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ÖN SÖZ
Dünyada ilim ve bilim alanındaki gelişmeler Avrupa'da Rönesans ve Reform ile
yayılmaya başlamış ve bu gelişmeler birçok alana yayılmış, bu nedenle yeni yeni sektörler
oluşmaya başlamıştır.Misal olarak Tanzimat'la beraber Osmanlı yönünü Batı'ya çevirmiş ve
bunun neticesinde Avrupa'dan ülkemize roman, hikaye,tiyatro gibi edebiyat türlerinin yanında
askeri ve maliye alanında da birtakım yenilikler getirilmiştir.
Osmanlı' da gelişme gösteren sektörlerin biri de gazeteciliktir.Aydınlarımız
toplumun
değişmesi ve gelişmesi için gazetecilik anlayışına büyük önem vermişler.Hatta bu nedenle
Avrupaya öğrenciler göndermiş, bu öğrenciler orada hem çağdaş Avrupayı öğrenmişler hem de
kendi alanlarında uzmanlaşmaya çalışmışlardır.
Gazetecilik, toplumu dünyada ve ülkemizdeki toplumsal gelişmelerde haberdar ederek
onlara haber alma hakkını vererek faideli bir uğraş alanıdır.Her gün her saat dünyada ve
toplumumuzda yüzlerce olay veya durum meydana gelmektedir. Dolayısıyla bir vatandaşın
bütün bu gelişmelerden kendi imkanlarıyla haberdar olması imkansızdır.Gerek
günlük
meşğuliyetler geerkse teknik imkanlar el vermediğinden yukarda sayılanların gerçekleşmesi
muhaldir.
Bu vesileyle toplumda matbaanında büyük yardımıyla haber yayma oranı hızla gelişmiş,
vatandaşlar, dünyanın herhangi bir yerindeki olaylardan bir gün gibi kısa bir zamanda haberdar
oluyorlar.
Dünyadaki bu gelişmelerden Kıbns'da doğal olarak nasibini almıştır.İdeal bir toplum
yolunda hızla ilerlemeye çalışan Kıbrıs Türkleri kendilerini ifade edebilmek, sağlıklı analizler
yapmak ve halkını gelişmelerden
haberdar etmek amacıyla adada birçok gazete
kurulmuştur.Bunlardan birisi de Yeni Zaman'dır.
Yeni Zaman gazetesi bin sekiz yüz doksanlı yıllarda Kıbrıs Türklerinin sesi olmuş,
mevcut birkaç gazetenin içinde kısa zamanda fikirleri ile kaliteli, doğru haberleriyle halkı
aydınlatmış halk bu ve gazeteler nedeniyle toplumunda ki yönetim sosyal, siyasal, ekonomik
ve kültürel gelişmelerden kendi dilleriyle yazılan gazeteler sayesinde haberdar olmuşlardır.
Gazetenin yukarda sayılan özellikleri yanında Türkçe'nin de iyi öğrenilmesi ve
öğretilmesi
gibi değerli ve faydalı bir hizmet için kullanılması
da önem arz
etmektedir.Unutulmaması gereken bir diğer husus da, kültürün taşıyıcısı olan dil bu Yeni
Zaman gazetesinde görüldüğü gibi yaklaşık yüz yirmi yıldır yayımlanan bu gazete kültür
taşıyıcılığının en bariz örneğidir.
Bu çalışmam da yardımlarını benden esirgemeyen Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Sayın Prof. Dr. Bülent YORULMAZ''!. ve Yrd. Doç. Dr. Ali Efdal ÖZKUL'a teşekkürlerimi
sunarım.
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YENİ ZAMAN

Teşrini evveli tenci sene 1892/ 20 Eylülü Rumi sene 1308
Kudemayı arabeyn asari bakiyesinden olarak hutbeyi müstehiyenin her yerinde mevcut
olan erveriye aliyeyi muhafaza etmek üzere hükümet i müsliye tarafından enkap nazırının
tahtı reasyesinde
teşrip olunan konisyonun yedinci seneyin iştimana mahsus olan
rapordur.Ahiren mest olunmuştur mahkum oldukları Rum tesviyesinde adam ı istima i ciheti
ile vukuf olup şeref hulu ile isnat olunan cülusu hümayunun şirket nedarum,şirket merkum
hazret i hilafet enayim ruzi,furuzi devresine hürmeten geçen carşamba günü sebilleri ihlal
edilen beş erkek ve ikisi kadın olarak yedi nefer medyumun onikibin yüzelliyedi kuruş duyun
mahkum bahaları evvelki Perşembe günü dahili adliyede istima eden komisyon marifetiyle
tarafeyn hazır olduğu halde sulh ve rıza tarikiyle dört bin dokuz yüz üç yüz otuz kuruş atiyeyi
seniyeyi hazreti Padişahtan verilerek tesfiye olunduğu ve bu münasebetle daima ve medyum
kemali rikkat şevketi hazreti cihandariyla tezyini elçineyi şükran ve mahmudet ettiği ve gayri
mevkut meydanların ol veçhile tesfiyeyi beyinleri zırnnınlarınıda muameleti lazımıye devam
olunmakta olduğu tariki gazetesine verilmiştir.
HAVADİSİ HARİCİYE
Japonya'da garip klüpler
Avrupa' da bazı zenginlerin gazete okumak oyula vakit geçirmek üzere devam ettikleri
klüplerde ve Japonya' da dahi bazıları açılmış ise de bunları miyanında bilhassa calip garabet
olanları bulunduğu dahi rivayet olunur.
El cümle maymunlar klübü namı ile muarrif bulunan bir klübe fevkalade öbürkülerden
başka kimse devam etmeyip bu oburgar dahi klübe devam edebilmek için her gün muayyen
olan bir miktar pirinci yiyip bir miktar rakıyı içmekle mecbur bulunurlar imiş.Avrupa
gazeteleri bu muayyan ihbarın kaç kaya olduğunu haber vermiyorlarsa da beş on kayadan
eksik kalmadığı Ruşen halden istiklal olunur.
Japonya' da diğer bir garip klüp dahi çiçekçiler klübü imiş.Bu klübe ise çiçek hastalığına
duçar olarak yüzleri en ziyade illeti mezkurenin tahribatına uğramış olanlar kabul olunurmuş.
Diğer bir garip klüp müdavimleri dahi klüpte bulundukça evdeki karılarının
müdahaleleriyle vakit geçirirlerimiş.
Adana' da eşar olunduğuna göre.• geçen hafta bir cümle vukule 1892. senesi bütçe
İahiyesi tanzim ederek maliye nezaretinde götüreceklerdir.Maliye nezareti müstesna olmak
üzere bütün nezaretler masarufatınca teserrufatı mühime icra kılınmış olup azana cümle
harbiye nazareti dahi bir milyon dırahmadan ziyade bir tasarruf ihtiyar etmiştir.Şimdi varudat
devletin tezayyudini mevcut olacak sailin istihsaline çalışılıyor.
KISMI EDEBİ
İstikamet o kadar ali o derecede mukaddes bir hıslettir ki ekval ve efalini ona tetbik
etmek isteyenleri dünya ve ahirette naili feyz ve ikbal eder istikamet şeri adedan mesul olmuş
bir rehber hidayettir ki ona temessüd ve inmtisal edenleri şüphesiz menzili makduduna duçar
- eder.İşte bu babda şeren ve alken rezayif istikametin insan için bir manevi
lüzununa,eheminyetine muhassıneti adidesi ve rahim kalmakla sabit olunur.
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BENİ BEYTİGRA

Senseki olma verir maksuda verir elbette celalı müstakimun Hazreti Allah utandırmaz
seni beyti sır bir hakikate mahzen olmak üzere iracat olunmuştur.Vekün dünyada bir çok
adam vardır ki suret i zahidede daima tariki haktan görülür.İstikameten dem verir.Fakat
mahiren müseddiye talih ve ikbal cihetinden imtiyazi fırsat ettiği suretle derhal şahrayı
hakikatten vuku ve keribeyi zalabet ve sakamet ve zuhur eder.Çünkü seyyadı amerun
dünyadaki görmez ise ahirette göreceğinden emindir.Güneş ile hareket eden ve daima bir etraf
ve istikamet iltizam eden cep saatlerine vakitli vakitsiz ayar etmeye çalışanlar biraz da insaf
ederek lisanın ve vicdanın müstakim ekvar görünmeye gayret etsinler. Velhasıl olan şikar
migasidimi hüsnü sehva safuretle seyyid edebilmek için daima piri istikamete müracaat eder.
HAV ADİSİ CEZİRE

İskele kazası dahilinde İstirilyona karyeri Dimitri Yorkini kanlı ve Küstanleni Yarkinin
carihi olan kadıyı mesheri Haraloma Dimitri vukuu maddeyi katleden bir müddet sonra
Yunanistan'a firar etmiştir. Bu kere eniştesi Hacı Loizi ehazı ederek yüz lirasını almak ve
bazen kin ve adavet eylediği aşahsı öldürmek maksadı mecnunasıyla geçende cezireye avdet
ederek mükemmel müselle olduğu halde dağ ve bağlarda gezmekte ve şu efkarını müsait
zamanda gözükmekte olduğu halde daima arkasına takip etmekte uğruna tuzlalı Osman Çavuş
kumandasında olan yedi nefer zabiti tesadüfen kariye merhumeden geçerken bir kız çocuğu
katili merhumun hanesinden çıkıp zabitiyeleri görmesiyle beraber acilen avdet edişi bu
muameleyi çavuşun dikkatlerini celp ile meshur hane daha kordun altına alınarak
yakalanmıştır. Ondan sonra alınan haberlere göre Limasol kazası dahilinde dahi şikayet baş
göstererek emniyet ve asayiş zayid olmakla meyil etmiş birkaç kişiden mürekkep eşkıyalık
etmekte olan aşası geçenleri tüccar ve zirai müteverinden pikobi kariyeri Rususkominidi adlı
zata haber göndererek saçma ve para talep eylediklerinden hatta mumaleyhun ruhanesini ve
malına kepsi ihtila için kariyerin civarında kesfi roza etmekte olduklarından mumaleyh
Rususkominidi kazayı devretmekte bulunan Asallugani hazretlerine keyfiyeti daniyeni ileten
adil olmadığını sert ve ican etmiş olmasıyla muhafazasına mükellif bir nefer zaptiye tevkif
edilmiş ve eşyayı merkumenin dedesti için tavlü lazımane ettihazına mübaşeret olunmuştur.
Maarif nezareti encümeni teftiş ve muayene kalemi hulasından müfaatın Nali Bey ile evkafı
hümayun mesafuratı kalemi hülasından Sabri Bey geçen Cuma günü cezireye uğrayan Fransjz
müsadere raporu ile mesakalli vapuru ile dersaadetten İskele'ye ve ertesi gün şehrimize
gelmiştir.
_
Otuz haziran sene bin sekiz yüz doksan iki tarihi ile hitam olan geçen üç ay zarfında
cezireden altmış bin sekiz yüz beş liralık emte ve hububat ve eşyayı mütevenur ihraç ve
seksen iki bin altı yüz yirmi iki liralık emte ve hububat ev eşyayı müstenevit ithal olunduğu
ve müffet zarfında Tuzla iskelesinde yirmi üç, Liınasol'a on beş vapurla Karpaz dahil olduğu
halde Magosa ve Tuzla olduğu halde Limasol ve Gime ve Baf iskelelerine üç yüz seksen bir
yelken sefinesi durut ettiği cezireyi resmiyetle yazılıyor.
Daireyi vilayet ve müsteşarı teşrini evveline ilk haftası nihayetinde doğru kanlı dağda
Lefkoşe'ye avdet olunacağı söylenmektedir. Son mezrasını tamirinden naşi bir müddetten
şehrimize su gayrı mümtaza olunarak bir halde ceryan etmekte ve bu suretle pek çok
müşkülata tesadüf olunmakta olduğu halde henüz bir netice verilemiyor. Sıhatı nükteyi
nazarında bulanık su ne derecede bir mezaret dahil olduğu müstakni anil beyandır.
Binaenaleyh olduğu belediye idaresinin ciddi hizmetleri iltimas olunur.
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Şuanatı Osmaniye
Yatak, Küdüs, Limandifor hattının sahibi imtiyaz sahibi YusufVaham Efendi tarafından
gariben icra kılınacak resmi müşadatından bir şerefe mahsus olmak üzere tarafı eşrefi hazreti
münakaneden dahi sadetli Celal Paşa hazretlerinin hezimetleri hakkında emir ve ferman
isabetti beyan hazreti zühüllahi şeref ve emir buyurmuştur.
Adana' da aram saz basalet alan esakiri nizamiye şahane için kudsi şeriften bir bando
asakire şahane mızıkasının Mersin Adana şimendiferine rukuben muazezen Adana'ya hezimet
eylediği müessiren haber olunur.
YENİ ZAMAN
10 Teşrini Evvel İfrenci Sene 1892, 27 Eylülü Rumi sene 1308
İfade-i Mahsusa

