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GİRİŞ

•

Dünyada milyonlarca insan yaşamaktadır. Bu insanların bağlı oldukları yüzlerce
Devlet vardır. Bu devletlerden kuşkusuz tarihe yön veren, tarihin akışını değiştiren az sayıda
devlet vardır. Bunlardan birisi de Türk milletidir. Bir çok devlet kurmuşlardır. Dünyanın dört
bir yanına dağılmışlardır. Bu dağılımda Kıbrıs'ta payını almıştır. Buralarda yaşayan
soydaşlarımız, gerek kendi ada topraklarındaki gerek dünyadaki gelişmişlerden haberdar
olmak için dünyanın bir çok yerinde uygulanan gazete çıkarmışlardır. Kıbrıs'ta çıkarılan ilk
gazetelerden olan Kıbrıs Gazetesi hem Kıbrıs'tan hem de Dünyadan haberler vererek halkın
bilgi ve kültür seviyesini yükseltmektedir.

Tüm gazeteler gibi Kıbrıs gazetesi de insanların birbirinden haberdar olmasını,
dünyadaki siyasi gelişmeleri, bilimsel çalışmaları, edebi eserleri ele alarak okurlarını
bilgilendiriyor ve dünyayı bir nevi küçültüyordu. Aynı zamanda bulunduğu zamana ışık
tuttuğundan tarihi bir belge niteliğindedir. Biz araştırmacılar da gerek Kıbrıs'ın gerekse
dünyanın o zamanki çeşitli gelişmelerinden haberdar olmak için geçmişimize ışık tutar
nitelikteki bu gazeteyi inceledik
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ÖN SÖZ

Kıbrıs Gazetesi adından da anlaşılacağı üzere Kıbrıs'ta neşredilen ilk Türkçe
gazetelerdendir. Bu gazete haftada bir defa Pazartesi günleri yayımlanmaktadır. Haftalık
olarak yayımlanan Kıbrıs Gazetesinin 286-296 sayılarının (Arap harflerinden) Latin
Alfabesine aktardığım bu eserde Osmanlı Devletinden, devletin o dönemdeki halinden,
sıkıntılarından Girit meselesinden, Kıbrıs'ta

gelişen olaylardan ve dünyanın çeşitli

devletlerinde gelişen olaylardan bahsetmektedir. Kıbrıs'ı, Kıbrıs halkını ilgilendiren çeşitli
ilanlar da bulunmaktadır. 1898 yılındaki yani I. Dünya Savaşı öncesi olayları da içeren bu
eser tarihimize ışık tutmaktadır. O dönemdeki olayları zaman içinde gelişerek ele alır.

Gazetenin dili ağır, Arapça ve Farsça tamlamalar oldukça sık kullanılmıştır. Cümleler
çok uzundur. Bazı cümleler bir paragraf şeklindedir. Bazı imla hataları da bulunmaktadır. Bu
yüzden okurlarından oldukça fazla şikayet mektupları aldıklarından da bahsedilmektedir.
Ama yine de tarihimize Kıbrıs Tarihine ışık tutması bakımından önemli bir eserdir.

Araştırmalarımızda bizlere yardımcı olan ve bizlerden desteklerini eksik etmeyen
sayın bölüm başkanımız Yard. Doç. Dr. Eftal ÖZKUL ve sayın Dekanımız Prof. Dr. Bülent
YORULMAZ beylere teşekkür ederim.
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(Pazartesi)

21 Şevval Sene 13 1 5

Yedinci Sene

Aded: 289

KIBRIS 1310
(Şimdilik haftada bir defa neşrolunur.)
Mart Rumi Sene

<Siyaset, edebiyat ve fınundan bahseder>

14 Mart İfrenci Sene 1898

İFADE-Yİ MAHSUSA
l\tahallil\türacaat

Şeraat-i iştira
Lefkoşe için bir seneliği beş şilin

İdarehanemiz Kıbrıs ceziresinde

cezire dahilinde Osmanniye için posta

Lefkoşe şehrinde Saray Önü

ücretiyle beraber bir seneliği kırk sekiz

Meydanında daire-i mahsusedir.

kuruştur.

Umur idare ve tahririye için sahib-i

Osmanlı posta pulu dahi kabul olunur.

İmtiyaz namına müracaat olunur.

(Nüshası bir kuruştur)

Gönderilen evrak gazeteye derh
olunup olunmamasından matbaa
mesul

olamaz.

İlanatın

bahr-ı

satırından iki kuruş alınır.
<<Şimdilik Haftada bir defa neşrolunur>>

İFADE-İ MAHSUSA
Devlet denilen heyet-i ictimaiyye beşerriyen herhangi bir madde hakkındaki efkar-ı
mahsusun tamamıyla anlayabilmek için hükümetin resmi evrakıyla maruz-ı efkarlan bulunan
evrak-ı havadis münderecatının tetkik ve mütalaası kafi değildir. Her bir memlekette kuvve-i
icraiyyenin heyet-i mücessemsi bulunan hükümetten başka- hiç olmazsa "suretle" reu-numa
olan efkar-ı umumiye bulunur. Ekseriye işbu "suret"in biri heyet-i idarenin lehinde, diğeri
dahi aleyhinde olur. Bazen ise suretin ikisi de hükümete gayrı muvaffak görülüyor. İkisinin de
hükümetin lehinde bulunduğu enderdir.
Fakat hükümetin böylesi bahtiyarlığa iftahar edebileceğinden bu son şevk-ialel umum
hükümetler tarafından iltizam olunmağa şayandır.
Fırka-i malumanın birine istinaden hareket eden hükümet o fırka ile maen ekseriyet
hasıl etmiş olur.
Fakat her bir memlekette ekseriyetin yanı başında bir de akliyet vardır ki ekseriyete
menakalb için önünde her daim ihtimal kapısı açık bulunur. Binaen aleyh bir memleketin
ahval ve temayülat-ı umumiyesine kesb-i vukuf etmek arzusunda bulunan hükümet
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ekseriyetin efkar ve amalinden başka bir de akliyetin mekasud mültezimesini

dahi nazar-ı

tetkikten geçirmelidir.
Malum olduğu üzere Memalik-i Mahruse-i Osmaniyye'de

iki fırka-i siyasiye mevcud

olup bunların biri idare-i hatıranın muhafazası efkar-ı cedide dedikleri ıslahat-ı dahiliyye
taraftandır.
Edvar-ı sabıkada osmanlı hükümdarları

hiç bir vakitte müsteklan

fırkanın birine

istinaden hareket etmemiştir.
Cennet-i mekan Sultan Aziz devrinde hükümet

merhum müşar-ı aleyhin meylü

arzusuna tabi iken Sultan Murat Hazretlerinin pek az devam eden müddet-i saltanatlannda
hükümet efkar-ı cedide fırkasına mail olmuş ve hala serber aray-ı hilafet-i islamiye ve hars-ı
saltanat Seniyye-i Osmaniyye-i
muhafazasını

Sultan Abdülhamit

iltizam eden, fırka makbulce

Han cilvesinden

görülmeğe

beri idare-i hatrının

başlamıştır.

Hele şu yakınlarda

hükümet büsbütün bu fırka tarafına dömüştür. Lakim hükümet nazarından dür olan (Efkar-ı
Cedide)

fırkası bil-cümle

takımından

erbab-ı ilm ve marifet

mürekkeb bulunduğu

sırada fırka-i meskurenin

keabi cemiyetinin

en ileriye gelem

cihetk hükümetin ahmal ve temeületinden

efkar-ı mahsusesini

meskut-ı anlı bırakmaya

bahs olduğu

gelmez. (idare-i

hazineyi haliyle muhafazaya çalışan) fırka ile hükümetin efkar-ı hükümetin asarıyla hükümete
mensup evrak havadisinin münderacatından müsteban bulunur.
Halbuki akliyet-i mutebere teşkil eden fırkanın efkar-ı çoklarınca meçhul gibidir.
Bunun için fırkay-i meskurenin

meseil-i

cariyenin

en mühmi bulunan

Girit meselesi

hakkındaki efkarından bahsetmek münasip görünmüştür.
Girit'i müstekil bir imaret şekline koyarak Yunan kralının oğlu prens Jurji Giride Vali
mutlak taayyün

etmek hususunda

başta Rusya olduğu halde yalnız Avusturya

dahil

olmayarak ve Almanya bi taraf kalarak Dul-i Muazzama tarafından edilen kıyam ve ısrar
Hissiyat-i İslamiyeyi bizar ve hanedar ediyor,
Girit'i kurtarma için binlerce adam milyonlarca akçe telef edildi.
Halbuki

kurtarmak

istediğimiz

o dünya

diğer

.

cezireyi

dul-i meşar-i

aleyhim

Yunanistan'a ilhak etmek istiyorlar.
Vaktşiyle devlet-i Osmaniyenin tamamiyet-i mülkiyesini iltizam eden devletler şimdi
güya sulh ve mesalemeti
bulunan

muhafazaya

Rusya'ya alehimizde

Rusya'nın

gayret ediyorlarmış

istimak vesile

olacak

diyerek tamamiyetin

silah makamında

düşmanı

tutulmak

üzere

Girit hakkındaki Salif-i beyan teklif ve takbini terevvüç ve Bab-ı Aliyi tazyik

ediyorlar. Velhasıl ahval o derece tebdil etmiştirki istihet edecek bir dost görünmüyor.
Şimdi Bulgaristan'daki

Fesad-ı Cemiyetleri dahi boş gösteriyor.
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Makedonya'yı,

Bulgaristan'a

ilhak etmek için ıslavları ittihat ve kıyama davet

ediyorlar. Bunun üzerine bütün Balkan hükümetleri Muvazaneyi şaşırtmak için hepsi birden
Zuhurat ve ihtimalata karşı hazırlanmaya başlıyorlar.
Diğer taraftan Afrika' da bulunan bütün islam hükümetleri

Mahvolup

gidiyorlar.

Hamiyesiz kalıyorlar. Fransa, İngiltere, Almanya bu hükümetleri parçalayıp memeliklerine
ilhak ediyorlar. Biz hala taanni ile Avrupa devletlerinden istimdat ile iç görmeye çalışıyoruz.
Sanki Avrupa Osmanlı Devletinin vücudunu iltizam eden varmış gibi ümitler besleniyor.
Nihayet!
Bizim için çare-i necat ve selamet bilumum ümit-i naciyye-i Mahmudiyyeyi kıyama
davet etmekle hasıl olacağına artık şüphe kalmadı.
Bugün Girit elden çıkarsa Makedonya

gürültü çıkaracak,

Rusya da derhal baş

gösterecektir.
Millet-i İslamiye bu zat-ı sefaletten bezmiş uslanmışlardır. Bunlar için makam-ı hilafet
azimadan bir işaret kafidir.
Müslümanları

gaflette

bırakmak,

seday-ı

dehşet

engizlerini

çıkarmaya

müsade

etmemek hifaki büyük gadru günahtır.
Lehistan kadim

ü

kavı bir devlet-i muazzama ikan tahrikat ve efsadat-ı ecnebiyye ile

düşar olduğu gavail-i indi politika ile izale etmek teşebbüsünde bulunduğu için harita-i
alemden silinmiştir.
Devlet-i islamiye-ı osmaniyye şekil ve binası cihetiyle dünyada emsalı na-mevcud bir
heyet-i müteyyene ve celiledir. Devlet-i islamiyye Yıldırım Bayezıt Han Hazretlerinin devr-i
kahramanesinden beri Avrupayı işgal eden alem-i nasrettinin bir çok tecavüzatına düşar olmuş
idiyse cenab-ı hak kainatın asar-ı asliyesinden olan azim bir sahıl kıyası gibi her vakit Reşat
dalgalarım darbe-i celadetle mahır u perişan etmeğe muvaffak olmuştur.
İşbu metanet-i şerif ruhaniyet-i islamiyye ile cemiyyet-i osmaniyyeden neşat etme bir
harika olduğuna şüphe yoktur.
Tarihe bir atıf-ı nazar iddamızı isbata kafidir.
Devlet-i ebed müddet-i osmaniyyenen ibtidat-ı zuhurundan feth-i Konstantiniyye
kadar meydana getirdiği asar cetvel ve kuvvetde şanı kesilmiş muvaffaliyatı beşeden
ma'duddur. Bunlar hep gayret-i cihangirane islamiyyeye manzum olan hamiyyet-i sedakat
pervarane-i osmaniyye asar celilesidir.
O gayret ve hamiyyet feth-i Konstantiniye' den sonra dahi hududa sığmayıp bir hayali
müddet daha galyanda kalmış ve devlete gerçekten hududun ne demek olduğunu unutturduğu
gibi Asya ile Avrupayı boya havf u dehşet içinde bıraktırmıştı.
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Ahlak-ı Asliye-i Osmaniyye bazı esbabdan naşi ihlal olunmayıp baki kalmış olsaydı
Satvet-i Osmaniyye hangi diyarlarda arz vücut edeceğini tahmin etmek kabul olamazdı. Fakat
1500 senelik sefahat ve sui ahlak olununca ahlak Hamide-ı Osmaniyye sui tesiratından
kurtulamamıştır.

Daha Hazreti Fatihan birinci hilafı bulunan Bayezıt han Saltanatının ilk ve

son ayamı selamet-i devletin istinatkahı bulunan askeri ve hüsn-i idare ile mükellef olan
erkan-ı

devleti

tefrikaya

düşünecek

zamanındaki Konstantiniyeye

vukuat

almaya

meydan

vermiştir.

İmparatorlar

mahsus olup Osmanlılara yeni sirayet etmiş iş bu hastalık

mürur ettikçe hükmünü artırıyor ve cemiyeti-i Osmaniyye yi bilinmez bir hale getiriyor.
Şehani Osmaniye daima serhat de bulunmak hasbıyla Erkan-ı emrine sirayet eden bu
beladan azade kalıp Levayı Şevket ihtivayı Osmaniye

yi daha nice yıldan üzerlerine

gözetmişler ve şark ile parbta nice memalik dahil-i hududi İslamiye eylemişler ise de emir ve
erkanın hissi bekadı selesede emniyet kalmadıktan

başka hariç söz dahi bazan ecnebi

memaliki sırasına geçmiştir.
Lakin hamedan-ı Saim-i hamd emniyet-i naciye-i İslamiyenin mahiyet-i medniyesi
olan gıbta-i bahş iktar olmadı.
Osmanlılar

sadakat ve hamiyeti

askeriyenin

şeceat vebasaleti

Osmanlı ahlakının

temizliği ahalinin kaneat iteat ve metaneti bakidir.

HAV ADİS-İ MAHALLİYE

Bir müddettenberi teşrifine muntazır bulunduğumuz reis ül faziletli Veciyye Efendi
Hazretleri geçen Perşembe günü tuzlaya kudemanhada-i selamet-i iclal ve öğleden sonra kale
haricinde

mütehhazan

ve

ahali

tarafından

istikbal

olarak

Lefkoşe'ye

muvasalet

buyurmuşlardır. Cenab-ı Hak kendilerini devlet ve millet uğrunda hidmet-i hayriyye ibkasına
müyesser ve tevkifat ilahiyesine mazhar buyursun.
Vatandaşlar!
Mekteb-i idadimize devam eden bikes ve fakir şakirdanımızın tahavvünü ihtiyaçları
zamanında ianede bulunmaklığımız için geçen hafta çerimizde görülen birkaç söz bildiğimiz
gibi semere-i hüsne husule getirdi.
Geçen Cuma gecesi üzerinde "maarif-i iane sandığı" ibaresi yazılı olan ufak sandığı
gördür. Her birimiz - muhabbet-i musavi iktidar-u muhalefet "kavl-i hakikat beyanınca on
para, yirmi para, bir kuruş verdik. Bilirmisiniz o ufak sandık ne büyük fayda hasıl ediyor?".
Yalnız bu hafta bir defa da bir liradan fazla para toplandı. Bir senede altıbin kuruş
tahmin ediyorduk. Halbuki haftada bir, ayda dört lira hesabıyla senede kır sekiz elli lira, yani
sekiz dokuz bin kuruş kadar bir meblağ hasıl olacağı zahir oldu.
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Keselerimizden verdiğimiz o bir kaç paranın noksanı bize göründü mü? Haftada bir
kere bu kadar vermekle ilerede de görünecek mi? Şüphesiz ki hayır fakat o birkaç para
sayesinde ittihat ve sebat ile devam ettiğimiz halde evlad-ı vatanı ihya edeceğiz.
İşte bu az para ile hayır işlemek yoludur. Öyle ise sebat edelim. Şimdi maarif-i iane
sandığının ne yolda tessüs ettiğini hikaye edelim. Geçen Çarşamba gecesi darül ittihadda
mütehhizan ve muhteran beldeden mürekkeb bir cemiyyet davet olunmuştu.
Darü'l İttihad Reisi Mesvud Efendi Zade Rafetlü Derviş Efendi bir nutk-u irad ederek
maarifimize olan ihtiyacımız ile, mekteb-i idadımızı devam eden fıkra evlad u vatanımızın
ianeye derece-ı ihtiyaçlarını bilmukayese işbu evlad u vatan için bir sandık açılmasını ve
idaresine kafi bir reis ile dört aza ve dört tahsildarın intihab ve taayyününü cemiyetten teklif
etti.
Teklif vaka-ı ittifak ara ile kabul olunmakla sandık derhal açıldı, ve idaresine memur
faziletli Müftü Efendi hazretlerinin

taht-ı nazarat fazilanelerinden

mürahhası İzzetli Mahmut Sadık Efendi Hazretlerinin

ve Osmanlı

evkaf-ı

riyaset-i Reis Mumi ileyh Efendi

hazretleri işbu tessüs-i hayrın isabetini müesser bir kaç sözle beyan ve malum izzetlü Ali Rıza
Efendi dahi bunu tekid ve itiyan ederken sonra faziletli Müftü Efendi hazretleri tarafından bir
duay-ı belig irad olunmuş ve cümlesi emin-i hün olarak cemiyyet dağılmıştır.
İsminin müsemmasına muvaffaki böyle bir emir-i hayra delaleti ile eşkar olan borçlu
olduğumuz teşekküratımızı arza mesareat ederiz.
Mekteb-i idadinin esasen musi bulunan ve ceziremizde nam-ı alis lisan-ı sıtayış ve
muhammetli yad olunan hala Beyrut vilayet celbelesi taibi faziletli Atullah Efendi hazretleri
cürnle-i inayet ve hamimat maarifperverilerine

bir kere mekteb-i mezbure devam eden bikes

şakirdanın mektebe mahsus elbise ile enseler için mahallice para

döğüşü

verildiği mesmu-i ali

fazilaneleri olunca derhal ianeye iştirak buyurarak bu suretle de ahali islamiyeyi kendilerine
medyun-u şükran ve daimi dua hün olmuşlardır.
Haşar-ı alyhin işbu latif ve afet-i mekteb mezburun aid olan şakirdanına tebliğ ve
tebeşşür olundukta bu masumlar yekizban olarak "lütfi var olsun eder ihsan ihsan üstüne"
mısramı güyan-ı zeban ve temadi ömrü afiyetleri duasını in-i samim-il kalb-i isabargah rabb-i
menan almağa şitaban olmuşlardır.

MUHARRİRAT
(Karilerimizden biri tarafından)
fi 23 Kanun-i Sani sene 313 tarihiyle müruh bir mektub taraf-ı acizanemde
idarehaneniza gönderilmiş mail-i münderacı ise riyaset-i tahririyesini deruhte etmiş
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olduğumuz Kıbrıs gazetesinin irsali hususunda yazılmış ve senelik abone bedeli olan kırk
sekiz kuruşun mukabilinde kırk sekiz kuruşluk posta-i osmani pulları tarihi yukarıda beyan
olunan mektup içinde gönderilmiş ise de bugüne kadar bir cevap veya gazetenin
gelmemesinin neden ileri gelmediğini beyan buyurulmasını istirham eylerim Hifa ki acizleri
gibi bir kunduracı parçasının neftasından güç hal ile ayırıp da mütalasıyla şerefyap olmak
ümidiyle idarehanenizin erkan-ı mükedderete isal ettiğini nokta-i aczimle tarif edemem. Bu
mektubumla dahi huzur-u alilerine müracatım sevgili ceridenizin mütalasıyla kesb-i mübahat
ve o suretle taltuf-i alinize mazhariyetim-i tekid ederim. Bununla beraber gönderilecek
ceridenin memalik-i şahaneye duhulü memnu-ise postahanede bulunup gönderiliyor ise
kabulümüzdür ve bu yolda gönderilecek gazetenin ismini daha kaç kuruş almak için ederse ilk
posta

ile

göndereceğimize

emin

olunuz

ma-hasıl

açık

ve

kapalı

gönderip

gönderilemeyeceğinin beyan buyurulması ve gönderilecek ise esbab-ı mucibesinin beyanıyla
bizleri teserrür buyurmanız ricasıyla işbu arizacığımı nazargah kabul edebenelerine tevdih
eyliyorum efendim.
Kıbrıs

Sahib-i mektubun abone bedeli ile beraber aldığımız günden itibaren gezetemizin
muntezamarı irsaline mübaşeret eyledik. Adem Vesulü hakkında bir sebep beyanında veyahut
sebebiyeti anlamakta aciz kaldık. Postahaneler hakkında şikayeti muntezaman yazdığımız
makaleleri bir araya getirsek bir cilt kitap teşkil edebilir. Lakin ne faydaki tesiri görülemiyor
bir kunduracı nafakasından ayınpda mütalaasını arzu ettiğimiz bir gazeteyi alamazsa buna
karşı ne demeliyiz? İnsaf1 Tarafımızdan yapılacak muamele gazetemizi alamayanlara
mutrifen ve bir çok masraf ihtiyarıyla emirleri icra etmeğe mecbur olacağız.

HAV ADİS-İ HABER HATTI

(Şevn-i İslamiye)
İngiltere'de Sör Riçard Hindistan Müslümanları hakkında bir İngiliz gazetesiyle şu
malumatı vermiştir.
Hindistan'daki müslümanların mukadderatı 50 milyondan züyadedir. Hindistan'daki
cemaati islamiyyenin hayat-ı teşkili tarif-i insal beşer-i nazarından tetkik edilmek lazımdır.
Hindistan Cemaat-i İslamiyye'nin bir kısmı Asyadan gelmiş Türk nesline mensup
olduğu gibi bir takımı da Acem, Arap, Moğol, Afgan cinsine mensupturlar, bu muhtelif
cinsten ahalinin ahvalü tabianda dahi yekdiğeriyle bir ihtilaf gösterirler. Her cemaat mensup
bulunduğu cinsin tabiatındadır. Bu Müslümanlar meyanında hakikaten pek ala ahlak
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mevcuttur. Şecaat, besalet, insaniyet, fazilet sahibi olanlar çoktur. Bu saydığımız cinslerden
maidası ki Hindistan cemaat-i İslamiyenin büyük bir kısmını teşkil eder. Hep Hinduların
kabul-i islam etmelerinden hasıl olmuştur. Bunlar umumen mülayim tabiatlı, istenildiği gibi
idaresi mümkün bir takım halktır. İşte bu kabil müslümanlar Hindistan'ın ekser en mahsüldar
yerlerinde bulunup ziraat terakkisine hizmet ederler. Bu müslümanlar hindulardan

dönme

oldukları için hindularla kendi aralarında yalnız bir din farkı vardır. Ahval ve adetleri ve
tabiatları hep birbirine benzer. Hindistan'a dışarıdan gelmiş müslümanlar ki Türkler, İraniler,
Arablar, Afganilerden mürekkeb oldukları haber verilmiş idi. Bunlar cesur oldukları için hep
Hindistan

hizmet-i

Müslümanlardandır.

askeriyesinde

kullanılırlar.

Sünni müslümanların

Hind

ordularının

en cesur

askeri

bu

kafesi Osmanlı padişahlarını emil ül mü'minin

halife-i Müslümaneyn tanırlar ve itaatta da ediyye-i mefrune-i hazret padişahını tekrar ederler.
Hepsi osmanlı gayreti güderler.
Yunanistan Kralı Corç hazretleri geçen şubatın 27. güni ba'delzahir nam-ı mahalden
prens Mari ile Atina avdeti esnasında yol üzerine hafr olunmuş bu pusu içerisinde iki şahıs
tarafından kırala suikast etmek niyetiyle iki defa tüfek ateş edilmiş ise de kırala isabet
etmeyerek

yalnız yavrunun kolunu yaralamıştır.

Arabaya gayetle sürat verildiği

zaman

geriden yedi kere tüfenk sedası daha işitilmiş isede canilerin kim olduğu görülememiştir.
Yunanlılarca
etrafında tecemmü

işbu hadise ziyade su-i tesir hasıl ederek binlerce ahali Kasr Kralı
ederek krala dualar eylemişlerdir.

Almanya ve Rusya imparatoruyla

İngiltere imparatoruçesi telgraflarla ve seferen dahi bilazet kırala ziyaret-i selametlerini tebrik
eylemişlerdir.
Henüz otuz beş yaşlarında ve belediye memurelerinden
kimse derdest olunduğu
teessüfler

beyan

Kardatızının

müteeser

kendisi olduğunu

edip ve fakat şerikinin

işbu cereat

ü

ve Kralın

kim olduğunu

bulunan (Kardadı) nam-ı
selametine

söylememiştir.

dahi alenen
Binaen

aleyh

hareket cinayetkaranesi mürekkebe-i maliyenin Yunanistan'da

takriri gününden beri kralın katli için teşkil eden Cemiyyet-i Hafıyye azasından bulunduğu
zannolunur.
Kral böyle katil ile tehdit olunduğu halde serbestçe dışarıya çıkmak adetini
kestirmemiştir.
Efrikay-ı meseleden hasıl olan ihtilaf ve gerginlik hala devam etmektedir. Fransızlar,
İngiltere müstemlikatından Altun Süvahlı ile Laykos cihetlerinde İngiltere tarafından
himayesinde olduğu iddia olunan yerlere tecavüzle zapteylemekte olduğundan İngiltereyi
galyana getirmektedir.
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Pariste devam eden konferans henüz bu mesele hakkında bir karar veremediklerinden
neye müneccer olacağı kestirilemiyor. Bilumum gazetelerin mütalalanna itimad olunmak
lazım gelirse bu mesele harbi intac edeceği istidlal olunmaktadır.
Almanya hariciye nazarı geçenleri parlemento meclisinde irad ettiği bir nutk-ı siyaside
Çin hükümetinden bahsettikten sonra Avrupa meselelerine atıf-ı mekal ederek Almanya ile
Rusya Avrupa işlerinde hareketleri yekdiğerine muvaffak olduğu gibi siyaside dahi muhalif
gelmediği ve Asyada İngiltere ile de itilaf-ı cüyana muamelede bulunduğunu beyan ve Girit
meselesine gelince Yunan Kralının oğlunun Girit'e vali tayin olunmasına devlet-i aliyye-i
osmaniyye muvaffakat ettiği halde Almanya hükümeti buna muhalefet etmeyeceğini lakin
ittifak ara hasıl olmayıp da bir münazaa zuhür ederse Almanya bi-taraf kalarak devlet-i
aliyye-i tazyik edecek hal ve hareketten tevki edeceğini serd

ü

isyan eylemiştir.

Halbuki şu havadisin üzerinden sonra aldığımız hususi malımata nazara Rusya
tarafından Prens Çörçin tayini hakkında vuku bulan inram üzerine Almanya dahi muvaffakat
göstermiş ve arada yalnız Avusturya kalmıştır.
Viyana gazeteleri bu meseleden yani Prens Çörçin Girit'e vali tayin olunması
keyfiyetinden bahsettikleri sırada şu yada bir mütalaada bulunmuşlardır.
Eğer Yunan kralının oğlu Prens Corç Girit'e vali tayin olunursa Yunan'ı büyültüp
faide-i mend edecğinden buna karşı Sırb ve Bulgar milletleri bir bahane ve vesile ile bir hayali
taleblerde bulunacakları ve bu suretle şarkta azim bir ga ile kapısı açacakları Rusya'nın bu
teklifine, Almanya ile Avusturya'nın mofakiyet olmamalarıdır. Bu gün Girit muamması alem
i heyecan ve muaşşer-i islamiyeyi galeyan içinde bulunduruyor. Viyane gazetelerinin
mütalaların da ne kadar muzip oldukları mümayan olmağa başlamıştır. Bu hafta aldığımız
Avrupa gazeteleri Makedonya da baş gösteren itaşaşatı azam ederek efkar-ı teheyyüş
ediyorlar. Bununla beraber Bulgaristanda fesat cemaatleri tarafından bilimum Bulgarlar
kıyama ve Makedonyayı istila etmeye davet olunduklarını ve devlet-i Aliye-i Osmaniye
tarafından muvaka-i lazimeye labenkat askerümehamet harbiye sevk ve azam edilmekte
olduğunu bildiriyorlar. Bu babda ifade-i mahsuse ye nazar bileisn.

