
( Oldu mütecalli yine hurşid saadet)
( Bir ayd mukaddesle muzrif yine alem )
( Bir sur muazzamla mükallifyine dünya)
( Dillerde karar etti sefa kalmadı hiç gam )
( Müstegrik envar surur oldu sevida)
( Ayn ile hulul etti ruz veladet )
( Osmanlılara mebda ikbal değil mi? )
( Bir günkü tuva mah bere hilafet)
( Az ve şeref ve mesadete dal değil mi? )
( Şevkatlü şahnezahımızın mukaddim paki
)
( Zibur kahvare-i dahr oldu bu günde)
( Müstakbil için devletinin kalmadı paki )
( İkbal Saadetlü Saraf bulalı bu günde )
( Gazi felek murattebe (Sultan Hamid ) n )
( O safhumayunı değil kabil ihsa)
( Zatı biza ihsan eder evvel rab mucidin )
( Kadar değiliz eylemeye şükrünü ifa)
( Hakan zaman hami din sahab irfan )
( Sultan cihan zal hada şah kermur)
( Asarıda ulviyet efkarına bir han )
( Memure-i mülkün hele seyr ile serar)
( Asrında namayan olan asar Turki )
( Hep saye-i lutfundadır evvel Şah cihanın)
( Lutfunda der-heşan olan envar Turki)

( Hep mehr kemalinden o hakan zamanın )
( Devlet: Nice ferh eylemesün ? Ey şah efhem ! )

( Feyz hemin revnakım kılmada efzun)
( Millet: nice şükr etmesün? Ey şah mazim)
( Eltaf hemayunun ile olmada memnun )
( Matbu keremperverimizin şah cihanı )
( Şefkatle seririnde kadim ile elhi ! )
( Osmanlıların şimdi budur vend zebanı)
( Edasını kahrınla adım ile alhi )
-----------Veladet pür meymenet cenah padişahı münasebetiyle cebl bara.ket sancağı belediye reis
sabkı faziletlü Emin Efendi tarafından yazılan medaih celile-i hazret hilafet panahı
( Çepdir bu dünyadanım ki kerd zirike tulu )
( Fahrle el-şems merku' )
( Beçşem suret ve vani tavan mülahaza girt kerd )
( Kemal-i kudet sani derain meznuı)
( Beray-ı millet İslam-ı beşereti azmi set )
( Zenur seyd beşadı veladet tu vukuı )
( Mezar herçe der afak tab-ı mestekni set)
( Veli başk cemaleş çevteşine )
( Şaha veladet nist manindeş )
( Çenanke iyd zayam u Cuma)
( Bahr gecaz tarh gine gun )
( Kayin hamamete ban Ali el-rak )
( Suel gerdim kaftım gecaset zalm u zülm)
( Beşirdad beşaret ki kert kesut )
( Şemin anber emsal ez-cihan ayd )
( Ne anberin seyr padişah şet meşmu')
( Sehmuran ki eyer nazın berbafend )
( Benam kahresu )
( Ebu El-Muzaffer Gazi Şah (Hamid) hasal)
( Zim kah gövden ne butan )
( Hayal sütut o şeyrer ebderd dil )
( Behirtam ki çe bir hesd meyrved zevku )
( Du kus haceb kahrş beray-ı husulmaza)
( Meşal-i ruyet mahnu az beri)
( Kes çe tabeş anker hayal harbı kend )
( Meşid men elsema )
( Şehan safihe-i daniş bahzerat tu napaz )
( Mihan arsa-i hica besulet )
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( Cihan ve herçe der ve bir rezanet tu mekar )
( Cihan hem zestud tu )
( Lisan tu kasr çe der bahar niher )
( Cihan bah tu herm çevder)
( Her an ki tahm sadakad bekaşet derre tu )
( İnayet nuş ora )
( Herançe kerden taad nihad berriyet)
( Hamişe bad mezad mezid çün )
( Her nakis bemişak tevdil fer nikend )
( Deş çeşide-i , huduş şüd ,)
(Kita nihayet devran-ı hüda)
( Azan ki kader kerde )
( Çere-i nemi şüd amin ferag bal)
( Ki afitab saadet tuluı kert )
(Gece)
Buruz bahcet firuzan gecesi kafa-i münarat kanadil adide ile tervir olunduğu
mahkeme-i zerianın hare ve dahi suret dil-arade tenvir ve tezyin edilmiş idi.
Sahb imtiyazımız

gibi

saadetlü Deniz Paşa Hazretleri senin sabkaya hakikaten faik ve şan

abudiyete laik surette icra-yı ayin eylemişlerdir. Şöyle ki :
Matbaamızın dışarısı kanadil malune ve fevanis mefıne ile devnadilmiz ve devrunu da
zevarı kabula mahsus olmak üzere mefruşat Zarife sultanı ile merin ve birtakım nadide şemad
onlarda merkuz melun mumlar
ile menur gayet delinşirn bir daire şekline konulmuş
idi.Matbaanın pişgahında ahalini aramına mahsus bir hima-yı dilara kurulmakta idi.
Matbaamızın keza pizgahına ve muvaka 'münasibeya vuzu olunan bir çok Serapa fevanis
revnek enis ile devnadilmiş ve o koca meydanın bir cihetinden diğer cihetine çekilerer mermer
nas olan mevkiini ikiya bulmuz olan tel hatlar fevanis ve kanadil metnua ile iki hat ateşin
şekline temsil ettirilmiş idi.
Meydandaki
çeşme üzerine konulan ahşabdan memulvasniye-i
padişahı cami
levaiç tarife ile mezin ve kanadil revnak adil ile menur minare meydanın şenliğine bazkaca
letafet bahş oluyordu.
Bir taraftan suret mahsusada celb olunan çalgılar; marş ailüal hamidiyi tememsaz hubu
olmakta idi. Diğer taraftan mektep adadı talebesi mekatib adadiye şahane mezlu yekneşak
elbise-i resmiyeyi labs oldukları halde medah celile-i cenah hilafet panahıyı mutzimin kasaid
latife kerayet etmekte idiler.Şu sırada mahtab alem ara dahi ziya-yı latifini eşalat naryenin işaa
güna gününe meza ederek şu meyalan-ı saadetle her birinin vechinde bir nurmesrat müneccili
nice bin ahali gösteriyordu.

3

Saadetli Derviş Paşa hazretlerini bir ay tebrik matbaamızı İslam ve Hristiyan bir çok
müthizan belalı verusay ruhaneye ile mahli İngiliz memurin matburesi teşrif etmişler ve
sigara, sodalı çay ve tatlılar ile leziz damag edilmişlerdir.
Ayin müsret karin Kemal surur Şadı ile nasf kader imtidat ederek bilcümle ahali vecibe-i
zimmet abudiyet olan afzaiz umru ikbal ve temna-yı tezayid şevket ve iclal hilafetpanahıyı
tekrar ali ül-tekrar isal kabulgah perverkar eylemişlerdir.
Şehrimizin cihat sairesinde icra olunan tenvirat ve teziyat hakkında muhabir
mahsusumuzun vermiş olduğu malumat:
Arab Ahmet Paşa Mahallesi
Fazilet-Ii Müftü Efendi Hazretleri konaklarını kuvanis ve kanadil mütaatte ile şan elavdüte
layık ve emsaline faik bir surette tezyin ve tenvir eylemiştir.
Yine o civarda mekanib şahane müftüsü Azatlü Hüseyin Ata Efendi dahi hanesi kapısını
fevanis ve kanadil ahcim adil ile tezyin eylemişdi.
Yine o civarda meclis kuvanin azasından faziletlü Hacı Hafız Ziyai
Efendi dahi
konaklarını zan abudite layık ve emsaline faik bir suret dilneşinde tezyin ve tenvir eylediği gibi
kapısı balasını adiye celile-i padişahı ile ziynet dar eylemiş idi.
Sahb imtiyazımız paşa hazretleri dahi mahalle-i mezburedeki konaklarını şan abudite layık
bir suret dilneşinde tezyin ve tenvir eylediği gibi köşklerinin etrafını fevanis ihcam adil velva.ç

mütaadde ve padişahım çok yaşa adiye hayriyesiyle tezyin eylemiştir.
Yine mahalle-i mezbunede Budamyalı Zade Mehmed Şevket Bey dahi hanesi kapısını
harmadalları ve fevanis nevnak anis ile bir suret makmulede tenvir ve tezyin eylemişti.
Kahveci Mehmed Ağa ile polis kazısındaki kahveci Mehmed Ali Ağa dahi kahve hanelerini suret
makbulede tenvir ve tezyin eylemişlerdir.
Yine o civarda bakkal Hacı Mustafa onbaşı dahi dakanını rayat zafr ayat Osmaniyye velveiç
mütaadide ile tezyin ve fevanis ahcam adil ile tenvir eylediği gibi zavan keramı tatlılarla azaz ve
takrim eylemekte idi.