Ahali müslimiyenin terfi i hal ve temini ikbali hakkında edip tarafından bazı vesayeyı
tezemnin müfealet beyani bir çoklar tarafından arzu ve teklif olunduğundan ol babda berberi
ati birkaç söz terci ile ifadeyi vazife saadet ederiz.
Malumdur ki memleket ahalisinin refahiyeti her ferdin kabiliyet ve istidadı olan bir
senede süluku ile hikmet ile hüsnü muaşeret ve muavenet ve helal mahuz dairesinde hareket
etmektedir. Nazarı taasubla görülmektedir ki bir süluk etmek burada vedadeten öteden beride
boşuna ezuyn imdada inhimak ediliyorsa binanileyh bu gibilerini teşvigatı icacısıyla
muavenet edilecek yerde gıyaben tedile muamele olunur. Gerek fikri hal ve gerek arzu olunan
senede malumatı olmaması hasebiyle mühtacı muavenet oluncaya iyilik yerine redi hane
olunurlar. Bu gibileri dahi hain ve hasit kıymetli zamanların havaisler etmeye mecbur
oluyorlar. Namus dairesinde hareket bir takım münhiyetten isitinat ile tariki müstakimi takibi
ulema ve mütehayyurun bedre ve elel hususu ailesi ezasına hürmet edenlerin mesai ve
insiratına tesrib etmektedir. Çünkü namusu beşer fıtratı insaniyetle alan tecelli ilahiye
dalalet ile bir eser olduğundan hünhiyete daimdir. Demek oluyor ki tefehal ve temin istikbal
gaziyesi şuşulati mestudiye mütevekuf kalıyor ki Müslümanların dahi mükteciyayı bu ciheti
iraa eder. Velhasıl ortada hüküm ferma alan ferdi teferruat etmek fikrinden vazgeçerek
müteffıken evladı uhvan vatanın terakki ve terfii hallarının cidden gayret etmeliyiz ki
indeallah mecuf ve innennas dahi merku alabilelim bu suhu muayyunu meyemiri merkum
hazreti taazur tari münasebetle şaka mütesefiri Said Paşa Hazretlerinin dikatca akadaki
konakları beş bine mütecabıs fener ve kanaadit ve bilferdi reayeti zefeariyeti Osman ile
tezlim ve kapıları üstüne dahi padişahım çok yaşa ve bir de kafaiye millet JllUbehat eylesin
zatıns ile gelmedi zira adalet nezirin biriya şen şahu ezimu müsbettir. Merhamet geleceğe
mahruz zimmeti doğaça itina levayu celileri talih kılınmış ve duruviy ve huraviy ile de
başkaca lontlaştıılmıştır. Lisanı mektebi binasının tersi muhtevizi emri fermenu isabet beyan
hazreti velinimeti elzem eden mektebi aliyi siyasinin pragram eşarı evraga tinmesyeni maarifi
umumiye nezareti ceridesince derdesti tenzim bulunduğu ve mektebi mülkiye ve sultanı
hukuki şahane vesair mekatibu aliyyeden baş şahadet name teşebbüs eden efendiler ile o
nisbette isbat ve ihtidar eyleyenlerin mektebi mezkure kabul edilecekleri müddeti tesliyenin
üç seneden ibaret olunacagı istihbar kılınmıştır.
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HAVADİSİ HARİCİ

Avusturya'nın hastiyen kalmacılarınıda alafıranga eylülün 13. gününden beri gayri
mahta olup nizarın hararete düşüp altı dereceye kadar düşüp tenezzül ettiği veyahut gazeteleri
rivayet ediyorlar. Avusturya'nın ilfitri ve salzburg vilayetlerinde dahi kimetlo kar yağarak
mizanı harare tehtu sıfır iki dereceye nakletmiştir.
İsviçre hükümetinin ikmali tedariki harbiyatı için ikiyüz doksan iki bin beş yüz frangtan
ibaret bilmukabil sarfı için meclisi mebusandan müsade talep eylemiş olduğu Berlin
şehrinden veyahut gazetelerinde işar olunur.
HAV ADİSİ CEZİRE

Geçen pazartesi günü Gime'de rıhtım üzerindeki gitmekte olan bir yük arabasının
tekerleğine yapışıp üzerine çıkmak isteyen 8 yaşlarındaki bir çocuğun tekerlik altında başı
ezilerek müteessiren vefat etmiştir. Gime mahkemesi nizamiye reisi ve Lefkoşa nizamiye
reisi veliki mister üşer bu kere mezunen İngiltereye hezimet ettiginden yerine her iki
mahkeme reisine vekaleten mister Lastaş ihbarı mesuk edendir.
Lefkoşa piyasası bugday piyasası,buğday kilosu otuz üçten,otuz altı kuruşa. Arpa; on iki
kuruştan,on beş kuruşa. Yerli burçak; kırk kuruştan,kırk iki kuruşa. Karışık burçak; otuz
altıdan,otuz dokuz kuruşa.tahılat kıyası elli parada,yetmiş paraya kadar.susam;üç kuruştan on
paraya. Zeyt yagı; on sekizden yirbir kuruşa ve halk Gime kazasından bir kantar yüz on beş
kuruştan,yüz yirmi beş kuruşa kadar tüccar tarafından alınmaktadır.
Değirmenlik'te
Altın Efendinin çiftliğinde hükümet tarafından müsaddik bir
Müslüman festival su bekçisi,su beklemekte iken üzerine gergieyi mezureli iki Rum hücum
ederek şiddetle zerv eylediklerinden başı ve yüzü şişmiş olduğu halde zaripleri arada polis
memurları tarafından derdest edilerek lefkoşa elzas mahkemelerine intikal olunmuştur.
Baf hapishanesinden firar eden Çadak karyeri Yorki andani yollari filan kazasına tabi
lamhar karyesinde mühopido rnihaylinin hanesinde olduğu geçen eylülün on altıncı Cuma
günü sabahleyin Limasol süvarisi Mehmet Mustafa Ağa tarafından haber alınması derdesti
zımnında haneyi mezkure duhur ederek firariyi merkum tamın etmekte olduğunu görünce
doğruca yanına gidip biraz oturduktan sonra firarinin elinde olan tüfengi alarak merkumun
kollarını bağlamak üzere sarıldığı sırada hane sahibinin kayın validesi taetır seafftori
zabtiyenin üzerine hücum ederek firariyi kurtarmış. Firarini tüfengini dahi almış firariyi
merkum korunmasınya bereber belinde bulnan büyü- bir kamayı çekip zaptiyenin bögrüne
saplayarak ve dahi tüfengini de alarak firari iştihab etmiş memafif zaptiye o hali ile
uğraşmaktan geriye kalmamış zaptiye elinde bulunan mertum tüfengi firarinin arkasına doğru
atmış ise de tüfeng ateş almamış ve firari dahi bu suretle firara muvaffak olmuş. Mülazım
şeyhu şimdi yaralı olarak hastahaneye kaldırılmıştır.
Mecruu merkumun emir tedavisi zımnında mülazım muayye tarfından eşar üzerine karlı
dağda buluna tabib kari mezkuzeyi gelerek zaptiyenin yarasını tedavi ettirilmiş ve
elhamdürillah zaptiye cesbi rifakat ederek Limasol' a avdet etmiş ondan sonra amirleri
tarafından mezair tanhsin ve aferin almıştır. Limasol kasabasında alafıranga şerhu tarihi
yirmiyedinci Salı saat birde gürültülü hafifçe az his olunmuş ise de zelzele buraya gelmemiştir.
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YENİ ZAMAN

18 teşrini evvel iferenci sene 1892. 4 teşrini evvel rumi sene 1308.
İfadei Mahsusa
Dünya yer yüzüne tehzini eylediği günden beri zuhur eden inkilabın bir senesi değil bir
güne bile yek diğerine vücutla musavi ve müsabih gelmeyip her günde bir tesir gösteriyor.
Bundan bir asır evvel maarifin,ziraatın vesair zaiyenin ne derecelerde bulunduğu tehdi nazar
olursa veyahut tavarif ve müteharrif müteala olunursa içinde bulunduğumuz şu zamana kadar
ne derece terakki ettiği anlaşılır. Maarif hakkında geçen nüshamızda biraz bahis ve temhid
olunmuştur. Ziraat alemde serveti şevketin her biri feyzi saadetin nazariyete efkara ilga ederek
zuhuru tecelliyat ilahiye mümtezara mütealalarla esani itiettan vücudu haddinden ziyade
işkale sevk etmeyen bir ticarettir. Halbuki muameleyi ziraat bir fenni mahsustur. Yalnız
amaliyatı tohumun zeriyle tarlanın sürülmesiyle veçhiyle mahsule desteres alamaz. Çünkü
arzın hangi mahsule elverişli ve hangi zamanda tohum zer edileceğin icab ettiğini bilmek
buna dair olan ilim ve fenni ziraati tahsil edilmektedir. Her fenin ve her ilmiye ve hem de
ameliyesini intisab edenlerin muamelamat ve icratte görülecek külliyesi şairlerine ve vücutla
tevafuk ve tekaddun edeceği veraseti izahtır. Ceziremizin en büyük ticareti mahsulatı
arzıyedir. Müteakibi cezirede ziraate dair şimdiye kadar ters tebdis ve talim olunmadığında
ilceati zamanı fenni mahzurun dahi mekteplerde terdrisi teat elzem ve dahi en mühimimdir.
Bu halde mukaddime olarak fenni mezureye dair en küçük risalelerden lüzumu kadrinin
mensub olduğu makamatı aliyeden talep ve celp edilerek şacidane itaa edecekleri ders
programlarına ilave ve inzimamiyle tedris ve talim etmeleri emrinin muallim efendilerimize
emri iteasına ait olan mercilerini ihtar ile tesci ve iltimas ederiz.

KISM-1 EDEBİ
İşret her zamanda ve her mekanda alken ve naklen medüd ve mazmun bir haldir. Hepte
bu fiili münci müfsidi ahlak ve mezac olduğu cihetle daima ümmül habais namı ile yad edilir.
Hakikati halde dahi dünyada sesedeye zuhur olan cinayet ve habais gibi seyehatler membeye
her fesat olan işretten tevellüt ede geldiği umuru malumadandır. Bu kadar tebai beşer
memnuatten olan şeylere pek ziyade herisi ve muhit bulunduğundan işret gibi böyle manen ve
madden mazereti edidesi müşvet ve müteakkit bulunan bir girdaba felakete bile tahammül
ilgayı nefs ediyor. Bazıların da bu tariki istikameti de: raiyi şebaniden insilak ederek telafiye
mefaati müesser olmayan o aziz kıymetler fkatı hayatını beyhude yere if1a ediliyor. Halbuki
• bir arızayı mühlike ve şedideyn
muahheren cezayi seyyiatı efal olmak üzere riadı vücutça
duçar veyahut kişiye mihanede mesti müdam halinde haber olmaksızın ağzına darı karar olur.
Hatta keyfiyetten sehba ile olan bir takım şeare alemi abın methi senasında hakkında bir hayli
malayani sözler irad edegelmiştir ise de bunların içinde bazı hakikat şinaslar da bulunarak
neşeyi tahsil ettiği insivari senden gamlıdır. Bir tevgat eyle bin ah dinle kaseyi fenfurdan
demişler. Ne garip iştir ki insan gayet cüzi ve insibak olan neşe tahsili için işrete infimak etsin
de hem vücutça hem de ahirette seyyiatı amelinden dolayı mesul ve muagıt olsun ne faydası
var ki. Binanelieyh işretin mezerat ve seyyiati bi_nihayet nazarı dikkete alınara fümündillah
mesuliyette indilinas mahcubiyetinden fülus için her halde bu efali kaiden intilap etmek
levazımı zaruriyettir.
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İLAN

Ahabbımızdan Hıfzı Efendizade rifatli Abdülnaif Bey önümüzdeki Cuma akşamı
saat yarım raddelerinde biraderleri izzetli Sami Efendi'nin Arap Ahmet mahallesinde kain
hanelerinde rifafı cemiyeti icra olunacağından arzu buyuran ve ahibbayı kiramı teşrifleri
mecrudur.
Magosa Kalesi
Bu kalenin asarı atige sırasında şöhreti ve cesareti ve metaneti cihetiyle ehernniyeti
nazrı himane alındığı halde şefinin beka ve tezahhuduna her ferdinin gayret ve himmet etmesi
tabii bir vazifeden bulunduğu gayri müncidir. Bu şerefli Osmanlı iradesinin temin edileriek
hükümet dairesi şuabadıyla beraber kaleyi mezkure derurundan bulundurulmauştur. Bu
suretle karadan gelen esabı mesalif ve ahali tabdi iskan edeceklerinden memuriyet ve nezaret
derecede terakki etmekteydi. İdarenin teveddülünden bir müddet sonra hükümet dairesi varoşa
naklolunmasıyla kalenin ehernniyeti ve memuriyete zail almaya meyl etmiş ehernniyet ve
kalenin sekanesi dahi pek çok müşkülata meyletmiş düçar olmuştır. Vakan yeniden
olunmamış ise de elseneyi ammede deveran eden şaireyi daireye hükümetin varoşta inşa
olunacağı ima etmekte oldugundan devranı varoşta imal balada zikrolunan nükte düşünenleri
mütessir ediyor. Binaneileyh hükümet bir daire inşasında salbı züknetteyi nazrı mütealaye
alacağı dahi ümit olunur.
ŞUUNAT-1 OSMANİYE