İLANAT

(Celbnamelerin tahsisine mehsus verakadır)
Gime Kaza Mahkemesi Nezdinde Sene 1898
Mudi Halil Sabri Efendi Gimeli ve mütevelli gibi cami-i kasabfanın ile Mudi-i Aleyh
Seydi Ömer Halil Kazabfanlı mahelli mechul meyanında.
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Kazabfan

sakinlerinden

davalı tarafına

Gime

sakinlerinden

Halil Sabri vesayre

tarafından aleyhimizde ikame olunan davadan dolayı 1898 senesi Şehr-i nisyanın 7. günü
kabul-ü

zeval saat 9 da iş bu muhakeme nezdinde hazır bulunmanız emr-i hazır

bulunmadığınız halde zikr olunan tek tarafınıza artık haber vermek sizin davasını icra
edebileceği ihtar olunur. Zikr olunan meskur davasıyla 5042 kuruş Senet mücibince 19 şubat
1898 tarihli vade tekmili yine 1 Nisan 1898 dir. Her sene için güzeşte yüzde 12 fi 14 sene
1898 den ta para ödeninceye kadar ve davanın masraflarını talep ve it-a etmektedir. 1898
senesi şehr-i Şubatın 22. günü tasettur kılınmıştır. (Meyu Mey Şakallı) Mudiye'nin avukatı.

Hakim Balyevlagus Efendi huzurunda dava numarası 1222 emir numarası 1477 mudi
Halil Efendi Gimeli mütevelli gibi Kazabfan caminin.
Med-i alyh Seyid Ömer Halil Kazabfanlı meçhul mudiyenini tarafından meclisin
huzurunda bugün Şakallı efendinin istidaa üzere mudi alyh Kıbrıs ceziresinde bulunmadığına
ve mahalli ikematgahı meçhul olduğuna dair mud-iyenin badel tahlif ifadesini istima ettikten
sonra iş bu davada tasattur olmuş olan Celbnamenin tebliğini Lefkoşe'de neşrolunan Osmanlı
Kıbrıs gazetesinde ilanla mezkur celbnamenin bir suretini meclisin kapısına taallük
olunmasını ve bundan maida-i münazifiye olan hususatın karalaştırılması için 1898 senesinin
7. günü taayyün olunmasına iş bu meclisin tarafından emrolunur.
Fi 22 Şubat Sene 1898
De. Dimitriyadis.
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(Pazartesi)

28 Şevval Sene 1315

Yedinci Sene

Aded: 287

KIBRIS 1310

(Şimdilik haftada bir defa neşrolunur.)
Mart Rumi Sene

<Siyaset, edebiyat ve finundan bahseder>

21 Mart İfrenci Sene 1898

İFADE-Yİ MAHSUSA

Mahalli Müracaat

Şeraat-i iştira

Lefkoşe için bir seneliği beş şilin

İdarehanemiz Kıbrıs ceziresinde

cezire dahilinde Osmanniye için posta

Lefkoşe şehrinde Saray Önü

ücretiyle beraber bir seneliği kırk sekiz

Meydanı'nda daire-i mahsusedir.

kuruştur.

Umur idare ve tahririye için sahib-i

Osmanlı posta pulu dahi kabul olunur.

İmtiyaz namına müracaat olunur.

(Nüshası bir kuruştur)

Gönderilen evrak gazeteye derh
olunup olunmamasından matbaa
mesul

olamaz.

İlanatın

bahr-ı

satırından iki kuruş alınır.
<<Şimdilik Haftada bir defa neşrolunur>>

AHV AL-İ ALEM

Birkaç seneden alem siyaseti kaplayıp ara sıra dağılan bulutlar bu kere bütün bütün
kesb-i kesafet ederek tabiyyet-i maddiyelerinin asarı olan --- husule getirmeye başlaması
hasbıyla dehşetli müsademelerin zuhuruna intizar olunuyor. Avrupa yine altüst oluyor bir
taraftan şark ve müntehay-ı şark patırtıları diğer taraftan Arap velveleleri semaha aksediyor.
El hasıl bir istifade gürültüsüdür gidiyor. Her devlet naçar gibi kendine yutmak istiyor. Bab-ı
Ali yeni verdiği bir nota ile Avrupadan 'Peselya'nın mahalliyesinden ikdam bunca masum
kanının dökülmesine sebep olan Girit meselesinin halini talep ediyor.
Rusya ve ona itibaen Fransa, İngiltere ve Almanya, devletleri Girit'in" Teselya ile
münasebeti yoktur. Teselya meselesi akt olunan muahede ile hal olunmuştur. Hemen tahliyesi
lazın gelir. Girit için bilahire düşünülecektir.
Diyorlarki büyük haksızlık ve Osmanlılar için rica-i nihayede müesser ve mühim şu
cevap üzerine İstanbıl' da mensup bil cümle vükelatın alel devam üç beş gün
müzakerelerinden sonra Karadeniz cihetinin tahkimine ibtidar olunması ve hele elçisinin
tebdili hususu cihetinin şahane tarafından Rusya'ya iş'ar ve tahsih kılınması iğnatif oyununun
yine başlayacağını eflıam ediyor. Zaten bu facia bir fasıl fakat dört perdeden ibaretti. Üç
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perdesini balkan hükümetleri
Osmanlılar

ve dördüncü perdesini

ne kadar mutazır olduğunu

"beyaz ayı" oynamıştı.

gözlerimizden

yaş gelmeden,

Bu dramda

yüreğimizin

başı

sızlamadan hatırlamak kabil olamıyor. Yirmi seneden beri bu yara iltiyam bulmadı. İltiyam
pezir olmayışının sebebi de bizce mechul kaldı. Şu asrı medeniyette müslümanlar Türkler
hakkında yapılmadık denaetler intikap edilmedik ecnabetler kalmadı.
Vakit kazanmak mülasıyla hali hazırı hoş görmeyi mecburi at edip ileride başımıza
yağacak yıldırımlar düşünülmeyerek

hayfki bir paratoner hazırlandığı

görülmüyor.

Takip

etmekte olduğumuz yolun bizi enva-i ziyane sevk ve vadi felaketine isal ettiği nazar-ı dikkate
alınmıyor.
Avrupa devletlerinden biri terevvüc emeli için hak ve adaleti görmeyerek en adi bir
sebeple bizi azıcık tazyik etse hemen serferü ediyoruz. Bir müddet muayebete için olsun sebat
göstermiyoruz.

Bu halimizdir

ki Avrupalıları

şımartıyor. Cesaret ve ümitlerini

artırıyor.

Başınısdan gavait-i hiç eksik etmiyor.
Dinimizin uluyeti kolumuzun ikabeti hilafetin azimeti islam ve türklerin şecaat ve
metanetini bu kesbi alet de alemi nasraniyetinin yıkamayacağı bir set teşkil ve tesisine tafi ve
kefil acaba ne gibi bir sebeptir ki başımızı beladan kurtarmak

için hiç bir teşebbüste

bulunmuyoruz.
Bulgarlar yine ayaklandı. Makedonya' da eksik olmayan karışıklık yine başladı.
Bir kaç sene evvel Yunanistan da bir ecnebi eşkiyalar tarafından dağa kaldırarak 2000
lira fidye talep edilmişti.
Yunan hükümeti

bu parayı vermekten

ise onların üzerine

yürümeyi uygun gördüler. Ve şayet bu sırada ecnebi katledilirse

kuvve-i

askeriye ile

ailesine 5-1 O bin lira

tazminat vermeyi san-ı hükümete daha layık gördüğünden hemen icrata başlamış ve böyle bir
fırka-i mısrayı mahvetmekle vazife-i hükümeti ibka eylemiştir. Biz ise şimdiye kadar her
tarafta kerat ile olduğu gibi Makedonyada' da Bulgar eşkıyalarını yakaladığımız

halde af

ederek başımıza belayı kendi elimizle satın alıyoruz.
Geçenlerde

sivastapol

da Ruslar İngiltere

konsolosu

ve hizmetçisini "mükemmel

suretde döverek ceblerinden paralarını dahi aldıkları halde Ruslar'a

ne bir barbar diyen

bulundu ve nede İngiltere hükümeti tarafından protesto edildi. Halbuki çent-i mah mukaddem
Avusturya tebasından bir ecnebiye güya hakaret edildiği için hemen Bab-ı Aliye protestolar
yağdı. Eğer vali ve mutessarif vesair bir kısım Erkan-ı memurin tedbil edilmez ve sözde
hakaret gören adamada binlerce lira tazminat verilmezse kati mühabere edileceği Avusturya
tarafından beyan edildi. Hükümet-i Osmaniyye ise bu teflikatı derhal kabul etti. Acaba etmese
kıyamet mi kopardı.
13

İngiltere Rusya ya ne yapabilir. Rusya'nın kuvveti karşı gelirse biz kuvvetimizi ne
yaptık. Allah göstermesin yakın vakitte zuhuri katiyan mülahhas olan Rusya muharebesine
neyle.
Cedvellerle müsbet olup zikir olunan istatitikler işbu tenakkuza rağmen cezirenin
nufus-ı ahalliyyesiyle külliyen gayr-ı tenasip bir raddede o mislü cinayet vuküatı göstermekte
devam eylemektedirler. Seyelan vesilesi müstemlekat Mecbura Gavain meclisinin geçen 1897
senesi devr-i içtimaisini kürşat eylediği sırada Oranın şiddet istiamalını hava-yi cinayet
vukuatınca ihraz etmiş olduğu şöhret-i rediye-yi meclise itiyanberle vuküat-ı mezbure adenini
ahallinin mukadder-i

nüfusuyla mukayyese

idrak 1895 senesi zarfında Bingöl'deki

katil

vukuatının 97 bin vasilatında gelerek ise 19 bin nüfusta bir nesiyyetinde bulunmuş olduklarını
dermeyan eylemiştir. Ceziremizin ise katli-i cinayetce 6 bin kişide bir nimetini hinaye-yi lider
gayr-ı mağbut bir harbig vukuatın gayretle tesuf-i mevcib bir hakikattır.
Failleri bulunmayan

katiller

için Karye tazminat

tarihi münasıp

olup olmadığı

hevasilahat tarihe tasarrufun ve bıcak taşımasının nizam tahtına ve zannına şair ve daha şebit
tasarrufa

nizamat-ı

tertip

lazım geleceği

hakkında

reyler muhtelif

bulunmakla

Kıbrıs

üzerinden işbu lekenin kaldırılması için günde rey ve mutayalarınca ne gibi tabir inhazı ihsan
olabileceğini vaktinde tezakkur edebileceğini aza-yı meclisten temenni ederim.
Cezire'nin

sıhat-ı umumiyesi-

zuhur edegelen çiçek illet-i mezhuriyesi

balastını -

memnuniyeti mucib bulunmuştur. Dahiye-yi mezbura hasbule vuku'a gelen nüfuz zaiyatı yed
i teassuf olup mağmaifıye elyevm-i varit olan malumat müsait bulmaktadır. Telakki cadır-ı
ameliyyatı

infaz

olunan

sair-i

tedavir

sıhiye

vasıtasıyla

hastalığın

iyileşeceği

ümit

edilmektedir.
Kıbrıs'ın

1900 senesinde akt-i müsemmem

olan Paris şehr-i umumiyesinde

iştirak

edeceğini lacül-teşhir iştirak edeceği ve lalcül-teşhir eşya-yı cem etmek işin ziraat birliğine
tevhi edilmiş olduğunu bu vesileyle tarafınıza ihbar eylerim. İşbu iştirakın mağmatig kaliyle
hasıl edeceği ümit edilmekte olup maksadı meskur-i tevhiç için aza-yı meclis ve ahalinin
maarifçe

eyler ve bulunan kısmı tarafından

Mister Banadius ve kaza kaymakamlarına

muavenette

bulunarak Kıbrıs hark ve mahsulatının

meşheri mezkunede

teşhirinden

tevellut

ığra olunmuş riğayet-i

edilecek

münafık

ehli karaya

layıkıyla arz ve
şayan-ı arzu

bulunmaktadır.
Devr-i

iştimai-i

hazırda

canib-i

hükümetten

derğiş

olunacak

lahra-u

kanuniye

mihanında bir de ceza kanuniyesiyle usu muhakemat-ı cezireye kanunu bulunup bunlar etken
bir tarihte meclise arz ve taktim kılınacaktır. Kanunun işbu tadriyat-ı esesiye sabk-ı adliye
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müdür

şehrimiz

(Sör Wılyım-

İsmet)

tarafından

memleketin

kanun-u

cezaca

ıslahat

usundaki ihtiyacına dair on beş senelik bir tecribeye bina-yı tertip olunmuşlardır.
Emlak-ı kıymetlerinin

tekdiri hakkında heyetinize bir lahiyye-yi kanuniyye takdin

kılınacak olup bunun hükümet ile aza-yı meclisin ekseriyatı yanında reyz-i cari ola gelen
tilafatın teklifini havi olduğu itimatında bulunduğu hükümetin tahtı tezekküründe buluna
gelen Devr-i iştimai hazır hatama reyisinden evkal heyetinize arz edilmelei muhtemel olan
sayir-i tedabir kanununa etivyehül-zikir maksada münhasır bulunmaktadırlar.
Heyet-i ruhaniyyetin enval-ı gayr-ı menkulaca hukuklarının tazmini zamanında
Akça tediyesi

için teyminat

suretiyle

vefa içra kılınan

mal-ı

menkul

ferah-ı

senetlerinin itmal ve kaydı zamanında
Aşhar-ı atika keşfine medabiri mevcub olan kanunun tedili zamanında
Kıbrıs müzahnesinin tanıtımı ve daha iyi bir esas-ı vaazi zamanında
Hususiyat-ı Zanayi-ye için tahamluk-ı zahine ikrazının teshili zamanında
1896 senesi usul-i muhakemeye

hukuki yenin tadili kanunu bazen ahkamın tadili

zamanında
Kıbrıs'ta maden hakkındaki kanunun kabil-i zamanında
Eşyanın perdeler hanından lüzum ve tekiyeli hakkında kanunun tadili zamanında
Mevcut hüküm kayıtlarının nahid-i müddet-i meraiyyet-i zamanında
Ahalinin terviç-i refahhiyeti

ve Kıbrıs'ın

terfi sadeti yolunda say ve cihetlerinin

sezgilerle birleştirecek vasi ve iktidarında bulunan kafe-yi vasiyyetle muavenet ve meyhaleniz
de bulunmak taziyesi lahs-ı emalem bulunmaktadır.
(Funidis Kibra) Refikimizin neşriyatına göre ceziremize ipin kariyyesi ıslah ve tamimi
için Fransa'dan yakında bir isnat gelek ikamet edeceği biliniyor.
İki orman kokusunu katil etmesinden dolayı hüküm bulunduğu yazdığımız Lüzünyalı
Hristağla Filibo geçen Perşembe günü ilan edilmiştir.
I'

HAV ADİS-İ HARİCİYE

çiN
Almanya, (Şan-Nanak) şimendüfer hatlarıyla madenlerin kafesini taht-ı inhisare
almıştır. Alınan haberlere göre bu ınhizare enkaze tarafından muhtelif olunmuştur.
Reftarın Pekin' den verdiği haberlere göre Asya-Çin idaresine ilhah edilen Rusya
zabıtanına daha ziyade kuvvet ve imtiyaz verilmesi hususnda ısrar eylemekte olduğu gibi
(Kor-Artur)!un daima surette Rusya'nın zaptında bulunduğu büyük bir memur tarafından teyit
olunmuştur.
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Rusya, Çin hükümenti şimendüfeninde istihtam olunan İngiliz mühendislerinin

azla

eledilmeleri hususundaki ısrarında bir devamıdır.

AVUSTURYA HÜNKARA
Viyana' da rezalet alemi devam ve bütün memlekette politika teşvikiyat ve iftisadını
ezait etmekte ve muhtelif cemiyetler azaları tarafından Esterya ve bu Hamilya da büyük içra
olunmaktadır. İmparatorun Ellinci sene-i devriyyesi münasebetiyle (Prak'ta) bu Hamilyaların
meclisinde müzakere olunduğu sırada Cermen azaları Zikler tarafından İmparator hazretlerine
taktimi teklif olunan tebliriknamenin neferiyatına muhalefet ederek tebliriknamenin
neferiyatına muhalefet ederek meclisi terk etmişlerdir.
KÜBA
Küba' da İspanya askerleriyle asiler yanında mücadele ve mukabele ilanen şiddetle
devam etmektedir. Karşı duracağız kuvvetimiz baki ise (ki bekasına asla şübhemiz yoktur.) ne
için biz' de diğerleri gibi kuvvetimizi istiamal etmiyoruz.
Zaten Avusturya'nın başında bu himaye istiklalini gürledi. Moskov korkusu yok
değildi. Yine kim şimdi imparatorun 50. seneyi devriyyesi tebli olunacağı bir sırada bile bu
himayelele istiklaliyyet talep ediyorlar. İngiltere Çin'deki hukuk-u ticari ve siyelerininin ve
nüfuz'u hükümetinin Ruslar tarafından mahvedilmesine ve siyasi tehdidkanane icraat ve
hareketine karşı Rusya'ya ihtiza eden ise ilan-ı harb etmek tasavurunda bulunuyor. Fransa,
Afrika Garb meselesinde ortaya çıkmasına sebeb olunacağı ve hakkında hasımane
davranacağını söylüyor.
Nazır-ı tefliçten göreceğimiz sene-i sabıranın ceyranı içinde cülus Hazreti Kraliçe'nin
sene devriyyesi merasim-i mahsusa içrasıyla ilan ve eş'a edilmiş ve o vesile ile İngiltere
devleti memleketin her tarafında azher oluıfup Kemal-i tesir hazmet-i mebu-yı maddi ola
gelen sadakat ve müddet-i halise ve asar-ı sadman-ı umumi ve bunlarda Kıbrıs ahalisinin dahi
derece-yi iştiraki henüz hatırlarınızda taze bulunmaktadırlar. -Vaka-yı mezkureyi der-hatır
eylediğim sırada Sör (Valter Sendel) tarafından Cezire'nin terkiyat ve tekemmülatına mutalık
şair hususet miyanında biyayet mülezamları bulunmuş olan maarifin devici içun gerek İslam
ve gerek Hristiyan ahali-yi Cezire'nin o vakit şerefine alarak ihsan buyrulan adaya-yı sühav-ı
tekrarane-yi tezkardan kendisini mani edememekteyim.
Sene-yi sabıka hasadının ümidlerimize muatık çıkmamış olduğuna mütlesif sene-yi
hazıraca olan memulat hakkında henüz hiç bir kimse tarafından muhakkak olarak bir şey
denilemez ise de bir kitle yağmurlar nüzul etmiş olduğu ve zehair hasadının görünüşü
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şimdilik pekala bulunduğu müsellit-i mahsulat-ı zariyye içun dahi mutarnık-ı bahalar elde
edilmektedir.
Haftalık posta nakliyesinin ve binaenaleyh hata-yı mısra ile doğrudan doğru ihtilatın
ekrar başlamış olması zera u alim alemün cezire içun bir şehvalet ve büyük menfaat-ı menbii
bulanmış mu'alever tenzile de-lam edeceği hakkındaki itidam ber-kemal bulmaktadır.
Bir demir yolun ve hemde bir mersay-ı ticaretin çok geçmeden başa çıkarılmış inşaat
çilesinden bulunacaklarını ümid ediyorum.
Baf kapısının ıslah olunmuş terk vasıtasıyla Cezire'nin şair kısımlarıyla mutluya daha
muafık suretle rabit edilmesi hakkında münasebet-i masbuka ile ezhar olunan arz-u haiz usula
velhasıl olmuş bulunduğu mislu ihtilat-ı dahiliyye vasiti dahi inşaat-ı umumiye Avrupa
yekdiğerine mühasım bulunuyor. Böyle bir zamanda da her arzuya hiçbir mana verilemiyor.
Kıblesağımızdan

bizi vurmak isteyenlerin

her biri metris edilerek yekdiğerini

ağlamak

istiyoruz.
"Vakti noktadır" misali böyle bir zaman içindir. Şimdi merhum ve meşhur Sadrazam
Reşid Paşa efkarını hizmet zamanıdır.
Avrupanın bu halinden istifade için Düvel-i Muazzama'dan

işimize yararı ile ittifak

birle telafi-yi mefafe çalışmaklığımız lazım gelmez mi?
Kırım

muharebesinde

Fransa

İngiltere' nin ittifaka

alındığı

zaman

Avrupalılar

beyninde böyle bir münaferete mevcud değil iken yine reil-i mezam olmakta müsfikte tesadüf
etmedik. Neticede ıslahat-ı dahiliyye veihtiyacat-ı zaruriyyeye karşı birçok paralar'da aldık.
Her nakit bu cihetten sebatsızlık

göstermekle

ümid-i selb ü enfaalidaret

etmiş isek de

terkimizden intifade bekleyenler terkiye ibtidar ettiğimizi görmekle yine muevenatlannı ister
ki sayacakları tabiidir. Yalnız ciddi hukuki teminat lazımdır. Bu ise hükümetin bu hususu
peyş manasından devr duymayacağında ümit varız.

HAV ADİS-İ MAHALLİYYE

Meclis keveninin ders içtimaisinin işbu 1898 senesi Şehr-i Martın 16. Çarşamba günü
vuku bulan resm-i kuşada hükümet-i cezire müdreliği canip asılanesinden meclise ibraz
bulunan nutuktur.
Meclisi kavanın ezası yendikleri hayreti son içtimanin vuku bulalı Cezire altı seneye
garip bir müddet reis idaresinde bulunmuş olan Sör(Valter Sendet) hayretlerinin bugün hazır
bulunmadıkları cihetle işbu devr-i ictima-yi kürşad vazifesi ohdeme terkip eylemiştir. Şu
sırada mernnuniyyet-i azmiyye iledir. Ki mülakatınızda bulunarak sizleri zaif memur gözle
istigale davet eylerim için daha sahiyane-yi müsade buyrulan tahsisat sayesinde alimlumum
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yid ve islah olunmuşlardır. Elyevm birçok mühim yollar üzerinde köprüler inşa edilmiş
uuııııru.a bunlar nakliyetin

her mevsimde

muhtaraftan

salim olarak ve bela-yı intika-yı

yanına vesile olmaktadırlar. Meslek idaresi taht emrinde bulunduklarıyla bilecek vesaitle
şair yollar ve köprüler dahi inşa ederek beldeyi kürşad eylemekte ve onun menabig
·etine intişar vermekte devam edilmesi olacaktır.
Cinayet cadularının şiddet-i istiamalını havai cinayet vukuatında şayan-ı dikkat bir
tenaküs-ü zehir olduğunu geçen sene tarafınıza beyan eylemeğe Sör(Valter Sendel) hazretleri
:nukadder bulunmuşlardır.

Bu sene dahi ağır cinayet vukuatının

ezilmiş oldukları yine

mezkurdur.
Rusya Korenin cihet-i cenevviyesinde vaki olmasına yakın olan (debr) ceziresini Kore
ükümetinder; işticar ettiği router ajans telgrafları tarafından bildirilir.
Rusya hükümeti girit sularına göndermek fikrinde bulunduğu donanmaya (sekredilo:f)
kumandan tayin eylemiştir. Mami-i aleyhin ifadesine göre ahiren huzur-u imparatoriye kabul
olunup imparator tarafından bazı talimat-ı hafiyye ve yünanitan hükümeti için dahi bir takım
evrak-ı mühimme görülmüştür.

MÜTENEVVİYYE
İşbu asr-ı iptidasında avrupanın nufusu yüzyetmişbeşmilyon
binsekizyüz otuz senesinde onaltı milyona ve binsekizyüzyetmişte

mühmin olunmuş iken
üç yüz milyona ve hal-i

hazırda 370 milyona tamamlanmıştır.
Yüz bin nüfusu havi olan büyük şehirlerin adedlerindeki terakki daha ziyade şayan-ı
dikkattir. 1801 senesinde cümlesi 8dörtbuçuk milyonı havi) yalnız 21 şehir mevcut iken
1850'de şehirlerin adedi 42'ye ve 1870 senesinde 70 ve (nüfusu 20 milyona) ve 1890'da (120
yere ve tahminen (37 milyon) nüfusa sahip olmuştur.
1801 'de Fransa'nın

100 bin nüfusu mütecavuz üç ve İngiltere ile Almanya'nın

ikişer

büyük şehirleri varken 1875'de bu şehirlerin adedleri İngiltere'de on sekiz ve Almanya'da on,
Fransızda dokuza ve bin sekiz yüz doksan altı senesinde İngiltere'de

otuz ve Almanya'da

yirmi sekiz Fransa'da ona sahip olmuştur.

İLANAT
(Celbnamelerin tahririne mahsus varakadır)
Gime kaza mahkemesi nezdinde sene 1898 Numara 1250
Medi Hüseyin Mehmet Kazabfanlı

ile Mudi Aleyh Said Ömer Halil Kazabfanlı

meyanında
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Kazabfan sakinlerinden

Said Ömer Halil tarafına Kazabfan sakinlerinden

Hüseyin

Mehmet tarafından aleyhinizde ikame olunan davadan dolayı 1898 senesini nisanın yedinci
günü kabul-i zeval saat dokuzda işbu muhakeme nezdinde hazır bulunmaz emr-ü hazır
bulunmadığınız halde zikrolunan

tarafınıza artık haber vermeksizin davasını icra edebileceği

ihtar olunur. Zikroluna mezkür davasıyla 1000 kuruş senetli fi 1 temmuz sene 1894 tarihli
vade tekminli fi 1 temmuz sene 1890 dır. Güzeşte ile yüzde dokuz hesabıyla bu günden vade
masraflarını taleb-i vade etmektedir.
1898 senesi Şubatın yedinci günü tasaddur olmuştur.
(Mey. Mey. Sakallı) Mudinin avukatı.
Gime Kaza-ı Meclis huzurunda
Yerli hakim Balyevlevgu Efendi huzurunda
1417 emir numarası, 1205 dava numarası sene 1898
Mudi Hüseyin

Mahmut

Kanabfanlı,

Mudi-i aleyh Said Ömer Halil Kazabfanlı

meclisin huzurunda işbu dava istimaında Mudi-i aleyh Kıbrıs haricinde bulunduğuna dair
Kiryaku Agustinın
celbnamenin

şehadetinden

anlaşılarak

iş bu dava için tasaddur olunmuş

tebliği Lefkose' de neşr olunan Osmanlı-Kıbrıs

olduğu

gazetesinde ilanıyla mezkur

celbnamenin bir sureti meclisin kapısına taayyük alınmasını ve bunda maide-i celbnamenin
bir sureti meclisin kapısına taayyük olunmasını ve bunda maide-i celbnamenin hazırlandığı
günü 1898 senesinin nisanın yedinci gün taayyün olunmasına

işbu meclisin tarafından

emrolunur.
Fi 23 Şubat Sene 1898
(Celbnamelerin tahririne mahsus varakadır)
Gime kaza mahkemesi nezdinde sene 1898 numza 1248
Mudi Ahmet Ömer Kazabfanlı, mudi-i alyh Ömer bin Halil Kazabfanlı mahalli meçhul
ma yanında.

