'va Num.arası23 7
'va Türü: Nafaka ve Kısve Baha
ra Numarası: 238
cezire-i Kıbrısda vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Paşa karyesinde mütemekkin teb'a-i
evlet-i 'aliyyenin Rum milletinden şahsi ta'rif-i şer'I ile mu'arrefe iş bu ba'is-ül:.. rakime İstinyo bint-i Hristoğli kaza-i mezkürun

de'avi meclisine mahsus olan otada

a'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i enverde yine teb'a ve millet-i merkfı.meden zevc-i sabıkı
Papas Françisko veled-i Cirkaku muvacehesinde ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp merkum
apas Françisko ile bundan akdem hal-ı zevciyet beynimizde kain iken
hasl vebenden mütevellide halen be hakk-ül- hizane hecir ve terbiyemde olan sulbi sagir
ğlı Cirkaku'nun asla malı olmayup nafakaya muhtaç olmağla safka-i vahide
- behadan vesair-i levazım-I zarfı.riyesine Papas merkum Françisko üzerine kıbel-i şer'den
adr-ı kifaye meblağ-ı farz ve takdir olunmak matlubudur didikde gıb-et- tasdik
- üş- şer'I hakim mevki' sadr-ı kitab Tubaleh Hüsnü Meab Efendi hazretleri dahi sagir
erküm Cirkaku içun Papas merkum Papas Françisko üzerine bi-1- itiraz
- iş bu tarih-i kitabdab beher yüz iki gurüş farz ve tasdir buyurup meblağ-ı makruz-ı mezkür
sagir-i merkumun nafaka ve kısve baha vesair levazım-I zarfı.riyesine
- hare

ve

lede-1- iktiza

istidaneye

ve

inde-1- iktiza

merkum

Françisko

üzerine

cua' merküme Asino'ya eda virmegin ma- vaka' bi-t- teleb ketb olundı harere fı-1- yevm
9- 'işrin min şehr-i Rebi-ül- ahir lisene ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 20 Rebi-ül- ahir
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" Türü: Mülk Satışı

zire-i Kıbrısda vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Yeri karyesinde mütemekkin teb'a-i
Rum milletinden

Hacı İbliya veled-i Zina kaza-i mezkCırun de'üvi

an atada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i enverde karye-i mezbürede mütemekkin teb'a
illet-i merkfuneden ağlı iş bu ba'isü's-sefer Andreniku veled-i elmerküm
acı İbliya muvacehesinde ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp canib-i şer'e i'ta kılınan bir
a 'ilmühaberde zikr ü beyan kılındığı üzere 'akd-ı ati- üz-zikrin
sudürına degin yedimde müstakillen mülk ve hakkım olup karye-i mezbürede vaki' bir
afdan Hacı Toğli veled-i Zina menzili ve bir tarafdan Hacı Eleni bint-i Hacı
Nikola menzil ve bir tarafdan mutasarrıf olduğum menzilim taraf-ı rabi'<i tarik-i 'amm ile
dud önünün sündürmeleriyle tahtanı bir bah ota ve bir mikdar havlı-ı
müştemil bir bah mülk menzilimi tamamıyle mayeştamilhu çün tarafeynden icab ve kabülı
.vı ve şurüt-ı müfsidde ve muvaza'adan 'arı gabn ve takrirden beri
bey'-i bat-ı sahih-i şer'I ile iki bin gurüşı oğlum merküm Andreniku'ya bey' ve temlik ve
slim eyledigimde oldahi ber-vech-i muharrer iştira ve temellük
- ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkur iki bin gurüşı
ğlum müşteri-i merküm Andreniku bana tamamen ve kamilen
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ve teslim eylediginde bendahi yedinden bi+ tamam ve-1- kemal alız ve kabz eyledim
menzil-i mahdüd-ı mezkürda benim aslen ve katen 'alaka ve med.halim
almayup

oğlum müşteri-i merkümandreniku'mın

mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı

ur keyfe ma yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun didikde
b-et- tasdik-üş- şer'I ma- vaka' bi+ teleb ketb olundı harere fi-l- yevm-üs- sabi' 'aşere

hr-i Rebi-ül- ahir lisene ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf (27 Rebi-ül- ahir 1291)

a Türü: Vasi Ta'yini
vaki' Degirmenlik kazasına muzafe nefs-i Degirmenlik karyesi
allatmdan Orta mahallesinde mütemekkin iken bundan akdem vefat iden Hacı Eleni bint-i

veled-i Atmık'ın sadriyye-i sagire kızı Eleni'nin zaman-ı biluğ ve vakt-i rüşd-i sedadına
in validesi müteveffa Makondan müntakil malını hıfz ve tesviye-i umürına kıbel-i
şer'den bir vasi nasb ve ta'yini ehemm-ı elzem olduğı icilden hristiyan beyinlerinden
stakim ve hervechile umür-ı vasiyeti ruyete kadir ile zeyl-i vesikada
muharrer-ül- esami kimesneler ihbarlanyle mütehakkık olan Papas iş bu ba'isü's- sefer
a veled-i Hristoğli'yi hakim-i mevki' sadr-ı kitab tubaleh Hüsnü Meab Efendi
hazretleri dahi sagire-i merkümenin zaman-ı biluğ ve vakt-i rüşd-i sedadına değin validesi
üteveffa-i merkumun mevrüs malını hıfz ve tesviye-i umürına kıbel-i şer'den
vasi nasb ve ta'yin buyurdukda oldahi ber- minval-i muharrer vesayet-i merkümeyi kabul
mirasımızı kema- yenbagi edaya ta'ahhüd ve iltizam itmegin ma- vaka' bi+ taleb
- ketb olundı harare fi-I- yevm-üs- sanı ve-1- 'işrin min şehr-i Rebi-ül- evvel lisene tis'in ve
ie'teyn ve elf ( 22 Rebi-ül- evvel 1290)

405

a Türü: Mal Hisse Satışı

ezire-i Kıbrısda vaki' Degirmenlik kazasına muzafe İstiromal karyesinde mütemekkin
bundan akdem fevt olan teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Hacı Varnava veled-

ikola veled-i Atmık veraseti zevcesi metrukesi Lino bint-i Koryo ile validesi Hacı Lino
-i Papas Vasili ve sulbiyye-i kebir kızı Efrosini ve sulbi sagir oğlı Yanni'ye münhasıre
e tashih-i mesele mirasları yetmiş iki sehmden olup seham-ı mezkurdan tokuz sehmi
ce-i mezbüre Lino'ya ve on iki sehmi .....(siliktir) Hacı Lino'ya ve on yedi sehmi merkfune
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ve otuz dört sehmi dahi merküm Yani'ye tahkikinden sonra şahs-i ta'rif-i şer'le
e Hacı Lino kaza-i mezkürun de'üvi meclisine mahsus olan ota da
üdve meclis-i şer'-i şerif-i enverde karye-i mezbürede mütemekkin teb'a ve millet-i

e

nisvanından

ma'rifet-üş-

şahs iş bu ba'is-ül-

rakime bint-i merkfun Efrosini

'ir-i kelam idüp canib-i şer'e i'ta kılınan bir kıt'a 'ilm Ü haberde zikr Ü beyan

I< üzere

karye-i mezbürede hudüdı dahilinde kain Bura dimekle ma'rüf

mahallde

a,k ve yine Baş dimekle ma'rüf mahallde mağrüs otuz sak zeytun ki cem'an

altmış üç

un eşcarları ve yine Koçino nam mahallde vaki' ma'Iüm bir kıt'a tarlada
' hanta dönüm ve yine İroya dimekle ma'rüf nam mahallde vaki' ma'lfun-ül- hudüd
tarlada mezru' hanta dönüm Karı nam mahallede vaki' ma'lfun-ül- hudüd bir kıt'a

dönüm ve yine Şehiryolu dimekle ma'rüf nam mahallde vaki' ma'lfun-ül- hudüd bir
lada ma'rüf şa'ir yedi dönüm ve yine Kordi nam mahallde vaki' ma'lüm-ül- hudüd
r kıt'a tarlada mezru' şa'ir bir dönüm ve yine Koçino Tarlası dimekle ma'rüf mahallde
ma'Iüm-ül- hudüd bir kıt'a tarlada mezru' şa'ir bir dönüm ve yine Taku dimekle
a'rüf mahallde vaki' ma'lfun-ül- hudüd bir kıt'a tarlada mezru' şa'ir üç dönüm ve yine
amiri dimekle ma'rüf mahallde vaki' ma'Iüm-ül- hudüd bir kıt'a tarlada mezru'
anta bir dönüm ve yine Korumina Tarlası dimekle ma'rüf mahallde vaki' ma'Iüm-ül
d bir kıt'a tarlada mezru' şa'ir ki cem'an otuz iki dönüm mezru' 'atve üç katr
mevcüd hanta ve dört şa'ir mevcüd katr ve iki re's dişi merkeb müteveffayı merkümun
1.- vefat hayatında müstakillen mal ve mülki olup ve ba'd- vefata benimle rucası
Lino sulbiyye-i kebire kızı merküme Efroşi ve sulbi sagir oğlı Yanni'den her birimize ber
ih-i mezkür mevrüs olup yedimize meşrut mülk ve hakkımız olup
'akd-ı ati- üz-zikrin sudürına degin zikrleri mürur iden eşcar ve mecmu'-ı mezruat ile
'mevcud ile mezbür hanta ve şa'ir ve hayvanatda olan her tefhim-i mezkür
on iki sehmi hisse-i şayi'amı tarafeynden icab ve kabülı havi ve şurüt-ı müfsidde ve
vaza'adan 'arı gabn ve takrirden beri bey-i bat-ı sahlh-i şer'I zevc-i merküm Lino zevce-i

rküme Lino ve icazetiyle
bint-i merküme Efrosini'ye bey' ve temellük ve şayi'an tesellüm eylediginde oldahi ber
ch-i muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni olan
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ezkür iki bin gurüşı merkum Efrosini merküme Efrosini zimmetimde iken merküme
hibe-i sahihe-i şer'iyye

ile hibe ve temlik ve teslim eylediginde oldahi meclis-i

hah ve kabul idüp bey'-i mezkürda takrir ve gabn vuku'ına muta'allaka-i

da'vadan

ynden her birimiz ahirin zimmeti ibra-i 'amm ve sahih-i şer'İ ile ve kabülı

avı iskat eyledik fi' ba'd ma' mezkürun her- teshih-i mezkur on iki sehmi hisse-i
aslen ve katen 'alaka ve medhalim kalmayup müşteri-i merküme

ülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf
didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'I ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı harare
-1- yevm ve-1- 'işrin min Zi-1-Hiccet-iş- şerife lisene ehad tis'in ve mie'eteyn ve elf

408

a Türü: Vasi Ta'yini

zire-i Kıbrısda vaki' Degirmenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Aya Yanni
esinde mütemekkin iken bundan akdem fevt olan teb'a-i devlet-i 'aliyyenin
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Papas Marko veled-i İstavrinu veled-i Atmık'ın veraseti zevce-i metrukesi
Sava ile sulbiyye-i kebire kızları Hristina

ye>sulbi sagir oğulları Yanni ve Evraşimi'ye münhasıre olduğı bi-1- icar lede-1de-zahir ve nümayan oldukdan sonra sagiran-ı mezbüranın
'biluğ ve vakt-i rüşd-i sedadına degin tesviye-i umürlarına kıbel- şer'den ba
;iyye vasi nasb ve ta'yin olunan valideleri merküme
o ve bint-i kebire-i merküme taleb ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'le tahrir ve
.a- tasdik-üş- şer'I tevzi' ve taksim olunan
:ffa yı merkumun terekesidir ki ber-vech-i ati zikr