Dersaadette bulunan sulufu memurinden Ferizi hepte Şerifi eda etmiş olanların isim ve
memuriyetlerini mübeyyin devairden birer kitabı cetvel tenzimi ilearzu akabey ükle kılnması
mütezayi hemru fermanu hümayn cenebı padişehiden bulunmak ile tesciliye islamiye vukuu
bulunan ente tefrikat üzerine bir cümle tevairi merkezide icabının icra kılnmıştır. Vilayeti
şahaneye muhavvet ithamın ve erarmn sipariş maaşının her altı ayda yakalanmasının
icrasınya esabı muhaşir bir hayat olup alınmadıkları tetik etmek üzere vilayeti liva kaza
merkezinde birer yoklama kalemi teşhirine teşebbüs olunmuştur.
HAV ADİS-İ CEZİRE

•

Cinayetin teessürü
Bu aralık Kıbrıs matbuatı şu iki söz ile fevkalade işkal ediyor.Avil ve Fonitis ciro
gazeteleri cinayetin tecessürü ile asayiş ahalinin izaresinden güzel bir suı:ette bahsettikten
sonra devleti aliyeyi idaresindeyken ceziremizde o gibi haller vuku bulmadığı ile enbağı
şikayetin mehvi izalesiyle asayiş ve sukuneti iadesi idari sabıkada ettihaz olunan husus ve
kayniyetin tekrarı mevkiye icraya konulmasına mütevekkif olduğunu ira ve ima ediyor.
Bizim için şu mutaalatı hüsnü takdirle tasdik ve teyit etmekten başka bir iş kalmayıp yalnız
hükümet hali hazırı vealele husus ahalinin müşver ve tabiatını pişi nazarını müteaalaya
alacak halı mekanına münasip bir idareye himmet edeceklerini ümüt ederiz. Geçen
nüshamızda mübah müdürü Abdullah Efendinin katlolunduğunu bilidirilmiştir. Bu mualey
inkatinden iki gün sonra Baf kazasında Piskopi karyesinde dahi Hacı iki tane şahsın tüfengi
ile katledildiği mutakiben üç gün sonra Mohorya karyesinde Dimitri Nikalo nam katil dört
kişiyi cerh ederek bunlardan biri müteessiren vefat etmiş olduğu halde katili mekum derdest
edilerek firar edilmeyerek ber-firar etmiş olduğu tarafımızdan bildirilmiştir.
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Baf kazasına tabi Çata karyeisinde iki üç hafta evvel köylüler on yaşında bir kızın
cebren bikini izale ettikten sonra merkumenin donunun bağı ile merkumeyi boğarak telef ve
cesedini çalılar arasına sitreyledikleri haber alınan mutazasirleri asır ve Girit edilmiş ve bu
kere mahkemeyi merkubeye fezaniyede mahkumeleri her ikisinin dahi idamına hükm
olumuş olduğu anlaşılmıştır.
Limasol'da facialı bir katil geçen Ağustosun yirmi sekizinci günü Limasol kasabası
sakinleri tarafından Solak Ahmet Hoca'nın oğlu Mehmet ile Karayorki ve Yani Dimitri
zorba karadinili yani yorki birlikte olarak gezdikleri işçi dükkanlarından tamın ve işret
ettikleri ve o gün bedel gurup Viktorya caddesinden geçererk İngiliz askerlerinin dafiri
semtinden geçerek Alaca mescid tarafına gittikleri görülmüştür. Mescidi şehidi mezkurden
bşr kaç dönüm ötede merkum Mehmet bogazından kamaile bıçaklanmış kulağı kesilmiş ve
vücudunda on iki yerinden kama ile yaralanmış ve topuz darbeleriyle yaralanmış olduğu
halde maktulen bulunmuş polis tarafından haber alınmakla derhal teherriyatı şitap olunarak
iki derdest edilmiş ve diğer Yani Yorki,Çakır firar etmiş. Bir müddet teherrit mütecessüs
lazımı isra olunduktan sonra firariyi merkum Çakır dahi magaranın birinde derdesr edilerek
geçen Eylülün on yedinci Çarşamba günü muhakemeyi ibtidaiyelerini ibtidar olunmuştur.
Merkum karayani tebriye zimmet ederek fiili cinayeti ısbatı şahadet etmiş ve neticeyi
muhabimeye zaiye mahkemesine aç ve taallik edilmiş olduğu Limasol muhabirimiz
tarafından bildirilmiştir.
Lof karyesi sakinlerinde takribi altmış yaşlarında
Hacı Kıraşoka çerkako geçen
Ağustos'un
yirminci günü dağda üzüm toplarken desteban Haralanbi nezdine giderek
merkumeyi tutup cebren fiili şemi icra eylediği Limasol polisi tarafından ihbar edilmiş.
Sekiz Eylül sene 92 tarihinde muhakemei iptidaileri icra olunduktan fiili cinayet ispat
olunamadığından dava iptal edimiştir.
YENİ ZAMAN

Muharriri Muzaferettin Gayip on Ağustos Rumi sene 1308
Cezire adliye müdürü Sirariyüs Bavilistrezit müstemlekatına terifiyen mücayiş
edilmiş olunduğundan muhalli memuriyetine gimek üzeredir mungaleyhin yerine muavini
mistir İsmit onun yerine Limasol mahkemesi reisi Mesemililton yerine İngiliz dava vekili
Mesalastes bir müddetten biri mütahil bulunan defteri kazani riyasetine Magosa komiseri
kaptan Yong tayin kılındığı mersuken rivayet edilir. İskele telgırafı Osmaniye müdürü olup
Trablusgarb müdürüne geçenlerde tayin edilen Ali Ramazan Efendi'nin yerine tayin kılınan
bir Ermeni memuru devletin lisanı resmisi olan Osmanlıcayı okuyup yazmayı bilmediği
tassuf olunacak mavattandır.
Muhasebeti İzzetli Sadık Efendiye Magosa •.adliye hakimi İzzetli Atabeye rütbeyi
saniye sımtı mütemaizi tercih olunduğu gibi mekubul eşraf faziletli el has faik Efendiye de
nişanı zişanı mecüdi inayete ve ihsan buyurulduğu fehini ilmi azranımıza olmuştur.
Mumaleyh iktidarı ilmi ve kalemleriyle devlet ve millete hizmetleri meşhur zevattan
bulundukları için şu suretle taltifleri elhak sazayi şükran olmakla kendilerini en samimi
tebrik ederiz.
Bu sene cezireden vakıyen hararet fevkalade hükmü icra etmekte ise de levhan
Van'da hastalıkta eser görünmemekte ve feyzi garabet meşhut olunmaktadır. İngiliz dava
vekili mister Nastes dava alanına bereat ettiği için gece gündüz çalışıp vükalayı daviden
olduğunu matbuamız mekerreren beyanı teşekkül zımnında malumat verilmiştir. Müteakibi
iptidaiyeyi İslamiye geçen Pazartesi günü umumen kuşad edilerek ifayı vazifeye tedrise
mübaşiret edilmiştir.
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Lefkoşa kazayı mahkemeyi şeriyesi katibi Zihni efendinin vukua ihtiharına memli
mümtehem kılan kitabeti mezkureye debbahane mektebi ibtidaisi muallimi Nusrettin Nazım
Efendi tayin edildiğinden ifayı vazifeye mubaşiret edilmiştir. Ceziremiz hakimi faziletli
Mustafa Fevzi Efendi geçen posta gelmesi mükerreiken bir hafta daha Dersaadet'e ikametini
temdi ettiği rivayet olunur.
Yeni Zaman Mesleği

Zaman gazetesi milleti İslamiyenin maarifine ahlakına hatim olmak üzere neşredilmiş
münderecatu hamamızı siyasiye vesairenin halinden sarfu nazara ederek sır ahlakı ve şunatu
kunuyeden bahis olarak neşredilmiş. Yeni Zaman'da mesleği tıpkı zamanın mesleği dibi
olarak şu kadar ki temini devamı için lazım gelen tadabiri ittihaz edilmiş ve binanileyh
zaman b,r senelik abune olan Yeni Zaman ile itham edileceği müsellem olunmuştur.
Kıraathane bu gazetenin idaresine tayin edilen zevatın esamisi dervechi zirtecini sutunu
mubahiret kılınır. Muhasabeci İzzetli Sadık Efendi,Abdullah Efendi,Rıfatlı Mehmet Faik
Bey,Katibi Fahir,Rıfatlı Asaf Bey, sahibi imtiyaz ve sandık sahibi Emini Rıfatlı Asım
bey,Mehmet İrfan Efendi,Bekir Efendizade,Rıfatlı Nazım Efendi,cenabı hak muvaffak bir
helal buyursun.
HAV ADİS-İ CEZİRE

Magosa limanında behşiyatı müşakafede bulunmak üzere isabetli Babır hazretleri
Pazartesi günü beylik vapurlarından yerine birine rakiben Limasol'dan,Mağosa'ya
müteveccihen hezimet etmiştir.

HERİM MESELESİ

Bir müddetten beri herim hakkında olan beynel ahali itibar olunmamasından naşı hali
mücedalat ve müşkülat vuku gelmekte olduğu ve bu yüzden bazıları pek çok zarar ve ziyanı
duçar olarak elyum bir iki dava muhkemi nizamiyenin nazarı tetkik ve ruhiyatı altında
bulunduğu geçen nüshalarımızın bir kaçında neşir ve ilan ve olbabda umum namına olarak
malumat ve mütelatımızı bir dereceye kadar sert ve iti yan eylemiştik.
Bu defa idarehanemize verilen malumat ve tarafımızdan edilen tahkikata nazaran Lapta
kazasına vuku olup ceriyanıyla on altı. değirmen işitmekte olan macarı kebirin membaından
bu zira mesafede köyler koyalar hefrine bazen Hıristiyan ahali tarafından teşebbüs ve cüret
olunduğu ve işbu koyuların şadıyla beraber meskur suyun mecrası münkati olacağına şüphe
edilmemekte olduğu anlaşılmaktadır ki keyfiyet-i vakanın ehemmiyetine mebni tekrar
"
hükümet mahallenin nazarı Cedilerini celbe mecbur oluyoruz.
Hatırdan çıkarmamış olmak gerektir ki bundan bir iki ay evvel dahi yinede kariye-i
mezburede vakf mai cariyenin menbi hanını dahilinde ahaliden bazısı bile ruhsat koyular hafr
ettiği ve vakıf su hemen cariyeden mahrum olduğu bildirilmişti.
Bu babda evkaf dairesi tarafından ne gibi icraatta bulunduğu meçhulümüz ise de bu
cüretin sürü yet ve teşvikinden ileri gelmiş olmalıdır ki fırsattan bil istifade enfulbeyan mai
kebirin mecra-u men beyine tasallut edilmiştir.
İşbu herim meselesinin mahkemelerce henüz bir karar katı verilmemesinden veya daha
doğrusu bazı husussatta nazarı itibara olunmamasından ahalice bir sarı illet hükmünü almış
bulunur ki tevsi nüfus ettikçe pek çok fenalıklar husule getireceğine şüphe olunamaz.
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Ezcümle Baf kazasında kokla ve işli ya ve Lefkoşe kazasında umerfa çiftlikleriyle
değirmenlik kayrası gibi mai cariyeye malik olan mahalleler böyle bir tasallut ve felakete
duçar olurlarsa ne derecede zarar ve ziyana duçar olacakları tahmin edilemez.
Dört asırdan beri herime itibar olunup herkesin hukuku kemayenbahi muhafaza oluna
gelmekte ve taamil koyma ve adet belediyeye riayet kovanın meriye ahkamı icabında
bulunmaktayken bir çok kasam hemen mahıv ve perişan ve azan-ı amaya bihuzur ve duçar
heyecan eden meselenin bir an evvel hal ve faslıyla ahaliye ilan edilmemesi elhak şayan tesif
ve telhiftir.
Binaenaleyh hakkaniyet ve adaletle tamamıyla muaffık bulunan herim hakkındaki
kanun kemafisabık meriyet ahkamına himmet olunması hususu mahalleden talep ve temenni
olunur.