\il

Kazabfan sakinlerinde Ömer bin Halil tarafına Kazabfan sakinlerinden Ahmet Ömer
tarafından aleyhinizde ikame olunan davadan dolayı 1898 senesi şehr-i nisanın yedinci günü
kabul-i zeval saat dokuzda işbu muhakeme nezdinde hazır bulunmasını emr-ü hazır
bulunmadığı halde zikrolunan tarafınıza artık haber vermeksizin davasını icra edebileceği
ihtar olunur.
Zikrolunan mezkür davasıyla beş lira senedli fi-1 O Şubat 1898 tarihli vade tekmili fi
12 Ağustos 1898'den her sene için güzeşte yüzde dokuz hesabıyla dava tarihinden itibaren ve
işbu davanın masraflarını taleb ve iddia etmektedir.
1898 senesi şehr-i martın on dördüncü günü tasaddur kılınmıştır.
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Mudiyenin avukatı.(Mey. Mey. Şakallı)
Gime kaza-i meclis huzurunda
Yerli hakim Balyevlevgos Efendi huzurunda 1421 emir numarası, 1248 dava numarası
sene 1898.
Mudi Ahmet Ömer Kazabfanlı
Mudi-i aleyh Ömer Bin Halil Kazabfanlı Mahalli meçhul.
Bugün meclisin

huzurunda

belade-i

muharrir

mudiyenin

tarafından

zuhur eden

multiyadi Şakallı Efendinin istidası üzere Mud-i aleyh Kıbrıs haricinde olduğuna ve mahalli
meçhul bulunduğuna dair mezbur-i mudiyenin badeltahlif ifadesinden anlaşılarak işbu dava
elbnemesinin tebliğini Osmanlı Kıbrıs'ta
maide-i

mezkür

celbnamenin

günü

son ikametgahına taallük olunmasına ve bunda

1898

senesinin

nisanın

yedinci

gününe

taayyün

olunmasına emrolunur.
Fi 12 mart sene 1898.
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(Pazartesi)

_ Zilkade Sene 13 1 5

Yedinci Sene

Aded: 289

KIBRIS 1310

(Şimdilik haftada bir defa neşrolunur.)
_Jart Rumi Sene

<Siyaset, edebiyat ve finundan bahseder>

4 Nisan İfrenci Sene 1898

İFADE-Yİ MAHSUSA

Mahalli Müracaat

raat-i iştira

İdarehanemiz Kıbrıs ceziresinde

Lefkoşe için bir seneliği beş şilin

Lefkoşe şehrinde Saray Önü

ezire dahilinde Osmanniye için posta
ücretiyle beraber bir seneliği kırk sekiz

Meydanı'nda daire-i mahsusedir.

kuruştur.

Umur idare ve tahririye için sahib-i

Osmanlı posta pulu dahi kabul olunur.

İmtiyaz namına müracaat olunur.
Gönderilen evrak gazeteye derh

üshası bir kuruştur)

olunup olunmamasından matbaa
mesul

olamaz.

İlanatın

bahr-ı

satırından iki kuruş alınır.
<<Şimdilik Haftada bir defa neşrolunur>>

AHV AL-İ ALEM

Memnuniyetle mütefahhir olduğumuz millet ve devletimizin selamet ve saadeti ve
intisabıyla ebediyen bahtiyar olduğumuz dinin muhafaza-i şan celili ahal-i amelimiz
olduğundan her zaman için millet devlet ve din hainlere karşı müdafa etmekten çekinmez her
vakit bu hususta bir güzel haber at vasıl olursa sevincimiz hattan efsun olur o vakitki bie fena
haber işitirsek dünya başımıza zindan kesilir. Hısseylediğimiz azab vijdanı azab-ı cehenneme
rahmet okutur. Avazımız çıktığı kadar bağırır millet hayır havahlarına vatan hamilerine
sedamızı isal için asla yorulmuyor. Ağlaya ağlaya seviliriz hüsn-ü tesiri görülünce şitaretimizi
sevinmez kimsede bulunmaz. (Şu son gönlerde hükümetimizin tuttuğu meslek, takib ettiği
politika avrupanın efkarı rahatımızı kaçırmış ve bunlara ne yolda tedbir yapılması hakkında
efkar-ı acizemizi beyanı etmeye bizi mecbur etmişti. Bu hafta aldığımız malumata nazaran
İstanbulda İngiltere sefirine yapılan muamele iki hükümet arasında bir mukarenet usulünü
ifam ediyor. Başlı başına hareket etmeyecek isek İngilizlerle beraber olmak mesleklerini takip
etmek mahvımızda istifade arayan şimal canavarından daha iyidir. Ma-i heza bir taraftan
tamir-i mamül iken diğer cihetden tekribi hüküm permağa olursa o halde bütün bütün zenzete
uğranılır. Dünyada herşeyin esası kuvvettir. Manen ve maddeten maliki bulunduğumuz
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·etimizi kudretimizi hüsnü istimal ve muktedir karizma memurlarımızı müshak oldukları
uriyetlerde istihdam etmeli bir takım cahil ve daima vatan ve millete zararı dokunan
idarsızlıklan kovmalı bu hayinleri taaddip ile millete muhtaç olduğu türkü ve istifade
ılarını açmalıyız. Maarif-i sanay-i ziraati ticareti ilerletmek esbabına tavsil ederek evlad-ı
~nına

da muhabbet-Ü vataniye ve maliyenin ne olduğunu anlatmalıyız. İmar-ı vatan ve

-i saadet ve selamet millet ve devlet için islahat lazımayı hemen icra ile düşmanları
ğlatmak dostları güldürmek vatanı düşmana çiğnetmemeye

en büyük vazife olduğundan

y-ı envarda farz olan şu vazifenin icrasında tekasül göstermekle elbette kendilerini temin

enirmeye sebeb olmazlar ümidindeyiz.
Afkanistan emiri Abdülrahrnan Han Hazretlerinin Hindistan valisine yazdığı ve bir kaç
~- evvelisinden beri (gayret) Refik Muhteremimizin mash-u müteferrikası ile neşredilmekte
ulunduğu mektubun son parçasınıda diğerleri gibi gayet dikkat ve ciddiyet-Ü kemal
ehemmiyetle nazar-ı mütaladan geçirdik. Bu mektubun ehemmiyetini temin etmek için o
kadar vasi bir fikre malik değiliz. Bin aeneleyh yine bir kaç söz söylemek istiyoruz.
Mektubunun her tarafını gayet dikkatli bir takım efkar-ı siyasiyeyle imla ettikten sonra
nihayetlerinde bir layihayı hamlen birader zadesinin oraya azam edildiğini ve iş bu layihade
mehlikenin belki dikkatine medar olabilmek için ahali-i islamiyenin Avrupa devletlerinden
bazısıyla bil ittifak politikada ve tesebbüsat-ı askeriyece mevk-i icraya koymaları lazım gelen
tedbirlerin tefsilatı arz olduğunu bil beyan iran-ı şahane deol babda mukassal bir mektup
yazıldığı gibi ondan daha tafsilli bir mektupta zatı hazret padişahiye taktim kılındığı başat ve
itiyan edilmiştir.
Acaba Abdülrahrnan Han Hazretlerinin efkar-ı mesrude-i mührne-i siyasi si hükümet-i
Osmaniyemizce nazar-ı ehemmiyet ve dikkate alınrnamaıştır. İşte şu ofacık cğmle yokrnu asıl
idareden galeyan-ı bi-haber olan ve adeta (kiraz çekirdeği) misalli her noktada da baş
göstermek te yolunan ahmak dediğini bilmez sBylediğinianlamaz eli kalem tutmaz gözlüksüz
ismini okuyamaz. Bir takım cahil gazetecilerin perişan fikrini bütün bütün dağıtır gider.
Eğer doğru söz acı olmak hesabıyla eğriler hakkında ayetiyle icra-ı hükmeder. Lakin
doğrular onun çeşnisindeki hase-i aliyeyi bildiğinden dolayı ruhuna davay-ı muhas bilirdi.
Şu ufacık seva ile evet veyahut yok cevabı verilmek muvaffak-ı hak ve insaf
değilmidir.
Teessüf olunur ki evet veya yoktan ibaret olan şu iki kelimeyi dahi ama hakiki olmak
üzere ired edecek bir sahip-i hak kalmamıştır.

22

Emir-i muaşşer ileyhi zat hazret-i padişahiye takdim edildiği lahiyadan bahsettiği
sırada diyor ki; mümkün görmeyiz. Devlet-i Osmaniye vükelası şu bizim müstereken
ıulunduğumuzmuhatra-i azimiyetin ağırlığından mütessir olmasın.
Rusya'ya karşı elimizde bir kalkan makamında bulunan Afkanistan'ın şu müracatına
acaba ne yolda cevap verilmesi ve nesuretle icray-ı tesebbisata kıyam edilmiştir. İşte umum
Osmanlı ve Müslümanların kemal-ı tehalükle malumat almak istedikleri cihet burasıdır.
Bu babda fikr-i sahih beyan edemeyiz. Çünkü mesele şimdilik bizce de malum
değildir. Binaen aleyh en müstana nazarımız devlet-i Aliyye-i Osmaniye ve millet-i tecyibe-i
islamiyyemizin tarik-i necat ve salahı olmak üzere vaki olan ihtarat-ı mührne-i mezkuranın
kabul olunacağı cihetine matuftur. Emir meşar-ı aleyhin buyurdukları gibi bizde ümit etmeyiz
ki osmanlı devleti böyle mühim bir noktayı nazar-ı ehemmiyetten dür tutsun.
Umum osmanlılar nazarında dahi mealen ve şimdiye kadar vuku bulan muhabere-i
adide ve şedide ilede mebrahindir ki bizim en kavi aduvvemiz hem hududumuz ve bugünkü
gün nikab-ı rüya altında bulunan dostumuzdur. Emin olalım ki devlet-i aliyye bugün
Fransızla, İngilizle, Almanya ile İtalya ve Avusturya ile veyahut bunların umumuyla birden
harp etmiş ve kafasını da seyf-i cellatına baş eğdirmiş olsa yine ettiği gibi geniş teneffüs
edemez. Yine mevkiine tehlikeden kurtarmış olamaz. Ancak devlet-i osmaniyye için deb-i
şemalik şerrini det etmek onun başını ezmek vasıtalarını elde eylemekten ve vakit
geçirmeksizin hal-i zamanını gözden dür tutmayarak birden bire şir-i jiyanlar gibi üzerine
atılıp da ruh-u habiyesini cism-i mülevvesinden kallı eylemekten başka çare-i necaset ve
istirahat yoktur. Buda kemal-ı istirahatla feraş-ı gaflette uzatmakla değil son derece bir gayet
ve ciddiyetle bugün devletin muhtaç olduğu ihtiyacat-ı zaruriyye ve mühirnrnesinin defi ve
kuva-yı birye u'bahriyenin ikmali ve asıl idarenin ıslahı ve kuvve-i maliyenin tezeyyüd ve
ihyası ve şu noksanların alam-ı emrinde matbuata hürriyet itası ve esas maksat olan
dahiliyyenin ecnebi müdahalesinden kurtarılması
ile hasıl olur. Bunlar vücuda gelme deb-i
I\
şimal inayet ban ile mahu ve izmihlal edilerek devlet-i osmaniyye ve asıl aksül gaye-i şan ve
şevket ve kemalü mazhar hüsnü amal olur.

HAV ADİS-İ MAHALLİYYE

Asaletli Vali Hazretlerinin nutkuna kuvaneyn-i izay-ı kiramı tarafından ita edilen
cevabın ma'bedi. Geçen sene zarfında külli vefayanı mudi olagelen çiçek illet müstevliyesi
memleketine haylü bir mertebede tahaddüs-i izhanı mucib olmuştur. Var olan malürnatın
müsait bulundukları şayan-ı tebrik olup ancak hastalığın dül-ü müddet hüküm fema bulunuşu
Kıbrıs dahilinde müracaat alunabilecek etbanın moksani-i adedini gösterir dediğini meclis
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ırane ederek işbu noksanın sima-i kara ve nevahı dahilinde ikmal olunması ve şehrü kisbele
derununda elverecek lüzumunu hükümete tavsiyeler eder. İşbu hastahane ihtiyaç mezkür
hastalık esnasında alel-husu tuzla da hissoluna gelmiş. Kuvve-i zabıta meselesi cümleden
ziyade ehemmiyeti haiz ve hakkında efkar-ı umumiye nazar-ı itibara almamakta nihayet
derecede ısrarda bulunulmakta

olmasından dolayı meclisin izhar-ı teeasüf eylemesi lazım

gelir bir meseledir. Kuvve-i mezbüre mertebinin en yükseklerinden en aşagıları meyanında işe
yaramayan

ve atalet

ü

kayıtsızlık ve ehliyetsizlikle müteassıf her sınıf kesan-ı cemi

olunmuştur.
Ahvalin işbu gidişine nazaran bundan böyle daha sair ve mesail tecrübe-i kanunuyye
tertib ve itasından imtina eylemekliği meclis kendi vazifesinden görmekte ve hatta kuvve-i
mezburenin ıslahı ve vezaif-i mükellefiyesinin ifasına elverişli bir hale efrağ-ı esbabına
bakılmadıkça onun idame ve idaresi için meblağ-ı cisime ita ve tahsisi muvaffak-ı hal olup
olmadığını daha bir düşünmesi lazım geldiği mütalaasına bile sevk olunmaktadır.
Alelhusus failleri bulunmayan katil maideleri için caza-i nakdi yahut tazminat derhine
müttevce olan tedbirin mashar-ı tasbib olamayacağı rayında bulunduğunu meclis kayıt etmek
ister. Meclisin rayı mütalasınca cinayetine mana ve nede huzr-u temeddü dü teksir-i kuvaneyn
ile hasıl olamayıp kuvve-i zabıtanın iktadırıyla müesser olabilir.
İdare-i envar adliyece haylü bir radede bazı kaza muhakemeleri reislerinin mahalli
memuriyetlerinden duti müddet kaybubetlerinden naşi bir zamandan beri vuku bulmakta olan
tahrirat hakkında dahi şikayet icrasına meclis lüzum görmemektedir. Meclis müvad-i
cezaiyede muamelat-ı adliyenin sürat-i ceryanı cinayete kamel-ı mertebe bir medar olduğu
ray-ı mütalasında bulunmakla bu hususun temin-i ıslahı için ittihat-ı tededdür buyrulacağını
ümid eyler.
Sör hazretlerinin gerek temvih-i maarif için ahali-i İslamiye ve hıristiyaniye'ye ihsan
buyurmuş oldukları itayayı sühyana ve gerek cezirenin refahiyet-i hali için alel umum
göstermiş oldukları iltizam ve hevahis hakkındaki şükran teminatı meclis-i alenan ishar ve
meşar-ı aleyhin cezireden mefarakatından menabis-i tecaüfünü iş-bu fırsattan istifade ile
tezekkür eyler.
Eshar-ı kursunu ve işlemesini itayı mükafat suretiyle teşvik için ziraat meclisinin
tavsiyesine binaen ittehat buyrulan tetetbür için hükümete arz-ı teşekkür etmekliği meclis
münasıp görüp ziraatin neş-ü nüma ve ıslahı için ziraat müdiriyenin emrinde eğer mümkün ise
daha ziyade ve sait bulundurulmasını ve müesser-i bidadiyenin emr-i muhitine vasi olunan
herhangi vesaiti istafadeli suretde istimal edeceği hakkındaki emniyetini beyan eyler.
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Vakit küşat-ı mütekkariybül halil olan pars şehri umumisi bahsine gelince mahsulat
yıkıyla teşhirinden iktitaf-ı menfaat olunacağı Kıbrıs ehalisini elzem ve ikna için azay-ı
meclis elden gelen herbirşeyi ve ikdamı icra edeceklerdir.
Meclise

takdim

olunacak

Leva-i kanuneyenin

cümlesi

taht-ı

nazar-ı

ihtimama

ileteceklerdir.
Emlak Tahriri
Emlak tahriri hakkında

hükümet

cenahından

tanzim

edilerek

bu sene meclis-i

kuvaniyyeina vasi olunan (emlak tahriri) layiha-i kanuniyesi mecliste kıraat olunmuş ise de
mündercatında tahrir-i emlak-ı vali ve vilayetin arzu ettiği mahallerde icra kılınacağına dair
bazı ahaliyenin zararına mucib noktalar görüldüğünden heyet tarafından itiraz edilerek ta' dili
teklif olunmuş olduğundan onun da bir heyet-i müfreze tarafından ıslahı takrir etmiştir.
Ceza ve usul muhakemat-ı cezaiyye lahiya-i kanuniyesi.
Bundan evvel hükümet tarafından kaleme alınarak meclis-i kuvaneyn heyetine arz
olunmuş ise de kanun mezkürun ağırlığına dair heyet-i mezküre cenahından birçok itirazat
vuku bulmuş ve işbu itirazlar hükümetçe de karin-i sevab görülerek ta'dili lazım geldiği tasdik
kılınmış ve fakat ta' dili cihetini tezkire bu sırada meclisin vakti olmadığından müsaid bir
zamanda ba' del tezekkür-i tadil ve ıslahına karar verilmiştir.
Yirmi seneden beri hür olarak yaşamaya alışmış olan bir ahaliye karşı bu derece ağır
vahşetli bir nizamın mevki-ı icraya vazıına kıyam etmek adeta bir milletin elini ayağım
bağladıktan sonra hepsinide baş aşağı asmak demek olacağından ve halbuki bu hale tahammül
havasle-i

insan haricinde

bulunduğundan

ahalinin böyle bir bar kıran altında ezilmesi

hususunda elden gelen gayreti derin etmemelerini meclis-i mezkür müntehab-ı azalarından
istirham ile beraber bu babda izhar-ı dikkatlerini küşade bulundurmalarını

acizane ihtar

eyleriz.
Hürriyet perverlik ile kesb-i iştihar eden İngiltere hükümetinin istibdatı iltizam eden
öyle bir kanun vazına teşebbüs etmelerine hayretle teessüf ederiz.

ŞUUNAT-1 OSMANİYYE
(Hamidiye Alayları)
Asker-i Osmaniyye'nin

en şecii, en dilaver, en müstesna süvari fırkasından

olup

şimdiye kadar 56 bin efraddan ibaret olan kend-i hamidiyye süvari alaylarının nu kere yüz
bine eblağı devlet-i aliyye-i osmaniyyece karargir olduğu ve yeniden teşkili derdest bulunan
bu olayların zabit ve kumandanları da eşar-ı emarisinden almak lazım geldiği nazar-ı dikkate
alınarak dokuz binle ayan-ı ikraddan on yedi kişinin ba-irade-ı seniyye-i zabit ve kumandan
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.ın buyurulduğu

ve zikrolunan

hamidiyye

alaylarının

her birine

nizamıyye

suray-ı

erinden birer de müfreze ilhak edileceği cümleri müstehberat sairemizden bulunmuştur.
Muharebe-i ahireden sonra devam eden bir çok müzakarat üzerine umum seferay-ı dul
cenabından tasdik ve imza alınarak gazetelerle neşredilen muahede-i salihiyye katiyye de
yan olunduğu vechile Yunanistan tarafından ta'diyesi lazım gelen dört milyon lira tazminat
harbiyenin tesviyesi hitamında asakir-i osmaniyyenin

Teselya'yı

terkedecekleri

malumu olmuştu. Bazı gazeteler ise meblağ-ı mezburi Yunanistan'ın

umumun

nisan nihayetinde

kamilan ta' diye edeceğini ve ağnam, açar vesair osmanlı askerleri tarafından kabz olunduktan
sonra oran'ın tahliye edileceğini yazmakta oldukları gibi bazı ceraid-ı muahhanede devlet-i
aliyye-ı osmaniyyenin

Teselya'da

bulunan asakir-i şahane irrak-ı müteahhitleriyle

bundan

sonrası için kontratı tecdid eylediğini beyan eyliyorlarki hakikaten şu gazetelerin hangisine
inanmak lazım geleceğine de insan adeta mütereddüd kalıyor.
Yekdiğerine

zıt olan şu iki havadis-i

mühimmiye

doğrusu

bir hükmü

sevab

veremediğimizden bu babda bir fikir de beyan edemeyiz.
Hangisi hayır ise Cenab-ı Hak onu ihsan buyursun.

(GİRİT)
Evvelce beyan olunduğu Girit'e Yunan Kralın oğlu prens Jörjin vali tayini meselesine
dul-i muazzaman ittifakı hasıl olduğum bu haftanın ecnebi gazeteleri yine teyid ediyorlar.
Binaen aleyh devlet-i aliyye-i osmaniyye dul-ü meşar aleyhim nezdinde bulunan sefirleri
vasıtasıyla

Girit' e teba-i

olmayacağım bildirmiştir.
Şu sırada ezhan-ı
melanetkaraneleri

tavsih

osmaniyyeden

umumiyeyi
ederek

olmayan

eşgal

devlet-i

birinin

etmekte

aliyye-i

vali

olan

tayinine

katiyen

Bulgarların

osmaniyyeyi

bir

razı

teşebbüsat-ı

takım

tedarakat-i

fevkaladeye ve Avrupa devletlerinin de nazarlarını o cihete çevirmeye sebep olmuştur.
Son posta aldığımız malumata mabeyn-i hümayında teşkil eden bir heyet-i askeriyye
bu kere müzakerelerine hitam ve devlet-i aliyyenin hukukunu muhafaza ve şan ve-şevketini
vekaye etmek için her türlü tedarakatın icrasıyla zuhuru mülahhaz ve belki labed-i ad olunan
tecavizata

mukavemet

olunması

hususuna

karar

vermişlerdir.

Binaen

aleyh

cümle-i

tedarakattan en mühimi olan cemi-ü tehşid-i asker maddesi ele alınarak verilen emr üzerine
Bursa' dan 92000 -Konya' dan 84000, İzmir' den 80000 ki cemien 250000 askerin cemi-ü
muvakat-i lazimede bulunan kuvve-i askeriyye ilhak ve ilave edilmek üzere bulunduğu ve
bununla

beraber Teselya' da besalet

olan asker muzaffere-i

osmaniyyenin

dahi Edime

ordusuna sevk ve izamı dahi emir olunduğu ve makam-ı ali seraskerinden bilumum vilayete
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talimat-ı mahsuse esra kılınarak her vilayette bulunduğu kadar asab cinsinden olmak üzere
yvanat iştirasına mezuniyyct-i tama verildiği Avrupa gazetelerinin neşriyatındandır.
Ecmalimizde beyan ettiğimiz vechile şan ve şevket muhafaza-i hukuk devleti temin
edecek işbu teşebbüyat-ı

mühimme ilhak bilumum Osmanlıları ve bilhassa Müslümanları

cidden memnun ve şadan ederek ervak-ı hamiyyet maliyelerini yeniden tahrik eylemiştir.

HAV ADİS-İ HARİCİYYE

(Bombay İçtişaşatı)
(Bombay) Valisi tarafından Efrinci 11 Mart tarihiyle İngiltere Müstemlikat Nazarına
telgraf çekilmesi ile resmi rapor göndermiştir.
Hasta bulunan bir Müslüman muhadderesini hastahaneye nakletmek üzere vuku bulan
bir teşebbüs karışıklığı mücib oldu. Ahalinin toplanması tehlikeyi mücib görüldüğünden en
asıl (parisli) olup Hindistan hükümeti hizmetinde bulunan (destur) nam-ı zat tarafından
verilen emir üzerine asker ateş etti. Silah istimalı oradaki ahaliyi dağıttı isede diğer bazı
mahalde zuhur eyledi. (Jemesti Jitreyhudi) hastanesi üzerine hücum vuku üzerine hastahane
mezküre itba ve tab-ı mekteb şakirdanı tarafından müdafaa edildi. Mühaccimler en ziyade
Avrupalılar üzerine hücum ve onları darb u cerh etnişlerdir.
İtişaşatın münşei zuhuru olan mahalden başka bir yerde daha karışıklık daha zuhur
eylemiştir. Şehir süvarilerle bahriye etrafından ve misli polis etrafından mürekkeb bir kuvvet
tarafından müdafaa edilmektedir.
Çarşamba günü vakit zahirden evvel yeni kavga zühur eylemiştir. Zayiat ve balyalara
avid emvarda katien istihdam edilmiş olup ordugahlarından gelmekte bulunan (Tablar) ve
(Ehuanus) namında iki meraklı çavuşa inhisar ediyor. (Haviler) namı yüzbaşı ağır surette
mecruh olmuştur. Belediye müsteşarlarından müyesser (davus) kazaen kendi silahının
ateşinden telef olmuştur.
~
Bir polis müfettişiyle iki polis memuru ağır ve on Avrupalı, beş yerli polis memuru
hafif suretle mecruh olmuştur.
Ahaliden hastalara hizmet eden kadınlardan olmak üze on yedi kişi mecruh
olmuşlardır.
Karışıklıkları ibka edenlerden dokuz kişi telef, yirmi iki kişi mecruh olmuştur. Yüz
dokuz kişi taht-ı tevkife olunmuştur.
Bu karışıklıkların zaman zuhurunda bazı yerli hastalığına karşı ittihat olunacak
tedebbürün yerlilerin adet ve itikadına mugayyer görülmemesi için icra edilecek tedbir
hakkında tati'i efkarla meşgul bulunuyordum.
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Ahali-i islamiyye ile Hintliler veba hastalığı aleyhinde ittihad olunan tedebbüre karşı
ir protesto olmak üzere dün dükkanlarını kapamışlardır.
Bu protesto taammün ediyor.
Limanda işleya hamlenin büyük kısmı bugün işleri başına gelmediler.
Geçen nüshamızda İngiltere'yi

eşgal

ü

düşar telaş eden oksay-ı şark, ifrikay-ı garbi

meselelerine bir de ifrikay-ı cenevvi yani transval meselesi manzum olduğunu bildirmiştik.
Bu hafta aldığımız Avrupa gazetelerinin verdiği haberlere göre transüval hükümeti
İngilterenin üzerinde olan nüfuz hakimiyetini ret ila ilan-ı istiklaliyet eylemiş ve bu babda
ingiltere müstemligatına resmen ilan etmiştir.
İngiliz gazeteleri bu haberin sıhhati zuhur ederse buna karşı ültimatomla cevap
verileceği ve bundan bir semere hasıl olmazsa kan dökülmek icab edeceğini beyan ettikten
sonra meselenin katiyen hali için bundan başka bir çare olmayacağını dermeyan ediyorlar.
Rusya Havadisi ve Rusya Matbuatı
Paris'te neşrolunup Rusya efkarına hadm olan (Nur) gazetesi fıkra-i atiyeyi derin
etmiştir.
Kore meselesi siyaset alemini işgal etmemelidir. Zira Avrupa ve Asya hükümetleri
arasında ihtilaf zuhuruna bu mesels tutulamaz. Rusya hükümeti Koreyi katiyen Çinden
Teferrük ederek ve Japonya ihakına mani olarak hükümet mezkürenin istiklalini temin etmiş
olduğundan başka bir devlet Rusya ile has meselesi etmeden Kore memalikinde nüfus-ı kesb
edemez.
(Nur) Gazetesi sulhü harb serlevhasıyla neşrettiği bir makalede İngiltere politikasından
bahşe girişerek Amerika ve İspanya arasındaki ihtilafı ve Amerikalıların harbe pek ziyade
imha günü zikrediyor ve diyorki; bugün dünyada harbi isteyen hiçbir hükümet yoktur.
Amerika ve İngiltere de buna sebebiyet vermekten müctenibtirler. Bahr-i muhitin öbür
tarafında da bu tarafında da müsalemet-i umumiyenen ihlalına sebebiyet vermek birçok fena
neticelere badi olacağı tahmin olunabilir. Islaha-i harbiyenin tekmili bugün sulh-ı umumiyeyi
tefekkül ediyor. Hükümetler arasında ve politika aleminde ihtilaflar görüldüğü ve. şiddetler
izhar edildiği halde bilahere okul ve tedbir dairesine rücü olunur. İhtidası ve intihası takdir
olunamayan vukuata meydan verilmiyor.
Sangaydan Londra'ya çekilen bir telgrafnamede muharebeden havfu itiraz edilmekte
olduğu işar olunur.
Londra'da parlemento izasından bir takımı Çin'de İngiltere'nin menafıini muhafaz
için bir karar ittihat etmişlerdir.
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Bu maksat için de ayrıca bir komite dahi teşkil etmiştir. İngiltere'nin Çin iiı\~~
1e1nıalt.kiirde

wınım bir muki askeri
işgal etmek fikrinde bulunduğu temin olunuyor.
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_ eyeceğmi Japonya recal-i siyasiyesinden beri (Newyork Herald) muhabirine söylemiştir.
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(Güya) citasının

feruhatı

suna İspanya da asla ehemmiyet verilmiyormuş.
İspanya meclis-i umumiyesi ne kadar para verilse Küba'tı satmağa razı olmayacakmış.
(Sahib-i imtiyaz ve Müdir Kofizade)

29

(Pazartesi)

Zilkade Sene 1315

Yedinci Sene

Aded: 291

KIBRIS 1310

(Şimdilik haftada bir defa neşrolunur.)
Mart Rumi Sene

<Siyaset, edebiyat ve finundan bahseder>

18 Nisan İfrenci Sene 1898

İFADE-Yİ MAHSUSA

Mahalli Müracaat

Şeraat-i iştira

Lefkoşe için bir seneliği beş şilin

İdarehanemiz Kıbrıs ceziresinde

cezire dahilinde Osmanniye için posta

Lefkoşe şehrinde Saray Önü

ücretiyle beraber bir seneliği kırk sekiz

Meydanı'nda daire-i mahsusedir.

kuruştur.