ü

beyan olunur harare fi-l- yevm

ere min şehr-i Rebi-ül- evvel lisene ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 9 Rebi-ül-

arı kovan 'aded 4/20 merkeb re's 1/150 koyun re's 7/140 keçi re's
kebir küb'aded /30 dakik şa'ir70/150
5

şalvar 'aded2/10

evrak'aded 6/12 nakden mevcüdı /54 yün 2a/5 burçak fi

ik hanta 15/27 sagir küb15
1/10 hekbe 1/20 yorgan 1/10 rubedl/10 ısladır 1/10 bakla fi 5/100 toyukl3/26
5/12 hellim fi 8/40 roğen fil0/37
it küb'aded 3/20

defa arı kovanı 10

defa hellim 4/24

şa'ir hanta 64/300 çuval

saman çuval 55/100
okipya karyesinde vaki' Lenbo nam mahallde ma'Iüm-ül- hudüd bağ dönüm 3a/60
karye-i mezbürede de Fanahliha nam mahallde ma'Iüm-ül- hudüd bağ dönüm 3/60
yine Kalohoryo karyesinde vaki' Yallora nam mahallde ma'Iüm-ül- hudüd bağ
1/50 Deftera karyesinde vaki' Lağora nam mahallde mağrüs üç sak zeytun eşcarı 150
e-i mezbürede vaki' lede-I- ahali ve-I- ceyran ma'lüm-ül- hudüd bir bah fevkani ve üç
tanı otayı havi bir bah mülk-i menzil 1229
kün-ül- tereke elmüteveffa yı elmerküm

araka baha 2 kaydiyye 6 resm-i defter-i 'adi 1000 hayvan ihracatı 30

sıhh-ül baki li-t- taksim beyne-I- verese-i bi-I far izet-ül şer'iyye 3862
hisse-i zevc-i merküme Hace Maryo 482 30

hisse-i bint-i kebire-i merküme Hristina

7 1 akçel hisse-i bint-i kebire-i merküme Eleni 663 8

akçe 2 hisse-i ibn-i sagire

rküm Yanni 1126 16 akçe lhisse-i ibn-i sagir merkum 'Avramil 126 16
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-i Kıbrısda vaki' Degirmenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe AyaYanni
de mütemekkin iken bundan akdem fevt olan teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum
en Papas Marko veled-i İstavrinu veled-i Atmık'ın sulbi sagir
an Yanni ve Gavraimi'nin zaman-ı biluğ ve vakt-i rüşd-i sedadına degin babaları
fa yı merkumdan müntakil mallarını hıfz ve tesviye-i umürlarına kıbel-i şer'den bir
b ve ta'yini ehemm-i elzem olduğı
n hristiyanlar beyinlerinde taksime ve her vechile umür-ı vesayet-i ruyete kadire
eyl-i vesikada muharrer-ül- esami kimesneler ihbarlarıyle mütehakkık olan valideleri
'is-ül- rakime Hacı Varya
c.i Hacı Savayı hakim mevki' sadr-i kitabdan tubaleh Hüsnü Meab Efendi hazretleri
giran-ı mezbüranın zaman-ı biluğ ve vakt-i rüşd-i sedadına degin tesviye-i umürına

ın buyurdukda oldahi her- minval-i muharrer vesayet-i merkümeyi kabul ve merasimi
yenbagi edaya ta'ahhüd ve iltizam itmegin ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı 19 Rebi
lisene ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 19 Rebi-ül- ahir 1291)
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Türü: Vasi Ta'yini

s-i defter-i kassam oldurki
zire-i Kıbrısda vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Bodarnya karyesinde mütemekkin
bundan akdem fevt olan teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Vasili veled-i Flipu

412

Jmık'ın veraseti zevce-i metrukesi Maryo bint-i Mihail ile sulbi kebir oğlı Flipu
isagire kızı Miliya'ya münhasıre olduğı bi-1- icar
enver zahir ve tamamen oldukdan sonra sagire-i merkG.menin zaman-ı biluğ ve
sedadına degin tesviye-i umürına kıbel- i
pa- hüccet-i şer'I vasi nasb ve ta'yin olunan validesi merküme Maryo ve ibn-i
ipu taleb ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'le tahrir
veba- tasdik-üş- şer'I tevzi' ve taksım olunan müteveffayı

merkumun terekesi

ber-vech-i atı zikr ü beyan olunur harare fi-1- yevm
şehr-i Rebi-ül- evvel lisene ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 2 Rebi-ül- evvel

inekl öküz 1/5000 kebir küb 2/40 müstemer kazan 1/40
2/10 kıyya 1/25 çuval 1/40
nerdivan la/6

mezru' şa'ir dönümla/300

mezru' hanta hırda'vat menzil 25

mezbürede lede-1- ahalı- ve-1 ceyran ma'Iüm-ül- hudüd tahtanı dört bab ota ve bir
ikdarı bağçe ve bir be'r ma' bir mikdar havlı-ı müştemil bir bab
-i menzil müteveffayı

merkumun hayatında müstakillen mal ve mülki olup beyne-l

a olunmakla menzil-i mezküre ba- ma'rifet

ahl-ı vuküf tahmin olunan semen 4500

e-i mezbürede vaki' Eflokuri nam mahallde mağrüs iki sak zeytun eşcarı müteveffayı
un hayatında mal ve mülki olup beyn
verese ifa olunmakla eşcar-ı mezkürda ba- ma'rifet ahl-ı vukuf tahmin olunan semen
kün-ül- tezkiye müteveffa ı merküm 7551

kaydiyye 11 9 varaka baha 4 vasi harcı yekün-ül- ihracat

ıhh-ül- bakı li't- taksım beyne-I- verese bi-t- farizet-ül şer'I
hisse-i zevc-i merküme Marko 913 15 hisse-i ibn-i kebire merküm Flipo 4275 35 hisse
t-i sagire-i merküme Malya 2137 25
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..i Kıbrısda vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Bodamya karyesinde mütemekkin
g.an akdem fevt olan teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Vasili veled-i Flipu

,1<:'ın sadriyye-i sagire kızı Milyo'nun zaman-ı biluğ ve vakt-i rüşd-i sedadına degin
';µmürına kıbel-i şer'den bir vasi nasb ve ta'yin
ve elzem olduğı icilden hristiyanlar beyinlerinde müstakime ve her vechile umür-ı
'uhdesinden gelmege kadire idügü zeyl-i vesikada
er-ül- esami kimesneler ihbarlarıyla mütehakkık olan validesi iş bu ba'is-ül- rakime
int-i Mihaili hakim mevki' sadr-i kitab tubaleh Hüsnü Meab

eli Hazretleri dahi sagire-i merkümenin zamarr-ı biluğ ve vakt-i rüşd-i sedadına degin
üteveffa yı merkumun müntakil malını hıfz ve
iye-i umürına kıbel-i şer'den vasi nasb ve ta'yin buyurdukda oldahi her- minval-i
er-ı vesayet-i kabul ve merasimini kema- yenbagi
ta'ahhüd ve iltizam itmegin ma- vaka' bi+ taleb ketb olundı harare fı-1- yevm'is
şehr-i Rebi-ül- ahir lisene ehad ve tis'in
ve elf ( 2 Rebi-ül- ahir 1291)
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Degirmenlik

kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Matyat

e sakine zat-ı ta'rif-i şer'I ile mu'arrefe Saika Kadın
Mulla Hüseyin kaza-i mezkürun de'üvi meclisine mahsus olan otada ma'küd ve
\şer' -i şerif-i enverde karye-i mezbüreli ahalisinden
ba'is-ül- kitab Hüseyin bin 'Aliyeddin mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp
er' e i'ta kılınan bir kıt' a 'ilm

ü

haberde zikr

ü

beyan

ığı üzere karye-i mezbürede hudüdı dahilinde vaki'i müşteri-i merkumun ba-sened
ıf olduğı ma'lüm-ül- hudüd bir kıta' tarlası
unda kain ma' adasat bir 'aded tolab kapusunun on sehmi hisse-i i'tibariyle üç sehmi

ürına degin yedimde müstakillen mülk ve hakkım olmağla mar-ül- zikr üç sehmi hisse-i
1

tarafeynden icab ve kabülı havı ve şurüt-ı müfsidde

muvaza'adan

'arı gabn ve takrirden beri bey'-i bat-ı sahih-i şer'! ile altı yüz gurüşı

um Hasan'a bey' ve temlik ve şayi'an teslim eyledigimde oldahi
er-vech-i muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra
eni olan meblağ-ı mezkur altı yüz gurüşı müşteri-i merkum Hasan yedinden tamamen
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alız ve kabz eyledim fi' ba'd salif-üz-zikr kapusunun ber-vech-i mübeyyen üç
benim aslen ve katen 'alaka ve medhalim kalmayup
merküm Hasan'ın mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve
lik ve mutasarrıf olsun didikde gıb-et-üş-

şer't ma- vaka' bi-t- teleb ketb olundı harere fi-I- yevm-üs- sanı 'işrin min şehr

evvel lisene ehad tis'm ve mie'teyn

Türü: Hisse Satışı

zire-i Kıbrısda vaki' Degirmenlik kazasına muzafe İstiromal karyesinde mütemekkin
-i devlet-i 'aliyyenin Rum milleti nisvanından şahsi ta'rif-i şer't ile mu'arrefe Hacı Lino
int-i Papa Vasili kaza-i mezkürun de'üvi meclisine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i
-i şerif-i enverde karye-i mezbürede mütemekkin teb'a ve millet-i merküme
isvanından müteveffa kızı Lino bint-i Korbiyo'nun

sadriyye-i kebire kızı mu'arrefet-ül

s iş bu ba'is-ül- rakime Efrosini bint-i Hacı Varsanda muvacehesinde
ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp hibe-i

ati-ül- zikrin sudürına degin yedimde malım ve

ülküm olup iş bu meclis-i şer'de te'dad olunan altı bin gurüşı
.. akd-ı mevcüd-ı hisse-i sahihe-i şer'iyye

ile merküme Efrosini'ye hisse ve temlik ve teslim

ylediginde oldahi ber-vech-i muharrer meclis-i hissede bi-la mani' intihab ve temellük
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ve kabz ve kabul idüp meblağ-ı mezkur maldan müte'allike

da'vadan

r birimiz ahrin zimmetini ibra-i 'a.mm sahih-i şer'I ile kabülı havı ibra-i

ledik fi' ba'd meblağ-ı mevcüd-ı mezkürda altı bin gurüşda benim benim aslen
ave medhalim kalmayup merküme Efrosini'nin nakd-ı mevhum.esineve hakk-ı
şdur didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'! ma- vaka' bi+ talep ketb olundı harare fi-l
is ve-1- 'işrin min Zi-1- hiccet-iş- şerife tis'In ve mie'teyn ve elf ( 26 Zi-1-hiccet-

De'üvi Katibi Raif Efendi

Ahmed Tevfik Efendi

A'zadan

Türü: Mal Satışı

ıre-i Kıbrısda vaki' Degirmenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Balcı Ayazma
sinde mütemekkin teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Haralambu veled-i Hacı

aza-i mezkürun de'avi meclisine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i
rde karye-i mezbürede mütemekkin teb'a ve millet-i merkümeden