4

SAHİFE 1

<<ZAMAN>>

NÜSHA293

l 9 Şa'ban-el 315
Mahal İdaresi
Kıbrıs Ceziresi Lefkoşa'smda Sarayönü'-nde
(Zaman Matbaası)
Umur idare ve tahriryeye mutahk hususat için sahb imtiyaz ve medir Saadetlü
\hmet Derviş Paşa'ya müraacat olunur.
Dere edilmeyen evrak iade olunmaz. Posta ücreti verilmeyen mektuplar kabul edilmez.
9 Kanun-i Sani

Sene 97

"Doğdu şark marifetten şems taban reman"
"Doldu bir nur hakikat ile ser-ta-ser cihan"
Haftada bir defa cuma günleri neşrolunur.Osmanlı ceziresidir.
28 Kanun-i Sani

Sene 313

Memalik-i şahane için on beş günde iki nüsha gönderilmek üzere mecidiye yirmi
guruş hesabıyla seneliği her hafta isteyenler için guruştur. Cezire dahili için seneliği Lefkoşa
için aş-il-indir. Posta ücreti verilmeyen mektuplar kabul edilmez.
İlanat bahr satırında iki tekrarı halinde bir guruş alınır.
Dersaadette Asa Gül Efendi kütüphanesinde feruhat olunur.
Nüshası bir guruştur/ Saadet Mülk ve Devlet hadım olan arab-ı kaleme sahifelermiz açıktır/
Nüshası bir guruştur.
<<Viladet bahr-el saadet hazret hilafet panahıye mahsus fevkalade nüshadır.>>
Şerif-i tabiat Osmaniyye'yi haz bulan akvam-ı mesudenin en ziyade iftihal eylediği
eyyam-ı mahsusadan birisi de viladet bahr-el saadet hazret şehneşahıdır.
Şa'ban-el o-n altıncı gününe rnusadıf olan şu azmetli gün Osmanlıların feyz ve
saadetleri olduğu cihetle onlar için pek mukaddesi
Bugün o din rnebin, padişah adalet sems taban sema-yı hilafet saltanat olan
Şevketli,Azmetli Sultan Gazi ( Abdülhamid ) Han ( Sani) Efendimiz Hazretlerinin cihanı
teşrif ile gark envar hakikat ile mucil olduğundan o büyük padişahın vücuduyla yalnız
Osmanlılar değil bütün alem insaniyyet meşrifve müstedif olmuştur.
Evet asr-ı hazırda padişahımızın eihan-ı medeniyete itmiş olduğu hidemat-1 celile-i
asayişpüraneler sözlerimizin ve sevk sahtına parlak bir delil ve en güzel bir şahid adildir.
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On beş yirmi seneden beridir malukanede devlet-i aliyyemizin tutmuş olduğu meslek
k:ılane bir taraftan vatan ve milletimizin ve saadetini temin eylediği gibi diğer taraftan dahi
.vrupa muvazene-i siyasiyyenin devam ve muhafazasına büyük yardımı olduğundan
adişahımızın her yerde alem ve maarif ve sulh ve asyişin en büyük bir hamisi olmak üzere
ıplanmıştır.

Girid ve Yunan mesail ahiresinde baz ecnebiler tarafından bilaletzam asayişin ve belki
ulh-ıumuminin ihlali için efsadat ve icraat bed-hahaneye karşı devletimizin ne kadar sabr ve
ıhammül ettiği ve nihayet hiçbir devletin tahammül edemeyeceği tecavüzat karşı hukuk
evleti nasıl bir -intizam-1 tamu medeniyet dairesinde müdafaa eylediği ve harbdan sonra sulh
e asayişin idde ve istikrarına gayret ve hümmet eylediği cümlenin taht tasdikindedir.

Büyüklüğü adalet, medeniyet daha nasıl olur ?Enneni Yunan mesail zailesinde
ıuhaza tedabir saibe hazret şehryarı sayesinde devletimizin olduğu işlerin kıymet ve
hernmiyetini takdir için vukuatının tadil ve teskinine teşebbür eden Avrupalıların bu babda
rüşahede acz ve muvaffakiyetsizliklerini tasavvur etmek kafidir.

Hususla gelen muvaffakiyat-ı sinyeden birisi de Avrupa'nın her tarafında idaer-i
)smaniyye ve asker-i şahane ve ihlak ve harekat-ı İslamiyye hakkında neşr aracıf ile efkar-ı
ımumiyye aleyhine sevk etmeye çalışan İngiliz politikası mahiyetinde meydana çıkmıştır.

Esna-yı muhaberede asker-i şahanenin gösterdiği şecaat.gayret mtizam.vazife şinaslık
'e belad meftuhade ahali ve karşı ibraz eylediği mürver.nezaket , asker-i şahanenin terbiye-i
skeriyeleriyle İslamların ahlak ve harekat insaniyyetkaranelerini
Avrupalılara tasdik
ttirdişği gibi tesaliya idaresinde dahi memurin-i Osmaniyye 'nin adalet ve hakkiyyet
lairesinde olan idare idare-i Osmaniyye'nin ne kadar rahat ve bir idare olduğunu izahen
ımumiyede tecessüm ettirdiğinden Osmanlılar hakkında neşr olunan bütün bütün hükümsüz
almıştır.

Padişahımızın ittihaz eylediği meslek ve tedabir hakimanelerinin tesiriyle husule gelen
:u muvaffakiyat-ı celile samresidir ki umumi politikanın tesirat Osmanlı muvaffak ve müsaid
nılunmuştur.

İşte emsali tarihlerde nadir böylebir şanlı padişaha olan işte sadafet ve iftahar eder
Zaman) dahi umru ikbal

2

}SHA293

<<ZAMAN>>

SAHİFE 2

tezyid şan ve iclal humayunları hayriyyesini ifa ile padişahına,devletine,milletine olan
uhabbet-i samimiyye ve haysiyet müntedaranesini neşr ve ilan eder.

!

*

* *

Bugün alaturka saat dokuz raddelerinde mahkeme-i şeriada icrası makrir olan
erasim-i mahsusa ile bad-el asr sıra-yı meydanında irada olunacak nutk ve bu akşam sıra-yı
eydanında ve matbaamız civarında vesair mahallerde icra olunan şenliklerin tezyinatın
fsilat gelecek nüshamızda beyan olunacaktır.

------------------------------Kaytaz Zade Nazım Efendi biraderimiz tarafından gazetimize ihda olunmuştur:

< Veladet bahr-ül saadet cenab padişahı>>

İşrak ediyor her tarafı nur veladet )
:)smanlılara bugün mahr saadet )
( Bir dilde eser kalmadı bak zulmet gamdan)
( Afakı tutup ulula sevk ve şetaret )
Her köşede bir zevk diğer olmada meşhud )
Her çehrede berk nur müsret )
( Resk etse yeri var feleğin sath-ı zeminde)
( Menzur olamaz onda bu aşar-ı letafet )
Bu ruz saadetle ve ahali )
Adab ile etmektedir azhar sadakat)
( Güldeste ihlasını isal için anacak )
( Olur böyle ferahlı deme millet)
:Mevlüdşeh hazret sultan cihandır )
:Azcanve dil Allah'a edip arz zararet)
( İkbal ile iclalini afzun ede muli )
( İadasına göstermeye bir ca-yı selamet)
( Heryil ederik sadık ifa-yı vazife)
( Tebriğe hakirane (Zaman) etti cesaret)
- Cihan İslamiyet'e Bir Nazar Bu temaşahane-i garabda vasıta-i idrak olan akl-ı hayran edecek o kadar mevcut derke
tedaine kudret başr kefayet edemez. Hilkat insaniyyetin dev-çar olduğu bunca masaib ve
saadeti devr dediğimiz kuva-i nisyan dehşet ve zorbasıyla asiyan ve küfrane mail olarak
kabilin beni beşre ihda edildiği malube-i maksut insaniyyet olan aslah aleme bir mana kuy
olmak üzere muhafaza eylemişlerdir.Hak insaniyyet pa-mal eyledikleri gibi mucit kafa-i
Hakk'ı dahi unutarak insanların değil idra giden nesilleri olmayan hayvanların bile şaşacağı
birtakım mabut ve tarik tahrisine kıyam eylemişlerdir.
Evlad-ı ademi tarik selamete davet için tarif Hak'dan peygamberler ırsal olunmuş ise
de teesüf olunur ki yine birçoğu nail hidayet olamamıştır.Berarlık tufan zuhur ederek cihanı
silabe dehşetle tathir ettikten sonra evlad-ı alem pek cuzi zaman refahiyyet yüzü
görebilmiştir.Böyle birkaç bin sene kah nail zalalet,kah nail hidayet olan ebna-yı beşer nur
celil İslamiyet'in meşrek alem insaniyyetten zuhuru ile evlad bütün ebna-yı cinsine bu dünya
yı fenada meşlekeş hidayet olmuştur.Rafta rafta istila-yı alem elyan ziya-yı İslamiyyet bugün
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bütün meskunı ziyadar eylemiştir.Bu cihan İslamiyet'in tathir-i vicdan ve tezkiye-i ahlaka
ettiği hidmed-i celileyi hangi kum tasvir olunabiliyor ki inkar etsin!A vrupa ve Afrika'nın
irer kısmı ile isyanın her cihetinde meşhud olan bunca asar-ı medeniyye enkazı hala efkar-ı
evkiye birer delil aklı olarak aleme seyalat hidmet ediyor.
İslamiyet
nasıl
tariz
götürebilir
ki
bütün
efrad
cihana
insaniyyette
.ahlakta,mesavatta,haritte na -kabil tagyir bir kanun hikmet bularak ahut gibi bir metin ile
beşeri bir bir yine raht eylemiştir.Yani cihan helakını vayedar feyz hidayet eyleyen İslamiyet
Araplardan zuhur ettiği cihetle kervan vasıtı zamanlarında ekalim Arab bu küre-i zeminin
kıble-i marifet ve kemalatı olmuş idi.Hilafet-i muazzame-i İslamiyye'yi ekalim rumin nakl
ederek alem-i İslamiyyet için parlak parlak devirler keşadına muvaffak olan Osman ise
aktiyle ahal zeminin marifet ve medeniyette muktedayı kemalı olun kum necip Arap'a bir
şeref imtiyaz itasıyla beraber bu asr-ı celilin envar kemalatından hissedar etmeye
çalışmaktadır.
Biz biliriz ki evlad-ı Arab hilafet-i İslamiyye'yi mukaddes,muhterem,mükerrem
tanır,yine biz biliriz ki bütün Arabistan ekalimi ahut İslamiyye namına mevcut olan saadet ulu
ki enhar olan merkez arzında bulunsun!Oralara kadar elka-yı nefs ile saadeti ihraca çalışırlar
.Biz yine biliriz ki bazı Avrupalılar elka-yı fesat için hazine hazine bezl servet etseler evlad-ı
Arab gına-yı kalb izhaz ederek bugün serir-i ara-yı hilafet olan mütbua azimlerine karşı
sadakattan geriş durmazlar. Nesl-i Arab'ın hilafet-i İslamiyye'ye olan merbutiyetten
tamelerini salah sütun ile kırıp geçirmeye Avrupa'nın değil sadmat dehr gibi bir kuva-i
kahrenin bile kudreti kefayet eylemez. Meğer ki kudret balge-i sandaniyye olsun! Fakat bir
gün olup da İslamiyyet'in ithad edeceğini nazın celilinde abadına tebliğ buyuran vahb-el
vücud hiçbir vakt itala-i dest vefak eyleyen ahvet İslamiyye'yi cazibe-i nefak ile
yekdiğerinden tefrik etmez.Varsın bütün cihan idhad İslam'ı tefrikalara düşürerek Arab'ı
Türk'ten,Türk'ü Arab'dan ayırmaya zur dersise ile çalışsın! Acaba düşünülmüyor mu ki
barka-i zaka ve nur hakikat ve sadakat ile metmal ve mümtaz olan kum necib Arab
Avrupa'nın o kahnepesinde olan efkarına temayül edip de İslamiyyet aleyhinde kıyam edecek
kadar gee beyan değildir! Acaba düşünülür mü ki bu kadar memureti medeniyet alemine sırf
delalet İslamiyyet ile yad-kar birakmaya muvaffak olan ebna-yı Arab İslam'ınbir dest
celadetmuhabbeti olan Osmanlılara baz Avrupa mufsidin ve garazkaranının elka atıyla ibraz
husumet etmez ve tariksadakat istikametten asla adval aylemez!. Necabet ve salabeti alemde
herşeye merceh göre nesi kerim Arab' dan zannetmeyiz ki böyle bir hata sader olsun!.Lakin
inadında masr ve nur hakikat ve İslamiyeti münker olanları cenab Kahar Hazretleri elbette bir
gün kalır periçah (Mahv) berbad edeceğinden şübhe bir vakitte ihmal etmez! Ancak ihmal
eder!. Her halde her an yine bir tufan dehşet ve hidayetle tethir ve aslaha kadardır.
Mekteb-i hukuk şahane mezunlarından ve gazete matberlerei karilerinden

Mlumat Gazetesinden İktibas Olunmuştur:
Hilafet-i Muazzama-i İslamiyye
( Ba' d adadı Mafriz )

<< El-resul >> ayet kerimesi mucib aleysince ve Halife-i Resul Emin
Efendimiz Hazretlerine ahal tevhid ve imanın inkitad ve mutavaatla memur ve
mükellif oldukları varsıta-i izah ve beyandır.
Bu farize-i celilenin dini ve dünyevi ve maddi ve mezvi fazail celilesive
hidakarda aks hal ve hareketleri mazarrat azime ve akubak alimesi hakkınna fem
mübarek Peygamberden Şeref-sünuh ve sadür buyrulmuş ve sihah sıte-i mütaberede
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revate sadıka-i keramının muhteremeleriyle muharrir ve bulunmuş olan baş ahadis
şerifenin bu mecle-i mahmuleye kayd ve sebatına ibtidar kılındı. Ahadis-i şerife-i
mezkurnun zeyrlerinde muharrir mal münifleri afahim İslamiyye'den merhum
Abdülhab Efendi tarafından tahrir kılınmış ve acizleri canibinden dahi ve
neşrineihtimam olunmuştur. Ferman celil elhi şerif risalet-panahı ile haris-ül kabiletin
ve hadım el-şerifin şeketlü padişahımız Halife-i Resul Emin Efendimiz Hazretlerine
cümlemiz cenabından arzı makrun olan sadakat ve mütavaatın umun ve husus
mülahazasıyla alem-i İslamiyyet'e bahşedeceği fevait cezile-i alyh-i gayr-ı kabil vasf
ve tadar olmasına binaen can ve gönülden salavata Sinye-i Hazret-i Seyyid'ül Muminini telavet ve tezkar eylerim.
Hadis-i Şerif
-1-

«El-Sultan Zıl Allah Fi Femin Ekrem'e » «Ekrem'e Allah Yemin Allah»
Padişah İslam Hazretleri Yer Yüzünde Cenab-ı Hakk'ın sayesi ve İslam'ın
halifesidir. Her kim ona itaat eder ise Haktaali ona rahmet ve her kim ona ihanet eder
ise Hak eel ve ala ona azap ve akubet eder demektir.
Hadis-i Şerif
Benden sonra umur şeriaya-yı ikame için sultan nasb olunur. Siz ona itaat ve inkiyad
ile tazim ve takrim eyleriz. Her kim ona itaat etmez ise hüsn-i İslam' a birer hane açmış
olur.Ve evvel rahneyi seda etmedikçe tövbesi makul olmaz. Halbuki kıyamete kadar umru
olsa onu seda edemez,demektir.
Hadis-i Şerif
Halife padişahlanmzın itaatına temsk edip onların emirlerin muhalefet eylemeyiniz .
Zira onlara itaat Cenab vahb itaat ve onlara isyan ve muhalefet Hak Cel ve Ala Hazretlerine
isyan ve muhalefettir. Allah taali beni Peygamber bas eyledi. Sizi hikmet ve muaza-i hüsne ile
Taarik-i Hakk'a davet ederim demektir.
Hadis-i Şerif
Sultan-ı İslam yer yüzünde Remiz Taali ve Takdis Hazretlerinin zıl celilidir.Mazlum
olanların milletce penahıdır. Adl eder ise riayeti üzerine şükr ve itimadım halde sabr lazımdır,
demektir.
Hadis-i Şerif
Halife-i Reviyy Zemin ve Sultan'ül -Müslimin Hazretleriyle din mebin İslam
tevamandır.Biribirinden ayrılmamız ve biribirnden müstegni olamaz.İslam esas erken
şeriattır.Sultan onun hafz ve harsıdır.Esası olmayan bina harab ve münhedim ve harsı
olmayan nesne zaya ve mendim olur, demektir.
Hadis-i Şerif
İslam ,zıl Rab Ekber ve tarik Hak ve hidayette delil ve rehber olup her kim onu hayra
sevk eder ise Haktaalinin zıl zelil rahmetinde müstezil ve her kim imam el-müslimin ve abad
muminine hıyanet eder ise yum kıyamette mahzul ve rezil olur, demektir.
Hadis-i Şerif
Sultan-el müslimin Reviyy arzda zıl Rab olup ona hıyanet eden zelalette kalır. Ve on
sadakat eden hidayet ve saadet nezhur olur,demektir.
3

Hadis-i Şerif
Padişah İslam Hazretlerinin taht hükmünde olmayan beldede ikamette nehi ikyadı
nützimin olup cümle ahal İslam'ın zeyr cenah sultam da mecmu bulunmaları luzumunu ve
ıer hal mahalde emr ve himaye-i emir el-mu menine muhtac olup o sayede mazhir refah ve
aadet olacaklarım mubindir.
Hadis-i Şerif
Halife-i İslam ve zıl Rab El-Anam Hazretleri zafa ve mazlumunun melazu panahı olup
dünyada padişahına itaat ve hakkında tekerrüm ve hürmel eden kimse ruz cezada Allah ceval
celalin Ekrem ve mağfiretine mazhur olur, demektir.