Umur idare ve tahririye için sahib-i

Osmanlı posta pulu dahi kabul olunur.

İmtiyaz namına müracaat olunur.

(Nüshası bir kuruştur)

Gönderilen evrak gazeteye derh
olunup olunmamasından matbaa
mesul

olamaz.

İlanatın

bahr-ı

satırından iki kuruş alınır.
<<Şimdilik Haftada bir defa neşrolunur>>

İFADE-İ MAHSUSE

Sultan Aziz cennet-i mekan zamanında usul-i idare-i Osmaniyye'nin makamatı
hakkında tanzim ve takdim kılınan layihaların semeresiz kalması ve milletin merdumun
çeşim-i iftiharı olan ekabirin menfalara sevk ve azimi ashab-ı cemiyeti dilhün etmekle vukuu
hal

ü

siyaset emeli millete anlatmak üzere (muciddin-i osmaniyye) namı altında bir cemiyet

teşkil etmiştir.
Merhum ve mağfur Hidmet Paşa gibi bir mızır, Namık Kemal Bey gibi bir dahiri,
Mustafa Fazıl Paşa akıl, zengin bir hürriyetperver kartal kuşu gibi kanatlarını açarak bu
cemiyeti bu haleti ihya ve Avrupalılara nam ali-i osmaniye-i kemal tanzim ve tekerrüm ile
yad ettirmeyi kurmuşlardı. Mustafa Fazıl Paşa 19 milyon kadar rivayet edilen servet-i
cismiyesini milleti neciyye-i osmaniyyenin saadet ve selametini gösteren bir fırka-i
münecciyenin önüne dökerek bir millet için en büyük fedekarlığı ihtiyar etmiş ve namını
ilelebed bu kavm-ı necayip için hayır ile yada sebep olmuştur. Neşar-ı aleyhin hayrel-halef-i
kerimeleri devletli azimetlü Prens Nazlı hanım efendi Hazretleri pederlerinden aldıkları
terbiye sayesinde bugün bu fikrin şefkatli bir validesi muktedir ve mühim bir uzvudur. Meşar-
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leyha Hazretleri İngilizceyi güzel bilir ve herkes inkeşt bir dehan-ı hayret edecek kadar
car-ı siyasiye malikdir.
Kemal bey o koca dehri hakkında söz söylemeyi zaid addederek Mithat Paşa gibi bir
zirimiz daha gelmemiştir. Dinle! İktifa ederiz.
Ziya Paşalar ... hep değerli ve asırların her kavmi için yetiştirdiği tevadürattır.
İşte mücidin-i osmaniyyenin yenileri olan şu zat-ı muhtereme vatanın selametini,

illetin saadetini mucib olacak bir ıslahat-ı mükemmeliyenin icrası için çalışmışlar ve bu arzu

e terk-i cema-i hayat etmişlerdir. Bugünkü halifeleri ise her türlü huzur-ı rahatlarını vatanın
.lametine kurban etmek gibi saliklerine peyru oluyorlar.
Bizki Osmanlıyız vatan ve milletimizi sevmek ahkam-ı seiyyeyi icra ve kabul etmek
zerimize farzdır. Bugün memleketimiz beyancı bir devletin taht-ı idaresinde iken bile yine
evletimizin beka ve saadetine fikren, kalben hizmet etmek arzusundan kendimizi
lamıyoruz.
Bir takım alçaklar şu arzuy-ı vatan ve millet perverimizi hükümet müftehmemize
anlış bir suretle ihbar ile Kıbrıslılar hakkında su-i muamele edilmesine sebep oluyorlar.
laht-ı idaresinde bulunduğumuz hükümetin icraatına dair her nevi teşreyanda bulunduğu
ıalde hükümet bundan münfail olmayarak bilahire hakikati taharrü ve icab-ı hale göre hareket
eder.
Bugün Avrupa' da matbuatın ettiği hizmet gözümüzün önündedir ki mensup olduğu
milletin şan ve hayatiyetini daima artıra gelmiştir.
Bir gazete serbest bir fikir veyahut hükümeti muvaheze ile idarece gördüğü noksanı
der-meyan ilkisinden kata meşul tutulmaz. Çünkü malım bir kariyedir ki tercüman efkar-ı
millet vazifesiyle mükellef olan matbuat daima neşr-i hakikat etmek için çalışır.
Atıf-ül beyan asıl hristiyan hükümetlerinde cari oluyor. Halbuki şeriat mukaddesemiz

zalimi nahyediyor. Hukuk-u umumiye Hürriyet-i şahsiyeye tecavüzü şenaatten addediyor.
Mugayye şerh-i şerif bir hareket görülmedikçe kimseye tecavüz edilmesini şerh-ü
şerefimiz emreyliyor. Hatta çehar-ı yar kızından Hazreti

Faruk Azama,

nefes-i

mukaddeslerine suikast vukubulacağı arzolunarak maznunun taaddibi hakkında edilen istizane
karşı (bu yolda edeceğimiz hareket emr-i ilahiye mügabirdir) buyurdular.
Selatin Azim Osmaniyye içinde dahi Faruk Azam Hazretlerinin aynı hareketine aynı
vakitte ittihat edenlerde ender değildir. Demek oluyor ki müslüman ve osmanlı olmakla
müftehir mübahı bulunanlara saika-i maliye ile sarfeyledikleri efkardan dolayı hain nazarıyla
bakılmak münkil-i loca mugayyer-i adalet ve muhalif-i medeniyetti. Nerede kaldı ki Kıbrıs
ahali-i islamiyeyi bir ecnebi idaresi altında yaşadıkları ve hayat-ı osmaniyye ve hamiyyet-i
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milliyelerini bi-hak muhafaza ederek kendi devlet ve milletlerinin selamet ve terakki-i şan
· çin her fedakarlığı

icradan

çekinmedikleri

halde bir takım esefül ü sebkim gazanın

garezkarlıkları hasbıyla vukubulan ihbarat hainanelerine ehemmiyet-i azime verilerek enva-ı
zevabat ve akvabane düşar ediliyorlar. Bu hal tabi-i mücib nefret ve ikrah ve devamıysa millet
hakkında müthiş şayan icab ettireceği bi-iştibahtır.

AHV AL-İ ALEM

Bulgaristan tedarakat-ı harbiyenin esassızlığı hakkında osmanlı gazetelerinin verdiği
havadisler erbab-ı vukufı hakikaten düçar hayret etmektedir.
Malumdur ki Osmanlı-Yunan muharebe-i ahiresinden sonra Teselya'nın iadesi
meselesi ortaya çıktığı zaman umum matbuat osmaniyye ve ecnebiyye Teselya iade edildiği
halde arası çok geçmeksizin darb u bulgarya gibi ufak emaretlerin dahi böyle bir tecavüzlüğe
başlayacaklarını ve bu yüzden devlet aliyye-i osmaniyye pek bi-huzur olacağını sesleri çıktığı
kadar çağırarak işittirmeye çalışmışlarsa da teessüf olunur ki bir takım kulaklarının zarı
patlamış. Bu yüzden nur gözünde fer kalmamış havadisçiler şu hakikati ve tanrıperverlik
nifakı altında müdafaa yollu irtikab-ı kezb ederek herkes aldatmak ve böylelikle zahiren
milletperverlik göstermek ve hakikatle bir maraz dimağı gibi efkar-ı umumiyeyi tesemmün
etmek isteyenler Bulgaryadaki bu günkü hareketi görsünler de dehanlarının tasavvur
edemediği fikirlerenen düşünemediği bir şeyde kuru yaygakalarının aksini görmekle herkesin
yüzüne bakmaktan icab etsinler.
Bulgarya'nın şu hareketine sebep olmak üzere evrak-ı havadisten bazıları İngiletere
devletini aracı etmekle iselerde biz bu fikre hatta zerre kadar temayül bile göstermeksizin bu
meselenin sırf Rusya dostumuzun parmağıyla meydana getirildiğine şüphe etmekteyiz.
Herkes bilir ki Rusya Çin hükümetinden (Pur Artur ile Taliyanon) limanlarının
kendisine icarını taleb etmiş ve bu kere bu arzusımun kafesine dahi muaffak olmuştur.
Rusya Hatr u hayalinde olmayan böyle bir nimet-i gayre birden bire mazhar olunca
icabının icrasına teşebbüs etti.
Rusya'nın dostluğuna kapılan devlet-i Aliyye-i Osmaniyye bu yılanın bükülüp
bükülüpte dökeceği zehrinin birden bire vücudunda tesirini görmek için en nazik yerini teftiş
ve tecessüs ettiğine vakıf olmayarak yılan sokuldukça kemal-ı emniyetle mafilzamirine
meydan vermekte devam edip duruyor.
Varsınlar Yunan muharebesinin sebebi cidden İngiltere olduğuna hüküm veren
diplomatlar Bulgarya'nın hareket vakasını da yine İngilizin teşvikine hamletsinler dursunlar!
Ahval-ı cariye pek vazı bir suretle bize gösteriyor ki gerek Osmanlı-Yunan muharebe
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ahiresinin vuku ve gerek Bulgarya'nın devlet-i Aliyye-i Osmaniye hakkında beslediği efkar-ı
irilakaranesinin birden bire niyet-i husumaneye tahavvülü dostumuz olan Rusya'nın teşvikat-ı
menfaatperestliğidir.

Biz hala kucağımızda

yatan

bu engerek

yılanın

başını

ezmeye

çalışmayalım da kemal-ı emniyetle feraş-ı rahatta hüb-ı kıran gaflette devam edip duralım.
Emin olalım ki Rusya şimdiye kadar bize göstermekte olduğu dostluk sayesinde mahu
u izmihalimizi

mü' di pek müteyyin

tarafındaki teşebbüsat

mühimmesini

ve masnu tuzaklar icad ve ihtira eylemiş ve Çin
ikmal eder etmez evvelce okuduğu (ninni) şarkıları

semeresi olarak bizi daldırmış olduğu gaflet uykusu içinde habersizce

kabus bela gibi

bastırdığı anda o masnu tuzaklar içine atacaktır.
Avrupa devletleri içinde Osmanlılar çeşitli işkencelerle mahv ve berbatım istediğine
kimsenin şüphesi olmayan ve bugün muteber dostumuz nazarıyla bakıldığı halde ara sıra
takındığı dost maskesi altından yine bize karşı günden güne göstermekten hali kalmayan
Rusyanın göz diktiği pay-ı tahtımıza yirmi bin askerle koca bir donanma sokmasın rızada da

olmak caizmidir?
Rusya aksa-yı şark cihetinde kendi menafiini temin için çalışmak isterse bizim
kendisine bu suretle muavenete ne mecburiyetimiz vardır?
Devletler beyanında tekabül menfaat hasbıyla dostluk ve taavvün öteden beri carı
olagelmiş bir adet hasta ise de Rusya da bu adeta cahil olacak bir hasta göremedik ve
göremiyoruz bu gün Girit meselesinde Prens Çörçin valiliğe tayinini teklif ve ısrar eden
Rusya olduğu gibi Teselyanın mahalliye ve iadesini ihbar eden dahi yine o müslüman
düşmanı olmuştur.
Bir askerimizin kanı pahasına mukabil olmayan yunan tazminatının dahi tezeyyüd-i
şevket ve kuvvet-i devlet uğrunda safrolunmasına mani olarak olacağına mukabil kısm-i
külliyesi almış ve adeta Osmanlıların hiçbir hususta terk etmelerini istemediğini göstermiştir.
Sad-ı hayf ki biz hala müstekalen hareket etmeyen ictinab ederek Avrupalıları
şımartmaktan geri kalmıyoruz ve bilahire her emvarımıza müdahelelerine sebep oluyoruz.
Bir asra karib zamandan beri Rusya himayesinde yaşayan Acemin hali ettiği
terakkineden bizim gözümüzü açmıyor?
Ez cümle devletimizin istiklaliyetini esasından berbat etmeye sebep olan müdahele-i
ecnebiyyeden en kuvvetlisi Girit meselesi bulunmuş ve bu kadar müslümanlar enva-ı azab ile
barbarane telef edilmiş ve o kadar asle-i islamiye mahvedilden sonra (Eleman yandık,
mahvolduk, imdatımıza yetişilmezse umumiyetle bittiğimiz gündür) mailinde der-saadete
telgrafnameler keşide edilmiş olduğu halde (Girit meselesinin tasviyesi dul-i muazzamaya
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e edildi iki aya kadar icabına bakılacaktır) gibi masum eğlenceler kabilinden bir takım
vaplar verildikten başka Avrupa devletleri tarafından edilen müdaheleye karşı ne yapıldı?
Dul-ü muazzamanın

emvar-ı dahiliyemize müdahelede hak ve selahiyetleri nedir?

ıısya ortaya bir dostluk çıkararak daima mahvımıza çalışmakta olduğuna ve her emvanmıza
üdaheleyi adeta itiyad edindiğine bakıp da düşmanlığının farkına varacak kadar olsun bir
fikre malikiyetten

mi mahrumuz?

Nedir bu gaflet? Koca bir Osmanlı devletinin şan ve

azimetine bu kadar miskinane hareket revamıdır?
Dünyada dinen mezheben yekdiğerine sed olan ve daima birbirinin izmihlaline çalışan
iki kişinin hakiki dost olabilmesi mümkün olamaz. Olsa bile hakikilik saffet kudsiyesi dahil
olmayarak az müddet suri bir halde devam etse bile yine o müddet zarfında her ikisinin de
yüreklerindeki kin ve uduvet bakidir.
O halde nasıl oluyor ki biz en büyük düşmanımızı
sözlerine

inanıpta

mecburiyetimiz

samimim

bir

dost

nedir? Zaafımızmıdır?

makamında

bir takım renklere aldanarak

telakki

ediyoruz.

Mecbur

isek

Aceba niçin zayıfız? Bu zaafımıza sebep biz miyiz

başkalarımıdır?
Japonya hükümetinin 20 sene evvelki haliyle bugünkü halini mukayese edecek olursak
yüzde yüz fark bulacağımıza

şüphe yoktur. Japonya adeta hiç iken bugün Rusya gibi en

kuvvetli bir devlete karşı meydan okuyacak bir derece-i aliyyeye vasıl olduğu halde öyle bir
yirmi sene içinde bizim de Japonya'nın hal-i sabıkına mı hazırına mı vasıl olmaklığımız lazım
gelirdi.

Japonya

(üç devlet üzerimize

hücum

etse toprağımızn

bir karış yrine ayak

bastırmayız) diyorda biz bu kadar kanları dökerek yedi teshirimize geçirdiğimiz Teselya'yı
iade ediyoruz.

HAV ADİS-İ MAHALLİYYE
Encümen-i maarif-i islamiyye geçenleri dairei mahsusede ictima eylemiştir. Mekatib-i
islamiyyeye

maarif dairesi tarafından

itası tensib olunan adiyye-i cedvelleri

encümen-i

mezkür heyetinin piş-gah mütalalarına arz olunarak mekteb-i idadiye aid tahsisat hakkında
bazı mertebe itiraz edilmek istenilmiş ise de mekteb-i mezbür evvelce verilen karar üzerine
tasis olunmuş olduğundan itirazdan masun bulunduğu ittifak-ı ara ile kabul olunmuştur.
Bununla beraber bu kadar zamandan beri şu olayın husulüne mevaffak olunmadığı
halde, Maarif kanun-i cedidenin ahkamı mucibince ilk defa olarak intihab olunup encümeni
teşkil eden azay-ı ikramim ve alel husus sabık-ı reis-ül ahkam-ül beşer faziletli Abdullah
Efendi

hazretlerinin

ilk teşebbüslerinden

biri olmak üzere mekteb-i

mezbürun

teşkili
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hususunda

sebatkarene ibdal eyledikleri himmet ve gayretlerini tekrar takdir ile zikr ve

isyanının dahi vazifeden addederiz.
Mekteb-i mezburun

göstermekte

olduğu terakki

cümlemizi

mesrur ve şadan ve

muallimlerine karşı sena-hün eylemektedir.
Şimdi muallim sani dahi intihab-ı taayyün olunup yakında cezireye geleceği mukarrer
olmakla bi-mana ta'li görülen teakkide bin kat daha terakki görüleceği bi-iştibahtır.
Kıbns'ın bir iki iskelelerine uğradıktan sonra İskenderiye'ye daimi surette seyr-i sefer
etmek üzere bir vapur iştirası için cezire dahilinde bir şirket küşad edildiği vasıl-ı sem'i
iftiharımız olmuştur.
Muvaffakiyetlerini temenni ile beraber ashab-ı servetin şirket-i mezkureye iştiraklarını
tasvih eyleriz.
Bu sene itişaşat-ı umumiye için bu derecede dahil bulunan tahsisattan 281 7 lirası
mezkur şimendiferin inşasına başlanması için tefrik olunduğu defterdar-ı vilayet tarafından
meclis-i kuvaninde resmen beyan ve yakın vakitte

buhu göreceğimizi tebeşşür eylemiştir

memnun kaldık.
Lakin on beş seneden beri harabiyeti bizi dilhün eden eski hükümet konağının
şimendiferinin

inşasından dolayı bu sene dahi tehir edeceği başkaca teessüfümüze

mucib

olmuştur.
Çünkü şimendifere

mülkiyet telakki,i mafet sayılmayıp devair-i hükümetin

ötede

beride dağınık bir halde bulunması alhat-ı mushaba saaviyetten ziyade mesrur ve ziyani
mucib olmakta bulunmuştur.
Binaen aleyh mezkur-ı hükümet konağının bu sene zarfında inşasına dahi himmet
olunursa ahali cidden ad evvün-ü şükran olacakları müstefni arzu beyandır.

MÜHARRİRAT
'-'

Tarik-i hak ve sevabı bil-cümle ahuan dinimize irane etmek ve bu yüzden devlet ve
milletimize unutulmaz bir hizmetle bulunmak üzere birkaç aydan beri mesleğini hak ve
hakikate tebdil ile nas-ı celili mantık ve menafıince rah-ı istikametten tarik-i istikamete giren
muteber ceridenizin birkaç haftadan beridir intişar eden nüsha-ı nefıselerini mütalaa ile
mütelezziz olmaktayım.
Evet, doğruyu söylemek şeriat-ı muthıranın ahkam-ı celilindendir. Ecdadımız bile
mezarlarında doğru yatıyorlar. Hem dünyada hem de ahirette mucib-i nefret ve müsibet olan
yalanı sevilip de Allah'ın lanetine istihkak kesb etmekte ne munasebet vardır? Haniya
şairlerin biri dememiş miydi ki? (Kişi noksanını bilmek gibi irfan olamaz) demek ehli irfan
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olanlar kendi noksanlarını

bilmelidirler.

Bütün Avrupa' da bir kişi bulamazsın

ki bugün

devletinin ne kadar varidat ne kadar mesarefatımızı söyleyebilirmiyiz?
Bişare

memurin

hükümetin

büyükleri

ayın yirmi

dokuzuncu

günü

maaşlarını

kapattıkları halde küçükleri beş ayda bir defa güç ile paranın yüzünü görebiliyorlar.
Bendeniz
zümredendir.

memurin

hükümetten

dinlesemde

umumiyetle

görüştüğüm

zat

o

Biçareler beş ay zarfında alacakları üç yüz kuruş ile pek perişan bir halde

yaşamakta olduklarını ekserisi kemal-ı ye'sinden ağlayarak söylüyorlar. Zabıta memurlarının
ahali hakkındaki taaddiyatına bunlar hukuk-u ahaliyi muhafaza için değil mahv u berbad için
taayün edildiklerine hükmetmekte insan tereddüt bile etmez.
Memlekete gelenler polisler hafiyeler tarafından o derece tazyike olunuyorlarki insan
böyle müslüman

olup ta dindaşa hakkında

bu kadar işkenceyi reva gören bu zümre-i

malumaneye müslüman değil hatta insan demekten bile utanıyor.
Bunlar haşa insan değil vahşi canavarlardanda kötü bir mahlukturlar. Bu habisler vaad
edilen rütbe ve nişanlar ve ihsanlar sevdasıyla o derece celledane hareketler icra ediyorlar ki
babasının kardeşinin
muvaffakiyetlerinden

idamına sebep olduklarından

dolayı mütessir

olmak şöyle dursun

mesrur oluyorlar.

Millet-i İslamiye o kadar tasyik altında bulunuyor ki üç kişi bir tarafta oturupta iki
lakırdı edemez. Herkes o mertebe korku istila ettiki hanesine dahi söz söylemeye ailesinden
hazer ediyor. En hasıl biz bu halde bulunuyoruz.
taraflarında bulunan müslüman kardeşlerimizin

Memalik

mahruse-i

ne halde yaşadıklarına

şahanenin

dair evvelce vakıa

biraz malumat almışsamda beş altı aydan beridir bir güne habere destres alamadım
mektuplarıma

cevap alırsam

oraların

halinden

de haber edeceğimi

sair

yazdığım

vaad ile devam-ı

istikamaetimizi cenabı haktan şeriat-I muhtıra hürmetine istirham eylerim.
22 mart sene 3 14

Kıbrıs

Biz zaten asıl mesrade-i mezkureyi ifade-i mahsuse kısmımızda tefsilen 'beyan
eylediğimizden burada tekrarını zait görerek yalnız sıtkımıza bürhan olmak üzere
mektubunuzu inzar-ı osmaniyyeye vaazzı ile iktifa eyleriz.

BİŞÔNAT-1 OSMANİYYE

Avrupa gazeteleri almanya imparatoru alafranga teşrin-i evvelde kutsi seriffe azimet
edeceğini ve esna-ı azimet veya avaletinde der-saadet-e uğrayarak zat-ı hazret paşayı ziyaret
eyleyeceğini yazıyorlar. İmparator maşarül behin kabülü için şimdiden tedarekata iptidar
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unmuş ve meşarül behin bir kaç sene evvel İstanbul' a geldiğinde ikametine mahsus olmak
.ere inşa edilmiş olan yıldız kasr-ı hümayuna bahçesindeki merasim köşküne yirmi bin lira
asrafla ilave icrasına karar verilmiş olduğunu bildiriyorlar.

HAV ADİS-İ HARİCİYYE

Almanya ile Rusya'nın Çin hükümetinden aldıkları ihsana karşı Fransa'nında
ıüracartan geri kalmadığı malumdur. Bu hafta alınan habaerlere göre Fransanın müracatıda
aşa çıkmamıştır. İhsanı bol olan hükümet Çin Fransa'nın mesüllerininde istifadesine
ıuvaffakat etmiştir. (Sahi adamın hali başka)
(Aksay-ı Şark)
Pur Arturla Taliya'nun da şimdi Rusya'nın bayrağı temevvüç ediyor. İkibin askeri ve
lokuz harp sefinesi bulunuyor. Taliya'nun Limanı umumun ticaretine küşade olup Gemerek
arifeleri Çin'in muahhedeli limanlarınında cari olan tarifeler gibi icra olunmaktadır.
Japonya'nın Kore hakkında olan emeline rusya muhalefet etmeyeceği cihetle oda
usyanın istilasına karşı itiraz etmemiştir. İngiltere'nin bahren aksay-ı şarkla büyük bir
.aaliyeti görülüyor anlaşıldığına göre. Veya çin vesatı üzerine nufus istiamaline yardım
edecek bir yeri zayat ve işgal etmek istiyor.
Yunan kralına suikast etmek üzere dokuz el silah ateş eden iki kişi derbest edilmiş ve
her ikisinin de idamlarına hükmolunmuştur.
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25 Nisan İfrenci Sene 1898

İFADE-Yİ MAHSUSA

l\1ahallil\1üracaat

Şeraat-i iştira
Lefkoşe için bir seneliği beş şilin

İdarehanemiz Kıbrıs ceziresinde

cezire dahilinde osmanniye için posta

Lefkoşe şehrinde Saray Önü

ücretiyle beraber bir seneliği kırk sekiz

Meydanı'nda daire-i mahsusedir.

kuruştur.

Umur idare ve tahririye için sahib-i

Osmanlı posta pulu dahi kabul olunur.

İmtiyaz namına müracaat olunur.

(Nüshası bir kuruştur)

Gönderilen evrak gazeteye derh
olunup olunmamasından matbaa
mesul

olamaz.

İlanatın

bahr-ı

satırından iki kuruş alınır.
<<Şimdilik Haftada bir defa neşrolunur>>

İHTAR
Gurre-i gaza-yı zilhicteşrife Cuma günden sabit olmakla gelecek Pazar günü ıyd-i said
ashabı olmak mukarrer kılınmıştır.
Gazetemizin yazım-i Pazar Pazartesi olmak ve ıyd-i şerif dahi pazara tesadüf
bulunmak hasbıyla tabii gelecek hafta zarfında neşrolunmayacağından bu babda abonat
efendilerin malumatı olmak üzere keyfiyeten ilan ve ihtarına müsarat eyleriz.