ş bu ba'is-üs-sefer

Hristo veled-i Haralambu muvacehesinde ikrar-ı tam ve takrir-i kelam

canib-i şer'e i'ta kılınan bir kıt'a 'ilmühaberde
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kılındığı üzere 'akd-ı

atı- üz-zikrin sudfırına degin yedimde müstakilleri mülk

karye-i mezbüre hudüdı
vaki' Kuzuları Tarlası dimekle ma'rüf mahallde mağrüs tahrir-i emlak
dime i'ta olunan bir kıt'a
eresinde muharrer olduğu üzere dördüncü defter-i emlakda beş bin elli üç
.numra ile mukayyed üç sak
§~ımı tarafeynden icab ve kabülı havı ve şurüt-ı müfsidde ve muvüza'adan 'ad
yüz gurüşı merkum Hristo'ya

bey' ve temlik ve teslim

qldahi ber-vech-i muharrer iştira
ük ve tesellüm ve kabz ve kabül eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkur
üşı müşteri-i merkum Hristo
:rı tamamen ve kamilen alız ve kabz eyledim fi' ba'd eşcôr-ı mezkürda benim aslen
.aka ve medhalim kalmayup
-i merkum Hristo'nun mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa
alik ve mutasarrıf olsun
gıb-et- tasdik-üş- şer'I ma- vaka' bi-t- teleb ketb olundı harere fi-1- yevm-üs- sadis
i-yel evvel
tis'In ve mie'teyn ve elf ( 6 Cemazi-yel evvel 1291)
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.-i

Kıbrısda

vaki'

Degirmenlik

kazasına

muzafe nefs-i Degirmenlik

karyesi

.ndan Orta mahallesinde mütemekkin teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden
veled-i Nikola kaza-i mezkürun de'üvi meclisine mahsus olan otada ma'küd ve
ş~r'-i şerif-i enverde ve mahalle-i mezbürede
p:ıekkin teb'a ve millet-i merkümeden iş bu ba'is-üs-sefer

Hacı Mihail veled-i Hacı

uvacehesinde ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp merkum
Mihaili'ye

cihet-i deyn-i şer'den zimmetimde vacib-ül- eda ve lazım-ül- kaza bin

eynim olmağın canib-i şer'e i'ta kılınan
ıt'a 'ilm

ü

haberde zikr

ü

beyan kılındığı üzere hala yedimde müstakillen mal ve

olup mahalle-i mezbürede vaki' bir tarafdan
ğli veled-i Tako Bağçesi ve bir tarafdan Lorinzo bint-i Hacı Antoni Bağçesi ve bir
an dere ve taraf-ı rabi'<i tarik-i 'a.mm ile mahdüd eşcar-ı müsmire
gayr-ı müsmireyi havı tahminen bir evlek mikdarı mülk bağçemi eşcar-ı ma'Iüme

ağ-ı mezbür mukabelesinde iş bu tarih-i kitabdan
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amamma degin bey'-i bi-1- vefa tarif üzere merkum Hacı Mihaili'ye bey' ve
de oldahi ber-vech-i muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul
de gıb-et- tasdik-üş- şer'tmerküm

Toğli yine meclis-i ma'küd-ı mezkürda ibn-i

Mihail muvacehesinde ikrar-ı tam ve takrir-i
"p bey'-i mezkür hakkında rehn hükmünde olmağla icl-i mezkür hulülunda deyn

zkür olunmayup fekk-i rehn-i mütemekkin
e mar-ül- zikr bağçeyi ma' eşcar-ı ma'lüme semen-i mislinden ahire bey' ve
eve makbüzundan deyn-i mezkürımı alız ve istifaya
kalur ise bana i'ta'ya ve bunlar mütevakıf olduğı umürun küllisine 'uzletin faanet

azdan masun celb-i 'akd-ı rehinde meşrut vekalet-i devriye-i sahihe ile merkum
itarafından vekil ve naib-i
nasb ve ta'yin eyledim didikde oldahi ber- minval-i muharrer vekalet-i merkümeyi
idmet Iôzımesini kema- yenbagi edaya ta'ahhüd

:zam itmegin ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı harare fı-1- yevmis- sabi' min Cemazi-
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brısda vaki' kürsi-i livası bulunan mahrüsa-i Lefkoşa mahallatından

İbrahim

ahalisinden Elhaç 'Ali Ağa bin Mu'sa Degirmenlik kazasının de'üvi meclisine

ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i enverde kaza-i mezkG.re mülhak Tağ nahiyesine
Çı Ayazma karyesinde mütemekkin teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden iş

.. sefer Papas Pavlo veled-i Mihail muvacehesinde ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp
i'ta kılınan bir kıt'a 'ilmühaberde zikr

ü

beyan kılındığı

d-ı ati- üz-zikrin sudürına degin şıren yedimde müstakillen mülk ve hakkım olup
zbürede vaki' iki tarafdan Mihail veled-i Loizi
ve bir tarafdan Hacı Toğli veled-i Hacı Hristofi Tarlası ve taraf-ı rabi'<i tarik-i
ahdüd tahrir-i emlak dairesinden yedime i'ta olunan bir kıt'a
ı ruhsat tezkeresinde muharrer olduğu üzere dördüncü defter-i emlakda beş bin

rk altı 'umum ve kırk tokuz numra ile mukayyed eşcar-ı müsmire
r-ı müsmireyi havi tahminen bir dönüm mikdarı mülk bağçemi tamamıyle
lhu çün tarafeynden icab ve kabülı havi ve şurüt-ı müfsidde ve muvaza'adan 'arı
¢takrirden beri bey'-i bat-ı sahih-i şer'I ile iki bin dört yüz gurüşı merkum Papas
ey' ve temlik ve teslim eylediginde oldahi
.ch-i muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra
mezkür iki bin dört yüz gurüşı müşteri-i merkum
Pavlo bana tamamen def' ve teslim eylediginde bendahi bundan bi-t- tamam ve-1ve kabz eyledim fi' ba'd bağçe-i mahd-0.d-ı mezkürda
aslen ve katen 'alaka ve medhalim kalmayup müşteri-i merkum Papas Pavlo'nun
ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa
malik ve mutasarrıf olsun didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'I ma- vaka' bi-t- taleb

Cemazi-yel- evvel lisene ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 6 Cemazi-yel-
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Degirmenlik

kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Aretyu

!<'aryesi ahalisinden 'Ali bin diger 'Ali kaza-i mezkürun
meclisine mahsus olan otada ma'küd

ve meclis-i şer'-i şerif-i enverde karye-i

alisinden iş bu ba'is-ül- kitab
İbrahim mahzarında ikrar-I tam ve takrir-i kelam idüp canib-i şer'e i'ta kılınan bir

ü' haberde zikr

ü

beyan kılındığı

'akd-ı atı- üz-zikrin sudünna degin yedimde müstakillen mülk ve hakkım olup karye-

Halil menzili ve taraf-ı rabi'-i mutasarrıf olduğum kendi menzilim ile mahdüd
yarım evlek mikdarı mülk 'arsamı tarafeynden
kabülı havı ve şurüt-ı müfsidde ve muvaza'adan 'arı gabn ve takrirden beri bey'-i
şer'I ile iki yüz gurüşı merkum
bey've temlik ve teslim eyledigimde oldahi ber-vech-i muharrer iştira ve temellük
ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı
ür iki yüz gurüşı müşteri-i merkum Halil yedinden tamamen ve kamilen alız ve kabz
fi' ba'd 'arsa-i mahdüd-ı mezkürda benim aslen
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laka ve medhalim müşteri-i merkum Halil'in mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı
e ma yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf
ikde gıb-et- tasdik-üş- şer'I ma- vaka' bi-t- teleb ketb olundı harere fi-1- yevm
Sefer-ül- hayr lisene ehad
ie'teyn ve elf ( 9 Sefer-ül- hayr 1291)

Türü: Mülk Satışı

ire-i Kıbrısda vaki' Degirmenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Balcı Ayazma
sinde mütemekkin teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Papas
avlo veled-i Mihail kaza-i mezkürun de'üvi meclisine mahsus olan otada ma'küd ve
is-i şer' -i şerif-i enverde cezire-i mezbürenin
· 'si-i livası bulunan mahrüsa-i Lefkoşa mahallatından İbrahim Paşa mahallesi ahalisinden

fr ba'is-ül-

kitab Elhaç 'Ali Ağa bin Mu'sa mahzarında ikrar-ı tam

e takrir-i kelam idüp mumaileyh Elhaç 'Ali Ağa'ya cihet-i deyn-i şer'den zimmetimde
ib-ül- eda ve Iazım-ül- kaza yigirmi 'aded yüzlük mecidiye altun
deynim olmağın canib-i şere i'ta kılınan bir kıt'a 'ilm ü haberde zikr ü beyan kılındığı
ere yedimde cihet-i şer'den şıren mülk ve hakkım olup karye-i

423

vaki' iki tarafdan Mihail veled-i Manoili Tarlası ve bir tarafdan Hacı Toğli
istofı Tarlası ve taraf-ı rabi'-i tarik-i 'a.mm ile mahdüd

mire ve gayr-ı müsmire havı tahminen bir dönüm mikdarı mülk bağçemi salif
i'aded yüzlük mecidiye altun mukabelesinde iş bu tarih-i kitabda
amamına degin bey'-i bi-l- vefa tariki üzere mezbür Elhaç 'Ali Ağa'ya bey' ve
imde oldahi ber-vech-i muharrer iştira ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledi
--et- tasdik-üş- şer'I merkum Papas Pavlo yine meclis-i ma'küd-ı mezbürda
Elhaç 'Ali Ağa mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp bey' -i
ikatde rehn hükmünde olmağla icl-i mezkur hulülunda deynim olan salif-üz
a olunmayup fekk-i rehn-i mütemekkin olmaz ise
ahdüd-ı mezkürı semen-i misilliyle ahire bey' ve kabz-ı semene makbüzundan
ımı alız ve istifaya fazla kalur ise bana i'ta'ya
mütevakıf olduğı umurun küllisine külli-i 'uzletin faanet vekil-i mazmun üzere

@k.::alet-i devriye-i sahihe-i şer'iyye ile mezbür Elhaç 'Ali Ağa'ya tarafeynden
imenab nasb ve ta'yin eyledim didikde
r- minval-i muharrer vekalet-i merkümeyi kabul ve hidmet lazrmesini kema
ata'ahhüd ve iltizam itmegin ma- vaka' bi+ taleb ketb
arare fi-l- yevm-üs-hamis 'aşere min Cemazi-yel- evvel lisene ehad tis'in ve
lf ( 5 Cemazi-yel- evvel 1291)
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a-ive cinayetten zabıt ve istirdad olunacak emvalin ve eşyanın
tuna ve müteferatına dair fıkra-i nizamiyedir
inayet ve cünha ile hasl olan emval-ı zabıta olundukdan sonra içinde hayvanat ve
zumunda mahv ve talef olmağla mütea'ddid eşya bulunduğı