Neefi Sururi

*
MEMALİK-İ OSMANİYYE
Maahide-i Salahiyyenin Teatisi
Yunan kıralı tarafından tasdik ve imza edilen maahide-i kıtaya-ı salahiyyenin nüsha-i
masdikası Yunan hükümeti tarafından ( Tesaliye) nam vapur ile dersaadette arsal olurımuştur.
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Mezkur tesaliye vapuru rumi kanun-ı evveliin yedinci Pazar günü der-saadette muaslat
eylemiştir.Yevm mezburun akşam üzeri alaturka saat on bir buçuk raddelerinde daire-i
harciyede hükümegt sinye Yunan akd ictima ederek lazım gelen merasim-i mahsusanın
ifasıyla hüküm et sinye ile Yunan hüküm eti beyninde olan ve taraf zişref hilafetpanahından ve
Yunan kıralı hazretleri tarafından tasdik edilen salahiyye nüshaları taati eylemişler ve bu
suretle hükümetin beyinde siyasiye ve münasebet yeniden teyid edilerek halildar olan salih ve
olunmuştur.

Donanma-yı Hum.ayın
Birinci hum.ayınıteşkil eden amiral zel hadisiyle, azizye zer halilleri sularına gitmek
üzere emr almışlardır.

*

***
Donanma-yı Humyının
Tezyid ve Tecdidi
Donanma-yı hum.ayının tezyid ve tecdidi hususunda devlet-i aliyyece tedabir-i
cedideye müracaat olunduğunu ve tedabir-i mezburenin kuvveden müracaat faale isali için
teşbisat tazmiye ibtidar olunduğunu evellki nüshalarımızda , zikr ve beyan eylemiş idik . bu
hafta gelen evrak-ı havadisde mutalaa olunduğuna göre donanma-yı humayunın tanzim ve
tensiki_ve harbiye-i şahanenin tecdid ve tezyidi için tedabir mukatteziyenin ithazı maksadıyla
bahriye nazaret celilesinde teşkil buyrulan ariz ve mezakerat icrasından sonra yirmi Kıta
safain harbiye inşası icab ettiğini taht-ı karara almıştır.

*
***
İdare-i Mahsusa Vapurları
Bu kara idare-i mahsusa vapurları dahi tezyid ve tecdidinr himmet edildiğini ve bu
mukaddes-i husulu için idare-i mahsusa namına beş yüz bin liranın mevcud ve vapurların
tamiriyle luzumlu mikdar-ı bürekkeb ceriyenin hususuna iirade-i sinye-i hazret padişahı
buyrulduğunu kemal mahzuzatıyla dere ve beyan eyleriz.
İstikraz olunacak mezbure ile bir kıta hasta ve bir kıta hayvan nakline ve on iki kıta
körfezle atalar ve kazı ve altı kıtada sevahil icra-yı isfar etmek üzere her vecihle elverişli ve
cisim olarak yirmi kıta vapurun mücdaden imal ve inşa ettirilmesi tekrar etmiş ve hal
hazırdaki mevcud vapurların dahi bir suret müntazimede ıslah ve tamiri ve için
mücdadenkazgan ve silindir taht-ı karara alınarak mebllağ müstekraz mebhushane idare-i
maşaralaleyhaulu crehle idhal edilmiştir.

1

Esna-yı harbde olacak muhacemate karşı yogazlar müdafaasına elverişli olmak üzere
bu kara tersane-i zabıtanından mahr ve mukatder bir zatın bir nevi siyarihtira edildiği
gazetelerde okunmuştur.

Tesisar-ı Askeriyye
Bir müddetten beridir edilen tesisat-ı askeriyye yökünü yediyüz bin Osmanlı lirasını
geçdiği gayret gazetesinde görülmüştür.

Girid
Şimdiye kadar hasar olan müslim ve gayr-ı müslim Girid ahali-i muhtacının tehvin
ihtiyacatına matlar olmak üzewre İzmir ve Selanik ve edime şehirlereinde zeh olunansatılacak
koyunların bahr reisinden kürk ve keçilerin otuz ve sığırların yüz yirmi para resm olunmasıyla
bu resimden edilecek mebaliğin her ay nihayetinde Girid komisyonuna arsail hususuna
meclis-i vekila kararıyla irade-sinye cenab şahneşanı buyrulduğundan bir mantuk emr ve
ferman humayun icra-yı icabına mübaşeret edildiği evrak-ı havadiste mutalaa olunmuştur.

Tesaliyeye Posta
Memurları
Tesaliye kıtası merakızından Yenişehir ,Yenice, Armiye ve Gulus merkezleme icab
eden posta medir ve memuriyetinin tayini hakkında posta ve telgraf nazaret aliyyesinden
vuk'u bulan arz ve eş'ar üzerine , irade-i sinye-i hazret padişahı buyrulmuş olmakla nazaret
maşer aleyhadan icab eden memurinin tayin ve mahal memuriyetlerine süratle ihzam
kılınacağı ceraid-i Oamaniyye' de mütalaa olunöuştur.

İhracat
Bu sene memalik-i Osmaniyye'den Avrupa 'ya gelen on milyon köylü gram ihrac
olunmuştur. Trablusşamdan harsına elli bin lira kıymetinde limon ve o kadar bir miktarda da
Avrupa'ya ihracatı vuk'u bulmaktadır.

HAV ADİSİ ECNEVİYYE
Aksa-yı Şark Havadisi
Taimiz gazetesinin yakından aldığı malumata göre Çinliler Rus parasıyla ve Rusların
nazaratıyla istihkamatını tamir edeceklerdir.

Rusya devleti Çin nazaret eden İngiliz mühendislerinin Çin'de bulunan Alman
abıtalarının yerine yine Rus zabıtaları tayin olunmasını Çin hükümetinden taleb etrmiştir.
Aksa-yı şarkda bulunan Fransız donanmasını takviye etmek üzere (Janbar) ve (Paskal)
tam iki Fransız harb vapurları aksa-yı şarka hareket eylemişlerdir.

Yunanistan'ın Muhabereden Maksadı

Osmanlı-Yunan muharebesinin tayin mesuliyeti zemininde tezkil eden komisyonda
Yunanista'nın muharebeye girişiminden maksadı ya galip gelmek veya mahvolmak olmayıp
Avrupa'nın müdalesini mucib olarak o sayede istifade eylemek olduğu tenkik eylemiştir.

Mubere-i ahiretle fırka kumandanı olan ceneral (Makri) Atina'da münteşar (Emburus)
gazetesi ile bir bend neşredilerek bunda sabk baş vekili kabl hudud-ı Osmaniyye tecavüze ve
birtakım harekat-ı küstahaneye cerat eden mayın ve zehir ve mahrk ve müşvik olduğuna dair
birtakım tahriratı ve telgrafnameleri hami bulunduğunu umum-i aliyye nin efkarına mukabil
ısbat edeceğini beyan etmiş ve hatta birkaç telgrafında neşr eylemiştir ki bir vechatıdır:
Suret
-Yenişehir ve Ferhale Vall erine Bu defa çeteler hakkındaki mutalaamız değişti.Mezkur çeteler hududu ve muhasmata
ihtida ettikleri halde asla mani edilmeyin arzularına muhaffakat ve tezyid
gayret ve
şevklerine hitmet ve her birbirlerine eylemeniz emr olunur.Bu harekatını katın ile daima
komandalarıyla muharebe eyleyiniz.
9Mart
Dahiliye Nazırı
K.Mavru
<<Yenişehir'de

Birinci Kumandanlığa>>

Müstacil Yenişehir' deki erzak ve cephane memurlarının cemiyeti tarafından taslih ile
hududa sevk edilmekte olan çete efradına beş yüz bin vermelerini eş'ar ediniz ve bu telgrafı
dahi kendilerini ibraza ve mucibince hareket eylemeleri için ihtırat-ı lazımede bulunmaya
memursunuz.
7Mart
Harbiye Nazırı
Mutaksas

<<Yenişehir'de

Birinci Kumandanlığa>>

İtalyalı çebiriyanı yüz yetmiş beş fırkalı İtalyanlar ile Yenişehir' e buradan hareket
eylemişlerdir .Bu İtalya gönüllerine ihtaramat lazımenin ifasına ve efkarlarının krası için her
ne taleb ederler ise hemen i'tasına memursunuz.
Harbiye Nazırı
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Gazetesi Diyor Ki:Devlet-i aliyye ve Yunan arasında musalha muhadei kıtayesinin
imza edilmiş olması üzerine muharebe-i ahireyi cihan-ı medeniyete bir ders-i ibter olmak
üzere ibraz eylemek zamanı gelmiştir.
Muharebe-i ahire salihin pek kolay ihlal edilebileceğini ve fakat iade ve temini için
meşkulat-ı azime ve fevkaladenin mevcua bulunduğunu göstermiştir.
Yunan hükümeti hudud-ı Osmaniyye'yi tecavüze tasdi ile bir lahzada salibi ihlal
eyledi ise de çok geçmekten bu tedbirsizliğin netice-i gördü.O bir dakikada elden kaçırdığı
salibi manen ve maddiyen pek büyük zarar ve hasara dev-çar olduktan sonra ancak istihsal
edebildi.