İFADE-İ MAHSUSE
Gazetemizin birkaç haftadan beri neşrede geldiği efkar-ı halk için sermaye.bahs olmuş
ve osmanlı efkar-ı cedide mürevvicleri dahi bu babda gazetemiz için siyasetkarane hayli
sözler sarfetmişlerdir. Bizde esas maksada dair birkaç söz söylemeyi münasib gördük.
"Müsademe-i efkardan barika-i hakika sadur eder" kaziyesi cümlenin malumudur.
Gazetemizin neşrettiği mütalaların nazar-ı dikkat ve ehenniyde alınarak tenkit ve muhakeme
edilmesi bizim için mucib-i iftihardır. Bu gibi mübahasatın faydası şüphesiz çoktur.
Emr-i gayr münkirdir ki efrat millette sadakat, diyanet, hamiyet, vatan, hiss-i vakar ve
iftar gibi vücut altında mevcut hayat-ı aliyyeyi mümkün olursa daima uyanık tutmak lazımdır.
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Doğrudan su yosun ve metruk kılıç boş bağladığı gibi bir hizmet ile mükellef olmayan
fikir dahi keskin olmaz. Keza arasıra tahrik olunmayan hayat-ı aliyye dahi ceryandan mahrum
tatlı su gibi cevher-i asliyelerini kayıp eder.
İşte birkaç haftadan beri gazetemizin deruhte ettiği vazife ittihat eylediği mesleğin
efkar-ı hayat hüsne-i milliye-i osmaniyyeyi uyuşup gevşemek için meydan vermemek daima
anık kalmalarına hizmet etmek mütaha-i feniyyesi esarıdır.
Avrupada umum millete aid bir mesele hakkında

ciddi ve hakiki mübahese

ve

muhakemeler efrad-ı milleti cümleten bir hiss-i cemile tabi eder. Erbab-ı kaleme evrak-ı
havadise münasib bentler yazdırır.
Erbab-ı sühana müesser nutuklar söylettirir. Lakin hayf ki henüz bizde bu fikir tamam
etmemiş ve kahve ocağı diplomatlarının müvahezesinden kurtulamamıştır.
Erbab-ı gayretten biri devlet ve millet hakkında gazetelere bir iki bent yazdığı halde
mezkür diplomatlar "kendinize baş belası arıyorsunuz, bizde böyle şeyler olmaz" sözleriyle
itiraza başlar. Lakin ve ne için olmaz sualine cevap veremez.
Cemiyetimizin içinde sözde gaflet ve sersemlik arasında ancak görgüyle tabiat ile icra
olunan hareket ve sükünat makbul ve memduh olup, hayat mukaddese-ı kalbiye tahrikatı
semeresi olan her nevi hareket gayurane ve sadakatkarane
tabikat-ı aliyyesinde

makbule geçmiyormuş

güya hayat-i ictimaiyyemizin

gibi hayat-ı mezkireye

malik olanlara karşı

dostane nesayihte bulunan sahte akla eksik olmuyor.
Ahlakı henüz bozulmamış bir genç hayat-ı hüsne mezküresi sevkiyle din ve devlet ve
vatana hizmet etmek üzere izhar-ı gayret ettiği halde mazhar-ı takdir ve teşvik olan harekatı
bazı kötü beyanların istihtafkarane

müvahexelerine

çabuk yorulursun, vaktiyle birçoklarıda

hedef kesiliyor. "Gençlik alemetidir,

senin gibiydi, nafile yere üzülürsün, nene lazım,

keyfine bak yollu mskin nasihatlara düşar ediliyor.
Bu hal-ı esef istimal-i heyet-i ictimaiyyemize arz olmuş ve gayet muhallik bir nevbet
ve bir balya makamındadır. Tedavisi için tetbir-i muktezaya ittihad-ı erbab-ı akıl ve sahib-i
vicdanın şanından mültezemdir.
Hangi bir ferd müslim ve sadık bir osmanlı vardır ki devlet matbaasının

şan ve

şevketini vatanın selamet ve saadetini arzu etmesin veya o yolda bedel-i vücud ederek
çalışmasın. Efkar olunur mu ki memalik mahruse-i osmaniyyenin kabiliyeti üç bin seneden
beri umum mütenevviyenen darb-ı emsalinde bile vasfolunmaktadır.
İdare-i Osmaniyyenin hangi cihetinde meyusiyet olmadığı iddia için mahal

ü

münasib

vardır? Biz iddia ediyoruz ki şeabet emvar yani devar-i umumiye tabir-i asıhla hükümet-i
osmaniyye ıslaha muhtaçtır. Ve iddia ediyoruz ki ıslahat ve tensikat "lazıme" biran evvel
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vki-i icraya konulsun. Temenni ediyoruz ki millet necibiyye-i itiraz bir dava ve taleb
.ieğ:ilmidir.
Bunu derk ve fehim

eylemeyen

"olmazcılara"

ne diyelim.

ldanmak için otuz iki dereden su getirir" derler. "olmaz"

"Tenbel

Diplomatların

yerinden
taaruzat-u

bihi dahi tembelin bu haline pek de yabancı olmamalıdır, zannederiz. Hemen cenabı Hak
millet-i neciyye-i islamiyyeyi tevfikat samedaniyesine mazhar buyursun.

AHV AL-İ ALEM

Bu hafta zarfında havadis-i hariciyye meyanında en mühimi olan vaka Amerika ile
İspanyanın ilan-ı harp etmiş olduğu maddesidir.
Malum olduğu üzere ispanyanın taht-ı idare ve tabiatında bulunan Küba ceziresi
ükümet matbuasına karşı isyan ederek istiklaliyet davasına kalkışmışlar ve birkaç seneden
ri İspanya ile muharebe etmekte bulunmuşlardır.
Kübalılar bu vaka kadar kemal-ı metanetle ispanyaya karşı mukavemetleri
Amerikalıların kendilerine gösterdiği maddi manevi muavenetlerinden ileri geldiği bugün
meydana çıkmıştır. Nihayet bir vapurun sahilde batması vesilesiyle ispanyaya izhar-ı husumet
edilmiş ve Kübalılara derhal istiklaliyet itası taleb olunmuş ve ispanya buna muvaffakiyeti
nefsine ağır görerek yalnız bazı imtiyanat itasıyla iktifa olunmasını arzu eylemiş isede
Amerikanın ol babda tahrik olunan hırsı galeyandan kurtulamayarak İspanya'yı meydan-ı
harbe atlamağa mecbur eylemiştir.
Vaka İspanya Küba' da bu kadar zamandan beridüşar olduğu zayiat ve telafetten kesb-i
zaaf ederek Amerika ile bu sırada muharebeye girişmemeye gayret etmiş ise de İspanya
halkınca galeyan vukua gelerek o gayretni semeresiz bırakmıştır.
İşte bugün dünyanın o cihetindede insanlar birbirleriyle ceng ü cidal ederek canlar
telef olmaktadır.
~
Bugün alem-i insaniyette namı altında cereyan eden vaka-yı ahvali tetkik edecek
olursak insaniyet ve medeniyetin cemiyyet ve bedeviyetle tefsir olunması daha "muvaffak
görüleceği zaruridir.
Yarumi seneleik ahval ü vukuata atıf-ı nazar ettiğimiz halde görülüyor ki devlet-i
aliyye-i osmaniye Bulgar, Sırp, Vefaradağ'dan bida ederek Rusya ile nihayet bulan
muharebede milyona karib canlar telef olmuş binlerce hanümanlar sevinmiş, dahilen zuhur
eden isyanları izletmek için dahi nice insanlar adem-i bad-ı nisyana gitmiş.
Fransa- yine o nokta-i nazardan sonra Siyamda ve nihayet Madagaşkara' da açtığı
seferler ile dahi binlerce halkın hüceden dünyadan kaldırılmıştır.
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Almanya tavsih-i müstemligat maksadıyla Zengibar cihetinde bir çok kan dökülmesine
sebep olmuştur.
İtalya Habeş'te harp ederek orada da hayli hayli nüfus-ı insaniyye mahvedilmiştir.
Elhasıl her yerde hükümetler harb u cidal yani telef-i can ile iştigal eyledikleri halde
iğer

taraftada

muhafil-i

siyasiyede

müsalemet-i umumiyeye-muhafaza-i

medeniyetten,

insaniyetten

dem vurarak

sulh u

hayat insaniyeye hatm olduklarını iddia edip dururlar.

İnsan bu hali düşündükçe insanlıktan nefret dünyadan feragat edeceği gelir.
Acaba

vahşet

itilakına

seza olan bu mukavele

insanlar

beyanından

zail olup

gitmeyecek midir?
Ne garip haldır ki bu kavim diğer kavmin veya bir hükümet bir hükümetin arzu ve
evasına tabi olmadığı için muharebeler açılarak insanlar telef olur ve hatta bir insanın rahat
yaşaması, efkar ve amalinın bela tereddüt ve il-itiraz terevvüç olunması emrinde hemcihsini
mahvu na-bud edilir.
Demek oluyor ki insanda tabian mevcut olan hırsu his hakimiyet baki oldukça
muharebenin, önü alınamayacak ve ilelebet bu vahşet ki medeniyet altında mesturdur devam
edip gidecektir.

HAV ADİS-İ MAHALLİYE

Vali-i Cedid asaleti (Ser, Veyayam Frederik, Hains, İsmiyet) Hasretleri geçen
Cumartesi günü der-saadet tarikiyle Tuzla iskelesine muvaselet ve orada tehellif icra olunacak
Lefkoşaya azimet ve ifa-yı vezaif memuresine bidan u mübaşeret eylemiştir.
Ceziremiz hakkında işler yapmağa muvaffak olmasını temenni eyleriz.
Hristiyan vatandaşlarımızın gösterdiği bir terakki daha.
Menafi-i maarifin terakkisine hasr u sarf olunmak üzere bu kerede Hristiyan
hemşehrilerimiz Lefkoşe'de Yunanistan'ıri pek kadim olan oyunlarını küçük mikyasta
"mevki-i temaşaya" vazı eylemişlerdir.
Şöyle ki geçen Perşembe gününden bidan ederek yevm-i mezkur de koşu ıtlak olunan
cimnastik müsabakası gibi oyunlar icra eylemişler ve gecesi dahi eski yunanı lisanı üzerine
telif olunmuş bir tiyatro cemaati tertib eylemişler ve ertesi Cuma ve Cumartesi günleri dahi
bir çok eğlenceler daha icra ederek Pazar günü iskele yolunda yirmi mil mesafe itibariyle
uzun bir yayan koşu müsabakası icrasıyla mümayişe hitam vermişlerdir.
Bundan hasıl olan nakdi menfaatin miktarı henüz meçhul isede ikiyüz liradan aşağu
olmadığı tahmin olunuyor. Vatadaşlarımızın terakki-i maarıf hakkında gösterdikleri gayret ve
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etleri cidden şayan-ı takdir ve memnuniyettir. Bizim için dahi bir numune temat-ı teşvik
gayrettir.
Polisin her tarafta icra eylediği ıslahat hakikaten şayan-ı takdir ve mucib hoşnutudur.
müddetten beri Lefkoşe kazasıyla Gime ve Mesarriyenin bazı cihetlerinde icrayı teftiş
k hayat ve sirkatın önünü almak ve müteccesserlerini

taaddib etmek emrinde a'zam

ilen Mehmet Çavuş ve refkası dür u teftiş ettiği mahallelerde vazifesini matlub vechiyle ifa
ylemekte ve cezirenin bu cihetlerini adeta hane kapıları gece açık olarak yatılacak yer
ebede halka emniyet vermektedir. Misarebe tarafından bulunan muhbirimizden aldığımız
umat-ı mu'kaya nazaran Mehmet Çavuşa memasıl yerde Şevki Çavuş türemiş ve bu gavur

genç bugün Lefkonak'ta çavuşluk vazifesiyle bulunuyormuş.
Şevki Çavuş hakkındaki

istihbaratımız

Mumi ileyhinde

vazifesinaslıkta

Mehmet

. avuştan pek de aşağı kalmadığını gösteriyor. Binaen aleyh Lefkonak ve havalisi Şevki
.avuşun

gayretiyle

pek

emin

bir

halde

ifra

eylediğinden

Mumi

ileyhin

gayret-i

.azıfeşinasenesini takdir ile iftihar eyleriz.

BİSÔNAT-1 OSMANİYYE
Devlet Aliyye-i Osmaniye tebaasından birinin Girit valiliğine tayini emrinde bab-ı ali
tarafından dül-i muazzamaya vuku bulan mürecaata henüz cevap ve verilmemiştir.
Bahçesarayda neşrolunan Girid cezireşme vali olmak üzere prens jorjün tayinini arzu
ve talep eylediklerini bildirdikleri cihetle zat-ı Hazret padişahının dahi buna zaruri muvaffakat
edeceğini yazıyorsa da Prens Jorjün tayinini ileri süren İngiltere gazeteleri şimdi bu fikri takib
ederek devlet-i aliyyenin talebi sevap ve muvaffak hal olduğunu beyan ediyorlar. Tercüman
bu sıralarda Rusya efkarına hizmet ettiği anlaşılmakta olduğundan verdiği şu havadise taaccüb
etmeyiz.
Konsoloslar mukavelenamesinin

akdine kadar vilayet-i şahaneye tayin olunan yunan

konsoloslarına tasdik-i memuriyetlerini

mabeyn bir ita edilmesi hükümet-i seniyyece takrir

(<

etmiş isede bunlar yunan tebaası hukuk u menafiini muhafazaya memur nazarıyla, bakılması
lüzumuna

dair vilayet-i

şahane valilerine

hitaben

bab-ı aliden tahrirat-ı

semiyye irsal

buyurulacağı mevsuk heberlerindendir.
Tefkur Dağından

Gelibolu'ya

kadar bir askeri şimendiferi

inşası için Almanya

sermayedaranı tarafından hükümet-i seniyeyey müracaat vuku bulmuş ise de müracaatlarının
ne netice hasıl ettiğine dair bir malumat alınmamıştır.
Der-saadetten

telgrafa

verilen

malumata

nazaran Bulgaristan

emaretinin

verdiği

cevapnamede devlet matbua muazzamasına karşı izhar-ı sadakat ve ubudiyet etmesi ve hiç bir
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üne tedareket-ı askeriye de bulunmadığını beyan eylemesi mahzuziyet-i seniyyeyi mucib
lmuştur.
Bu postanın getirdiği haberlerden biride Sudanilerle Mısır askeri beyanında vukubulan
·d bir muharebeye dair olup bir çok sudaniler telef ve bir çoğu esir edildikten sonra Mısır
· muzaffiyeti kazandıklarını maalendir.
Mısır askerinin yalnız kısmi ceziresi İngiliz olup sairleri Mısır'ın müslüman askeridir.
orvvet şimdi Hortuma doğru hareket ederek sudanilerle bir şiddetli müsademenin vukuu
enilir.

Bizim için teessüf olunacak bir nokta varsa o da her iki taraftan nüfusça vukua gelen
at islamlardan ibaret bulunmasıdır.
HAV ADİS-İ HABERİYYE

Karadeniz'de bulunan Rusya donanmasının idaresinde ve ahval-i umumiyesinde bir
sui-istimalat bulunmuş ve buna binaen yüz altmışbeş zabit taht-ı muhakemeye iletmiş
duğu ve tevkif edilen sabitlerden dört kişinin intihar ettiği müstahberdir.
Fransa hükümeti Çin devletinden vuku bulan kaffe-i mütalanatına muvaffakat tam
· stihsal eylemiştir.
Devran eden olaylara nazaran (vay vay vay) limanının İngiltere tarafından işgali
münasebetiyle Rusya hükümeti Çin hükümetini protesto etmiştir.
(Pulvas) nam-ı mahalden firar eden yerliler ile ngilizler beyanında bir muharebe vukua
geldiği ve esna-yı mübarezede ye!lilerden altmış ve yüz mecruhin ve İngilizlerden on telafet
ve yirmi mecru hin düştüğü ve bunlar arasında iki zabit bulunduğu telgrafhavadisindendir.

TECRÜBE-İ BAHRİYE

Geçen gece Amerika'nın Kayvesi Limanında bir tecrübe-i bahriye icra edilerek bu
tecrübenin alcibetinde Amerika bahriye devairinde telaş ve havuf u mümayan olmuştur.
Sebebi de beş kıta İndiana namındaki zırhlılar ile Newyork kurvazuri üzerine hücum etmişler.
Geceleyin parlak bir mehtap olduğu halde donanma dahi torpidoların bu hücumdan evvelce
haberdar imiş. Torpidou İstambutlanndan biri Ayuva zırhlısına o derece takrip eetmiştir ki bu
zırhlı bir top bile indihat etmeğe muvaffak olmadan mukaddem torpidovı yiyeceğine şüphe
kalmamıştır. Diğer iki Torpidov stambutı dahi Ayuva ve İndiyana zırhlılarının zeme kadar
haberi olmaksızın arasına sokuluvermiştir.
İrnra-yı tahriye şu tecrübelerden anlamışlardır ki eğer hücum eden Torpidov düşman
sefinesi olsa Eyuva zırhlısını mutlaka ve İndiyan'a zırhlısını dahi ihtimal olmak üzere tahrip
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eceklermiş. Bu tecrübe-i zabiten arasında hafv u endişe peydasına bahis olmuştur. Zabitan
_Jumi ileyhim İspanya torpidovları bahr-ı muhit atlasını geçmekte olduklarından Amerika
nanınası ise torpiddir ki çarlardan mahrum müdafaasız bir halde bulunmasından

endişe

iyorlar,
Geçen gün İngiltere meclis mebusanında bir mebus tarafından Rusya, İngiltere, Fransa
vletlerinin zat-ı şahane kabul etsede etmese de Girit'e vali tayin edeceklerinin sıhhati olup
lmadığı sual alunmuş ve ingiltere hariciye nazırı Mösyo Gürzün tarafından devlet-i aliyye-i
smaniyyenin arzusuna mugayyer olan bir işe müdahele ve ihbar etmeyeceği sırahaten beyan
ınmıştır.
Girit meselesinde ön ayak olan İngiltere iken hariciye nazırının nasıl olup da böyle bir
döz sarfettiğine taaccüb etmemek elde değildir.

İngilizlerin her hareketi bir istifade ve menfaatine müstenit olduğu şimdiye kadar kerat
ile tecrübe edilmiş olmakta şu hareketinde de bir menfaat gizli olduğuna şüphe edeilemez.
Yunan hükümetinin aktedeceği tazminat-ı harbiye istikrazına daie kefalet veren Rusya,
İngiltere, Fransa'nın Yunan maserafat-ı harbiyeden evvel dinlerini testiye için ayrıca akdini
arzu eylediği altmış milyonluk istkrazı dahi temin eylediğini deruhte etmişlerdir.
Japonya hükümeti bu kere Almanya, Amerika, Fransa ve İngiltere destgahlarının kırk
yedi katı sıfn-i harbiye sipariş etmiştir.
Kuvve- bahriyenin seneden seneye tezeyyüdüne çalışan Japonya gaflet uykusuna
dalmış olan devletler için mucib-i itibah olması lzaım gelirse de heyha! ! !
Rusya harbiye nezareti Çin'in Kore kıtasına kilitli asker sevketmekle olduğu evrak-ı
havadiste muhkidir.
Alınan son haberlere göre Mösyo Galatsto'nun bir haftadan ziyade yaşayamayacağını
itba- beyan etmişler. Teessüf olunur!!
< <Sudarı>>
kahireden eşar olunduğuna nazaran Serdar Keşimir Paşa'nın kumanyasında bulunan
fırka-i askeriye yerlileri mağlup etmiş ve yerliler killi telafet vermişlerdir.
İstireden tamis-i muhabir Mahsusu tarafından yazılan bir telgrafnamede deniliyor ki
Şeyh Mahmut karargahının nehirden üç yüz ya da ötede beyazı şeklinde olduğunu
söylüyorlar.
Karargahın etrafında kuvvetli çitler vazı edilmiş iç tarafına dahi yekdiğeri derin derin
hendekler hafrolunmuştur. Bu hendeklerin arkasına peyda siperleri vazı olmuştur.
Dış taraftaki çiitin etrafında küçük küçük istihkamlar teşkil edilerek oralara on katı top
yerleştirilmiştir. Şeyh Mahmut bu yerin merkezinde bir yere yerleşmiştir.
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Ahiren itire kalesine avdet eden bir karakol müfrezesi biraz sudan seferesine tesadüf
· ler ise de sudanileri tezekkül

eylemişlerdir.

Bir mikatr süvari ve bir kaç top ile

ıııanmutun muhitini istiksaf için cazal (hantır) itireden hareket etmiştir.
Son haberlere bakılırsa mevki keşfolunmuş ve reis de geçirilmiştir. Eğerçi bu havadis
an ise revileri de Avrupa gazeteleridir.
Çin'in (urgat) şehrinde işbu nisan ayında yerlilerden mürekkeb bir meclis-i umumi
iyle Rusyaya karşı ne gibi harekette bulunması iktiza edeceği müşaveratında bulunacak ve
yed memleketlerinin Çinden tefrikine karar verilecek olursa o vakit yerli Mogol kabileleri
oğolistan cenubundan (Sibirya) ya ve şark tarafından Rusya'nın himayesine girmiş olan
Mançurya) ya hem-hudud bulunduğundan Rusya'nın himayesine talep edecekleri evrak-ı
adiste görülmüştür.
Bombay'da büyük bir hastahane ateş almış ve 184 yerli 15 ecnebi mecruh olduğu gibi
otuz kişi dahi vefat etmiştir. Veba gittikçe tavsi etmektedir. Şimdiye kadar 2500 nefer vefat
olmuştur.
İLAN
Lifkoşe'de Laleli camiişerifi karşısında Köse Kahya'nın konağı demekle maruf hane
bu kere feruhat edileceğinden iştihasına taleb olanların tarih ilanından on beş güne kadar
kendi, Zade Şevket Efendi ile Merhum Cafer efendi Zade Rıza Bey' e müracaat eylemeleri
ilan olunur.
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Yedinci Sene

(Pazartesi)

18 Zilkade Sene 1315

Aded: 293

KIBRIS 1310

(Şimdilik haftada bir defa neşrolunur.)
Mart Rumi Sene

<Siyaset, edebiyat ve finundan bahseder> 25 Nisan İfrenci Sene 1898
İFADE-Yİ MAHSUSA

Mahalli Müracaat

Şeraat-i iştira

İdarehanemiz Kıbrıs ceziresinde

Lefkoşe için bir seneliği beş şilin

Lefkoşe şehrinde Saray Önü

cezire dahilinde osmanniye için posta

Meydanı'nda daire-i mahsusedir.

ücretiyle beraber bir seneliği kırk sekiz

Umur idare ve tahririye için sahib-i

kuruştur.

İmtiyaz namına müracaat olunur.

Osmanlı posta pulu dahi kabul olunur.

Gönderilen evrak gazeteye derh

(Nüshası bir kuruştur)

olunup olunmamasından matbaa
mesul

olamaz.

İlanatın

bahr-ı

satırından iki kuruş alınır.
<<Şimdilik Haftada bir defa neşrolunur>>

IYD-İ SAİD IDHİ

Elhamdülilallah teali bu sene dahi evvelki Pazar günü şereflıalül eden ıyd-i said
ıdhinin idrakıyla müstead müşerref olduk.
İşbu yevm-i mübarekle bil-cümle müminin ve mümihat-ı ümmet-i neciyyenin
ü

dairesinde mazhar-ı füz u necat olmaları deasını ann-ı samim ül bal-i isal kabulgah rabb-i
mütteal eylemişlerdir.
Dab-ı derin islamiyeden olan merasim-i pıaluma ile mahkeme-i şeriyyede ictima eden
ashab-ı menatib Ayasofya camii şerefine zaimetle orada iday-ı salat ettikten sonra tekrar olma
ve mütehhizan belde dahi dahil olarak mahkeme-i mezbureye aydet olınmuş ve yekdiğere
merasim tebriğiyle kemal-ı şevk u muhabbetle ifa kılınmıştır.
Faziletli Hakim Vecihi Efendi Hazretleri tarafından cümle-i şeriat-i islammiyyeden
olan ittihad ve muhabbetin cevab ve menafii hakkında bir nutk-i belig ibrar edilerek iktar-ı
cihanda bulunan bilumum islamın himaye ve siyaneti uhde-i mukaddesesine mahül olan
hilafet-i azimanın ahir-ül devran bi-kemal şevket

ü

şanbeka ve devamını bir da-i müesser

telavet eylemiş ve hatrın dahi emin-i hün olmuşlardır.
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Kalüb-i İslamiyye mahalliyesi teserrür eden bir cihetle mahalli askeri polisi teşkil eden
efradın ekserisi islam olmak hasbıyla o mübarek günde bunların polis müfettişi Refetlü
Mustafa Şevki Efendinin mahiyetinde olarak diğer iki islam zabitan ile beraber camişerif
mezbürda ida-yı salat ve ba' de-i İslamiyyeye muvaffak hareket eylemeleridir
mucib fahr

ü

ki elhakk-ı

muhammettendir.

Bu sırada ayun muvahhidini

tenevvür eden bir manzara daha o sabahın şerefini

artırmıştı. Bu da mabe-ül iftiharımız olan mekteb-i idadi şakırdanın yine mezkür camiiserifte
ifa-yı firiza-i salat ettikten sonra mektebleri önünde nur-ı afet ve masumiyet yüzlerinde lerna-ı
fesan ve ferd

ü

zeka ve fetanet-i nasiyye hallerinde nümayan olarak satbeste-i selam ve baba

ve biraderi olan vatan ve din kardeşlerinin üzerlerine atıf ettikleri inzar-ı mahsuse muhabbet

ü

şefkat ve hizmetleriyle şadubekam olduklarıdır.
Kadın erkek bu kafir arasında çıkan (Maşallah, Allah bağışlasın) gibi rikkat-i amiz
sözlerle dökülen eşk-i şadı bu ağuç istikbale vatan yavrularına karşı vasfı gayr-ı kabil başlıca
bir hiss-i şefkat ve muhabbet daha peyda ediyordı.
Cenabı Hak başlarında, o gavur, muktedir, maarifperver muallimleri olduğu halde şu
vatan kardeşlerimizi
buyursun,

tevfikiyat

samediyesine

amin. O gün adet-i müstehsena-i

mazhar ve amal-i hayriyelerine
beldeden

müyesser

olarak ahal-i İslam birbirlerinin

ikametgahına giderek tebrik ve muhabbetle geçitilmiştir.
Ertesi gün halk bayram eğlencesi ile meşgul olup beldemizin cümle-i meydanına gelip
bir takım ahaliye latife terennümüyle samiyniyeti sad u handan eylemiştir.
Üçüncü gün dahi adet hükmüne girmiş olan polis mahsus eğlenceler tertip ve mevki-i
nümaşaya vazı olunarak belediye musikisi dahi bu cümbüşe bil-iştirak server ve hayuri bir kaç
daha artmıştır.
Bu suretle polis ve belediye idaresinin icraat-ı müstehsenelerine karşı ahali-i islamiyye
namına olarak teşekkürler ederiz.

<<Bend-i Mahsus- Malumat Gazetesi>>
Cemiyyet-i milliye- muhabbet-i vataniyyeyi, menafi-i zatiye uğrunda pa-imal ederek
hukuk-u islamiyyeyi mahvetmek isteyenlerin (vücudu beşeriyet için nasıl bir şaib ar ve rezalet
ise) "malumat" ceridesi dahi terkiyat-ı islamiyyenin mürucu ve hakikat neş-i olan ceridelere
bir sed hayalülat denaatkôrane olmağa kıyam eylemiştir ki bundan büyük aleyhinde bayağı,
lakin manasız, mefhumsuz sözlerle bir bend mahsus neşreylemiştir.
Cennet ve cehaletle malüf ve münkil nimet-i maarif ve meziyyet-i
mahrum

olan

bir

takım

safraha

köylere

ehemmiyet

vermemek

insaniye den

ve yalnız

meselin
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üstakımınuza
maınında

devam eylemek esas amelimizden

ideysede "malumat"

ve şüphesiz sahibi gibi menfaatperestlerin

edebi bir gazete

himayesi altında neşrolunduğundan

·ap vermeye mecbur oluyoruz.
Evvela kem söz kalb-i akşe sahibine aid olduğu gibi "malumat"ında

hakkımızda

ezilane sarfettiği kemalet müstehçeneyi kendisine iade ediyoruz.
Saniyyen

gazetemizin

değersizliğinden

kıymetsizliğinden

bahsederek

neşrıne,

uharririne hamakat arzu eyliyor.
Kıbrıs gazetesi kıymetini takdir için malumat gazetesi muharririnin kalemine, fikrine

nüracaat

etmez. Çünkü müracaat

Bulgaristan'a

etse daha dün denilecek derece yakın bir zamanda

firar ederek orada neşrettiği efkar-ı hakikeyesi üzerine ağzına çalınan bir

parmak bal ile tarik-i haktan tebdili meslek etmek gibi bir denaeti ietikab etmeyi tekliften
başka isfade edeceği izhar-ı men olunmuştu.
Kıbrıs bedaye-i neşrinden beri hakikatin arkasına düşerek o yolda mesleğini taayün
etmek için çalıştı ve şimdi o hakikate vasıl ve emeline nail oldu.
Bunun içindir ki muharrirlerinin
fikirlerini,

malumat-ı

hakikiyelerini,

fikri serbest ve bir güne istibdaddan beri olarak

meydana

koymayı

ve dalalette

kalanları

vazifeye

addeylemiştir.
"Malumat" fazail-i insaniyye tariz ve hasim sümm-i hasa esas şerh müteyyini tahkir
misallü ahvali ihtiyar eylediğimizi utanmayarak basad edip gazetemizi okumayanlara

bizi

manfun ve günahkar göstermek gibi malumatını istikab ediyor.
Bize isnad ettiği hayasızlığın katmerlisi (malumat)ın sahibinde olduğuna sevabık-ı
ahvaline olan vukufumuzdan naşı-şüphe etmeyiz.

Gazetemizin nüshaları her yerde mevcuddur. Birer birer okunsun mündercatında
şeriat-ı muhtıra ahkamına mugayyer bir cümle değil hatta bir kemal bulunabilse su-i etkarımız
yüzümüze çarpılsın.