1 sahib-i zuhur itmedigi halde bir hafte müddet hıfz ve i'lan oldukdan sonra
\}ise beytülmal kassamlığı ve taşrada ise

h şer'I ma'rifeti meclis-i idarenin nezareti ile satılacak ve bunlardan ma'ad-ı
hının ikmal-ı muhakemesine degin satılmayup gerek aynen mevcüd
arın ve gerek minval-ı meşrüh üzere satılmış olanların cins ve mikdarı
de ise el sene-i mütenevvi'a de neşrolunan gazeteler ve taşrada
bulunan mahallde ise gazeteler bulunmadığı ve ba'd etmedigi takdirde vesait-i
ile i'lan olunacakdır ve esna-i muhakımede zuhur iden eşya sahipleri
ınüdde'ü iddikleri halde mallarından mevcüd olanları aynen ve satılmiş bulunanları

endilerine teslim kılınır canibinin ikmal muhakimesinde eşya-i
de kezalik dersa'adetde ise beytülmal kassamlığı ve taşrada ise hükkam-ı şer'I
ve meclis-i idarenin nezareti ile bi-1- müzayede satılıp cins ve kıymette
a başka gösterilerek esman-ı cetvellere evhalen canib-i hazineye irsal kılınarak ve
muhakimesi ikmal olunup da eşya-i mevcüde satıldıkdan sonra
a-i sihayet idenler çıktığı ve iddialarını şer'en merkez-i subata getirdikleri takdirde
ve kabz olan bedeli sahiblerine virilecektir
5 Rebi-ül- Ahir 291 ve fi 19 Mayıs 290
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zamanında karyelerde keşf idecek me'rnurin-i

şer'iyye

-i muvazzafa

echile tasvir idilmesi icab idecegi ba' zı tarafdan istifsar
.up müstakillen beyan olduğı üzere nüvabin fasl-ı da'va içün köyleri tolaşmış
olmayup kaffe-i de'avinin kazanın
isinin ruyen olunmak icab eyledigi ve tahrir-i tereke içinde mahkeme katibi
ak mu'amelat-ı mukteziye-i

sairesi

z-i kazada ikmal idilmek iktiza idecegi cihetle naib efendilere dahil idaresi
ahilinde kendisi için harc-ı rah mikdarı ödenmesi
itmeyecegini ta'ciben Iuzüm-ı tebellüğü divan-ı muhasıbatdan

yazılan zeyl ile

muhasebesi derkenarında gösterilmiş ve keyfiyyet
ile mahal-ı saire-i mukteziyeye bildirilmiş olmağla
de olvechile icra-i icabına himmet buyurmaları siyakında terkim-i namaka-i

ikame fi 29 Rebi- ül- ahir sene 90 ve fi 6 sene 90
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idecek me'murin-i i'tası icab itmeyecegine
t-i celilesinden Naşi Femuridi

¢ suret-i balaya terkim kılınmakla terkim bana ibtidar kılınan 5 Cemazi-yel
sene 91 Mehmed Nazif
cünha yedlerinden alız ve istirdad olunan emval ve eşyanın suret-i
ferriata dair şure-i devletten kaleme alınan
lyenin icrayı ahkamına encümen-i mahsus müşveret karar ile bi-1- istidün
enüb-ı padişahı şeref-i futuh ve sedad
i:ıkarat-ı mezbürenin bi-1- cümle vilayete ve icab iden devaire gönderildigi
mesrufesi leffen irsal
olmağla ifa yı muktezasına buyuruldu şu demecin terkimine ibtidar

ve cünhadan zabt ve istirdad olunan emval ve eşyanın suret-i fürühtı
alınan fakare-i nizamiyenin irsal buyurulduğına dair şerefvarid olan
suret-i celilesi balaya terkimen ve nizam-ı mezkürun suret-i mahrecesi leffen
ifayı muktezası seyakında terkim zeyl-i ibtidar kılındı
evvel sene 91 ve 24 Hazıran sene 90 Mehmed Nazif
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Tereke Da'vası

ıbnsda vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Aşya Mil ya karyesinde mütemekkin
ak.dem fevt olan teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Hacı Adnasi
~cı Hristoğli veled-i Atos veraseti her biri teb'a ve millet-i merkfuneden zevce-i
~ce Adna bint-i Mihail ile sulbiyye-i kebir kızı Maryo
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'şpiyye cihetinden Ii- ebeveyn kız karındaşları Maryo ve Hace Andreniku
iJJ.g-eş- şer'ül- enver zahir ve nüm.ayan mütehakkık
JJ.l'~

şahsi ta'rif-i şer'I ile mu'arrefe iş bu ba'Is-ül- 'alam zevce-i mezbüre

nden zikr-i atı ma'Iümı da'va ve alız
düsüne isale vekil-i meclis-i şerisi Lefkoşa ahalisinden Mu1la Mehmed bin
zkfuun de' avı meclisine mahsus

Gd ve meclis-i

şer'-i şerif-i enverde müteveffayı merkumun terekesine bi-1-

lan mezbüran Maryo ve Rugolaco
üvacehelerinde

müteveffa

yı merkum

Hacı Adnasi

sağlığında

tarih-i

iki yüz yetmiş üç senesi Teşrin-i
asında zevcesi müvekkilem merkum Hacı Adnasi malından ve yedindne
az ve gabz ve umürına sarfına
·&1-<. zimmetinde

müvekkilem merkümenin alacak hakkı olup zimnen müteveffa

Adnasi sağlığında meblağ-ı mezkur
guruşı cihet-i mezküreden

zimmetimizde

mütevekkilim

merkümeye

Hace

Fdeyni olduğını mahzar-I şuhüda tabı'an ve katı'an
ad ve tarih-i merküme ile müverrah rum-ül- ibare ve malız ve bütün bir kıt'a
ıne1lükü dahi müvekkilem merküme yedinden
blağ-ı mezkürı kabl-el- eda ve-1- ifa vefat itmekle meblağ-ı mezbür sekiz yüz
e vazı '-ül- yed oldukları
müteveffayı merkumun tereke-i vakiyyesirıden müvekkilem merküme Hace
ı:rtahliye mezbürat Maryolar ve Hacı Andreniku
tebeyyün olunmak bi-l- vekale muradımdır semen-i mezkürı ibraz ve iraesiyle

ı:ıga meblağ-ı mezkur sekiz gurüşı mevrüsları müteveffayı merkum Adnasi'nin
et-i mezküreden ve zimmetinde müvekkile-i
Hace Adna elyevm sahihem deynim olduğı her biri ikrar ve i 'tiraf itmeleriyle
!laar hem meblağ-I mezkur
gurüşı mevrüsları müteveffa yı merkum Adnasi'nin

tereke-i vakfiyesinden

müvekkile-i Hace Adna'ya Ii- ecl-ül- ısal
ınezbur Mu11a Mehmede hala eda ve tahliye verese-i mezbüre Maryo'nun

Hacı

gan her birine mübeyyen olundığı tahlil ve huzür-ı 'alilerin i'Iam
harare fi-l- yevm min 'işrin min Cemazi-yel- ahir lisene ehad tis'in ve mie'teyn ve
ınazi-yel- ahir 1291)
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Degirmenlik kazasına mülhak Omorfa (Omorfo) nahiyesine muzafe
uıuL._,uı,.,~uı

teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Hacı Toğli veled-

de'üvi meclisine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i
mezbürede mütemekkin teb'a ve millet-i merkümeden
s-sefer Hacı Nikola Yanni muvacehesinde ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp
kılınan bir kıt'a 'ilmühaberde
ldlındığı üzere karye-i mezbürede vaki' Aya Andreniku dimekle ma'rüf nam

iı' Eflo nefsinden mülk-i
'iyetle ceryan iden ma-i caride beher sekiz günde yevm salı beş sa'at ma-i
--'üz-zikrinsudürına degin
stakillen mülk ve hakkım olmağla ber-vech-i mübeyyen beş sa'at ma-i carimi
abve kabülı havi ve şurüt-ı müfsidde
fadan 'arı gabn ve takrirden beri bey-i bat-ı sahih-i şer'! ile bin yüz yetmiş
Hacı Nikola'ya bey' ve temellük ve tesellüm
ber-vech-i muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul
semeni olan meblağ-ı mezkur yüz yetmiş gurüşı müşteri-i merkum
yedinden tamamen ve kamilen alız ve kabz eyledim fi' ba'de-1- yevm zikr
mübeyyen ma-i caride benim aslen ve katen 'alaka
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.a.lmayup müşteri-i merkum Nikola'mn

mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı

ehtar malik ve mutasarrıf olsun didikde gıb-etına- vaka' bi-t- taleb ketb olundı harare fi-I- yevm-ül tasi' ve-I- 'işin min
isene ehad tis'In ve mie'teyn ve elf ( 29 Cemazi-yel- evvel 1291)

Degirmenlik

kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Şillura

he zat-ı ta'rif-i şer'I ile mu'arrefe Beniyye bint-i 'Ali
urun de'avi meclisine mahsus olan atada ma'küd ve meclis-i şer-i şerif-i
· mezbürede ahalisinden zevc-i
a'is-ül- vesika Elhaç Hüseyin Ağa bin Elhaç Mustafa mahzarında ikrar-ı tam ve
idüp mezbür Elhaç Hüseyin Ağa
lli gurüş mihr-i müeccel tesmihesiyle

zevc-i dahilim olup lakin beynimizde

· mu'aşiretden naşi ben hala talib ve müfariget-i
marnla zimmetinde menzur ve maksüd-ı aleyh mihr-i müeccel hakkım olan dört
ı mezbür Elhaç Hüseyin Ağa yedinden
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mu'ayene-i

ma'Iümeın

ile muvakkat-ı süknasi kendi üzerine olmak

Elhaç Hüseyin Ağa ile
'ih~.-i şer'iyye

ile iş bu ma'küd-ı meclis-i şer'de hal olduğumda oldahi ber

I-ımezkün ba'de-1- kabül-ı mihr-i
olan meblağ-ı mezkur dört yüz elli gurüşı bana tamamen ve kamilen
¢(liginde bendahi yedinden bi-t- tamam
ve kabz itmemle ibtida-i zevciyetden tarih-i vesikaya gelinceye kadar
mu'amele ve hukuk-i zevciyette
şer'iyyeye muta'allaka

'ama-i da'vadan tarafeynden hazr birimizin ahrin

sahihe-i şer't ile
yine her birimiz ahrin ibrasini ber-minval-i muharrer kabul eyledik
m-ô:.•.l.r,'iı--,.a'"T1

sadr olan

meşruasından mezbür Elhaç Hüseyin Ağa ve cahen tahkik ve şifaen
bi-t- taleb ketb
yevm samin min Cemazi-yel- evvel lisene ehad ve tis'In ve mie'teyn ve

wı.ı~ua

vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Yenice karyesinde sakine ta'rif-i şer'I
ba'is-ül- vesika Meyrem bint-i İbrahim

ve Baluka kaza-i mezkfuun de'avi meclisine mahsus olan otada ma'küd ve
rnııLuı;;

karye-i mezbürede ahalisinden

İsma'il mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp merkum Mustafa
8.:ıu,..auau

sekiz günde mukaddem bana zina ve bekaretimi
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.

haliye hakkında merkum Mustafa beni tezevvüce talib ve ragıb
muka'mile üç yüz gurüş mihr-i müeccel
mihr-i müeccel tesmiyeleriyle iş bu ma'küd-ı meclis-i şer'de mahzar-ı
ve tezvic eyledigimde oldahi
arrer tezevvüc ve kabul eyledi didikde merküme Meryem'i
Prlrfını

sadr olan

Mustafa cahen tahkik ve şifaen tasdik
taleb ketb olundı harare fi-l- yevm-ül- sanı min 'işrin Cemazi-yel

ve mie'teyn ve elf ( 22 Cemazi-yel- ahir 1291)

ısda vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Piroyi karyesinde mütemekkin teb'a
nin Rum milletinden Hristofı veled-i Nikola kaza-i mezkürun
lisine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer-i şerif-i enverde cezire-i
si-i livası bulunan mahrüsa-i
allatından Kara Baba mahallesi ahali-i keramından müsved-del- fetva iş bu
aMukarremetlü Mehmed Raif Efendi ibn-i 'Ali Efendi

pa

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp canib-i şer'e i'ta kılınan bir kıt'a 'ilm