Almanya
Çin sularına gidecek olan Alaman donanmasının hareket edeceği sırada mezkur
donanmanın komandanı biraderi Prens Henri'ye hitaben maşaraleyhe imparator hazretleri
tarafından irat olunmuştur.
<< Prensin icra edeceği bu seyehat ve ifa eyleyeceği memuriyet büyük pederim ve
prens tarafından vücuda getirilip meydan-ı harbde pederimin kılıçla kazanılan tabiyisindendir
.Daha yakın bir zamanda teşkil ve ittihad eden Almanya imparatorluğu ilk defa olarak
denizlerde icrayı vazife ediyor. Bu hükümet-i cedide ticaretce o kadar hayret bir surette
etmiştir ki ittihat edenlerin münafanı ihmaye ve temin benim vazifemdir .Bunları Alman
memaliki imaparatorluktan ve imparatordan bekler. İfa-yı vazife-yi mesalmet etmek üzere
kadar ihtiyar sefer eden ve ecnebi bir memlekette ve yabancı milletler arasında dinimizi neşr
etmek için hayatlarını mahlekeye alaka etmekten çekinmeyen kardeşlerimiz benim himayem
altına girmişlerdir. Daima surette mahkir ve ekseriya dev-çar felaket ve musibet olan bu din
kardeşlerimizi himaye etmek elzemdir.Bunun içindir ki ettiğimiz vazife tedafıdir,tecavüzü
değildir. Ticaretimiz Alaman tüccarı, Alman Almanya'nın bayrağı altında yaşamak hakkını
iktisa. Sair ecnebilerden,sair milletlerden derig edilmeyen bu hakkı biz de taleb edebiliriz.
Ticaretimiz ise iki vücut bulan bir şey değildir.Diğer akvamın ticareti gibi eskidir. ittihadı
dünyada görülen en teşbikatı icra maksadıyla teşkil etmemiş mi idi? Hükümet tarafından
himaye edilmek gibi bir şart aslı metkud olunca bu nihayet inkar olacaktı. Şimdi ise ahval
değişti. Almanya imparatorluğu vücuda geldi.
Almanya ticareti şimdi pek parlaktır. Mutassıl tevsim etmektedir. Fakat şurası da
muhakkaktır ki Alaman ticareti imparatorluk tarafından hihaye edileceğini hissetmedikçe bir
surette tevsim edemez. İmparatorluğun iktidar ve kuvveti ise bahren şevket ve satveti istilzam
eder. Kuva-i bahriyye ve yekdiğerine lazım ve luzum kılınmıştır. Evka-i seferiyye ile kuvvet
peyda edecek olan donanma kuva-i ve bahriyemizi edecek surette iş görmeli ve bir Alman'ı
tahkir isteyenlere karşı vatanımızın daha sarih bir surette himaye edebilmek için orada
mevcut olan düvel-i ecnebiyye donanmasındaki asker arkadaşlar ile hüsn imtizaç etmelidir.
Orada bulunan her avrupalı her Alman taciri ve ha-husus askerimizin bulunduğu toprakta bize
işi düşecek her ecnebi anlamalıdır ki Almanya hükümeti muhtac olanları himaye edebilmek
için ailemizin bayrağını metin ve esaslı bir surette etmiştir. Orada ki vatandaşlarımız ne
halde bulunurlarsa bulunsunlar, tacir olsunlar, emin olmalıdır ki Almanya himayesi safain-i
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harbiyye vasıtasıyla kendilerinden hiçbir vakitte esirgemiyecektir. Şayet birisi hukukumuza
tecavüze cürret ederse onu . Eğer matlub elhi ise bu surrette genç alem olacak, bütün
Almanya'da bu şan ve şerefi kimse istihad etmeyecektir. Hamdolsun handanlığımızda emsali
nadir olmayan emsal imtisalen efkar ve tevfik hareket edeceğinden kattiyen eminim.
Binaenaley sıhat ve afiyetine bade-nuş olur ve selametle seyehati muvaffakiyyet
ve
mazhiretini saadetle adetini temenni ederim. Prens Henri'ye,

Rehber Gazetesinde Görülmüştür:
Makale-i Mahsusa
Arupa Ne İçin Sakin Ve Rahat Değildir?
Avrupa ne için sakin ve rahat değildir diye sual olunacak olur ise hayli esbab meydana
konulabilir.!
Avrupa'yı bu rahatsızlığa alaka eden şeyler pek çoktur. Birincisi; Avrupa medeniyetini

icabatından olarak idare-i mülk hakkında vuz'u olunan metaderd kuvainin ve mizamat ve usul
ve muamelatın ahali üzerinde hasıl ettiği tesirattan mütveld fark-ı muttelifeden her birisinin
başka başka amal ve efkar sapması ve mesela; kum ve cinsiyet tefrik olunarak her birinin
kendi milliyesine muvaffak birer hat hareket ithaz eylemesi, ikincisi; Bir taraftan tekşir
nüfusla obir cihetten sefahad kapıları açılarak halkın buna inhimak tam göstermesi,
üçüncüsü; Akaid-i diniyye ve adan mazhebiyye iltizam olunmayarak birtakım tark sevk
olunmasıyla herkesin zabtın harcında kalması, dördüncüsü; Malumat-ı ticarriyye ve
sanayiye de rekabet-i aziyenin duhuliyle yekdiğerini ve hususuyla fabrikalarda işleyen
amalenin aldıkları ücret yövmiyeleriyle temin edemeyip ekserisini vadi-i sefalete dev-çar
etmesi ve beşincisi; Hükümet-i Avrupaiyyenin iltizam ettikleri masaraf-ı fevkaladenin
kapatılamsı için ahali üzerine tarh olunan layid ve tekalif-i miryenin ahaliyi azim bir tezik
altına alması ve buna memail bir çok esbab-ı hailenin manzim olması kaziyerleridir ki bu
haller avrupa ahalisini ve parlementolarda bulunan her ahalinin mebusanın araside belyesiyle
umulmayacak derecede münakaşat ve etvar-ı harekat bi-aıbane vuku'ı bulmakta bulunmuştur.
Hükümetle ise bu ahal-i fetretkanenin defaile iade-i nizam ve intizama çalışıp kah
ihraz muvaffakiyet ederler ve kahice işi yarıda bırakıp pamuk ipliğiyle bağlarlar.
Bu ahval-ı meşkale hükümet-i mezkureyi gittikçe vadi-i meşkalete koymakta ve
ahaliyi buna alıştırmış olduğundan şimdi temdil veyahut çarelerini bulamıyor.
Ahali ise birçok fırkalara müneksim olup her birisi tervik arz ve amaline hadm
olduğundan ve zaten avam takılı idare-i dev-çar zaruret olup başkasının malına göz
diktiğinden ve << Komonizam ve nihalizam >> gibi pek fırkalar meydan almıştır.
İşte bundan dolayıdır ki Avrupa hükümetinin muhalefete inzibat ve emniyet dahiliye
uğrundan her türlü tedabir icrasına mecbur oldukları meşlu ahalinin gözlerini kamaştırmak ve
onlar için iki maişet ve istifade bulmak için Afriksa ve memalik-i sairede zabt-ı arazi ve ihdas
mesai oluyorlar ve hükümetlerin bu mesai harisaneleri diğer ekvamın gayretlerini tahrik
ederek bir çok hidvesine bais oluyorlar. Müthidise diğer alakadar olan hükümet ve milletlere
tesir ve intikal ederek beyn-ed-düvel birtakım mesai siyasiyyeyi tevlid etmiş ve ittifak ve
tedarikat-ı hayriyyeler vücuda gelmiştir.
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Bu cihetle avrupa birtakım ile meşgul olup namet huzur ve rahattan.
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Hukuk-ı Hilafet-i İslamiyye
(Abdülhamid) Han'dan
Ma'bed:
Suret-i Telgrafname
Cenab vali izamiyye << Cenab-ı Hakk'ın kainatı halk edildiği günden şu dakikaya
kadar hiçbir padişahın edmemiş olduğu bu mertebe ve kıymet yüz bin cihana değer bulutfu
şehryenlar ki dest peyust cenah kumandan azmileriyle şeref testir buyrulan teltifname-i tacdar
azmileridir. Dakikasında umma tebliği ve tebşil edildi. Okuyan, duyan bicümle erkan ve
zabıtan ve efrad şahne kollarının kemal bilarihatiyar gözlerinden şadi boşahmamız ve her bir
harfi kıymeti takdir edilmeye bir cevher daha ve bela oloan iş bu inayat ve iltifat cenah hilafet
panahilenin umma bahş ettiği bir hüsn şükranla itimadı kabulyesi dünyayı doldurmuştur. Bu
acizleri selk celil askeriyye duhul bu ana kadar saye şahanelerinde pek çok, ordugah ve
hakikaten uayriyyet müsret görmemiş idim. Tesaliye kıtasının her bir dağ ve deresini bir nur
müsret kaplamış ve umum askeriyye hayet mecmuasıyla hakikaten na -kabil tarif ve nazar bir
şekilde ve sure talmıştır. Bilcümle nusret şeharererine ihsan olan ve melunamelerinden bir
bir kat daha iktisab ve neşat ile kalbleri ve dilleri teziyey tevahir umar celal ve şecket ele ikbal
şehnameleri temenniyat yad ve tezkar ve daha nice nice ve bu gibi ayam mesudenin idrakına
muvaffakiyet niyazını kabulgah ederek ifa-yı abudiyyete çalıştıkları ve musikeler çalınarak: ve
türlü eylenceler tertibice narye ilan sıdi ve müsret adilmekte olduğu tesaliyede bulunan
orduya humayunlarinı dakika hatr melun aınelerinden buyurmayan sevketli , ladretin sevgili
padişahımız ve halifeleri zişan ve kumandan celadet efşan efendimiz hayretlerinin mecbub
mahzuiyyet sinyeleri buyurulur. Maksadıyla arz hal ve kakikat ve şükrana had ictisar ara-yı
cenah zıt buyrulmak: babında ve katibe-i ah-valde lutf ve ihsan ve emr ve ferman halife-i
zişanımız efendimiz hazretlerindir.
İşte padişah azim ve eflıamımız efendimiz hazretlerinin eslar gazanfer cenah
melunameleri hakkında arzan ve buyrulmakta olan iltifat ve teltifatın fevkalade olduğu beyan
edilmiş olduğundan kıfayetin resmen de ısbatı için bir nutle ve telğrefname-i humayunlarla
gazi kumandan celadet mürtesim devletli Adhem Paşa Hazretler'inin telgrafnamesi derc-i
sahifa mübahat kılındi.
Asker zaten tabaanın evlad sadakat nihadı olduğundan askere olan bu kadar iltifat ve
teltifat sadıke-i meluna nelerine ve umum ahal imam aid olmakla cümlemizimarz, şükran ve
eylememiz vazife-i mukaddesernizdir.
Yaşa ey padişahımız biz sana kurman oluruz
Can verip din yoluna şevkle handan oluruz
Düşman sandı bizi aciz ve mak:hur ve zayıf
Bilmedi bizler vah gavgada aslan oluruz
Sen bize emede gör her kime karşı ise
Sokaklar şu düşmana şeyren oluruz.
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Vatanı halzedip ey şah eiham
Göz açıp ruz böyle nigahban oluruz.
Saye lutfunda senin gaziya şehid olum
Rahmetli lakka abd böylece şeyan oluruz.

