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ONSOZ
ilk saytsi 25 Arahk 1891 'de yaymlanan Zaman Gazetesi'nin eski sayfalarda kalrms
yazilannm yok olmamasi icin bu gazeteyi mezuniyet projesi olarak gunumuz Turkcesi'ne
cevirmeye karar verdim. Gazetedeki haber yazilan bize o yillarda, Kibns'm her yonden ne
durumda oldugunu gostermektedir. Kibns'm tarihiyle ilgili bu yazilan gelecek nesillere
aktarmahyiz ki, onlar da gecmiste olanlan goz onunde tutarak kendi geleceklerini saglam
temellere oturtabilsinler. Unutulmamahdir ki gecmisini bilmeyen bir millet yok olmaya
mahkfundur.
Beni bu cahsmaya tesvik eden Yakm Dogu Universitesi'nde Turk Dili Ve Edebiyati
Bolumu Dekaru olan Prof. Dr. Bulent Yorulmaz'a, damsman hocamiz Ali Efdal Ozkul'a ve
bize yardimci olan Milli Arsiv' in tum cahsanlanna en derin sukranlanrru sunuyorum.

Bahar Emel Kursunoglu
Lefkosa 2005
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Zaman 1 Gazetesini iki kisi boluserek yeni yaziya aktardik, Gazetenin ilk yar
arkadasim Naciye Fistikci, 11 Mart 1892 tarihinden sonraki nushhalanm ise ben yeni yazi
aktardim.

~ov

25 Arahk 1891 ile 9Eylul 1900 yillan arasmda yaymlanan Zaman gazetesinin ilk
sayismda yaym amaclan tek tek sayilmaktadir:
1. Ingiliz somurgeciligi ile savasmak.
2. Ulusal bilinci ayakta tutmak, anavatana guven ve baghlig: devam ettirmek.
3. Kibns sorununu yalmz Rum'lann bakisi acismdan dunyaya duyurulmaya cahsan
kalabahk Rum gazeteleri ile savasmak.
4. ENOSiS'e karsi durmak.
5. Dunya kamuoyuna Kibns Turk'Ierinin sesini duyurmak.
6. Turk dilini, yazi dili olarak ta Ada'da ayakta tutmak.
7. Turk toplumunu
korumak.

her alanda kalkmdirmak,

Turk esnaf ve iscisinin haklanm

8. Turk ahlak ve egitimine hizmet etmek.
9. Kisisel cikarlan degil, Ada Turk'Ierinin cikarlanm gozetmek,
10. Kimseye kin gutmemek, kimseden yana olmamak.
Bu amaclan ilk sayidaki "Zamanm Meslegi" bashkh yazida bir bir siralarur ve soylece
noktalamr: "Iste, Zaman menafi-i umumiyeye mazur ve sahsi garazlan mukarrer makaleleri
dercten kat'iyen sakmacaktir ki, devanum temin ile umuma hizmet etmek gibi bir serefi elde
edebilsin. Zaten Zaman menfaatmm yansi, Lefkosa'da Islam toplanma yeri olan Kiraathane-i
Osmaniye ait oldugundan, idari isleri bir heyetin uhdesine tevdi edilmisdir ki, atide gosterilen
zevat-i muhteremeden murekke:rtir:

Katib-i Fahri: Faik Bey
Aza: Cemal Efendi
Aza: AsafBey
Aza: Irfan Bey
Aza: As1m Bey
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Tamtma yazisi boylece devam eder gider. Gazete haftahk olarak yaymlanacaknr. " ...
Dercedecegi havadislerin zaranm, faydalanm tahlil ile bunlan miyar-1 hakikateurduktan sonra
nesreyleyecektir."
" ... Zaman esasen, maarif-i islamiyeye hizmete kendini mukellef tutacagmdan her sene
Lefkosa Musluman mekteplerinin imtihanlanm muteakip sahadetname alcaklardan, il9iincil
dereceye kadar cikanlara meccanen hirer abone kaydeyleyecegi gibi, arasira Musluman
cocuklanndan kucuk kucilk meseleler tertip ve halledenlerin ucuncusune kadar, isimleri takdir
edilerek ilan ile beraber evlad-i Islarmn, usul-u tedris ve ders ve dersinin teskilanm makaleleri
ile soyleyenlerin yazilanyle sahifelerini suslemekten usanmayacaktrr ... "
Gazete daha sonra, o giinlerin kosullanyla bir gazetenin neleri gereksindigini yine
"Zamamn Meslegi" bashkh yazida bir bir siralamaktadir:
" ... Mal um a, mat baa yalmz tedarik etmekle, bir gazete nesrolunamaz. Murettip,
muharrir, muhbir gibi vesaite tevakkufeder ki, bunlardan biri tedarik olunmayacak olsa, 0
gazete mumkun degildir kinesrolunabilsin, Hususiyetle Kibns Adasi'nda, Lisan-i Osmaniye
bir gazete nesrolunurken baski aletleri soyle dursun, murettip yoklugu, bu matbaamn
vucudunu, nesrini, hayli dusundurdu. Fakat gayretin, himmetin elinden hie bir ~ey
kurtulmadigma isbat aranacak olsa bu delil Zaman gazetesi ve matbaasidir.
Zaman, muharririni tedarik ettikten sonra diger il9ilncil bir ihtiyaci vardir ki o da,
muhbirdir. Su iki vasrtayi tadarik edince, muhbirlik vazifesini erbab-i hamiyete terk ile
nesrolunmaya basladi.
Asikardir ki, muhbirlik mutlak, gazetenin meslegini bilmekle olacagi icin, bu hududun
haricinde ihbarat ile kag1t karalamaktan ise karalamamak evladir. Cunku emek beyhude
sarfolunmus olur.
Halbuki muhbirlikten maksat bir hizmeti celile olduguna bakihrsa yazilacak
maddelerin mensup oldugu gazetenin meslegini gozonunde bir dustur addetmek ile
yazilmalan gerekir. Yoksa garaz ve sahsi menfaatlar ugruna suret-i fikri perde-i seytane
burundurerek aleme arzeylemekte ne faide olabilir?
Bazi menfaatperestler vardir ki, fikirlerini kabul ettirmek icin hie bir vesileyi elden
kacirmamak isterler. Bu gibi seylerin anlatilmasmdan en ziyade istidadi olanlar gazeteler
oldugundan ve boyle insanlann akla gelen sacma sapan seyleri yazarak: gazeteleri i!;lgfil
ettiklerini bildigimiz icin erbab-i hamiyetin yazacagi yarali maddeleri, garazkaraneyazilacak
maddelerden tefrik eylemekligimiz lazim gelir.
Bundan dolayi, muhbirlik edecek zevat-i muhteremin ihbaratmda, asil ve hakiki imzasi
muharrer bulunmah ki gazetemiz musterihane nesre gayret etsin.
Sayet, agraz-i sahsiyeye ve amme menfaatlarma zarah netice verecek olursa,
mes'uliyeti, snf mak:alenin sahibine ait olacaktir ki, iste bu vasile ile de muhbirlerimizi
redainden muhafaza etmis olahm ... "
Yine bu yazmm bir bolumunde de Kibns'daki Rum basmma deginilmektedir:
" ... Kibns adasmda bir resmi, bir Ingilizce ve yedi de Rum gazetasi vardir.
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Lefkosa'da Foni dis Kipru ve Evagoras narmyla iki Rumca ve Avil adh bir Ingilizce
ile; Turkce Rumca ve ingilizce kansik bir ceride-i resmiye vardir.
iskele'de Do Etnos ve Enosis ve haryadika ismiyle ii9 Rumca; Leymosun'da Alithya
ve Salphinks isimlerindeki iki ceride ki haftada bir kerre nesrolunur.
Rumca gazetelerin tutmus olduklan mesleklerini tayin icin her birini ayn ayn yazmak
okuyuculanrmza anlatamayacagimiz kadar teessurati davet eder mulahazasiyle sarf-i nazar
ettik.
Su kadar biliyoruz ki, Rum gayretine Kibns sadas1 vererek nefret verici ittihat ve
hakikatle seslerini istsdikleri yerlere aksettirmek istiyorlar ise de, baykus gibi sadalan hosa
gitmediginden tesirat-i matlubesi hissolunarmyor.
Insallah okuyuculanmiza, bu gazetelerin munderecatmdan bazilanru gazetelerimizde
dercettigimiz zaman, hem meslekleri anlasilmis olur ve hem de ne gibi fikirler tervice
cahstiklanm gormus olurlar.
Sunu da ilaveten soyleyelim: Rumca gazetelerin muhbirleri olmadigmdan rmdir nedir,
gazetelerini doldurmak icin, sadaka ihtimtli olur umidiyle havadis tazyiinde de huner izhar
etmeleri her muharrire nasip olmayan hasletlerden ve gazeteyi havadis olmadigi halde de
doldurmak lazime-i hfilden oldugundan fazla bir §ey soyleyemeyiz... "
Zaman'm yine ilk sayismdaki sunus yazismda gazetenin nasil zor sartlar altmda
cikanldigr bir bir sayilmaktadir.
Gazeteyi cikarmak icin bir araya gelenler ise soyle tanmhr:
"Gazet~minimtiyaz Sahibi: Tuccarbasi Haer Dervis Efendi.
Bas Yazar: Muzaffereddin Galib Bey.
Fahri Katip: Faik Bey
Sandsk Emini: Asim Bey
Uyeler: AsafBey, Cemal Efendi, Irfan Beyler."
0 davrin Rustiye okulu Basogretmeni Hafiz Ziyai, Muftti Ali R1fk:1 ve Hilmi Beyler de
gazetenin yazarlan arasmdadir. istanbul'da ogrenimini tamalayarak Lefkosa'ya donen
Boyamzade Sefket Bey ve Ahmet Bey de Zaman yazarlan arasmda boy gosterirler.
Gazetinin basyazan Muzafferiddin Galib Bey ilk sayidaki basyazismda durumunu
soyle tatnmlar:
" ... Halkm arzusu ile, Tuccarbasi Haer Dervis Efendinin imtiyazi tahdinde Zaman
gazetesinin hizmet-i tahririyesini kabul etmekligim Dersaadet'ten (Istanbul'dan) ta su
cezireye kadar benim gibi bir acizi sevkeden, kuvvet-i dafie-i meyusiyet, hizmet-i milliye
edinen cazibe-i memnuniyete mnnkalip oldum ... "
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Gazetenin etkin yazarlanndandir Muzafferiddin Galip. Zaman gazetesinde yazmak
icin istanbul'dan gelmistir, Yasamma dair aynntih bilgiler yoktur. Kibns'da bir yil kadar
kalrms. Zaman Gazetesi'nde siirler, fikralar, kucuk oykuler, makaleler yazrmstir. Gazetenin 8
Ocak 1892 tarihli sayismda yaymlanmaya baslayan "Bir Bakis" adh roman da Muzafferiddtm
Galip Bey'indir. Bu roman, Kibns'da yaymlanan ilk Tnrkce romandrr. Gazetenin etkin gucu
olan Muzafferiddtm Galip Bey l 892'nin Eylul aymda Krbns'tan aynlmlsnr.
Padisahci olan bu gazete, Krraathane-i Osmani'nin de yaym orgam idi. Her hafta cuma
gunleri nesrolunurdu. Son sayrsr: No.423. Lefkosa'daki Kiraathane-i Osmani Matbaasi'nda
basihrdi.
ismet Konur, Kibns Turkleri adh kitabmm 60-61 sayfalannda
sunlan soyluyor:

bu gazete ile ilgili

"Zaman 25 Birinci Kanun 1891'de Lefkosa'da tesis edilmistir. Sahibi Haci Dervis
Efendi idi, Bu gazete ilk once Kuaathane-i Osmani namma nesrediliyordu, Bas muharriri
Galip isminde istanbul' dan getirilen bir zat idi. Krraathanenin idare heyeti, ayni zamanda
gazetenin de idare heyeti idi.
Zaman gazetesi haftahkti. Bu suretle bir sene intisar ettikten sonra aralarmda ihtilaf
91kt1 ve ikinci sene dogrudan dogruya Haer Dervis Efendi'nin .kendi nam ve hesabma
nesriyatma devam etti.
Zaman gazetesinin bashca gayesi, Abdulhamid'e kulluk etmek ve o tarihte Mesrutiyet
ve Hurriyet lehinde uyanan gene fikirleri bogmakti.
Zaman'a muharrir olmak uzere, o tarihlerde istanbul'da edip Lefkosa'ya donen
Bodamyalizade Sevket Bey ile Ahmet Tevfik Efendi getirilmis ve nesriyata germi verilmisti.
Bu nesriyat sayesinde Haci Dervis Efendi'nin ismi Yildiz'a aksetmis ve ehemmiyet
alrmsti. Kisa bir zaman sonra Haer Dervis Efendi'ye istanbul'dan "Mir-i Miran" rntbesi
gelmis ve Haci Dervis Pasa olmustu. Fakat bir muddet sonra, Zaman muharrirlerinden bazilan
Dahiliye Nazm Memduh Pasa'ya ve bazilan da Adana Valisi Bahri Pasa'ya tariz etmege
basladilar. Bu hal Memduh Pa§a'Y1 harekete getirerek saraya saldntn ve Haer Dervis Pasa'nm
pasahgmr geri aldrrtn,
Pasahk elden gittikten sonra, Zaman gazetesi kapanrmsve muharrirleri de dagrlnnsn.
Zaman gazetesinin nesriyatta bulundugu muddet 9 sene kadardrr,
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11 Saban sene 1309
Cum a

12 Aded

(Sayfa 1)

ZAMAN
11 Efrenci Mart sene 1892

28 Subat Rumi sene 1308

SERAiT-i iSTiRA
Memalik-i mahrusa-i Osmaniye ve Kibns ceziresi icin bir senelegi posta icraatiyle
beraber yanm Ingiliz lirasrdir.
Nefs-i Lefkosa icin bir seneligi yedi silindir (Nushasi 60 paradrr).Posta
verilmeyen mektuplar kabul olunmaz.

ucreti

MAHAL-i MURA CAA T
Kibns ceziresinde Lefkosa sehrinde Lfileli'de zaman matbaasi umur-i idare 19m
matbaa heyetine umfir-i tahririye icin muharrir narmna muracaat olunur.
Gonderilen -evrak gazeteye derc olunup oluntnamasmdan mat baa mes 'fil olamaz.
Ilanatm behr-i satmnda u9 kurus ahmr.
11 Efrenci Mart Sene 1892
(Simdilik cuma gunleri nesrolunur.)

Muharrir-i mes'uli; Muzafferiddin Galib
(Siyaset, edebiyat ve fummdan bahisdir)

iFADE-i MAHSUS
Kiraathane meselesi hakkmda Irfan Efendi'nin yazmis ve Katib Fahri ... Faik Bey'in
ceridemiz, derci icin gondermis oldugu mektubdur
A vrupa memeliginde bir 90k encilinenler vardir ki ali-ul-umum kihp tesmiye
olunurlar. Bunlardan her biri bir meslek mahsus ile ma'ruf ve umuma ait her turlu mesaili
kendi melikleri dahilinde hal ve tasviyeye sa'i bulunurlar. Kuliibe mensub olmayan erbab-i
ik:tidar mesleksiz adledildiklerinden meclis-i mebusan azahgma intihab o.lunmazlar telif ve
nesrolunacak . . . versailden bazilan kulubun tasdigine haiz olmadikca . . . itibar olamaz.Bu
encumenlerden birisine mensup yahut maruz bulunmayan gazete Avrupa'da nadir nadir
bulunur hale mekatibde programlar tadili kuluplerin rey ve muvaffak:iyetleriyle icra kilmir.
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Iste bu kulupler bu encumenler sayesinde degil midir ki her iste bir 90k asar-i terakki
musahede olunuyor. Oyle kulupler de vardir ki bulundugu memleket ahalisinin ahlaki
nisbetinde ... cehle "Osmanh Kulubu" "Lefkosa Kulup" densonra teskkul etmis usul-i
idaresini de oldukca one tatbik etmistir. Bu encumenlerde umur-1 siyasiyeye dair mezakireler
yok. Mudavimleri muhtelif meslege tabi' bulunmakda iseler de kuluplerde ... vaki' olur da
ekseriyet neyi ... eder ise fikr
ahd olarak mevki' -i icraya vuzu' olunur bu da bilahere
meslegi girmeyen kulupler smifindan olup Paris kahvehanelerine ... bir takim kiraathanelere
misal olamayacagi sabit olur. Iste bu gibi encumenlere A vrupa lisanlannda kulup tesmiyesi .
tesislerinden biri ilim olmus ve memalik-i Osmaniyede ise oteden beri bu gibi encumenler .
ehemmiyet verilmemis idi .... kabil inkar olamayan bu encumenler ahali-yi islamiyece nazar-1
itibar ve itinaya almarak istanbul gazetelerinde dahi "mutalaahane" narmyla encumenler
teskili ilan olunmakda bulunmustur.

u

Gerek zamamn ifade-i mahsusasi, garek Faik Bey'in mektubu bu nukteyi ... 19m
yazildiklan halde hie de hakikate takrib edilememistir.
Dar-ul-ittihad kadar sefil bir isim tasvir olunabilir mi ki mutalaahane yahut encumen
kelimesi kulubun yakm bir suretde tercumesi olundugu halde kabul edilsin? Bu iki kelimeden
biri olamazsa kulup demekde ne mahzur var? Zaten tasradan gonderilen mektup, gazete
unvanlan da "Turkis kulup" den ibaret degil mi?
Ne hacet ecnebi olarak kabul edilis? Kelimeler yalmz bundan ibaret degil.
da lugat-i Osmaniyede mevki' tutsun.

A varsm

bu

Fi 5 Mart sene 1892 Irfan

CEVAP
Krraathane katib-i fahrisi Faik Bey vasitasiyla teblig edilen su mektubunuzu okuduk.
Bu husus icin cevap yazmaya tabii mecburuz. Fakat cevap vermezden evvel sunu soyleyelim
ki gerek Zaman'm ifade-i mahsusunda gerekse Faik Bey'in mektubunda kiraathanenin ... hale
mutabik muhsinat-i adidesi mumkun mertebe sayilmis iken siz de mektubunuzda bu
muhsinati (
) kabilinden olarak
etmissiniz. Buna bir deyecegimiz yok ise de bir defa
dusunmelisiniz ki tedbir-i terakki oyle Avrupa'ya sirf nakliyat ile olmaz. Avrupa'da mebusan
kulube mensup olmaymca tayin olunmaz imis; A vrupa' da mekatib programlan kulubun
muvaffakati olmaymca tadil ve islah edilemez imis, Bizim ne vazifemiz, biz A vrupah degiliz.
Su kadar ki Avrupa'mn ... ulviyesini iktibasa muhtaciz. Lakin aynen olmamak icin ...
ulviyeye ... , umuma ~dererek bir Osmanh suretine koyduktan sonra iktibas etmeliyiz ki
saibe-i taklidden bir dereceye kadar kurtulahm. Bunu da bilmelisiniz ki muselles-i terakkinin
... tedbiriyesi kaide-i belde ahalinin ... akliyesine hasil ... nesfine musavidir, velahasil var
dergilernizdekiler rabitasiz kahyor. Memalik-i Osmaniyede vaka'en bu gibi seyler kesad
edildi fakat buna mukabil mekatib tesis edildi. Simdi hangi cehti tercih edersiniz? Sizin
dediginiz (kulup) ler ... adamlann mahal-i ictimaidir. Bizde oyle ... adamlar kac kisi mevcut
oldugunu ... edebilir misiniz?
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Dar-ul-ittihad ... demeniz ... dir .cunku ehl-i tevhidin mahal-i ictimaidir. Biz vahdetten
ittihad gelmesini ... ederek dar-ul-ittihad demis ve bu kelimenin mutlak kabulunu tervice
kalkismarms idik, Bu yolda telakkiniz abes degil mi?

Kiraathaneye gelen mektup ve gazetelerin uzerleri "Turkis kulup" yazihyormus,
tahkikinizde hata var. (Kabine ... Otuman) yazildiguu gormediniz mi? Kulup kelimesini lfrgat1 Osmaniyede bir mevki' tutsun diyorsunuz! Mevki' tutmaya layik degildir, Zira
begendigimiz ecnebi kelimeleri alacak olursak hem fesahati ihlal ve hem de lisam ifsad
ederiz.
(Kulup) encumen kelimesiyle vaka'en tercume olunursa da Osmanh nam-i ulviyetine
izafetde sefaat var. Su kadar ki (encumen-i Osmani) denilmeye mukabil (encumen-i
Osmaniyen) denilirse biraz taklit ... -(Sayfa 2)- olur. Demek oluyor ki bu ismin kabulunde
bais yoktur.
AHV AL-i A.LEM
Asir oldu ki servet-i maddiye
aramlmaya basladi, asir oldu ki servet-i maddiye
kasve-i ruhaniye ile celbe cahsildr. Asir oldu ki servet-i maddiyad seyfin mahsuli oldu, asir
oldu ki servet-i maddiye servet-i maneviyenin neticesi oldu. Fakat; terakkiyat-1 medeniye
hasil oldukca servet-i maddiye kahptan kahba, renkten renge girmeye basladi. ispanyahlar
Amerika'nm altm madenlerini kesf etti. Servet ... nail olarak cihanm en zengin bir memleketi
makamma gecti, Hani o servet-i maddiyeye malik olan ispanya az zaman icinde heyet-i
ashyesini buldu demek oluyor ki servet-i maddiyeyi istihzar etmek daglan yararak altm
cikarmak veye seyf-i secaate sanlarak insan hem cinsini kahretmekle toplamak mumkun
degildir.

Iste servet-i maddiyenin ne yolda istihsal etmek mumkun oldugunu asnmiz dort
kuvvetle meydana cikardi ki marifet, sana' at, ziraat ve ticaretdir. Sana' at ve ziraat marifetin,
ticaret, san'at ve ziraatm mahsul-i ... dir.
Servet-i maddiyeyi istihsal etmek ve
fevkaledeye nailiyeti ancak bu sayededir.

marifettir ki asnrruz akvam-1

servet-i

Ticaretin ... refah halk ... olmak lazim gelirken bugunki giin alem-i ticarete Fransa'nm
bir tarafa . . . . . . edildigini dermiyan ederek mutaasrr olmakta ne munevver Fransa'ya teskir
edilmeli ki bizleri ... marifete ... etdirmek icin ediyor.
... ki her devlet reyinde, tedbirinde mustakildir. Biz nicin Fransa' dan ticaretimizi
bekleyelim, maarifin terakkisine cahsahm da Fransa'ya ihtiyacnmzi gostermeyelim. Yoksa
istikbalde boyle taraflan vuzu' olunacaktir.

HA V ADiS-i CEZiRE
Gecen 11. nushamizm havadis-i cezire kisminda mechs-i kavaninin persembe gtmti
resmen kesad edilecegini ceride-i resmiyeden naklen haber vermis idik.
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Meclis mezkur olam persembe gunu vali-i vilayet asaletli ... hazretleri tarafmdan
resmen kesad olunarak aza ve semayun ... bir hayli zevat bulunmustur.
Musarun-ileyh vali hazretleri meclisin kesadi esnasmda bir nutuk . . . ardmdan soma
makamma azimet etmistir.
Nutk-i mezkure cevaben meclis-i kavanin azasmm eda ve takdim edecekleri cevabr
tanzim ile Iazrm gelen ... eram-t umumiye ile tadil etmek uzere gecen pazartesi gunu ikinci
defa olarak ... eden meclisde bir hayli mubahise olunmus vasil-i sayan-i dikkat fukarasi eram-i
umumiye ile ... edilmistir. Soyle ki: Fransa cumhuriyet fehimesinin ahiren ... mevki' -i icraya
veda eylemis olundugu tarifeden Kibns ceziresinde fevkalade bir zarala ducar-i tehlike
olacagi cihetle bundan dolayi cezirece bazi devletler gibi musade-karane veyehut mukabele-i
balmisal faidesi ittihaz olunmasmm hukumete tavsiyesi ... edilmistir.
I

Fukaratm mezkuretin ... edilmesi hukumet tarafmdan intihab olunan ada-yi Kibns
Fransa'dan ... intikama kalkisrms manasi verilmemek uzere ... edilmesini dermiyan etmisler
ise de ahali tarafmdan ... ada-yi fukaratm mezkuretinin ikasim dermiyan eylemelerinden ik:a
olunup olunmamasi eram-1 umumiyeye muracaat olunacak ikasi kabul edilmistir.
Vali asaletlu ... hazretlerinin nutku ile meclis-i kavanin azasmm takdim ve i'ta'
edilecekleri cevapnamenin gazetemize aynen derci hacminin kucuk olmasindan dolayi
nahayir olunarak nusha fevkalade ile insallah nesredecegiz,

***
Onuncu nusharmzda Baf kasabasmda Hasan Ibrahim ve Aziz Ahmed Havva'nm
hanesine Ieylaen ve musellahan girdiklerinden mahkfune-i ... on beser senemiiddetle mahkfun
edilecegini yazrms idik,
Baf muhabirimizin verdigi malumata nazaran vali hazretleri sekiz senenin affi ile yedi
sene habsedileceklerine <lair emr-i mahsus iddia etmistir.

***
Leymosun kasabasi tuccanndan ve meclis-i belde azasmdan Ali Aga gumruk onunde
gezmekde iken komur yuklu bir arabamn bariyeri iirkmesinden alabildigine gittigi esnada
carparak zedelemis ve araba uzerinde gecmeye ramak kalrrus oldugu halde arabaci yetiserek
tahlis etrnistir.
Bu gibi kazalann vuku' ekseriya ... dikkatden zuhur olunmakda oldugundan hukumet
ve- belediye memurlarmm nazar-1 dikkatleri celb olunur.

***
Leymosun mekatib-i ibtidaiyesinin imtihan ve tahk.ik ahval ZpIDam oldugundan dolayi
gecenlerde oraya bir ay teftis-i azimet etmis olan mufettis re'fetlii Cemal Bey dar-ul-feyz nam
mekatib-i ibtidainin mahsus-i komisyonu hazir oldugu halde imtihanlan icra edilerek ... edilen
... etfalin ucube-i muvaffaka iddia eylediklerinden ... memnuniyeti olmustur.

***
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Dersaadete azimet etmek uzere cedideden hareket etmisolan ... vapur humayun-1
mualefet havadan ... Leymosun limamna ... olarak iki gun tev:fik eyledikten sonra havalann

musadesinden istifade ile mahal-i maksuduna azimet etmistir.
Mezkur vapurun suvarisi Binbasi Edhem Bey ve hesap memuru Ismail Efendi olup
mu' zabitan yuz on bes nefer mevcudu oldugu anlasilrmstir.

***
Polis suvari neferinden olup Leyrnosun' da ... (haciz) memuriyetinde istihdam
olumakta olan Ali kulu ve onun istihsal eyledigi ... zimmetine gecirmis oldugu yirmi bes bin
lira aleyhine uc madde uzerine ikame-i <lava olunmus ve mahkeme ... ... icra edilen
rnuhakemesinde ... mezkurenin ikisinin reddiyle bir ... kalun dort mah muddetle habs ve alti
lira bes silin ceza-yi nakid i'ta'sma karar verilrnistir.

***
iskele'de ... haram seyhinin damadi Ebul Hasib Haer Yusuf Aga'nm 109 yasmda
oldugu halde bu goremez kor kasabada hulul-i ecel ... ile ... dar-i beka etmistir.
Merhum muma-ileyh selahaddin idi.
(Rahmetullah-i aliye)
(Sayfa 3)
Lefkosa kale duvarmm ... bir kapi ... eylemekde oldugu gecenki nusharmzda yazrms
idik. Rivayet-i vakaya nazaran imaliyat sirasmda Osmanli topculannm etmis olduklan kirk
alt! kellenin duvar icinde gomulmus oldugu halde bulunmuslardir ki toplarm muhtelif
kuvvetle amldigi ve kalenin duvan icinde daha pek ziyade kelle mevcud oldugu anlasilrmsnr.

~UUNAT-1 OSMANiYE
Hariciye nazir ... mezahiri devletlu Seyid Pasa hazretlerinin sura-yi devlet riyaset-i
vekaletini de Hasan ifa ile ibraz ... sadakat emelinde olduklan nezd-i celil cenab-i padisahi da
sayan-1 takdir olduguna miyan-1 ~fua-y1 devlet riyasetine mahsus maasm vekalete gectikleri
tarihten itibaren
hazretlerine tahsis hususuna irade-i seniyye hazret-i sehriyan serfesanf
olunmustur.
Rusya devlet fehimesinin dersaadet sefiri asaletli ... hazretleri tarafmdan sadrazam ve
yaver-i ekrem cenab
fehametlii devletlii Cevad Pasa hazretlerinin serefine bir olarak bir
ziyafet-i mukemmele eylemistir,
Ziyafet-i mezkurede devlet-i aliye
bazi zevat-1 muhtereme bulundugu gibi yalmz
Fransa, Iran, Romanya, Yunan sefirleri de hazir bulunmustur.

*** .
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Galata'da tufekcilik sanatryla istigal etmekte olan Mehmed Aga nammda bir Osmanli
... tarafmdan dakikada kirk kursun ... usul-i mukerrer atesli bir tufenk icad eylemis oldugu ...
ali hazret-i padisalu oldukda rmima-ileyhin ... nurnunelerini vucuda getirmek uzere bir mahal
husus-i tahsisine irade-i seniyye hazret-i padisehi seref sader olmnstur.

Dersaadette emlek mukabilinde ... bir emlak bankasmm teskil-i hususuna seref sader
buyurulan irade-i seniyye cenab-i padisahi ... aliyesince semdilin sermayesi bir milyon liradan
ibaret olmak uzere karar verilmis oldugundan emniyet sandigmdan yuz bin ve mulkiye-i
nakid sandrgmdan altmis bin lira i'ta'siyla istikbalde bazi tedbir ittihaz edilmek uzere ii9 yiiz
bin lirahk bir beyanatm vucuda getirilmesine karar verilmistir.

***
. . . fehametlu devletlu Abbas Pasa hazretlerine ihsan buyurulan ferman-i aliyenin
isaline a'azam ... aneden Hasan Eyub Pasa hazretleri memur buyurulmustur.

***
Selanik Mevlevi seyhi Esref Dede Efendi'nin halasi Mahsune Hamm hulul-i ecel ... ile
... dar-i beka eyledigi sehr-i mezkureden yazihyor.
(Cenab-i Hak gark-1 rahmet eylesin.)
Muma-ileyhe yetmis mutecavuz evlat ve ... terk eyledigi ilaveten yazilrrustrr.

***
Necid'de ... , ... Abdullah Bin ... zevcesi cumle edasi (kurt) seklinde bir cocuk
dogurmus sekiz saat yasadiktan sonra vefat eylemis oldugunu (Basra) gazetesi yaziyor.

(Zamanm Tefrikasi)
<BiRBAKI~>
-Efendim musadenizle
edersiniz umidindeyim ...

bendeniz

gidecegim,

Bundan

sonra gorusmeye

Ma-ba'd
tenezzul

''Nuri gorusmek ister Nahid ruzgarla"
-Estafurullah efendirn asil arzu bizirn tarafta olduguna elbette su mulakat kasiremizden
anlannssuuzdir. Iste bendeniz kalemden ciktiktan sonra aksam ustu buralarda tenefflis ve
mutala' a ile vakit geciririm. Sizin gorusmek arzunuz var ise burayi tesrif ile ... olurum.
Su iftirak Nuri Bey'le Nahid Bey'in gorusmekten ziyade eyler ve de teyid-i miilakat
icin bir mukaddime idi ..
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-2... ki afitab-i ilim ... cihandan ... icin ... perde-i ... burunerek gurub etdi. Ve ... ki rilicfun
semada ceval olmaya, ziyalanm ilme ... eylemeye basladilar. Marmara sath-1 maili denize
ogru gogus germis ve oyle ... etmis idi ki sinesinde sule-i sevk leman etmekde idi.
Nuri Bey'in guya ki etrafim kuvve-i rruknatisiyla ihata etmis, ... hissiyatim bir yere
plamis da denize nazir oturdugu odasmda
imale-i ibtisar eylemis idi. Bir hanedeki
Jruvve-i
galip gelmis yahut ki kuvve-i kalbiyesine
etmis idi.
Dusundukce hayali renkten renge girdi. Pis-i nazannda guya ki arz ile arz gtmes ile
feza-yi alemde yerlerine degistirmisler de zulmetle nevraniyet carpisa carpisa kuvvetleri
mlisavi olmus, hayvanatm
etmis de nevraniyet , .. tutmak gibi bir hale gelmis. Cazibe-i
arz-i nucume tegalub etmis de ... cazip eylemis .hava-yi nesim-i mai' halde degil adeta ...
haline ... olmus da arzm satih mahiyetini ihata eder, ibretli bir fener halirle gelmis idi.
Ma-ba' di var.