ü beyan kılındığı üzere 'akd-ı
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Ü

"-·ına degin yedimdemüstakillen

mülk ve hakkım olup karye-i mezbürede

'ik-i 'funm ile mahdüd
asve bir buçuk dönüm mikdarı havlı- ı müştemil bir bab mülk menzilimi
ilhu çün tarafeynden icüb ve kabülı havi
,yemuvaza'aadan

'arı gabn ve takrirden beri bey-i bat-ı sahih-i şer'I ile bin

ye temlik ve teslim eylediginde oldahi ber-vech-i muharrer iştira ve
ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı
on beş gurüşı müşteri-i muma ileyh Mehmed Raif Efendi yedinden
µalız ve kabz eyledim fi' ba'd menzil-i mahdüd-ı
im aslen ve katen 'alaka ve medhalim kalmayup müşteri-i muma ileyh
di'nin mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa
., . . ve mutasarrıf olsun didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'i ma- vaka' bi-t- taleb

:ti.-1- yevm tasi' 'aşere min Cemazi
ehad ve tis'in ve mie'teyn ve elf ( 19 Cemazi-yel- ahir 1291)
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Degirmenlik karyesine muzafe Dali karyesinde mütemekkin teb'a-i
milletinden Nikola veled-i Hacı Yorgi kaza-i
.ı,ııı;;vıı.:,ıııı;;

mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i enverde

ütemekkin teb'a ve millet-i merkümeden
fer. Anastasi veled-i Hacı Todri muvacehesinde ikrar-ı tam ve takrir-i

k:r.ü beyan kılındığı üzere yedimde müstakillen mülk ve hakkım olup
.vaki' bir tarafdan İsma'il bin Süleyman menzili ve bir tarafdan 'Ali bin
bir tarafdan dere ve taraf-ı rabi'<i tarik-i
cl tahrir-i emlak dairesinden yedime i'ta kılınan bir kıt'a matbü'<ı ruhsat
er olduğı üzere ikinci defter-i
ibin sekiz yüz otuz iki 'umum ve on beş numra ile mukayyed on dib nar

.ınikdarı mülk bağımı ve bağçe-i mezkürede kain üzerinde tolabıyla bir
mı tarafeynden icab ve kabülı
müfsidde ve muvaza'adan 'arı gabn ve takrirden beri bey'-i bat-ı sahih-i
üz gurüşı merkum Anastasi'ye
lık ve teslim eylediginde oldahi ber-vech-i muharrer iştira ve temellük ve
:z;ye kabul eyledikden sonra semeni olan
ezkür 14 gurüşı müşteri-i merkum Anastasi yedinden tamamen ve kamilen
Jedim fi' ba'd bağçe-i mezkürda
p.ve katen 'alaka ve medhalim kalmayup müşteri-i merkum Anastasi'nin mülk
hflkk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar
utasarrıf olsun didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'I ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı

evvel lisene ehad tis'in ve mie'teyn ve elf ( 2 Cemazi-yel- evvel 1291)

435

vaki'

Degirmenlik

karyesine

Andreniku mahallesinde

muzafe

mütemekkin

nefs-i Degirmenlik

teb'a-i

devlet-i 'aliyyenin

karyesi
Rum

aza-i mezkürun de'üvi meclisine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i
ezire-i mezbürenin kürsi-i livası
üsa-i Lefkoşa mahallatırıdan Baş mahallede mütemekkin teb'a ve millet-i
bu ba'is-üs-sefer

Bezirgan Panaku veled-i Zaharyadi muvacehe

rtam ve takrir-i kelam idüp canib-i şer'e i'ta kılınan bir kıt'a 'ilm Ü haberde zikr

ığı üzere mahalle-i mezbüre
sim mecidiye deynim olmağın canib-i şer'e i'ta kılınan bir kıt'a 'ilmühaberde
kılındığı üzere mahalle-i mezbürda
ma'Iüm-ül- hudüd bi- tapu mutasarrıf olduğım bir kıt'a tarlamın mevazi
.~rinde mağrüs altmış bir sak zeytun ve üç sak
436

~arye-i mezbüre hudüdı dahilinde Simo nfun mahallde mağrüs yedi sak
ve on dib erik
.rye-i mezbüre hudüdı dahilinde kain Hacı Ebgeri veled-i Kostantino ba
ğı bir kıt' a tarlam
ım.s üç sak zeytun eşcarı ki cem'an

toksan dört sak mülk eşcarlarımı

!tabda bir sene tamamına degin bey'-i bi-I- vefa tarif üzere merkum
teslim eylediginde oldahi ber-vech-i muharrer iştira

e

kabz ve kabul eyledi didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'I merkum Hacı

şfi.ma'kftd-ı mezkürda dayin-i merkum Panaku
eikrar.:ı tam ve takrir-i kelam idüp bey-i mezkur hakikatde rehn hükmünde
fır

hulülunda deynim olan
yüz seksen yedi 'aded sim mecidiye eda olunmayup fekk-i rehn-i

ise zikrleri mürur iden eşcarları
riyle ahire bey' ve kabz-ı semene ve makbüzundan deyn-i mezkfırımı alız ve

küllisine külli-i 'uzletin faanet vekil-i mazmun üzere 'azl ve inkırazdan

vriye-i sahihe-i şer'iyye ile merkum Panaku'yu tarafeynden vekil ve naib-i
ta'yin eyledim didikde oldahi ber- minval-i
ykalet-i merkümeyi kabul ve hidmet Iôzımesini kema-yenbagi edaya ta'ahhüd
gin ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı
yevm-ül- tasi' min 'işrin Cemazi-yel- evvel lisene ehad tis'In ve mie'teyn ve
i-yel- evvel 1291)
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vaki'

Degirmenlik

kazasına mülhak Tağ nahiyesine

muzafe Gurri

iken bundan akdem fevt olan teb'a-i devlet-i 'aliyyenin rum
Yanni veled-i Hacı Antoni veled-i Atmık'ın veraseti her biri teb'a ve
en zevce-i metrukesi Maryo bint-i Loizi ile sulbi kebir oğulları
imo ve Atanasi ve Dimitri ve-1- yevm İskenderiye'den

hayatında olan

lbiyye-i kebir kızları Anbetu ve Eleni'ye münhasıre olduğı bi-l- icar

ül-- enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra kaza-i mezkCı.rede bu

'b olduğı halde vefat idenlerin
'i ile tahrir olunan terekelerinden zenne gaibin kendülerine ve yahud vekil-i
adegin hisse-i irayeleri bi-l- iman alız ve kabz
zkCı.r mal-ı sandığa hıfz bi-I- iradesine muhür olan kaza-i mezkur Mal Müdiri
:l:Sfendi tarafından Mustafa Ağa
in ve zevce-i merküme Marya ile ve zenne-i kibar-ı merkfunun taleb ve
ma'rifet-i şer'I ile tahrir ve terkim ve bi-I- müzayede bey' ve fürüht ve taksim

terekesi defteridir ki ber-vech-i ati zikr

ü

beyan olunur harare fi-l- yevm-üs salis

yel- ahir lisene ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 3 Cemazi-yel- ahir 1291)
küb 5/ 250

defa kebir-i sagir küb ma' karhane hissesi 80

sandalye 8/12 hurda'vat menzil 100 yekun 462
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defa sagir küb

Kozoni nam mahallde vaki' ma'Iüm-ül- hudüd ve tahminen dört
Bağı beyne-I- verese ifa olunur ba- ma'rifet ehl-i vukuf ta'yin

mahallde vaki' lede-I- ahalı ve-l-ceyran ma'Iüm-ül- hudüd tahminen
mülk Bağı kezalik beyne-I- verese ifa olunup tahmin olunan

mahallde vaki' lede-I- ahalı ve-l-ceyran ma'Iüm-ül- hudüd tahminen
orumi Bağı kezalik beyne-I- verese ifa olunmağla tahmin olunan semen

nam mahallde vaki' mevazi'<i

ma'lfunelerde mağrüs yedi sak zeytun

verese ifa olunup tahmin olunan semen 700
Ziblana nam mahallde mevüzi--i ma'lüme de mağrüs sekiz sak
eşcarları beyne-I- verese ifa olunup tahmin olunan semen 1000
mezkürda mecal-i ma'lfunede

mağrüs beş sak zeytun eşcarı kezalik

mahallde mevazi'<i ma'lfunelerde mağrüs yedi sak zeytun ve bir dib
beyne-I- verese ifa olunup tahmin ve takdir olunan semen 800
mezküre de vaki'Iede-l- ahalı ve-l-ceyran ma'Iüm-ül- hudüd tahtanı iki
havlı ı müştemil bir bah mülkün müteveffa yı merkumun hayatında
verese-i merkfunun mevrüs olmağla beyne-I- verese ifa olunup menzil-i
ve takdim olunan semen 5800 1400

'adi 156 22

kağıd baha

dellaliyye bera yı hazine-i celile-i maliye ve

beraye hazine-i merkfune ve mukayyed mahkeme 9 20
iki 'aded hayvan kirası 80

beyne-I- verese bi-I- farizet-ül- şer'!

merküme Marya 20 29

75 000 eşya-i mabi'adan
77 920 emlakdan

kebir merkfun Mihail 29 keza

841 26
871 16

kebir merkfun Eftimo keza 29 29
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tahrir-i belge

keza 741 26
871 16
uı"'U"-YJ.U

Atanasi keza 29 29
keza 741 26
87116

c.u.ıı;,ı.l\.urn

Dimitri keza 29 29
keza 741 26
781 16

U.VU>.Yıııv

Distibu keza 14 34
keza 320 32
430 28

merküme Eleni keza 14 34
keza 420 34
435 28

ibn-i gaib-i Haralambu 'akardan hissesi olup ihracı lazım gelen resm-i
celileleri merküme sıhh-ül- bald bera yı hazine-i celile-i merküme

acauıa
üş

muharrer dellaliyyenin nıfs-ı hissesi dört buçuk gurüş ve kaydıyye nıfs

otuz para ve gaib-i mezbürun

441

resmen emniye-i mezkur otuz para ki cem'an on beş gurüş ve varidat7imerkumun ez gayr-ı kar
i:irsiyyesi yigirmi beş gurüş otuz tokuz para iki akçe dahi li-icl-ül- kaza
;ıcedvel her leh canib-i
zjcure ve irsal ve takdim itmek üzere müdir muma ileyh tamamen ve
eyledigini misillu 'akarda hissesine
yüz kırk gurüş yigirmi altı para iki akçeyi dahi vazı'-ül- yed verese-i
kabzına müdir muma ileyh

vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Yeri karyesinde mütemekkin teb'a-i
nin Rum milletinden Hristofi veled-i Hacı Yanni kaza-i
de'avi meclisine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i enverde
ürenin kürsi-i livası bulunan mahrüsa-i Lefkoşa
dan Aya Antoni mahallesinde mütemekkin teb'a ve millet-i merküme'den

iş bu

er Y orko veled-i Haralambu muvacehesinde ikrar-ı tam ve takrir-i kelam
rküm Yorgo'ya zimmetimde vacib-ül- eda ve Iazım-ül- kaza altı yüz elli gurüş
ağın canib-i şer'e i'ta kılınan bir kıt'a
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ü beyan