"

(Malumat) gazetesi sahib-i imtiyaz ve müdürü, fezail-i insaniyyeye tariz ve şerh-i şerif
müteyyini tahkir ettiğimizi göstermesi eğer selamet-i devlet ve millete yegane bir vasıta ve
çare olabilecek ıslahat-ı dahiliyyenin icrasını iltizam ve idare-i hazıreyi muvaheze ile
vazifelerini sui-istimal eder memurları itham ettiğimiz için ise o halde bizde kendisine insan
değil bir hayan na-hak nazarıyla bakmaya mecburuz.
Kıbrısın mündercatı bu gün alem-i islamı dilkir ve dil-hun edecek bir raddeye
varmıştır! diyor.
Mana-yı hakikisi murad olunursa doğrudur. Çünkü mazlum ve masum olan millet
tecyibe-i osmaniyemiz nimet-i hurriyetten ve hal

ü

cariyeye kesb-i itla etmekten mahrum ve
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tezellüm-ü hal eylemekten memnundurlar. Gazetemiz hakikati meydana koymaya çalışıyor.

Milletimizin ihtiyacatını hami ve hakim-i mutlaklarına esma-u icabının istirham etmeğe
uğraşıyor. Malumat gibi hakikati setr, milletin mağduriyetini ketm ve seday-ı ümmeti merci
·e mütecca-i anam olan makam-ı aliye adem-i işal yolunda desiseler, hileler icadıyla
uğraşmaz.
Islahat-ı dahiliye talebinde bulunmak şer-eşreflik ahkamını tegayyür ve asıl efriciyeyi
erevvüc ve tecih etmek mi demektir. "İdaya karşı muhafaza-i hukuk-i milliye ve müdafaa
·ataniye ve elh: için icabat-ı zaman ve mekana göre hareket etmekte şer-eşrefin ahkamından
değilmidir. Bu gün bu nokta-i nazardan kabul ettiğimiz bu kadar asıl ihtiraat nereden
alınmıştır?
Tessüf olunur ki (Malumat) müdebbiri sözde gazetemizin münderacatını tezyüf ve
heyet-i tahririyesini tahkire cesaret ediyorda mündercatını muhakeme etmek için bir cümlesini
bile meydana koymuyor.
Halbuki ne kadar acizane olursa olsun hükümet ve millet osmaniyyeye ettiğimiz
hizmeti büyük ve şüphesiz riyakarlık eden gazetelere nizbeten ali-ü nafi addediyoruz. Çünkü
Kıbrıs'da efkar serbest olup her nevi ahval-i ceriye-i hariciye hakkında malumat kamile
altında olduğundan bunları ilan ile efkar-ı islamiyeyi ikaz ve tenevvür ve binaen aleyh
iraciften ibaret bulunan teşriyat ve şaiyatı dahi tekzib ve tezyif etmekle gazeteciliğe muhal
olan vazifeyi ifa etmiş oluyoruz.
Dursun ve nimet hüda vaparlarının gark olduğu havadisinin neşrine gelince biz bu
havadisi gazetelerden iktibas etmiştik aslı yoksa sad-ı hezar teşekkürler ediyoruz.
Elhasıl cevabımıza şununla nihayet vermek isteriz ki bizi bu derece ileriye götürmeğe
sebebiyet vermiş olan malumat gazetesi kendi entrikasının terevvücüne bakarak tecavüzlükte
bulunmasın zira ikinci defa olmak üzere böyle bir tecavüzlüğe bir daha edecek olursa müdafa
i nefs için tabi şimdiden daha ileriye gideceğimi:li ihtara müsaraat eyleriz.

AHV AL-İ ALEM
(İspanya-Amerika muharebesi)
Bu muharebe hakkında karinin-i keramımıza elde edilen telgraf havadislerinden
maiden bir fikir-i mahus veremiyeceğim teessüf ederiz.
Bu babda alem matbuatda tedavül ve dür efkar pek muhtelif olduğu için bir fikr-i sahih
hasıl etmek müşkildir. Her iki taraf bütün kuvvetlerin istimal etmekte olup hazırda galibiyet
ikbali hangi cihete tevdi ettiği kestirilemez.
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giltere'de

~-nin

Amerika'ya

karşı meyl'ü

samimiyet

izhar olunup hatta Amerika ile

akd-ı ittifak etmesi hakkında birçokları tarafından nutuklar irad edilmiştir.

Bazı taraflardan

alınan haberlere göre muharebe

neticelenmeksizin

Avrupa dül-ü

-.,aası husumetin salihen tesviyesi için müdahele edecekleri anlaşılıyor. Bazı gazeteler dahi
erin bi-taraf kalamayacağını bildiriyorlar. Vakıa son haberlere göre İspanya donanması
içinde kalıp (kadikas) ve (filipin) adalarıyla (güya) kemer anbarlarını boşaltmak
elerine gelip ancak bir aya kadar harbe başlayacağı zannolunmaktadır.
Amerika hükümeti her ihtimalata karşı hazırlığı tamamlamış

m:rirnn

bulunuyor.

Bu hale

İspanya Amerika'ya nispetler geri bulunduğu anlaşılıyor. Şimdi Avrupa devletleri

...,.::rrf'beyemüdahele ile biri İspanya diğeri Amerika tarafını iltizam edecek olurlarsa bir
-şın

daha zuhur olması ihtimalden uzak sayılamaz.
Alınan telgrafların verdiği havadisler şunlardan ibarettir:
Vaşington 22 Nisan 97
\.~~ö.\\.'fa.-ı\.m.en\(.a m.uh.a-rebesi buıün başlamıştır. Amerikanın bir karavuzri İspanyanın

bir tüccar gemisini za-pteJ\emişfa. Kü.bamn. a-ra"9 cfüeti tab.t-1 mub.asa-ı:a"'ja a\mma'K\~m
Amerika hükümeti tarafından emir verilmiş ve yüz bin asker silaha davet olunmuştur.
Havana 24 Nisan
Amerikalılar bir gemi zabteylemişler. İspanyollar dahi zahire yüklü bir gemiyi
müsadere etmişlerdir.
Vaşington 24 Nisan
Amerika saflarına lağımlar hafri için emirler verilip yalnız Amerika hükümetiyle dost
bulunan devletlerin gemilerine zarar vuku bulmasına dikkat edilmesi tenbih olunmuştur.
Madrid 27 Nisan
Bir ispanya top çekeri Amerika'mn kömür yüklü bir gemisini zabteylemiştie. Amerika
donanmasıyla buluşmak üzere ispanya donanması (Manila)dan hareket eylemiştir.
3 Mayız sene 97
filipin adalarında Amerika filosu tarafından İspanya donanması kamilen tahrip ve
(Manila) kaleleri külliyen hadm olunarak Manila şehri dahi topa tutulmuştur. Amerika
filosunun yalnız birisi sakatlanmıştır. Madrid şehrinde idare-i arife ilan edilerek bütün
İspanya'yı helecan istila eylemiştir.
Rusya tarafından kara dağ prensine mükerre ateşli otuz bin tüfenk ve otuz milyon
fişenk ahda ve irsal olunduğunu ve devlet-i aliyye-i osmaniye tarafından Kara dağ hududunda
bulunan kuvve-i askeriye peyder pey tezeyyüd ve istihkamat terezzün edilmekte olduğunu
Avrupa gazeteleri yazıyır.
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Aceba bunu (malumat) gazetesi müdüri ne ile tavil edecektir.
Girit meselesi henüz halledilmemiş bulunuyor. Rusya, İngiltere, Fransanın ittifakıyla
Prens Jörjin Girite vali tayinini ısrat ediyorsada zat-ı Hazret Padişahı dahi bu teklifi red
e teba-i osmaniyyeden birinin tayinini ısrar eylemektedir.
İngiltere muhafıl siyasiyesinde

Rusya'nın

bu teklifi muvaffak olmadığını ve zat-ı

şahanenin bu husustaki muhalefet katiyesinde haklı bulunduğunu işrab eder sözler sarf olduğu
halde o yolda resmen bir hareket ihtiyar edildiği görülememesi şayan-ı taaccübdür.
Ümit ederiz ki Rusya bu emeline nail olamayacaktır.

HAV ADİS-İ MAHALLİYE

Faziletli Efendi hazretlerinin Beyrut vilayet celilesi niyabet-i şeriyyesine becayişinden
iri mahul kalan Kıbrıs ceziresi icraat meclisi azalığına bu kere Reis ül Hakim-ül şeri faziletli
Vecih Efendi hazretleri intihab ve tayin olunmuştur.
Asaletlü Vali hazretleri bayram vesilesiyle meclis-i kuvaniyn tatilinden bilistifade
maiyetinde müstesar defterdar ve mühendis olduğu halde Magosa'ya azimet ve lazım gelen
muvakki nazar teftişten geçirdikten ve ser-ameden ahali ile görülüp liman ve şimendiferin
inşasına an-ı karib münasebet edileceğini tebeşşür eyledikten sonra dünkü Pazar günü
Lefkoşe'ye avdet eylemişlerdir.

MUHARRİRAT
Alem-i matbuatı şimdi cidden şereflendiren (Kıbrıs) kızı gördüm meselin muaheze-i
aliyyesini alkışlamaya cesaret edecek kadar hat-çiken değilim varsın onu İstanbul
gazetelerinin medhiyeden hikayeden ibaret olan bentlerini okuyp tenevvür-i ızhana çalışan
etkar-ı umumiye takdir etsin. Bendeniz yalnız millet-i Osmaniyye eczasından madüd
bulunduğumdan tebrik etmek hakkını bir türlü.feda edemiyorum. Binaen aleyh memalik-ü
osmaniyyeye yadigar ettiğiniz su mahsul haniyyet celilerinden dolayı husume isabet eden
teşekkürü hüsni muvaffakiyetiniz teminatını ceriden meslek hatırı üzere devam-ı . . intisarı
duasını tekrar ile ifaya mücasenet eylerim. Şunu da arz edeceğim ki gazetemiz Bağdatça
ceride olunmak hevesini tecdid değil icad etti. Herkes himmetinizi takdir ile ferahlanır işte
acizleride abone defterine ismimin idhalini rica ediyorum.
Fi 29 Mart sene 314
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BİŞUNAT-1 OSMANİYYE

Dul ü muazzama mürahhasları yunan tazminat istikrazının ilanı tarihi Mayısın ikinci
__ününe tayin olunmuştur.
Teselya'nın tahliyesi dahi şerait-i salihiyye ahkamına tevfiken yevm-i mezkürde bid'a
eceği lazım geliyor.
Teselya'nın işgaline ve işgal için bu kadar canlar telefine sebep olan ve bunca
zamandan beri alemi dilhün eden Girid meselesi henüz tesviye olunmayıp da bilade beyan
lunduğu vechile yunan istikrazı Teselya'nın tahliyesiyle uğraşmakda olan hükümet doğrusu
pek müphem kalıyor.
İki seneden beri zuhür edip Avrupalıların taarruz u müdahele-i zulmanelerine hedef
olan Girit halkının bütün bütün nam u nişanlarının ortadan kalkmasına mı çalışılıyor.
Elhasıl Girit işine hitam verilmeksizin Teselyanın tahliyesine çalışmak muvaffak insaf
değildir itikatındayız.
Tamis Gazetesi neşrediyor.
Hanya'da bulunan emireller Avrupa askerlerinin tezeyyüdünü ve Osmanlı Kuvve-i
Askeriyesinin nısfinin kaldırılmasını bi-telgraf hükümet matbualarından talep eylemişlerdir.
Emreller osmanlı askerleri tarafından Kisaması Kalesi'nin tahliye olunmasına ve
cezirenin sair tarafına gitmemelerine ve tahliye edilecek kalenin Avrupa askerleri tarafından
işgal alunmasına kara vermişlerdir.
HAV ADİS-İ HARİCİYYE

Bu haftada matbuatı işgal eden İspanya ile Amerika beyanında vukubulan ilan-ı harb
maddesidir. Telgrafnamelerin verdiği malümata bakılırsa Amerika'nın İspanya üzerine galebe
çalacağı anlaşılıyor.
. Amerika hükümeti tarafından hala şimdiye kadar biran ciddi bir teşebbüsat vuku
bulmayıp ancak her türlü müdafa icra edilmektedir.
Gazetelerden istinyad olunduğuna nazaran Amerika'nın,efkarı İspanya donanmasını
kuvvetten düşürdükten sonra teşebbüsat-ı biryeye ibtidar etmek ve bundan maksadı dahi
nakliyat-ı askeriyece bahren bir maniaya tesadüf etmemek mülahazasından ibaret olduğunu
tezahür ediyor.
İlan-ı harb maddesi on beş günden beri resmen tahakkuk ettiği halde yalnız Filipin
adalarında İspanya'nın mağlubiyetinden maide ne telgraflara nede evrak-ı havadiste bir
malumat sarih olunamamıştır.
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İspanya-Amerika

muharebesi

ceziremiz reçberlerinin

mahsullerini

münasebetiyle

her tarafta

hayli terakki

ettiğinden

satmak hususunda uyanık ve dikkatli davranmalarını

kendilerine ihtar ederiz.

Amerika
Küba sularında bulunan Amerika donanması Nisanın yirmi ikinci günü üç kısma tefrik
edilerek iki top çıkar Garb cihetine iki monitör sefınesiyle bir karavazör ve bir top çıkar şark
tarafına gitmiş ve sefain-i mütebakiyye havanayı muhasara eylemiştir.
İngiltere'den

gelmekte olan (paris) nam-ı Amerika vapurunu karşılayıp birlikte Küba

cihetine getirmek üzere iki karavazör de Akdenize azimet eylemiştir. Amerika'nın
taraflarında

vasat

bulunan hükümet sağireden ikisi beyanında ihtilaf zuhura gelmiş ve bunlar

arasında bir muharebe vukua geleceği muhakka görülmekte bulunmuştur.

İLAN

Evkaf-ı matbuattan Tuzla kazasında vakıa icare-i vahideli çite ve bahçeler çifliklerinin
sabıkaları mesellü aşr u icaresinin bir veyahut üç seneliği şehr-i mayısın onuncu günü
lefkoşede evkaf-ı dairesinde icar u ihale olunacağından taleb olanlar daire-i mezkureye
müracaat etmeleri ilan olunur.
Fi 5 Mayıs sene 98

Kıbrıs Osmanlı Evkaf-ı mürahhası

Nezafet!! Taharet!! Meharet!!
Berber savve Bazildi ile müştereken oturmakta olduğumuz dükkandan çıkarak
mücadden küşad u tertib edilen (yakomevmatı)n etsalındaki dükkana geçtiğimden muhterem
müşterilerimize beyan-ı keyfiyetine ibtidar olunur.
Dükkanımızı teşrif buyurarak zevatın rekabet kabul etmeyecek derece de
memnun ve mahtut kalacakları şüphesizdir.
Berber Dumas
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(Pazartesi)

25 Zilhace Sene 1315

Aded: 294

Yedinci Sene

KIBRIS 1310
(Şimdilik haftada bir defa neşrolunur.)
Mart Rumi Sene

<Siyaset, edebiyat ve finundan bahseder>

2 Mayıs İfrenci Sene 1898

İFADE-Yİ MAHSUSA

Mahalli Müracaat

Şeraat-i iştira
Lefkoşe için bir seneliği beş şilin

İdarehanemiz Kıbrıs ceziresinde

cezire dahilinde osmanniye için posta

Lefkoşe şehrinde Saray Önü

ücretiyle beraber bir seneliği kırk sekiz

Meydanı'nda daire-i mahsusedir.

kuruştur.

Umur idare ve tahririye için sahib-i

Osmanlı posta pulu dahi kabul olunur.

İmtiyaz namına müracaat olunur.

(Nüshası bir kuruştur)

Gönderilen evrak gazeteye derh
olunup

olunmamasından

mesul

olamaz.

İlanatın

matbaa
bahr-ı

satırından iki kuruş alınır.
<<Şimdilik Haftada bir defa neşrolunur>>

İFADE-İ MAHSUSE
(İstilaşar-ı azim)
Gayret Refik muhteremimizde
haberi bizde karilerimizin

mutalasıyla kesb-i sürur ve ibtihac eylediğimiz bir

sema-ı müfahharitlerine

isal etmekle vazifemize ifaya müsaberat

ediyoruz.
Refikimizin İstanbul'dan aldığı mektublar ve haberler Osmanlılar, Iraklılar, Afkanlılar
beyanında bir ittifak akdi müsarnmim olduğu İran ordularının İmray-ı Osmaniye vasıtasıyla
tensikatına İran devletinin karar vererek taraf-ı Hazret-i padişahiden dahi bir takım zevatın
İrana azim ve emir Afgan Abdülrahman Han Hazretlerinin büyük mahdumları Mirza Habib
Han dahi nezd-i hilafetnahiye irsal olunmak üzere bulunduğu teşyir olunuyor.
İslamiyetin esas müteyininden olan ittifak ve ittihadın kuvaid ve ehemmiyeti hakkında
efkar-ı serdine hacet yoksa da siyaset nokta-ı nazarından gars olunacak şu secere-i ittifaktan
ne gibi semereler

iktitaf olunabileceğinden

bir bendecik bahsetmek

tenevvür-Ü efkara

olmaktan hali kalmaz zannederiz.
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Malumdur ki İran devleti 50 seneden beri Rusya nüfusu himayesi altında yaşamakta
terakki adımlarını geri geri atmakta olup Rusyanın İslamlar veba-husus hükümet-i osmaniyye
hakkında beslediği efkar-ı haineneye arasırada illet olmaktadır.
Öyle zamanlar

görülmüştür

ki Hükümet-i

Osmaniyye

Ruslar tarafından

tazyik

olunduğu hengamda İran devletinin Bağdat havalisinde tehditkarane tecavüze kıyam ederek
Rusya'nın emelini terevvüce alet olmuştur.
Bugün husul bulacak tesyir olunan ittifaktan edilecek istihade Rus'un bir illet-i gayb
etmesinden ve icabında kendisine muzır olacağından ibaret olup zaten bundan bir kaç sene
mukadden güya bu fikir hatıra tebeddür etmekle Fazıl Şehir Afganı Şeyh Cemaleddin Efendi
merhumun İstanbul'a muvasalatında zat-ı şahane tarafından ittihad-ı islama memur tayin
olunarak merhum Meşar-ı aleyhin iki ay sebuk eden hizmeti hüsn ü neticeye iktiran etmekte
iken Meşar-ı ileyh muavinlikte bulunan iki acem ahvaniyetinin (ulema)sının İranca
muvakkitleri merhum Şahın arzusuna muhalif gelmekle mumi ileyhin ahvaniyetler her nasılsa
acemistana sevk olunarak orada tekmil-i infas olmuşlardır. Bunu mütakib Merhum meşar
ileyh Şeyh Cemaleddin Efendi'nin dahi der-saadette diş hastalığından vuku vefatı bu ümitleri
kamilen mahvetmiştir.
İnşallah bu defaki teşebbüs hidayet-i Rabbaniyeye mazhar olarak neticesiz kalmaz.
Afganistan ile ittifak ve ittihadımız mürekkel-ül vecuh menafi-i devlet ve tezeyyüd-i şevket
ve sadvetimizi mucib olacağı emr-i tabiidir.
Afganiztan'ın ittifakından maddelen edilecek istifadenin başlıcası ise Rusya'nın daima
havf u endişede bulunacağı ve ingiltere'nin dahi menafii bazı noktada devlet-i aliyye-i
osmaniye ile müşterek bulunmak ve alel husul müstemlikatu-ı hahaliyesinden yetmiş milyon
islama hakim olmak hasbıyla hiç bir vakit meslek dostane ve müstekimaneden istemeyeceği
kaziyesi olduğu bedihtir.
Sarfedeceğimiz efkar-ı hayr hevahanemizden hoşlanmayan bir takım cühela budala,
hamka-i eşka tedbiyetler kıyafetinden başka insanlıkla münasebeti olmayan bir musibetin
tezevvürat-ı mecnuniyesine kapılarak derhal ihanetimize hükmedemiyorlarsa da {insana
sadakat yaraşır görmese de ikrah) (yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah) beyitince biz
fikrimizi söylemekten zerre kadar çekinmeyiz.
Evet burada neşrettiğimiz haber bütün İslamlar için ne kadar mesaert-i aver ise adem
husuli o derece badi-i yes ü keder olacağından heyet-i hükümet-i osmaniyyenin bu hususda
ciddi samimi hizmetlerini ve binaen aleyh hüsnü muvaffakiyetlerini Cenabı Haktan temenni
eyleriz.
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AHV AL-İ ALEM

Politika alemi eski halinde devam etmekte bulunuyor.
Hali hazırda alem-i matbuata sermaye-i bahs ve makal olan İspanya-Amerika
muhaberesidir ki evvelki icmalimizde basat u beyan ettiğimiz vechile tal-ı galkibiyet Amerika
cihetine meylettiği muahhiren alınan telgraf havadislerinden istidlal olunuyor.
İspanya'nın idare-i ahaliyesi mudebbib bir hale reşitle olarak taraf taraf ihtilal baş
göstermeğe başlamıştır. Bu hale nazaran İspanya mağlubiyeti muhavviyetini intac edecek
derecede vahim addolunur. Avrupa devletlerinin bu hususta ittihad ettikleri hatt-ı hareket
gerçi bi-taraflığı irane ediyorsa da hakikatde neticenin göstereceği renge göre müsamerelerini
meydana çıkaracakları anlaşılıyorki bu da İspanya'yı vakaya ile Amerika'yı emel-i
asiliyyesinden mahrum etmek olacağına hükmediliyor.
Amerika ilan-ı harp etmesiyle Küba'yı zabtetmek fikrinde olmadığını ve yalnız orada
bir hükümet teşkil etmek arzusunda bulunduğunu beyan ve bunun üzerine Kübalıları
tamamıyla kendisine muayyen-i ittihad eylemiştir.
Son alınan haberler Amerika'mn Küba'ya dahil olduğunu ve Filipin adalarını dahi
harben zabteylediğini velhasıl hemen İspanya ile ettiği kavgalarda galip geldiğini ve birçok
gemilerini zabtettiğini bildiriyor.
Ahiren alınan haberlere nazaran Avrupa devletleri muhaberenin neticelenmesi
hususuna müdahele etmek niyetinde oldukları anlaşılıyorsada henüz bu babda bir karar
verilememiştir.
Almanya ve Rusya beyanında nagfilı bir birudet peyda olduğu hakkında İngiliz
gazetelerinden bazı efkar mütalaa olunmuştur.
Almanya'nın Rusya'ya karşı soğukluk göstermesi başlıca Girit ve Çin meselelerinden
teşebbüsat ettiğine cehil olunarak hatta İngiltere ile mükarefet peyda etmek üzere bazı
cehileler izhar eylemekte olduğu görüldüğü işar olunuyor.
Ez-cümle zengibarın zabt u teshirinde İngiltere'nin Almanya'ya karşı vazifesiz
davranarak bir güne muhalefette bulunması ileri geldi basat-u beyan olunarak~bu kerede
İngiltere'nin transuval kıtasını doğrudan taht-ı idaresine almak niyetinde bulunduğundan
Almanya'da mukabele kaidesine riayet edeceği ve bu yüzden devletin meşar-ı ilyhe
beyanında itilaf ve müsavat husule geleceği zannolunur.
Almanya ile İngiltere'nin ittifakı alel-husus Rusya'ya karşı olduğundan Osmanlılar
için mucib-i memnuniyet olmakla beraber telafi-i mafat için dahi Osmanlılara güzel bir fırsat
olduğu müstefni-ı innel-izahtır.
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Rusya emel-i harisane ve ifal-i istila cüyanesi Avrupa devletlerini de bizar eylemiştir.
Hele Hindistan' a doğru anmakta olduğu şiddetli hatvelerini nazardan uzak tutmayan İngiltere
elbet Rusya'nın başına bir bela getirmek için her fırsattan istifadeye çalışacağı tabidir.
Binaen alyh bu babda İngiltere ve Almanya için en yaralı devlet aliyyanen ittifaki
olacağına nazaran meşar-ı ileyhin bu nazik meselede izhar-ı meharet ile ihraz-ı muvaffakiyet
etmesi lazımdır ki hal

ü

istikbal itibarıyla aksa-yı emel husul pezir olabilsin.

HAV ADİS-İ MAHALLİYYE
Mah-ı hal efrencinin yirmi dördüncü günü İngiltere kraliyesi haşmetli Viktorya
Hazretlerinin veladetmek mesadüf olmak hesabıyla yevm-i mezkurde aeletli vali hazretleri
tarafından resmi vaziyete kabul olmayacağı ilan olunmuştur.
Geçen Salı günü asaletli Vali Hazretleri erkan-ı maiyyetiyle beraber Ayasofya cami-i
şerifine gelecek ve reis ül ahkam ül şerh faziletli Veciyye Efendi Hazretleriyle Osmanlı evkaf
mürahhası izzetli sadık ve encümen Maarif-i İslamiyye azasından izzetlü Mahmut Faik
beyfendiler taraflarından istikbal olunarak cami-i serifın dahil-ü harici nazar-ı temaşa ve
takdirden geçirildikten sonra islam mekteb-i idadisi dahi ziyaret olunmuştur. Mekteb-i mezbür
şakirdanının advaru harekatında görülen mükemmeliyet ve muameleleri taraflarından ibraz
olunan hürmet ve nezaket meşar-ı ileyye ile beraber hatrının nazar-ı memnuniyet ve
hoşnutlarını celbeylemiş ve mektebte biraz aram edildiği sırada meşar-ı ileyye tarafından
meameleler ile şakirdan iltifat-ı teşvikarenede bulunulmuştur.
Zeytin ve burçak aşrelerinin tebdil ve tagayyürlerine dair meclis-i kuvaninde biltezekkür taht-ı karar alınıp encümen-i müfrezeye havale olunduğu geçen nüshalarımızın
birinde yazılmıştı.
Bu defa alınan malumata nazaran encümen-i mazbur tarafından bu karar verilecek
lazım gelen raporu bil tanzim geçen Perşembe günü heyete takdim edilmiştir.

MUHARRİRAT
An-dersaadet
Kıbrıs gazetesi sahib-i imtiyazlığına
Burada efkar-ı münevvere ashabı beyanında (Kıbns'ın mütalasında olan heves
çoğaldıkça çoğalıyor. Bir nüshasını elde eden bir defa okumak ile kanaat edemiyor.
Vakıa zamanın edepsizleri az değilse de merkez hilafet-i islamiye ve pay-ı taht-ı
saltanat-ı osmaniye olan der-saadette bu gibi menafı-i mülk ve milletin mahvını daimi ve
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minafı zatiyenin terevvücüne sai bir gazetenin vücudı hakaki-i islamiyet ve medeniyete karşı
bir şin

ü

ardır.
Ahlak-ı umumiyeyi üfsada hizmet eden bu varaka-i mısranın neşrettiği salif ü zikr

bend-i mahsusunun nasıl olupda sansürler nazarından kurtulabildiği vakıa insan için merak
edilecek hallerden ise de eminim ki hikmeti sizce meçhul değildir. Yalnız şunu zikretmek
kafidir ki İstanbul'da ne kadar gazete varsa cümlesi de sansür nazarından geçmeyince mevki-i
intişare vazı olunamadığı halde bu zafere ferevvüş ve rikka her şeyden müstesna
bulunmaktadır. Yalancılık edebilirmisiniz, sitayişhün olmak elinizden gelir mi, düşmanı dost,
dostu düşman göstermek bu suretle hadm-i din-i devlet değil hadm-i mülkü millet olmayı
kabul eylermisiniz? İşte o zaman aleyhinizde bir güne kıyam vuku bulamadığı gibi sizde
sandalı nişin az u refet olursunuz! Lakin şu ahval-i denaet iştimali irtikab u ihtiyar etmek
içinde (malumat) sahibi gibi biri olmanız icab eder.
Bu gazete sahibini utandırmak şimdiye kadar kimseye müyesser olmamıştır. Eğer siz
utandırabilirseniz ki diyeceğim yok. Zira bendeniz ne kadar düşümdümse mümkün değil bu
mahluk hakkında istimal edecek bir sıfat bulamadım.
Ahl! Millet perver kardeşlerim halimizi nasıl vasfeyleyeceğimi bilemem. Fakat ahval-i
aleme olan vukuf temanız hasbıyla o cihetlerden bahse hacet göremem.
Yalnız şu katlarca arz edeyim ki casusluk yüzünden nefesi tıkanarak milletin
boğılmakta olduğunu bildiğimiz halde sükut etmekliğimiz kabul değildir. Milletin bu dere
tazyik altında ezilmesine Allah razı mıdır?
Milletimizin hükümet matbaalarından istediği nedir? İslamiyenin erkan-ı esasiyeinden
olan adalet ve hürriyetin muhafazası ve devlet

ü

milletin selamet ve terakkisi emrinde iktiza

yı halin icrasıyla bilumum Osmanlıların sefaletti harabiyetten vekayesi değilmidir?
Efrad-ı millet osmaniye bugün adeta nisyanlıkta tam olduğunu iddia edemez. Zira fikri
lisanı, harekatı, bir devre-i mahdude içinde hapsedilerek bir hale getirilmiştir ki ne bir
maddeyi tefekküre ve ne de o madde hakkında tekellüm ve tezekküre ve ne de o yolda bir
güne hareket-i

ihtiyarına muktedir olamıyorlar. Olmak isteyenler matbu-u mefhumlarına

karşı ihanetle itham ve enva-ı müşkilat düşar ediliyorlar.
Daha açık söyleyeyim ki bu gün edaniden bir herif ekabir-i milletten birini an u
ahdede lekedar ve belki bir felakete girifter muktedir olabilir. Ne için olsun? Günah
değilmidir? Bu haller şeriat-ı Muhammediye ve adelet-i islamiyeye muvaffakmıdır?
İşte bu icraat-ı namediyeden naşidir ki arzu ve pesend olunmayan şikayetlere feryatlar
vukuuna mecburiyet hasıl oluyor.
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Ziyade tasdik etmeyerek!