YENİ ZAMAN
EFRENCİ SENE 12 EYLÜL SENE 1892, 31 AÖUSTOS BAS RUMİ 1308
İFADE-İ MAHSUSA
Kabde-i umarda mekatip ve subatı isan için mercubi teraki deracat olup her halde inasan
işinde subakkarene devvanmaklığı iltizam ve televvü ve bi-karar eden ihtiraz ve ihtinam ile
tahsili meram etmesi ahen ve elzem ve bu kaziyi umumi erbab-ı kemal indinde müsebbik ve
müsellemdir. İşte şu kaziyeye temamiyi reayietten iderü gelmiştirki her müşkilat ve mevakilat
ber taraf edilerek maarifin terakkisine hadim olmak üzere tesis olunan şu gazetemiz neşr-i
laşut olduğuna itikadımız ber kemal olmakla· şüphesizdirki sübeb neticesinde ümit
mazhariyeti görüldükçe terakkisi uğrunda daha ziyade çalışacağı tabidir.
AHNAL-İ ALEM
Asıra-i üstadı Hamit kütlesinde Rusya askeri ile Afganlılar arasında vukuu bulun
müşaderehat hakkında askeriyelerimize bundan evvel havadis-i hariciye sırasında ufacık bir
makamat malumat vermiştir. Bu defa ahire İstanbul gazetelerinde okunduğuna göre
musademe-i siyasiye gayet mühim isede bir keyfiyyet calib-i nazar dikkat olunur.
1885 senesinde Rusların akine doğru ilerlemek amalini iraye etmeleri ozaman londraca
feskalade calib-i endişe olarak Londra ve Petresburg gazeteleri yanında şiddetli notalar
taatisine viaz olmuştur. Bu defa ne Londra da ne de Petresburgda işin bu kadar heyecanı
mevcib oladığı görüldü. Halbuki 1885 senesini Ruslar pençte rukine doğru ilerlemek

gayesinde bulunup iki taraf askerinin yanında müsademe ~u~ bulmamış. ve kan d_~i
dökülmemiş olduğu halde bu sefer emr olduğundan bakılsa her ıkı devlet pay-ı tahtında ışın
sureti telakkisi başka olmak lazım gelir. Avrupa gazeteleri şu ciheti nazarı dikkate ala~ak
İngilizler ile Rusların göstermekte oldukları metanet~ başka bir yold~.elyan TTTT devrıye
mütevazi bir halde olup bu muvazene mevcut iken bir küçük meseleyı ılzam ederek ~ d~vlet
yanında bir harp zuhurunun müstelcip olacak dereceye getirmekten ne Rusya n~ d~ !ng_ıltere
müstebit olamayacağı
2 devlet zamandari
nazarı dikkate almış olduğundan şımdıhk ılzam
meseleye

lüzum görmüyoruz

.

HAV ADİS-İ CEZİRE

Ceride-i resmiyye yazıyor. Firar eden mücriminin mütekalibe iade ve teslimi zındında
haşmetli kraliçe hazretleri ile fehametli monaka beyi arasında ahd ve fikafi kanunu evvel sene
1891 tarihinde Kars'ta imza edilip tasdiknameleri fi 17 mart sene 1893 'ün tarifinde Paris'te
teati olan müaheze şark, şeref ve sudur bulunan irade-i haşmet maabın bir kıta sureti
müstemlekatına zariyatasinda bu defa daha tahrifat ilan-ı Calib-i aliyi hudahiyetten fehm
olunmuştur.
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Fi 23 Mayıs sene 1892 tarihinden beri emr ile hıslab olunan muademiyatı mezkur sureti
daire-i müsteşariye ye muracaat edildiği halde böyle bir emr-i ali ilza olunmuştur.
Kaymakami musteşarı vilayet ( harry thomson)
Karlı dağ fi 4 temmuz sene 1893 synt mayfel ve synt jore nişanının rütbe-i saniyesi
ashabından Kıbrıs valisi Sir Vartur Senter Hazretlerine arz ederim. Dahili cezireye ithal
olunan meşrubat ve cezirenin ve sefahata mümal edilmesi tavsiyesini havi olarak kabul ve
tasdik olduğuna dair geçen ayın 28. günü tarihli terifatı vilayetnamenin vusul bulduğu eşarına
kesb-i muahheret eylerim. Kıbrısın şarap yetiştiricilerine şumul bulunmak üzere tedaviri
tefdili yer iktizası meselesi hakkında müte olatınız neticesini havi vaaz bulunan diğer
tehriratın huzuruna haşr olunarak muntezir olacağım.Haşmetli kraliçe hazretlerinin hükümeti
bal arazisi ile mahsulatın cent sene müstesna surette tali'i oluna geldikleri ballara evvel vakf-ı
esasen 4. derece muhalif olmuş ise de araziyi mezburenin tekaliften müstesna surette muafiyet
kazinesine dahi 1 O derece muhalif olunacaktır. İşbu tehrirartı berdy-ı amme neşr ettirdi.
Gimizi temenni eylerim. Teftiş ettiğimiz mütelaat-ı elzayı tebaiyi balla üzerine bir araziyi
vergisi terhince terkip itahına şayet sevk edecek oldukları halde ihtimalki müşkilin şayanı
kabul bir surette halimce bir çare bulunabilsin.
Tuccar başı zade izzetlü Hacı Derviş Efendiye tebdilen 2 rütbeden ciddi rıişan-ı zişanı
ihsan buyurmuştur. Geçen nushamızda mevki-i kumandanı tayin olunduğunu bildirdiğimiz
müdür Cambrlend tuzla kazsına nesb olunduğu ihbarı mecrubedendir. Bir muddetten beri nezr
olunan der saadette bulunan faziletli Mustafa Fevzi Efendi bu ayın 6. Salı günü Lef koşa'ya
muvasalat eylemiştir.
Şuunatı Osmaniye ahiren istanbula gelmiş iltifat ve teellifatı padişahiye mahzar
buyurulmuş olan mısır megibul eşrafı devletlü esseyyid Tevfik igibul-bekr hazretlerine nişan
taşında vaki devlet hane-i cenabı sadramıda bir çeşit ziyafet kılınmıştır. Brüksel kongresi
kararı iktizasınca hiçbir hükümet tabi-i olduğu hükümetten başka bir devlet bandrası uşak
edemiyeceği cihetle tabiiyeti Osmanlı bandrası çeken sefahi-i ashabına tayini icazat eylemek
üzere bahriyece bir komisyon teşri kılınmıştır.
Mezkur komisyonu Mesudiye zırhlısı kumandanı miralay izzetli Hayri Bey'in riyaseti
altındadır. Mirr-i illiyede bahçe kapısı eczacılarından tülbentçi yan Efendi Koleraya karşı bir
deva eylemiş ve onun icray-ı tecrubesi iradey-i seniyyeden bulunmuştur. İran şahı Şehametlü
Nasrettin Şah hazretleri tarafından tehametlü Abbas paşa hazretlerine 1. rütbeden muleseh
timsal nişanı ita kılınmkla nişanı mezkur hediv-i muşavere hazretlerine ita olunmuştur.
Paris'ten tok ve mearif mektebinde tahsilde bulunan Asedaryon Efendi'nin 3,5 sen_$
müddet tahsiliyesi için 305 senesi mart-ı iktizasından itibaren vaidey-i seniyyeyi cenab-ı
Padişahı tahsib olunan şehr-i müddeti mezkurenin tarifi hitamı bulunan lal-ı hal Ağustos
gayesinde itham olunacağından gayret ve ihtimamı elzem-i şayetse-i tekbir olunan bu mailey-i
tahsilinden evvel tahsisilatı hal olunmayarak bir sene için cemakan itası fars sefaratı
seniyyesinde iş'a olunduğu beyanı ile mebde-i mezkurun zihüratı terbinden 309 senesi

Ağustos mahiyetine kadar tasfiye ve ihatası hususuna "'nazareti aliyesinde sebat eden eşar
üzerine mucibince idare-i seniyey-i hazreti Padişahı müteallik ve şeref sudur bulunduğu şeref
vacid olduğu valiye emr ve işaret buyurulmuş nezareti musavireyy-i ileyha muhasebesince
vermenteke-i fermanı humayunu muamele ifa kılınmıştır. Daire-i umuri sehiyyeden memaliki
ilaniyeden savaşgulaktan mevdudi hakaniyeye garip birkaç kariyede kolera illetinden bazı
illet olduğu resmen ihbar olunmasına binayen van hududuna hamline kadar olan mevarıdadı
ilaniyeye karşı mezr olunan sao karantinin 11 Ağustos sene 381 tarihinden itibaren 10 güne
iblağıyla beraber hariç tutulmak üzere temdidi hususuna meclis umuri sehiyye de karar
verilerek iktizası ifa kılındığı ilan olunur.
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HAVADİS-İ HARİCİYE
Fransa'nın ekselyadaki icray-ı hükümette olan şiddetli hararetin tesiri bir çok yerlerde
şiddetli borular zuhuriyte bazı hasaretle baiz olmuştur. Garibanı cenubdan Cenevre limanına
gelecek olan daveli ecnebiye donanmalarının liman dahilinde ileri köy bulunmasından bazı
gün aşarı gurudet husuruna meydan kalmamamk üzere safahimi mevalidenin tarifi itibariyle
rıhtım kenarına sıralanması italya'da tehdit kararı alınmıştır. İranda her biri 90 santim
yüksekliğinde ve 50 libora şeklinde bulunan ufak develer. Kıbrıs ıslahatına garip icra
edileceği resmi gazetede okunmuştur.
Mekteb-i tıbbıyeyi askeri şahaneye müteallik kapla-i umurda muamelat gibi askriye ve
tulahtane-i amire devletlü Zeki paşa hazretlerine muracaat hususunda sadrazam ve cenab-ı
padişahı rahmetlü serhat Paşa hazretleri tarafından lazım gelen devaire emr ita olunmuştur.
Şiddeti devleti aliyede iken vefat etmiş olan işraker Raşit Paşanın ailesi Almanyadaki
Mebhizde duçur-ı zaruret oldukları vasılı humayunu cenab-ı padişahın buyruğunca atiyyeyi
seniyye ile teşrif ve tesir buyurulmuştur. Alibteyhu namında olan İngiliz vapuru Trablus-u
Şam-dan 30 mil açığında çerh-i kazada olarak işbu Ağustos efrencinin 23. günü akşamı saat 2
iradelerinde gayb olmuştur.

HAVADİS-İ HARİCİYE
Berlinde bir meşahiri umuminin düşadı Almanya'ca tasavvur edilmiş isede imparator
hazretlerinin tesir olunmaması karar verilmiştir. Cenevede yakın duşat edilecek muşahhar
suretiyle duveli ecnebiye sefahin harbiyesinden 80 bin asker mevcut olunacağı riayet ediliyor.
Mesele-i Farisiye dair neşr olunan mavi ki tapta memleketi mefkureye dair gazetelerin dermi
yan etmiş oldukları arazinin sahatın maiyet olunmuş isede ihtilanamenin yırtıldığı katiyen
esefsiz olduğunu ilan etmiştir. Miraley beyi dahumayı topa tutmayı iktifa eylemiştir.
Cenevrede kuşat edilecek meşhude Fransa donanmasının dostuna ve beraberane kabulu için
tedarikat edilmek için 1879 fransa askerinin hiçbir Fransız donanması gelmediği cihetle
Cenevizliler bu sene icra olunacak resm-i kabulu gerek muhabbet ve debdebe-i gaye ile
mükemmel olacaktır. Çin hanam hududunda prusya'nın terdi hesabında işgal eylemiş Rus
miralayı tarafından vukua gelen tehdit üzerine vazgeçmişlerdir. Bir muddetten beri Avrupa
seyrü seyahat etmekte olan prens Ferdinand sayfaya muvasilet eyleyerek zimam hükümeti bil
fiil yed-i iradesi altına almıştır.
Adobe yanardağı şiddetle istiale başlamış olması hasebiyle civarındaki araziyi ducagi
izar eylemesinden dolayı oraya yüz tutmuştur. Rusya ile Fransa devrinde bir maideyi katiyye
hasıl olmadığı takdirde hali harbiyedeq her iki taraf askerinin harekatı mukterazatı bulunması
esasına mustenet olması hasebiyle Petresburg da bulunan Fransız cellallarından Selbi-i mesayi
eylemek olduğu rivayet edilir. Sırbistan kralı Alexandra Petri ile birlikte olduğu halde sınır
kasabasına vasıl olmuştur. Rusya'nın asdrıyayı terakkideki suriyesi İngilizlerden ziyade
Çinlileri telaşa düçar eylemiş olduğunu Çin askerinin ·tecavüzü tasdik olunmak isteniyor.
Fransa ile portekiz devleti lehinde vukua gelen ihtilaftan dolayıda Japonyada eski Fransız
konsolosları himayesine verilmiştir.
-İLANATSatılık Prensipya çiftliği koçançada 600 dönüm araziyi meaçalıp şahsiyetli meşcalib-i ve
900 tak muhtelif ile 1 O dönümlük tarla , 400 adet badem ve ekseri dut ağacı olarak 300 şat
eşcar-ı musmelemeyi büyük hanlar ve ameleler için adalar sündürme ile 1 O metreden tulu ile
2 metre arazi talip çıktığı mezhur olacaktır. Ve daha ziyade tefsilat için Lefkoşada İslamteni
Efendiyi veyahut İskelede sahibi mistır Bisterfo'ya müracaat olunması mustehar olunur.
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YENİ ZAMAN
19 EYLÜL EFRENCİ SENE 1308
-AHV AL-İ ALEMAfganistan'ın Asyada İngiltere ve Rusya arasında bir müsademeyi münakaşaya sebeb
olacağı erbab-ı siyaset tarafından kabul edilmiş bir ihtimali kabul için,işte bugün teallük
etmek için bulunuyor.
Merhuz olan şu musareme rusya ile İngiltere için Asya meselesi siyasiyesinin hayat ve
memat noktası olduğu çihetle şiddetle ser-afkar oalcak derecededir. Bunun yanında olan
ahbar-ı ahvalden musteber olduğundan Rusya kuvay-iaskeriyesi teşellik etmeye başlamıştır.
Bu mukaddime Afkanistan'ın emirinin İngiltere'den muavenet etmek istemesi tekzib
edilmekte ise emir hazretlerinin afgan siyaseti hariciyesini İngiltere himayesinde olmasından
vukua gelecek tecevuzata Hindistan hükümeti tarafından muaceret kararı verildiğinden
istihalat olduğu telif olunur. Bu hareketten Çin hükümeti ve Rusya selb-i inkiraz etselerde
Çinliler Rusların Hindistan'a talip olduklarını bildikleri için bu babda inkizamı teşavül
etmekte olduklarını biliyorlar. Artık mukeddematı başlamış olan Rusya ve İngiltere Asya
muharebesinin nakta-i iştirakının Afkanistan olduğu için mebde-i meselesinin en ziyade marij
olduğu bilmektedir.