kılındığı

üzere

karye-i

mezbüre

hudüdı

dahilinde

ma'rG.fmahallde mağrG.s yedi sak
ı>ffieblağ-ı mezbür mukabelesinde iş bu tarih-i kitabdan iki sene
ibi-l- vefa tariki üzere merkum Yorko'ya
<ligindeoldahi ber-vech-i muharrer iştira ve tesellüm ve kabz ve kabul
tasdik-üş- şer'! merkum Hristofı
"ıd,..ı mezkürda ve ibn-i merkum Yorko muvacehesinde ikrar-ı tam ve
y'-i mezkur hakikatde rehn hükmünde
zkfır hulülunda deyn-i meblağ-ı mezkur eda olunmayup fekk-i rehn
~mar-ül- zikr eşcarları semeni misilleriyle
.bz-ı semene ve makbüzundan deyn-i mezkürımı alız ve istifa'ya fazla
ve bunlar mütevakıf olduğı umurun
"'-i 'uzletin faanet vekil-i mazmun üzere 'azl ve inkırazdan masun celb-i
vekalet-i devriyye-i
e<ile merkum Yorko'ya tarafımdan vekil ve naib-i menab nasb ve ta'yin
ahi her- minval-i muharrer vekalet-i
µl ve hımet Iôzımesini kema- yenbagi edaya ta'ahhüd ve iltizam itmegin
:.15ketb olundı harare fı-1- yevm-üs- sadis
Cemazi-yel- evvel lisene ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 26 Cemazi-
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.i' Degirmenlik kazasına muzafe Aya Sozomenu karyesi ahalisinden
kaza-i mezkürun de'avi meclisine mahsus olan
eclis-i şer'-i şerif-i enverde cezire-i mezbürenin kürsi-i livası bulunan
allôtından 'Abdi Çavuş mahallesi ahali-i
a'is-ül- kitab mekrametlu Elhaç Ahmed Efendi ibn-i Elhaç Hüseyin
w-ı tam ve takrir-i kelam idüp canib-i şer'e

t'a

'ilm ü haberde zikr ü beyan kılındığı üzere karye-i mezbüre de

le ma'rüf mahallde mevazi'<i ma'Iümede
ak zeytun eşcarlarında yigirmi bir sehmi hısse-i i 'tibarıyle iki sehmi
!,~tı- üz-zikrin sudürına degin
hakkım olup bin zikr olunan eşcarlarda ber-vech-i mübeyyen iki sehm
(eynden icab ve kabülı havı ve şurüt-ı
~.ıa'adan 'arı gabn ve takrirden beri bey'-i bat-ı sahih-i şer'! ile iki yüz
haç Ahmed Efendi'ye bey' ve temellük
ylediginde oldahi ber-vech-i muharrer iştira ve temellük ve şay'en teslim
~d.ikdensonra semeni olan meblağ-ı mezkur
.üşteri-i mumaileyh Elhaç Ahmed Efendi yedinden tamamen ve kamilen
fi' ba'd cşcar-ı mezkürun ber-vech-i mübeyyen
jşayı'asında benim aslen ve katen 'alaka ve medhalim kalmayup müşteri-i
11.Elhaç Ahmed Efendi'nin mülk-i müşterası ve hakk-ı
· keyfe ma yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun didikde gıb-et- tasdik
bi-t- taleb ketb olundı
-üs- sadis min Cemazi-yel- evvel lisene ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf
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•. ~

I ~ J.. A

da vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Denya karyesinde sakine zat-ı ta'rif-i

ş.bu bağısetü'l-

vesika'ya Zehra bint-i ibn-i Mahmud nam

'ğci.kaza-i mezkürun de'üvi meclisine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i
rde karye-i mezbüre ahalisinden
ısdık mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp mezbür Hasan bi tarih-i
ın mukaddem bana zina ve bekaretimi izale eyledikde

e sagire-i mezbür Hüseyin beni tezevvüce talib ve ragib olduğına binaen
bin gurüş mihr-i müeccel ve iki bin gurüş
sel tesmiyeleriyle iş bü mahzar-ı şuhüdda nefsini 'akd-ı tezvic eyledigimde
yal-i muharrer tezevvüc ve kabul eyledikde merküme

q.r olan cemi'

takrir-i meşrühunu dahi merkum Hasan ve cahen tahakkik ve

.rp.egin ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı
yevm ve-1- 'işrin min Cemazi-yel- evvel lisene ehad tis'In ve mie'teyn ve elf

Mekrametlu Mesud Efendi

De'üvi Katibi Raif Efendi

Ahmed Tevfik Efendi Muhzır Başı Eyyüb Ağa ve Gayrihum

445

Degirmenlik

kazasına muzafe Dimiyo karyesinde mütemekkin

Rum milleti nisvanından şahs-i ta'rif-i şer'I
bint-i Papa Yanni kaza-i mezkürun de'üvi meclisine mahsus olan
şer'-i şerif-i
ezbüre de mütemekkin teb'a ve millet-i merküme'den iş bu ba'is-üs-sefcr
i muvacehesinde ikrar-ı tam ve takrir-i kelam
i'ta kılınan bir kıt'a 'ilmühaberde zikr ü beyan kılındığı üzere 'akd-ı

LCU\..ırn,u

atı-

mülk ve hakkım olup karye-i mezbürede vaki' Hacı Nikola'mn

ağrüs bir sak incir ve bir sak zeytun eşcarlan ki cem'an

iki sak mülk-i

ynden icab ve kabülı
.t-.ı müfsidde ve muvaza'adan

um Dimitri'ye

'ari gabn ve takrirden beri bey'-i bat-ı sahih-i

bey' ve temellük ve tesellüm eylediginde oldahi ber-vech-i

temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra
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ınezkfır iki yüz gurüşı müşteri-i merkum Dimitri yedinden tamamen
eyledim fi' ba'd eşcar-ı
aslen ve katen 'alaka ve medhalim kalmayup müşteri-i merküme
,terası ve hakk-ı sarfı olmuşdur
yehtar malik ve mutasarrıf olsun didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'I ma-

$/min Cemazi-yel- ahir lisene ehad ve tis'in ve mie'teyn ve elf ( 2

.a vaki' Degirmenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Kadomoni
sinde mütemekkin teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Yanni veled-

,iimezkfırun

de'üvi meclisine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i

ye-i mezbüre de mütemekkin
illet-i merküme'den

iş bu ba'Is-üs-sefer

Anastasi

veled-i

Hacı Yorgi

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp
i'ta kılınan bir kıt'a 'ilm Ü haberde zikr Ü beyan kılındığı üzere 'akd-ı atı- üz
ı:ı.

degin yedimde
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m olup karye-i mezbürede vaki' bir tarafdan Cirkaku veled-i
afdan Hacı Yorgi
enzil ve bir tarafdan tarik-i 'amm ile mahdüd tahtani bir bab ota ve

bir bab mülk-i menzilimi
hu çün tarafeynden icab ve kabülı havı ve şurüt-ı müfsidde ve

çr'ı ile sekiz yüz gurüşı merkum Anastasi'ye bey' ve temellük ve

'.inr ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkür
~} merkum Anastasi yedinden
n alız ve kabz eyledim fi' ba'd menzil-i mahdüd-ı mezkürda benim
~medhalim kalmayup müşteri-i
"n mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşô ve yehtar
ı.ın didikde gıb-et- tasdik-üş-

t+t.. taleb ketb olundı harare fi-l- yevm-üs- sabi'
s{ınve mie'teyn ve elf( 7 Cemazi-yel- ahir 1290)
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'işrin min Cemazi-yel

Degirmenlik

kazasına

~fıu.•..,ım-•"-"'-uı teb'a-i

muzafe

Omorfa (Omorfo)

nahiyesine

devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Hristofı

'~yi meclisine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i
ede mütemekkin teb'a ve millet-i merküme'den
cıpııs Yanni veled-i Papas Mihail muvacehesinde ikrar-ı tam ve takrir-i
ei'ta kılınan bir kıt'a 'ilmühaberde
:l.ğıüzere 'akd-ı ati- üz-zikrin sudünna degin yedimde müstakillen mülk
· mezbürede vaki' bir tarafdan
'stoğli menzili ve bir tarafdan Hacı Raşofe bint-i Salemo menzili ve bir
:rl5.üm Papas Yanni menzili ve taraf-ı rabi'<i
aµdüd tahtanı bir bah ota ve eşcar-ı müsmire ve gayr-ı müsmire ma'Iüm
.üştemilbir bab mülk menzilimi cemi'<i tevabi'
afeynden icab ve kabülı havi ve şurüt-ı müfsidde ve muvaza'adan 'arı
¢ri bey'-i bat-ı sahih-i şer'! ile dört yüz
Papas Yanni'ye bey' temellük ve tesellüm eylediginde oldahi ber-vech-i
emellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra
eblağ-ı mezkür dört yüz gurüşı müşteri-i merkum Papas Yanni yedinden
lyn alız ve kabz eyledim fi' ba'd menzil-i
ezkürda benim aslen ve katen 'alaka ve medhalim kalmayup müşteri-i
anni'nin mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı
yfe ma yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun didikde gıb-et- tasdik-üş-

fi-l- yevm-üs- samin 'işrin min Cemazi-yel- ahir lisene ehad ve tis'In ve
( 28 Cemazi-yel- ahir 1291)
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Degirmenlik

kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Aretyu

inde sakin iken bundan akdem vefat iden 'Osman bin Sava 'Abdullah'ın
beveyn kız karındaşları Penbe bint-i elmerkfun Sava

ile 1i ebeveyn kız

teveffa yı İbrahim'in sulbi kebir oğlı Hüseyin ve Hüseyin ve diger li ebeveyn
arı müteveffayı

Hasan'ın sulbi kebir oğlı Veli ve İbrahim münhasıre ve ba'de

merküme Penbe dahi vefat idüp veraseti sadriyye-i kebir oğlı
yin ve sadriyye-i kebire kızları Fatma ve ümm Gülsüm olan Mustafa ve diger
si müteveffa-ı

Hasan'ın firaşından hasl sadriyye-i kebire kızı' Ayşe
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ümidleri ha hükm-ül-münasıhet-ül-

şer'iyye

beş sehmden

sehmden yigirmi sehmi merkumun Hüseyin
sekiz sehmi uht-ı ibn-i merkum Hüseyin'e ve dört sehmden cem'an
atma ve ümm Gülsüm ve 'Ayşe'ye
onra verese-i merkümundan ah-ı ibn-i merküman Hüseyin Veli uht-ı
şeyin ve zat-ı ma'rifeler merküman Fatma ve ümm Gülsüm
gire oldukları halde kaza-i mezkG.run de'avi meclisine mahsus olan
~i şer'-i şerif-i enverde karye-i mezbürede
devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden iş bu ba'is-üs-sefer