HA V ADiS-i HAR.iCiYE
Bir muddetten beri Tahran' da bulunmakda olan Iran devlet aliyesinin Viyana sefir ...
neriman haline bu kere devlet matbuasi tarafindan ... linvam verilmistir.
**"'
Fransa' da ... vekilinin zuhurundan dolayi Rusya gazeteleri beyan ... ettiktensonra bu ...
Fransa dusmanlanna pek musait bir hal oldugunu ilave yazrmslardrr.
***
Fransa cumhuriyet fehimesinin meclis-i mebusam ... eyledigi cihetle bedayen ... da bu
... tufedarlanndan Musyu ... tarifeletin vuzuundan
terakkisi cihetle ... yovmiyesinin hadd-i
asgeriyesinin tayinini teklif eylemis ise de bu teklifi
karst 320 rey ile reddedilmistir.
***
Rusya' da zuhura gel en
ve
zedelenmis olan bicare ahalinin
nezaret etmek uzere -(Sayfa 13)- intihab eylemislerdir.

ihtiyaci icin

.

'I'**
Amerika'da ( ... ) sehrinde bir ... fabrikasmdan ates zuhur ederek ... sirayet etmis
oldugundan iki milyon dolar nisbetinde hasan baas olmustur.
Italya maaliye nazm ... issiz kalmii olan ti<; bin isciye is olmak lizere yakmda Roma' da
insaat ... baslatilacagma meclis ... soylemistir,
***

13

... sehrinde verilecek bir yah icin lazim gelen davetnamelerin beyaz kagrt uzerine
kirrmzi murekkep ile basilrms ve davet olunacak zevatm isimleri mai ... ile tahrir edilmis
oldugundan Almanya hukumetince Fransiz bandirasma telhic add olundugu icin derhal
davetnamelerin ... toplandmlrmitir.

***
Yunan hukumeti ... islahi icin lazim gelen ... tasarrufat-i muhimme icrasiyla beraber
masrafat askeriyenin tenzilini ihtiyar edecekmis.

***
Sirbistan hukumetinin ittihaz eylemis oldugu kontrol usulunun islahi hakkmda ...
meclisinde -U9 zat muzakere olundugu
islahat
arasmda Musyti
icrasiyla memurin
tayinini teklif eylemislerdir.
Adliye nazm
reddetmistir.

heyet-i

.. . emniyet edilip edilmedigini

sorduktan

sonra bu teklifi

KISM-1 EDEBi
... EDEBiYAT
Kemal Bey merhumun su mektubunda usul ... sayan-i dikkat olan ... zikrederek
hakikate ... bir meslek olmadigim fevkalade mukemmel tarif etmistir.
Kemal Bey merhum bu usul
nakliyadda gibi
birakir. Birinci defa olarak su mektubu okudugum zaman
hukmetmis idi.

hakikaten ehl-i kalemi hayrette
musarun-ileyh .. .iktibas etdigine

MASA1i,
Avrupa bir urnran ki sehirleri degil
kirlardaki mezralan bediyen
insandir.
Ve terakkib-i intizaminm her ... ferdi bu ilm-i temasaya gelen ehl-i ... ve itibanna ...
sayandir.
Iste sehr-i sehir ... bu ... kemalin dar-ul-mulk ihtisami ve saltanat medeniyetin sultan-i
ali makarru denmege Iayik tesisat ve tanzimatca gordugum ... cilhelasma faiktir velhasil sair
sehirleriyle kiyas, kiyas-i .. ,
Baska yerlerde ne gorulse suphe yok ki Paris' den rnuktebes ve ... masnuattan her ne ...
. . . ki oranm husn-i tabiyat ve icabmdan muhtelistir.
... gelince bu teshirgah imtihan Fransa'nm ulu ... bir ... yalmz Paris sehrine mahsus olan
kismmdaki bedai asar-1 gipta ... sehir ...
(Sadullah Pasa)
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istanbul beldesi Avrupa'nm kenar sahilinde isppanya ... kurulmus bir melike-i
deryadir ki ... eflakda ... olmaz ala ki aymye-i ... olan ... halicinde munakis suret bikarar ider.
. .. cihangiri uzaktan isidenlere bir mertebe hos gelir ki
yakmdan tema~a etmege . . . a~1k
olmamak mahal-i mutlaktir, hasret ... envane mazhariyeti .
Boyle bir sehr-i sehri ne kadar tahsin ve ... ve ne kadar tezyin ve tenvir olursa yine
azdir.
Tenvirine simdi rey hiikiimetle mubaseret olundu. Bu bir besaretdir ki sokaklann ...
dahi olanmdan ziyade ... iizere icra ve ... zamamn takribine isarettir.

KISM-1 FENNi
Resimli gazete yazryor.
Ma-ba'd
Kimya-yi sanayide derc olunmustur. Bendelerinin bunlan izaha gayretim var ise de
Fransizca'da derece-i kafiyede malumatim bulunmadigmdan terciimesine muvaffak olamam.
Eger vatandaslanmdan malumat kamilesi bulunanlar maaruf namma bir hiddet arzusunda
bulunup ( ... endiistriyel) in dibagma add olan kismmi terciime edip ... gazetenizle nesrine
muvaffak olursa bundan vatamrruzda bulunsan balcemle dibaglan buyuk istifade ederler.
Sanaat-1 mezkGre sanai'-yi cismiyeden bulundugundan bu ... cidden sayeste-i stlkran bir
hidmet yerine dahi gecer .
. . . esnafmdan Rumeli Hisan
Ahmed
iLAN
Saadetler Halid Bey'in Lefkosa'da S .. zade sokagmda bir hanesi satilacagmdan ve
nihayet Efrenci Mart 15'inci giinii teslim kilmacagindan talip olanlar Dellal Hasan Aga'ya
miiracaat eylemeleri ilan olunur.

Ahmed Sevki

SAHiB-i iMTiY AZ
TUCCARBASI
HACI DERVi~

15

11 Subat sene 1309
Cum.a

13 Aded
(Sayfa 1)

ZAMAN
6 Mart Rumi sene 1307

18 Efrenci Mart Sene 1892
(Viladet-i humayun ... makrun cenab-i padisah)

Devlet ebed-i muddet
ki
yine gark ile cihan insaniyeti
ve
ay1ran
.
ducar olarak diyar-1 Rum'a gelir gelmez ... koye tercih eyleyen bir asiret cengaverler ok:unmaz metin var.- tesis etmistir.

olarak

-Okunmaz metin var- gibi ... mulkiyeleriyle az zaman icinde futuhat-1 azarniyeye nail
eylemisler idi.

-Okunmaz metin var- kadrini bilmek zevatm vucudunu yalruz ... etmekle degil belki ...
gormek soyle dursun dost, dusman ancak zaman -okunmaz metin var- olunur.
Bunun icindir ki bir sule-i ulviyyete ... gibi cezireden ... millet olarak mantiki olmak
derecesine getirmis iken su maglubiyetten ... olan bir .... osrnani semsir-i hamasete sanlarak
yeniden ... devlete muvaffak oldu.
Az zaman icinde ... zaferleri semalde, cenubede, sarkda, garpda . . . . . . ederek; (Dunya
bir padisaha ge:tni degildir.) sozn, ispati mumkun olmayan dua gibi degil, belki bir ...
hukmune gecmisti ne care ki haricen
ile dahilen
ahlak denilen dehsetli bir ill et saraya
zuhur yine badi olarak ... sevabik ikbal-i tedbil etmege basladi.
Hareketler zuhur etti iade-i ikbale muvaffak oldu; :fakat bu gibi muvaffakiyet sine-i
devletin yarasnu kati kapatamryarak bir merhem kabilinden idi .
. . . ki .. . Sultan Mahmud Ban
-okunmaz metin var- osmani oldu askeri -okunmaz
metin var- ahlaki kuvayyi devleti
getirdigini tedbir buyurarak fevkalade bir kuvve-i
tedviriye ile (ahkam-i tebeddul zamane magirdir) ... ederek yenicerileri ortadan kaldirdiktan
sonra nizam-1 cedideyi ... muvaffak oldu.
Birden hire usul ve mzarnrn tebeddiilden . . . .. . ahsamamasmdan tesaduf edilen
mesgulat bertaraf edemiyerek
ve ... nesir ... hazret-i padisahi cennet-mekan (Gazi
Abdulmecid Han) hazretleri islahat ve muvaffakiyet-i azamiyeye nail olduktan baska devlet
ebed-i muddet Osmaniyenin istikbale
olacak nevhitat ilahiyeyi
icin her zaman makam1 sedarette bulunan Mehmet Rauf Pasa'ya hitaben
hatt-1 humayun
suret-i sidir.
(Suret-i hatt-1 humayun

)

"Benim vezir-i sadakat ... , cenab-i helak cibalin latif ve inayet-i aliye sana hamdolsun.
i~ bu mah halin on altmci dunki Carsamba gunu saat 11 karalannda ... pek ... bir sehzade
kadd-1 ziyade-i ali-i sehved ve ... ki ... vucud ... (sultan ... islarniye) tasmiye eyleyip seni ve
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balcemle
saltanat-1 sakiyemizi
icin i~ bu hatt-1 humayun
malikanamizi
ve da-us
sadak-us-serifem .. . ile tarafma
eyledim. Cenab-i ucube ile vucud
... ve
zat-i
~anemize ve kufe-i edebiyeye memnun ve mesud buyursun, amin. Bu
cehle
ve .
olmak uzere yedi gun beser no bet . . . . .. ve balcernle ve . . . . .. ve bendegan sadik insarurniz
vesair ... olanlar dahi eyam-i mezkfue gecelerinde ... kanadil ile icra-yi merasim ... olunmasmi
lazim gelenlere ... eylesin. Hemen Cenab-i Rabb-ill Alemin ... ilelebed baki ve daim ve her
bakde edeb-i Allah'a, mekam rahat ve asayis-i ihsan buyursun, arnin .... resul .... "
Viladat-i hurnayun rninnet-i ... hazret-i padisahi ... ki bir uca bile tezyin-i sutun edilen
ferman beser ... ile cihana nesiret-i tediyesini ve de o zarnan ... islarna icra etmis idi .
... cesm-i funrnet, veli nimet, biminnet padisah kerim ihsal ve ... derya ... -us-sultan " ...
Gazi Abdulahmed Han".
-Arapca metin var.Eefendimiz hazretleri taht ... Osmaniye cul us ile tenvir ... ve ibtisar buyurdu. Devir ...
terk etmis oldugu
dahiliye ve hariciyeyi asla
mryarak bir tur
bertaraf etdikden sonra
nefs-i nefis humayunlarma ... ~an ve ... hazir buyurdular.
Bu suretdeki ·~· ve hazir sahanelerini katiyen terk ederek ... askeriyenin tebeddulunden
......... cihandarilerini ahkam-i nizarniyesini ... ve silahlan tecdid ve istihkamet-i cismiye insa
ve ... baska nanM kudsiyet . . . cihanbanilerine mensuben ... teskil ile bir bucuk mil yon askeri
... silah eline almak gibi bir kudret-i fevkalade ile ... hayran buyurdular.
(Sayfa 2)
Hele bir hal-i rnusevvesde olan umur-i maliyeyi oyle islah buyurdular ki bugunku gun
Avrupa'mn en zengin devletleri sirasma gecirdiler. Tarih-i asurnam ... tahmizi elbette devletin
... yad edecekdir. Duvel-i ecnebiye ile munasebette ittihaz buyurduklan tedbir-i hakirnane ile
beraber
himayet ve
cenab-r cihanbanileri
oldu.
... sevketini ... ruh ... devletini tevsi'
sefa mektublan islah ve teksir ve erbeb-i
maarifeti garka
bigayet buyurrnak gibi
ve tedbir-i saebe ile vasita-yi medeniyet olan
kuvve-i maarifet-i takviye buyurmak ve
memurlar yetistirerek hizmetleri gorulmeye
baslandi.
Hala hizmet-i mebrure ve sadakat-1 ... padisahnmz efendimiz hazretlerinin tevcihat
cihandercat ... mazhur olmakda olan sadrazarn ve yaver-i ekrem cenab ... fehametlu, devletlti
Cevad Pasa hazretleri duvel-i rninnet birntinterniz veli nimet Osmaniyen efendirniz
hazretlerinin mektub-i fumm harbiyelerinde nan ve nimetle ... oldukdan sonra ... celil sadarete
nasib buyurulmuslardir ki hakikaten ne kadar tesekkur edilse yine azdir.
Hemen Cenab-i Hak, veli nimet, bimuntemiz, faruk-i menkibet, ali-yi siret olan kefile
... adlin azapi efendimiz hazretlerinin emir ve sevket ve ... ~an ve ... humayunlanyla malik-i ...
. . . tacidarilerini
buyursun .
. . . . . . senin hie kalmadi curcuna, sehriyatta zevk ile iclal ile ya~a.
Gecen Sah gtmu sabahleyin kalede mevcud olan toplardan viladet-i humayun minnet-i
makrun hazret-i padisahiyi ilanen 21 pare top eylemisdir ki her anhsda:
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Ey meser-i islam size mijdeler olsun.
Mevlud-i ... cihan iste bu gundur.
Beyitinin mealini tebsir ediyordu halki bir ... bir memnuniyet ihata etmis idi ki ilan-i
sadumaru icin yekdigerine miisabakat edercesine bit taraftan icra-yi ayine hatirlanmakda bir
tarafdan da ... sokaklara yayilmaya baslanus idiler
0 kalede yine toplar atilmaya baslayarak evvelki ilam nakid ile o gece olacak sehri
ayini tebsir eylemeye basladi,
Saat sekiz raddelerinde
faziletlii Fevzi Efendi hazretleri
oldugu halde
mahkeme-i seriyyede
ile
icin gelecek zivere intizar etmekde iken muftu-i belde
faziletlu Haci Ali Rifki Efendi vesaire uleme ve esraf-i memleket
.olarak birer birer
hakim muma-ileyh ifa-yi tebrikat ve tesekkurat edilerek sandalyelere daved etdikten soma
sekerler tevzi' olmaya basladi.
Mahkemeye gelen zevada husn-i memnuniyetle fevkalade
olarak
dokmekdeler
iken mekteb-i rusdiye sakirdam ikiser ikiser ve onlann da muallimlari oldugu halde
mahkeme-i ~e(iyyeye itinaya
cihan olarak girdikden soma mahkememize gore
bahcesinde ... ihtiram oldular.
Bunu muteakib mahkeme zer-dibanmdan bir kaci:
-Arapca beyitler var.beyitlerini ... latife ile ... eyledikden soma muftu-i belde faziletli Haer Ali R1fk1 Efendi
tarafmdan bir
muteakib bir dua-yi belig irad ile hazar-1 amin
olmakdalar.
Hazar-1 kerem ve sakirdan mekatib-i islam bu gun padisah ... veli nimet ... efendimiz
hazretlerinin viledet
humayunlanna
mukaddes olmak cihetiyle cihelenizi bu yolda
intiba'a davet eylerim.
Malumdur ki bu gun memalik-i mahrusa sahanenin her tarafinda ve belki her
kosesinde bunun Osmanhlar boyle bir ... minnet biruze-yi mazhariyetlerinden dolayi ...
mahsusa ile yar ve agyare karsi ilan-i magfiret ve meziyet ediyorlar.
-Arapca metin var. (Sayfa 3)
-Arapca dua var.Muftu efendi
verdikden soma mekteb-i rusdiye
faziletlu Hafiz Ziya Efendi
zerdiban ayagma cikarak su duayi keramet eyledi: -Arapca dua var.Mekteb-i rusdiye sakirdam kemal-i ihtiram ile mektebe muddetten soma mekatib-i
ibtidaiye-i Osmaniye sakirdam dorder dorder olduklan ve muallimleri onlann da bulunduklan
halde mahkeme-i ser'iyye bahcesine mekatib-i rusdiye sakirdaru ki bir uca altr kita ile o saf
civan olduktan ve mualllimler tarafmdan dua edildikten soma mahkeme-i ser'iyye tarafmdan
... sekerleri tevzi'edilerek
... demege ... himmet edilmis ve ... mekteblerine avdet
ey lemislerdir.
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Mekteb-i ibtidaiye-yi Osmaniye sakirdam tarafmdan soylenmekte olan kit'a: -Arapca
metin var.Mekatib-i Osmaniye muallimlerinden Huseyin Riza Efendi'nin ... eylemis oldugu
duadir: Elhamdu lillahi rabb'il alemin. Ve's-salatu ves-selamu ala resulina Muhammed'in ve
alihi ve sahsihi ecmain. Rabbena atina fi'd-dunya haseneten ve fil-ahireti haseneten vakina
azabc'n-nar.
-Arapca metin var.(Sayfa 4)
Ve bereketle meshfm eyleye ... ve sekenesinin derunlar-ndan ... ve ... vuku 'edip

kemal-i muhabbet ve meveddetle
eyleye ve hamise ... sadik ve sadakatle din ve devlete
hizmet olup ... Allah ve ... cehelesin eyleye.
Muma-ileyh hakim ... zevada lazim gelen kelsmat-i latife ile ... eyledigi esnada tekrar
kamedcn ... baslayarak ikindi olmak munasebetiyle zevad veda 'ederek mahkemeden
aynlrms. Mahkemenin karsi tarafmda olan kiraathaneye gitmistir.
Ktraathanede yek digerine lazime tebrigi aksam ... kadar ika eyleyerek tekrar toplar ...
baslaymca herkes hanesine li-ecl-it-taam hareket ederek gitmisler idi.
Saat yanm raddelerinde Lefkosa sehri sehreyin icin ... ve tenvirane baslayarak guya ki
sehir fanusu yer-i ziyaya tebdil etmis idi .
... serika minareleri kanadil ... adil eyle tenvir edildigi gibi isdifa-yi saltanat-1 seniyye
hanelerini tenvir eyleyerek hakikati sehir ... hayret bir renk baglamis idi.
Lefkosa sehrinin tenvirati icin muhabirlerimizin verdigi malumat sundan ibaretdir ,:
Eski Saray Civari
Mahkeme-i seriye sera-ya kanadil ile donatildigi gibi ceanb-i hukumetden gonderilen
musika terennum-saz olmakda ve
temasa icin dolasilmakda idi.
Mahkeme-i serri'ye kapismm uzerine tatbik edilen fenerin bir tarafma; "Padisahimcok
yasa" levha-yi dilarasi ta'lik olundugu gibi saray ... menar sondaki kandillerin nuramm kihp
islama , .. eylemekde idi.
Mahkeme-i serriye karsismdaki kiraathane-i osmani haricen kanadil ile tenvir edildigi
gibi kapidan iceri girildigi suredde ... fenerleri ile tenvir edilerek bu race ... bulunmayan
musika ( ... ) terenum-saz ... olmakda ve zarar ile mala mal bulunmakda ve serbetler tevzi
edilmekde idi.
Nerd-bandan yukan cikihnca ... fanuslar ile tenvir edilerek zevad ziyaret eylemekde ...
tarafmda olan adaya girilince ingilizler gelerek icra-yi resmiye tarikat ... idi.
Bu odanm kapismdan girilince karsi tarafmdaki duvarda
Ingiltere kiralicesi Viktorya hazretlerinin resim ... bulunmakda idi.
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tasvir-i humayun ile

Kiraathane komisyonunun su ... hakikaten say am tahsindir.
Kiraathaneden
eyliyerek
mes'adet

cikmca saray erki caddesi
zan sirasmda idi.

gecilmez

bir derecede

izdiham

hasil

Saray erkinde Tuccarbasr Haer Dervis Efendi'nin .... oldugu ... hanesi kanadil ve saray
erki envai' fenerler ile donatilarak ince saz tammi ... ve sumalar terennum ve ... eylemekdeler
iken kevmet bandirasi da gelerek
ve surur eylemis idi.

bir

Saray erki civannda muhasebeci azimlu Sadik Efendi'nin hanesi
teskil edilmedigi gibi kanadil
ile tezyin edilmis idi.

ile mukemmel

Bu civarda belde katibi azimlu Abdullah Efendi'nin hanesi de gezilen her odalan ve
bir takim kanadil ile tenvir edilmis idi.
(Laleli Civari)
Tuccarbasr izzetli Haci Dervis Efendi hanesini bir takim kanadil ile donandigi gibi
sokak izerine bir tak 'insa eylemis ve temposunun uzerini ... manidar ile tezyin iylemisdir.
Lefkosa tuccar . . . atmdan Haci Yusuf Aga hanesini envai fenerler ile tezyin ederek
sayan-i mevcudiyete layik icra-yi merasim-i sadumaru eylemisdir.
Mahkeme-i nizamiye ... lerinden azimlu Izzet Efendi hanesini kanadil mah adil ve
eksik metin var osmani ... hanesinin kapisiru tezyin ederek izhar-i ... merasim-i sadumam icra
eylemisdir.

(Umraniye Semti)
Mahkeme-i serriye hunkanndan feziletu Huseyin Hasan Efendi hanesini
tezyin ve tevcih eyleyerek resmen asker guzan eylemisdir.

;-· ile

Mekatib-i Ruzdiye 'de envai kanadil ve ... ile sayan-i ... layik bir suretde tezyi edilmis
idi.

(Arab Ahmed Civari)
Muftu-yu belde faziletlu Haci Alikifki efendi hanesini kanadil ile tezyin eyleyerek
makam-1 muallayi hilafete muhabbet ve ... bu vesile ile icra eylemisdir.
Mekatib-i Osmaniye muduru izzetlu Htiseyin Ata Efendi hanesinin kapaisnu kanadil
ile tezyin eyledigi gibi, "Padisahim cok yasa" levha-yi dilarasmi ta'lik eylemis idi.
Yine o 'civarda tarz-i disin ve uslub-i ... uzere envai kanadil ... adil ile hanesini tezyin
ederek hakikaten latif bir suretI olmus idi.
Buyuk Carsr'da saltanat-1 seniyye ve devlet-i aliyenin esaretini azadma tercih eden bir
hayli -eksik kelime var- tenvirat-i makbule icra eyleyerek hakikaten memnuniyet-i milliyeyi
... setr bulunmuslardir.
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(Sehrin Harici)
Vali-yi vilayet asaletlu ... hazretleri memuriyeti ... bulmakda olmak mi.inasebetiyle
cezire muatberatma . . . eylemekte ola gel en ziyafetlerden ge9en ... mesudete ebed-i muddet
osmaniyenin
ederek
hasmetlu
hazretlerinin
osmanhlann matbu' ve mesru' eksik metin var- ve kamilen -eksik kelime var- islamiyenin ... kuhp -eksik kelime var- nimet
bi-minnet
cesrn-i
efendimiz hazretlerinin -eksik kelime var- ederek -eksik metin var-.

SAHiB-i iMTiYAZ
TUCCARBASI
HACIDERViS
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28 Saban sene 1309
Cuma

10 Aded
(Sayfa 1)

ZAMAN
16 Mart Rumi sene 1308

28 Efrenci Mart sene 1892

Meclis-i karannm devri ... 1892 senesi sehri martmm ucuncu ... gunu vuku bulan
resm-i ... asaletli Ali ... hazretleri tarafmdan ... edilen ... dir.
Meclisin karannm . . . efendili hazreti bu gun sizlerle bu mahalledeki miilakatimde
cezirenin gecen sene ... karar mazharetiyle ... oldugu feyz ve bereket ... dolayi sizleri tebrikle
muktedir olmakla bahtiyar bulunmakdayim .
... mahsulati mukkaderce 1890 senesi hasadmda ... olunandan dun bulunmun olup , .....
balcemle envaince cani ola gelen deha bugun hesabiyle
mahsulatmm kiymeti sene-yi
sabikanm daha ... bulunmus olan mahsulatmm kiymetini oldukca tecavuz eylemisdir ve her ne
kadar mahsulat-i mezbure ihracati 1890 senesi ihracatmdan hayli noksankalrms ise de elde
edilen
... . .. mukaddare karsi geliyor,mertebede ... husulue .goturmusdur. Harub mahsulu ... bir
r
suretde ... ve ... oldugu gibi bu mahsulun gecen kanun-i evvel aliyesine kadar vuku bulan
ihracati dahi simdiye kadar malum olanlardan bade bulunmusdur. Bag mahsulu dahi .
bulunanlarm cehelsinden efzun olup her .. . . .. mukkaddannca 1890 senesi . .. nisbettle .
gorulmusdur -eksik metin var- Fransiz . . . . . . ve hatta -eksik kelime var- ihtiyacatmin .
ceziremizle bulunan memalik-i saire bag mahsulatmin
Kibns sarablanm satilmakta
olduklan ... . .. ragmen ... sarablann ... hal-i hazirda
musahade olunmakdadir. Pamuk
mahsulu dahi ... muvaffak bulunmus olup olmasiyle dahl-i cezirede ... sayilmamrs ...
mukadder pamuk bulunmakdadir. Canib-i hukumetden gecen sene Amerikadan celb ve ithal
olunan pamuk .. . muhtelif .. . dahilinde bir takim pamuk ziraate . .. edile gelib icratiynan
tecriibenin hem en arzu oldugu ... . .. husule geler her yer kuzularm mukaddannca teneffus
vuku bulunmus ve ihrac olunan kuzulann elde edilen fiyatlan 1890 senesi fiyatlanndan dun
bulunmusdur.Zeytin mahsulunun (mukaddarlanni)
defterlerin ... henuz ikmal edilmis
olmayip fakat mahsul-i mezkur nihayer derecede
ve ... kesif olunabildigine nazaran
mukaddarca simdiye kadar nail olunan on bir ... zetin mahsullerinden beri olmusdur.
Su takdirce senenin
uzere
muvaffak bulunmus oldugu azade-i
ve
harir-i icraatmca ... atf oldugu uzere ... olan . ._ istisnasiyle ihracatm balcemele
izdiyad
meshur olup ihracat-i mezbure kiymetinin seniyye-i maliye hazira gayesinde 1890-91 senesi
ihracati kiymetini tecavuz edecegi mamul olunabilecegi ... ithalatm kiymeti ise seniye-i sabika
ithalatla ticaretinde dahi ... suretde bir ... sahih mushade olunmakdadir.
Hasad ... ahvali-i mamulesine gelince ahvali mezbure ... bir tarihe kadar
bulunmuslar ise de cezirenin belki Baf kazasi miistesna ol~ak her bir cihetin de nuzul
ihtiyac-i azim bulunmakdadu.

.
.

1890-91 senesi varidati 194395 lirayi isterline ... olarak 1889-90 senesi varidatmdan
20000 lira ziyade bulunmakdir. Senenin mecmu' ... ise !07589 lira olup ... sabika masrafati
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takribe 1000 lira kadar tecavuz eylemisdir, Seniyye-i maliye-i haziramn varidat makbuzati
dahi ... ayni mertebede emir bahs bulunmuslardir.
1892-93
olunacaklardir.

senesi

masrafat-1

·"·

defterleri

yakm

bir gi.inde

... mutalaamza

arz

Ge9en sene kabz-1 mal umumilik memuriyetince hukumeti ikdar etmis olmasiyle ...
ziraye cezirenin teftisi icin masrafat-1 umurniye uzerine hie bir zam ik:a'edilmeksizin bir
memur tayin olmusdur .... mezbure ... hukumetin hie bir daire-yi nezaret ve idaresine ...
edilrnis olmayip bu babda ihtiyac gorulen sey hususat-1 mezbureye
eylemeye muktedir
ve mahsulal-i zirayenin muhtelifesi ve usul-i
ile cezirenin ... ve cobanhga
ahval ve ... ve
ihtiyacatmm tedkikat ve ... mukellef ve binaen aleyh ziraat-1 mevcudenin
ve cezireyle
mahsulat-i cedide
ithali yahud
vesair hayvanat cinsinin islahi esbabmm istihsal (Sayfa
2) ve ... ne gibi tetisinde bulunmasi lazim gelecegine <lair vesair ve ... bulunabilecek mevki'
haiz bir sahsm memur tayini
bulunmusudur, Simdi ise bir ... ziraiye muffetisi tayin
olmasryle hususat-1
ziraat
envai tazam suretde ve usfil ve kaideye tatbiken
ve .
olunacakdrr ... deyinmekle ma'ruf ... hastahgmm men ... veya ... icin tedavir.ittihazi ve harir-i
... nezareti ve ... mezburenin . .. . .. emrinde ittihaz olunabilecek her kim ki tedavinin himayesi
ve balcemle tedavir
ve cekirgenin ittilafi icin ittihaz olunan tedavirin idaresi
ziraiye
muffetisinin memuriyet cedidesinin cumle-i ... mukellefesinden bulunacklardrr. Su cumle
cezirenin ahval ve
ziraiye hakkmda
malumata destres olarak cezirenin .. \ zirayesini .
etmege ve . . . servet ziraiye inkisaline . . . vermege . . . muhalife ile . . . ve . . . uzere mukatder
olacaguruza umid var bulunmakdaynn.
Cezirenin ... bulmakda olan sarab
muhimesinin ve ... icin . . . . .. beri ittihaz etmekde
oldugumuz meslek maksadiyle baglann ( ) hastahgindan zan ve ... bulundugumuz ve cehele
... olduklannm tahkiki ve her ... gordtigu halde imhasi icin bunlann biz ehl-i hayra rnarifetiyle
icra muayenesi ... istihsal meselesi hukumetce taht ... bulunmakdadir.
Gecen sene gerek
ve gerek meclise
vuku' bulan sair teblikatde cezire
ve
... mezburenin cezirenin cihat-1 muhtelefesinde
ihyasi senden bit ... bahs eylemis midir?
Cekirge sandigi fazlasmdan
hassil olacak
ziraiyeye bir
olmak uzere bir muddet
hukumetin ... bulundurmaga meclis iltimasim uzerine ... muvaffakat eylemisdir ... meclise arz
etdigim srrada ,.
zikir olunan
idare-yi
mumkun mertebe layik ve munasib ve
cehele tahsis olunabilecegi . .. cumlesinden oldugunu beyan ve en ziyade tahsin ve tasvib
edilmis olan usul-i vuku'da tatbiken alacagi dud-i harir husule getirilmesine mahsus bir tesbiti
kendi lehinde Baf Kaza ... tarafmdan 1888 senesinde vuku' bulan tavsiyeyi ba-tahsis
derrniayan eylemisdim. Hariri mahsulimizi her sene tasradan dud-i harir celb ve ithal etmek
luzumunda ve onun ... etdigi masrafatdan beri kilmak uzere beri dud-i harir ... cinsi icin
tavsiye-yi mezburenin mevki'
ve
bigayet
bulunmus oldugundan Lefkosa
.
yetisdirilmesine mahsus bir tesisat ... ve tertibi icin . . . . .. ziraiye mukattesin ... tahtmda olarak
ittihaz tedavir edilmekde olup su suretiyle is bu maksad-1 ashyenin vakt-i merhulinde husul ...
olacagma . . . bulunmakdayim. Harinin sarmasmca bu race . .. emsal edmekde olan usuti
hazrramn islahi icin bir tank ittihazmi dahi arzu etmis ise de tasvirat-i mebus ... mevki' icraya
vazife <lair olan ... istihsal edeli henuz pek az bir muddet ... etmis olmasiyle bu babda munasib
bir tedvin dusunulmesine vakt-i musaid bulunmus olamyip mamafi oyle bir tedvinin ittihazi
mumkun bulunacagmi umit etmekdeyim,
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Dahil-i cezirede zeytin
tank ne idi ki meselesi hukumetin nazar-1 dikkaatini
isgal etmis olup is bu
cezirenin ali
her tarafmda ve ali ill husus sair
ve yagir .
bulundukaln ... tesvik-i maksudiye ittihaz-1 tedabir olunmusdur.
Cezirenin ... cihetlerinde . . . . .. . .. tari olan hastalik dahi baskaca
dikkat edilmis
bulunmakla buna keyfiyat-1 mahaliye munasib bir care bulunmak uzere
lazimeni icrasma
bilmeleri icin ... ziraiye mufetisi tarafinda ittihaz tedabir olunmakdadir ... mezbure ... aver-i ...
olduklan takdirde ... okunabilecek usul-i tedaviyi ittihaza portakal yetisdirenleri ikdar icin
tamirat hasilasi ilan edilecekdir.
Sene zarfmda cedid hie bir insaat
edilmis olmayip fakat insaat mevcudenin
ihtiyacat-1 tamiriyesi
olunmus ve ( )
olup seyelan ile
olan ( ) seddince itina-yi .
tamirat ve ... icra gelmisdir cedd-i evvel mevcudeden hanlann ... hususuna ... verilmis olup
( ) (.,.) insaat
demekle ma'ruf insaca dahi en garib
tesebbus edilecektir.
Kibns teymenlerinin islah-i ahval-i esbabmm ... meselesi nezd-i hukumetde pis-i nazir
ihtimale atanrmsdir. Tuzla iskelesinin ... hakkmda i~ bu meclis tarafmdan ... belki dud-i
ictimaide izhar olunan arzuyu . . . etmis olmayip .. . . .. cezirenin sair iskele ve limanlar ile
ihracm ... olan
hakkmda dahi ... istihsal ... bu babda ugrasmarruz Iazim gelen muskil .