HAV ADİS-İ CEZİRE
Zaman öyle bir hale geldiki bazen insanı bütün bütün bıktırıyor. Bu da gösterdiki
Ahval-i garibe ile her kese gelince oluyor. Zamanın telurıi insanları ihladıkta tesir etti cemiatı
beşeriyeye teşkil eden akvam-ı muhtelifede bu halin görülmüş sadık ifademize delildir. Rusya
hükümeti balkan hükümeti sağırasını köye iltizam eyleyebiliyormuş
gibi bir amel
mağluntekaranesine vasıta eyliyor İngiltere ise bilhassa rusun efkarına hecrü mere etmek için
bir takım planlarla bu efkar mülentakardır. Neye set çekmeye kalkışıyor. Borçtan bu hali
görenler ister akılları ersün isterse ermesün akla dön bekliği nevinden olarak bir takım efkar-ı
vahye der meyanıyla cehalet ve cinnetlerini yalnız kendilerini bilenlere mahsur bırakmaya
kani olmayacak aleme ilan ile kesb-i fahr eyliyorlar. Bak şu akvalin cihanda ihtilafı ceninde
her biri bir zerreye tabiince bir mana verir. Şu mukaddemden maksudumuz menfaat
şehzadelerini mazeret-i umumiyetle arayan ve hakikate karşı zanlarınca perde çekmek isteyen
ve ahval-i aleme zerre tema vakıf olmayan bir takım deni meşreblerin namus ve terbiye
eshabının ağzına yakışmayacak tefhette, bunlarına biraz ders-i ibret vermektir. Ve ikta
mesleğimiz istirhanamelerle kendileri rgibi alçaklıkla temiz etmiştir. Osmanlıların her şeye
mukavemet ve her fedekarlığı ihtiyarla feryad edip talep eyledikleri şer eşrif ve kanun münif
ihkamının içrası için o deli saşları orak cemiyetimizi tahrik ile muhtaç olduğumuz hükümet-i
osmaniyede islahat malumedeyi taleb etmek hususunda feryadımzıı bir o kadar deha teşdid
etmeğe bir vesilede fırsat olmuştur.
•
Bir kişi tarafından üzerlerine hucum vukuu bulunmuştur. Mahmud Ali halife tarafından
md. Filandan sevk olunan kesretli bir erbab-ı kıyas ilan cihad eylemişler ve telgraf hadlarını
kesmişler ve türk taburunu basarak 22 kişi telef ve 16 kişi cerh etmişler. Erbab-ı kıyda
tarafından 1 1 celalet ve 8 mecruh vuku bulmuştur.
Arası çok geçmeksizin erbabı kıyamın reisi der dest edilmiş ve böyle bir kıyamı kabulu
vuku edemediği için fergand valiside azl edilmiştir. Beyan olunduğuna göre ferganada
bulunan insanların alaeyhine kıydı kaçakçılık Rusya gümrük memurlarından ve haydut
muhafızlarından bir veya daha ziyade işhazı katl edildiğinden naşı yerli hanlardan bana
verilen idam cezasına kani/olmamalarından neşaf eylemiştir.
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Rusya tarafında tehdid-i icrata alinan (perbedo) TTTT İngiliz vapuru zahire adavet-i
harbiye ve şimendifer çabuklarını efrancanın üçüncü gününde İstanbul TTTTTTT marur
etmiştir. Tesaliyenin
tahliyesi üzerine yunanlardan gördüklerimi zulm ve ta' diye adım
tehammüllerinden naşi bir çok Musevilerin hicret ettiklerini birçoklarında müttehayı hareket
bulundukları orak-ı havadirte okunmuştur. Acaba biçare Müslümanların hali nasıldır. Kuray-i
bahriyesinin derece-i mükemmeliyet ve intizamı bütün Avrupa davel-i bahriyesine mercek
olan İngiltere devleti yine bir yılda mucibincede bir takım harab kimseleri daha TTTTT karar
vermiş olduğunu famiz gazetesi yazıyor. İngiltere devletinin TTTT bahriyesi bu gün tezyide
değil tahattı ıslaha bile muhtaç olmadığı halde dahaziya de takiye ve tezyidine çalışması
Osmanlılarca peh büyük bir intibahı mucibdir. Lakin "varak-ı muhr-i ve fayı kim okur kim
dinler"
HAV ADİS-i MUHALLİYE
Meftay-ı cezbera faziletli hacı ali refeti efendi hazretleri cumartesi günü Nemçe
vapuruyla tuzla iskelesine cıkarak gece saat üçte sülimen lefkoşayı teşrif buyurmuşlardır.
İMTİHAN
Evvelki Pazar günü ayasofyamekteb-i şerifi ve pazartesi ile sali günleri dahi mektebi
Osmaniye-i şakirdiyyenin imtihanları icra kılınmıştır. Ayasofya mektebinde mesudül fetva
faziletli haci Niyazi efendinin küçük mahdumları Mustafa fazıl efendi senenin pek ziyonde
tekvinde iktidar göstermiş zekavat-ı fütreyesiyle muallim efendinin hemmematı cediyelerini
hazara çok tasdik ettirmiştir.
Muha berat
Mersin'den:
Kıbrıs gazetesi sahibi imtiyazlığına idare-i hazıranın fenalığından, memurlarının zalim
ve tadillerinden naşe-i sabr ve tehammülleri tükenerek isyan etmiş olan Yemen
Müslümanlarını hatin kurşunlarıyla daire-i itaate ırcal etmek üzere ifrad-ı refidenin peyderpey
silah altına celb edildiği işitilmiş plmalıdır. Refid toplaması her vilayette oduğu gibi burada
dahi olacağı tabiidir. Bendeniz sair vilayetleri bilmiyor, görmüyor isemde buranın ahvali
gözümün önündedir.
Zabıtanın aç kurdun koyuna saldır gibi biçarelerin üzerine saldırırlar. Mani olanlaı
mükemmel surette saparak manisiz göstermek manisizlieir yakasında tutarak feryadını
mozkumelerine asla kulak asmaksızın kışlaya tıkmak beş on mecidiyesini gasb etmedikç
salıvermemek gibi rezaletleri ararsan kan yalamış canavar misüllü ellerine geçirdikleri
mazlumeyn ümmeti saymak mı istersin aman Allah hatırıma geldikçe işin tesirini
zaptedemiyorum. Bir biçareyi yakalamışlar ite kaka götürüyorlardı. Adamcağız azını
açmayarak kemal-i inkiyadı ile gidiyor, arkasından da- kız erkek çocuklarıyla harcm-i kemal-i
soyleşe feryad ediyorlardı. Herifin kendisinden başka TTTTTTT mani. olacak kimsesi
olmadığı ve bicare 1 O nufus doyurmak için sabahdan ikşama kadar yazın güneşleri, kışın
yağmurları içinde çalıştığı halde nizam-ı munifin kılına dokunulmamış kıt'ay-ı ride ettiği bu
adamcağız kışlaya giderken ve zabt-ı mazlumenesini ve hususiyle arkasında koşarak
zabıtlardan istimdad iden evlad-ı iyalinin hallerini görenlerin yüreğinde kan dolmamak kabil
değildir.
Herifceğize ne mi oldu? İşte arz edeceyim ya mağdur odam kışlaya tıkıldıktan sonra
eshab-ı hamid birkaç bir yere topanarak zabıtaya muracaat ettikleri an mescidiye zahirlik
verdikler bir türlü ikna edemediler. Murtekib harif an mecidiye daha istiyordu. Fakir halinden
behsettiler dinletemediler. Elhasıl bir çok uğraştıktan sonra herifi güç ile kurtarabildikleri bu
adam kanun-ı askeriyede muaf idi.
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Ahali bu derece zulm edişleri içinde ya TTTT nasil ihtilal etmes iskele memuru namıyla
bahri bir altı yüz kuruş maaşlı İstanbuldan üç memur gönderildi. Bunlar sabahtan akşama
kadar köye tezkere yoklayacaklarmış gibi ayaklar birbirini üzerinde oturarak ay başı paraları
derceb ediyorlar. Hatta işittiğime göre bunların birisi İstanbul'da bab-ı zabiyete de üç yüz
kuruş maaş ile katib imiş. Mersin'e gönderildikten sonra oradaki üç yüz kuruş maaşından
onbir ay TTTTT verilmiş. İdarenin intizamına bir kere dikkat buyurulsun. Bir memuru TTTT
ediliyorda kim senin haberi omuyor. Acaba efendinin bab-ı zabıtadaki katiblik vazifesini
haramimi ifa ediyordu ki TTTTT üç yüz kuruş maaşı haremine veriliyordu. İdarenin
intizamindan bahis bir takım eşek herifler ağzlarini açacaklarına kulaklarına versinlerde
milleti islamiyenin feryadı imtimdadkaranelerini dinlesin.
İşte şu nedif toplamak meselesinde zabıta taburasına aşağı 3-4 bin lira girmiştir. Bu gibi
hiyanet, merhametsiz milleti osmani herifleri ne kadar varsa ederek mülki mustekimane ve
ihrarane gazde devamını istiyor ve istirham eylerim.
ŞUUNAT-I OSMANİYE
İstanbuldaki alınan haberi nazaran gazay-ı şehr-i devletli idham paşa hazretlerinin terce
i halini yazmak isteyen gazeteleri sansur katay-ı men etmiştir. İdham paşanın tercümanı halini
gazete ile nesr etmek idare-i devlete acaba ne gibi zarar iras edeceğini bir türlü aklimiz idrak
edememiştir.
Zat-ı şahane tarafından paşanın konağı idham paşaya hediye-i ihsan bulunulmuştu.
Kandiyadan gelen bir telgrafname maline nazaran tesaliyenin tahliyesi hatem
bulduğundan girit muhteriyeti idaresi teşkilatinda kemal-i faaliyetle mubeşerat olunmuştur.
Ahaliye-i mahalliye adetinden iktibas olunacak usullardan mukit bir nizamın hemen mevkil
tatbike konulacağı zan olunmaktadır.
TTTTT neşr olunan mevajene refikamizdan okunmuştur. İstanbul'dan aldiğimiz
haberler TTTT suzlerine itimat olunacak mukaleden olmasun her halde şayane dikkattir.
İstanbul' da kılnıç oyananacak sözü latifeye gelmez. Makumat gazetesinin ıslahat ve hayret
taraftarının katliam edilmesine luzum göstermesi bu sözün bu sutun isasiz olmadığını ima ve
izah ediyor. Bir kaç gün mukaddem kitabe-i hazret şehriyazı.
Bize ise her gihetle hayret TTTT hayret matbuata nazil bir kıtada bulduğumuzdan ne
hakiye şeri ne sansur bilyesi düşünmeyecek vuku hali kanıyla yazmaya ve bu cihetten havab
gafletle kalanları ikaz etmeğe melamet millet nokta-i nazarından kendimiz şeref biliriz.
Şunuda ilave delim ki ikinci sınıftan olanlar içerisin de kaş yapayiz derken göz çıkarmak
nev'inden olarak ayet-ı karaniye havadis-i nubuvey-i ilhamdan korunmayarak. TTTT hayg
etmiyerek kuldan utanmıyarak fikirlerine göre tefsir etmek kufrini ihtiyar idenlerde bulunuyor.
Mesecizye hakkında olan " hata yo' dul, cezaya an yed vehm sağuran " et ile istirdadine karşı
hüküm etin icraat hasanesinden olarak sarf edilen 16 milyon liraya mukabil rab' (dart)
miktarının yani 4 milyon lira tazminat-ı harbiye hakkında irae edilse ve bütün müslümanların
vukul habte gerek cebten ve gerekse hastalıktan şehit olan varakalarında iki yüz yine garib
itham-ı varamili terk eden vatan feda ilerinin canları bahasına mal olan yerlerin muhatazası
hususunda yaralı gazilerin istanbul' a muvasalatlarında hak-ı-pay-ı şahane (!) den tekrar
alilTTT vuku olan ister hamlelerine karşı avrupalıların emrine israrlarına serferu iderek
teseliyenin iade olunması devleti aliye-i ormaniyenin iğla şan vew azametine kati olduğu için
ilankalınması dindar muslumanları sadık osmanlıları delhun ve tanet havan ettiğine imansız.
Aman yarab ve muhrib millet ve munhil sadık ve selamet olan haller daha nokta kadar
devam edecektir.
Balkan cehtindeki usturaya memalikeni sahab zulmani gergi gibi istiaba başlamış ve
şimal cihetindan asan şiddetli hevay-ı siyasi bu sahab zulamı kesafet lendirerek yakın vakitte
baran bela dökmeğe hazırlanıyor.
3 12 yedinci sene (pazartesi )
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Lefkoşe için bir seneliği beş cezire dahilinde kazalar için sekiz . Osmanlıya için para
- reti ile beraber bir seneliği kırk sekiz kuruştur. Osmanlı posta pulu dahi kabul olunur.
İdare canımız Kıbrıs ceziresinde Lefkoşa şehrinde önü meydanında dairet mahsustur.
ömür idare ve için sahib-imtiyaz namını olur.
Gönderilen evrak dere dub olunmamasından matbaa mes'ul olmaz. İlanatın bir iki kuruş
alınır.
"şimdilik haftada bir defa neşr edilir"
1 1 temmuz sene
" idare-i Osmanlıya veresiye dostumuz"
Rusya, bir müddetten beri vücudumuza
soluk gibi yapışarak keman-ı hevahişle
kanımızı emmekte bulunan Rusya bugün açıktan açığa ziyade can alacak birilerimizi ile
oralardan birer yara açarak iştaha-yı vahşiyanesini teskin etmek üzere tanımızi avuç avuç
içmek efkarı bence düşmüş ve fikir yine de hemen mefki fiili koymaya teşebbüs bile etmiştir.
Osmanlı-Rus muharebe-i zailesi yadigarı dan tazminatı harbiyi taksidinden olup hazine
i maliyetinin ecvefliğinden naşı tasvibi edebilmeyen mübalığanın defen atası hakkında Rusya
seferinin bab-ı aliye gonderdigi notaya karşı ifhar-t tezai ile üç yüz bin lira atasına müsaade
talep eden bob-ı ali budefasefaret*i da şiddetli bir tayyike dücen edilmiştir.
Sefir bu kere verdiği notada tazminat
alan-ki ma'lumat taksit bekayesiyle birebir
milyon liradır-kemalen ve dafeten- tavsiyesini tasvib edilmediği halde İzmir limanına bir
sefine-i harbiye sevk ve agamiyle gerek vaidatına el atacağını kat'i surette beyan eylediği
cehtiyle bab-ı ali bu dostun böyle birdenbirecelladına hucumundan pek büyük telaşe-i vüyat-ı
şahane de son derecede bir havf düşmüşlere.
Şimdi pirincin taşını ayıklamak lazımdır. Rusya bugün alacağını talebe haklı olmak
hissiyle İzmir limanına bir harp sefinesi sevkiyle gerek varidatını hiç birinin maruz bulunmaz.
Rusya dostumuzun da bu muameleyi icrada tereddüt bile etmeyeceği.
Bab-ı Ali ise son teksidi bile a2idata izhar iftikar ederek taksitimize göre bir takım
takside inkisam ettirmek ve o sürette tavsiyeye çalışmak fikrinde iken yirmi milyon liranın
dair olduğu notaya karşı ne kadar telaş gösterse hakkı vardır yalnız bu cihette hak
kazanamayan biri varsa oda devlet-i Osmaniyeninte'sis ve teşvikinden beri edilen harb
adaveti sabit olan Rusya'nın dostluğunu ittimsad eden reis-i ömür devlettir. Sultan-ı aziz
zamanında merhum Mustafa fazıl paşa tarafından takdim olunan la-yuhtide eshab-ı terkisi ve
hükümetin selamet-i te' alisi neye mütevakkıf olduğunu ve tefsil edilerek bir gün gelipte
rusyanın tahakkümüne maruz itibaren esasi kurulacak ıslahat sayesinde kendimize müdafaaya
tahakkümüne mana kadar evvela yılı çekmez varihata hayr hevahanı, bir sürette arz ve iş' ar
olunmuş.
İken-sultan mağfurun idare-i sem itibar etmemesi ve mevsukan rivayet olunduğuna göre
sultan
bir gün dolsa bahçe sarayının cami köşkünde oturarken"millet dediğinin şu baldırı
çıplak herifler değil mi" demesi ve hal-i hayırda ise isma'il kemal ben gibi Jıakikaten efkar-ı
siyasesiyle avrupa muhafilinde böyle bir mevki' -i mümtaz ihras eden bir zat
tarafından
daha müdekkane, daha hakimane olmak üzere kalma olunup takdim kılınan hükmünde
tutulması ve bu hasır hevahatı. Millet pervane olan karşı edepsizlik ispat edilmesi Rusya'ya
İzmir limanına harb sefinesi sokmak hakkını vermiştir.
Yunan hükümeti muharebeye müte'kıb hemen biri ve bahri-yi muhtac olduğu islahatı
icraya teşebbüs ettiği halde bizim manen ve maddeten ba'is selametimiz olan hususta irae-i
tarik eden en güzide ricalımızı ya nefi ve tarik etmesek veya husubet edebsizlikle ne fikre
mustenid olduğunu anlamakta bütün erbab-ı akil ve insaf acz gösteriyor. Bir hükümet
tabasinda teşekkül eder. Farik selamete milleti sayesinde vasıl olur. Memleket terkisiyle beka
olur. Anlayamiyoruz ki rusa-yı hükumet-i osmaniyenin tarik selameti memleket imha-yi
vucudunda erimesindeki hikmet nedir.
15