Yorgi veled-i

biri ikrar-I tam ve takrir-i kelam idüp canib-i şer'e i'ta
haberde zikr ü beyan kılındığı üzere karye-i mezbürede vaki' bir
ed menzili ve iki tarafdan Cirkaku veled-i Loizi menzili ve taraf-ı
ile mahdüd tahtanı bir bah ota ve bir mikdar havlı ve sair müştemillat
mülk-i menzil mevrGsımız müteveffa ı merkum
.tında eda olunan yedinde müstakillen mal ve mülki olup ba'd vefata her
yre mevrGs olmağla 'akd-ı atiü'z-zikrin
]?izimle hazırın merkumun Hüseyin ve merküman Fatma ve ümm Gülsüm
rimizin menzil-i mahdüd-ı mezkürda olan bir tashih-i mezkür
lım hisse-i şüyi'amızı tarafeynden icab ve kabülı havı ve şurüt-ı müfsidde
arigabn ve takrirden beri bey'-i bat-ı sahih-i
otuz yedi gurüşı bizimle hazırın merkumun Hüseyin ile merkümen Fatma

e 'Ayşe den her birimiz merkum Yorgi'ye bey' ve temlik
igimizde oldahi ber-vech-i muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz
gen sonra semeni olan meblağ-I mezkür iki yüz otuz yedi
eri-i merkum Yorgi yedinden tamamen ve kamilen alız ve kabz idüp
-ül- husus iktisam eyledik fi' ba'd menzil-i mahdüd-ı mezkürun
mezkfu otuz sehm hisse-i şayi'asında bizimle sagirün-ı merkumun merkumun
kumun Fatma ve ümm Gülsüm ve 'Ayşe den her birimizin aslen ve katen
edhalimuz kalmayup müşteri-i merkum Yorgi'nin mülk-i müşterası ve hakk-ı
keyfe ma yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun
lb-et- tasdik-üş- şer'I merkumun sadr olan cemi'<i kelamat-ı meşrGhasının
e,._w.ııuıı

Hüseyin ve merkumun Fatma ve ümm Gülsüm ve 'Ayşe

merkum Yorgi ve cahen tahakkük şifaen ve tasdik itmegin ma- vaka' bi-t
harare fı-1- yevm-üs- salis min
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evvel lisene ehad tis'In ve mie'teyn ve elf ( 13 Cemazi-yel- evvel

~ vaki' Degirmenlik kazasına mülhak Lefke nahiyesine tabi' Aya Yorgi
devlet-i 'aliyyenin

Rum milletinden Pana-i veled-i Yanni

fıs olan otada ma'kCı.d ve meclis-i şer'-i şerif-i enverde karye-i mezbüre de
ave millet-i merküme nisvanından şahs-i ta'rif-i şer'i ile
~'is-ül-rakime Teğodosi bint-i Ahnori muvacehesinde ikrar-ı tam ve takrir-i
7işer'e

r

i'ta kılınan bir kıt'a 'ilmühaberde zikr

l'ce.'akd-ıati- üz-zikrin sudürına degin yedimde müstakillen mülk ve hakkım
z:bfırede vaki' bir tarafdan Toğli veled-i Ebgeri menzili
Hacı Reyhani bin Hacı Bayram Ağa menzili ve bir tarafdan ve taraf-ı rabi'»
le mahdüd tahtanı bir bab ota ve bir mikdar havlı-ı
ir bab mülk menzilimi zikr olunan havlı derununda mağrüs bir sak bir sak
on beş sak tut eşcarı ve dört sak limon
dib incir eşcarı ve altı sak harup eşcarı ve yine Vavatesina nam mahallde
harub eşcan ki
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mülk eşcarlarımı tamamıyle mayeştamilhu
u.ı,:nuu..., ve

çün tarafeynden icab ve

muvaza'adan 'arı gabn ve takrir

~a.11111-1şer'I

ve safka-i vahide ile iki bin gurüşı merkGm Teğodosi'ye

ıı;;uıı::,ıııuı;;
L'-'111'-'Hu.l\.. ve

oldahi ber-vech-i

tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni olan

müşteri-i merkum Teğodosi yedinden tamamen
eyledim fi' ba'd menzil-i mahdüd-ı mezkur ile zikrleri mürur iden
;;,ı..;,uua

benim aslen ve katen 'alaka

lrrı,:;1v11n

müşteri-i merkGm Teğodosi'nin mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı

ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun didikde gıb-etbi-t- taleb ketb olundı harare fı-1- yevm ve-1- 'işrin min Receb
ve mi'eteyen ve elf ( 22 Receb-ül ferd 1291)

vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Omorfa (Omorfo) nahiyesine
karyesinde mütemekkin teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milleti nisvanından

'arrefe Mariya bint-i Sağri kaza-i mezkürun de'üvi meclisine mahsus olan atada
clis-i şer'-i şerif-i enverde karye-i
de mütemekkin teb'a ve millet-i merkümeden iş bu ba'isü's- sefer Kostanti
inu muvacehesinde ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp canib-i
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kıt'a 'ilm ü haberde zikr-i beyan kılındığı üzere 'akd-ı ati- üz-zikrin
e müstakillen mülk ve hakkım olup
vaki' bir tarafdan Berdobaba veled-i Yanni Bağçesi ve bir tarafdan
ye bir tarafdan Yanni veled-i Kostanti Bağçesi ve tarafdan rabi'-i tarik-i

müsmire ve gayr-ı müsmire tahminen bir evlek mikdarı mülk bağçemi
lhu çün tarafeynden icab ve kabülı havi ve şurüt-ı
aza'adan 'arı gabn ve takrir den beri bey'-i bat-ı sahih-i şer'I ile dört yüz
ôstanti'ye bey' ve temlik ve teslim eylediginde
muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden
blağ-ı mezkur dört yüz elli gurüşı müşteri-i merkum
n tamamen ve kamilen alız ve kabz eyledim fi' ba'd bağçe-i mahdüd-ı
J@n ve katen 'alaka ve medhalim kalmayup müşteri-i merkum
'\lk-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar malik ve
ikde gıb-et- tasdik-üş- şer'I ma- vaka' bi-t- taleb
fll'e fi-I- yevm-üs- samin 'işrin min Cemazi-yel- evvel lisene ehad ve tis'In
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i' Degirmenlik kazasına mülhak Omorfa (Omorfo) nahiyesine muzafe
,alisinden Hüseyin bin 'Ali kaza-i mezkünın de'üvi meclisine mahsus

e-meclis-i şer'-i şerif-i enverde karye-i mezbüre de mütemekkin teb'a
milletinden bü'Is-üs-sefer Toğli veled-i Yanni Petro muvacehesinde
2.ikelam idüp canib-i şer'e i'ta kılınan bir kıt'a 'ilm Ü haberde zikr-i
mezbürede vaki' Karlı dağ
nubu'

idüp islam salısı tezmininden

nefsinden

mülk-i harkına

rna-i carinin beher on beş günde bir sa'at
atı- üz-zikrin sudürına degin yedimde müstakillen mülk ve hakkım

tarafeynden

icab ve kabülı havı ve şurüt-ı müfsidde ve

bey' ve temlik ve teslim eylediginde oldahi ber-vech-i muharrer
ve kabz ve kabul eyledikden sonra
mezkur bin tokuz yüz gurüşı müşteri-i merkum Toğli yedinden
ve kabz eyledim fi' ba'd salif-üz-zikr bir sa'at
aslen ve katen 'alaka ve medhalim kalmayup müşteri-i merkum
üşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar
olsun didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'i ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı
ve-1- 'işrin min şehr-i Receb
ve tis'In ve mi'eteyen ve elf ( 22 Receb ül-ferd 1291)
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Degirmenlik kazasına muzafe Paşa karyesinde mütemekkin iken
teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Ebgeri veled-i
veraseti teb'a ve millet-i merkfuneden zevce-i metrukesi Eleni
oğulları Kostanti ve Vasili
kızı Maryo'ya münhasıre olduğı 'ind-eş- şer'ül- enverde zahir ve

mezbürede

vaki'

kürsi-i

livası

mahallesinde mütemekkin Fransa
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bulunan

mahrüsa-i

Lefkoşa

tercümanı iş bu ba'is-ül- 'allam Hacı Esbelyanu veled-i Nadar kaza-i

şer'-i şerif-i enverde müteveffa yı merkumun tereke-i
az'-ı yedi mütehakkık
s zevce-i mezbüre Eleni bint-i Yanni muvacehesinde müteveffa yı

heblavnenin bin iki yüz seksen tokuz senesi eylülünün on birinci günü
ma'Iüm
tamkalı mantukunca malımdan ve yedimden on bir 'aded yüzlük
gurüş ikraz
ba'de-1- şahadet ve münezzeh olacak hakkım olup meblağ-ı mezbün

.-ül- zikr ..... ( siliktir) 'aded yüzlük mecidiye altun ve on üç gurüş
tereke-i vakfiyesinden bana hala
mezbüret-ül- elhisane olunmak muradımdır deyü hal-ı takririne
ezbürı ibra ve iraesiyle
ses sual zevc-i merküme Eleni dahi cevabında müteveffayı merkümunun

Kostanti ve Vasili ve Mariyo'nun tesviye-i umürlarına olmağla bi-1-

-I

merkumun ber-vech-i muharrer müdde'üsını inkar itmekle müdde'i-i

yanu her- minval-i muharrer müddea'sını
'asına tevkifen her biri ba- varaka-i mesture mahallat-ı mezbüreden Paşa

ümeden Panaku veled-i Tohorinidi veled-i Hacı Gavrili ve Hacı Kostanti
J\ya Sava mahallesi ahalisinden
yded-i Katri ve Hristoğli veled-i Toma ve Hristofi veled-i Yorgi'den evvela

.~ada iddikleri ihbar olunan mar-ül- zikr Paşa mahallesi ahalisinden ve teb'a

Aya Sava mahallesi ahalisinden ve kezalik teb'a ve millet-i merkümeden
Mihail şahadetleriyle bi-l- muvacehe teslim-i
isbat mevcubunca salif-üz-zikr on bir 'aded yüzlük mecidiye altun ve on üç
ve bi-1- vekaye
457

üteveffa yı merkumun tereke ve istidane olmak üzere müdde'i- i

iye merküme Eleni'ye tebeyyün-i şer'I olunduğı tescil ve huzür-ı

· Receb-ül- ferd lisene ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 26 Receb-

Degirmenlik

kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Yukarı

ütemekkinlerinden her biri teb'a-i devlet-i 'aliyyenin
en Dimitri veled-i Haralambu ve Ristiyo bint-i Haralambu kaza-i mezkürun
mahsus olan otada
eclis-i şer'-i şerif-i enverde ve cezire-i mezbürede vaki' kürsi-i livası bulunan
şa mahallatındarı 'Arab Ahmed Paşa mahallesinde mütemekkin teb'a-i
iyyenin Ermeni milletinden iş bu ba'is-üs-sefer Mardirosi Ağa veled-i Ağub
her biri ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp canib-i şer'e
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'a 'ilm ü haberde zikr ü beyan kılındığı üzere 'akd-ı ati- üz-zikrin
de müştereken ve münasıfeten mülk
arye-i mezbürede vaki' bir tarafdan Mihail bint-i Loizi menzili ve bir
Hacı Yorgi menzili ve bir tarafdan Eleniko bint-i
araf-ı rabi'<i tarik-i 'anım ile mahdüd tahtanı iki bab ota ve bir dönüm
mil bir bab mülk menzilimizi
e>levahıkıyle'

tarafeynden icab ve kabülı havi ve şurüt-ı müfsidde ve

n.ve takrirden beri bey'-i bat-ı sahih-i
şyyüz gurüşı merkum Mardirosi Ağa'ya bey' ve temlik ve şayi'an teslim
iiber-vech-i muharrer iştira ve temellük
ı:ıbz ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkur iki bin beş
merküm Mardirosi Ağa yedinden tamamen ve kamilen
dim fi' ba'd menzil-i mahdüd-ı mezkürda benim aslen ve katen 'alaka ve
inüşteri-i merkum Mardirosi Ağa'nın

şı-ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf
t-mtasdik-üş- şer'i ma- vaka' bi-t- taleb
are fi-l- yevm-üs- tasi' min şehr-i Receb-ül- ferd lisene ehad ve tis'In ve