tahtisat-1kafile ekseriya masaraf gelmeye .. , bahs olan bu
imaliyatm gayr-1 kafi
.
mamafiye bu defa bir suret tertib-i tasvir edilmis olup tarafnuzdir. Tasvib sinde limanlarca
bir 90k islahat ve ... ve ... vucuda girilirse muvvaffak olacagmi ... eder islahat-i mezbureye
yalmz Tuzla iskelesinin ehhemiyet-i ashyesi ... olan ... ifsayi dahil olmayip Leymosun
Iskelesi'nin islahi ve , .. Magosa ve Baf limanlannca luzum bulunan islahat dahi dahil
bulunacaklardir. Omorfo korfezinde vaki' ... konagi nam-i mahalinde mahsulatm sefasma .
imaliyati li-ecl-it-tahsil bir iskele insaasi ... bulunmakdadrr. Atf eyledigim suret tertib ve ali .
... nazar-1 mutaruza arz edilecek olup tarafimzdankabul edildigi halde insaat-i mezburenin .
mubaseret olunmak uzere hemen ittihaz tedabire muktader bulunacagiz.
Cezireniz limanlar ve -eksik metin var-idaresine dahi hukumetce imale-i zihin ... ve
1889 senesinde Baf da tesis olunan . . . kulesine ilaveten sahil ... iskeleler . . . . . . eden . . . ve
suriye sahili ile ... cezire beyninde icra-yi sefer eyleyen kayiklar icin bir fenerin vucuduna
kemal-i mertebe ihtiac bulan (Ayanapa) ... dahi ...
-Arapca metin var.(Sayfa 3)
.,. bir fener kulesi insa olunmus ve en garib kil~ad1 ... bulunmusdur.
Cezirenin ahval-i sahiyesi guzeran eden sene zarfmda bigayet-i memnuniyet bahs
bulunmus olub fakat kulelere ... meskuliyesi Suriye ve ... bazi mahallelerinde
icra hukm
edegeldigi hissiyle karsi sahilden gelen hakkmda senenin kism-i zarfinda
vuzu'na
hukumet mecbur olmusdur. Mamafiye tahdidat-i mezburede bir muddet daha ikasina luzum
gorulmus olanlarm dahi .. . ge9en bir kac gun zarfmda muktedirbulunmus oldugumuzu ...
beyan ederim.
Gecen sehr-i nisarun besinci gunu ... cezirenin nufusu icra kilmrmsdir.... mezkur
neticesi kemal-i mertebe memnuniyet olub soyle ki
1881 senesi nufusunda 186173
nufusdan ibaret bulunmus iken is bu son de 209291 nufus oldugu tanzim olunan nufus
cedvellerinde
olmus ve binaenaleyh
sabikadan sonra
cezirenin ... 23118 ni.i:filsun
inzimamiyle buldugu anlasilrrusdir.
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i~ bu cezire dahilinde kayd ... dair ... olan usulun ve defter ... dairesine mutlak hususat
sairanenin tedkikine memuren ta yin olunan komisyon kendi ... iki kisim uzere ... ve takdim
etmistir. ... ... bulunan mezkur
nazargah mutalaamza vuzu' olunacakdir. Zikrolunan
komisyon tarafindan ... muhim ve tavsiyeler ... uzere pis-i nazar ... olunmusdur.
Bazi ... hukumetin tedkik-i teskilat ve masrafatda memuren -tayin edilmis olan
komisyon . . . mezbureden tedkikati simdilik haneme . . . daha bir 90k emek sarfma ...
bulunmakdadir,
... bekcilerinin tayin ve
muhtarlanmn suret-i
ve vezaifi hakkmda ge9en sene
kabul ve tasdik oluna gelen kanunlann mevki icraya vuzu' olunmalan icin lazim gelen tedebir
ittihaz edilmis olduklan mesar-i kavanin mezburenin bashca ahkammm sehr-i nisan
ibtidasmda .. , teferruat enkazt icin dahi icra tertibat olunmusdur. Mezkfu kanunlann hayali
cihetlerce ve ali-til-husus koylulere zaid ... muhafazasmca ve kariyelerin intizam-i ahvali ve
ahali kavanm asayis ve istirahati ... lerinin tervicince nihayet vucuda ... menfaat olacaklan zan
ve itikadmda bulunmakdayirn.
Heyetimize arz ve takdim kilmacak . . . kaminiya .. . karyelerin tamir ~-. . . . ve ...
umumiyesi .. . istihsali iv!n karye komisyonlarma ... . .. hakktnda olarak selahiyet i 'tasiyla
karyelerde ... ve sihhat-i umumiyen'in tervici zamarunda ahkami havi bir layiha bulunacakdir.
Siddet-i istimalini havi ... menni icin binadan evvet ittihaz edilmis olan tedabire bir
zammiye olmak uzere . . . lier kimin tarafmdan olur ise olsun bila tezkire . .. . . . tasarrufun
menni zamamnda ... kalacakdir. Ahkam-i mezburenin tecrube nev'inden bir tedbir olmak
uzere evvel emirde ahval-i rnahsusasuu gecen sene meclisin nazar-1 dikkatine arz
etmisoldugum Leymosun velsaf kazalanna tatbiki ... bulunmakdadir,
.. . . .. Leymosun sarab yollan denmekle maruf tarafin insasmca .. . olan usul uzere
cadde yollara ... icin yol subeleri insasr esbabunn istihsali zamarunda dahi bir layiha kaleme
almmis bulunan sair ... kanfmiye miyanmda nazargah mutala' amza vuzu' edilecekdir.
Devr-i ictimayi simdi kil~ad eyledigi ilan ederim.
Meclis-i kavamn tarafmdan 1892 senesi sehr-i martmm yedinci gunu vali hazretlerinin
nutkuna cevaben takdim kihnan arbededir.
Ma 'ruz bendeleridir ki ....
Gecen senenin ... hasadi hakkmda mahzuziyet-i
bulunmaktadir.

asilanelerine isbu meclis musterek

Cezirenin mahsulat-i zirayesince seniyye-i sabika zarfmda ... olan muvaffakiyet ... bir
bir keyfiyet olup fakat Fransa ve memalik-i saire hukumetleri ... ahiren ittihaz oluna gelen
tedabir muhafazakarenin en muhim mahsulatmnzdan bazismm istikbalini ... bi karan etmekde
olduklan cesm-i teessufle gorulmesinin de olmmasiyla ya tedabir-i mezbureyi ithaz eyleyen
memalik hukumetleriyele istifade-yi mucib olabilecek tertibat-i ticariye
ve yahud fi 22 Mart
sene 1890 tarihli nazaret-i penahmm havi bulundugu ihtar ... memalik
uzerine bilmukabele
resimleri ... ilk cezireye salif-uz-zikir tedabir muhafazakarenin ... olan
ve hamiyesine karsi
bir ay muhafaza her nevi tesisat-r mumkunenin icrasi icin maddenin hiikiimet-i hasmet ... arz
olunmasi luzumunu hukumetin nazar-1 ihtimamma tavsiye eyleriz.
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Sarabia is bu cezire dahilinde husulini tadbik etmekde ve beldece . .. menfa' at
bulunmakdan ise sarab yetisdirenler hakkmda badi-yi ... olduklan zan edilmekde olan

muskilat ve barlar ise mahsulun ... fahis suretde vuku' bulan takdir-i lametinden ve
mikdannm tahminince olan seviyeden ve imal olunan ... uzerine ... olunan agir vergiden ibaret
bulunmakdadirlar. Ahiren muhtelif
edilegen pamuk basma gelince bu tecrubelerin
ziraatm terakkisini tesvik etmekde olduklan ... olundugu bais mahzuziyetdir.
Karbien takdimi ... olan masarafat ... defterlerine meclise hasar-1 zihin ve ihtimam-i
tam edilecek olub varidatm gecen iki sene zarfmda sayan-i dikkat bir suretde vuku' ... nazaran
...... umumiye-i tehsisatmm dahi mutenasib suretde ... musade buyrulmus olacagma suphe
edilmemekdedir.
Ziraatm tervici esbabmm istikmaline canib htiktimetden bir . . . ziraiye mufettisi
tayiniyle mubaserct buyrulmus oldugu .. . memnuniyetimiz olub . . . mustemlikat nazm
hazretleri canibinden izhar ve .. . asilanelerinden musarun-ileyh hazretlerinin tayin
buyurulduklan ... ve suretde tatbiken bir ziraat dairesi teskiline canib hukumetden . . . . .. erken
bir vakitde ... buyrulacagma timid var bulunmaltayiz.
. .. ziraiye mufettisinin ve zaif-i mukellefesi meyarnnda cekirgenin itilaf ve imhasi
tesisatmm nezaret ve idaresi dahi dahil bulunacagi meclisin meshur ... memnuniyeti olmusdur.
i~ bu husus cezirenin nub ve hayati mesabesinde ehemmiyeti hazi olub fakat ittihaz oluna
gelen tedabirin bazisi tesirsiz kalrms ve bu babda (Sayfa 4) ki ... derece-i layika ve akdam-i
cani bulunmanus olmasiyle beldenin ... mezbureden ve amn mustevcib oldugu masrafatdan
tahlis icin tedbir-i katiye ve ... ittihaz-i lazim geldigini meclis-i akdemce beyan etmis oldugu
... simdi dahi ... eyler.
Cekirge vergisinin . . . ceradm . . . itlaki icin . . . iktiza eden meblag raddesine mahsur
bulundurulmasi sanyan-i arzu eder ki rey ve mutala'asmda bulundugunun zat-i asilanelerine
izhannm meclis-i zeri 'e intihar add eder.
. . . . .. meselesine gelince bulasik . .. mahsuli olan e~yanm bulasik olmayan memalik
tarikiyle celb ve ... ve ... hukumetin nazr-1 dikkatini davet ederiz.
Harir, harir-i ... ve dud-i harir yetisdirilmesi ve haririn sarma usuli muhimmesinin
nezd-i hukumetde pis-i nazar rnutalaya ahndiklan keyfiyetin meclisin nazr-i calib bulundrgi
... ziyamn mahsulun tesvik ... emrinde vuku' bulan her nevi tesbisat dahi and-i acizanemizde
bad-i memnuniyet olacaklardir.
Meclis insaat ... cezirenin saadet hali icin azam-i murettebe ehenmmiyeti haiz add
etmekde olmasiyla insaat-i mezburenin ahali tarafmdan icrasma luzum goruldukce mezuniyet
odasmi huklimete ... uzere tavsiye eyler. Limanlara muteallik insaanm icrasi bahsine ~elip.ce
insaat-i mezbure hakkmda taraf-1 asilanelerinden en garib der-pis buyrulacak olan suret-i
tertibin tebligine meclis ... intizar etmekdedir. Haziranm sihhat-i umumiyesi sine-yi sabikadan
memnuniyet bahs bulunmus ve ittihaz olunan tedbir-i tahaffuziyenin netice-i matlubeyi hasil
etmis olduklan sayan-i tehniyet keyfiyetdendir,
Defter-i ... dairesince tedikat-i icrasma memur tayin olunan komisyonun ... meclis-i
fert ragbetle muntazir bulundigi ... devair masrafatmm tedkikatma ... ve mubaseret etmis olan
komisyonun tahkikat ve ma'mulan dahi en garib netice ... olarak evvel babdaki ... devr-i
ictima-yi hazmn hitamindan evvel meclise takdin olunacagim timid etmekdedir.
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... ki mutalasma ... olunacagi ... kanuniyenin cehelesine kemal-i ... uzere hasr-i zihin ve
imale-i fikir edecegini beyan ile ahal-yi cezireyi
etmekde olan ital mufrete maliyeden
beldeyi
iltihais bir care tahrisini hukumete ibram etmekligi vazifeden add eyledigini
.
eder.
Kiralice hazretlerinden ... olan ... ali ... ingiltere dahiliye naziretinden makam ve layika
teblig edilmisdir.
Bana ve benimkilerle millete eliyy olan tari ola gelen ahval-i felaket istimalin yalmz
birden ... en hazin ve feci olan bu defaki hicran munasebetiyle memalikimin ... cihanmda
mutimminin her smif tabiadim tarafmdan izhar olunan sadakat ve hayat-i
anenin
.
oldugu mahzuzuyet-i azimeyi bir defa daha izhare kendimi ... gormekdeyim mustakbel icin
kemal-i murettebe umid-i bahs ve nezaket ve hilmiyet-i tabii' ile ... ve imanm hubb
cazib
bulunmus olan
... ... ... boylece nagihan ... emr-i belayi taht-i fersayi olan tefdirat-i
aleyhiyesine
olmak hususunu
musar-i aleyhin siddet-i tesirle mutellim bulunan
ve
aziz nevcivan nisanhsi ile ... muhabesi icin ... kalmmakdadir.

u ...

Milyonlar tarafmdan bu derece mahrun'ul kalb ve zahiri bir suretde ibraz edilen
istirak-i hazin ve tesir boyle bir sirada ... mahzuziyet olmakla gerek kendi namma ve gerek
evladim namlanna yine olarak ceheleye en samim beyan-i sukran arzusunda bulunrnakdayim.
Hakkumzda ibraz edilen is bu
hissiyat ve oglum gibi sevmis oldugum ve hakkimda
gosterdigi ihlas ve muhabbeti hemen
ihlas ve muhabbeti murettebede sedid bulunmus olan
... hakkmda izhar olunan muessir kadir sinasi ... ve keder halimizde benim ve benimkiler icin
bir ... ve teselliyet oloacakdir.
Saltananmm ge9en 30 seneleri zarfmda du9ar oldugum hicranlar fi ... vehim
bulunmuslardir, ... mevkimden rnumteni 'ill tefrik bulunan ve endise ve mesuliyetler azim ve
... olmuslar isede emrim baki oldukca vatan-i aziz ve devletimin hayir ve saadeti ugruna
.
ve cehd etmekligim icin sihat ve kuvvet ihsamm devam buyrulmalanm hak ... hazretlerinden
en samim-ul-kalb niyaz eylemekdeyirn.
Kralice ve Imparatorice
Viktorya
Mustemlekat nazm tarafmdan vali asaletlu ... hazretlerine gonderilen mektub (sunnet-i
Maykil) ve (sunnet-i Core) nisanmm rutbe-i olasi hamillerinden Kibns valisi Sir ( ... )
hazretlerine.
Efendim Hazretleri,
Muteveffe ... ( ... ) hazretlerinin terk-i hayatlan munasebetleri pur-nekbnetiyle zat-i
hazret-i hasmet ... ve hanedan kirah haklarmda Kibns hukumetinin balcemle memurini
namma olarak ... havi ve meclis-i icraat edasiyla zat-i vilayet penahileri tarafindan ... olup 21
... ve ge9en sehr-i kanun-i saniyenin 23. gunu tarihli
vilayet penahilerine ... olunan anza ...
hazret-i kiraliceye ve fehametlu (prens ve prenses, ... , ) hazretine arz ve takdim kilmrmsdrr.
Du9ar bulunduklan ~u hicrandan dolayi kendileriyle istirak uzere hissolunan huzun ve
kederin izhanm ... anza-yi mezburenin nezd-i meali ... hazret-i hasmet ... ve (prens ve

27

prenses, ... , ... ) ve hanedan krah aralannda mustevcib oldugu sukran-i samimi beyamm zat-i
vilayet penahilerine ve meclis-i icraat heyetiyle sair memurin hukumete isal ... canib ... hazreti hasmet ... emir ve ferman buyrulmusdur,

iLAN
Mekteb-i rusdiyeden ... name cikarak hie bir vazife ile mesgul olmayan sakirdane ...
sanati . . . ve Iuzumunda matbaarmzda istihdam etmek uzere . . . iki nefer . . . sakirde luzum
goruldugunden talib olanlar muharririmize muracaat eylemeleri lazimdir.
Simdiye kadar Lefkosa' da murettib olmadigi halde dort nefer-i murettib yetisdirilmis
ve . . . . .. musahede olunmakda bulunmus oldugundan muracaat edeceklerinde bu snufdan ...
olacaklan supesizdir.
Bir de murettibler hie olmazsa devam edeceklerine <lair sened i'ta eylemeleri
matlubdur.

SAHiB-i iMTiY AZ
TUCCARBASI
HACIDERViS
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11 Ramazan sene 1309
Cum a

17 Aded

(Sayfa 1)

ZAMAN
8 Efrenci Nisan sene 1892

27 Mart Rumi sene 1308

iFADE-i MAHSUS
Bu seneki ramazan
mti'minin ve mu'minatm o emr-i ilahiyeyefevkalade
inkiyad etmekte olduklan
sukran olmaktadir. Ramazan-1 Serif'de Ayasofya Cami' serifi
... .., Islamiyenin ... etmesiyle ahkam-i ser'iyyeye ... ... zuhur etmesi hayli vakitden beri
mu'tad olmus iken bu ,sene ... Ahmed ma'bede girmek bir ... ser'iyye canib mahkemeden men
edilerek bir takim ... vuku'na set cekilmistir.
Muhaddirat-i Islamiyenin acik sacik ve bununla beraber
olan mahallerde bu
lunmalan ... Islamiyete hakikaten yakismadigi cihetle bu -emr-i ser'iyye .. . ... edenler
insanhklanm aleme gostermis olur ki buridan btiytik ne nimet tasvir olunabilir?
Alenen ihlal siyam edenler gorulemiyor ise de ihtitnal ki oruc bozmaya cesaretiyle bes
on saat siyarna tahammtil edemeyen erkeklere artik erken rtlak etmek nasil sahih olunabilir?
Siyama devam edildigi halde iki faide vardi: Biri fariza-i ilahiyeyi ifa ile uhrevi
intizar etmek diyeni de akh
olan seylerden
vesiledir ki vucud-i insaniyetin her nevi
ve ... muhafazasma badidir.

.
.

-Eksik metin- ki hastalik ... olan bir mahalde -eksik metin- tesiriyle 90k defalar ...
oldugu ve binaen aleyh vucudun illet-i tahribi kesilen ... sairenin ... katiyen ortadan
kaldmldigi icin her nevi hastahgm on tin ti almak ... olabilir?
Sehr-i sryamm azimeti-i samm mtibeccel ve ahkam-i ser'iyyeyi her zaman ... olanlar ...
... mazhariyetlerine bakilmakdadirlar cenab-i Hak cumle-yi hayir sevk eylesin.

AHV AL-i A.LEM
Almanya imparatoru hasmetli ... hazretleri Romanya'yi ve italya krah Humbert
hazretleri ingiltere'yi ziyaret etmek icin mevcud olan tasmimlerine bir 90k ma'nalar vererek
bir mesele-i siyasiye ... kalkismak istiyorlar.
Asr-1 ahirde Avrupa hukumdarat-i hazreti gerek kendi memeleketlerine seyr u seyahat
eylemeleri adet hukmune girmis iken artik bu seyyahlardan ma'na cikarmakve hususiyle
simdiye kadar vuku' bulan seyyahlar da bir mesele-i siyasiye ... eylemedigi halde ... aramak
vak'en mtinasebet olmaz ise de hukumdaran musarun-ileyhin su ziyaretleri dur-bin-i basirele
bakilacak olursa pek de o kadar ma'nasiz olmadigi meydana cikar.
Rusya ile Fransa'nm ittifak-i musellese karsi malum olan ittifak-i musennasi bu gibi
ziyaret ve seyahatlara ... bakimlan mecburiyetinde bulunmalan tabiidir,
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Bir muharebe zuhurunda duvel-i sairenin duvel-i muazzamaya tabi bulunmalan Iazim
gelecegini bir nushamizda dermiyan eyledigimiz hatirda olsa gerekdir.

Iste Rusya, Romanya'yi kendine bir muayyin nazaruyla bakdigi halde Almanya
imparatorunun oraya tasmim edilen seyahati Rusya suphesiz der ki atf-1 dikkat eder.
Tasmim ise Almanya imparatoru hazretlerini Rornanya askerinin manevrasmi ziyaret
ma'nasma olan muayyineyi icra etmek fikrinde bulunmasi Rusya matbuati bir hayli i~gal
edecegi bedihidir.
Her ne hal ise Romanya hukumetinin ittifak-i musellese simdiden dahil olmasi kagrt
parcasi uzerine yazilacak bir soz olduguna bakilacak olursa harb vuku'unda bir kag1t
parcasmm ne taraftan ates olunacagnu kestirmek fikri naire-i harbirr isti'alinde liman
edecektir.
italya krali hasmetli Humbert hazretlerinin seyahati da musarun-ileyh imparator
hazretlerinin seyahatindeki ehemmiyetden asagi kalmamak lazim gelir ise de verilen
ehemmiyet ve bu ... icin ... edilen fikir bir dereceye kadar ta' dil etmekligin caresi aramhrsa
Almanya ve Italya hukumetlerinin mesrutiyet idarede bulunmalan ve hukumdarlanmn kati
suretde hatt-i hareketleri tayin edilemeyecegini ... etmek kifayet eder.
(Sayfa 3)
ingiltere ... smdan bir ay seyahat-1dersaadete gitmis olan Sir Con ... viladet-i humayun
... manevrasmda rakip oldugu ... vapurunda memalikler ziyafet-i mtikemmele kaside eylerek
burada lngiltere -eksik metin- ve
sefaret memurlan ve . . . . .. . .. Pasa hazir bulunarak ...
seniyye-i hazret-i padisahi yad ve eyledigi gibi mezk:fuvapur ... elektirik ziyasiyla tenvir ve
envai' sanayi ... icra kilmmistrr.

***
Ser-asker devletlu unifetlu Riza Pasa hazretlerinin asakir-i nusret ... cenab-i
cihanbaniyenin refah halini temin etmek uzere sarf-i mahsul iktidar eylemekte oldugundan bu
kere de asakir-i ~ahaneye birinci numara onunden inmek ... i'ta's; icin Selanik'de dakik-i
emeliyle ... olan ( ... ) ile muzekkerane girisildigi rivayet olunmaktadir.

***
...... iznik Golu'nebir
ile Marmara Denizi'ne akrtilarak tehlis edilecek arazinin
kendilerine i'ta'mi ... . .. .istida eylemis iseler de bazi sebepten dolayi sura-y, devlet reis-i
vekili devletlii Seid Pasa hazretleri tarafmdan reddedilmistir.

***
Ermeni katolik milleti hakkmda her an pertev-pas dolu olan inayet ve ... bi-gayat
hazret-i padisahmdan dolayi Ermeni katolik patrigi rutbetlu ... efendiyle meclis-i ruhani heyeti
tarafmdan tanzim edilen .. . .. . seniyye ve .. . .. . cenab-i cihandariye arz u takdimedildigi
mustehberdir,

***
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Dorduncu ordu-yi humayfm ... devletli.i Zeki Pasa hazretlerine ... nisan-i ali-i Osmani
ihsan buyurulmustur.
Musir musarun-ileyh hazretleri gibi bir vezire
~ayan-1 tesekkurdur.

tedbirin su lutf-1 celil

hakikaten

Zeki Pasa hazretleri hamidiye -alaylanmn teskiline muvaffak olmus ve tezyid-i kuvvet
ve mukaddanna olan gayret etmekte bulunmustur,

***
Ziver sancagmm merkez-i idaresi
kasabasmda millet bahcesinde nam-i nami
.
hazret-i hilafet-i penahiye mensuben bir cami'ile bir rnedresenin insasma irade-i kutsiyet,
ifade-i hazret-i padisahi ... olmustur.

***
Ziver muftusu Sadettin Efendi'nin vazife-i ser'Iyyesi haricinde nza-yi aliye
.
bulundugu vard olan haberlerden anlasilmis ise de bu havadisi ihtiyatla telaki etmek lazrm
gelir.

ma-

Muma-ileyh hakkmda segayat-i havi makam-i celil -i sedaret ve ... penahiye ve
beyn-i humaytm cenab-i
bas katip
devletlu Sureyya Pasa hazretlerine ve ziver
mutasamfi Hafiz Pasa'ya takdim ve i'ta' olunan mahzur ... ziver muhabirimiz tarafmdan
gonderilmis ise de buy-i arz ... olundugundan derci munasip gorulmemistir.

***
Der-saadette Iisan -i fasih-ul-beyan-i Arabiye nesrolunmakta olan El-hakayik Gazetesi
viladet-i humaytm ... maknm cenab-i hilafet-penahi ruz-i ... dan itibaren bir tarafi Arabiye
diger tarafi Turkce olmak uzere feza-yi matbuatda bir necm-i ziya-fesan olmustur.
Refikimizin bu muvaffakatun tebrik ile beraber lisan ve meseleye dair vaatlerini infaz
etmesini temenni ederiz.

***
Matbuat-1 Osmaniye beyarunda nefasat ve malumat ... bir mevki-i mumtaz-i ahraz
etmis olan Resimli Gazete birinci senesini ... eyleyerek ikinci seneye baslamis oldugundan bir
seneden beri terakkiyat ugrunda tecri.ibe neticesi olarak suret-i nefisede ikinci senesinin birinci
nushasi nesrolunmustur ki refikimizin su gayreti taktir ve tahsin eder ve devam-i intisanni en
samim-ul-kalb temenni ederiz.

31

(Zamanm Tefrikasi)
<BiRBAKI~>
Ma-ba'd
Senden daha ziyade . . . bunula beraber kahnan . . . cmanndan bir kac kereler gectim.
Sozlerde hata olmazsa adam sarrafiyun. Bir kimseyi bir kac kere tecrube etmeden iyidir,
fenadir diye hukmedemem. Hukum tarifine iadedir. Bunda ... istiyorsam bais bu kadar cunku
bais sahsima iadedir.
Vak' a soyluyorsun fakat . . . ile mukabele ederim bu gun kiraathaneye
goruselim. Benim tahminimle senin tahminin beyninde muvafakat hasil olacak mi?

gidelim,

-Evet gideriz .... ilave ederim ki nazenin beylerimizincogu soz ... oyle mekteblerde
ustadlann talim ve terbiyesiyle okumazlar da senden isidir bana soyler, benden ahr sana satar,
kirk sene mektebde okumus gibi haz gosterir.
-Nasil oluyor? Bir seyin genahma vakif olmadan benden isittigi ... fenniyeyi sana
satabilir mi?

a

bu gun rey ... gosterecegim dikkat et de bu gibi
seylerle zamanumisgal etme. Onlar sana ... senden para yemeyi memul etmisler de sana
catnuslar, bais yok beraber gideriz.
-Tecrubeyi goge cekmemisler

-Pekala senin dedigin gibi olsun.
Nuri Bey gidelim demis ise de zihni mesus olmaya baslamis idi; ctinktl evvelden
Nahid Bey'i tammiyor idi ki bu fikrini isbat icin lazim gelen mukaddimati istihzar etsin.
isbata ugrasdikca Halil Efendi'ye oyle ... sozunu anlatamayacagim bildiginden soztmti kesti.
Halil Efendi kucuk yasmdan beri turltl turlu belalara . .. olmus, . . . kapilrms, . . . tutulmus
oldugundan tecrube etmekten resm-i iltifattan vaz gecmez idi. Nuri Bey'in nasil mesreb-i ali
nasil ahlak-i cahide ile ... oldugunu ... tecri.ibedenbozmus oldugundan fevkalade soz ...
Ma-ba' di var.

HAv ADis-i HARiciYE
Fransa sahilindeki H ... adalannda biri -(Sayfa 32)- bir milyon dort yuz altmis bin
franka sanlacagi rivayet olunmaktadrr.

***
Isvicre'de

sehri bir hayli kira, kar yagdigmi rivayet olunmaktadir.

Ne kadar garip? Erbab-1 fen ne diyecekler?

***
Arsiduk Henri'nin kerimesi kontes

nisanlandigiru Avrupa gazeteleri yaziyorlar.
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***
Avusturyahududu uzerinde Rusya askerinin harekat-1 muhimede bulunduklanm
Avusturya gazeteleri kemal-i telasla der-rniyan eyliyorlar.
Macaristan rnaaliye nazm ictirna eden bir rnecliste meskukat hakkmda ceryan eden
muzakere esnasmda altmm esas meskukat ve yanrn
kiyasi ittihaz edilrnesiyle beraber bir
gumus , .. teklifini red ve
evveladan on
dun onlann gumus ve her nevi sikke gibi
tedavilini talep eylemistir.

***
Alrnanya imparatoru hasmetli V ... hazretlerinin tamamiyle iktisab ... ve eziyet
eylemekte olduklan ve art olan haberlerden anlasilmistir. Memalik-i sarkiyede bulunan
memurin siyasiyesinin ... malumata ... harekat icra eylemeleri Almanya'ya telakkiyle bu yolda
talirnat olmasmdan ... eyledigine mana veriliyor.

***
Yunan hukumeti yerli bankalardan yuzde alti faizle on bir milyon frankhk bir . . . . ..
eylediginden simenduferler ve anonim sirketler terninat gostermistir.

***
ispanya' da cereyan etrnekte olan ... nehri tasarak ... kasabasmi tamamiyle su altmda
birakugi ve
hasarat-i azamiyeye oldugu Avrupa gazetelerinde .

***
Viyana ayyaslanndan birine verilen ... olarak dogruca rneyhaneciye teslim oldugu ve
bunun emsali cok vaka' olmakta oldugunu tahkik eden polis rnemeurlan .. . ... rnana
eylemislerdir.

***
Rusya devlet fehirnesi ... donanmasmm suret-i rnukemmeliye ... icin oteden beri ... ve
gayreti ne derece ... oldugu rnalumdur. Bu defa devran eden ... nazaran onumuzdeki rnevsirn
. .. . . . tersanesinde gayet mukemmel ve cisrn-i . .. insasina nisbet edilecegini Rusya
gazetelerinde naklen Frans1z gazetelerinde mesturdur.
.

***
LEFKO~A MEKTUBU
Selarn aleykum!
Rarnazanla nasilsiruz, gunduzleri matbuatda cahsiyor musunuz? Arna deyeceksiniz ki
senin ne vazifen? Benirn gibi ... . .. cenabi sizin muhbirliginizi ... . .. kabul ettigim icin
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sozlerimi dinlemeye mecbursunuz, dinleyiniz!
mahsus selam ederler.

"··

sefa pur veran, kadeh kiran

sozlere

... gazetenizde bir an evvel ilan edecek olursamz mukafat-i Iayikamzda ... edeceklerdir.
Cunku cebleri elhamdtilillah
hafiftir.
Ahali ahkam-i seriyyeye
edemediklerinden renkleri solmus ve

etmekte olduklan
isleri bozulmustur .

19m

...

izhan

isaret

ve

._ ..

...
seda-i seda ile ... sehri dolasmakta ve avamm ... istihzasma adf olmakta ve bir
hayli sahip ve ... baslanna toplamakta ve kah saga sola bakarak u9 nefesde sekiz kase
yogurdu, okkalarla baklavayi yemek ... olan ... gtilmektedirler.
Zanma mahsus iftariyeler bir ... derc olunur.
Achk salatasi, parasizhk surubu, hayal receli.fakir macunu, iflas hellimi isterseniz

dergaha gelin .
.. , bu seneki ramazanda geceler gayet kisa gunduzler pek uzun oluyor. Ihtimal ki ... arz
... tabiri uzre gunes her ketim degistirmis, yuk yuk add ettim bayrak ... etdi. Elbiselik kazmir
kalmarms! Hani ya her sene rivayet helal ramazanm ikinci gtinu vaka' olunan ... askma bu
ramazan ibtidasma gurledi de sahidler ... zulum etdi.
Ramazan vaazlan ... buyurmayana ta'n ve tesni'dde bulunduklanndan cumhurundan
ve bahsus ... arz-i mahzar tanzimiyle rnesgullerdir, Bilmem tesiri gorusulecek midir?
I

Ya umumasenden
konu veren
bakalim esna-yi
Kur'an-i Kerim"i Rumca
okutmaya tervic edebilecekler mi? Simdilik bu kadarla ... edeyim gelecek hafta sehrimizden
bir hayli havadis-i muhirne yazacaginu vaad adersem inamr misnuz?
Elhac-i seyh cenab

iLANAT
Mekteb-i rusdiyeden ba-sehadetname cikararak hie bir vazife ile mesgul olmayan
.
sanati okutmak ve luzumunda matbaamizda istihdam etmek uzere ... iki nefer mulazzime-i
sakirde luzum goruldugunden talib olanlar muharririmize muracaat eylemeleri lazimdir.
Simdiye kadar Lefkosa' da muretteb olmadigi halinde dort nefer muretteb ... ve

yovmen .. . terfi musahede olunmakda bulunmus oldugundan muracaat edeceklerinde bu
smiftan ... olacaklan suphesizdir.
Bir de murettebler hie olmazsa devam edeceklerine dair senet add eylemeleri
matlubdur.