İşte bu cümleden olarak mösyö Matiyo nam-ı zatın parsede zai el ve ayak cerrahiye
imalına mahsus imalathanesine bundan mukaddim-i henruran Osmaniye'den birkaç efendi
izam buyurularak bu hususta iktiza eden malumat ve mimarseye biraz meynektesab tehye
edilmiş idi.
Henruran şaban-ı sınat mezkureyi balinsibe az denilecek bir zaman zarfında talim ve
tahsile muvafık olmalarıyla bunların malumatından bu race istifade edilmek üzere salefel zikir
ameliyathane gibi der saadetçe dahi bir ameliyathanenin tophane-i amireye mulhak olmak
üzere tesisini irade-i seniye-i cenab-ı hilafet penahı seneniha hara-i sudur olmuş olduğu der
saadet evrakı hevadisinde menzuru cisim iftiharımız olmuştur.
Fahri yaveran hazreti şehriyariden olup üç seneden beri karadağda bulunan süvariyi
muallimi kaymakam izzetli Tevfik bey ile muavini hassa mülazım saniyelerinden Hamdi
Efendi ikmali vazifeye vazife imiş oldukları cihetle mumaileyhin hüsnü hareket ve
talimlerinden pek ziyade memnun kalmış olduğunu ve şayan buyurulan müsaade-i seniye-i
hazreti hilafet penahı üzerine der bar şevketi karara gönderilmişolan dokuz talebeye ilaveten
ve ihsanı biimtinanı hazreti tacidareye iğtiraren altı yedi talebe daha göndermek arzusunda
bulunduğundan bunların der saadette sevki ve izamını dahi mumaileyhi tevdi etmek
arzusunda bulunduğunu Karadağ prensi hazretleri beyan ve iltiması eylemiş olduğuna dahi
çetine sefaret-i seniyesinden kişide kılınan telgrafname üzerine mumaileyhuma Tevfik Bey ile
Hamdi Efendinin avdetleri ve müşarileyhi Prens hazretlerinin arzusu veçhile talebe-i
mumaileyhin dahi mekteb-i şahaneye kabulleri hususuna müsaade-i seniye-i hazreti hilafet
penahı şayanı buyurulduğu işitilmiştir.
Saye-i mükemelliyete hazret-i hilafet penahide nev be nev saha erayı zuhur olan terkiyatı
asriye-i şehriyariden olarak fabrika-i hümayunlarca icra buyurulan ıslahatı ve Avrupa' da celp
bulunan alatı ve davatı ile hıbta baş yar ve ağyar olacak bir suret-i mükkemeliye ve nefisede
mensucat-ı imal ve tahviye edilmekte bulunması cihetiyle esakir-i şahane ve zabitince
müptezi çokların mezkur fabrika-i hümayunlar mamulatından mübayesi geçende emri ferman
buyurulmuş olduğu gibi polis memurunu melbusatının
dahi fabrika-i hümayunlar
mamulundan imalı müftezayı ernr ve ferman hazret-i zıllulahiden bulunması ile makamı aliyi
ser askeri ile zaptiye nezareti celilesi arasında cereyan eden muhaberat-ı neticesinde bir
mucibi emr ve fermanı mükemmeliyet unvanı cenabı tacidarı çokların mübayiesi ile tersiye-yi
osmani muamelatı ifa buyurulmuştur.
HAVADİS-İ HARİCİYE
Almanya imparatoru haşmetli Kilirim hazretleri tarafından (Güngesberiğ) de irat edilen
nakt-ı Rusya gafili siyasiyesinde güzel jıir tesir hasıl eylemiştir. Almanya'nın Rusya ve onun

müttefiki addolunan Fransa ile münasebet-i hüsnede bulunması sair ittifak-ı müselles
erkanında bu politikayı teriç ve iltizam etmelerine badi olacağından imparator hazretlerinin
ahiren irat etmiş oldukları bu nutkun ne mertebe ehemmiyeti haiz olduğunu beyana lüzum
görmez.
Sulh-i civayene ve hissiyatı müselmet perverane ile meluf bulunup ancak münafih
müştereklerinin seyanet ve vikayesi asayişi umumiyenin ifa ve edamesi maksadıyla akt-ı
rabıtayı intibak etmiş olan Rusya ve Fransa devletlerinin takriri mebane-i sulh ve asayişe dair
imparator Vişar ile tarafından der meyan edilen ümitleri boşa çıkarmayacakları şüpheden
arıdır.
Fas hakimi bu son zamanda Avrupaca kesb edildiği umumiyeti mevkiyesi hesabiyle
düveli ecnebiyenin hakim müşarileyh ilkesinde tervici ticaret zamanında konsalatuların teşkili
hakkında muhaberata müteşebbis olmuş ve faktı Fas hakiminin bu hususa dair İspanya
devletine gönderdiği bir notada helyevm dahil beynel kabail bazı asarı ihtilatıyla devam
eylediğinden naşı şimdilik konsalatuların tesisi namünasip olduğu tavsiye edilmiş.
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Vasyanya devleti bu maddeyi düvelli saireye tebliğle konsalatular teşkilatını tehiri için
iknaya çalışmakta bulunmuş olduğunu tancadan ihbar olunur.
Divan-ı Yunaniye ecnebi dainleri ile Yunan hükümeti beyninde bir sureti tavsiye tağrisi
meselesi efkarı ammeyi işgal etmekte ve gazeteler için bir çok sütun imlasına vesile
olmaktadır.
Geçenlerde akt olunan bir konferans esnasında mösyö Takribi bundan sonra daimlerin
Yunan Hükümetinde bir faiz ihnine intizar etmemeleri lüzumunu alenen beyan etmiş ve
mumaileyhin bu beyanatına mukabil konferansa iştirak eden heyeti merhase canibinde
kendisinin muktema daimlerin hakiki hiçbir veçhile zayi olmayacağına ve memleketin ahvali
maliyesi kesb-i sulh ettikten sonra düyunu faizlerin kamilen tediye edileceğine dair vukua
bulan ifadatıyla bu günkü beyanatının yek diğerine muhalif zuhur ettiği ihtar edilmiştir.
Atina' da en ziyade ciddiyetle maruf olan Efimiriz namı gazete bu hususa atfı kelam
ederek diyor ki:
"Ecnebi merhasları canibinden bize isnat edilen töhmet iki maddeye müstemdendir.
Evvela Yunan hükümetinin daimlere mümkün mertebe az para tediye etmek maksadıyla
hazinenin varidatının hakiki miktarını ketum etmesi saniye daimlerin kendi parasıyla imhayı
düyun etmek istemiştir.
Yunan hükümetine atf edilen şu iki halin birincisi mösyö Tarikibi'nin 1894 senesi
budacesinde on milyon dirağı kadar bir fazile-i varidat husule geldiğini iptida meclisi
mebusane ve muhirade tavsiyeyi düyun hakkında icra olunan müzakerat esnasında ecnebi
merhaslarına ilan ettikten sonra ifadatı sabıkasının aksini iddia etmesinden ileri gelmiştir.
Beyanatı mütenafezeyi mebhuseyi işitip dururken hazineye varidatının miktarı hakikisi
daimlerden ketum edildiğine dair olan rivayete Yunan hükümeti acaba ne cevap verecektir?
İkinci noktayi itiraza gelince mösyö Tarikibi canibinden der meyan olunan son şerait
ahkamına tevfikan tanzim edilen imhayı düyun cedülüne bir kere nasip nigah edilecek olursa
ecnebi daimlerinin müddeyatı vakalarında ne kadar mehak oldukları ilk nazarda aşikar olur."
İZRAR-1 MEZKERA T
Huşa-i muadeyi muhatı adalete duçar olarak imrazı habiseden karuh muadiye ve zekam
müzemin gibi imrazı asabiyetle feliç, sıra, el titremesi gibi netice-i hevelana giden tahlisi