Sen bize söyle heneni << Askerim marş ileri!>>
Düşmanın hanesine seyl huruşan oluruz.

Kati edip bir çoğu han sereriz.
Kaçırıp diğerini fatih oluruz.
Ma-ba'd var
Atina Mekteb Adadı Muallimlerinden
Ali Rıza

OSMAN
Erafında toplar, tüfekler mütemadi bir inilti ile ateşler püskürüyor, karşıdaki tepelerin
arasından şimşek kadar seri bir bulut parçası kopuyor . Ateşfeşan bir gülle yuvarlanarak
uçuyor bir sükutu dehaş ile düşüyor bir intirak hava çan afakı sarıyor. Daha sonra bir diğeri,
bir üçüncüsü, bir dördüncüsü başının üstünden, etrafından bi-nihaye gülleler bir kuva-i harika
ile canlanan bütün bu parça parça koparak ateşneşar bulutlar içinde çehennemi bir pervar ile
uçarak bulutlan yırtan ejderler o bitmez tükenmez silsile-i ahval geçiyordu... Onlar bir bölük
ile top idiler, muhip, siyah kayalarla bir leyal şeklinde yükselen tepenin kenarında bulutlan
pa-mal istihkar eden bir na-gah ateşdar şecaatle zabıtalarının beraber beyaz şeklinde parlayan
kılıcının ucunu takip ediyorler. O tepeye tırmanmak ayaklan kefayet etmezse dişleri ile
tırnaklarıyla o yalçın kayaları kemire kemire, tırmalaya tırmalaya zafer izhar ile bir şehrah
ulvi açmak istiyorlardı.o vakt bir cümle-i fevk-al-beşerle halatları kollarına sardılar. Bir sed
sedim şeklinde yükselen bu tepeyi çiğneyerek çıktılar.
Etrafta bir barut kalkarak tepelerin şevkinde şu cephede sığınmış vadinin etrafında
dalgalana dalgalana bir beyaz kuşak gibi duruyor, nagihan bir tepedir, bir kalenin pervazıyla
kalkan tabaka-i havaya içinde sarsılarak çalkalnıyor. Bu cephe altında bayırlara tırmanan
askerler, uçurumlardan bir zi-hayat şeklinde uçan suvariler, vadide siyah kayaların dehan
dökülen tufan ateşe karşı göğüslerini kabartarak ilerleyen taburlear birer mar-havai gibi ıslık
çalarak havalan kamçılayan kurşunlar arasıra cebel-i muhitenin ıztırabıyla karşılaşan acı
buruk sesler, daha sonra bütün bu mazikeden bir tufanına ile kabara kabara tepelere silah
azimeti ile çizerek yükselen tekbir arasında siyah bir kütle-izi-hayat heybeti ile ileriye daima
ileriye giden taburların ayak sesleri:
Rab!, Rab!, Rab!
Osman idi! Etrafına baktı. Bu manzarayı gördü. Sana herüz önünde tırmandıkları
tepenin fevkine gözlerini dikti . o tepeye çıksalar !.. şu tepeye cıksalar!.
.
Şimdi bu top onların bir dildar, kıymettar bir ruhi etti.
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Osman << Haydi ... >> dedi, halatlar bazılarının etrafında gıçırdadı, top bunu nazar bir
bölük dildadenin hava-yı gayretten teşekkül ettikleri üzerinde hutve-i istigra feruşane
dehaletti. Osman idi. Her hutveye kalbinden kopan bir sayfayı terdif ederke << Haydi ...>>
diyordu. O vakt yerlere yatarak, taşlara yapışarak, toprakları kazıyarak, sürünerek , düşerek,
yuvarlanarak fakat ileriye daima ileriye diyerek - esvapları yırtılmış, kolan ezilmiş omuzları
tırnakları kopmuş - topu sürüklediler. Tepeye çıkıyorlardı. On-on beş cümle daha. Tepeye
tamamen çıkacaklar, topu oraya koyacaklardı. O zaman belki o zaman şu bir bölük şu mini
top bir fırkaya rehber zafer olacaktı.

Osman önde idi. Artık şimdi yükseklerden manzarayı tamamen görüyordu. Karşıdaki
tepelere bütün o düşman sengini kefayet edemiyormuş gibi mügferler diyerek ateş püsküren
bu muhip fakat cebin ejderler kendisine yaklaşmış görünüyordu. Osman kollarını uzatsa bütün
o tepeleri sine-i celaletine toplayarak sıkacak, azacık hurd u haş edecek sanıyordu.
Şimdi şimdi onları hedef maksat etmişti. Şimdi toplar bu bir bölüğü maffetmek için
ateşli ağızlarını açarak yıldırımlar saçıyordu. Osman bir de zır manzarına baktı bütün fırka
başını kaldırmış onu selemlıyor, gözleriyle selamları göstererek<< İleriye! >> diyor zannetti.
Bir daha<< Haydi !. .. >> dedi, top bir hutve daha etti ah böyle birkaç hutve daha olsa
tepeye yetişeceklerdi ...
Nagihan kenarına bir bulut parçası düştü. Bir saniye içinde bu buluttan bir alev çıktı.
Osman bir müddet hiçbir şey görmedi. Sonra bir karanlık içinde birkaç düşman adam gördü.
Bir an içinde dehşet-i dakikatı anladı. Bu muvaffakiyetini anladıktan sonra düşmanın o
noktayı dökmekte devam edeceğini keşfetti. Şimdi dakika gaib edecek zaman değildi. Perişan
bir nazar-ı niyaz ile arkadaşlarına bakarak bir daha << Haydi!... >> dedi. Bir daha asıldılar.
Fakat Osman'ın kolu sarktı üstünde bir soğuk şey duruyordu. O vakt çevirdi halatı beline
sardı tekrar bağırdı. Bir cümle-i fevkalade ile yine asıldılar. Bu defa Osman yerinde sarsıldı
<< Halat koptu!... >> feryat kulaklarını parçaldı. O vakt yerinden fırladı bir saniyelik bir
vehm divayet içinde topu halattan ayrılmış yerinde sendeleyerek yuvarlanmaya başlamış idi.
Top elinden giderse herşey mahvolacaktı. O zaman atıldı yuvarlanmıyordu. Başlayan topa
sarıldı fakat zabt edemiyordu. Topun ağırlığı bi-tap vücudunu sürükleyerek, kah altında kah
üstünde kayalara çarparak bir süki'ıt-ımüthiş ile Osman'ı uçurumlara çekiyordu.
Osman kendisini gayb etmiş idi. Şimdi hiçbir şey görmüyordu, hiçbir şey bilmiyor
gayr-ı kabil mukavemet bir kuvvetle düşerken yalnız bir şey düşünüyordu. Topu bırakmak...
Gözleri açık, - kah barut dumanlarından mürekkep bulutlara mahmul semaları zır- nigahına
sarılmış, kah yalçın uçurumları sine-i haşrında binlerce insanlar kaynaşan vergileri fevk
manzarına çıkmış görerek - yuvarlanıyordu. Fakat bir zaman geldi ki hiçbir şey görmedi.
Birden herşeyi sükut etti. Herşey afak mevcudiyetinden silindi ne o ateş barutperler ne
o kurşunlar püsküren taburlar... Hiçbir şey yoktu.
Osman silkinmek bu adem-i mevcudiyet içinden çıkmak için şu kabus-ı ademi
parçalamak istedi. Fakat buna dair kuvveti kalmamış idi. Şimdi yalnız bir bir bulut boğuca,
bunaltıcı bir bulut içinde idi ki teneffüslen mani ediyordu. Bağırmak istedi, bağırmaları
ciğerleri sıkışarak bir boşluk içinde bütün hüviyeti eriyip akıyordu. Arkadaşları yetişerek
Osman'ı iki kaya arasına sıkışmış buşldukları zaman kollarını açmak istediler fakat kolları
açılmadı.
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Osman'ın yalnız gözleri açıldı. << Osman yaralısın >> dediler. Anlamıyormuş gibi