***
Kiraathane-i Osmaniyenin Lefkosa ahalisine bir kolayhk olmak uzere bahk pazarmda
... muvaffak oldugu dukkanda her nevi esya-yi tuhafiye bulundurarak musterilerini mernnun
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etmekte oldugu gibi bu kere
munasebetiyle envai
ve itiryat ve elbise vesaire celb
eylemis oldugundan muracaat edecek musterilerini her vecihle memnun kalacaklan supheden
veraset eder.
Fiyat maktudur.

SAHiB-i iMTiYAZ
TUCCARBASI
HACIDERVIS
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18 Ramazan sene 1309
Cuma

18 Aded
(Sayfa 1)

ZAMAN
15 Efrenci Nisan sene 1892

3 Nisan Rumi sene 1308

iFADE-i MAHSUS
Hatirda olmak gerekdir ki bir memleketde ahkam-1 seriyyeye ne kadar ... edilir, ne
kadar itaat olunur ise o nisbedde terakki hasil olacagini nushalanrmzm birinde der-miyan
eylemis idik.
Kulub-1 islarm envar-1 ulviye ile tenvir eden ... ceziremizin muftusu ... ve hamiyet
perveran ... Haci Ali R1fk1 Efendi millet-i islamiyeye bir buyiik hidmetde bulunmusdur ki o da
terakkiyatm esasmi teshirden ibaretdir.
Muma-ileyh Muftt; Efendi muhderat-1 islamiyenin ahkam-1 seriyyeye
bulunmasiyle beraber ... bulunmalan icin ... eylemis oldugu fetva-y seri ahkam ... infaz da
hukumet-i mahaliyede iltimat eylemesi i.izerine infaz hukumete derhal ... edilmis oldugundan
sayan-1tetkirdir.
Binaenaleyh muftu efendinin ahkam-1 seriyye ... her turlu fenahgm onuni.i almaga
muvaffak oldugundan umum millet-i islamiye izhar-1 sukran eden ve velinime bi-nur-1
hadika-yi islam ve kafile
... adlin ... sevketli amir-ul-mumin ve imam-ul-muslimin efendimiz hazretlerinin amalkudsiye-yi hilafet penahilerine bu vesile ile de ... eyledigi icin kendilerini en samim-ul-kalb
tebrik ve tahsin ederiz.

1

Gecen nusharrnzda Ayasofya Camii serifi ... muhderat-1 islamiyenin ... etmesiyle
ahkam-1seriyyeye ... zuhur etmesi
Icin bir
seri ... men edildigini kemal-1 memnuniyetle yazmis oldugumuz halde maarif-i
islamiye itlakma sayetse olan bir takim eshas ... muhderat-1 islamiye diyerek umum-1 islam
kadmlanmn irz ve namusu paymal-1 tahkir ve tezlil edildigi avama .. . ederek muharrir ...
haricinden sozler soylenmistir.
Hatta avam beyamnda boyle safsatalann devran etmekde oldugunu isiden Meclis-i
Kavanin azasmdan Barutcuzade ... Ahmed Rasif Efendi ile de bu hususa dair munazarat-i
sedide vaka' oldukdan sonra su mektubu gondermis oldugundan etrafiyle ... umumiyeye teshir
edilmek uzere cevab vermek vecibinden ad' eylernisdir.
Efendim Hazretleri;
Gecen Cuma gunu nesrolunan 1 Tinci numarah gazetenizde Ayasofya Camii' serifinde
... muhderat-1 islamiyenin ictimamiyle
olan
hakkmda ya alrms oldugunuz malumat
yanhs olmasma veyahud bu babda yazrm~ oldugunuz makalenin ... ve ... ve fahis bir mana .
eylemesine mebni bu hafta gazetesinde makale-yi mezburenin lutfen bervech-i ati .
36

buyurulmasim ihtar ve ricaya mecbur oldum. Soyle ki muhderat-1 islamiye denildigi halde
um um ifade etmekde oldugundan halbu ki umumun bu hususda birini ... oldugu bediidir.
Binaen aleyh ... aday ... etmek uzere ... mahsus olan
salihat-1 islamiyenin ictima-i
vesilesiyle zuhur ve ananeden bir 90k munasebetsiz kimseler
mezkurede degil belki kapusi
pis-i gammda toplanarak muhalif nza-yi ser ali ve ... edeb ve namus
bir kac senelerden
beri hukmune girmis iken bu sene mubarekede
serif mezbure
mahkeme-i seriyye
tarafmdan men edilmis olmakla zikir olunan ... vuku'una bir sed cekilmisdir.
Fi 11 Nisan sene 1892

Barutcuzade Ahmed Rasif
Ayasofya Camii' serifi muhderat-1 islamiyenin ictimahiyle
olan dair amhrus
oldugumuz malumat sahih edilsin yanhs olsun madem ki bir seri muhderat-i islamiyenin
mescidi haneleridir ye madem ki muhderat-i islamiyenin
serifede ictima'rn ahkam-i
seriyye manidir. ... vuku' ve ... vuku'unu add etmek habs degil mi?
Ve hem de muhderat-i islamiye dedigimiz halde umum ifade edecegi hakkmda
dermiyan eylernis oldugunuz mulahazenizde ... cunku ... . .. , emr-i cenab-i peygamberi,
ummet, kiyas-i .,. hususuyla degil belki umum ile ... olmusdur, Ne hacet? Suunat-r Osmaniye
kismnmzda munderic ilan olunan irade-i seniyyede bu yolda degil mi?
Zat-i alinizin gerek camii'yi serif haricinde zuhur etmekde olan ... ve gerek ifade-i
mahsusede dahil de vuku'nu rivayet eylemekde oldugumuz ... sizin tabiriniz uzere bazi
kelimesiyle tefrik eylemis olaydik suphesizdir ki istinsa ettigimiz UIJ?:um-1 alenen camiiyi
serife girmeleri lazim gelir idi ki ... olacagnmz bedel ... iktiza eder idi. Iste bu gibi sozleri ...
etmek ne derece kolay ise -(Sayfa 2)- mesuliyet-i maneviyesinden kurtulmak o kadar gii9
oldugunu ... edenler hatirdan cikarmasm .
.. . aciz kalemi elime aldigim vakit evvala ecdadmun kamyla vucuda gelmis saltanat-1
seniyye ve hilafet-i muazzamayi osmaniyenin hukukunu muhafazaya kendini mecbur tutanm
tamyan matbu' ve mesru' ... sevketli sultan Abdul Ahmed Ban Efendimiz hazretlerinin amel-i
kudsiye-yi hilafet penahilerine hizmet icin vicdarurm mukellef bilirim. Salman yalmz
Kibns cemaat-i islamiyesinin degil belki umum-i akvam-i islamiyesinin hukuna ve o cihetde
olan muhabbetini .. . vesilesiyle vicdamrm ... tutdugum icin bu yolda aleyhde soylenecek
sozlerden muteesir degil ... olururn. Hal boyle iken nasil muhderat-1 islamiyenin namusunu
peymal-i tahkir etmek benim icin mumkun olur?
Rica ederim ... miz ola ki nusharruzi insafve dikkatle okusun.
Velhasil su ihtar ve ricaya mecburiyetinize bir mana verilememek zaruridir.
AHVAL-i

A.LEM

Almanya devlet fehimesi bas .. , hayli zaman bulmus olan Prens Bismark'm inkisalinde
Avrupa ahval-i siyasiyesinin degisecegi hakkmda evrak-1havadisin uzun uzadiya mutalaatda
bulunmalariyle hatta bir harb vukuati dermiyan etmekden geri durmuyorlar idi.
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Vakaen Prens Bismark'm mevki'<i iktidann sukutiyle yerine tayin edilmesi
umumiyede tesire-i harb ve ... olacakti. Kesdirmek mumkun olduguna nazaran bu defa ...
riyaset-i umurdan cekilmesi evrak-i havadisde
davet edecegi
ise de soyle olacak boyle
olacak diye mevki--i munazeriy ... sukut-i hengami dusunulur ise her isidilen size kulak

vermek abesdir.
Binaenaleyh Almanya'nm komsusu olan Rusya'mn kaliteli asker ... harekat-i harbiye
icra eylemesi . . . azatniyeyi davet etmemek Iazim gelirse de bu cihet yani manevra icraasi
esasen tatbikat-i askeriyeden ... ise de bu hal ... kalmayarak devletler rakiblerine zamanen ...
askeriye arenasi manasma cehl etmek mumkunatdan olacagi izhardrr.
Rusya'dan Avrupa'ya cekilen ... lere gore posta icra olunacak manevramn gecen sene
Fransada icra edilen manevralardan ziyade asker bulundurulacagi ve bu azim askerin 2
Kasim'a taksim edilerek sark-garb namryle
cdilmcsi Rusyanm 10-15 sene zarfinda
terakkisine bir ... olacakdir ki rakibleri celb ... ve eyleseler sayestedir.
Paris ahalisinin hariciye kismmuzda soylemis oldugumuz a'mel ettikleri hediyenin
Rusya'ya irsali tamamiyle askerin sefer-i
zamanma tesaduf edildigi icin
siyasetin .
basiretle bakmalanna stiphe olmayacagi bedihidir.

HA V ADiS-i CEZiRE
Atina valisi ... saadetli Sakir Pasa hazretleri kemal-i debdebe ile sehr-i mezkureden ...
edilerek Mersin tankiyle Beyrut' ... eyledikten ve Trablus ... Fahri Bey hanesinde misafiren
kaldtlctanve vilayet ... valisi ... ismail Kemal Bey Efendi'yi ziyaret eyledikten soma maarif ...
sabik merhum Suphi Bey Efendi'n.in ... sini ziyaret eylemi~dir.
Musarun-ileyh Sakir Pasa Hazretleri Beyrut' da bir kac saat ... etdikten soma vapura
rakiben dersaadete azimet eylemis ve bu vesile ile Tuzla iskelesine ugrayarak ... hakemi
izzetli Hilmi Bey He mulakat eylemisdir,

***
Kibns cezire-yi resmiyesi yaziyor. Vali vilayet-i cezireden ... miinasebetiyle ahaliye
icra-yi veda ile refah ve saadet hallerine daim ... vukuat samim-ul-kalb kemale iltizamle arzu
kes bulunacagi teminatmi kendilerine isal eyler.
Musarun-ileyh dahil cezirede ... o katda ve bulundugu her bir mahalde hakkmda ibraz
edilib nezdinde dad ve hulusle yad edilecek olan nezaket-i ... ve muessir ... sikaraneden dolayi
kendilerine izhar-i sukrar eder.
.. . daire-i vilayet Lefkosa; vali
Fi'4Nisan 1892: ...

***
Memurin hukumetin ehliyet ve ve
amme yolundaki ve gayreti hakkmda .
bulundugu hissiyat kadar sinasiyi vali cezireden munasebetiyl ... ve hukumetin ... uhdesi
bulundugu muddet zarfmda memurin muma-ileyh tarafmdan ve zaif .. .lerinin husn-i ifasindan
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ve hakkmda vuku' bulan ... munbais teskiras-i mahsusasirun muma-ileyhe isali arzusunda
bulundugunu beyan eyler.
... daire-i vilayet Lefkosa; vali
Fi 4 Nisan 1892: ...

***
(BEYANNAME)
"Volter C.: Sendil"
(Sunnet-i Maykil) (ve sunnet-i Core) nisan-i zisanm rutbe-yi saniyesi harnillerinden
hasmetli kralice hazretlerinin cezire-yi Kibns vali ve serdarlan asaletli sor Voltir Cozef Sendil
hazretleri ... den.
Zat-i hasmet ... hazret kralice (Voltir, Cozef, Sendil)"i lutfen ve kerirnen cezire-i Kibns
serdarhk ve valiligine ve cezire-i mezbure hukumetinin nam-i narm hasmet-i ... olarak
idaresine nasib ve tayin buyurmus olduklan hissiyle cezirenin idare-i hukumetini bugun der
uhde ve teslirn itmis oldugumu Kibns'm balcernle .sakinesine is bu beyanname ile ilan ve
ilave ve buna ... ile ... icra-yi hareket eylernelerini balcernle rnernurin hukumetle teba-yi
hazret-i kraliceye vesaire sakine-i eezireye emir ve tenbih eylerim.
1892 senesi sehr-i Nisanm i'!,l bu besinci gtinti Tuzla' da ... olunmusdur.

(Cenab-i Hak kraliceye muayyen ola.)

***
Hasmetli kralice hazretlerinin Kibns vali ve serdarlan (sunnet-i Maykil)
ve (sunnet-i Core) nisan-i zisanmm rutbe-yi seniyesi harnillerinden asaletli Sir (Voltir: Sendil)
hazretleri is bu 189:2 senesi sehr-i nisammn besinci gunu Tuzlada ... olunan meclis-i ieraatda
eezirenin idare-yi hukumetinider uhde eylediklerinden evvel babda muayyin olan vaad ve
tahd yerninlerini iera buyurmuslardir,
. .. fili imza olunmusdur.
Kaymakam-i mustesar-i vilayet
Heri Tomson

***
Not: Bu nushanm ucuncu sayfasi okunrnaz haldedir.

(Sayfa 4)

Serif eenab . . . sark cihetinde vaki' ... ulviyet ... harieinde diyar-i asiret ... narn .. . . ..
tamirat ve zimmiyati iera olunmakdadir.

39

***
Devlet-i aliye-yi Osmaniyenin
gazi-yi bimedeni Celebi Sultan Muhammed Han .
hazretlerinin ... manevralan tamir olunmakda oldugu ....

***
Yemen vilayetinin
buyuk cabda toplarla techiz edilmek uzere oldugu ve toplarm
... gonderilecegini alrms oldugumuz malumat ... anlasilrmsdir.
Hatta ... ... ... kisrm taht-i inzibat ve mtinafazaya ahnmak ve bu vesile ile e$ya-y1 ...
dahiline mani olmaya . . . mekfirede dolasmakda olan kuvvet ve .. . humayunlann sayesinde
muvaffakiyet hasil olmakda imis.

***
Beyrut Gazetesi Yazryor
(Birligim ile koca bir ... parcalanmasi) Beyrut liman ve nhnm sirketinin Cebel-i
Lubnan dahilindeki tas ocaklarmda 4-5 ... beri ve istihzar edilen bir buyuk ... Martm sekizinci
pazar gunu fevkalade bir suret ... anede atilrmstir.
i$ bu lagamm derununa on ti<; bin kilo barut . . . olunmus oldugundan barutun
kuvvetinden kinlan taslar elli bin metre kub kadar tahmin edilmisdir.
Bu kadar cisim imaliyatda ... bir gune ... vuku 'na meydan verilmeksizin ... husn-i
muvaffakiyet mezkur lagamm anlacagi esnada seyru temasa icin gitmis olan Beyrut ve cebel
ahalisinden bir 90k zevatm enzar-i takdir ve tahsinini celb eylemisdir.

***
Rusumat-r emanet-i celilesinin 307 senesi varidati 306 senesine nisbetle 121763 lira
fazla zuhur eylemisdir.

***
... Misir fehametli devletli Abbas Pasa Hazretleri Viyana' da tahsilde bulunduklan
sirada muallimlik etmekde olan Musyu ... doksan lira maasla M1s1r' a davet buyurmuslardir.

***
Bulgaristan reis-i mudiram Musyu ... alrms oldugu kursun yarasiyla pek ziyade
muztarib oldugu ve hayatmdan timid kesilmekde bulundugunu gazeteler yazryorlar,

***
Aydm mekteb-i ... insa olundugu bir takim ihtilas vuku' buldugu anlasilmasi uzerine
tahkikat-i icra olunmakda olundugu srra ve yakmda metcasirleri ... edilecegi yazilrmsdir.

***

40

Suri ye cihetlerinde . . . kolera altmdan bir astr kalmadigi cihetle asakir-i sahane ve
ahaliye tahsis edilen bes gun karantinanm karar verilmisdir.

***
Kudus . . . . . . mahallesinde Rum kilisesinin
hazret-i cihandar ... buyurulmusdur.

msasi hususuna musade-i seniyye-i

***
HA V ADiS-i HARiCiYE
A vusturya imparatoricesinin . . . da iki ay ikamet edecegi . . . . . . Atina da bir muddet
ikamet eyledikden sonra musarun-ileyh bir ay ziyaret ... azimet edecekdir.

***
Papanm Iran vekili
... kabul olunmusdur.

Iran sahi sehametli Nasreddin Sah hazretleri tarafmdan suret

***
Vekil-i muma-ileyh Papa tarafmdan Sah musarun-ileyh hediye edilen ..... , mezannm
resmini havi bulunan enfes eserden bir mozayik tasmi takdim eylemisdir,

***
... mosyo ... servet-i mevcudiyesinin 'kism-i ... Yunan hukumetine terk eylemis oldugu
cihetle Romanya hukumeti hissedar olmak umidiyle mahkeme-yi adliye marifetiyle ise -eksik
kelime var- etmis ve bu cihetden dolayi Yunan hukumeti ... eylemis oldugundan devletin
-eksik kelime varacilnusdir.

***
... sehr-i sehrini matber ahalisi tarafmdan Rusya imparatoru hasmetli -eksik kelime
var- bir gumus tepsi imaline baslanmisdir.
Bu tepsinin uzerine Rusya armasiyle bir -eksik kelime var- Rusya hanedan imparator
... ibaresi derc edilecegi gibi 1818, 1891 tarihleri hak olunacakdir,

***
Almanya imparatoru hasmetli ... buyuk manevralann ikamet eylemeleri timid
olunmakda oldugundan saray imparatoru
tertiben icra eylemekde oldugu ve ard olan
ihbardan anlasilnusdir.

***
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... Sigidde bulunan donanmasi limanma- gt~~rek Fransa
donanmasma iade-yi ziyaret eyledikden sonra Ingiltere Debunbur Iimarnna .. . liman
Rusya devlet fehimesinin

komandam

tarafmdan kabul edilecekdir.

***
Rusya'da bu sene icra edilecek askeri rnanevrasi pek makbul olacakdir.
Bulundurulacak asker Fransa' da gecen sene icra edilen manevrada bulunan
askerin iki misline takrib edecekdir.

***
Japonya hukumeti Sikago meshur-i umumisine istirak edildigi icin bir daire-i hususiye
in~~smabaslanmisdir ki bu dairenin gayet ve mukemmel olacagi rivayet olunmakdadir.

SAHiB-i iMTiY AZ
TUCCARBASI
HACIDERViS
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25 Ramazan sene 1309
Cuma

1? Aded

(Sayfa 1)

ZAMAN
10 Nisan Rumi sene 1308

22 Efrenci Nisan sene 1892

AHL AR
Seref-i ... muserref olacagnmz
olmayacakdir.

.. . . . . munasebetle

gazetemiz

gelecek hafta ne~ir

Cenab-1 Hak veli nimet biminnet veli nimet ... cihaniyen ... Hasan Efendimiz
hazretlerine mutmin ve me sud buyurmasi dehasim ... mutmin ve muminat tarafindan ... olarak
... isal -eksik metin var-eceklerdir.

iF ADE-i MAHSUS
Funfm ve maarifin temim ve nesr-i mekatibun ile hasil olacagi ... oldugundan ...
sabikamizda dermiyan eylernisdik.
Vak'aen mekatiblerin tesisinde o kadar gucluk gelmez ise de asil o mekatibleri idare
edecek
istihzan dusunulecek birkeyfiyet eyledigine nazaran mekteblerin ruh-i muallimler
olmak
eder. Binaenaleyh Kibns ceziresi ... islamiyenin suret-i matlubede terakkisi ... bir
dar-ul-muallimin tesis edilmesi umum oldugundan simdiye kadar bu cihet itibare ... halde bu
kere maarif-i islamiye muftusu ... Efendi tarafmdan ... bir dar-ul-muallimin tesisine ...
olmusdur ki hakikaten tahsin ederiz.
Dar-ul-mualliminin suret-i tesis ve tedrisi idaresine <lair malumat-1 maksule alamamis
isekde Baf hayatmdan tek bir hayli ... ile otede bulunmalan tesis cihetini ... eylemisdir ki ... ul-vucud sayan-i takdirdir.
Bu mektebin usul-i tedrisi Cemal Efendi tarafmdan- almacak malumat uzerine
mulahazat-i mahsusarruzi yazmak uzere simdilik su kadar diyebilirizki bu dar-ul-mualliminin
tedrisi ... dersadet dar-ul-muallimin ibtidaiyesine her noktasnu tatbik etmek mektebin
terakkisini ... olmak demek olacagmdan suphesiz elzemdir.
Suphe bu kadar ki dersadet-i dar-ul-muallimiyeninde tahsilde bulunsan talebenin
mektebden cikdikdan sonra mahsuf-1 tahsilleri terakki etmis etfal-i tedrisi ... cezirenin dar-ulmuallimiyen ile farki olacagmdan ders cedvelleri teslim olundugu surede mesele dikkatden
uzak tutulmamasuu tavsiye etmek lazim eden add edilmisdir.
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AHV A.L-i A.LEM
Mirhendir ki bir seyinin kiymeti kadanynen tedabir ve tenakusiyla .. . munasib ve
mukadan az olan esyanm krymeti fevkalade oldugundan ma'mutat-i beserin bu yolda devran
etmesi ... -1 medeniyetin icabat-i tabiyesindendir.
Kiymet-i ali olan icad ve maddenin mukaddan ziyade olanlanyle tebdil ederek
cemiyet-i beseriye ... zaruriyesirli bu vesile ile tedarik eder ki kiymet-i aliyeye malik olan
esyayi ... ve tedarikle servet-i maddiyenin vucuda gelmesi hasil olur.
Servet-i maddiyeki kerre-i mamulatm kuvve-i ... -ul-merkeziyesidir. Istihsali hemen
her ferd icin mecburiyet tahtmda oldugundan umum-i akvam .. . sanlarak sarf-i kuvvet
eylemislerdir ki elhak su sarf-i kuvvet servet-i maddiyenin yalmz ... degil belki bir takim
aliyenin ... badi olmusdur.
V aktiyle elmasm fevkalade bir kiyrnet-i haiz olmasmdan ... beseriyesinin ... gosterdigi
sirada Araplar beyninde kimyanm siveyle Avrupa'mn mertebe-yi kemali terakkiye ...
eylemesi sayesinde bir elmas parcasmm adi bir komur parcasi ad eylemesine bahs olduguna
bekayr kiymet sabikasim gaib etmisdir.
Ilimin terakkisiyle her maddenin hassasi pazar vuzu' ... revac buldugundan artik
maden ... altn ihracma ... mukabil gumusun ... etmesiyle ... besere sekte arz olmasi icaba
gelmek mumkunmu idi? Fununun terakkisi tesbitinde gilmil~ ihracatida o nisbetde terakki
eylediginden ... kesdikce tenzil edildiginden ... maliye hakikaten bu ... du-car-i telas etmekde
ve bunun icin bir takim tedbir-i acelenin ... sevk eylemekdedir.
Amerikamn hicbir seyi menfaatlerinden uzak tutmayarak A vrupa' da evvel derhal
tedbir-i ithaz ederek ... olmasi oteden beri musbet oldugundan hem bir tarafdan Avrupaya
gumµ~ ihraciyl ... altm almakdan ve hem de Arnerika' da gumus sikkesinin tedavul etmesi icin
lazim gelen ithaz eylemesi icin bir ... tanzim edilerek ... edilmisdir.
Amerika 'nm hayret ... ve akvam-i ... garab ... ve tezyid masnuat -(Sayfa 2)- hakkmda
ittihaz eylemekde olduklan hat ve hareketleri suphesizdir ki mesnukat icinde bize gore garib
gelecek bir tedbir bulacaklardir,
Sura-yi . . . . . . edilen ~u layihanm mundericati evvelce mevki icraya konulan kanuna
gelrneyen ... yani gumus sikkesinin ... hususu serbest birakilnus, dermiyan edilmisdir.
Necib etmemek mesnukat hakkmda ittihaz edecekleri tedavire mukabil Avrupa'nm hat
ve hareketini tayin etmek simdiden giderilemezse de memleketlerinin kabiliyetlerine bakarak
bazi cihetde muvaffakat bazr cihetde muhalefetde bulunmalan . . . mulkun levazmundan
oldugu tabiidir.

HA V ADiS-i CEZiRE
Vali ... asaletli Sandil hazretleri ifa-yi vazifeye mubaseret eylemis oldugundan meclis-i
kavaninde bir kac dakka hazira bulunmustur.
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Su sirada ingiliz vesaire milel
tatil edilmisdir,

olmak munasebetiyle meclis-i kavanin bir muddet

***
Kiraathane-yi Osmani muhasebesi gecen gun meclis-i umumiyenin ictimamiyle
rivayet olunarak Kanun-i Sani 92 tarihinde Mart 92 tarihine kadar 23929 kurus yirmi bir para
varidat ve 20858 kurus on para varidat fazlasi zuhur eylemisdir.

***
Sehr-i serif siyamda fena halde sarhos olmalan uzerine alenen ihlal edenlerden bir kaci
nefer taht tevkife almnnstir.

***
Lefkosada her sene mu'tad olan at yanslan dunki persembe gunu mu'tad icra edilerek
i'ta edilen mekanatm tagsilati gelecek nushamiza derc edecegiz.
Bu Jan~ Kibns ceziresi valisi asaletli Sir D ... Sandul cenablannm
mumtazasmda bulundugundan kemal-i sasa ile
icra edilmisdir.

taht camiya-yi

***
Baf tttccar maatberatmdan Hafiz Ramazan Efendi 'nin imal etmekde oldugu peyniri
gecenki nusharmzda bilmunasebe hikaye eylemis idik.
Bu kere $U peynirlerin muayeneden gecirildigi esnada gayet nefis ve ucuz bulunmus
ve hatta dersaadetde fevkalade ... uzere buiunan kasar peynirlerine tercih edilmisdir.

***
Magos-a hakemi izzetlu Ata Bey tarafmdan vard olunmusdur.

( Muhabbet )
Muhtac-i izah degildir ki muhabbet-i
ittihad ve ittifaka badi ve
ve fesadi
milletin sadet ve selameti bir mulkun ulu san ve memuriyeti muhayyenle hasil olur.

bir

Muhabbet
Bir hakim-i adil der ki mahkeme-i adalete muracaat ve ahkam ... mutait
eyleyenler daire-i adili dad icinde pur ... itilaf ... eder.
Muhabbet
Bir tabib
maksudet ve ... tahlil ile care

der ki mulk bir mulkun
necat ve maaseret olur.

uzletine tatrik eden dar-ul- .

Muhabbet Bir mekteb-i feyz mekteb der ki agus-i edeb ve ulviyetine itilenlere fezail
ve kemalet-i insaniyeyi i ifade icin dershane-yi terbiyet ve marifet olur.
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Muhabbet
Bir rehber-i siyasi der ki hal ve kesfine .-.. efrad umumiye ... terakki ve
selamete isal ve temin-i istikbal ile haiz nisab feyz ve ikbal eyler.
Muhabbet
Bir pehlivan hez beran der ki
ve
bahadirane ile o gune gelen
tenkil ve tenvih eyler.

ve arz sine-yi

ve seca'at-i

Muhabbet
Bir nihal
der ki muhab olanlan saye ve sine-yi idhal ve
himayetini bahs ve ibdal ile mazhar ... imal eyler.

ve

Muhabbet
Bir mesale-yi zifesan der ki ... nebat-i zulmeti ziya-yi ... ahkare ... sahi
olanda in'ikas ... cihan arasiyle ... ulviyet ve insaniyeti gosterir.
V elhasil biz muhabbet eder isek
vasil olacagnmza
ise de san, seref gibi azim .
-eksik kelime var- suphe olmadigmi devlet ve millet ve -eksik kelime var- etmek ... celil-i
islamiyenin ... -eksik kelime var- ve fezail-i aliyenin en muhterem ve -eksik kelime varoldugunu derpis ile ona gore -eksik kelime var- etmeliyiz.

***
Lefkosa'rmzm mesur kabilelerinden -eksik kelime var- faziletli Salih Efendinin -eksik
kelime var-gecen sah gunu saat tam bucuk -eksik kelime varcenan ve nisvan sehri eksik kelime var- ihzan eylemistir.
Muma-ileyh ... sahib -eksik kelime var- olmakla beraber mebrurede bulunmak -eksik
kelime var- islamiyeden evvel ... cihetle -eksik kelime var- ... azimedendir.

SUUNAT-1 OSMANiYE
...... fehametlii, devletlu -eksik kelime var- hazretlerinin hatta ... sahife -eksik kelime
var- olan ferman ulviyet-i nisan hazret -eksik kelime var- ile pasa-yi musarun-ileyhe ihsan
buyurulan riitbeden ... nisan-i zisam -eksik kelime var- yaver-i ikram devletlii Ahmed Eyub
Pasa hazretleri
Ahmed Akif ve Huseyin -eksik kelime var-eksik kelime var- ve
tesrifati hariciye maarifi -eksik kelime var-Bey ve erkan-i harbiye katiplerinden -eksik kelime
var-Bey ve ... senniye carsilanndan -eksik kelime var- carsilan tayin buyurulmuslardir.

***
Hursid osmaniyen olan -eksik kelime var- sehrindeki . . . nusret . . . Cenab-1 Hak
tarafmdan bu sene de atesli nisan -eksik kelime var- kilmrrusdir.

***
Rusyada kizaklann ... o giinkii -eksik kelime var- zafer ... hazret-i padisahnmz (Sayfa 3)- -eksik kelime var- Petersburga gonderileceginden burlara ucer bin kurus maas
tahsis edilmisdir.

***
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Gecenlerde dersaadetde mecruhen vefat eden
Musyu ve
biraderleri olup hoca
y de ikamet uzere bulunan Nikola ve ... tesvikatiyle mercan -eksik kelime var- etdigi cihetle
muhakemelerin ibtidar edilecegini servet-i refikimiz yaziyor.

***
Japonya' dan avdet eyledigi esnada gark ohm ertugrul firkatinden cikanlan yirmi ti<;
kita topun usul-i cedidiye ... edilen zirhh osmaniye firkatin bumayununa vuzu edilecegi
rivayet olunmaktadir.

***
... Masar Pasa hazretleri ... Huseyin Kamil Pasa'mn kerimesiyle izdivac
edeceklerinden su emrin hayiz husula gelmesi ferman meali tin van hazret padisahmm ...
sonraya ... eyledigi rivayet olunmaktadir.

***
izmir mekteb-i ... sakirdam ... etmek uzere farsi yakaya gidecekleri sirada sakirdani
muma-ileyh azimet ve davet etmek uzere sirket-i Hamidiye tarafmdan bir vapur tahsis
edildigini Izmirde cikan Hizmet Gazetesi yazryor.

***
Memalik-i mahrusat-ul-mesalin
terakki eylemisdir.

hazret-i padisahirmza ... taht ... almdigi cihetle ...

***
Sadrazam ve yaver-i ikram cenab-i padisahi fehametlu, devletlu Ahmed Cevad Pasa
hazretlerine ... nisan ... gayet ve ihsan buyurulmusdur.

***
Hatta
yedinci ordu-yi humayuna mensup
hazret-i padisahmdan olup
tarafmdan yaralanrms olanlardan edenlerin ... hastahanede tedavi edilmesi hususuna irade-yi
olmusdur.

.

***
Aydm vali-yi alisi ... devletlu abideler ... pa~a hazretleri muvafakiyet devletlerine bir ...
. .. olarak dahil vilayetde bir ziraat ... tesisine tesis buyurmus olduklan ....

***
Saltanat-1 senniye ve kursi-yi hilafet-i osmaniye olan dersaadeti ziyaret eden misafir
has hazret-i padisahi Siyam kralmm biraderi prens
Siyam
eyledikten sonra hakkmda
ibraz buyurulan ... dolayi ... senniye ve : .. mertebe hazret-i hilafetine her ... teskiri ... bir
telgrafuame ... eylemisdir.
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***
Dersanede iki kapi

edilen munasebetiyle tevzig edilmisdir.

Canib kudsiyet ... cenab-i halife-yi azimede Iran sahi sehametlu Nasreddin Sah
hazretlerine ... buyurulan telgrafnamede ve ... tebrik buyuruldugundan sah musarun-ileyh
derhal cevap yazrmstir.

***
Bulgaristan ... cemaat ... reisi doktor (Dankovih) in vuku bulan istifasma ... hariciye ve
... muduriyeti tarafmdan riyaset-i mezkureye ( ... ) in tayin kilmmis oldugu ... afar olundugunu
ve sark
adliye muduru Musyu
den Filya'ya gitdigini Edirnede mustesar-i cedide
yazryor,

***
Saray Bosna ahalisinden bir yer . .. doksan yasinda bulundugu halde yuz yirmi idi.
Nefer-i evlad ve ... terk eyleyerek terk hayat etmistir.
Daha dogrusu diinyada ne ala yasamisdir.