keriban eylemek pek zor olan bir takım emrazı husula gelir. Emrazı bedniye müskeratın terk
olunması ile zail olabilir. Bazıları mezkuratı istimalini sahukada hüzün ve ferah gam ve hem
zamanında zaruri les temal olduğu iddiasında bulunmakta iseler de bu batıl bir iddiada
ibarettir. Bir kısmı da halı sekirden kurtulduktan sonra nefsinin mezkeratı muzratından salim
olduğu zan ve ahistede bulunur ise de .bu selameti muvakkat olduğu gibi bu zanda batıldır.
Mezkeret daima failini icra eder. Eğer tesiratını pederde göstermez ise evladında ve hatta bazı
defalar fiiliyatı duçar tehir olarak ihfadede zuhur eder: Meyal-ı mezkerat olanların çocukları
daima imrazı müteadedeyi mezkureye maruz olurlar. Mazmum ve mayup olan bu gibi mirası
•
evladına terk etmekle iftihar edecek müşfik bir peder tasavvur olunamaz.
Kısmı salis mezkeratın adaba tesiri adab-ı nefside mevcut olan kuvva-i saire gibi bir
kuvvettir. Adab-ı heyeti içtimaiyenin hafızı, insanın mümeyiz hakikisi, şeref ve meziyet
insaniyenin mübnasıdır.
Meskerat denilen o muhrip hayat-ı sukutları yavaş yavaş izale ile insanı öyle bir hale
getirir ki insanı kendisi ile iftihar ederek başkalarını hakir görmeye tabiatın nefret ettiği ifalı
bela fütur yapmaya, lisanı ile kelamatı reddiyeyi istimala ile her türlü mefasidi işlemeye
irtikap kabaiye zillete razı olmaya ve hatta detaiti hamallığına bile çekinmeyerek girişir. Bu
gün Avrupa ve Amerika' da vukua bulan bir takım cinayet ve kebaihin ekserisini esbabı tahkif
olunacak olsa meskerattan başka bir sebep kati bulunamaz.
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Amerika' da mezkerat yüzünden 1 O sene zarfında vukua gelen ziyanı burada zikretmek
münasiptir. İzrar-ı mezkerattan dolayı bu müddet zarfında telafı-yi mafat için üç milyar Frank
sarf olunmuştur. Mezkerat sebebiyle katl olunanlar 1 O bin kişi olup yine o sebeple ihrakı
olunan emvalı hesaratı 500 bin Frank' a reside olmuştur. Hariklerde vefat edenler 3 bin nüfus
olup kocalarının mezkeret belyesine duçar olarak ermile bıraktıkları kadınlar 13 milyon,
yetim olarak bıraktıkları 1 milyon, mezkerek sebebiyle hapse girenlerin miktarı 150 bin
kişidir.
Şu istatistik bize mezkeratın mazeretini bir vece icmal gösterebilir. İnsan vakit bir zevk
için müebbet bir saadeti mahf etmemelidir. Müslümanlara mezkeratın menh olması bir
hikmete müstenit olduğu yalnız bu gibi imsale ile değil daha bir çok müşahedat ile tezahir
eder. El hasıl insanın aklının vücudunu kuvvetinden yermesi ahlakını tehzib eylemesi lazım
gelirken bu gibi faydesi yok, zararı çok olan şeylerle uğraşmasından ise taksili fezaili ahlaka,
ulum ve fünuna hasır vakt eylemesi evladır.
Altıncı koşu takriben üç rubu mil mesafe üzerinde icra kılınıp evvelki yarışlarda mağlup
olan atlardan bulunmak üzere yedi at koşmuş ve birincilik mükafatı 7 lira Diran Efendi'nin
Yakavur nam atı kazanmıştır.
Sefainin bazı avhalda sefain resun muhtesini tediyesinde muaf tutulmaları zamanında
layıahi kanunedir.
Ecnebi posta vapurlarının cezireye imdeşirleri teşvik olunması münasip görülmüş
olmayan.
Binaenaleyh zalik ol babda işbu kanun Kıbrıs ceziresi valilik ve serdarlığı cenab-ı
asilanesinden cezire-i mezbure kevanın meclisinin inzimamı reyi ve rızasıyla bir vece ati vazi
ve tesis buyurulmuştur:
Birinci madde işbu kanunun bedayeyi meritinden beda ve itibaren posta yahut yolcu
almak yahut hamule ihaz veya ihraç etmek üzere bir limana duhul edip de muhalefete heva
hasebiyle hevle ihas veya ihracından meni olunan safıteler liman ve sahiye ve fener vefer-i
resmiyeleri yerine 1884 senesi sefain resmi kanunu ve 1888 senesi sefaini resmi yenin tedili
kanunu ile mevzu olan resun muhatanın tediyesinden muaf bulunacaklardır.
İkinci madde işbu kanun 1884 senesi sefaini resmi muafiyet kanunu tevsim
olunabilecektir.
Dört Mayıs İfrancı Sene 1894 Lejkoşe 'de Cuma Pazarı Fiyatı

Buğday kilosu 18'den 24 kuruşa kadar
Arpa kilosu 8 buçuktan 11 kuruşa kadar
Susam kilosu 100 paradan 2 kuruş lO paraya kadar
Pamuk litresi 15 kuruş
Yün litresi 14 kuruş
Zeytin yağı litresi 16'dan 18 kuruşa kadar
Zeytin kıyası 60 paradan 2 kuruşa
Taze bakla kıyası 5 paradan 10 paraya kadar
Litre 2.5, kıya itibarındandır.

••

İFADE-İ MAHSUSA
Bir insan ki insaniyetin tenevviri ve tebezzubuna hizmet eder ve o yolda memur ve
mecbur olmak itikadında bulunur, darinde mesut ve merğup olur.
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Tenevvir ve tezhip insaniyete hizmet ise maruf ve medeniyetin neşr ve tamimine, vatan-ı
erki ve tenzimine malen ve bedenen ğayret etmekle ifa olunur.
Bu kaziyeyi ispata delil olacak millet-i Naciye-i islamiyedir ki efradından her biri
muarifperver olup fezail-i diniye ile muşi oldukları için terki teksir ve muvaffakiyeti esbab-ı
zahiresi olan levazım ve mearifi mükemmel olduça kendilerine alem-i tabii meftun ve sitayiş
hevan ederler ki bu kazideyi dost ve ağyar etrafa mecburdur. Bu millet-i necibeye medeniyet
saffeti ecdadı olan fazladan mevrustır ki tavsiye daire-i nüfus-u ile kadir ve içtihatları
nesebten de şan ve şerefe mahzar olmuşlardır.
Ecdadımızın müesiri-i hemitlerinden bize baki kalan bu haslet ve kemalin vaktyinde
muhafaza ve itilası şanı dahi bize raci olması tabiidir.
Böyle bir vazife-i mukaddese-yi cemileden ziyade ifaya memur olan heyet-i beşeriye
hakkında hemekar ihtimam olunsa şayandır.
Kıbrıs cemiyet-i islamiyesi namına neşr edilen şu verkanımızın
hemen her nüshası
muarif cihetine ait olduğundan, mahvelmaksuda zeferiyap olmak için iltizamkarane ve suret-i
cedideye ikza eden vesaya ve teşvikatın icrasından bir vakit geri durmamağı en ekdam ve
ekdası-ı vazifesinden adet etmektedddir.
Vesaya ve teşvitatımızın ilk o tesirinde teşbisler vukubulmuştu lakin esas-ı hakikine
mümteni olmadıkça o yolda edilecek teşebbüs ve gayret-i semiremiz kalacağı şüphesizdir.
Çnkü her teşebbüsün ibtidasında ciddiyet-i istikamet ve imkan aranmaktadır.
Bir vakitle mearif-i islamiyenin,tevsi, tamim, ve terkisi için icap eden nekutun istihsalini
ve olbabta ittihazılazım gelen tedarik-i icrası hükümetin rey ve mukaffatiyeti ve muavenetiyle
evliyay-ı ser idman-ı ahaliye terdi ve havale etmek işitmiş idik.işte bu göz o efkar-ı
mütaalatımız tasvip ve olunarak mesele meclis kovanınca taht-ı müzakereye alınmıştır ki
elhak şayan-ı fahr ve muhammettir.
Eminiz ki mecas-ı kavanın heyeti kafe-yi gayret ve himmetlerini başlıca bu hususa sarf
ederek matlubumuzı tamamı ile isaf buyuracaklardır.
Ümit ederiz ki ahalimiz dahi artık neşr-i muarif hususuna manen ve maddeten mükellef
bulundukları vazifelerin -malen bedenen - ifasında zerre kadar tereddüt göstermeyeceklerdir.
HAVADİS-İ MAHALLİYE

Kıbrıs Evkaf-ı Muhasebeciliği
Hemen bir seneden beri münhal kalaraktürlü türlü şayialarla ezhanı ahaliyeyi işğal eden
Kıbrıs ceziresi evkaf muhadebeciliği nihayet kademeyi memureyin mümtaz hükümet v~
mütehayizen memleketden gazeteli Mahmut Sadık Efendiye tevce ederek memuriyet
mezkureye emri tayini Canip Ali'yi v.elayetinde geçenleri bilicra lazım gelenlere işar ve
enbiya olunmuştur.
Mir mumaileyhin işbu memuriyet-i cedide muhmesini tebrik ve her hususta
muvaffakiyetini temenni eyleriz.
II
Kıbrıs ceziresi neyabet şeriyesine tayin buyurulduğunu geçen nüshamızda dere ve ilan
ettiğimiz faziletli Ataallah Efendi hazretleri bazı musallih zatiyesinin ruiyeti zamanında der
saadete azimet ederek posta-i atiye ile Kıbrıs'ı teşrif buyuracakları istihbar olunmuştur.
Bir müddetten beri mekteb-i hukukta tahsil ile tevğil ederek geçenleri icazetname istihsal
eylediğini dere setun mefhuret eylediğimiz Kıbrıs ceziresi mücellis ali ser mukaydı kasabarad
Emiryan Efendi geçen nümesa vapuru ile muhal-ı memuriyetine avdet ve ifayı ve zaif
mamuresine mübaşeret eylemişlerdir.
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Limason' da çıkan (Salpiğis) gazetesi paskalya münasebetiyle Hıristiyanlarla İslamlar
beyninde vuku bulup tafsilatı birer birer neşr eylediğimiz arbedelerin sebebini Müslümanlara
uzu ederek Müslümanlar hakkında birtakım çirkin sözler istimaline kalkışmıştır.
Safsata ile setri ayip etmeği itiyat eden matbuatın sarf edeceği sözler istishabına çalıştığı
tarafa ait olduğu cihetle bu babtaki neşriyatını itinab-ı mukabil ile tezyife hacet göremeyiz.
Baran ve seyelabın şiddetinden ebniyesi harap olan Kamibiya karyesinde nisan ifrancı
nihayetinde tekrar harikulade rüzgarlar hububet ve şiddetli baran nüzül ederek harabiyet ve
perişaniyet hali bir kat daha tezayüt etmiş ve karye-i mezburede ahalisi başka mahallede iskan
etmek için hükümetten istiğna eyledikleri istiğbar olunmuştur.