Doğrusu ifa etmekte olduğumuz

hizmete karşı ashab-ı

cedden hamiyet ve hayır hevahan millet size medyun-u şükran ve minnettar, cenab-ı hak
tesirmi halk buyursun amin.
İmza: Asdıkay-ı bendkan saltanat-ı stayiden

Kıbrıs

Arzunuz vechile mektubunuzu neşrettik iltifat-ı teşvikanenize teşekkür ederiz.
Casusluk seyisesi ceziremizede şamil bulunuyor. Cezireden, hatta en muteber en sadık ve
hizmet-i memadıha milet perveranesiyle kesb-i temyiz ederek bi-hak ta'zim ve ihtirama
şayeste ve layık olan zat dahi lacelül musliha-i memalik mahrume-i osmanşyenin bir tarafına
gittiğinde bir canı gibi nazar-ı tecessüs altına alındıktan başka bazı defa dahi daha manfur ve

sedid bir muameleye düşar ediliyor ki eyyum u kaziye bile kıbnslıları endişede bırakıyor.

Halbuki bilumum Kıbrıs Müslümanları fıtraten sadık din-i devlet olup daima o yolda hizmet
etmekle mufahhir ve mübahi iken aksi muameleye maruz olmaları dahi şayan-ı teessüftür.
Binaen aleyh bunu hilat-ı an-karib vasıl had gayet olacağı ümidindeyiz.

ŞUUNAT-1 OSMANİYYE

Rusya çan nezdine taraf Hazret padişahdan a'zam olunan yavran şehriyariden Cevat
Bey mamur olduğu hususun çar nezdinde terevvücüne muvaffak olamayarak avdet etmek
üzere olduğu ve bu husus Girit'e Prens Jorjön vali tayini hakkında çarın ısrarını ref etmek
maksadından ibaret bulunduğunun anlaşılmakta olduğunu gazeteler yazıyor.

HAV ADİS-İ HARİCİYYE

Bu hafta alınan telgraf havadisleri İspanya-Amerika harbinin kesb-i şedit ettiğini haber
veriyorlar.
"'
Nisanın yirmi dokuzu tarihiyle gelen bir telgrafta "Monitörterur" nam bir vakıa
Amerika harbinin keşt ü güzar esnasında İspanya'nın (Küda) namındaki en güzel bir gemisine
tesadat ederek takibat u müşkilattan sonra dest-i teshire geçirdiği beyan olunuyor.
Mümkün mertebe süratle (Küba) ceziresine asker sevkini tesehhül etmek üzere
Amerika hükümeti tarafından sekiz katı vapur isticar edilmiştir.
İspanya'da edilen idare-i arife alan-ı mer ül icra bulunmakta ve ahalideki galiyan-ı
efkar günden güne tezeyyüd etmektedir.
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Amerikalılar tarafından zabt u teshir edildiği havadis-i bürkayedendir. Havana üzerine

hücum etmeden evvel İspanya donanmasının tahrib-ü imhası şura-yı bahriyece karara
alınmıştır.
Çetineden alınan haberlere göre Karadağ maliye nazın Mösyo (MAnanövviç)
Viyana'ya gideceği anlaşılıyor.
Mezkür havadiste deniliyor ki Karadağ prensini Avusturya bankası ve Avusturya
(Karadi Fonya) bankasıyla istikraz addetmişti. Maliye nazın ta'diyat hususunda mühlet almak
için bu bankalarla müzakereye girişecektir. Ta' diyatın on iki senede hitam bulması mukarrer
iken şimdi Karadağ hükümeti bunu yirmi dört seneye kadar temeddüd etmek tasavvurundadır.
Zaten şimdiye kadar Karadağ ta'diyatında tasannu göstermiştir.
Bu suretle sekiz sene daha istikraz ta' diyatında tehir vukua gelecekti. Avusturya
bankaları da Karadağ'a bu hususta müsadeli davranmışlardı. Eğer böyle olmasaydı Karadağ
kendini ecnebi kontrol usulüne tabi olmayacaktan kurtaramayacaktı. Karadağ bir kaç ay
ikdam İtalya ile beş altı milyon franklık bir istikraz akdi teşebbüsünde bulunduğu için İtalya
bankaları çetine' de bulunan İtakya sefirinden taayyün olunacak bir komisyon marifetiyle
kontrol icrasını şart koymuşlardı.
Karadağ bunu kabul etmediği için istikraz müzakeresi de neticesiz kalmıştır.

Eğer Viyana bankaları bakaya da bulunan taksitlerin ta' diyesi hususunda tazyikte
bulunurlarsa Karadağ için yeniden bir istikraz akdinden başka çare kalmayacağı da tahmin
olunuyor.
Karadağ prensi Nikola Hazretlerin mahdumu prens Danilovun Napoli de bulunduğu
zaman (Kuryedi Napoli) Gazetesinin Karadağ'ın İtalya'da akdedeceği istikrazı Viyana
bankalarının entrikasıyla geri kalmış olduğu yolunda neşrettiği bir fıkra şayan-ı dikkat
görülmüştür.
Mesele istikraz meselesi olmakla beraber senelerden beri Avusturya hükümetinin
Karadağ' da gösterdiği tesir-i nüfuz en ziyade nazar-ı dikkate tesadüf oluyor.
Karadağ Prensliği Avusturya'ya karşı gerek istikraz hususunda gerek sair hususatda
bir his müntedarı besleyeceği tahmin olunuyor.
Prens Konstantin tarafından muharebeye dair kaleme alınan layıhanın üçüncü ve son
kısmı dahi harbiye nezaretine takdim olunmuştur.
Bunun muhteviyatı nisanın birinci gününden itibaren ceryan eden vukuat ile Velastin,
Çatalca ve Dimge muharebelerine dairdir.
Prens Konstantin kaleme aldığı mufassal layiha hitam bulmuştur.
Bunun neşrolunup olunamaması dahi harbiye nazırının yed-i ihtiyarındadır.
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Ah keşke neşrettirmesede şu biçarelerin nasıl ve ne türlü bir sühuyata maruz bulunarak
muharebeyi kaybettiklerini anlasak merak bu ya!
Evvelce yazılmış olduğu vechile İtalya' da ekmek kavgası bir çok şehirlere daha
sirayet ederek kesb-i şiddet eylemiş ve hayli telafete sebebiyet vermekde bulunmuştur.
Rusya nev-usul birinci sınıftan üç harb sefınesiyle iki üç daha Torpidov vapurunun
Amerikada inşasına mazüniyet vermiştir.
Rusya ile Habeşistan arasında münasebet itilafkannın
bulunduğu

ve Habeş hükümdarı

(levniyetef)'in

tarafından

günden güne kesb-i tekarrüb

hattı-ı istiva vilayetine

tayin olunan konet

bir Rus olduğu için Rusya'mn Habeşistan da Nifus-ı siyasisinin terakki ve

tavsine medar olur zanında bulunurlar olduğu ve fakat böyle bir zaniyatın pekte beca olduğu
ve konetin

memuriyetini

idaresi

dahilinde

bulunan

yerlerde

medeniyetin

ve maarifin

terakkisine çalışmaktan ibaret olduğu ve lakin bu hali gören İngiliz gazeleri gittikçe sedayı
yükselterek Rusya'nın Habeşistanda nüfuzunu takviye ederek bir zaman Afrika da dahi ingiliz
nüfusuna mani olmaya çalışacağı naralarına koyuldukları ve şöyle bir halin sarf-ı vehimeden
ibaret olduğu Avrupa gazetelerinde muhakkidir.
İtalya ve İngiliz serrnayedarmdan

mürekkip bir sendikaya Çin hükümetinin Şals

eyaleti dahilinde bulunan demir madenlerini işletmek üzere imtiyaz verildiği ve bundan başka
Meskur sendikaya kanal ve şimendifer inşa edilmek içinde imtiyaz verildiği telgraf
havadisindedir. Bu halde Çin'in Şals eyaletinden bir kısım İngilizlerin ve İtalyanların nifuzu
altına geçmiş demektir.
İngiltere'nin Aksay-ı şark filosu umum kumandanı cezal Senyur ile donanma
kumandanlarından 3 zat pekinde Çin hariciye nezaretini ziyaret ve bu ziyaretten sonra (Tin-i
Çin) azimet eylemişlerdir.
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3 Muharreme'l-Haram

(Pazartesi)

Sene 1315

Yedinci Sene

Aded: 295

KIBRIS 1310
(Şimdilik haftada bir defa neşrolunur.)
<Siyaset, edebiyat ve finundan bahseder>

Mart Rumi Sene

9 Mayıs İfrenci Sene 1898

İFADE-Yİ MAHSUSA
ı·

Mahalli Müracaat

Şeraat-i iştira
Lefkoşe için bir seneliği beş şilin

İdarehanemiz Kıbrıs ceziresinde

cezire dahilinde osmanniye için posta

Lefkoşe şehrinde Saray Önü

ücretiyle beraber bir seneliği kırk sekiz

Meydanı'nda daire-i mahsusedir.

kuruştur.

Umur idare ve tahririye için sahib-i

Osmanlı posta pulu dahi kabul olunur.

İmtiyaz namına müracaat olunur.

(Nüshası bir kuruştur)

Gönderilen evrak gazeteye derh
olunup

olunmamasından

mesul

olamaz.

matbaa

İlanatın

bahr-ı

satırından iki kuruş alınır.
<<Şimdilik Haftada bir defa neşrolunur>>

İFADE-İ MAHSUSE
"İttihad-ı İslam" teşebbusat-ı mühimme-i hüdapesendanesi hakkında alem-i matbuatda
ciddi surette mübahesat ceryan etmekte olduğunu gördükçe yani bunları nazar-ı mutalaadan
geçirerek tenevvür-i eyvan ve efkar ettikçe fahr

ü

mübahatımız artmakta ve işbu emr-i hayrın

hiz-i aray-ı husul olmasına bir güne sekte gelmesi için cenab-ı müsebbib-ül eshabın kabulgah
ül vahitine in-i samim-ül kalb ve teminat-ı halise isal kılınmaktadır.
Bu hususa başlıca sütunlarını hazır edefi ve kariiyyetini tebeşşür ile teserrür eden
"gayret" refikimiz Avrupa matbuatı "ittihad-ı islam"ın husulünü dehşetle telakki ederek
Avrupayı intibaha davet ve bu babda müsamahalı davranacak olursa kendi aleyhlerinde pek
mühim bir muhazara hazırlanmakta olduğunu ihtara müsaraat eylemiş olduklarını bildirirler.
Refikimiz

Avrupalıların

"ittihad-ı

islam" meselesinde

tevehhüs

etmelerinin

pek

manasız olduğunu gösteriyor. Çünkü "ittihad-ı islam" Avrupa için hiç bir muhazarayı istilzam
etmediği ve yalnız cemiyet-i islamiyyeyi mahvolmak, akvam-ı islamiyeyi esir

ü

mahkum

kılmak muhazarasından kurtaracağı der-meyan ediyor.
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Halbuki Avrupalıların

kaffe-i efal-ü amal ve icraatı bu noktaya yani hakimiyet-i

islamiyeyi daima muhazarada ve hiç değilse zayıf bir halde hakimiyet-i

islamiyeyi taht-ı

esaret ve mahkumiyette bulundurmaya mahsurdur.
"İttihad-ı İslam" tesis edip ümmet-i neciyye-i ahmediye birbirleriyle manen olduğu
misallü madden dahi merbutiyet peyda ettikleri gibi Avrupalıların

vahşiyane tesellüt ve

tarizlerinden ve binaen aleyh esaret ve mehkumiyetten hülas olmağa muvaffak olacaklarına
şüphe olunamaz.
"ittihad-ı islam" ile beraber maarif- kamila beynel-islam

layıkıyla neşr

ü

ta'mim

olunması üzerine esaret ve mahkumiyete marüs ve düşür bulunan akvam-ı İslamiye muhafaza
ı hukuk-ı istiklaliyet maddeye ve icra-yı vazife-i maneviyede serbest kalarak ve gasb-ı
Avrupalıların müdaheleve tecavüzat-ı istilakaranelerinden azade olacakları emr-i katidir.
İşte asıl islamların da istedikleri budur. Bunu inkara hacet yoktur. Bugün Avrupalılar,
İslamlar hakkındaki efkar ve emelini aleni bldirmekten çekinmedikleri gibi islamlarda
çekinmemelidirler.
Avrupalılar (hilalı haça bir vakitde tercih etmeyeceklerini ve hilal yerine haç görmek
arzu ettiklerini) bar bar bağırıp söyledikleri halde biz de aksini görmek istediğimizi elbette
ketm etmemeliyiz. Cenab-ı Hak şu teşebbüs-Ü hayrı tevfıkat-ı samediyesine mazhar buyurun.
(amin)
AHVAL-I ALEM
Devlet-i aliyye-i osmaniyeye aid mesail-i cariyeden en mühimmi bulunan ve yalnız
memalik-i osmaniyede değil iktar-ı cihanda bulunan bil-umum müslümanların hayatını
rahneder ve fikirlerini perişan eden Girit meselesinden Cevat Beyin vazife-i mahsuse ile taraf
ı padişahiden çark nezdine azamı Rusyanın Osmanlılar hakkında tertib edip vakti gelince
mevki icraya facia perdesinin bir ucunun açılmasına
sebep olmuştur.
~
Times gazetesinn neşrettiği bir habere göre henüz (san petersburg) da bulunan Cevad
bey, zat-ı şahanenin Asya'daki memaliki kendi için temin olunduğu takdirde. Girit
meselesinde muvaheran

teslimiyet

göstereceğinin Hazret-i padişah

tarafından

Çar

Hazretlerine ima olunması hususunda ma'zun bulunduğunu bildirmiştir.
Şu habere sahih nazarıyla bakmak lazım gelirse devlet-i Aliyye-i Osmaniyye
Anadolunun Rusyanın tecavüz ve tesellütünden ve belki istilacüyane hücumundan emin ve
azade olmadığı tezahür eder ki şimdiye kadar hükümet-i Osmaniye'nin Rusya'ya karşı ihtayar
ettiği - Gerek soru ve gerek ciddi olsun - gaflane harekat-ı memaşatkaranesini muvaheza ile
şimal işinin amal-ı hainane ve tutulması lazım geldiği hakkında nüsh-ı mesbukamıızdan
63

,.

biriyle sürud ettiğimiz ve bu yüzden bir takım ile ferman bi-akl u azab, hazile- tafra füruşanın
muvahaze-i cahilanelerine düşar olduğumuz efkar ve mütalaatın sevab u müsibet olduğunu
isbat ediyor.
Devlet denildiği zaman biz de yalnız ahali içinde değil, ahali muhitinde bile her nevi
şüphe ve muvahezeden masun bir heyet-i mukaddese tecemmüm eder.
Vaka bu ihtikad vaktiyle hükm-ü hükümetin ahkam-ı şeri'ate tevfık-i hareketle tedvir-i

,.

vehriyyet-i insaniye ile yaratılmış olan ifnad-ı ameti her nevi sefalet, subat ve müşlükattan

I.

siyakat ile a' da tedabir-i cediye sayesinde kahır ve tedmir edildiği için tasis eylemişti. İfrad-ı
millette bu i'atkad-ı zaal olmamış lakin heyf ki heyet-i devlette hal bütün bütün değişmiştir.
İzahla bu gün Girid meselesi metuled Yunan muharebesi gözümüzün önünde tozuyor.
Rusya ilan-ı arzusunu iicraya kayam ediyor. Ve derhal kendine iki üç yardımcı
buluyor.

Bize

cele tarafından

inkar olmayan

hak-ı

sarihimizi

muhafazaya

mukadder

olamıyoruz. Bir yardımcı bile bulamıyoruz. Ve adamıza karşı sev-i idare-yi hükümet ile tahkir
ediliyoruz da yine bir çare bulmaya tevsil etmiyoruz.

Kahve evcagı diplomatlarına sorulursa
"Avrupalılar bizim mahvımızı arzu ediyorlar. Biz ne yapabiliriz" den Reşid Paşa
İngiltere, Fransa ve İtalya'yı devlet-i Osmaniyeye binad ederek Rusya'yı muzmahil ü perişan
etmiş ve hatta pek yakın zamanlarda bile Avrupa seferasını tecavüz lekelerinden naş-ı tahkız
ve hadlerini ta'iyin eden görülmemiştir.
Sahe-yi heyet-i millet ile vicdad-ı halasımızdan sadir olan sözlerimiz i'trarnnate icra
ettiğimiz için o gibi i'trarnnate zarekar-i ehemmiyet vermeyiz.
Avrupalılar -ceraed-ı zerebiyesi mutala'a ideflerce malum olduğu zere -ahval-i
dahiliye-yi memalik-i osmaniyeye bizden ziyade gergi gibi vakıf oldukları halde biz hala
kendi kendimizi igfal etmeye çalışıyoruz.
Evet! Rusya Osmanlılar'a karşı kendine arsa-yı intikal eden husumet ve hareket-i istila
'

cuyanesini ileri götürmekte ve emelinin tamamiyle icrası için fırsat gözetmektedir. Bunun için
erken davranıp kendimize mua'yin bulmaz tecibe-yi İslamiyetin gözlerini, kulaklarını
açmazsak muhatara-yı müdhişe-yi melhuzadan emin olmaklığımız kabil değildir.
Kavm-i Necib-i Osmaniyenin devlet matbu'alarına olan ferd-i sadakat ve fıtra-yı haiz
oldukları şeha'at ve bisaletleri müslim-i irca'i ile tedevire başlanılsın görülecektirki derhal
Şemdilin yalnız sahaet-i duvarbahı tezziyan etmekte olan şan ve şevkimizin i'adesine ve bir o
kadar daha teziyedine muvafak olacağız.
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HAV ADİS-İ MAHALLİYE
İskele ve rıhtım resminin bir kat daha teziyyed

olunmasından

bunun aleyhinde

protesto etmek için iskele tecareleri geçen gün belediye dairesinde içtimai eylemişler ve
belediye meclisi dahi vali hazretlerine bir telgıraf kesidesiyle protestolarının

müstemelekôt

nazırına ba- telgıraf bildirilmesini istirham etmişlerdir.
İsken deri ye' den mevrud telgıraflar,
Madrid 18 Mayıs - meclis vekili istifa eyledi kraliçe muharebeyi nihayetine kadar ileri
götürmeye karar vermiş olanlardan mürekkeb yeni bir heyet vekili teşkil edecektir.
Havana - Amiral (Cervera)mn taht kumandasında
heyecanı

mevcub

olmaktadır.

Donanma

Pazar

olan donanmanın herkani hayal-i

günü (Kurakalı)yı

terk etti. Diğer üç

karavuzer'in kadirden mıntıkaya geldiği tevater olunmaktadır.
Nevyork- maniladen on beş bin asker gönderilmesine karar verildi.

Şevnat-ı Osmaniyye
(Fasaliya)
Bu hafta alınan İzmir refıkımız da mütala'a

olduğuna göre Fesalya'nın

tahliyesine

mutalık olarak mukadde-ı mat-ı salihiye layhesinde muharrir-i arlan-ı ahkatın icraya vesa-yi
emrinde ıhtaravzerine meclis-i has ve ksce bidaletzeker kalmamudsata mabiyen hemabune
takdim kalınarak mazkur nota muhtevayatının

icrasına yani Tasalya'nın

tahliyesine irade-yi

sine-yi hazret-i padişah-ı serefsader olmuştur.
Tazminat-ı harbiye beruce-yi at-ı tevarih üzerine tesviye edilecektir.
Lira-yı Osman'!

Toplam

100.000.000

15 Mayıs sene 97

100.000.000

25 Mayıs

101.000.000

10 Haziran>"

"

100.000.000

10 Temmuz"

"

"

"

401.000.000

Tazminatın dört milton yüzbin lira olması yüzbin lirasının taba'a-yı Osmaniye'den
zardedide olanlara verilecek müblegende dahil bulunmasından menba'şdır.
Tazminatın

defat-ı

a'tası

için

banak-ı

osmaniyenin

hükümet-i

Yunaniye

ile

müzakereye girişmesi hususuna irade-yi sineye sader olmuştur.
Mukaddimat-ı salihiyenin Fesalya'nın tahliyesine dair olan ikinci maddesinin mevkı
ıcraya vaza-yi hasbiyle Fesalya'da

bulunan Osmanlı

askerlerinin

memleketlerine

iadesi
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I
karalaşmış olduğundan asager-ı merkumeyi oradan kaldırmak üzere mahsusanır. Mana Kamil
Paşa, Hüseyin Paşa, Selanik, Paris, Ta'if, İzmir, Girid, Dolmabahçe, Mecidiye, Sekariye,
Mudanya nam-ı on iki vapuru tahsıs kılınmış ve geçen Salı gününden itibaren vapurlar
muta'akat-ı hareket etmeye başlamışlardır.

r
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10 Muharreme'l-Haram

(Pazartesi)

Sene 1315

Yedinci Sene

Aded: 296

KIBRIS 1310

(Şimdilik haftada bir defa neşrolunur.)
Mart Rumi Sene

<Siyaset, edebiyat ve finundan bahseder>

16 Mayıs İfrenci Sene 1898

İFADE-Yİ MAHSUSA

Mahalli Müracaat

Şeraat-i iştira

İdarehanemiz Kıbrıs ceziresinde

Lefkoşe için bir seneliği beş şilin
cezire dahilinde osmanniye için posta
ücretiyle beraber bir seneliği kırk sekiz

Lefk.oşeşehrinde Saray Önü
Meydanı'nda daire-i mahsusedir.
Umur idare ve tahririye için sahib-i

kuruştur.
Osmanlı posta pulu dahi kabul olunur.

İmtiyaz namına müracaat olunur.
Gönderilen evrak gazeteye derh

(Nüshası bir kuruştur)

olunup olunmamasından matbaa
mesul

olamaz.

İlanatın

bahr-ı

satırından iki kuruş alınır.
<<Şimdilik Haftada bir defa neşrolunur>>

İFADE-İ MAHSUSE

Cenab-Hak mu'ayyınımız olsun! İstanbul gazeteleri gül-i setayeş ile teselliyen
tahliyesi emrinde asageri-i Osmaniyedenin "mer-ha" mevaka-yı muhtalifedeye sevk-i
va'azam vakti eycer-i alık ma'aşları dahi a'za edildilmeğerde olduğu haberler ile memludur.
-bu haberler bir müslüman, bir sadık Osmanlı mevcub-u terlib değil zelt-i
vavdunulmayacak azayim bir hacalleddir.
Mad-ı mamsı! Haydi Tasalya-yı kat'aaisinin tahliyyesi tav'ai, kehr, bir mecburiyyet
tahtında olduğunu kabul ile hükumet-i osmaniyesi bu mevahzaden ma'alif-i-. Fakat kırk beş
bin Osmanlı dilaverlerinin kurban ve mukdaren kılıc-ı kat-ı fevkinde avlad ve "ayalrinin
beynis-i kalemleriyle sefil ve perişan edilmesi sebebiyyet hakikatte istiklaliyyet-i devlet-i
osmani --- getiren Koryid meşenlesinde Hükümet-i Osmaniyyenin mesleğini, her katini,
tetbirsizliğini ne ki tavil ile nuzr-ı mevahzadan devr tutalım.
Ortada iki türlü şayaa-yı devran etmektedir-ki bunun birisi kaeryıd valbeleğine shab
edilecek prens Jurjek tasdik memurebi için isya-yı safrade-yi imamiyet-i malikiye-yi
Osmaniyenin tamis-i saminide Rusya imparatoruna tarit-i şahaneden a'zam olunan mabin-i
katabelarindan cevad-ı nakin-i muhsalif-i cevab olmakla avdan-ı örerine hiç olmazsa mevmi
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•r

I

olmama Nesk-i Pernas-i Juriz-i Nöyme-i Nayin olması emvem-i Müslümanların bahsus-u

Osmanlıların hükümet-i Osmaniyeye Gade-yi mağbur olmalarım intaç-ı ibdecek-i cihatla bari
danimarka kralının hatidi Unvanıyla ta'iyenne mevafkat idilürse envam tarifinden güya ayrı
bir prens olduğunu zahab olunarak igbrar-ı medkure-yi meydan verilmemiş olacağından

l

bunun is'afı teklif olunmuş vuku bulan tekayif-i prens Jurjek nam-ı mests'at-ı ad ederek ned
eylemiş ve ikinci şaya ise Prens Jurjek Rusya'nın bir harb-ı sefindesi dervanında ve Fransa

r

ile İngiltere devletlerinin birer vapurları refakatinde görüpde götürerek doğrudan ta'in
olunmasına karar verilmiş olmasıdır.
Birincisi mevaşuk ad olunmasa da ihtimalle karıb olunmadığını dahi iddia edilemez.
İkinci şay' a hakkında başka fikirler beyan ve mahalli gazyalar ilede neşr ve ilan
olunmuştur ki mukarren-i saht ve muvaffak-ı maslumat olunduğuna mübemi daha mevsuk
suratta telaki edilmek lazımgelir. Neşr olunan fikre nazireyi salif-i elbayan ikincisi satk
üzerine Prens Jurjek doğrudan ta'iyibinine karar verilmesi vemvuhre ba'oz ta'limat-ı ıhzi
zamanında Çar tarafından Petersburg'a da'vet edilmesi üzerine İngiltere derhal İngiltere
politikasına rica ile Prens Jürjek görübde evveli cehle müsfekla-yı ta'ayininden evvel
Ermenilere muhtariyyet-i idare ideasını öne sürerek Rusya'nın ol vakit İngiltere'ye oynadığı
oyunu bu defada İngiltere Rusya'ya karşı oynamak istemiş ve Rusya buna falım admesiyle
derhal prens Jürjek ta'ayyini hakkında olan esrardan feragat ederek onun yerine diğer bir
hristiyan valinin ta'ayyinine muvaffakat etmeyeceğini bab-ı aliyye bildirmiştir.
Şu haber (ol versin) sahih çıkarsa tezad-ı ifkardan istifade etmek için bir fırsat daha ele
heçmiş olunduğundan inşahaa-yı Hükümet-i Osmaniye vehm ve hayalata kapılmayarak hayat

ve memat arasında ve enva' işkence ve sefalet içinde bu varınan Gerid-i ahali-yi islarniyet
mazlumasını selamete çekarmağa hamd ederler.
Bilmeyiz ki zaman hükümeti idare eden recal-ı ahval-i cariyyeden ve mezac-ı
ı,.

devliyeden ne vakit haberdar olubda devletin şan ve azimetini mahafzaya mukadder
olabileceklerdir.
Şimdiye kadar ne zaman bir mes'ele-yi siyasiye tahvur etmiş ve Avrupalıların
müdahalelerine ugramış ise hemen dumanımızı havay savuracaklar gibi vahşet ile derhal
teslimiyyet ve ecnebilerin arzularına mutavaat göstermek adet olmuş ve bu suretle devlet-i
Osmaniyye ve hilafet-i islamiye dermansız. Mecalimiz bir halde bulunduğu gösterilmiştir.
Halbuki az bir metanet gösterilmiş olsa hem nufüz-u vuku-yu temzi hiç değilse bir
dercaya kadar göstermiş olur ve şübhesiz sersemlikle gayb ettiğimiz hukukumuzun kısm-ı

I'

azmini muhafaza etmiş olur idik.