***
Ziver sancagi dahilinde Ebu Kemal (Ebu Kemal olsa gerekdir) kazasma
asiretine
gecen subatm nihayetlerine dogru tut danelerine benzerbir garib bugday yagmaya baslayarak
otuz dakika imtidad etmisdir.
Bu bugdayi asiret halki su icine koyarak bir iki saat birakdikdan sonra adi bugday
hamuru gibi oldugundan ... ederek yemekdeler irnis.
Bu bugdaym sekil ve ... aynen tut gibi ise de adi bug day kadar sert degil imis.

(Zamamn Tefrikasi)
<BiRBAKI~>
Ma-ba'd
Vakit geciririz.
Bir aksam tesrif ediniz de soz gele bir alem yapahm.
-Tesekkur ederim.
Halil Efendiyi beraberce ahp gelirse memnuniyetimiz tedabir eder kendilerini
hakikaten gorusmege sayan bir edip oldugunuz simamzda parlayan nur-i ferasetden
anlasihyor.
Halil Efendi ... bir tebessiimle:
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-Bendenize olan husn-i teveccuhunuze tesekkur ederim. Her ne vakit davet edecek
olursamz.
Nuri Bey' le beraberce gider mesirelemizde bulunuruz.
-Bendenize kahrsa kaleme gidecegim aksam uzeri saat on raddelerinde bu radde
birlesir; fakirhaneye yahud Suleyman Beyin hanesine gideriz. Acabet buyurulur mu?

Halil Efendi ile Nuri Beyin ikisi birden; -Bas uzerine beraber!
Nahid Bey o aksam Suleyman Beyin hanesine gidileceginden bir an evvel kaleme
k:itmek uzere kiraathaneden 91kd1. Nahid Beyin zihni bu karardan fevkalade mesgul idi.
Cunku esasen Nuri Bey ne gibi adam oldugnu bilmiyordu. Vakaen bir adam ne ahlak ve ne
mesrebde oldugunu bilmeyerek gi;)rli~mek enva-i mahzurati davet edebilecegi emsali 90k
vukuatdan oldugundan Nahid Beyin boyle ... dusmesi 90k bir sey add olunamaz.
Nahid Bey bu sozden ... etmegi niyet eylediyse de b1,1 niyetden vaz gecmek suret-i
alaniyede kahbeligi ... eyleyecegini ilan dernek oldugundan sayed ileride bir sey zuhur edecek
olursa Iazim gelen miiracaat etmege karar verdi. Kaleme girerek zabitane merasim ifa ederek
sandalyesine oturdu.
Karsismda oturmakda olan Suleyman Beyin ... hitab eyleyerek iltifat etdi. Suleyman
Bey suret-i latifede mukabele eyledi. Vazife ile ...
Ma-ba' di 'Var.

(Sayfa 4)
HAVADiS-i HARiCiYE
Rusya imparatoru ve imparatoricesi hazretiyle Grandilk ve Gran dovuslerin bir ...
olduklan halde Danimarka kralmm ellinci sene-yi devriyesi olmak mlinasebetiyle icra
edilecek sehreyinde bulunmak uzere gelecek nisanda azimet edeceklerdir.
Danimarka krah ve Rusya imparatoru Aleksandir hazretlerinin kaym pederidir.

***
Granduk ..•... rakiben ... hareket eyleyecekleri cihetle Yunanistan kral ve kralicesi
taraflanndan istikbal edilecekdir.

***
Fransa 'nm bahr-i sefid ihtiyat
elhat olunmak uzere uc techizat Vy tamiratmm
icin bahriye nezareti tarafmdan tersanesi kumandanligma emir verilmistir.

***
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.

Alman donanmasinm bahr-1 baltikda nanevralar icra eyleyeceklermis.

***
Yunan donanmasmm iki kabinesi sabik kabinenin ... idare ve hali muhtac oldugu
cihetle bu hususda sarf-i gayret edeceklerini dermiyan eylemisdir.
Romanya krah hazretleri meclis-i ayanda tertib olunan makale-i ... cevaben tanzim
edilen makale-i tesekkuriyiyeyi takdime memur olan ... nezdine kabul eyledigi esnada
memleketin islahati ittihad hasil olabilecegini dermiyan eylemisdir.

***
Almanya vukela reisi ... mezahib ve maarif nazariyeti imparator hazretleri huzuruna
kabul eylemistir,

***
Fransa hukumetinin bin sekiz yuz yetmis senesinden bin sekiz yuz doksan bir senesine
kadar tesis eylemis oldugu mekatib-i ibtidaiyenin on bes bine ... ve bu seneki masraflar icin
hukumet yiiz yirmi alti milyon frank tahsis edilmisdir.

***
Fransa cumhuriyet fehimesiyle Amerika memalik-i
akd edilen iade-i
Amerika sefiriyle Fransa hariciye nazm tarafmdan imza edilmisdir.

namesi

***
... Almanlar'm telifhakkmda ... mutasarnfi tarafmdan nutk-i ... ibred olunmusdur.
Hukumetin Viyana istirak eden sair alaka-yi gibi
bulundugu ve bu himayede
asayisin iade-i takriri yan
on birincisi evvel babdaki suret-i tasviyelerin mevki
.
maddesinden ibaret oldugu ve bu madde hakkmda ... meclisinin teblig olunan layihalann .
miizakeresi ... bulundugu beyan edilmisdir,

***
Rusya' da . . . ducar olan ahaliye Romanya krah tarafmdan ... olarak verilen on bin
frankdan dolayi Rusya gazeteleri Rus ve Romanya beyninde tahdis eden
zeval olacagma
... add ederek mevki-yi iktidarda bulunan heyet-i vukela Rumlara farsi bir tedbir-i siyasi
ittihaz eylediklerinden bu ... izolesi ... olunacagi nazariyle bakmakda olduklanru yaziyorlar.

***
Betersburg' da askeri baruthanesinde imal olunan uc yuz elli bot dumansiz barut ates
alarak orada bulunan imaleyi bir hava atrms ve civanm hasara ducar etmisdir.
Bu kazamn vuku'<yi siiresinde o civarda bulunan bes imale mecruh olmusdur.
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***
Alman ya imparatoru hasmetli . . . hazretleri Rusya . . . . . . iki sene evvel otesini vaad
etmis oldugu resmi bu kere ... oldugundan ... vermisdir.

***
Korsika ceziresinin . . . hazira ve . . . . . . ile ... olanak uzere tehkim ve termiz edilmesi
Fransa cumhuriyet fehimesinin ... harbiye dairesi lazim gelen haritalanm mevki-i
tatbik ve icraya ... uzere harbiye nazm Musyu ... 'nin ... ceziremiz gormeye gidecek ve sevk ...
... nazirmdan
yollanyla
askeriye tedbik eyledi bir takim
yollan insa edilecekdir.

KISM-1 EDEBi
... EDEBiYAT
Usfil ve ... lisarn ... olan -eksik kelime var- takliddir. Bu ahvalde lisan ve -eksik kelime
var- nesahat-1 beyan nazar-1 ezbere ....
Hatirada olmak gerekdir ki 7 ve 8 inci nushamizda Haleb'den gelen mektubda bu usuli
... gorenlerle uzun uzadi mubahs olunmus ve hatta bu usulin ... olduguna hi.ikmetmek uzere
mantiksiz oldugu halde -Ebedim
bulunanlardan "Bir asrm asli ... yi.izi.i ise tercihesi .... "
demisdir ki bu usuli esasiyle ... ii eder.
Bu usulin ... oldugu ... hukum olur. Zira kendi ve atf olmayan bir mi.iterciminin
garibeyi tercurne etdigi esnada guya o lisanm .. . ifa etmek maksadiyle sivesiyle tercume
etmek gibi hatada bulunmakdan neset eder.
Yoksa bu ahval ... olduguna hukum edilince katib-i garibeyi terci.ime edilmesin
manasma cehl olunmasm terci.ime etmeli fakat sive lisam hatirdan cikarmamahdir. Vaktiyle
Ahmed Midhat Efendi ve Haci Ibrahim Efendi merhum beyninde edebiyata dair edilen
munazarat-i sedide sirasmda her ahval ... guya kendi ... hakkiru ....

SAJ-IiB-i iMTiY AZ
TUCCARBA~I
HACIDERVi~
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zo Aded

9 Sevval sene 1309
Cuma

(Sayfa 1)

ZAMAN
2 Efrenci Mayis sene 1892

_4 Nisan Rumi sene 1308

iFADE-i MAHSUS
Ihtilaf-i Ummet-i Rahmet
Bu bir hadis-i serifdir ki
mahsum ummetin istikbaline bir rehber
......... umumiyede bu hadis-i serifle hak eyle batih tefrika olurlar idi.

.islamda

Fakat zaman tebeddul etdikce ... rahmet olan ihtilaf-i ummet yavas yavas bir illet-i ...
oldugundan
kadar hukmeran olan islamlar tefrikaya duserek bugunku gun o sevket-i
islamiye ... oldu gitdi.
Dinin oluyor ki bu hadis-i serifle .. . etmek .. . gibi insaniyet .. . layik oldugu icin
"Ahkam-i tedbil zamanla
dir."
ederek
ederek istikbalimizi mahv etmis olacagiz,
Cunku biz ... . .. gibi ahkam-1 seriyye ve ... insaniyeyi dogrudan dogruya cenab ... . ..
edemedin.
. . . ihtilaf urnmeti . . . hakikat etmek isteyerek daha dogrusu . . . siyasiyeye kadar isi
intikal etdirerek faideye bedel bilhassa mazareti gorulmek derecesine gelmistir,
Ne hacet? Zamanimizdaki ihtilaf ummeti ... nefsaniye ... di.inyeviye,
istihsal-i menfaat ugrunda zuhur eylemekde oldugu icin ... hak degil belki ... hakka

muttalib,
.

Oteden beri soylemis oldugumuz ittifak-i ihtilafla hasil etmegi ise buyuklerimize fert
ve ayet ve hususat-i
icin buyuklerimize muracaati ve kucuklerimize hurmeti adet-i ittihaz
etmeliyiz ki ittifak,
denilen
edebilelim. Zaten bu gtinku gun Osmanhlar'm
mertebeyi kemale vasil olmalan iste bu sayededir.
Yasasm Osmanhlar! Yasasm Osmanhhk!

AHVAL-i ALEM
Intikam bir kotudur ki rakib veya

galibesi

endaz oldukca

etdirir.

intikam sahsa aid ise
terkibinden hasil olmus cemiyet-i beseriye bu
maruz olunca insan kellesinden kale, insan kanmdan nehirler ... badi olur .

tesirine

... ... ... medeniyeti, asar-1 ulviyeti ... olarak mahv ve ... olmasma esbab-i ... var ise biri
de intikamdir. Avrupa muddetden beri sukunet halinde bulunmakda iken bu gunku gun
Avrupa gazetelerinde Fransa'nm Alrnanya tarafmdan intikama ... edildigi suret-i ... yaziyorlar
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·
, intikama
de Almanya imparatoru
sehrinde bir heykel edilmesidirki
maglubiyet sabikayi Fransizlara gostermek demek olacagi icin butun Fransizlan muteessir
edecekdir .
... ki bu tesir Fransizlan intikama
etdireeegi cihetle ... cihana da aid olmak zaruridir.
Almanya'nm bu tarafdan Fransaya karsi
diger tarafdan Rusya ... balonla kesfe kalkismasi
top ve tufeginden
olarak
etmemek el den gelmiyor.

***
...... fehametlu, devletlu Abbas Pasa hazretlerinin nasib ve tayin buyurulduguna dair ...
sahife ... olan ferman ulviyet-i nisan hazret-i padisahmm isaline memur yaver-i ekrem
devletlu Eyub Pasa hazretleri . .. musarun-ileyhe isal ederek fevkalade ile .. . edilmis
oldugundan
ahalisini kudsiyete tahsis etmisdir.
Musarun-ileyh ... hazretleri gem; ve ... bir zat oldugu cihetle ferman meali beyan cenab
zat
ne derece husn-i tesir hasil olmus ise gerek
ve gerek
ve mesru muazzam1
sevketlu Sultan Abdul Ahmed Han Efendimiz hazretlerine hizmet-i mebrurede bulundukca
onun bes misli husn-i tesir hasil edecegi .... Binaenaleyh µiu~artin-ileyhhazretlerinin tavir ve
meslegi simdiki halde bir dereceye kadar malum ise de ileride asar-i ... meydana cikacagi icin
bu hususda soz soylemege luzum gorulemez.
HA VADiS-i CEZiRE
Paskalyalar munasebetiyle bir muddetden beri tatil edilmis olan meclis-i kavanin
gecen gun resmen kµ~ad edilerek ifa-yi vazifeye mubaseret ve memleketlerine azimet eden ...
islamiye gecen gun Lefkosa 'ya avdet eylemislerdir.

(Sayfa 2)
... JEID ...
Ramazan-i serif tekmil selasin itibanyle ... olunarak ... Se'id ... ceziremizde ... gunun
vuku bulunmusdur .
... serife cemaat-1 muslumin ile hmca hmc oldugu gibi Ayasofya Camii serefinde bir
kac bin kisi aday .. , etdikden soma hukumet tarafmdan ~onderilen bir ... yerli askeri camii '
mezkur kapisi o gunde ... ihtiram olarak ... ve ... belde ve esraf memleketden ... muhalefeyi
haiz olan zevat ... resm-i selami ifa etmislerdir .
... Seid minnet-i ... yedinci g-d.nu ahal-yi islamiye yedigerine ... etdikden sonra ikinci
gunun Lefkosa Kalesinin sum haricine ahalinin temasasi icin bir halon suvari yerli askeri
gonderilerk cerid oyununu oynadikdan sonra vali asaletli Sandil hazretleri de madamasiyla
beraber mahal-i mezkure gelerek ahalinin hemen ... denilecek bir suretde hasil olan cemiyet ...
ile bu oyunlan temasaya ... eylemisdir.
Cerid oyunu bitdikden sonra cuvalda kosmak, agizda yumurta ile musabakat etmek ve
emsali oyunlar icra edilerek birinci cikan yerli ve lngiliz askerlerine mukafat verilmis ve
Ingiliz askeri musikasi terennum-saz olmusdur.
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Bayramm ucuncu gtinti Lefkosa tabib-i resmisi dukunur Mister ... ve madamasi harab
olan eski htiktrmet kanagmda ... Seid icin top ve ernsali oyunlar tertib eyle ... temasaya vuztr':
eylemisdir.
Bu oyunlardan vali hazretlerinin madamasi hazir bulundugu gibi ... ve ingiliz musikasi
da tcrennum-saz ... ve nesat olmusdur.

***
Iskele telgraf-i Osrnani muduri Riza Bey ... rnernuriyet eylediginden dersaadetde

mutevcihen gecen posta ile hareket eylemisdir.

Muma ileyh

rnuktedir bir zat oldugu cihetle vuku ... kendisini sevenler icin dahi esef
etse muma ileyhin yerine tayin olunacagik rnuktedir ve ... usul-i siyasete asina olrnakla
beraber haysiyet-i osrnaniyesini rnuhafaza eder bir zatm gonderilmesini muracaatm en buyuk
vezaifdendir.

***
Defderdarhk dairesi katibesinden Mister o nakli hayli zarnandan beri tercumesine
ugra~d1g1 arazi kanunarne humayunu Ingilizcc'ye tercilme ... rnevki ... vuzu eylemisdir.
Muma ileyhin ... hakikaten sayan-i takdir ... olrnakla kendisini tebrik ederiz.
Kraathane-yi Osmaniye azasmm beyninde zuhur eden ihtilaf ve ... sedidenin ... olrnak
uzere .. . belde faziletli
ve nizamiye hakirni izzetli Izet ve rnuhasebeci izetli Sadik ve
Mevlevi Sehl resadetlu
Dede ve Haer Hafiz ... Ve Y organcibasizade -eksik rnetin var- den
murekkeb bir komisyon teskil ederek kiraathanenin islahatma mubaseret eylemislerdir.
Cenab-1 hak

buyursun.

Kiraathane ... suret-i tasvibesi neden ibaret oldugunu soylemek luzfunu olmadigma
nazaran mtrma-ileyhin su vazifeyi ... eylerneleri krraathanenin ikbal-i istikbalini temin
eylemisler demek oldugundan sayan-i memnuniyet ....

***
Leyrnosun kazasma tabi' ... karyesi ahalisinden bilakis ... Ibrahim nammda bir hatun ...
etmis oldugu esnasmda karye-i mezknre He bir ... karyesi arasmda ... bulunduklanm gormesi
uzerine rnuhtar ve azalara muracaat eylemisdir.
Muhtar ve azalar ... eyledigi esnada hayvanat-1 mezkureye on aded ingiliz lirasi tahmin

eylemelerinden bir sahadetname i'ta eytemisterdir.
. . . bu sahadetnameyi istihsal ederek rnahk:emeye rni.iracaat etmis oldugundan 1891
senesi tanzirn edilen kanun ... karye rnezkfuede vergi ile mukellef olan ahali aleyhine hukumsad1r olmusdur,
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Ahali
bu cinayete
olanlan
ele vereceklerinden tazminat-1 mezkureden
.
beyan eyleyecekleri ve sayed meydana crkaracak olnrlar ise tazminat-1 mezkureden
kurtulacaklardir.

***
Leymosun bu sene ... baran feyz ve san nuzn! etdigi cihetle ... gay et memnun olduklan
alrms oldugumuz mektubdan anlasrlmrsdrr.

***
Gecenki nushanmuzda haber verdigimiz at yanslanna dair malumat
Birinci Gun
Vali asaletli Sir Sandil hazretlerinin taht-i himayesinde;

NOT: Burada 'HEYET' bashgi altmda yabanci kisi adlan bulunmaktadir.
Birinci ve ikinci yansda on ikiser lira ve ucunct; atlama yansmda
dordtmcude tic; lira, besincide on sekiz lira mtrkafat verilrnisdir;

yirmi lira,

Ikinci gunu musarun-ileyh hazretlerinin keza taht riyasetindeki heyet bulundugu halde
birinci yansda on iki, ikinci yansda op iki, uc;uncuyart$da otuz bes, dordttnctt yarwda on iki,
besinci yansda hendek atlamaya on bes, altmci yansda birinci yans satilmak uzere on sekiz
teselliyat yansi olmak uzere birinci cikana otuz lira mukafat verilmisdir.

SUUNAT-1 OSMANiYE
... ... fehametlu, devletlti Abbas Hilmi Pasa hazretlerinin memuriyet aliyelerini
mutazzaman ferman meali tmvan-r cenab-r cihandariyi isale memur olan yaver-i ekrem
devletlu EY\iP Pasa hazretleriyle ... devletlerindeki ... kerem ... vasil olmuslardir.
Musartm-ileyhim Kahire'ye vail olur olmaz elli kadar suvari askeri hazir oldugu halde
(Sayfa 3) . . . arabalarma . . . dilerek . . . . . . ve bade ihtiramat fevkalade ile .
itmislerdir.Musarun-Ileyh Eyub Pasa hazretleri ferman-i alviyet misan-i cenab-i cihan .
etdikden sonra ... hazretlerine teslim etmislerdir .
. . . . . . hazretleri tekabul eyledikten soma ... Mahmud Sakir Bey' e isaret etmisdir. Itinai
... gazi
devletli Ahmed muhtar pa~a hazretleriyle
heyet-i nazar,
heyeti ruhaniye,
memurin siyasiye ve bir cem-i ... hazrr bulunmusdur.
Kiraati muteakib resm-i tebrik ifa edildikden sonra memurin ... ve askeriye ve sair
iktiza -eksik metin var- teblig edilmis ve ... ser-a-pa kanadil ile tezyin ohmmusdnr.

***
.,. Sabik Tevfik Pasa'mn muhalefet ve
asabik
devletlu Ismail Pasa hazretlerine
isabet eden hisse-yi
Abbas Pasa hazretlerine terk etmislerdir.

55

***
Sehzade civan bahs devletlu
Efendi hazretlerinin
minnet-i menkibet .
penahilerinde buhman bahriye nazm pa~a hazretlerinin . . . Mustafa ve Mahmud Beylerin
rutbeleri ... atf ... cenab cihanbam ... terfi buyrulmusdur.

***
Rum patrik rutuebetli ... Efendi hazretlerinin patriklik ... alisi sadrazam ve yaver-i
ekrem fehametli, devletlti Cevad Pasa hazretlerinin ... Tayyar Bey vasrtasryla ... bab-r aliden
gonderilmisdir.
Suvari hamidiye alay ... icin imal olunan ... zafer ... miralayi Vehbi Bey vasitasryla
Erzincan' a irsal edilmisdir.

***
... Osmani idaresi icin Londra' dan

edilen bir vapur

etmek uzere imis.

***
Bulgaristan
etmisdir.

adliye muduru Musyu . . . paskalya yumurtalanm

. . . beraber

. . . icra

***
Edirne telgraf memurlanndan iki Efendi'nin ramazan-1 serifede hamamda ... ihlal
siyam etdikleri icin taht-r tevkife alrndrklan gibi boyle brr ... ... eylediklerinden ...
eylemislerdir.

***
...... asiretiden kirk yasmda dort gozlu bir adam goruldugunu ... gazetesi yazryor.

***
Basra ,. . mektebine getirilen bir Acem cocugunun muzekker ve muennese mahsus
alet-i .. . mevcud oldugu ve bu aletler yekdigeri uzerine garib bir suretde bulundugu
gorulmusdur.

***
Y edinci orduyu humayun . . . ve zabitani efradi icin elbise imal olumakda oldugunu
sevret-i refikimiz yazryor.

***
Cilli Sultan Mahmud Han hazretlerinin ... ki camii serifi ... tamir edilmesi icin irade-yi
keramet ifade-yi cenab emr-ul-mtrminin sa'saa bas sahife ... olmusdnr;
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*rl'*
imtihanlan icra edilen mulkiye bitirmekti. Talebesinin . . . tahsiliyesi ge<;en sen eden
mukemmel etmis.

***
Efdal-1 ... ve ilm-i ulemadan olup bir rnutdetden beri ... ikamete memur buyrulmus
lan Seyh Muhiddin E:fendi'nin Mersin'de gecenlerde vefat etdigi ve ard olan haberlerden
anlasilnusdir,
Rahmet-ullahi aleyh
Alim-i musarun-ileyh gecen bir kac asmn yetisdiremedigi ... olup Kuran-1 Kerim'i
nazmen tefrise muvaffak olmus, ruh-i cism ... emr-ul-muminin faruk menkibet sevketlu sultan
Abdulhamit Han Efendimiz hazretleri hakkmda tevsif ... on bin beyit irad etmistir,
Musarun-ileyh otuz sekiz-kirk yaslannda vuku' vefati zaiyat ve teessufat azimedendir.

***
... merbut yezidi ... -eksik metin- ... tahtmda bir heyet-i ... teskil edilmesine dair iradeyi kusiyet-i iade cenab-r hazret-i hilafet-i penahi seref-sadrr etmis oldugnndan bu heyet-i ...
yakmda biz yedilere azimet edecekleri rivayet olunmakdadir.

***
(Zamanm Tefrikasr)
<BiRBAKI~>

Biraz mesgul olduklan sirada kalemde konusmak memnu oldugu icin maksadmi
anlatmak uzere Nemid Bey bir kagrd parcasrna su sozleri yazdr: "Bu aksam sizde toplanahm
da bir alem yapahm hem de .. . ... Nuri Bey gelecegini vaad etdi. Sayed siz de mumkun
olmazsa fakirhaneye toplanahm." Suleyman Bey su sozlere cevap verdi: "Bendehanede ne
mahzur olabilir bahsus Nuri Bey'Ie gorusmege bir mukaddime olacagmdan hakikaten menun
oldurn.
Aksam ustu birlesim de beraber gidelim "Nahid Bey bir parca kagida yazilmis olan
muvaffakat sozlerinden me:p.un olarak .. . bitirerek .. . krraathaneye geldiler, Krraathanede
beklemekde olan Nuri Beyle Halil Efendi'ye Suleyman Bey takdim edilen ve dordu birden
kiraathaneden kalkarak Suleyman Bey'in hanesine gitmek uzere hareket eyiediier.
Bu hane 91km1~ bir sokakta alti odah ahsab nezareti yalruz sokaga yirmi bes arsm ...
bir bahceyi ... oldukca guzel falcelerle tefris olunmus sokak kapisindan iceri girillince mermer
dosenmis sag tarafmda bir selamhk ve bir usak odasi tashkdan hareme acihr kapi ve bu
kapidan girilince bir ... cikmak icin bir zerdiban ii<; oda ve bir sofa odalarm biri baheeye nazir
diger ikisi de sokak cahtinde ... hizmetcilere mahsus bir odayi havi idi. Suleyman Bey
misafirlarinden evvel haber vermek uzere iceri girdi. Nuri Bey'Ie Hali} Efendi iceri girer
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girmez haremlik kapisi onunda misafirlerin gelmesini goremiyen elinde supurge oldugu halde
kapmm ontmu sarkr soyleyerek strptrmekde olan bir krz Nuri Bey'in goztme ilismesin mi ?
Musaddi "insane melik ... etmis" Nuri
Ma-ba 'di var

(Sayfa 4)

HAVADiS-i HARiCiYE
Berlin belediye azasiyle bir heyet-i mebusenin ictimamnda Berlin' de ... umumiyenin
kii~ad edilecegi cihetle memnuniyet edilmisdir:

***
Hindistan askeri muhendislerinden bir zatm iklim-i Hind' de yagmura nail olmayan
mahallerde zai' yagmur yagdirmak usulini tecrtrbe etmek frzere Ingiltere devlet fehimesi
tarafmdan memur edilmis oldugundan .. . gulleri havaya atarak evvel .. . birinci gunu bulut
alemeti gorulememis ise de ikinei guntm bulutlar zuhur eylemis oldugundan tekrar . . . daha
buyuk guller atilarak semayi butun butun bulutlar kaplarms ve siddetli yagmurlar yagrmsdir,

***
Amerika'da bir takim icra-yi ... ile zai' fildisi yapilmasma baslandigi cihetle icra
edilen tecrttbede beyazhk, ... ve hatta ... tabiyesi dislerin aym oldugumr Amerika'da
yaziyorlar.

***
Rusya' da ... ducar olan eyaletlerden ... zarurete mebni ... olduklan kazilanru gencler
masrafsrz olarak aldrklarmdan bir bicare delikanh da ... meclis reisine milracaat ederek bu
zaman olumak icin tamamen bir frrsat oldugu cihetle reisden .. . istemis ve reis de derhal
vermisdir.

***
Mevsim . . . . . . olacak sirada asakir . . . yuz uzerinde serbest hareket etmeleri 19m
Almanya askerinin yttz nzerinde yfrrtimek talimi ... edilmisdir.
Yunan kral ve kralicesi Danimarka kral ve kralicesinin
izdivacmda hazir buhmmak uzere Kopnhak' a gidecekler imis.

ellinci sene-yi devriye

Rivayet-i vakaya nazeran Yunan krah hazretleri Kopenhak' da bir kac gun kaldikdan
sonra Atina 'ya avdet edecek kralice de . . . Grandtrk Kostantin . . . . .. takim etmek trzere ictima
edecek hanedan imparatoru hasmetli Aleksandrr hazretleriyle Pizburga gidecekler imis.

***
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Sirbistan ve Macaristan askerinin icra edecekleri manevralarda Almanya imparatoru
hasmetli Vilheim hazretleriyle Italya krah hasmetli Hmnbert hazretleri hazrr bulunacagnn
rivayet ediyorlar.

***
Rusya' dan tard ve . .. edilen Yahudiler Almanya'ya
bududda bulunan memurlar emir vennekdir.

. .. etmemek icin icra hukumet

***
Fransa cumhuriyet fehimesinin mevki icraya koymus oldugu gumruk tarifelerinin
simdiye kadar ithalat ... ayda otuz altr milyon frankbahg olmus ve ihracaar ise yetmis dokuz
milyon noksan bulunmusdur.

***
lsvec ve Norvec krah hazretleri ittihab ... fevkalade muztarib oldugunu Avrupa'dan
in'ikas eden haberlerden anlasrlrmsdir.

**'*
Afganistan amiri Abfurrahman Han hazretleri Londra'ya gitmege karar vermisdir.
Bu rivayet-i suret sahihede teyid olunuyorsa da musarun-ileyh hazretlerinin dahil
memalikinde . . . zuhura . . . olduguna zihinde kesdirilecek olursa . .. hukumetini terk ile
Londra'ya gitmesi ... Binaen-aleyh musarun-ileyh bir kac seneden beri ittihaz eylemis oldugu
halde Londra'ya azimet etmesi Ruslara ... ehemiyet olacagr bedihidir.

***
Amerika hukumeti . . . bahri . . . . . . hareket etmek uzere katiyen vermis oldugundan
Ingiltere tarafmdan edilecek . . . mudafa etmek uzere . . . denizine dart krta zrrhh . . . sevk
eylemisdir,

***
Ka:f:kasya'dan Bahr-i Hazer' e kadar demir yolu insasi Rusya devlet fehimesince karar
... oldugunu ... birisi muracaat etmis ise de imtiyaz olmaga muvaffak olamarmsdrr.

***
Maliyeye dair italya meclis-i mebusane verilecek layihalardan ... ... efkare
du$fu1dugunden istifa eylemisler ve heyet-i cedideyi teskil etmek uzere kral hasmetli Humbert
hazretleri ... memur etmisdir.

***
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SAHiB-i iMTiY AZ
TUCCARBASI
HACIDERViS
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16 Sevval sene 1309
Cuma

21 Aded
(-Sayfa 1)

ZAMAN
13 Efrenci Mayis sene 1892

1 Mayis Rumi sene 1308

iFADE-i MAHSUS
Alem-i hayvanatda insanm.havanat-i fukariyeden add edilmesi ahlak-1 nukte nazarmda
bizi ikaza kafidir,
Sevabigm
haznn ahvali nazar-i hakim ile tedkik edilecek olursa gorulur ki insan
cemalinin . . . . . . siyle hem cinsine tegelliib etmek ister. Aceba bu mecburiyet nedir? Bu
tagallub nedir ?
Hi9 suphe yokdur ki bu mecburiyet, bu tagallub cihet ... hayvanat-1 cuhela isbata
kalkmrsdrr;
Tarihe bakacak olursak mesela bir asir gorulur ki maddi ve manevi servete malik olan
bir adem hanesindeki hizmetcisine refakati vazifeden add eder.
Bir asir gorulur ki serveti rnaddiyesi olan bir adam servet-i maniviyesi olan diger bir
adamr esfel-i derekate tenzil ederek maiyetinde hayvan gibi kullanmaga cahsrr.
Bu ... bu tebeddtil yalruz adeta zuhfrr etmemisdir. Belki bir milletin edebiyatinda,
lisamnda gorulmusdur .
... Islamda 'adi bir Arabi halifeye veya
sahibeye gerek tahriren ve gerek
ile hitab eder ve esna-yi ... sen-ben lafzile ifase-yi meram eyler idi.

hitap

Akvam-i saire ile ihtilatdaki mazeret ahlakada sirayet eyledigi nufuz ederek,
mekatibede ... ben diyecek yerde zat-i aliniz istimal edilecek olursa iki veya bir kac sabika
mahv oluyor -ihtimal ki
ediyor- ve hem de muhatiba ve mekatibe bir husus icin ise o
hususun vucuda gelmesine sebebiyet veriyor ..
Zat-r aliniz ve bendeniz ve emsali kelimat meddahma ... istimal edilmemesi tifl icad
'
olmarms bazi cehele haysiyete dokunurmus davasmda bulunmasr asagdan yukan gtmesin
ziyasmi itfaiyye kalkismak gibidir.
Eger bu gibi ... istimal edilmesi edebe hi.irmeten ise ahlak bozuklugu boy le edebe aid
olan seyleri de berbad ediyor, Binaen-aleyh size luzumu olan bir sey var ise o da ahak-i
hamidedir.
Haysiyet nedir? Avam beynindeki ... tatbikami mana verelim?
Mana-yr ... mi bakalnn? Mana-yr fennisini mi arayalrm?
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Yok yok haysiyet her hareketi insaniyete tatbik etmelidir. Demek oluyor ki haysiyet
olanlar insanryeti olanlardtr.