arkadaklarının yüzüne baktı. Daha sonra gözlerini o mutlaka çıkmak istediği tepeye diken <<
Top nerede?>> dedi. O vakt hep güldüler. Top hala Osman'ın kollarının arasında idi.
Aşkı Zade Halid Ziya
SEMAYA BİR NAZAR
Üçüncü Ders
Vahdeti : Buyurunuz cenab size artık bir mullim nazamıyla bakacağım zaten o vasf
mukkaddesi ötedenberi haizsiniz, diye ziyayı alkışladı.
Ziya : ( Hafif bir tebesümle ) teşekkür ederim. Zeki talebem hakikaten fetretten terbiyeli,
fetin , derayetli, insaniyetli, kendimi bahtiyanat ettim.
Vahdeti : Hüsn nazarınız pek ileride vicdanınız fazali beşeriyyenin en uluisi olan ve şaffetleri
bendeni zade tesir ediyor.
Ziya: evet tabiat fezail beşeriyyeyi etmiş de bir numane -i edib olmak üzere sizin şeklinizde
göndermiştir.
Vahdeti : Hüsn nazarınız demekde devam ederdi.
Ziya: Neyise bu akşam yine bir şeyden bahs edecek değil miyiz?.
Vahdeti : Hay hay : İşte açıldım da o ham cevher düşecek sözlerin muhafaza olmak için hayr
duruyor. Kalbim gıda-yı ruhu olan o arıyor.
Ziya: O halde neden bahs edelim
Vahdeti : Evet bu akşam bize olacak şeyi bu yün tabiyat bana gösterdi.
Ziya : Ona bakayım . tabiat bana neyi göstermiş.
Vahdeti: Bu gün pek erken kalktım
Ziya: Ey
Vahdeti : Sarın şairname demlerinden istifade rtmrk için bahçeye indim. Güleri, sünbülleri
elhasıl şecarı, daha doğrusu ecsamı nemli buldum. Düşündüm ( Çiy ) olduğuna hükm ettim .
lakin acaba neden nasıl olmuş ?
Ziya: Anladım efkarınız çiy ne olduğunu anlamak.
Vahdeti : Evet, evet
Ziya: Çiy bahardır.
Vahdetin = Nasıl şey
Ziya: Havada bulunan su baharlarının akşamları haline girerek hasıl olan damlalarına derler.
Vahdeti : Yine iyice anlamadım.
Ziya : Çocuğum teneffüs ettiğimiz gereği dairen koşadan havayı nesirni yok mu ?
Vahdeti : Evet.
Ziya : İşte o hava birtakım baharlardan teşekkül etmiştir. ( Eczasını aşağıda söyleyeceğim ) .
Vahdeti: Pek iyi
Ziya : Onların arasında sau baharında bulunur. İşte bahar gece su haline tuhul ederek açsam
üzerinde damla damla görünüyor. Be damlalara çiğ derler. Anladın mı ?
Vahdeti : Evet !
Ziya: Neye tecib ettiniz?
Vahdeti :Bahçede bulunduğum bir iki saat zarfında ben de ıslanmıştımda ona
Ziya : Hay hay elbet. Islanırsın çünkü o hava uzakta değil cisim insanıda.
Vahdeti: Ne demek insanın üzerinde de hava mı var.
Ziya : Evet hemde pek çok.

Vahdeti: Ne kadar.

Ziya: Cisim insande her libre hava isabet eder bu hasabıma vasıta olarak insanın üzerinde (
1500) libre hava var.
Vahdeti: Ne neçin bu kadar has etmiyor.
Ziya : Elbet etmeyiz çünkü damarlarımızda bulunan kanların şiddetle ceryanından içeriden
'dışarıya akan tazyik bize o has ettitmez. Mesela insan bir balon vasıtasıyla havanın zirvesine
çıkacak olursa hemen vücudunda bulunan kanlar tırnaklar arasında fışkırmaya başlar. Bu da
cismin havadan tecriziyle siklet gaib etmesinden ileri gelir.
Vahdeti: Lakin bu hava dediğin nedir ?
Ziya : Hava kure-i arzı dairen madar ihata edip cazibe-i arza.
Vahdeti: Pek iyi ama terkibatı nedir?
Ziya: Hava ile karışımsı bir de bunların aralarında miktar su buharıyla hanız karbon
bulunmasıdır. İşte bu sebebtenidir ki nazarımızda çıkan hat bozularak o hava içerisinde bir
taraftan diğer tarafa baktığınızda mai görürüz. Semayı da mai görüşümüz bundan ileri gelir.
Ma-ba'dı var.
Katib Zade
M.Sadıraldin
Ahmed Derviş
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YEDİNCİ SENE
14 Şaban-el azim
315
Mahal İdaresi
Kıbrıs ceziresi Lefkoşa'sında Sarayönü'nde
(Zaman Matbaası)

Umur idare ve tahriyeye mutalık hususat için Sahb-ı imtiyaz ve medir Saadetlü Ahmed
Derviz Paşa'ya müraccat olunur.
Muharriri: Budamyalızade Mehmed Şevket

Derç edilmeyen evrak iade olunmaz.
7 Knun-i Sani
Sene 97
«Doğdu şark ma-arifetten şans taban-reman »
«Doldu bir nur hakikat ile ser-ta-ser cihan »
29 Kanun-ı Evvel

Sene 313

Memalik şahane için onbeş günde iki nüsha gönderilmek üzere mecidiye yirmi
guruş,hesabıyla seneliği her hafta isteyenler için guruştur. Cezire dahili için seneliği Lefkoşa
için bir şilindir. Posta ücreti verilmeyen mektuplar kabul edilmez.

İlanatın bahr satırında iki tekrarı halinde bir guruş alınır. Der-Saadette Ara Efendi
kütüphanesinde feruhat olunur.
Haftada bir defa cuma günleri neşrolunur. Osmanlı ceziresidir.
Nüshası bir guruştur/ Saadet mülk ve devlete hacim olan erbab-ı kaleme sahiplerimiz açıktır./
Nüshası bir guruştur.
Devlet-i Aliyye ile Yunan hükümeti