ı1
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Avrupalılar

olan Hükümet-i

Osmaniyyeyi

bir heykel gibi hayat ve yahut tervic-i

amellerine bir alet ihaz ederek hatta dahil-i memalikde hususat-ı sınhasıyya varıncaya kadar
isti'mal-i tefvuz etmek cesaretini almışlardır. İşte bunun için dahi İslamat-ı luzum-ı tazahur
etmekdir.
Malum

olduğu üzere hükümet-i

mezkure

ile (Arjantina)

cumhuriyeti

beynimde

ötedenberi bir hudud gavgası mevcud olup bu defa temin olunduğuna göre Şilililer hudud
meselesinin kıtaya hal ve fasli için haziranın on beşinden evvel (Arjantina) cumhuriyetinden
bir cevab kat'a-yi talib etmemişler veya muharebe veya musalhayi intihab etmelerini beyan
etmişlerdir.
Halbuki (Arjantina) hükümeti zata bir çok senelerden beri alat-ı vesile-yi harbiyesini
ikmale

çalışarak

hareketinden

ibha-yı

tedargat-ı

harbiyyede

bulunmuş

olup (Şili) hükümetinin

bu

yaltaba menf' al ve münkesir olacağını cehtle bu iki hükümet beyninde bir

muharebe zuhuri kuya muhtemel gibi görünmektedir.
(Taymes)

cerbedesinin

(Simla)

da bulunan

mahber

mahsusu

tarifinde

verilen

malumata göre (meru) dan (Köşk) inşa olunmakta olan Rusya askeri şemendüfer hattı bu defa
balfal-i ikmal olunmuş olup incük resm-i Kesadı son bahara kadar tahir olunacak gibi
görünüyormuş. Hindistan hükümeti hin-i hacette yani, bir muharebe zuhuri takdirinde istimal
etmek üzere yüz yirmi millik şimendüfer haddı için icab eden her türlü alat ve mühümmat
çoktan beri Hindistan şimalinde vaki (yeni Çaman) nam-ı mukafda ihtar etmiş olup halbuki
Hindistan hükümetinin

harekat-ı ihtiyat keranesini daima nazar-ı dikkatten dur tutmayan

Ruslar dahi İngilizleri takliden (köşk) bir çok şimendüfer ve ideyat-ı nakil ve ihtar etmişlerdir.
Marf- köşk hattı takriben (200) mil dolayındadır. (Köşk) şehirden (Heraf) şehrine kadar olan
mesafeye hemen (Çaman)'dan

(Kandehar)'a

kadar olan mesafeye müşavi kalmıştır. Şangay

civarında (Şazi) nam-ı mahalde Çinlilerin mühim bir kıyam-ı vuku bulmuş olur ve palilerin
haneleri yağma edilmiştir.

İzmir
Avusturya hariciye nazın Kont Gulucufki'nin delegasyon meclisinde inaat edildiği
nutuk şayan-ı dikkattir. Meşar ile nutukunda Balkan-ı ceziresinin tehlikeden salim bir halde
bulunduğundan vesahir bir takım müteba-yi siyasiye ve hatır-ı nevazaneseddinden sonra
sözünün Girit meselesine intikal ettirmiş ve iş bu meselede Rusya ile Avusturya arasında
ihtilaf olduğunu ve cezire-yi mezbure Müslümanlarını muhafaza-yı hukuk ve münafa-yı

'

Avusturyaca mültezim olup halbuki Rusya'nın Girit hakkında tuttuğu meslek-i ahali-yi
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İslamiyenin tamiyen münafa'ane

kat'a-yı yardım edemeyeceği bedihi bulunmakla Cezire'ye

ta'iyin olunması tensib edilen zatin tasdik-i mamuriyyeti ödemeyeceğini beyan edilmiştir.

I
I

Kerbed meselesi bizim fikrimizce Rusya'nın keyfine göre hal olunmak istidadını gasb
etmiş gibi görünüyor. Zira iki seneye karib bir zamandan beri mes'ele-yi mezkure hala hatam
bulamamış ve bu müddet zarfında dahi bir gün Rusya'nın parmağı içinden çıkmamış olduğu
halde alanda karşıd bir mukadde ve mes'elenin ifkar ve amalı ve cehle halinde Kemal kermia
ile çalışmaktan geri kalmamakta bulunmuştur.
Niwyork' dan çekilen bir telgar-ı ifnamede Amerikalılar tarafından dokuz yüz teşfe-yi
hamil bir ispanya sefinesi zabıt edildiği beyan olunuyor.
Rusya'ya olan tazminat-ı harbiye için yüz elli bin liranın i'zası tahtit karara alınmış
isede Rusya sefiri (Zinuviyef) buna muhalefet ederek yüz elli bin liranın defat-ı fadiyye
olunmasını teklif ve ısrar etmiştir.
Almanya'nın

Amerika-İspanya

muharebesince

bi-taraflığı

ilanında

tahir

etmesi

Amerika mevcub-ı hicanı olmuş ve Almanya gemilerinin nazar-ı teftişten dur tutulmaması
bahriye nazırı donanma kumandanlarına emir vermiştir.
Hasadyük amuca zadesi Prens Ahmed Seyfeddin Paşa amcası bulunan Prens Ahmed
Fuad Paşa'yı Hanedan-ı Hadyuiya mahsus olan kulübde ruvavarla

örnüş ve Ferad Paşa

arkasından daldığı üç cephe ile pek tahkümlü bir surette mecruh düşmüştür.

Seyfeddin

Paşa'nın hemşerisi Ferhat Paşa'nın familyası olduğundan zuhur eden mümazanın familya-yı
intiz-i acizliğinden neşaid ettiği zan olunur. Ahiren alınan bir telgırafname-i malina nazaran
Ferhat Paşa Seyfettin Paşa'nın amcası olmayıp kayın biraderi olduğu anlaşılmıştır.
(Mahabiyat-ı aleniye)

'ı ·

Diyarbekir mimi Sad efendiye posta parası olarak gönderilen kırk dört guruşluk pul

t

alındı. Gazeteniz vasıl olmazsa suret-i ahirle gönderilmek üzere işmarinize intizar olunur.
(Bağdad' da H:Ke Efendiye)
Gazetenizin

Adem

ve

"

Suli hakknındaki

mektubunuz

alındı.

Bundan

sonraki

nesenheleri alacağınıza emin olunuz. Magmafiye posta ücreti gönderiniz.
(Konyada Ş:S Efendiye)
Mektubunuz alındı. İsminiz deftere kayıd olundu. Eş'arınız

vecihle gazete

gönderilecektir.
(Der sa'adet te A:C Beye)
İltifatınıza teşekkürler ederiz. Eş'arınız vucuhla hareket olunacaktır.
(Bulgaristan'da Paravadi'de Mahmut Utti Efendi'ye)
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İsminiz

defter-i mahsusuna

kayıd olundu.

Abone bedelinin

ne vasıta ile irsal

ılunacağına dair ileride ma'lümat verilecektir.
(Tlrablusgarb'da

M:S Efendiye)

Gönderilen üç abone bedeli alındı. Gazeteler uzulümüz vecuhümla gönderilecektir.

?osta ücretini de ileride intizar ederiz.
(Birecik de H: H Efendiye)
Abone

bedelleri

geldi, Gazetelerin

vusulüne

da'ir verilen

ma'lumat

.ı:

mevcub-u

memnuniyyet olmuştur. Ba' dma o suretle taktim olunacaktır.
Bir milletin bais-i selamet ve saadet ve selameti olacak olan şu islamat yayılmakla
bela-ı tefrik din-i müzeyyib bütün teba-ı osmaniyye

yek-vücut ve hem fikir olmalarına

himmet eylemeliki vatanın muhafazasına lazım olan muhabbet ve gayret tecessüm etsin.
Şu hal-i kuvveden faile gelince bir fert tasavvur olunamaz ki vatanını yabancılara
çiğnetmekle lezzet bulsun. Ve daha doğrusu çiğnetmeye cesaret edebilsin.
Şimdi ıslahat-ı lazımıyeyi mevki-i icraya koymadan evvel perişan olmamak için girid
gailesine bir çeşit netice vermek ve bu hususta makam-ı hilafet azim eden umum islamiyet
namına hukuk-ı İslamiyenin muhafazasına ciddi ısrar ve ibram talep ve cezire-i mezkurenin
devlet-i osmaniyenin hakimiyet-i bahriyesine ne derece hizmet ettiğini ve orada bulunan din
kardeşlerimizin yüzlercesine senelerden beri dökdükleri kanları ettikleri fedakarlıkları nazar-ı
ehemmiyetten dür tuttulmayarak kendilerine bir cami ve bir sahip göstererek icab eder ise
islam kanıyla dünya yüzünde daeler teşkil ederek avrupa efkarına islamiyet düşmanlarına
korkunu bir istikbal arz edelim. Bizde bu yoldan yirminci tarihi asıra mukaddime yapalım.
Mahvolursakda hiç olmazsa hayatımızı pahalı satalım.
Avrupalıların ceraat ve tecavüzlükleri bizim bitait-ü gafletimizden tevellüt ettiğ cihetle
bir kere hu hali izale ile canlı ve hamiyyet sahibi olduğumuzu bilfail isbat edecek olur isek
kükremekde

olan Avrupalılar

tecavüzlüklerden

derhal başlarını

bacakları

arasına

sokarak

o cereat ve

sarf-ı nazar etmeğe mecbur olacakları emr-i tabiyyedir bizde saadet ve

selametimizi isbat edecek icraata başlayarak az zaman zarfında giriftar olduğumuz şu felaket
azimayı unuturuz.

HAV ADİS-İ MAHALLİYYE
Meclis-i kuvaneyn işbu mart efrenciyenin on altıncı günü esaletli vali vekili tarafından
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küşad olunacağı ilan olunmuştur.
Teessüf

I
71

Ahaliden şükrü efendi Zade irfan efendi mübtela olduğu hastalıktan halas olamayarak
otuz iki yaşlarında olduğu halde dünkü Pazar günü irtihal-ı dar-ı beka olmuştur.
Bütün kıbrıslılarca malum olduğu üzere merhum Mumi aleyh İslamların iftiharı gayur
müstakim halim gençlerinden idi. Müddet-i hayatında bir ferdi kesr etmediği gibi daima
görüşüp konuştuğu dostlarını kendine muhabbat-ü sadakatine meftun eyledi. El hasıl hasail-i
memduha ile müteassıf olup vefatı cümlemizi mahzun ve mükedder eylemiştir.
Cenabı hak ailesine sabr cemil ihsan buyursun. Duasıyla ifay-ı vezaif teselliyete
mübaderet eyleriz.
Vatandaşlar!
Geçen bayram günlerinden beri mekteb-i idadi şakirdadını güzel elbiseyle görüyoruz.
Şüphesizki onların o halini görüpte memnun olmayan kimse yoktur.
Bi-kes ve efkar-ı fıkradan olup yeni elbiseyi yaptırmağa gayri muktedir, bulunan on
yedi efendiyede cemi iane ile elbise yapıldı. Bunlar ne derece mesrur oldular. Düşünelim ki
öyle yapılmasaydı bayram günü küçük büyük cümlemizin en güzel bayramlık elbiselerimizi
labes bulunduğumuz eyyam-ı müserette bunlar diğer giyimli arkadaşlarını gördükçe kalbleri

ıI

lebriz-i hazan ve keder olduğu hlade keşke benimde babam anam olaydı "veyahut keşke
benimde babam anam zengin olaydı banada elbise yapardı" diyeceklerdi.
Fakat ufacık bir himmetle pek az bir zaman zarfında cem-i olunan iane ile onlarda
diğer arkadaşları gibi memnun ve mesrur edildi. Lakin bu kadarı kafimidir.
Bir kere düşünelim ki mekteb-i idadimize doksandan ziyade çakiral devam ediyor.
Bunlar meyanında

öyleleri vardır ki babaları

fakir ve zaruretin

zebunu olduğu halde

çocuklarını kendilerine muavin edecek iken terakki ve tefyizlerinden geri bırakılmamak için
mektebe vermiştir. Öyleleride vardır ki, öksüz ve fakir mektebi der-saadet bilerek oraya ilave
etmiştir.!
Daha daha öyleleride vardır ki tahsil yolunda öldüğünü köyünü terk etmiş tahsil
uğruna bir medresede kuru ekmek veya biraz mercimek ile geçinmeyi ihtiyar eyleyerek
zaruret ve sefalet pençe-i kahrında ezilip duruyor. Bu evlat vatanın talebesi mektebce lazım
olacak kitab kağıt kalem vesaireyide hükümetten mi bekeleyelim?
Bu evlat vatanın tahavvün ihtiyaçları ihtiyaçları "ta'vanü"

ernr-i celil ile ma'mur

olduğumuz halde bize tertip etmez mi?
Evlat-ı vatanın refah-ı halu ta'min istikballeri! Bizim için bundan büyük ne
sevap olabilir. Ama ayda bir kuruştan ne olur? Nemi olur?
Yalnız Lefkoşemizde beşyüz kişi birer kuruş verirse ayda beşyüz senede altı
bin kuruş olur. Altı bin kuruş ile bu evlat vatan için ne istenilse yapılmaz?! Meşhurdur ki
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damla damla göl olur. Akıl kesiranemize kalırsa ehl-i sünnet dahi olduğu halde ahaliden bir
komisyon teşkil ederek bu emri habere bir an evvel teşebbüs etmelidir.
!I!

BİŞÜNAT-1 OSMANİYYE

Rusya ile İngiltere, Fransa ittiyakına dayanarak Yunan Kıralı'nın vali ahdi prens

!Iİ

Çörçin Giride vali tayinini ısrar ve iktiza ederse ihbar edeceğini İngiltere gazeteleri ima ve
İngiltere ise Rusya ile bab-ı ali arasında bu yüzden hasıl olan ihtilaftan bilistifade "ıslahat-ı

~:

dahiliyye" bahanesiyle Hükümet-i Osmaniyyeyi tazyik etmeye başladığını beyan ediyorlar.
İş bu neşriyatan hakikat nazarıyla bakacak olursak Osmanlılarca hayat ve memat
kaziyesi demek olan bu mesele kanlı facialarla tesviye olabileceğine hükmedilmek zaruridir.
Şu hükme delalet edecek bir teşebbüs daha vardır ki olan devlet-i aliyyenin teselyada
bulunan kuvve-i askeriyenin tezeyyüdüyle bilumum muvakkid-i asker tahsüd

ü

aslıha nakliye

terezzün ve tahakkümüdür. Bu hale nazaran Girit dünyayı sarsacak bir mesele meydana
getireceği tahakkuk ediyor.

HAV ADİS-İ HABERİYYE

Mısırda İngiltere vekili Lord Karumer Hartavmun fethü teshiriyle memuriyrt-i
haziresinden feragat edeceği ve baş vekalete naslı olunacağı söyleniyor.
Habeş hükümdarı Menalik hazretleri Sudan ehl-i kıyamı reisi Şeyh Abdullahla akd

ü

ittifak ettiği bazı gazetelerde neşr olunmuş ve haber İngiliz gazateleri tarafından derhal tekzib
edilmiş ise de bu tekzib teselliyet makamında telki edilmekte bulunmuştur.
Çinde ceryan eden İngilizleri bizar ediyor. Rusya Kore'yi taht-ı himayesine alarak
istediği gibi fırıldağı çeviriyor. Çin hükümeti kaffe-i enharın ecnebi seyr-i sefaiyyine küşad

i
I
I

olunacağını resmen ilan eylemiştir.
Avrupa devletleri kemal-ı keremi ile <tezeyyüd kuvve-i bahriyeye çalışmakta ve
milyonlarla paralar sarf etmektedirler. Alelhusus Almanya'mn ol babda gösterdiği sebat ve
gayret Fransanın nazar-I dikkatini celb etmekte Fransa dahi inşaat-I bahriye için milyoh frank
tahsisatı meclisine kabul ettirmiştir.
Afrika-yı garbi meselesi İngiltereyi büyük telaşa düşürüyor. Bilumum İngiliz
gazeteleri bu meseleden bahsettikleri sırada İngiltere hükümeti e'laf-ı beyan husususnda
elinden geleni sarfetmiş ise de Fransa bu muamele-i nevazişkaraneyi su-i telki ederek
İngiltere'nin sabrını tüketmek derecesine getiriyor. Gibi tehditkarane sözler sarfetmektedirler.
Fransa İngiltere'nin şikayet ve nümayişlerine ehale-i sem'i ve itibar etmeyerek
İngiltere'nin kendi himayelerinde olduğunu iddia ettikleri yerleri bil-tecavüz istila eylemekte
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ve ol babda İngiltere tarafından edilen iddiaya karşı Paris'te cereyan eden müzakerenin
neticesine intizar edilmesi cevabıyla mukabele eylemektedir. Halbuki Paris'te cereyan eden
müzakere Fransa emelinin terevvücü hususunu ısrar etmekten ibaret bulunduğuna nazaran
gerçekten İngiliz sabrı tükenmeye yüz tutmuş ise Afrikada bu iki hükümetler beyanında
vukuuna labd nazarıyla bakılmak lazım gelir.
Devlet-i Aliyye-i Osmaniyyeye Yunan tarafından itası meşrut ve mukarrer bulunan
tazminat-ı

harnbiyenin

ifasını temin edecek olan Rusya İngiltere

ve Fransa devletleri

müctemien taahhüt etmek yerine her bir yerleri müteferden mukadder tazminatı bil-taksim
ta' diye etmeleri İngiltere tarafından.
Kosova velayeti dahilinde bazı uygunsuzluklar zuhur olarak bab-ı aliyi işgal ediyor.

,.

Bulgaristan hükümeti bab-ı aliden o havalideki bazı memurların azlü tebdili ve Bulgaristan
hakkında vuku bulmakta olan tazik ve tahrikatın mani-i tahkiki ve taht-ı tefkifte bulunanların
tahliye-i sebillerini talep eylemiş gazetelerin neşriyatına göre bulgaristan tarafından vuku
bulan bu talep üzerine bulgaristanın

der-saadet kapu küthüdası mabeyn-i hümayuna celb

olunarak fi-mabed bir güne uygunsuzluk

vukua gelir, ise kendileri

mesul tutulacakları

hakkında üslup valisiyle memurin saireye o emr-i lazıma ita edildiği ve taht-ı tevkifte olan
mazlumların

hemen salıverilmesi

bildirildiği

ve tahkikat zimmetinde

ıI

suret-i mahsusede

askeriden bir komisyon azam olarak kaffe-i dava ve sekvaların fasl u rüviyyet edilecegi mum
i ileyh kethüdaya teblig olunmuş.

Kıbrıs
Doğrusu biz bu habere sahih nazarıyla bakmak istemiyoruz. Hakikaten Bulgaristan
tarafından vuku bulan müüracaat üzerine mum-i ileyhe atıf olan tebligat icra olunur ise
Kosova velayetinde uygunsuzluk vukua geldiğine hükmetmek lazım gelir. Halbuki o gibi
mühim ordugah olan bir vilayette böyle fenalıkların zuhuruna meydan vermek çerh hükümeti
tedvir.e me'mur olanların su-i idarelerine haml olunur.
Böyle bi nazik zamanda o gibi memurların istihdamları ise bilahire fenalığın vuku
iltizam edildiği adlolunur.
Ticareb-ı adide ile müsbettir ki bu fenalıklara sebebiyet veren Bulgar eşrasının teşvikat
u tahrikatıdır. Bundan maksadları da bir gaile çıkararak külah kapmaktır. Lakin o zamanlar
geçmiştir. Men-i mafiye icmallemiz bu haletin sebeb-i zuhuruna pek güzel izah eyliyor.
Faridiler İngilizleri bizar etmekle bir devamdırlar. İngilizler tarafından Afridilere
gönderilen serait-i salihiyye kabul olunmayıp reddedilmiş ve İngiltere'yi sevk-i asker ve
ittihad-ı tedabbir saireye mecbur olmuştur.
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Bazı gazeteler afridiler ne olursa olsun son dereceye
uğraşmaya karar verdiklerinden

kadar ingiltere aleyhinde

bunların kuvvetli bir teşvikin taht-ı tesirinde olduklarını

bildiriyor.
Biz bu kabilelerin kayınını teşvikin tesirine haml etmeyerek mücerred gördükleri
zulmü tediyeye atıf etmek isteriz. Zaten hal-i sükunette bulunan İngiltere teba-ı müsellemesi
dahi gördükleri istibdadkarane muamele ve idareden dilhundurlar.
Vaka bu gibi kıyamlarla isyanlara İngiltere ehemiyet vermez gibi görünüyor isede
batmen pek muzdarip olduğu inkar olunamaz. Mesele bir kabilenin kıyam ve teskiniyle kalsa
bir şey değildir. Halbuki bir kabilenin kıyamı bir sene zarfında teskin olunamadığı halde bir
taraftan baş göstermeye ve diyecihetten zulümler kıyam etmeye başlamıştır.
Sivilcenin bir yara veyaranın bir kangren haline girmesi güç bir şey

olmadığına

nazaran hudut boynunda kabilelerden baş gösteren kıyam gittikçe dahlede siyaset etmiş ve
nihayet Hindistanın elden gitmeside baidelahatmel değildir.
Gariptir ki Avrupa devletlerinin müstemlikatı dahilinde her gün bir suretle müttişfeci
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ve kanlı vakalar zuhur ettiği ve bu yüzden bir çok canlar telef edilbiği halde kendilerince
bunlara

tabi ve muvaffak

nazarıyla

bakılıp

dahili memalik-i

Osmaniyyede

ufak bir

i

uygunsuzluk çıksa umumu birden şikayetlerle müdaheleye müracaat ederler.
Girit meselesi

gözümüzün

önünde tarihe bakılsın Girit vakası gibi feci Avrupa

devletlerinin hareketleri gibi haksız ve insafsız bir güne icraat görülür mü?
Avrupalılar bir kere haksız olarak devlet-i osmaniyyenin hukukuna tecavüz etmekten
çekinmedikleri gibi o mazlum ve biçare Girit müslümanlarının telef olmalarını sağlayacak her
tedbirin ittihadından bile uzak durmamışlardır.

Lakin bu zalimler insafsızlıkları medeniyet

namı ile örtmeye çalışıyorlar. Vay koca medeniyet vay!
Avusturya da bu himayede cinsiyet-i sahikasıyla devam etmekte ise de cürmen akvam
ı hükümetin icratına müşlikat göstermeye başladıklarından şorşun yakında zail olacağı mamül
olunur.
Bankan ve şankı banka şirketi Alman bankasıyla müştereken Çin'e on altı milyon
İngiliz lirası ikraz eylemişlerdir. Bunun tesviyesi gemerek caridatıyla temin edilmiştir.
Çin ve Avrupa
Japonya kabinesi Çin tarafından itası lazım gelen tazminat-ı harbiyenin tahayyürüne
maliyenin müsade edemiyeceğini karar vermişlerdir.
Rusya ve Artur Limanı
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Rusya gemilerinin Artur limanından çekileceği hakkında geçen gün sanide verilen
teminatı taayyüd etmek için Japonya Çini tazyik ettiğinden Rusya' dan bir cevap almaya
muvaffak olmuştur.
Japonya'ya bildirilen iş bu cevap Rusya'ya tahmin olunan zamanda meskur limandan
geri çekilmesi Çin ve Kore menafi alihinde olduğu beyandan ibaret bulunmuştur. Çinliler bu
cevap üzerine Artur limanının daimi suretle işgal edileceğine hükmetmişlerdir.

MÜTENEVVİYYE
Düellonun Viyana'yı teşrifleri
Yedi ay evvel Fransa'ya misafir gelmiş olan Düello cenabları bu kere Viyana'ya
muvassalat ettiler.
Kendileri hadd-ı zatlarından kibar oldukları ıçın daima kibar familyaları ziyaret
ediyorlar. Fransa' da Prens Dürlean ile görüştükleri gibi Viyana' da Bulgaristan prensinin
biraderi Sakeskovbiruğ ve Kosa Prensi Filip cenapları ile bir zabitini ziyaret etmiştir.
Zabit vasıtasıyla Prensinin sağ koluna ufak bir nişan mülakat takmıştır.
Ekserisi katırla seyahat ettiği için ufak şehirlere uğrayamayacağı tabii olduğundan
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oradan da Berlin'i teşrifleri mülahhazdır.
İLAN
İbtida-ı sabit sene 313'den itibaren işaya çiftlikleri Bafda müzayedeye verilmiş
olmakla fiyatını bulduğu halde budima çiftliği gaye-i sabit 312 de işaya çiftliği ibtida-i Mart
sene 314 de Barda icar olunacağından talebi olan sadr-ı esbuk Kıbrıslı Mahmut Paşa merhum
varisesi Budamiyalı Zade Mükerremetli Saffet Efendi'ye müracaat olmaları ilan olunur.
(Celbnamelerin tahririne mahsus varakadır)
Girit Kaza Mahkemesi nezdinde sene 189-8
Maddi Halil Sırrı Efendi Gimeli ve mütevelli gibi cami-i Kazabfanlı Mahalli Meçhul
Meydanı'nda
Kazabfan sakinlerinden develı tarafına Gime sakinlerinden Halil Sabri Efendi vesayire
tarafından alehinizde ikame olunan davadan dolayı 1898 senesi şehr-i nisyanın 7. günü kabul
i elzeval saat 9' da işbu muhakeme nezdinde hazır bulunmanız emrü hazır bulunmadığınız
halde zikr olunan tek tarafınıza artık haber vermeksizin davasını icra edilebileceği ihtar
olunur.

76

I

Zikr olunan meskur davasıyla 5042 kuruş sened muhibince 19 şubat 1898 tarihli vade
tekmili yine 1 nisan 1898'dir. Her sene içn güzeşte yüzde 12 fi 13 Nisan sene 1897 den ta
para ödeninceye kadar vadenin masraflarını talep ve ita etmektedir.
1898 senesi şehr-i Sabit'in 22. günü tastik kılmıştır.
(mey mey Sakallı) mimza methiyenin avukatı.
Hakim Belyevguş Efendi huzurundadır. Numarası 1222. Emir numarası 1388
Maddi Halil Sabri Efendi Gimeli mütevelli gibi Gazabfan Caminin
Meddi Aliyh Sait Ömer Halil Kazabfanlı Mahalli Meçhul
Mediyenin tarafından

meclisin huzurunda bugün Sakallı Efendinin iddası üzerine

Meddi Aliyh Kıbrıs ceziresinde bulunmadığına ve mahalli ikametgahı meçhul olduğuna dair
mediyenin badel halif ifadesini istima ettikten sonra iş bu davada tasdir olmuş olan celb
namenin tebliğini Lefkoşe'de

neşr

olunan Osmanlı Kıbrıs Gazetesinde ilanla meskur celb

namenin bir suretini meclisiin kapısına taüllük olunmasını ve bundan maideri celbnamenin bir
suretini meclisin kapısına taüllük olunmasını ve bundan maide-i münazafıye olan hususatın
karalaştırlması

için 1898 senesinin Nisya'nın

7. günü taayyün olunmasına iş bu meclisin

i

ı

I

tarafından emr olunur.

Fi 22 Şubat Sene 1898
De Dimitriyadis.
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