AHV AL-i

ALEM

A vusturya ve Almanya hudundaki Rusya askerinin hareketi telas ve endiseyi davet
eyledigi icin Rusya' dan devlet mtrsartm ileyhime izahat istemisdir,
Zaten Avrupaca ... hadd-1 ma'arufi gecen masarafat-i askeriyenin boyle Rusya askeri
tarafmdan icra edilen harekat-i askeriyeden endise edildigi ... olunmasm cunku masraf denilen
... ihtiyar oluna oluna neticesi ne olmak lazim geldigi dusunulur ise ... mehl olmaz.
Bunun icindir ki Avusturya Almanya hukumetleri bu harekat-1 askeriye
etmis
oldugundan Rusya'da Avusturya'ya ... askeriyesi hakkmda ittihaz eylemis oldtrgtr kararr
mevki' ... koymakdan baska bir sey olmadignn devlet beyninde mevcud olan masarafan ...
etmeyecek bir hareket oldugunu beyan eylemislerdir.
(Hazir ol cunku eger ister isen sulh ve silah) ... Rusya'nm bu harekat-i askeriyesi
hazira getirir ki pek dogrudur.
Vak'aen Rusya'mn Almanya'ya vermis oldugu cevab ... ise de zamaniye nazariyle
baktlacak olursa artik bundan soyle olacak boyle olacak diye mana aramak abesdir zannedilir;
Rusy'yi istila eden ...
vasita ... olmayacagi cihetle Almanya'ya karsi gostermis
oldugu harekat-1 askeriye sulhi
olmak tizere telakki edilmek ... halden iken Avusturya'nrn
hudud boynunda asker ... kalkismasi bir az olsun efkar-i ... isgal etse sezadir.
Almanya ile Fransa'nm malum olan
harbe yardim ederken bir muddetden beri
Rnsya ile Fransa beyninde ittifakm hasil olmasi duvel-i muazzamamn ... bir hareketi Avrupa
icin soz soylemege vesile oluyor.
Afganistan amiri Abdulrahman Han hazretlerinin Londra'ya gitmege karar vermis
oldugundan Rusya ... siyasetince hosa gitmeyeceginden Rusya'nm Afganistan'a dair ittihaz
edecegi politika (Sayfa 2) Afganistan'm lehinde degil belki aleyhinde olacagi suphesizdir.
Rusya ve ingiltere beyninde istikbalde zuhur edecek muharebede Afganistan ...
meydan ... olacakdir.
A vrupa Asya boyle muharebat-i azime ... ugrasmakda oldugu icin ilm-i matubat ne ile
istigal etmekde oldugu sorulursa barut kokusunun tahliliyle ticaret dairesinin
cevabmdan
baska bir soz soylenemez.

HA V ADiS-i

CEziRE

Daire mustesan kitabetinde ... olup ... muzehane kitabetinde bulunan Mister .. . .. . . ..
memuriyet eylediginden gecen gtm sehrimizden canib maksadma mtrteveccihen hateket
eylemisdi.
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Kiraathanenin islahi icin tesekkul eden cemiyetin tanzim etmis olduklan talimat-1
suretleri
edilmeye baslandi.
Lefkosa hakimi faziletlu Huseyin Efendi'nin
nushamizda ... yazilamarmsdir.

bu cemiyet azasmdan oldugu gecen

Cekirge .. .lerinin hayalinden hayli ittilaf edildigi ve bu hususda Degirmenlik muduru
Fedai Efendi'nin gayret-i fevkaladesi ... etmis ve inmekde oldugu rivayet ... dendir.

***
Kibns ceride-yi resmiyesi yaziyor.

(Meclis-i Kavanin)
Meclis-i kavanine arz ve takdimi ... olan ittiyat-uz-zikir layiha kanuninin bir ay
malumat-i umuma nesri canib-i ali vilayetden emir buyrulmus edilmekle layiha-i mezbure
ceride-yi resmiyenin i§ bu nushasi ilavesiyle bir ... emir nesrolunmusdur: -"Htiktimetin bin
sekiz yuz doksan iki senesi sehr-i Martmm otuz birinci gunune degin on iki meh zar:finda
vuku' bulah masaraf idaresi tahsisatma bir ... daha zamm1 zamanmda" .
.. . Ali imza olunmusdur
Kaymakam mustesar-i vilayet
Heri Tomson
Fi 5 Mayis sene 1892
Lefkosa

***
Kibns hukumetinin idaresince 1892 senesi sehr-i Martm otuz birinci gunune degin on
iki rneh zarfmda vuku' bulacak masrafatm tasviyesi icin doksan ti<; bin yedi yuz liradan
ziyade olmak uzere bir ... tahsis "1891 senesi tahsisat kanunu" ile ... edilmis ve sene-yi maliye
zarfmda gerek kanun-i mezkurle ve gerek hasmetli kralice hazretlerinin Fi 30 Nesrin-i Sani
sene 1892 ve Fi 3 Agustos sene 1886 tarihleriy~e
kanuniyelerine yine mahsus olarak sarf
olunacak . . . mecm:uanm altrms bes bin iki ytiz otuz bes Iirayi tecavtiz etmesi dahi mesrfrt
bulunmus ve masarafat-i mezbure tahsisatma bu defa bir zam icrasiyla ... mesrut-i mezbfirun
tezyidine luzfun hasil olmus olmaym,
Binaen-aleyh ... evvel babda i§ bu kanun Kibns ceziresi valilik ve serdarligi canib-i
asilanesinden cezire-yi rnezbure kavanin meclisinin inzimam rey ve nzasiyla ... vuzu' ve tesis
buyrulmustur.
Birinci madde Kibns hukumetinin idaresince bin sekiz yuz doksan iki senesi sehr-i
martmm otuz birinci gunune degin on iki meh zarfmda vuku' bulan masrafatm tasviye ve ifasr
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Su kadar ki sene-yi maliye zarfmda gerek "1891 senesi tahsisat kanunu" ile ve gerek
hasmetli kralice hazretlerinin kanun-i mezkfude beyan olunan ... kanfmiyelerine binaen
maasat-i sahsiye icin mahsus olarak sarf olunacak ... mecmuayi altrmsbin sekiz yuz lirayi
tecavuz etmeyecekdir.
Ikinci madde atf-ul-beyan hususat icin .. . baska baska mahsus ve . .. bulunan ...
raddelerini tecavuz etmek uzere luzumi ... akce . , . ve ifa ettirmeye valinin salahiyat kanuniyesi
olacakdir.
Ucuncti
olunabilecektir.

madde

i~ bu

kanun

"1891-92

senesi

ilave-yi

tahsisat

kanunu"

...

SUUNAT-1 OSMANiYE
Paskalya munasebetiyele Rm patrikasine yedi yuz elli ve Ermeni patrikhanesine dort
yuz lira ihsan buyrulmus oldugundan meclis ruhani ve cismani azaln hirer maziyete ... tanzim
ederek mabeyn-i humayun cenab
kitabet celilesine takdim eylemislerdir.

***
Aksehirde Haci Bektasi Veli
kilmrrusdir.

hazretlerine cam.ii serifiyle sairesinin tamiratma

.

***
Haleb vilayeti jandarma alayi kumandamn yeniden yaptirrms oldugu medreseyi nam-1
narru ve
Sarni hazret-i padisahi ile (Sayfa 3)
eylediginden kapisi uzerine
humayunu
... eylemisdir.

***
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... cenab-i padisahiydm ... Bey mubtela oldugu halinden ... olamiyarak terk-i hayat ...
eylemistir.
Rahmet-ullahi aleyh

***
Ali ... nammda bir zat ile ... Efendi tarafmdan umur-i maliyye dair edilen teklif maliye
nazareti mevki muzakereye koymusdur.

***
Ikinci ordu-yi ... Mahmud Pasa hazretleri tarafmdan
ecnebiye ... madamelerine alturka bir ziyafet vermisdir.

Edime'de bulunan

duvel-i

***

1

Sura-yi devlet aza-yi ... utufetlu Ekrem Bey Efendi hazretlerine birinci rutbeden nisanzi~an ... ihsan buyrulmusdur.

Musarun-ileyh hazretleri kemalat-i ilmiye ve ... sahsiyesiyle temyiz etmis asrrmizm ...
udebasmdan olup su suretle de -eksik metin var- umumen memnuniyet-i azirneyi badi
olmusdur,

***
Aydin vilayet celilesi dahilinde eski ... bir cok asar-i atika kesfine muvaffak olan
Musyu Karl Human muzehane muduru utufetlu Hamdi Bey' e izmir' de gosterecekmis.

***
Umur-i bahriye icin Almanya' da celb edilen

miralayhk rutbesi

edilmisdir.

Muma-ileyhin devlet-i aliye hizmetinde il9 sene bulunmak uzere mukavele edilmisdir,

***
... devletlu, utufetlu Riza Pasa hazretlerinin ibtida memuriyetlerinden simdiye kadar ...
eden yedi mah zarfmda levazrm-i askeriye masrafindan ui; yuz on iki bin lira iktisad hasil
olmusdur.

***
Asakir-i bahriyenin muhakemelrini rivayet etmek uzere bahriye nezaret celilesinde bir
muhakemat dairesi teskil edilmeye karar verilmisdir.

Tayims Gazetesi'nin kism-i siyasi muduru olub gecenlerde dersaadete giden
selamlik resm-i aliyesinde selam-i selamet ... cenab padisahr ile ... buyrulmustur,
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Sir ...

***
Devlet-i aliyede dumasiz
gazeteler yazryor.

barut kullamlmasma

katiyen karar verilmis

oldugunu

***
Bulgar multecilerinden olub bir muddetden beri Sirbistan' da ikamet uzere bulunan
Musyu ... Bulgaristan'la sirbistan beyninde muskilata sebeb olammak uzere Rusy'ya azimet
etmisdir.
Bulgaristan Prensi Kardinand paskalya miinasebetiyle
memurin mulkiye hazir oldugu halde ... hazirdan bahs bir nutuk

ruhaniye ve ... askeriye ve
eylemisdir.

***

HAVADiS-i HARiCiYE
Fransa' da . . . siyasiden bahs olan papazlarm aleyhinde ... kanuniyeye ... ikame dava
olunmasi asliye nazareti ... umurnililere icra-yt tebligat etmisdir.
Rusya'nm Almanya ve A vusturya hududunda
bulundurmakda oldugu askerin
mevcudu yuz on bin olup Almanya ve Avusturya'run ise yokunu yuz yedi bin oldugunu
gazeteler yaziyor.

***
Maliye nazm Musyu ... . .. imparator Aleksandir'rn vaka-yi fedakaranesi takdir
edildiginden mezuniyeti muddetince ... has Musyu ... vasrtasiyla idaresi luzumunu
soy lemisdir.

***
Rusya' da ... devleti ... edenlere dair takdim olunan kanun Iayihasmdan ... devlete aid
evraki bir hukumet-i ecnebiyeye teblig eden ... Sibirya'mn en uzak mahallerine ·" ve ...
memurin devletden ise mecazatm hizmet ... ile ... olunacagi ve istihkamet ... askeriyenin
haritasmm bir suretini veren ... sekiz seneden on alti seneye kadar ... edilmesi ve boyle bir
harita istinsah olunmak uzere teblig edildigi halde nefs-i muebbed ve memuriyenin birinden
... bir istihkame dahil olan sahsa habs ile mecazat olunacaktir.

***
Kafkasyada tedavi edilmek uzere bulunan Grand ilk ... validesi Rusya imparatoricesi
granduk ahval-i sihhryesi ... ve ... eyledigi icin Kafkasya'ya gidecektir.

***
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Rusya' da ... ducar olan ahaliden
eylemisdir.

gecen sene kirk bin nufus Sibirya'ya

hicret

***
ltalya heyet-i cedide vukelasi ... teskil etmisdir.
Marki ..-. hariciye nazin ve vukela reisi,
Musyu Niko ... dahiliye vukea reisi dolayi Amerika hukumetiyle,
Musyu Lucani hazire vukela reisi,
Musyu Karolaymi maliye vukela reisi,
Musyu Franka ... vukela reisi,
Musyu
harbiye vukela reisi,
Musyu
bahriye vukela reisi,
Musyu
maarif-i umumiye vukela reisi,
Musyu
adliye vukela reisi, ta,Yin olunmuslardir.

***
... nin esarmi tercume eylemis olan sair Frederik

bu

vefat etmistir.

***
Alman ya' da silah altmda bulundurlan askerin kifayetsizliginden ... <lair tanzim edilen
bir kanun Iayihasi muzakere olunmakta oldugundan sarfina karsihk olmak uzere bira ve
.
fazla
edilecekmis.

***
Amerika' daki novel ... gecen l 89J senesinde bir takim italyanlar' in kanl ve idammdan
dolayi Amerika hukumetiyle Italya arasmda zuhur eden ihtilaf uzerine Amerika hukurneti ...
... tevazzu' edilmek uzere yuz yirmi bes bin frank telim eylemisdir,

(Zamanm Tefrikasi)
<BiRBAKI~>
Ma-ba'd
Bey hem en ... bir hale girdi gozleri karardi, akh perisan oldu.
Halil Efendi Nuri Bey'in cehresi tebeddul etdigini gorur gormez her ne kadar metanet
gosterdiyse de onun da korku etrafim aldi ve Nuri Bey'e dedi ki: -Ne oldu Nuri'cigim?
-Bir sey yok, bir sey yok kunduralanm cikar da iceri girmege bak.
Halil Efendi kendini toparlayarak iceri girdiler ve Nuri Bey'e dedi ki: Kapidan iceri
girerken sana ne oldu? Dusecek bir halde idin. Ben seni tutamamis olsaydim yerde gorecekdin
-Sus sus sesini cikarma. Bende o hal vardir ... kabardi.

Diyer gun Suleyman Bey iceri girdi kahve ve sigarlar icildikden sonra ve biraz tenefus
olundukdan sonra aksam ... eylediginden isret masasnu usak hazirlamaga basladi.
Nuri Bey dusundukce yuvasuu garib etmis bir kus, yahud garabete dusmus bicare gibi
dusunmekde idi, Bu esnada Suleyman Bey haremlige cagnlarak dogru validesinin yamna
gitdi ve cagnlmasinm sebebini validesinden sordu, Hemsiresi Fahriye Hamm'm ... kabarmis
oldugundan yamna gitrnesini ihtar etdi validesinin ihtan uzerine hemsirenin odasma girerek eksik rnetin var- olmus kendini sasirmis gorunce Suleyman Bey' de sasirarak oda icinde
dolasmaga basladi.
Fahriye Hamm'm kucuk yasmdan beri aska mubtela oldugunu bilrneyen Suleyman
Bey bir tarafdan leyrnon aramaya, bir tarafdan tabib celb etrneye kalkrsarakrast geldigi
hizmetciye ne soyledigini biliyordu.
Ga yet sevdigi hemsiresinin bast ucuna oturarak ...

Ma-ba'di var.

(Sayfa 4)

KISM-1 EDEBi
Muhasebeci izzetlu Sadik Efendi tarafmdan:
Destur
... tesbiye eylesern ben intizar-i hasreti
X§tiyak nar-i hasreti ... etrnez nisbeti
... ser-kestiye dustum bulamadim adviyesi
Ey tabibirn care sazim halirne ... sefketi
... dilsirn siyah oldu gunes sanrna ...
Ne cefa gordum ki anla ... dunya zulmeti
Evvel kadar dokdurn
dideden kan agladim
Tab ve takat cesrn ve kalmadi hie kudreti
Mal ve mulku terk edib gitsern ger keder idrne
Samm ... gelmez evvel pirinin vahseti
Lutf-i leb taze kesam
.
Cesm-i cadularla tesri' etdi kalb raketi
Kirnsenin ... zannetrne irnan ederiz
Hane-i rninnet sadaka-i halk keselerde ulfeti.

***
Bir nigah-i a~ikane
-1Bak bak ki gonul cemale bir dern!
Guya ki vatan ... etmis;
Mehtababakib tebessum etmis;
Nur ... rnelek mi bilrnern?
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lsrak §emuse ...
Hayretde sabah sabahattinden
Feys aldi bahar-1 lelafetinden
Guller utamn teravetinden
Dalda nazar-1 can guzanm
Zancirini tak ki ...
Sonra
-2Ah ... oldu gitdi eyvah!
Hursid gibi gruba vardi,
Zi.ilmetle ... cenan1 sardi.
Bin sule sacar semaya ... !
Heyhat .. gorundu bir an!
Ey dil ne acr belayi farketl
Hi9 sabra kahr rm tab ve takat!
Azdir ne kadar verirse ... ?
Halim aceba sorar rm canan?
Galib yine hasretle aglar?
Enhar gibi ... caglar!

KISM-1 FENNi
Resimli gazete yazryor
Malumdur ki ticaretin ... umumiye ... eyledigi sut hie bir zaman saf degildir. Ekseriya
derununda bir takim ... ile
ecnebiye bulunun. Halbuki bu madde-yi
beserin en birincisi
oldugu husuiyle etfalin
bulundugu cihetle daima 9are ve tasfiyesi
olunur.
Simdiye kadar bulunan carelerin en miikkemel add olunam ve bu cihetle en ... olam
siitii kaynatmakdir. Zannolunur ki bu suretle bulunan mikroblar mahvolarak
-ifa edilmis
olur. Halbuki tahkikat-i ahireden anlasildigi iizereverem mikroblanyla sair pek 90k ...
mikroblar suttm derece-yi galeyam olan 100 derece hararete biraz zaman mukavemet edebilir.
Filvaki bu derece hararetin tesirinde uzunca bir miiddet birakilrrus olsalar mukavenet
edemeyerek mahvolurlar. Fakat siitu 100 derecede yani hal-i galeyanda on dakika kadar bile
muhafaza etmek ameliyatda pek gucdur. Fazla olarak kaynamts sutun hazmi ... dir. Bu cihetle
doktorlar mide hastahklanna tutunanlara ekseriya ... siit tavsiye eder.
Madem ki oyle evlerimizde yapdignmz gibi sutu kaynati vermekle mikroblar
mahvolmuyor ve madem ki bu halde hie bir fayda gorulmemesine mukabil ... hazmi dahi de
olunuyor. Oyle ise siitiin kaynatilmaksizm 9are ... ve ... sini aramahdir, lste bu muhakeme
neticesi olarak arzu olarak 9are atanub bulunmusdur ki sutii 100 derece on dakika tutmak
kabul olmuyor. Oyle ise buna mukabil siitii '80:90 derece hararetde yimi veya daha ziyade
dakika tutmakla maksad hasil olur.
Y ani 100 derece hararetde olan dakikada olan mikroblar 10:90 derece hararetde 20
dakikada ... mahvolur; muhakeme pek doru mu? Fakat bu muhakemenin icabmi ... mevki'
icraya koymah?
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SAHiB-i iMTiY AZ
TOCCARBASI
HACIDERViS
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23 Sevval sene 1309
Cuma

22,Aded
(Sayfa 1)

ZAMAN
20 Efrenci Mayrs sene 1892

8 Mayis Rumi sene 1308

iF ADE-i MAHSUS
Hasmetli kralice hazretlerininviladeti
olmak mi.inasebetiyle Mayis yirmi altmci
onumuzdeki Persembe guntl aksami makam-i vilayetde bir bale tertip edileceginden memurin
ve israk
dagidilarak davet olunmuslardir,

0 aksam sehrimiz gayet ... suretde kanadil ile donatilarak ... sehreyin edilecekdir.

***
Vali ve serdar
asaletli
, Sandil hazretlerine icra-yi hos idi. Eden memurin ve .
Mayis'm yirmi besinci Carsamba gunu kabuledecegine yaver-i harb topcu mttlazimlerinden
Mister ... tarafmdan resmen su ilan nesrolunmus almakla derc-i sutun olunur.
(Stmnet-i Maykil) ve (sunnet-i Cora) nisan-i zisanmmn rutbe-yi saniyesini hamil vali
ve serdar Sir (Volter, Cozef, ... ) hazretleri canib asilanesinden is bu 1892 senesi sehr-i
Mayis'nm yirmi besinci Carsamba gunu ba'de-z-zeval saat (alafranga) dortde meclis-i
kavanin dairesinin dis odasmda resm-i ... resm-i kabul icra buyrulacakdir.
Zat-i ali vilayet penahmm mezkur resm-i kabullerinde hazir bulunacak zevatm
beraberlerinde .. . ve . .. okunakli . .. suretde havi birer bilet goturmeleri .. .. Mezkur biletlerin
isimleri zat-i ali vilayet penahrye bey an edecek olan memurun ... verilmelri laznn gelecekdir.
Zikrolunan rem-i kabulde hazir bulunacak zevatm ba'de-z-zeval saat (alafranga) ii<;ii
kirkbes dakika gecerek meclis-i kavanin odasmda ... olmalan temenni olunur.
Lefkosa
Fi 19 Mayis sene 1892
Y aver-i harb
... askeri mi.ilazimlerinden

R:B: ...
V ali asaletli sandil hazretleri makam hususunda . .. zevar ilemesafe
olacaklanru memur hususi ... vaziyetlerine bakarak ... cekdir,

edecek

...

Gerek hasmetli kralice hazretlerinin viladetinde icra edilecek senelikve gerek bu husus
icin tertib kilmacak balo ile vali hazretlerinin memurin ve ahaliyi suret-i kabulu gelecek
nusharmzda bir ... yazilacakdir.
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AHV

Zamanmuzda

siyasiyeyi

AL-i ALEM

etmek hadise-yi

aramak gibi gay et guclesmisdir,

Birbirine
siyasetin
olmasim bekler iken ~oruluyor ki ne bir memleketi tahrib
ediyor ve ne de o memleketde sule
ediyor.
ihtimal iki devlet beynindeki munasebet ... gayet sedid olmah ki nasebet .. , ... hararet
mti:kemmelesini gostermiyerek mannki bir halde bulunuyor .
...
muselles zuhur ederek Avrupa'nm destur
hem
oldu ve hem de rakiblerine
izhar ... etdi fakat Rusya ile Fransa'nm -eksik metin var- teskil eylemesi -eksik metin varmusellese karsi ... daha dogrusu tecavuzu olmasi ... ederken bu giinki giin rakib devlet
hukumderan ... yekdigeriyle gorusecekdir.
Bu ... Rusya imparatoru hasrnetli Aleksandir hazretleri Alman ya Imparatoru hasmetli
... hazretlerini ziyaret etmek uzere Berlin' e ... karar vermisdir ki hie hatira gelir seylerden
degil idi.
.Cunku Rusya ordulanm balonla
eden ve Fransa'ya karsi degil
etmis oldugu
halde Rusya imparatoru hazretlerinin Berlin'i ziyaret ... siyasiyesini ... etmek hadise ... esbab-i
... kesf etmekden daha gu9 olmadigmdan suphe etmek abesdir.
Hatta Avrupa evrak-i havadisi bu ziyareti cidden husn-i neticeyi verir bir yolda telakki
eylemeleri bizim icin .,. ise de bu manalan vermeleri ... siyasiye ve ... istifadeleri
memuloldugu cihetle olabilir ki devletin musarun-ileyhime beyninde 1 ••• bir hal zuhur etsin.
Fakat epeyce sarf-i efkar ediliyorsa bu iki devletin bulundugu mevki icabi olarak oyle
...... degil. Olsa olsa harbin vuku'na bir sed olabilir.

HA V A.DiS-i CEZiRE
Ceziremiz tercume-yi Osmani kalemi muduru
rutbeden nisan-i Osmaniyle tezyin buyrulmusdur.

efendinin

senesi dorduncu

(Sayfa 2)
Muma-ileyh ... Efendi hamiyetli ... ve Osmanhligi ... bir zat oldugu cihetle ~u suretle ...
... ali •.. hakikaten , .. tesekkur olmakla bereaber kendilerini en samimi -eksik metin var-.

***
Makam-i vilayet yaver ... Mister (R. B. ... ) asaletli vali hazretlerinin ... meclis-i icraat
katibligine tayin olunmusdur.

***
Gecen doksan bir senesinde ceziremiz mekatib islamiyesine ... , .. yedi yuz otuz dart
lira on silin ve ... fevkaladeye on bes lira sarfiyat vuku' bulmusdur,
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***
Kibns maarif-i tahsisati ... narmyla maarufudur.

***
Mayism besinci gunu Lefkosa mehbuslarmm kale haricinde zabtiye
mesgullar iken iki neferi firar etmislerdir,

tas kesmekle

Vuku' ... Lefkosa polisi dairesi ihbar-1 keyfiyet edilerek yerli zabitinden Mustafa
Efendi'nin gayretle bir saat zarfmda ... olunarak hapishaneye alaka edilmisdir.

***
Beyrut rusumat nezaretinden bu kere iskeleye Abdulmecid Efendi nammda bir zat ...
ve ... saire muhabirligine on lira maasla tayin olunmusdur.

***
Iskele hamidiye kiraathanesinde efendilere Ingilizce ders acilarak ... baslanmisdir.
ingilizce muallimligi Dervis . . . Efendi tarafmdan ifa olunuyor ki gayreti hakikatten
sayan-i kakdirdir.

***
SUUNAT-1 OSMANiYE
Dersaadet
buyrulmusdur,

... umumisi saadetlu Halid Bey Efendi 'ye rutbe evveli simf evveli ...

***
Dersaadette tesis ve ifsasi ... olan dar-ul-acezenin masaraf-1 insaniyesine sarf etmek
uzere ... celil ... hazret-i padisahrydin. Bir milyon sadrazam ve yaver-i ekram fehametlu,
devletli Cevad Pasa hazretleri tarafindan on bin seyh-ul-islam ... , devletlu Cemaleddin Efendi
hazretleri tarafmdan yedi bin bes yuz serasker, bahriye, hariciye, dahiliye, evkaf, maarif,
maliye, ti caret ve .. . nazan hazreti beser bin ve meclis .. . memur devletlu Cevdet Pasa
hazretleri kaza bes bin ve sadaret azarru mustesan beyfendi hazretleri tarafmdan bes yiiz ki ...
bir mil yon altmis alti bin kurus ... ihsan buyrulmusdur.

***
Asakir nusret ... cenab padisahiye ilave edilmekde olan hamidiye alay mensur ... bu
defa meyilli asiret reisi Ibrahim Pasa'mn tesekkiline muaffak oldugu uc alaydan otuz altinci
hamidiye alayi ... ve zabitanm resm-i ... icra edilmisdir.
Bu resmide dorduncu ordu-yi humayun ... devletlu zeki ve diyar-i ... valisi devletlu
pasalar hazreti
askeriye ve memurin mulkiye ve saire ve erkan ve esra memeleket ve
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.
.

hamiyet ve bir bucuk alay asiret suvarisi hazir oldugu halde ... musarun-ileyh hazretleri
tarafmdan bir nutuk askeri ... sonra muftu efendi tarafmdan bir ... okunmus ve "Padisahim cok
yasa." duasi isal dergah-i perver ... kilmrmsdrr.
Resmen icrasmi muteakib asakir-i mensure hamidiye muharebe manevralan
gostererek izhar hamaset etmis ve resmileri muhtelif vaziyetde almarak seneden sen eye ve ...
... cenab-i hilafet-i penahiye takdim kilmrmsdir.
... musarttn-ileylie hamidiye alaylanmn tesekkilinde gostermis ve gostermekde
olduklan ... aliyeye mukabil bizce sayan-i sukran olrnakla kendilerini en sarnim-ul-kalb tebrik
ederiz .
... musarun-ileyh gibi ruh-i cisrn ummet ... fa.rub ... efendimiz hazretlerinin boy le ... ,
hamiyetli fedakar bendesiyle vali ali vilayet Sun Pasa gibi bir alametin orada bulunmalan
diyar-i vilayetinin ikbal-i istikbaline bir rnesele ... oldugu icin ahalisi ne kadar iftihar etse
azdir.

***
Yunan krah hasmetli ... hazretlerine ... gunu olmak miinasebetiyle , .. esref cenab-i veli
nimet azrniydin tebriki ... telgrafname ali ... buyrulmus oldugundan cevaben izhar-t tesekkurat
edilmisdir.

***
Gecenlerde dersadeti ziyaret eden prenses ve prens
hakkmda ibraz edilen itafet .
aneden dolayi Alrrianya imparatoru hasmetli . .. hazretleri, veli nimet, bi .. . efendimiz
hazretlerine bir telgrafname ile tesekkur etmisdir.

***
Sehzade . . . devletlu bir han Alaaddin Efendi hazretlerinin
bahriye nazm pa~a hazretlerinin
Mustafa ve Mahmud Beyler
cavusluguna tayin buyrulmusdur.

. .. . .. penahilerinde ...
hazret-i padisahi

***
Faruk
ve halife
mza Allah
hazretlerinin
...... cenab, veli nimet
masaraf-1 tamiriye ve tavsiyesi
rutbe ... olrnakla resm-i kusad; icra edilmisdir.

kasabasmdaki rnescid-i serifeleri
buyrularak ... tamir ve ... rehin

***
Bu sene rnekteb-i bahriyeden cikan efendilere ameliyat gosterilmek uzere ... Mahmud
Selim ... humayunu tahsis kilmrmsdir.

***
Bulgaristan prensi Ferdinand nesr etmis oldugu bir beyanname de kamm esasimn on
dokuzuncu maddesine istinden mudurler reisi ... vekil ederek harice crkmis?
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(Sayfa 3)
Beyrut, Aka, <;in, Trablus,
,
ve
taburlan Mayis Rumi' de Beyrut,
Teblis,
Trablus, ... , ... ve . .. . .. taburda eylulde talim ettirilmelerine dair irade-yi seniyye cenab-i
padisahi seref sadrr olmustur,

***
... zafer
cenab-i padisahmm
sini bakmak uzere Beyrut vilayetinin
.
komisyonlar tedarik edilecek ifa-yi vazifeye fevkalade gayret etmekde olduklan
haberlerden anlasilrrusdir.

***
(Zamanm Tefrikasi)
<BiRBAKI~>
Ma-ba'd
-Hemsirecigim ac gozumt. Ne oldun?
-Asagi sofayi supururken

de gozlerim karanyor.

-Oyle ise eczahaneden bir ilac getireyim de rahatsizhgm def olsun.
-Kardasim zahmet etme gecer, Korkulacak hastahk degildir.
Kendini toplayan, kuvvetli kuvvetli soz soyleten hemsiresinin su haline Suleymen Bey
hayretde kaldrgi icin fevkalade merakim celb etdi ise de selamlikda misafirlerine sogukluk
vermemek uzere keyfiyeti belli etmiyerek selamhga cikti, isaret masasmda beklemekde olan
misafirler ile kadehleri ... eylemege basladilar.
Bicare Fahriye Hamm birden bire niye ducat oldugunu anlayamadi, gonlunde bir
izdirab-i ruhani, ... peyda olmus idi.
Nuri Bey'le muhabbeti ... bi hos kalrms olan Fahriye Hamm hie olmazsa temesa-yi
cemaline mazhar olmak, bununla beraber . . . vefasma dusmus gibi hayaletde bulunmak
umidiyle isaretle vakit gecirmekde olan misafirlerin oda kapisi onune gitmeye niyet eylemis
ise de ... gibi bir ... gibi bir perde mani olmakta idi.
Fahriye Hamm tahammul edemiyerek ve biraderi Suleyman Bey'i yanma cagirtarak
misafirleri sarki soyletmesini, fevkalede muztarib oldugudan bu vesile ile iztirabi def
edilmesini rica etdi. Suleyman Bey gayet sevdigi hemsiresinin sozunu red edemiyerek
muvaffakat eyledi ve hemen misafirlerin yanma gelerek sarki soylenmesi teklif etmek uzere
uzun uzadi mukaddimeler . . . ederek gil9 halle maksaduu anlatabildi; fakat iclerinde sarki
soylemeye ... gordtigil Nuri Bey'e dedi ki:
Ma-ba' di var.
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HA V ADiS-i HARiCiYE
Rusya'nm bashca limanlarmda mevcud bulunan
ahalinin ihtiyacatina
oldugu
cihetle yulaf ve m1s1T ihraci . . . . . . mensur oldugu ve . . . . . . feyz ve bereket gorulmekde
bulundugundan Mayrs'm nihayetde bugday ve Temmuz'un birinde cavdar ihracma musade
olunacakmis.
Papa tarafmdan Fransa kardinalarma hitaben nesr olunan ... umumiyede Fransa' da
zuhur etmekde olan uygunsuzluldann nezaretine
neset eylemekde oldugu
edilmisdir.

***
Rusya imparatoru hasmetli Aleksandir hazretlerinin Almanya'ya vuku'a gelecek
seyhatinden Almanya ile Rusya beynindeki munasebet-i ticariyenin islaluna ... olacagim
yaziyorlar.

***
Avusturya ve Macaristan imparatoru hasmetli Fransua Jozef hazretleri musiki ve
tiyatro meshur umumiyesini resmen kti~ad etmisdir ki bu suretde memalik-i ecnebiyenin
hareket-i ... sayesinde bu mertebeye vasili oldugundan izhar-i memnuniyet eylemisdir.
Imparator bu sergide ti<; saat kadar kalrmsdir.