beyninde

aka olunan salihiyye kat'iyyenin

suretidir:
Birinci madde Devlet-i Aliyye ile Yunanistan beynindeki hudual mukaaldcrat-ı
Salahiyye merbut tarifname ve harita üzerinde gösterilen güzer-gaha tatbiken bir tashih
olunmuştur.Yeni had hudud körfezinin nehri münasibinden ve bu nehri «Papapoli»ye kadar
takib ederek garbı istikametiyle eski hududa tevcih eder ve Yunan'a bırakarak [ ( 12 kadın
1043 ) ]zirvesinde eski hududa melaki olur. Doğru giderek bu iki karyeyi Yunan'a bırakır ve
]ve tepelerini cihetinden dolaşır ve tepesnden itibaren cihet kain suratların ettiğini takriben
takib ederek doğru gider ve karyesinin manastımında eski güzergaha olur manastırından
mecrasına tesadüf edinceye kadar cihat garbiyesindeki suratların ettiğini takib ederek tekrar
istikametine doğru iner ve oradan tepesine doğru gider ve «41 »dan garb istikmetini alarak ve
vadisinden geçerek ( Kaden ) tepesirıin cihet şarkıyyesinde ve bu tepeden tahminen iki kilo
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metre mesafede tepeciğe ayrışur ve bu noktadan eski hududa heman mevazi ve tahminen iki
kilometre mesafede bir hat takib ederek tepesiyle geçidinin bu ince gider ve tahminen bir
kilometre garbında bulunan noktadan takriben üç kilometre dolunca doğru giderek tekrar garb
istikametini alır ve [ ( 1900 kadem ) ] şemanlinde eski hududa olur, oradan garben karesini
dolaşarak ve [ ( 2066 kadem ) ] tepesinin şemalinden geçerek işbu karyenin cihatinden tekrar
şark istikametini tutar ve şark cihatindeki ettiklerini takib ederek gider yolu Yunan'a
bırakarak silsile-i cebalini dolaşır ve garbisında tahminen üç kilometre mesafede bin iki yüz
kadem irtifaındaki tepeden eski hududla birleşir. Hat hudud cedid çayının kenarında tekrar
eski hududtan ayrılarak [ (1694 kadem ) ] silsile-i cebalinin şark cihatinden dolaşır ve bir
kilo metre garbında nehrine vasıl olur ve oradan dönerek karyesinin şarkında garba doğru
tebdil istikametiyle tahminen bir kilometre mesafede bu karyenin geçer ve yeniden »nehrini
geçerek nehr mezkürünun sahil isarındaki ettiğini takib eder ve [ ( 214 7 kadem ) ] ki tepesine
kadar garba doğru gider ve bu tepeyi tarafından dolaştıktan soma dik tepede silsilesini doğru
çıkar ve tepesini şarkda bırakıp ( 1600 kadem ) ki tepenin garbisinde bir kilo metreye kadar
doğru gider istikametini alıp eski hududtan tahminen iki kilo metre mesafede bir hattı takib ile
eski hududun teşkil edildiği zaviyede bu hudud ile olur.
İki hat hudud garbında olup zirvesi bin yedi yüz kırk iki kadem irtifa'adan bulunan
zaviyeyi eder ve ( İrtifa'3 l 96 kadem ) zirvesine kadar eski güzer-gah oradan doğru nokta-i
üzerine giderek orada eski hudutla birleşin ve eski hududu kadar takip edildikten soma ( İrtifa
4418 kadem ) zirvesi üzerine gider karyesinin garbisince kain zirvesine kadar ski had hududu
takib ederek ( İrtifa' 1916 kadem )zirvesinde kadar gaba doğru gider ve karyesiyle ( 2555
kadem irtifa'ında ) ki tepenin tarn ortasından geçerek orada eski güzer-gah olur ve mezkür
tepeyi devlet-i aliyye ye bırakır. tepesinden zirvesine kadar eski güzer-gahı bu noktadan
itibaren karyesinin geçerek doğruca zirvesine gider tepesine kadar eski güzer-gah oradan
garbisinden ( İrtifa'3091 kadem )zirvesine hemen hat müstekim üzere erişir ve eski güzer-gah
ile bunu karyesinin garbisinde bir kilometre mesafede teşkil eylediği zavyeye kadar takib
eyler.İşbu zavyeden iki hat hudud garbiye doğru ( İrtifa'4786 kadem )zirvesine giderek bu
zirveyi dolaşır. Garb istikametini alarak 4000 kadem irtifa'mdaki tepenin bir kilo metre
badında kain karyesinin beş yüz metre geçer ve işbu tepe bulunan zirve-i boyunca giderek
4200 kadem irtifa'ındaki tepenin bir kilo metre mesafesinden geçtikten soma karyesinin beş
yüz metre garbından hat müstekim üzre doğru iner ve 218 kadem irtifa'ındaki tepe garbındaki
köprünün garben bir kilo metre mesafeden nehrini kıtaederek 2700 kadem irtifa'mdaki tepenin
şarker bir kilo metre mesafesinden geçer ve tepesinden « Kızıl Tepe » tepesinin garb cihatine

akan çaya olur ve işbu çayın mecrasını 7244 kadem irtifa'ında bulunan dökümü orada eski
güzer-gah telaki eder ve taşhih hudud dahi orada biter.
Yeni harf hudud garbında işbu hudun alakadar olan tarafın delegeleriyle düvel-i
muazzarna-isefaratı asker-i delegelerinden mürekkek bir komisyon maarifetiyle mahalince
tayin olunacaktır.
Tehdid hudud komisyonunun hemen çkd ictima ve mahaline azimetle bala tehir
muamelatına ibtidar etmesi tazım gelir. Komisyon kandi mukarreratınıişe dahil olan üç tarafın
ekseriyet arasıyla ithaz eyleyecektir.
Hudud güzer-gah ının arz üzerinde tatbikinde svek nokta-i nazarınca münafa' devlet-i
aliyyeye muvaffak tadilatı cezviye babali ile düvel-i muazzama delegeleri beyninde icra
olunan bilecektir. Tehdid hudud komisyonu canibinden tanzim ve imza edilecek olan tehdid
name ile ona merbut harita işbu namenin ad olunacaktır.
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İkinci madde hükümet Yunan'iyye mukaddenat salihiyyenin ikinci maddesinde şeriata
tevfike devlet-i aliyye dört milyon lirayı Osman-i tazminat harbiyye tediyer edecektir.
Üçüncü madde tesaliyenin emr tahliyesine mukaddemat
Salihiyyenin altıncı
maddesinde mevzu- 'i şeriat vecihle ibtidar olunacaktır. Emr tahliye mukaddemat Salahiyyenin
ikinci maddesinin son iki fıkrasında şeriatın ifa oladuğu devletlerce tasdik ve tazminat
harbiyye için akd edilecek istikrazın zaman neşri madde-i muzkurede suret tasviye maliye
ahkamı mucibince komisyon tarafından tayin edildiği günden itibaren müddeti zarfında icra
kılınacaktır.
"Tahliye olunacak suret tahliyesiyle memurin Yunaniyyeye teslimi düvel-i muazzama
delegelerinin inzimam malunetiyle alakadar olan tarafın
delegeleri canibinden tayin
kılınacaktır.
Dördüncü madde

harbiyye işbu namenin tasdikini mutabik her iki taraftan iade

onuracaktır.
Beşinci madde ilan-ı harbden evvel ve sonra zuhur eder vukuatta olan hakkında her iki
taraftan kamilen ve tamamen bir afu umumi ilan olunmuştur.
Altıncı madde iki hükümetten her birinin nazarkanunda hal ve mevkii müntazim olan
diğerinin arazisi üzerinden serbestce ikamet ve devn ve seyahat edebilecektir. Tarifin herbiri
diğer taraf tabasından kanunen devçer hükümet olmuş veyahud ahvallerinden ve hukuk-i
umumiyye-ye mutalık irtikab eyledikleri haklarında tard ve tebyid kararı olmuş bulunanları
kendi memaliklerine kabul etmemek salahiyetini muhafaza eder.Kıyafet enulce sefaretlerine
ihbar edilecektir.
Yedinci madde tesaliyenin ahali asliyesinden olup 24 Mayıs Sene 1881 tarihli
mukavele-namenin on üçüncü maddesi mevcubunca tabit Yunaniyye'ği iktisab etmiş veya
etmemiş olan Müslümanlar memalik-i şahaneye
muhaceratta ve orada ikametgahlarını
tayininde serbest olacaklardır. Yunaniyye'yi iktisak etmiş olanlar hazra tasdiknamelerinin
mübedelesi tarihinden itibaren üç sene müddet tarafında evvelce memurin iadeye i'ta olunacak
bir beyanname mucibince Osmaniyyeyi kabul ve ihtiyar etmek salahiyyetini haiz olacaklardır.
Muhacerin merkumenin cümlesi mukavelenameye tevfıken Yunanistan'da kain emlaklannda
tamamıyla
istifade ve bunları idarede devam eyleyeceklerdir. Hududun yeniden tashihi
münasebetiyle devlet-i aliyyeye iade kılınan mahallerin ve ahali-i asliyesinden olanlara veya
hud mahal mezkürede bulunanlara mutkabiler ayn fevaid bahş olunmuştur.
Devlet-i aliyyeyi iade kılınan mahallerin işbu ahali-i asliyesinden ve mahal mezkürede
kain veya nevahı vekillerinden tesaliyada ernlakı bulunanlar bunları ve idare etmek ve
iltizama vermek üzere hududu geçmekte serbestolacaklar ve bundan dolayı kendilerine bir
dilemiyecektir. Gerek tesaliyanın ve ahal-ı asliyyesinden ve gerek mahal mezkuredeki
vekillerinden devlet-i aliyye ye iade olunan arazide emlak bulunanlara aynı fevaid bahş
edilmiştir.
Sekizinci madde mukaddemat salahiyye'nin dördüncü maddesi ahkamını icraen
hükümet Yunaniyye'nin kuva-yı Yunaniyye tarafından olunan hasarattan dolayı ifrad ahaliyye
tazminat olmak üzere devlet-i aliyye ye yüz bin Osmanlı lirası tediye edecektir. Mabliğ
mezbur tazminat harbiyye ile aynı zamanda tedive kılınacaktır.
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Dokuzuncu madde Yunaniyye'nin kabl el-harbe saire müstefıd oldukları muafıyyet
re imtiyazatın kaidesine dokunulmaksızın konsolosluk suistimal ukuna mahal bırakmamak ve
azme adaletin hüsn ceryanına hail olan mani etmek ve i'ta olunan icrasını temir işleri dahil
ılmak üzere Yunanlarla olan ihtilafatında Osmaniyye ve ecrebiyyenin muhafaza eylemek
naksadıyla devlet-i aliyye ile Yunan hükümeti beyninde sevr tasviye-i mahsusa akd
ılunacaktır. Mukaddemat salihiyyenin beşinci maddesininişaretli fıkrasında mukavelenamenin
ıkdıyla icraya değin.Yunanistan 'daki devlet-i aliyye şeh-benderleri( Konsolos) ve memalikşahanedeki Yunan konsolosları idareye mutalık vazifelerini muhabereden evvelki aynı
sasları üzerine ifa eyleyeceklerdir. Tebaa-ı
Osmaniyye ile Yunan tebaası beynindeki
dliyeye gelince ilan-ı harbden mukaddim muhakeme havale edilmiş bulunan adliye hakkında
ııemalık şahanede muhanebeden evvel icra olan usüle tevfıkat muamelede devam olunacak ve
lan-ı harbden sonra zuhur eder hakkında ise devlet-i aliyye sarb hükümeti
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