İntihara Kast
Sabık polis debu-yi emini saar cinnet kayrak geçen geçen Çarşanba gecesi hanesinde
ustra ile boğazını keserek intihara kıyam etmiş ise de yalnız boğazının derisini keserek
halakımına tesir ettiği ve o anda zevcesi yetişerek kendisini mani ve telhis eylediği ve bunun
üzerine polis tarafında hastahaneye nakl olunduğu musuken istihbar olunmuştur.
Merkum anasıl Maliteli olup 12 sene kadar memleketinde asakiri nizamiye silkinde
hizmet ederek çavuşluk mesnedini ihraz etmiş ve İngiltere hükümetinin Kıbrıs'a virudunda
buraya gelerek 12 sene polis idaresinde istihdam olunmuştu. Geçenleri tafsilatı bizce meçhul
bulunan bazı esbaya mebni memuriyetinden azl olunmuş olduğundan alem-i ihtilattan feragat
eylemiş ve başka bir medar taişi olmadığından fevkalade zaruret ve zecerate duçar olmuş ve
bu senelerden dolayı intihara karar vermiş olduğu haline vakıf olunarak cümle-i ifadatından
anlaşılmıştır.
İnsan haklı haksız bir şeyden mahrum olmakla kaderle pençeleşmek muvafık-ı akıl ve
hükümet olmadığı Müslim iken merkumun yeisi zaruretinden telafi nefse kıyam etmesi
cinneti alameti olduğuna hüküm etmek tabidir.
İnsan için mukaderatı ilehiyeye inkiyat ve ancak sai ve gayretine itimat ile meyusiyet ve
müşkülatını defe çalışması diniyen ve aklen iltizam ve ihtiyar olunmuş bir emri katidir ki
bunun hılafında hareket edenler dünyada ahirette zillet, sefalet ve akıbete duçar olacaklarına
asla şüphe yoktur. İslamiyet'in şartı azamından biri dahi ameli saliha ile sai ve gayret suikast
ile ifal kabiheden daima tevki ve içtinaba dikkat etmektedir.
Paskalya Harbedesi
Şehir cari-i ifrencinin birinci günü paskalya münasebeti ile Lapta karyesi ahali-yi
Hıristiyaneyesi aşırı beydide icra edilen panayırdan avdetlerinden işretin saika-i şedidesi ile
peruğrumu ile ayaluka mahalleleri ahalişi beyninde başlayan ufacık bir münaza gittikçe kesb-i
şiddet ederek nihayet bir muharebe şeklini almış imiş. Rivayeti vakaya nazaran harbede ol
derece iştidat etmiş ki erkekler bir tarafta vuruşmaktalar iken kadınlar etekleri ile taş
getirmekte imiş.
,.
Vaıruşanlar arasında vaka bir telefat vuku bulmamış tse de ayaklarındaki çizmelerle yek
diğerinin kasıklarına şiddetle vuruşlarından içlerinden bir kaçı o cihetlerinden saklanmış ve
bazılarının dahi bazıları tarafından dehra tabir olunur bir nevi demir aleti ile kulakları kat
edilmiş miş. Mutlaka ortada bir çok laşe kalmadıktan sonra nihayet bulması kabil
olamayacağı anlaşılan bu arbedenin vukua hemen polise malumat verilerek yirmi kişiden
mürekkep cari ve mecru derdest edilip Gime polisi dairesine azam kılınmış iseler de işin
neticesi neye müncel olduğuna dair malumat alınamamıştır.
Lefke kazasında vaki orta camii şerifi mekteb-i maalli Fehim Efendinin vuku vefatına
mebni yerine ahaliyi müteizanın intihabı ve evkaf-ı merhuzlarının kararı ile kasbe-i mezkure
müderriseyni keramından metlu Hacı Emin Efendi zade Hüseyin Zihni Efendinin mekteb-i
mezbure muallimliğine muvakiten tayin edilmiş olduğu müstahberdir.
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ŞUANAT-1 OSMANİYE
Şayanı buyurulan müsaade-i seniye-i hazreti padişahı üzereine der saadette bulunan
mektebi aliyeye kayd ve dahil edilmek üzere Karadağ ahalisinden olup çetine sefiri yaveran
hazreti padişahtan emir alan harletu Ahmet Fuzi Bey tarafından Karadağa süvari mütamı
bulunan yaveranı cenab taciraden kaymakam izetli Tevfik Bey Efendiye terfiken gönderilen
on bir çocuktan yedisi mekteb-i sultaniyeye kayd ve idhal edildikleri gibi diğer dördü dahi
taraf-ı sami-i sederetpenahiden bab-ı aliye celb edilerek yaver mahsus marifetle ikisi darul
şafakaya ve ikisi mekteb-i zayia gönderildiği istihbar kılınmıştır.
Suriye kıtasının ahvali mearifi ile Beyrut şehrinde bir mekteb-i tıbbıye tesisi ve teşkilinin
mucip olacağını muhsenata dair sabık Beyrut vulahık Edime ziraat müfettişi izetli Reşit Bey
tarafından makam-ı sami-yi sadaratpenahiye taktim kılınan lahiyenin bateskire-i samiye
muarifi nezaret celilesine irsal buyurmasıyla ol babda bazı müzekerat mücereyan etmekte
olduğu müstahbeldir.
Der saadeti ziyaret etmiş olan icanıbden biri tarafından Koreye disvar nam-ı gazete ile
neşredilen bir mektupda saye-i terki ve aye-i cenab-ı padişahta asar-ı tekemülü günden güne
meşut aynı memnuniyet olan mekteb-i sultaniyeye yedi yüz talebeye talim edildiği ve
memaliki Osmaniye'de mevcut bulunan mekatip ibitidainin sureti mükemelede asla olunarak
asar-ı mahsuse-i terk-i meşut olduğu lisan-ı staişle beyan edilmiştir.
HA VADİS-İ
Japonyalıların o cesim donanması ve set-i
Japon donanmasının
hedefi maksadı
ne
kestirilemediğinden endişe her an çoğalıyor.
Prens Konğ Çinin makan olan Pekin şehrinin

HARİCİYE
Çin sevahiline asker çıkarmıştır. Bu halde
cihette olduğu Pekin ve Tiyanşanda
müdafasına bizzat mübaşeret etmektedir.

***

Istandart gazetesi bir muhabirinden alıp neşr ettiği malumata nazaran Japonlar Çinin
makan olan Pekini zabd ettikleri takdirde şehr-i mezkurde mütemekün düvel-i ecnebiye
tabasının himaye ve muhafaza olunup askerin yağmacılıkta bulunmasına meydan
verilmeyeceği ve Pekin şehrindeki ecnebi tebasının hiçbir fenalıktan korkmaları
lazımgelmeyeceği ve bu hususa Japon askerinin baş komandanı Fild marşal yamağadanın
bizzat mütahid bulunduğu Japonya hükümeti tarafından furanın makari olan Seul şehrindeki
ecnebi siferasına tebliğ olunmuştur.
Avrupa telgrafnamelerinde Çin ile Japonya arasında icra-i teveset için Almanya
tarafından bir teklif dermeyan kılındığına ve fakat bu teklifin red olunduğuna ve devletlerin
Japonyalılar tamarnenıhraz-ı galebe edinceye kadar teveset etmemek hususuna karar
verdiklerine vesaireye dair bazı malumat münderc bulunmuştur.
•
Japonyalılar ilerledikçe devletler müdahalelerini hissediyorlarsa da böyle bir müdahale
ancak ittifak-ı umumiye-i düveli ile hasvelpezir olacağından şimdi hiçbir devlet başlı başına
müdahaleye cesaret olamıyor.
Berlinde yazıldığına göre İngiltere, Rusya, Almanya, Fransa, İtalya devletleri beyninde
müzakerata mübaşerat olunarak Çin memal-i dahilinde bulunan tabiye-i ecnebinin muhafazası
maksadıyla müştereken hareket etmek üzere muvafakat-i husule gelmiştir.müzakerat-ı
mezkure neticesi olarak Çin'de bulunan bilcümle meahedeli limanlar tersit ve muhafaza
edileceği gibi bu limanlardan bir tanesi bile muhafasız kalmayacaktır.
Çin sularında bulunan millel muhtelife donanması amirallerine talimat-ı ita olunacaktır.
Eğer amiraller şimdiye kadar hükumet-i metbualanndan bu hususta müştereken hareket etmek
emir alamamışlar ise bundan sonrası cümlesi ecnebilerin muhafazasına itina eyleyeceklerdir.
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Japonya hükümeti sulhun itası zamanında müzakerata giremeyeceğini resmen beyan
eylemişler.
Çin-Japonya vukuatına dair Avrupa gazetelerinde menzuremiz olan telgrafnamelerdir.
Şaniğayı 21 teşrin-i evvel
Şimdiye kadar Çin münayında vuku bulan tekzibatın hilafına olarak Çin hükümetinin
Japonya'ya sulh teklifinde bulunduğı temin ediliyor. Hükumet-i mezkure kuranın istiklalını
tastikle beraber tazminat-ı harbiye dahil ita edecekmiş.
Londara 13 teşrin-i evvel
Geçen gün yalın nehri sevahilinde vuku bulan küçük bir muharebe hakkında Tamiz
gazetesinin muhbiri atıdığı malumatı ita etmektedir.
Yalı nehri sahilinde iki bin Çinli ile Japonya askeri arasında vuku bildirilen muharebede
Çinliler düşmana pek az mukavemet edebilmiştir.Çinlilerin yüz kadar mecruh vermek ricat
etmeleri üzerine Japonyalılar Viyo mevkiini istila etmişlerdir.
Çinliler Yalı nehrinin sahil-iyemini geçtikten sonra imdat askeri gelmiş olduğundan
elyevm mevkileri müstahkem bulunur.
Japonya'nın istikşafı kolları sekiz Çin bedareyesi keşfetmiş oldukları gibi Çinliler
layinket-itabiye istihkamı inşa etmektedir.
Bu mevkide ciddi bir muharebe vukubulacağı zan olunur.
Şaniğayı 13 teşrini evvel
Pekin şehri matları bir sürü cisim ile muhata ise de bu sur ıslaha-i cedidenin tesiratına
mukavemet
edemeyeceğinden
Japonyalılar
kolayca
Pekine
girebileceklerini
ümid
etmektedirler.
Sur mezkure on beşinci asırda meniğ sülalesinden bir imparatorun inşa girdesi olup
müsahe-i deryası yirmi sekiz kilometre ve irtifaı on beş ve sağın on sekiz metre olduğundan
inşaat-ı cismiyeden adledilmek lazım geleceği gayrı kabul inkar ise de toprak harici üzerine
geniş toğla vazi etmek suretiyle yapılmış olduğundan el yevm-i resanet-i kadimesini
kaybetmiş ve yağmur mevsimlerde kırk elli metre dolayında mahalleler birden bire çöküp
münhedim olmakta bulunduğundan tamiratı icra eylemiş olsa dahi eski risanet ve metanete
yapılamadığı mücrabattan bulunmuş olmakla Japonyalıların bu süre o kadar ehemmiyet haklı
oldukları der karardır.
Gerçi Amerika hükümeti Çin ile Japonya arasındaki muhasemata bir an evvel hıtam
verilmesini arzu ederse de bu babda Avrupa devletrinin müdahaletine fiilen iştirak etmemeyi
menafıne daha muvafık görmüştür.

•
••

.
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SONSÖZ
On sekizinci yüzyıldan itibaren dünyada hızla ilerlemekte olan bilimsel gelişmelerde
gazeteciliğin etkisi su götürmez bir gerçektir.Günümüzde

bundan bir veya iki asır önce

meydana gelmiş olan olayları gazeteden daha ayrıntılı bir şekilde öğrenebilme imkanını elde
ediyoruz.
Yeni zaman gazetesi Kıbrıs'ta çağdaş gazeteciliğin örneklerini teşkil ederek o zamanlar
bir nevi Kıbrıs'ta halkın sorunlarını yetkili mercilere duyurma vazifesini de üstlenmiştir.Daha
önceleri sadece gördükleri ve duyduklarıyla değerlendirme yapan halk artık, Yeni Zaman ve
diğer gazeteler sayesinde değişik konular hakkında sağlıklı haber alma özgürlüğüne kavuşmuş
oldular.
Bu gelişmelerin

yanında, yaptığım bu çalışma bana birçok alanda fayda sağlamıştır.

Bunların başında, Yeni Zaman gazetesi Arap harfleriyle yazılmış bir gazete olduğundan, bunu
transkiribe etmek zor da olsa bu yazıyı iyi öğrenme becerisini sağlamıştır.Fakültede

her ne kadar

Osmanlıca öğrenmiş olsak da, bu çalışma bizi bayağı geliştirdiğine inanıyorum.
Türkiye'den
durumdur.Dolayısıyla

Kıbrıs'a

bakmak

ayrı

bir

durum,Kıbrıs'ta

bu adada cereyan eden olayları

araştırmak

bulunmak

apayrı

bir

ve bu olaylar ışığında

günümüze ve geleeceğe bakmak, ufkumuzu geniş tutmaktadır. Yine bu çalışma umarız Kıbrıs'ta
okuyan öğrenci arkadaşlarımıza ve vatandaşlara,

bin sekiz yüz doksanlı yıllar hakkında geniş bir

malumat verir ve bunun üzerine, daha değişik konularda araştırmalar yapılır.
"BANA BİR HARF ÖÖRETENİN KIRK YIL KÖLESİ OLURUM"
Yahya Başak
12/07/2005
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