***
Paris' de amele ve semendifer kongresi kusad edildigi cihetle kirk vekil hazir
bulunmus oldugundan
biri de amelenin gunde sekiz saat islemesidir.

***
Roma' da ... Ahmed cemiyeti ... etdigi bir konferansda meydan-1 muharebede en yakm
hastahaneye
naklinin . . . ., . etmek uzere Haziran' m otuzunda kti~ad edilecek musabaka
.
edene mukafat verilecekdir.
Bu mukafat Italya kral ve kralicesi cemiyete on bin frank gostermisdir.

***
... Almanya imparatoru birinci ... hemsiresi ... Aleksandir'm Nisan-i Efrenci'nin yirmi
ikinci gunu ... , vefat eylemislerdir.

***
A vusturya imparatoru ve ... hanedam hazir oldugu halde ... marasal ... ceginin namma
... edilen ... resm-i kti~ad1 gecen nisarun yirmi besinci guml icra edilmisdir.
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Esna-yi kusadda ... hazir oldugu gibi ... askeriye ve asker tarafindan icra edilen resmi
gecidden sonra sary-i hukumdariye ... eylemis ve fevkalade bir suretde alkislannusdir. Aksam
uzeri operada mukkemel bir tiyatro tertib edilerek ... ve vukela ve ... askeriye bulunmusdur.
"Imparator yasasm" sedalanyla ... tarafmdan istikbal edilmisdir,

***
... yerlilerinde mukkernel teknik bulunmak milnasebetiyle Fransiz askerlerini tehdir
eylemekde olduklan icin Senegal'den imdad ... intizar ediyorlarmis.

***
Fransa ve lngiltere mustemlekate ve Bulgaristan ... <lair itilaf-1 efkar eyledigi rivayet
etmekdeler iken devletin . . . esas maksadi esir ticaretini men eylemek arzusunda
bulunduklarmdan ... hareket etmekden baska bir sey olmadigma teyid ediyorlar.

***
(Sayfa 4)
Rusya impartoru hazretleri ... Granduk Aleksandir ... ahval-i sahiyesi ... memnuniyet
bir halde bulunmadigi cihetle Kopenhag'a seyhati ... kalrmstir.
Musarun-ileyh Granduk bu gunlerde ahval-i sahiyesi iyilige yuz tuttugu havadis ... dir.

***
Romanya kralicesinin
cekilmege mecbur olmustur.

ahval-i

sahiyesi keb ve ... eylediginden

... zatiyesinden

***
Bundan bir kac sene evvel
muharebede ... ser kumandanhgmda
edilecek ve bu heykel Yunan kadim
uzerinde ... heykeli bulunacak ve ...
insa ve sutunlar ile tezyin edilecekdir.

... Amerika ile ... Amerika beyninde vuku' bulan
ve ... reis-i cumhurlukda bulunan ... . .. bir heykel ...
mimarisine tatbik edilecegi gibi binanm onunde ve at
yuz altmis ve asasi yuz ... olarak Amerika mermeriyle

Bunun masaraf-i insiyesi bes yuz bin dolar tahmin olunmusdur.

***
Avrupa gazetelerinin rivayetine gore Prens , .....
Kontes Margaret ... nisanlanrmsdrr.
Muma-ileyh kontes

ve

buyuk kerimesi

Prens Herbert Do Bismark'm

1871 senesinde

...

vucud olmusdur.

KISM-1 EDESI

Magosa kalesi haricinde defin ... olan Katib Osman Efendi hazretlerinin . .. serifinin
canib-i celil ... hazret-i padisahiydm. Ahval olunan ... dair muhasebeci izzetlti Sadik Efendi
tarafmdan soylenen tarihdir.
Emr-i ferman ile memfir eyledi Sultan Hamid katib ... Osman Efendi dergahm cedid-i
heyeti hayret dili usak iken kalb gibi imar oldu
padisah hem
kerem-i sevketi
ikbalde her dem eylesin
Seid kudsiyan
eder. Rabb-ul-mecid
melikin aldi .
agusuna kainatda hukmunu
fevk-ul-mazid kadar dar
sefketi aldr cihan minnetine
rivayeti gorseydi ... terk eder. Cemsid tak ... yazdi. felek bu himmeti ta -eksik metin var··· ... hayret ... Kibns'm bir kosesinde sadik kulu kaside icre buldu pen9 tarihi ... cunku
mutallib ... evvel tam iki tarihidir. Kimi mahal kimi ciimlrsi penc mustefid.

KJSM-1 FENNi

Resimli gazete yaziyor.
Ma-ba'd
bir cihaz tasvir eylemisdir. Bu cihaz ameliyathaneler
icin lazun ve k§,_b-1 istimaldir. Fakat
kullamlmast gu9 oldugundan oralarda cihaz mezkur
yerine ... ati imaliyat etmelidir. Evvela madeni veya toprak bir tencere, bir kac sise bir de
izgara almah, sutii ahr almaz -hususiyle yazm- tehlikeli ... husulfine hidmet edecek olan ...
yokunune meydan vermemek uzere vakit . . . etmeksizin bu siselere doldurulmah ve agu
taraflannda . . . . . . olmak uzere bir senti metro kadar yere birakmali -siseler yalmz sutle
beslenecek
mahsus ise- 100&150 ~am silt ala bilecek ve saate olmah ki: bir o gunde
bu kadar silt kafidir, Bu gelir icin hazirlanacak sutluk konacagi siselerde her halde bir defada
bosalacak ve saate bulunmali siselerin agzi -eczahanelerde bulunan ... edilmis- pamuklarla
kapanmah; cunku bu halde siseler ismldigi vakit hararatle disan cikacak olan hava yerine
soguyunca daima safhava girer.

Iste bu esas uzerine dokunur

Iste hazirhk bundan ibaretdir.Gelelim imaliyata: Tencereyi agzma k:adar su doldurup
atese koymah, 1zgaray1 tencerenin . . . yerlesdirilmeli, sutle dolu siseleri de kism-i . . . su
dahilinde bulunmak uzere izgaranm uzerine dizmeli, suyu kirk dakika kadar kaynatmah. Bu
halde mezkfu su vasitasryla isman sutler de epeyce muddet 80-90 derece hararetde bulunmus
olur ki su suretle ... mikroblar mahv olup -eksik metin var- ve tasfiye icra edilmis olur.
Bu suretle ... olunan sutler hemen ... olumak istenilirse ya 30-35 dakika kadar
sogumak uzere birakilmah veya daha cabuk sogutulmak istenilirse siseler soguk suya
yatmlmahdir.
Bu ... ile tasfiye edilmis olan silt iii; dort hafta kadar -bir sey olmaks1zm- hafz
olunabilir. Mamafiye cocuklara verilecek olanlan iki gunden ziyadde dordti ... taze taze
vermek her halde ....
Siseleri bosaltirken pamuk tappayi cikarmak lazim degildir.
Goruluyor ki su usul faydahdir.
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Binanen-aleyh yakmda ... ederek beni besere pek buyuk hidmet edecegi mamuldur.
Surasmi de ilave edelim ki imaliyat . . . mikroplann hepsini mahv edemez; Cunku 100
dereceden ziyade hararete tahammul eden mikroplar da vardir. Fakat bu suretle en ... en
tehlikelileri mahv eylemis olur.
Mazhar

***
Balon Kazalari
Malumdur ki balon ve parasut ile icra olunan ... ve sukut tecrubeleri esnasmda bilhassa
Amerika'da vuku gelen kazalar gitdikce tedabir etmekdedir.
Bu defa nesrolunan istatik cedvellerinden birinde bu gibi tecrubeler esnasmdaki
kazalann da nevi ve
tayin olunmusdur, Verilen izahata gore 30500 balon tecrubesindeki
kazalarda on bes kisi vefat etmisdir ki bende dort kisi demekdir.

SAHiB-i iMTiY AZ
TUCCARBASI
HACIDERViS
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30 Sevval sene 1309

23 Aded

Cum a

(Sayfa 1)

ZAMAN
27 Efrenci Mayis sene 1892

10 Mayis Rumi sene 1308

iFM>E-i MAHSUS
Bir eserin kiymrt-i edebiyesi ancak muaheze ile takdir edilir. Su sart ile ki muahez yaz
o eserin bahs oldugu dakikaya vakif olrnah veyahud o eserin kiymet-i edebiyesi takdir etmek
rnaksadma ... bulunmahdir. Vakaen muaheze ne kadar kolay ise o kadar da ... ve ... badidir.
Bir eseri ... muaheze eden bir muahezevat; Sen bunu muaheze ediyorsun fakat; boy le
bir eseri vucuda getirmek kudretine haiz misin? Degil misin? Haiz isen eserini goster, degil
isen muaheze etdigin eserin ... latifesine vakif degilsen ki hakiki teslirn edelim denildigi halde
aceba ne gibi safsata ile cevab verebilir?
Cunku hak edilen iklim-i
duasmda bulunur.

yasayan insanlar her bir:

hakikat leman etdigi

Hak nedir? Baul nedir? Iste asi sayan-i dikkat olan bu mesledir. Batilani zahir olan bir
... tabir-i handesiyle bir duanin sihhatini gerek ... hak ve gerek erbab-i batilan isbat eylemekdc
israr eder, fakat; hakikatte ... edilirse bedihidir ki hak ancak ... basiretle gorulur yoksa
herkesin
bu nurdan
olmaz.
Bu sozlerimiz ihtimal ki ... hukukun ... cahsdigi hukfik tibbiye ... , ihtimal ki o hukuk
tibbiyeyi bu sozlerimzle butun butun ... eylemis oluruz.
Hukuk-i tibbiyeyi tammak yahud tamrnamak hukm-i vicdaniye ait oldugu icin bahse
luzum gormez.
Batilani zahir olan bir ... hakikatini isbat edenler iki kisimdir biri ... tefrik edememek
~anmdan oldugu halde safsata ile dige banl oldugu bilindigi halde ya ... sahsiyesini celb icin
veyahud maksadmm batilane husulini iltizarn etdigi icin isbata kalkisarak izhar-i hakka .,.
olur.
Garibdir ki bu ikinci kisminda olanlar bir . . . batilani bildikleri halde hakka sahib
olduklanm ... tereddut etmeyerek batih hak ile tevsif etrnek isterler.
Banh hak ile tevsif edenler

noksan olanlardir ki

hayvaniyetin

kemalidir.

... hayvaniyetin ... kemali insaniyetin mucerredir. Insaniyetin mucerredi degil,
cemiyet-i beseriyenin mucerdi degil, akvam-i urnurniyenin mucerrdi degil ... heykel kiyametin
... idir.
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AHV AL-i A.LEM
Bir devleti -tabir-i sahihle- bir cemiyet-i beseriyeyi tecdvuzat-i ecnebiyeden muhafaza
icin erkan-i siyasiye ve askeriye o devletin hismi bulunan diger bir devletin kuvve-i umumiye
harbiyesinin mukemmeliyetini muazene etmek ve o yolda hismuna galebe ile kuvve-i ...
icra eylemek funun-i askeriye ve siyasiyenin .. .dandir.
Zamamrruzda kuvve-i askeriye veservet-i maliyeyi nazar-i dikkate alarak muharebe
hazirlanmak mutlak ... hukmunde ise de hisima galebe etmek yalruz bu iki kuvvetin vucudiyle
mumkun degil belki o cemiyet-i efradmm fezail-i ahlak ile ... olmalan lazimdir.
Bir memleketde ne kadar kuvve-i askeriye ve servet-i maliye mukkemel olsa madem
ki o cemiyeti teskil eden efradm 'asab1 illet
ve madem ki o cemiyet-i efradi
ahlak ile .
... ... ... dir. Hem kotu olan bir kavme degil 'adi bir asiret-i cengaveramnm kahr etmek
mumkundur.
Bir muharebeye ki kuvve-i askeriye ve servet-i maliyeye magri.ir olarak tesebbus edilir
bir muharebeyi ki bu iki kuvvetin viicuduyla kazanmaga ... olunur.
Muharebenin neticesinde galibiyetden ziyade maglubiyet suphesizidir.
Avrupa derecat-i aliye medeniyete ... olmakda, kemalat-i ilmiyesiyle iftihar etmekde
oldugu halde sarki degil butun kuvve-i arz1 . . . .. . oluyor ki hakikate karsi mumkun olup
olmadigi sayan-: teffekurdur.
Romalhlar, iskenderler, Cengizler, ... , Timurlar zuhur etdi. Kuvve-i arz ... galibaneleri
altmda adeta
mertebesine getirmis iken devletlerini teskil eden cemiyetin fezail-i ahlak
ve kemalat-i insaniyesi ... oldugu icin payedar olamadilar da az zaman icinde sehretleri tarihin
en siyah sahifelerini teskile sebebiyet verdi .
... ... zuhur eden dtrvel-i ... bir muddet ... denilecek zamanda menderes olduguna
bakilacak olursa bir memleketin bir devletin ... ~am ... ahlak ile (Sayfa 2) ... berabet olmak
lazim gelir ki medeniyetin ii<;
olan akvam-i fazilenin .,. olarak bize birakildiklan eser ile
musbetdir.
Demek oluyor ki bir cemiyetin bekayi ~am kuvve-i askeriye ve maliyesinin ... degil
belki o cemiyet-i ... teskil eden ... ahlak-i ulviyesiyle ... olabilir.
Bir cemiyeti beseriyenin ... ki ahlak ... ile mulakat-i insaniyeti ... daha dogrusu ahlak-i
siyasiyle ... temsil etmisdir, ... yekdigerini ... etmekle baskasmm tecavuzune luzum gorulmez,
Ne hacet? Avrupa bu gunku gun medeniyetin
kemaline
ve-bilakis ahlakm
goruldukce ... icin en evvel nazar-i dikkati celb eden ahlak olmusdur .

.

... harbiye suret-i ... tebeddul etdikce bir zaman gelecekdir ki insanlar yehdigerine bir
, .. tecavi.iz edemiyerek italat ... mutehassis olduktan sonra galebe ancak fezail-i ahlak ile
mumkun olacakdir.
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HA V ADiS-i CEZiRE
(Hasmetli kralice hazretlerinin viladetinde)
(V uku' bulan senlik)
Gecen Carsamba gunun vakt-i zuhurda toplar atilarak kralice hazretlerinin viladetine
sehrimize ilan eyledi.
Aksamdan soma ahali kemal ... bu sehreyni icraya mubaseret eyleyerek bir takimlan
hanesinin tertibatiyla diger bir takirm da sehrimizin temasasiyla rnesgul edilir.
Tenvirata gekince belediye dairesinin her iki ... kanadil ile tezyin olundugu gibi bir
hayli Ingiliz bayraklan ... eylemis idi.
Ayasofya civannda polis dairesi ve bahcesi suret-i ... tenvir ... etmekde ve bir bando
musiki terenum-saz ... olmakda ve ahali beldeden bir haylisi burada gezinmekde idi.
Polis dairesine ... komiser Mister ... hanesi ti9 yuz ... kanadil tenvir olunmus idi,
Nizamiye hakimi izzetli Izzet Efend'nin hanesinin kapisi fener ve kanadil ile tenvir
edildigi gibi hurma dallanyla kanadilleri her iki canibi ... edilmis idi.
0 civarda tuccarbasi izzetli Haci Dervis Efendi hanesinde bir takim kanadil yakrmsdir,
Esraf memleketden izzetli Abdullah Nadiri Efendi'nin hanesi de keza kanadiller ile
tezyin edilmis idi.

(Sarayonu Civan)
Muhasebeci izettli Sadik Efendi'nin hanesi bir suret-i musa'sa'ada tenvir edilmis ve
kapisrru yan baslannda hurma dallan bulunuyor idi.
Muhakeme-yi
etmisdir.

seriyya emsaline faik yuzlerle

kanadillerle

donadilarak

ibraz-i ...

Bu civarda buluna bir k:raathanede tezyin olunmusdur.
Muftu belde faziletli Haer Rifki Efendi 'nin hanesi bir takim dallann arasmda .. . ve
kanadil ile kapisi ... edilmis idi.
Mekatib-i Osmaniye mudura izettli Huseyin Ata Efendi'nin hanesi kapisi bir suret ...
ve ... envai kanadil ile donadilrrus idi.

(Ba~ Mahalle Civan)
Hakim faziletli Huseyin Efendi'nin hanesi kapisi

ile donatilarak tezyin edilmis

idi.
Yine o civarda ( ... kulub) dort yuzu ... kanadil ile donadilmis ve ... etrafmda seyr
etmekde yolunmus idi.
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Gazinolar, lokantalar fenerler ile tezyin edildigi gibi calgi ve sarkilarla izhar ...
edilmisdir.

***
Vali asaletli ... hazretleri ge<;en Carsamba gunun ahaliye hirer hirer rneclis-i kavanin
odasmda kabul ederek rnesafece etmis ve resrni tahdirnirn yaver ... Mister ... icra etdigi gibi
luzumunda tercumanhgi ... Efendi ifa eylemisdir.
Vali hazretlerinin tertib etmis oldugu balo gee vakte kadar ... eyledigi icin layikiyle
malumati bu hafta nushasmda vermek mumkun olmarnisdir.
Ahmed Feyzi Efendi'nin taht idaresinde bulunan tiyatro kumpanyasi hademesinden
Ali nammda biri bir takim esyayi kiymetdar iskelede ... eylernesi uzerine taht ... almarak:
muhakernesi icra olunmka uzeredir.

***
Evvelce
haber vermis oldugumuz rnakenist Ibrahim Efendi'nin bahk pazanndaki
dukkanda icra-yi
eyleyerek rnaharet-i Osmaniyesini rneydan ... cikarmakda oldugundan ...
umurniye rnazhar olmakdadir.

***
Muhtelif ... kraathane meselesinin ekseriyet ile ... tarafdarlarm ikame eylemis olduklan
... uzerine gei;en gun ... muhakemeye giderek ... zabt edilmisdir.

***
Bahk pazanndak:i kraathanenin dukkani muduru Resad Bey'in muddet-i mukavelesi ...
bulunarak yak:mda devir ve teslimi ifa edecekdir.

***
Baf belde komisyonun vermis oldugu kara uzerine yine esnaf ... birinci simfdan olmak:
uzere birinciden on, ikinciden alti, ucuncuden uc silin .. . sene ahnmasma karar verildigi
cihetle canib ali vilayetden tadik edilmisdir.

***
Baf kazasi kaymakarm Mister .. . mezuniyetle
kumandam Mister
ihale olunmusdur.

.. . .. . vekalet etrnek uzere mevki

***
Tuzla beldesinin gecen doksan bir senesinde yedi yuz doksan iki lira u<; grus
makbuzan, ve bin otuz sekiz lira on bes silin iki grus ... vuku' bulmusdur ki bu halde iki yuz
kirk alti lira on dort silin yedi gurus ... zuhur etmisdir,

***
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Memelik-i ecnebiyede
hayvanat hukm-i ferma olan mahallelerle
mezburenin
envai hakkmda is bu 1892 senesi sehr-i nisammn yirmi dokuzuncu gunune kadar istihsal
olunan malumati
muharrir
nesri canib ali vilayetden emr buyrulmusdur .
. .. . . . . .. . . .. Ali imza olunmusdur.
Kaymakam mustesar vilayet
Heri Tomson
Lefkosa
Fi 29 Nisan sene 1892

(Sayfa 3)
Memalik-i ecnebiyede
hayvanathukrn-i ferma olan mahalelerle
mezburenin
envai hakkmda is bu 1892 senesi sehr-i nisanmm yirmi dokuzuncu gunune kadar istihsal
olunan malumati ... jumaldir.
Memleket

Mahal

Rusya

Rusya

Anatoli

Suri ye

Atina Vilayeti
ital ya
Rodos
Haleb vilayeti
Aydm vilayeti
Karaman vilayeti

Suri ye

Nev'i Maraz
Ayak ve agiz hastahgi
Zat-ul-cenab ve ellerine
(Bakad)
Humma-yi bakari
keza

Zat-ul-cenab ve ellerine
(Bakari)
Humma-yi bakari
... mevasi
keza

Fi 29 Nisan sene 1892 , .. tibbiye

F:C: ...

~UUNAT-1 OSMANiYE
( ... ) . . . teknesi kohnelesdigi icin yine o isimde olmak ilzere celik ve ahsabdan ...
usulunde imaline dair seref-sadir olan jdare-i seniyyehazret-i padisahi
bu
haline
konmak uzere bulundugu ve ard olan ihbardan anlasilnnsdir.

***
Bahriye imalat ve sanayi taburlanm kayd ve kabul olunan
emr-i ta'lim ve
tedrisinde musahade olunan tarakkiyatdan birir de tersane-yi
istihdam olunan erbab-i
sanayi oldugundan rivayet-i vaka'ya nazaran bahn sekiz yuz mevcudlu iki taburdan ibaret
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olan ... yakmda memalik-i rnahsurat ... osrnaniyenin her kosesinde ... san'at edecek ustadlann
yetisecegini memul ... add ediliyor.

***
... hizmetleri eden asakir-i mensude-i bahriyeden bir yedi yuz alti nefer ernre ve
... ihsan buyrulmusdur,

.

***
Saltanat-1 seniyye ile Karadag hiik:lirneti beyninde cani olan munasebet ve ... takviyesi
19m ... vali harnaset .:. sadetlu Abdulerim Pasa hazretlerinin Karadag prensi hazretleriyle
mulakat eylernesine dair seref-sadir olan irade-i seniyye hazret-i padisahiye tevfiken vali
musarun-ileyh ... beraber vapura rakiben Karadag hududuna ... eyleyerek Aleksandra
adasmdan ... yedi kit'a top atilarak resrn-i selam ifa olunmusdur .
... iskelesine ... saltanat seniyye sefiri erkan-i harbiye rniralaylanndan izzetlu Ahmed
Fevzi Bey Efendive prensin eda-yi handesinde Musyu Yanko ... ve prensin ... rnernurlarmdan
binbasi Tevfik Efendi ve ... zabitamndan Musyu ... ve Karadag muftusu faziletli Mustafa
Hilmi Efendi tarafafmdan istikbal olunmuslardir.
Vali-i musarun-ileyhin ugradigi kasaba civanndaki ahali enva-i yemislerle ...
olunmusdur.
Seferathaneye vasil oldukdan sonra Karadag hariciye muduru resm-i hu~ ... ifa eylemis
ve ertesi gun elbise-i resrniyyelerini ... prens hazretlerine mulakat icin gidilmisdir;
Prens nisan-i imtiyazi ve heyet-i mudiran osmani ve ... nisanlanm hamil olduklan
halde resm-i kabul icra edilmis bu vesile ile de ... kudsiye cenab-r padisahi yad ve ... kilmisdir.
Prens hazretleri ... ziyafet-i resmiye ve hususiye keside eyledigi gibi ahali tarafmdan
fevkalade alkislanrmsdir.
Vali-i musarun-ileyh hazretlerinin hududundaki icrat ... den bahs edilerek fevkalade
tadir kilmrms, Gerek kendilerine ve gerek ma'betindeki erkana Karadag nisanlan i'ta
edilmisdir .
... Karadag reis ... iade-i ziyaret icin ... gelmis ve vali-i musarun-ileyh ile erkan-i
vilayet ... islam ft huristan ... ahali sureti layikada istikbal eylemislerdir.

***
Atina muftusu faziletlu Sadik Efendi 'nin maas-i sehrisi yedi yuz elli gurusa ...
olunmusdur.

***
Bin sekiz yuz ... cedide ve ... cebhane on iki santimetrelik dort kit' a top ve rezak ve
muhimat-i mukemmele hatta ... gonderilmisdir,
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Eskisehir de arfun-saz hamaset aoln asakir redfe-i sahaneye aid olmak uzere mezkur
kasaba esraf ve mu'atberatmdan ... Beyzade Haer Mustafa Bin ... himayetden elli Osmanli
lirasi sarf ederek heyet-i miikemmel bir bando musiki alet ve edavati celb eylemisdir.
Muma-ileyhi asakir-i sahaneye olan muhabetini isbat eyledigi icin hakikaten sayan-i
takdirdir.

(Zamanm Tefrikast)
<BiRBAKI~>
Ma-ba'd
Sizin tabiat-i seriyyeniz var. Lutfen bir gazel soyler misiniz ?
Vaka' ... soyler isem de husn-i ... olmadigim icin musikiye asina degilim, Bizim Halil
Efendi'nin guzel sedasi vardir. Arzu ederseniz bir sarki gecsin.
Halil Efendi'ye dedi ki:
-Siz soyler misiniz?
-Soylerim fakat Nuri Bey ... bir kac beyit soylerse,
Halil Efendi'nin bu teklife Nuri Bey'in hissi sairlerden oldugunu bildigi icin kapidan
girerken vuku'a gelen ahvali ne yolda tasvir edecegini okunmak, kalbi ne cihete ... oldugunu
anlamak meksadma ... idi.
Bu ... sarki dinlemege hazirlanmakda olan Fahriye Ham isidiyor idi. Halil Efendi'nin
hie bir teklifini red etmeyen Nuri Bey su manzumeyi soyledi:
-1Ta cikdi semaya ah ft zanm
Hicram aceb ... etmek
Mumkun mil gonul ... etmek
Gayenle zaif ve zulfikanm
Sevdami benim tiken etdi.
Gozler suzerek yakar ciham
... sebeb nedir revaru
Tahrib ediyor yazik cenam
Cellad-i nevin ... etdi
Tezyid ediyor cefayi hala
Add etdi beni esir adma
-2Bir mest ... a~kma dondum
Bu kadar ki bana enis hatir
Imdad yetis sarab ...
Askile hazan ... dondum
Ma-ba'd1 var.
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(Sayfa 4)

HA V ADiS-i HARiCiYE
ispanya' da butce komisyonu tarafmdan tanzim edilen layihada bashca varidat olarak
...... olan ... uzerine vuzu olunan resminde bes milyon ve mustemlikat mahsulatma vuzu
olunan fazla resmide iki milyon
ve ... mahsus fazla resmide dort milyon ve ttitiin ...
tebdil-i sekil ve heyetinden yedi milyon fazla varidat hasil olacagi soylenmistir,
Bu komisyon yirmi milyon kadar fazla varidat husule gelecegini temin etmisdir,

***
Fransa adliye nazmf ) ve ( ) .. .lerinin
ruhaniye1erinden dolayi vazifelelerini
suistimal etdiklerinden ... add ederek sura-yi devletde taht-i muhakemeye aldiracakrms,

***
... oyundan biraz evvel zuhur eden harikden oyuncular ile seyircileri korkutmusdur.
Bu suretde oyunculardan alti nefer telef ve yetmis nufusu yaralanarak bir takimlannm
da yuzleri yanrmsdir. Bu hasar bir milyon dolar tahmini olunuyor imis.

***
... reis-i vukelasmm ellinci sene-i devriye memuriyeti olmak munasebetiyle Almanya
imparatoru hasmetli ... hazretleri tebriki ... bir mektup yazrmsdir.
Bu mektubda musarun-ileyh reisin ehliyet ve kabiliyetini tasdik ile cermanya hukumet
... arasmda munasebet ... nin devam-i ceryanma yardim etmis oldugundan bahs ederek tebrik
eylemisdir.

***
Frankfurt'daki ... bankasi ... firarda bulunan ( ... ) in nerede bulundugundan veya tutub
getirlebilecek olana u.9 bin mark mukafat vaad etmisdir,

***
Avusturya adliye nazmmn ithamma parlementoda gen9 ... tarafmdan vuku bulunan
teklifin reddi hakkmda ( ... ) tarafmdan dermiyan olunan ... kirk bir reye kansi iki yuz sekiz rey
ile kabul olunmustur.

***
Avusturya imparatoru Fransiz Jozef hazretlerini gecen sene . . . Sirbistan krah
Aleksandir'm ziyareti uzerine imaparato musarun-ileyhin Arsiduk Albirt'r Haziran'a iade-i
ziyaret icin ... edecegini rivayet ediyorlar.
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***
Yunanistan'da yakmda icra olunacak
tarfdannm mevk'i-i takviye edecegi rivayet
ediliyor ise de ekseriyet ... ihraz edemiyeceklerini zan ediyorlar .
... firkasmi d-Cu;ar-1 maglubiyet etmek uzere kirk sairenin karanndan oldugu cihetle
yeni heyet-i meb'usenin ... mevki edemiyeceklerini rivayet ediyorlar.

***
Fransa reis-i cumhuru fehametli ... hazretlerinin Londra'ya azimet edecegini rivayet
etmekdeler ise de bu rivayet simdiki halde tekzib olunuyor.
italya reisi vukelasi ... bahren-i vukela ile bu bahren fazlma dair bir makaleyi
gecenlerde meclis-i mebusane takdim eylemisdir.
Bu bahren-i vukelarun baslica
maliyeden
oldugunp zamanen anlatrrusidir.

KISM-1 FENNi
Hukumet tabi'iyeden elektrik bahsinin son elli-altrrus sene zarfindaki
funun ve
sanayinin ... istifade bahs olmus idi, Ahiren ilim heyetince ba'z ... muskilenin haline bu ...
sayesinde muvvaffakiyet hasil olmudur
den " "un 1810'da Londra'daki elektrik
eemiyetinde icra etdigi ticari-yi esas itihaz ederek bu
" ... " nammda bir zat ... gerek ...
etrafmdaki hareket-i yovmiyesinin ... ziya ve hararet olan semsden ... eden kuvve-i
elektireginin tesiriyle hasil olabilecegini .. . is bat etmis ve bu ha:lde semsden ceryan eden
seyyale
sems etrafmda teskil edecegi ha yeti de sekilen gostermisdir.

BALON CUL UK
Bir ba:loncu "ihrcat-i cedide" nammdaki Fransiz gazetesinin ... idare ve kabul olmak
edasiyla ... etdigi balonun tecrubesinde bulunmak iein davet etmis ve icra edilen tecrubede
balonun .. . ve nuzuh ve istenilen tarafa . . . pek kolay oldugu gorulmusdur. Y alruz havaya
mukavemet edip etmeyecegi henuz ... ve tecrube edilmemisdir. Bu ... camii' ... anlasihrsa
oteden beri balonlardan istifadeye mani' olan noksan bir taraf olmus olacakdir.

***
Muhasebeci izzetli Sadik Efendi tarafmdan gelen ... -namedir.
Canib-i cenab-i celil ... hazreti padisahiydm tanmirati icrabuyrulan Magosa kalesi
haricindeki ... han ... dan ... Osman Efendi hazretlerinin ... serifesine soyleailen tarih-i edebi
kismma derc bururuldugu kemal-i ... ile gordilm.
Fakat mezkur tarihin tertibinde bazi ... dolayi ihtara mecbur oldum. Soyle ki; Birinci
mtsranda ( emr-i fermamyla) yazilacak yaymm emr-i ferman ile yazildigi ve ikinci misramda
( ... ) yazmak lazim gelir iken ... yazrldigi ve ikinci beyitinin ikinci misramnda (kalb ... gibi)
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ibaresinde
ile
oldugu ve -U9-Unc-U beyitinin ikinci misramda ( Said) ibaresi
Seid .
yasildigr gorulmus. Halbuk:i bu gibi tarihlerde kucuk bir ... buyuk bir hitab-i calib olmasma ve
hesabimn dogru zuhur etmesine ba'is oldugu ernr-i tabiidir. Cunku birinci ... nam ... ve

ucuncu beyitin ... yer ve tarih oldugu ve altmci beyitin birinci misramda ( ... ) makrmma kadar
. . . yazildigi cihetle burasi dahi manay1 vaziyetinden . . . edeceginden lutfen mumkun ise ...
buyrulmasim temeni ederim. Evvel babda emir u ferman efendimizindir.

SAI-liB-i iMTiY AZ
TUCCARBASI
HACIDERViS
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7 Zilkade sene 1309

24 Aded

Cum a

(Sayfa 1)

ZAMAN
14 Efrenci Haziran sene 1892

22 Mayis Rumi sene 1308

iFADE-i MAHSUS
-Arapca siir yazilm1~t1r.Amir-i beser ne kadar
ki ile
mesafesi ancak bir andir. Hani babarmz? Hani
ceddimiz? Her biri, hakkm agusunda kalmis, her biri ... ademe gitmis. Salus degil belki ismi
unudulmus!
... ki cemiyet-i beseriyenin hem mahisi hem hamiyesidir. Ve halen nufus-i kesireyi
mahr eder. Kalanlarm da ... vehimesini bildirerek ... eder.
Yalmz insanlar degil kainat-i ulviyye ... pence-i kahiranesinden ... eder. Velev ki o ...
dehset ... tahminimizin haricinde ciksm!
Bir baba ogluna hatta bir hukumet ,ahalisini ... sed cekmek icin ... gosterir. Ahlakiru
islah icin ... gosterir itikad-i vicdanmm ... icin ... gosterir, onunla ... eder, onunla ... eder.
Cemiyeti beseriye bundan buyuk illet-i terbiye ne olabilir?
Mudahele-i zahire soyle dursun vicdanen bir kere dusunmelidir ki ... vucuda getirmek
ne kadar kolay ise vucuda getirdikten sonra ... tahammul etmek o kadar gticdur.
Su ahlak, batil itikad,
hakikat,
dunyasmdan mecalinle ... rna'ruz olur.

, kalbe calib muretibleri bir gun gelir ki ef'al

lnsanlar muddet-i hayatmda kah kayra kah serre alet olurlar. Hayra alet olanlar
arkalannda birakdiklan hayir ile yad eder, etmis oldugu hayra bedel-i mukafatuu sahibinden
ister. Serre alet olanlar ise ihtiyar etdikleri ... arkada birakdiklan hem cinslerinden ... olarak
gozleri bir pismani ile acikda kahr da serlerinin mukafati istemek kabul olur mu? Cunku onlar
mukafat-i merazat ....

AflV AL-i A.LEM
Duvel-i muazzama ve hukumet-i sairenin bu sirada ahkam-i siyasiye hariciyenin ...
ugrasmayi birakarak umur-i dahiliyeleriyle istigal etmekdedirler.
Bu istigal vucuda getirilmis bir isin terakkisine sarf-i fikir olmayib ahval-i maliyenin
rehin ... azime olmasi ve bundan ... heyet-i vukelamn tebeddulu gibi sufmatdan ibaretdir.
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Sarifiyatm varidatdan fazla zuhur eylemesinden dolayi onunu almak ozse lazim gelen
tedabir aciliye muracaat olunur ki bu tedbir acilde vukelanm tebeddulunu ... oluyor.
Vaka' tedbirinin saye-i amam altma girmekle
mazhar olmak mumkun ise zaten
bir tarafdan ... gecen masarafat-1 askeriye ve diger tarafdan ... ~an icin sarf edilen ... azime

oyle tedebir-i mukemmele ittihaz ile islah eylemek ne kadar gu9 oldugu dusunulurse ~oyle
olsun boyle olsun demek abesdir.
igti~a~at maliyenin zuhuriyle tebeddul-i vukela vuku'na sebebiyet vermisdir ki bu
tebedulle islah umur-i maliyeye muvaffakiyet hasil olub olmayacagnn gosdermek miimkiin
olamaz.
Yuananistan'a iki ... muhalefenin birbiriyle ugrasmasi Yunanistan't ne gibi kahba ...
etmek lazim gelecegi ... tahatturla anlasihr.
Bir tarafdan ... ve bir tarafdan .. , bulundukca idare hissine devlet ve ..... -. memleket
icin birisinden gorulen zararm telafi ... icin digerine muracaat eylemek Yunanistan'da hemen
adet hukmine girmesidir denilir. Hata edilmemis olur.
. .. Avrupa . . . siyasinin memnuniyetini sevk zamanla . . . ziyade ikisab etmis oldugu
cihetle ihraz muvaffakiyetiyle istihsal-i riyaset edecek olursa Avrupa ... siyasiyenin
memnuniyetini celb edecegi memul ediliyor.
Vak'aen riyaset-i umurda bulundukca meslegi takdir edildigine nazaran islah ahval-i
Yunan icin sarf-1 iktidar eylemesi iktiza eder.
HA V ADiS-i CEZiRE
Hasmetli kralice hazretlerinin viladeti olmak munasebetiyle Degirmenlik muduru ...
Fedai Efendi hanesini bir suret ... tezyin ederek izhar-i sadumam eylemisdir,

***
(Sayfa 2)
Bin sekuz yuz doksan sensesi ... kanunun bin sekyuz doksan iki sene-i ... smi
temmuzun birinci gunu mevki' icraya konulacagi cihetle asaletli vali hazretlerinin emriyle
mustesar vilayet kaymakarm Mister Heri Tomson tarafmdan resmen ilan edilmistir.

***
Zabtiye Suleyrnan nammda birinin malik oldugu koyunlanm coban ... marifetiyle
Karpaz' da otlatilmakda iken cobam ve havada ucan bir kartah beklemekde oldugu koyunlann
on tanesine ... isabet ederek yakrrusdir.
Bu hasar ... oldugu esnada devrin zencinin agzmda bulunmusdur.

***
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Leymosun kasabasi sakinlerinden ibniye ustahgryla bir kac seneden beri istigal
etmekde olan Haci ... Turk sanaatla bir hane icar etrnis ve alt katda bir dukkan ... ederek alts
veris etmekde bulunmus iken gecen gun mezkfir dukkanda uyudugu esnada kasa ates alarak
dukkan esyasi fena halde istigal etmis, Bu sirada belde katibi Raif Efendi ... ederek hukttmete
ihbar-i keyfiyet etmisdir.
Polis mulazzimi Nairn Efendi mukdar Kafi zabtiye ... ederek ve ... zabit yirmi ingiliz
askeri de gelerek itfa-yi harike sarf ... gayret eylemislerdir.
Bu harikede esya kamilen
bulmamisdir.

olmus ise de hamd olsun nufusca zai'yat vuku'

Itfa-yi harik emrinde erbab-i hamiyetin gostermis oldugu gayret hakikaten sayan-i
takdirdir.

***
Kralice hazretlerinin viladeti olmak munasebetiyle vilayet asaletli .. . hazretleri
tarafmdan memurin ve ... memlekete tertib etmis oldugu balo gayet sa'sah olmusdur,
0 aksam balo saat alaturka iki bucukda kusad edilerek vfili hazretleri elbise-i
resmiyesini labis ve ... yanmda oldugu halde ... istikbal eylemis ve mesrubat ... ve ... ile ikram
edilerek ve mukemmel bir sofra ile yemek verilerek saat sekize kadar ... etmisdir.

***
Haer
eylemsesinden ve refikleriyle leyalen ve musellahan
Haci
otuz yedi
kecisini ... Salih Karabeslik ve Aleksandir ve Irkoni ve Yorgo ... ve .. .
sirkat eylebilerek
bulundurdugu merkebden
Muhammed Ali bu kere sebilleri tahliye edilmisdir,

***
Onumuzdeki Pazar gun bir muddet her sene iskele'de ku~ad olunan panayir bu sene
onumuzdeki Pazar gun kii$ad edilecekdir.
Bu panayma sehrimizden ve cezirenin her noktasmdan bir cok ... ve tuccar gitmisdir.

***
Cezirernizde sicaklar hukmunu icraya baslarms oldugu cihetle bu sene fevkalade
sicaklar devam edecegini memul ediyorlar.
Hamal olsun mezruatda feyz ve bereket gorulmekdedir.

SUUNAT-1 OSMANiYE
Devlet ebed-i muddet Osrnaniyenin ceride-i resmiyesi takvim ve ... nazn ve dahiliye
mustesan utufetlu Resid Bey Efendi hazretlerinin mezkur cerideyi husn-i idare
edernernesinden ... edilrnis oldugundan takvirn ve ... ve idaresini ... edilmisdir.
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Mustesarliga rutbe
hazretleri tayin buyrulmusdur.

ve sura-yi devlet azasmdan utufetlu Ahmed Refik Bey Efendi

***
Yuzbasi ve mulazim rtitbelerinde bulunan zabttanm maaslannm tezyidi icin irade-i
seniyye cenabi padisah-i seref-sadir olmustur.

***
Dorduncu ordu-yi humayun ... devleti Zeki Pasa hazretleri suvari hamidiye alay .. , .,,
teskil etmek uzere Mardin ve Musul cihetlerine azimet etmisdir,

***
Paris'de ... ve ... mekteblerinde tahsil uzere bulunan ... Osmaniyenin
Paris' de lisan tahsiliye istigal etdirileceklerdir.

... tatiliyede

***
Musyu Ivan ile Azeryan Efendi'nin tevhid ... dair vermis olduklan layiha sadrazam ve
yaver-i ekrem cenab-i padisahi fehametlu, devletlti Cevad Pasa Hazretleri'nin taht-r
riyasetinde olmak uzere tesekkul eden komisyonda tedkikat ... bulunulmakdadir,
Rivayet-i vakaya nazaran layihanm mundericati ekseriyetle ... kabul olmak derecesine
gelmis iken hazine ... sahane nazm utufetlu Portakal Mihail Efendi tarafmdan ... dermiyan
olunmusdur.
Bu ... neden ibaret oldugu anlasilamarms ise de ... umumiye ile layihamn mundericati
kabul olunmak ihtimalatdan bulunmusdur.

***
Lisan mektebinin
baslanilrmstdir.

dets cedvellerine

Arabi' ve Farisi dersleri ilave olarak tedrise

Simdiye kadar bu dersleri ilave edilmemesine ... etmemek elde gelmiyor.

***
Aksa-yi ... makam ... hilafete gelerek enderun humayuna ... buyurulmus olan cinli
Ismail ve Sadik Efendiler .. . agasi Hac1 Halid Efendi refakatine verilerek canib . .. . ..
edilmislerdir.
Muma-ileyhin yol masraflan hazine

J ••

sahareden tesviye buyrulmusdur,

***

Izmir' de ... mevkinde bu sene at kosusu icra edilmemis oldugundan insan kosusu icra
edilmek uzere oldugunu Izmirde cikan ... Hikmet Gazetesi yaziyor.
Mukafati ise birinici kosuda birinci cikana bir saat, ikinci kosuda birinciye bir ... ,
ikinciye bir avci bicagi, ucunct; .kosuda birinciye av tufegi, ikinciye tuhaf bir sey
verilecekmis!

***
(Sayfa 3)
Bab-i zabitiyede polis memurlarma tedris edilen usul muhakemal cezireye ve ceza
kanun-name humayunu ile vezaif zabitadan kirk nefer polis memuru bu kere sehadet-name
alrmsdir.
Hamdiye suvari alaylarmdan milli asireti reis ibrahim Pasa'run asireti halkmdan teskil
eylemis oldugu u9 alaym birine ihsan buyrulan ... resm-i teslimi icra olundukdan sonra bu
husus icin canib-i halil ... veli nimet azamiyeden kudsiyet ... olan berat-i alisan ... fevkalade
ile okunmusdur.
Berat-i -alisan okunmasmi miitakib Diyarbakir valisi devletlii S1m Pasa hazretleri
tarafmdan su nutuk ... irad olunmustur.
-Efendiler! Sunuf tebaa-yi ~ahaneyi boy le bir rayeti mukaddese eline ... Osmanh nam
ve tin van celilini kemat ... ve ... ile takdis eylerim.
Bin
umumiyenin temin istikran icin humayun ile bu akd eden matbu' mesru'
... veli nimet bi-muntemiz emir-ill- ... ile ma'mur variyet-i mubareklerini daiman mensur ve ...
buyrsun.
Su ... azimi teskil eden ... ummet hakikaten bahtiyar etmisler, Biz de bahtiyanz ki
boyle bir cemiyet ... arasmda bulunuyoruz.
Nur ... hukumet siyaseti kesif ederek her gun bir ... harika ibraziyla zat-; humayunlann
ilme sevdiren bu buyuk padisaha bende has olmak az bahtiyarhk degildir.
Ey Osmanh dilaverleril Bu bahtiyarhgm kaderini biliniz. Hani altm etmek sanmdan
olan feyz-i nazir-i padisahi bak:samz nasil husn-i tesir.
Ga.yet parlak bir istikbal beraat-i istihlal olan su rayet-i ikbali .... hamasetinize ... eden
buyuk sultan Abul hamid Han'm buyuklugunu goruyorsunuz.
Boyle bir padisah ... penahm ... humayunlannda
arslanlara bir is midir?
Sizde en buyuk adamlann evlad ve
dehset olurdu?

can feda etmek sizin gibi arslan oglu

ki vaktiyle

seyranelerinden kulub a' da

Bu gun boyle cihan hayran eden o hamasedin varis-i sahihi oldugumuzu ... nazar-i
istihsammiz olan .,. askeriyeniz isabet eder.
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Buda sizin icin bir buyuk ser kadar babasmm varis-i fezaili oldugunu isbat etmeyen
na-halefidir.
Sultanm seniyy-i ebed-i muddetin kuva-yi askeriyesini ... , sevketini tesbid eden su
hamidiye alaylanrun teskilati veli nimet bi-mtintehiz sevket ... Efendimiz hazretlerinim sair ...
muvaffakiyeti gibi Osmanh tarihinin en parlak sayfelerini tezyin edecekdir.

***
Siz de madem ki bu alaylarm musseslerindensiniz

sizin de ifa-y; narnnuz icin bu

seref

ve ... kafidir.
Zira musseselik seref oyle bir serefdir ki ancak muesses olmakla kazamhr.
Bu serefin en buyuk hususu da dorduncu ordu-yi humayun
padisahmuz bende has
... tedbiri devletle emel-i mukaddese hazret-i padisahiyi
husule ~etirmege
kusur
etmemislerdir.
Bu ebed-i acizde
hazret-i sehriyan olarak bu gun Diyarbakir valisi
devletin .. ,
... ve ... hulundugum cihetle pasa-yi musarun-ileyh hazretleri su mavaffakiyet eelilerinden
dolayi hukumet-i senniye namma olarak ahnan tebrik eylerim.
Hemen Cenab-i Hak cumlemizi amal-i humayun hazret-i padisahrye muvaffak hizmet
... muvaffak hizmet ... muvaffak buyursun.

(Zamanm Tefrikasi)
<BiRBAKI~>
Ma-ba'd
Elhanla ebeddir hemen ....
Etdikce ola nigah-i hayret
Kalbimde
minnet
ister de diler hayat-i vuslet
F eryada sezayr ya kafi
Doldur gulerek sarab nabi
Gelsin ki dilek sefa ve tabi
Pur dilbere dil temayyul etdi
Eda-yi bedende ruh-i teni
His eyliyorum nefesde onu
Bilmem ki neden tega:fiil etdi
... eden felege bilmem
Zencir zuluf sanlsi feryad
Y ok mu edecek beladan azad
Iste bu da bir bela-yi bi-dar
... biri tahammul etmem
Derlerse bana bu halle mecnun
Ve ille olurum su lutfe memnun
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Nuri Bey su manzumeyi okuyunca Halil Efendi kendini tefekkurle unutdu. Ctmku
Nuri Bey'in hie bir sun yok idi ki Halil Efendi vakif olmasm su manzumenin
muhteviyatmdan zencir-i askm ... oldugunu anladi bu esnada Nahid Bey'in de cehresi
tebeddul etmis idi.
Halil Efendi'nin

etdikce

kanunu ... bir ttitun desturu kesfesine

bu meselenin

Halil Efendi icin hukumede birer

.

idi.

Hani sarki soyle teklifini eden Nahid Bey balmumundan mesni bit' heykel hayret
kesilmis Nuri Bey kendini galib etmis idi. Suleyman Bey ise halden haberi yok.
Halil Efendiye sarki soylemesini rica ediyor idi.
Ma-ba' di var.

HAVADiS-i HARiCiYE
Danimarka krah ve kralicesi hazretinin ellinci sene-i devriye izdivacilan olmak
munasebetiyele tertib edilecek senliklerde prens ve . . . ecnebiye kral ve kralice hazretlerini
tebrik edecekleri gibi Fransa reisi cumhuru fehametlu Musyu cenablan bir takim . . . latife
mesaran-ileyhe kral ve kraliceye gondereceklerdir.

***
Gecen sene Rusya' da zuhur eden ... ve ... dolayi zahire ihraci taht memnu'yete almrms
ise de bu sene feyz ve bereket gorulmekde oldugundan menu'yet bir dereceye ... edilmisdir.

***
Rivayet-i vakaya nazaran semal Iimanlarmdan zahire ihraca baslamlrms ise
limanlannda yalmz on ihrac edilerek mukabelede bugday almak ittihaz edilmisdir.

***
Sebebi ise un degirmenlerinin eski haysiyetini muhafaza olup yoksa degirmenciler icin
bir faideyi ... olmayacak imis.
Japonya' da meclis-i mebusane verilen bir ... Rus lisam tahsili mecburiyet altma
ahnnus (Sayfa 4) oldugundan Rusya' da bir hayli muallim celb ve istihzar edilmesi mamul
ediliyor.

***
Almanya imparatoru hasmetli Vilheyim hazretleri
olmusdur.

***
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on bes gun kadar misafir

Mesnukatda . . . usulunun
ingiltere kabul etmisdir.

esas ittihaz edilmesi hakkinda

dermiyan

edilen teklifi

Sair devletlerinin bu teklifi kabul etmesi memul oldugunu raivayet ediyorlar.

***
Macaristan taicaret nazn ... ... cenazesi resmi icm sarfi lazim gelen ... canib
hukumetden itasi hakkmda bas vekil tarafmdan dermiyan edilen teklif irtifak . . . ile kabul
edilmisidir.

***
Alamanya imapratoru ... birinci .. ,. namma ... prens ... taradmdan bir heykelin esas1
vuzu olunmusdur.
Bu sirada Almanya cihan .. .sinden gelen bir 90k zair hazir bulunmusudur,

***
Portekiz hukumeti tarafmdan akd olunacak istikraz hakkmda Ingitere'nin Londra ...
ittilaf hasil olmus olduguna , ..... ytizde bes faizle mevki ... cikanldikdan sonra gumruk
varidati karsihk gosterilecekdir,

**'*
ingiltere devlet fehimesi mustemlekatinda . . . otesinde gay et sedid bir firtma zuhur
ederek hasrat-1 azimeyi ika etmis .... alt yuz kisi helak ve kirlarda bin kisi kadar mecrfih oltnli~
ve bir 90k ahali acikda kalmisdir.
Mezrfiatm ... tel if olmusdur.

***
ital ya krah hasmetli . . . hazretlerinin birligine azimetleri siradmda imparator ve
imparatorice hazretleriyle Italyanca
etmek arzusunda oldugu cihetle mtrsarun-ileyh
jmaprator ve imparatorice italyanca
etmek uzere simdiden tekellume baslamislardir.

***
Yunanistan'da bu sene icra olunacak
mevki'-i iktidara gelmesi memul ise de fark1 saire muhalefenin tefrika-i ma'lumesiyle muma-ileyhin riyaset-i umura gecmesi pek de o
kadar memul olunarruyor.

***
Iran' da Meshed' de kolera zuhur etmisdir fakat bu kolerada vefat ... oludugunu rivayet
ediyorlar.
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KIS;M-1 EDEBi
Hayret
Bir aksam ustu kaleye ... cekilmis aram bir koseye oturmus idim.
Gonlum yetimane, mahzun, goz yaslanm garibane bir ha1lde -umidsiz bir a$1gm ...
yuzunden akan goz yaslan gibi- dokuluyor idi.
Vucudum bir hale gelmis idi kiguya kuvve-i rmknausiyeye maruz olmus yahud kuvvei berkiyenin ceryanma . . . olmus da herkeste kuvvet yok, fakat; her adimdan .. . cikryor
zannetmekde idim.
Sernaya bakdim gunes guruba baslarms; bir suretde ki ... feyzi olan hayal ... nebahatia
hayvanatm uzerinden hirer hirer cekmege, kanat uzviyeyi feyzinden mahrum etmege baslarms
idi.
Agaclar tesir-i nesim ile haram-i tabi'iden kesilmis, kuslar bullundugu dallarda guya
yatip kalrms, insanlar bir sukut-r ... dalmis idi.
Semayi bir renk
olmus, guya ki hun-i hamiyet-i numune ibret olmak uzere kuvvei ... semaya ... etmis idi. Bu sirada gunes birmagrunun ikbal-i kemal-i zevali bulmasi gibi
gurub etdi. Gurub etdi de ortahgi bir karanhk bir dehsetle mest-i rnukemmel gibi kendinden
gecmis de -kuvve-i akliyemde cehaletle ... ictima'i etmis gibi- hie bir cihetde imale rabrta
edemiyor idi.
Dehsetin hissiyatima ol,an tesiri temadi edemiyoruk. Kendimi toplamaga basladim.
Fikrim biraz yerine geldi uzere .. . .. . temsil etmek uzere hareket edecekdim ayaklanm
hareketden mahrum, bir suretde ki vucudum merkez-i cazibenin umud ... nokta ... olmus de
hareket ... hissiyat-1ruhaniyem ... olmak sanmda degil idi.
Bir ah .. . ile feryad edecekdim dinleyecek yok! ... kalbiyemi soyleyecekdim.
Soyleyecek cok! Kim dinler?
Bir de kendimi ... halden kurtardrm. Gordum ki hakk-i kademimi teskil eden cezire ve
... bir ... ferdi imis !
Hayret!
KISM-1 FENNi
Verem
Verem illet-i mudhisesinin ... muhtelife ile sirayet eyledigi ve hele bir hane dahilinde
bulunan ... biri ... dtl9ar olacak olur ise ... daha cabuk sirayet eyledi ki malumdur. Fak:at bu
defa ParisIi doktor ... tedkikatina ... tahta kahleleri dahi verem illetinin sirayeti tnucib olmakda
imisler. Tabib muma-ileyh bu babdaki ... ve teskikati hakkmda i'ta'-y1 malumat eyledigi
sirada verem illetinden vefat eden bir cocugun bir kac ay sonra diger kardasi da bu illete
tutuldugunu ve bunun da sebebi evvelce vefat eden cocugu isirmrs olan tahta kehlelerinin
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bilahire bu cocugu da isirarak illeti adeta birinden digerine asilanus olduklanru dermiyan
etmek'tedir.

SAHiB-i iMTiY AZ
TUCCARBA$I
HA~IDER.Vi~
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NOT: Bu nushanm ilk sayfasi okunamaz bir durumdadir.
10 Efrenci Haziran sene 1892

(Sayfa2)
olta ... uzere bir kayik yansi icra edilmisdir.

Birinci oltada Mister .. .'nin ... oldngu kayik eyilirmis ve ikinci oltada keza eyilirilmek
uzere iken bir durgun havaya tesaduf eylemesi uzerine oldugu mahalde kalrmsdir.

***
... gecen Pazar gunu Leymosun'da

in'kad eyleyerek

bes madde

... fasil

eylemisdir.

'***
Gecen bin sekiz yuz doksan bir senesinde ... eden baran rasadhanelerde kayd edilmis
oldugundan ne~r~lunan resmi bir istatistikde Lefkosa'ya 10038 parmak nuzul etdiginde
olmusdur.

***
Tuzla hastahanesinde gecen 1891 senesinde yuz altmis ui; lira bir silin sekiz gurus ...
ve keza o miktadarda makbuzat vuku' bulmusdur.

***
Gecen doksan bir senesinde Kibns'in varidat-1 hakikiyesi iki yuz on yedi bin yuz
altmis bir lira on bir silin iki gurusa ... olarak yuz on dort bin yedi yuz doksan alt lira masaraf
muhimine ve yuz on iki bin yedi yuz kirk iki lira sekiz silin masaraf-i hakikiye vuku'
bulmusdur.

***
Bahr-i Ahmer'de vak'i
Kibns
beklenilmek uzere bes gun karantina vuku'
edilib edilmedigine dair malurnat-1 resmiye yokdur.

***
~UUNAT-1 OSAMNiYE
Ispanya ... hukumeti kralice Kristin hazretlerine kral on ti¢tincti Alfons hazretlerinin
viladeti olmak munasebetiyle canib celil-ul-menkaib hazret-i padisahiydm tebriki
telgrafname humayun ... buyrulmusdur .
... musarun-ileyhe tarafindan telgrafla izhar-i teskirat edilmisdir.
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***
Donanma-yi zafer ... humayuna luzumu olan buyuk caydaki toplann imali icin insa
edilen top fabrikasma ... esya dersadete vasil olmusdur.

***
Harem-i Serif cenab-i peygamberinin Kabe cihetindeki ... kudsiyet rnedanna haricen ...
diyar-i asre ... nin hazine-i ... cenab ... den icrayi tamiri hususuna irade-i seniyye hazret-i
padisah-i seref-sadir olmusdur.

***
Asakir mensure-i redife talimden bahm ... edilmek uzere hasaddan evvel bir mah talim
eylemleri icin her sene yuz doksan bir neferinin cem'i ve diger seneden ... faidesinin usul-i
ittihazi ve bu hususdaki Ievazimat askeriyenin istihmali icin her sene yuz bin liranm daire-i
askeriyenin masaraf-i umumiye sirasmda tasrifiyle sarfi hususuna irade-i seniyye cenab-i
padisahi muhabbet
olmusdur.
Makam ve alay ser-askerince htikm-i alilinin infazma baslamlarak ordu-yi humayun ...
azarmn teblig edilrnisdir.

***
Ser-asker,, zafer peyker, devletlu utufetlu Riza Pasa hazretlerinin ... Ziya Bey'in
ertugrul alay mensfir ... nefer kaydi hususuna irade-i lutf-r iade, cenab-i padisahi seref-sadir
olmusdur,

***
Hicaz' daki kuva-i
etmek uzere
nizamiye taburunun birinci ve ikinci bolukleri
Atina ... vapurlanyla Selanik' den hareket etmislerdir.

***
Asakrr ... ve bahriye yuz baslannm maaslan dort yuz ve yuzbasi vekillerinin -U9y-Uz elli
ve mulazim evvel maaslannm -Uc; yuz ve mulazim-i sanilerin iki yuz elli gurusa ... hususuna
irade-i seniyye cenab-i cihaniyam
ve olmusdur,

***
Izmir ve ... aram-saz ... suvari ve piyade ... zafer
cenab cihandanmn hastahga duc;ar
olanlann tedavileri icin izmir' de bir hastahanenin teris ve baslanmisdir.

***
... hazret-i padisahi sadetli Ahmet Celal Aladdin Pasa hazretlerinin
Hamm Efend'nin kerime-i muhteremleriyle ... cemiyetleri icra krhnrmsdir.
Cenab-i Hak tarafma ... buyursun.
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Misirh Fatma

***
Sah-i Iran sehametli Nasreddin Sah hazretlerinin
canib haicaza gitmak uzere dersadete ... eylemisdir.

... zadesi Haer Abdul hasan Han

***
Trablusgarb' da hendek kapismda belediye tarafmdan insa edilen bir bah ... kogusun
insasi vasil ... olmaga ... edebileoegi kadar asker ikame edilmisdir.
Ankara'da buharla tahrik ... eylemek uzere insa edilen on fabrikasinm imal etdigi
mukkemel-i dakikden pisirdigi gayet nefis ve has ekmek otuz paraya satilmakda oldugunu
Ankara gazetesi yaziyor.

NOT: Eksik metin var.

(Sayfa 4)

1 Efrenci Temmuz sene 1982

... etmistir.
Zat-i ... -... olan bir takim 'adi adamlar kendi mesleklerine sevk icin fena harekete
tesvik eyledikleri azheru min-es-semsdir. Soz eski imanm sozudur.
Iste ben gozle gorulmemis olan ... nm vekiliyim, hen onun agziyla bu ciheti ihtar
ederim.

***
Mizac-1 kudiyet-i imtizac cenab-i halife-i azami ve veli nimet ... dair nesr-i ... ile zat-i
sami ... azamiyi ... dar etmegi ... gazete sahibi ... imparatorun emriyle birlikden tard ve ...
edilmisdir.

***
Alman ya imparatoru ile Rusya imparatoru beyninde . . . de vuku' a gel en mulakatda
ta'am esnasmda Car hazretlerinin Alamanya amiralligini ihraz eylediklerinden sereflerine
idare-i ... eylemeleri uzerine Car hazretleri ayak uzere kalkarak Fransizca irad eyledigi
nutukda kendisinin husn-i kabul edilerek ihtiramat gosterilmesi bais-i tekirat olduguna ifade
eylemistir.
Esna-yr ziyafetde Almanya imapratoru hazretlerinin
Aleksandir, sol tarafmda Granduk Nikola bulunmusdur.

sag

tarafinda

***
Bahr-i

nam-i mahalde gayet cisim bir hicr-i semavi hubfrt etmisdir.
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imaprator

Bu tas denize nuzul etdigi nokta dort sazenderin oldiigii halde iki sazen ... bahirden
yuksek oldiigii gorulmusdur,
Esna-yi hiibutda gayet muthis bir seda ve adeta hareket-i arz his olunarak ... bahir bir
mesafe azimeye kadar kopuk peyfi etmisdir,

***
Rusya' da bu sene yagmurlann
oldugu resmen ilan edilmisdir.

kesretinden dolayi mahsulatm pek feyz ve bereket

***
Yunan krah hazretleri Atina'ya
tebeddulunu memul etmiyorlar.

daha avdet etmeyecegi

Musyu deliyaru meclis-i mebusanda
riyasetinde Musyu Kostanopolu bulunacakdir.

mevcud

cihetle heyet-i vekaletin

olmayacagindan

firka-i

muhalefe

***
Rusya'nm Avrupa cihetindeki bes aver levasi icin ikiser hafif batarya teskili icin
imparator hazretleri bir emirname ... etmisdir.

***
Suret-i icrasi tesrin-i evvel ibtidasmdan itibaren olup bir suvari topcu bataryeleri
mevcudundan dokuz nefer ve alti at tenzil edilmisdir.

***
Fransa bankasmm hazinelerinde mevcud nakid on dokuz milyon iki yuz kirk alti bin
frank ... eyledigi icin simdiki halde nakid mevcude bir milyar dort yuz altmis alti milyona
belig olmusdur.

***
Fransa cumhuriyeti fehimesi ... isti 'mal etmek uzere bir ... insaa etdirecektir.
Bu ... yuz kadem ... da on sekiz kadem arzmda cekdigi su, on sekiz yovmi ve saatde on
mil kat edecektir.

***
Hatt-i lraniye'de: Meshed'den verilen habere gore zuhur eden koleradan yomi yuz
yirmi neferden sekizi vefat ediyormus.

***
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Bombay'da Semiyagar sehrinde bir ha:fta zarfmda koleradan bin alb yuz nufus vefat
etmistir,

KISM-1 EDEBI

Ey ecram-i sema! Halikinizde izhar-i isk icin mi

icra ediyorsunuz? Bazmiz
munire bazmiz muztenir olmaniz acaba umit ile yese bir han ibret gostermek mi istiyorsunuz?
Bu hareket-i mumtemadiyeniz suphesizdir ki ... kemaline secde-i ... dir.
Siz hareket .. .inizle uc; iska oruc etmek icin mi sema ediyorsunuz? Gunes etrafmda
hareket-i duriyenizi icra ediyorsunuz. Tevhid icin mi ictima'ih cahsiyorsunuz?

Ey munur ve mustenir! Y ani ey hursid-i azimet ve ecram-i ulviyet-i mahlukat
semaviyye oldugunuz icin dua-yi ulviyyet sizin icin zaruridir. Ne kadar ulviyseniz ki sizin her
birinize asaghk, yukanlik itlaki sahih olarmyor.

'

Ey feza ve ... .nihayet yok denilirse ... olur.
Fakat; ... ! Agus-i ulviyetine aldigm bu kadar icramm biz bir mikdanm goruyoruz,
Halbuki goremedigimiz daha ne kadar gunesler, gokler var.
Bunlan ... bize ... olmamak icin bundan buyuk bize lutuf olamaz! Ah ulviyenin bize ne
kadar takat-fersadir! Mumkiin olsa da senin haricinde bir nokta bulunsa icrammi seyretmek
gonlu ne gibi ihsas eder, ne gibi hayretde birakir?
Su kadar ki ulviyyetini .temasa edecek goz ister, ey kevekeb! Siz hareket-i duriye ile
gunese karsi tekrib etmek deki satenizin esbabi nedir? Y oksa arzdaki pevaneye temsil etmege
mi calisryorsunuz?
Ey hursid-i azimet! Nurunu arza aks etdirmek icin kevekebi kendine maruz tutmakliga
sebep ne? Y oksa ... ile ... alan vatam tenvir ve bu vesile ile butun kere-i arzi ifaza etmek
istiyorsun degil mi?
Hamil . . . ve . . . olan vatana senin de muhabbetin, senin de tanzimin var ki envar-i
feyyazane-yi ... etmek ~anmdan degil. Ey hursi-i azimet ve icram-i ulviyet vatana ne kadar nur
sacarsamz, ne kadar feyz verirseniz vatan da mukabele-i balmisal olarak size nesr-i kudsiyyet
ediyor.
Esbab-i hilkatmizdan haberiniz var mi? ... ediyor musunuz? Asir ... tavir etmek lazrm
haberiniz yok, tazviriniz ... ise ben size soyleyeyim diyenleriniz denildikden sonra dtlstmtmuz
ve hem de dusunmelisiniz! Sizin halk olmamza sebep iste o vatandir. 0 vatamn halk
olunmakligma sebep ... , .. , ise ... sa'sa'a endaz tulu' oldu.
Galib

SAHiB-i iMTiY AZ
TUCCARBASI
HACIDERYiS
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