/.
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kürsi-i livası bulunan mahrüsa-i Lefkoşa mahallatından
qıfı;,n,ııııuı;,ıı

Cami'-i

Hadice Kadın bint-i Elhaç Mustafa

atı bey'-i takrir-i i'tası hüccete vekil olduğı zat-ı mezbüreyi bi-

Paşa mahallesi ahalisinden Mustafa bin Elhaç Mehmed 'Ali ve Hasan
neler şahadetleriyle vech-i
olan mezbüre

Hadice

Kadının

zevc-i idahili Elhaç

'Ali

Efendi

ine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i enverde kaza-i

esinde mütemekkin teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milleti nisvanından
mu'arrefe iş bü ba'is-ül- rakime Erini
iffiuvacehesinde ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp canib-i şer'e i'ta kılınan
'.ele zikr Ü beyan
akd-ı atı- üz-zikrin sudürına degin müvekkilem mezbüre Hadice Kadın'ın
malı ve mülki olup
e vaki' bir tarafdan Nikolaci veled-i Yorgi menzili ve bir tarafdan Antoni

i menzili ve bir tarafdan müşteriye-i
enci menzili ve bir taraf-ı rabi'<i tarik-i 'amm

ile mahdüd önlerinin

ahtanı üç bab ota ve eşcar-ı müsmire gayr-ı müsmire
lıa.vlı yı müştemil bir bab mülk-i menzil cemi-i tevabi'

ve levahıkıyle

ye kabülı havı ve şurüt-ı müfsidde ve muvaza'adan
tajcrırden beri bey'-i bat-ı sahih-i şer'l ile iki bin gurüşı merküme Erini'ye bi
ytemlık ve teslim eylediginde
vech-i muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden
lan meblağ-ı mezkur iki bin gurüşı müşteriye-i
Erini yedinden tamamen ve kamilen alız ve kabz idüp müvekkilem merküme
'a der ve teslim eyleim fi' ba'd menzil-i mahdüd-ı mezkürda
lem merkümenin

aslen ve katen 'alaka ve medhalim kalmayup müşteriye-i

ini'nin mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa
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olsun didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'i ma- vaka' bi-t- taleb

ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 22 Receb-ül- ferd 1291)

Degirmenlik

kazasına muzafe Dimiyo karyesinde mütemekkin

in Rum milletinden Antoni veled-i Yasufi kaza-i mezkürun
olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i enverde teb'a ve
bu ba'is-üs-sefer İstavrinu Sava muvacehesinde
takrir-i kelam idüp canib-i şer'e i'ta kılınan bir kıt'a 'ilm Ü haberde

'akd-ı atı- üz-zikrin sudürına
istakillen mülk ve hakkım olup karye-i mezbürede vaki' bir tarafdan
ınenzili ve bir tarafdan mutasarrıf olduğım mülk
arafdan tarik-i 'a.mm ile mahdüd tahtanı bir bab ota ve eşcar-ı müsmire ve
ir mikdar havlı yı müştemil bir bab
zi cemi'<i tevabi' ve levahıkıyle tarafeynden icab ve kabülı havı ve şurüt-ı
a'adan 'arı gabn ve takrirden beri bey'-i
ile üç yüz gurüşı merkum İstavrinu'ya bey' ve temlik ve şayi'an teslim
ber-vech-i muharrer iştira ve temellük ve
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kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkur üç yüz gurüşı
yedinden tamamen ve kamilen
im fi' ba'd menzil-i mahdüd-ı mezkürda benim aslen ve katen 'alaka ve
.p;müşteri-i merkum İstavrinu'nun
ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf
tasdik-üş- şer'I ma- vaka'
vıu.uuı

harare fi-l- yevm-üs- sadis ve-1- 'işrin min şehr-i Receb-ül- ferd

mie'teyn ve elf ( 26 Receb-ül- ferd

Degirmenlik kazasına muzafe İstiromal karyesinde mütemekkin
V\TPmn

Rum milleti nisvanından şahs-i ta'rif-i şer'I ile mu'arrefe

Yorgi kaza-i mezkürun de'avi meclisine mahsus olan otada ma'küd ve
enverde karye-i mezbürede mütemekkin teb'a
iş bu bü'is-üs-sefer Nikola veled-i Toğli muvacehesinde ikrar-ı
idüp canib-i şer'e i'ta kılınan bir kıt'a 'ilm
ü beyan kılındığı üzere 'akd-ı atı- üz-zikrin sudürına degin yedimde
ve hakkım olup karye-i mezbürede vaki' bir tarafdan müşteri-i
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ve bir tarafdan Nikola veled-i Yorgi menzili ve iki tarafdan malına
ndü menzilim ile mahdüd tahtanı bir bôb ota ve ma'Iüm
havlı yı müştemil bir bah mülk menzilimi tamamıyle mayeştamilhu
kabülı havi ve şurüt-ı müfsidde ve muvaza'adan 'arı
eri bey' -i bat-ı sahih-i şer'i ile bin iki yüz gurüşı merkum Nikola'ya
eyledigimde oldahi ber-vech-i muharrer iştira ve temellük
ye kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkur bin iki yüz
Nikola yedinden tamamen ve kamilen alız ve kabz eyledim
düd-ı mezkürda benim aslen ve katen 'alaka ve medhalim kalmayup
mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur
malik ve mutasarrıf olsun didikde gıb-et-m tasdik-üş- şer'i bi-t-

Receb-ül- ferd lisene ehad ve tis'in ve mie'teyn ve elf ( 26 Receb-
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Degirmenlik

kazasına

muzafe

Büyük Kaymaklı

karyesinde

i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Kasab Antoni veled-i Hacı Zaharya
n de'üvi meclisine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i
emah kazası ahalisinden olan
efkoşa mahallatından

Korkud Efendi mahallesinde müteeccilen

sakin olan

ahkeme mahzarı iş bu ba'is-ül- vesika Eyyüb
eyin mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp merkum Eyyüb Ağa'ya
r'ıyyiden zimmetimde vacib-ül- eda ve lazım-ül- kaza
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deynim olmağın canib-i şer'e i'ta kılınan bir kıt'a 'ilmühaberde zikr ü beyan
dimde müstakillen mülk
karye-i mezbürede vaki' bir tarafdan Nikolaci veled-i Mihail menzili ve bir

mutasarrıf olduğım mülk menzilim taraf-ı rabi'vi tarik-i 'a.mm ile mahdüd

teriyle tahtanı beş bab ota
ir mikdar havlı yı müştemil bir bab mülk menzilimi meblağ-ı mezbür
pµ.tarih-i vesikadan bir sene tamamına degin bey-i bi-l- vefa
fun Eyyüb Ağa'ya bey' ve ba'de-l- tahliye teslim eylediginde oldahi ber

ra ve teslim ve kabz ve kabul eyledi didikde

"ş.. şer'! merküm Antoni meclis-i ma'küd-ı mezkürda

dayin-i merküm

nda ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp bey' -i
.tele rehn hükmünde olmağla icl-i mezkur hulülunda deyn-i meblağ-ı
P fekk-i rehn-i mütemekkin olmaz ise menzil-i

µ:fı semen-i misille ahire bey' ve kabz-ı semene ve makbüzundan deyn-i
tifaya ve fazla kalur ise bana
ar mütevakıf olduğım umurun küllisine külli-i 'uzletin faanet vekil-i
ve inkırazdan masun ve celb-i
meşrut vekalet-i devriye-i- sahihe-i şer'I ile merkum Eyyüb Ağa'ya
enaib-i menab nasb ve ta'yin eyledim
i ber- minval muharrer vekalet-i merkümeyi kabul ve hidmet Iüzımesini
~ya ta'ahhüd ve iltizam itmegin ma- vaka' bi-t- taleb
Harare fı-1- yevm Sali 'aşere min şehr-i Receb-ül- ferd ehad ve tis'In ve
13 Receb-ül- ferd 1291)
De'avi Katibi Raif Efendi

Mahkeme Katibi Raif Efendi

A' zadan Panaku Ağa A' zadan Yakomonu Ağa ve Gayrihum
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Degirmenlik kazasına muzafe İstiromal karyesinde mütemekkin
enin Rum milletinden Mihail veled-i Hacı Yanni
de'avi meclisine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i
bu.rede mütemekkin teb'a ve millet-i
bu ba'is-üs-sefer

Nikola veled-i Dimitri muvacehesinde ikrar-ı tam ve

haberde zikr ü beyan kılındığı üzere 'akd-ı atı- üz-zikrin sudürına degin

mezbürede vaki'

Zino menzili ve bir tarafdan mutasarrıf olduğum

ile mahdüd tahtanı iki bab otayı havı mülk menzilimi mayeştamilhu
ab ve kabülı
müfsidde ve muvaza'adan
üşı

'arı gabn ve takrirden beri bey'-i bat-ı sahih-i

merkum Hacı Nikola'ya

ve teslim eyledigimde oldahi ber-vech-i muharrer iştira ve temellük ve
kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı
gurüşı merkum
lHvHL..H-ı

Hacı Nikola yedinden tamamen ve kamilen alız ve kabz

mahdüd-ı mezkürda
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'alaka ve medhalim kalmayup müşteri-i merkum
ıı=-

ı

Hacı Nikola'nın

sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa

mutasarrıf olsun didikde gıb-et-m tasdik-üş- şcri bi-t- taleb ketb

Receb-ül- ferd lisene ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf (7 Receb-ül-

Degirmenlik kazasına muzafe İstiromal karyesinde mütemekkin
liyyenin Rum milletinden Mihail veled-i Hacı Yanni
de'üvi meclisine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i

ride mütemekkin teb'a ve millet-i merkümeden iş bu bü'is-üs-sefer Hacı
imitri muvacehesinde ikrar-ı tam ve takrir-i
canib-i şer'e i'ta kılınan bir kıt'a 'ilm

Ü

haberde zikr

Ü

beyan kılındığı üzere

de sıren emval ve hakkım olup karye-i mezbürede vaki' bir tarafdan Hacı
Zino menzili ve bir tarafdan mutasarrıf olduğum mülk
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fdan tarik-i 'anım ile mahdüd ve tahminen yarım evlek mikdarı mülk-ı

ınuvaza'adan 'arı gabn ve takrirden beri bey'-i bat-ı sahih-i şer'I ile yüz

teslim eyledigimde oldahi ber-vech-i muharrer iştira ve temellük ve
:bul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı
üşı

müşteri-i merkum Hacı Nikola yedinden tamamen ve kamilen alız

'd 'arsa-i mahdüd-ı
aslen ve katen 'alaka ve medhalim kalmayup müşteri-i merkum Hacı
·şterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur
yehtar malik ve mutasarrıf olsun didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'I bi-t-

in işrin min Receb-ül- ferd lisene ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 8
l:
I

!

'

I

Degirmenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Enkomi
ı;:mekkinteb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Vasilyo bint-i
468

de'üvi meclisine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i

ve millet-i merkümeden

iş bu ba'Js-üs-sefer Dimitri veled-i

tam ve takrir-i kelam idüp canib-i
ıt'a 'ilmühaberde

zikr ü beyan kılındığı üzere 'akd-ı atı- üz-zikrin

µ!ikkım olup karye-i mezbürede vaki' bir tarafdan Yanni veled-i Hacı
arafdan Harfuna bint-i Hacı
iki tarafdan tarik-i 'amm ile mahdüd tahtanı bir bab ota ve bir mikdar

icab ve kabülı havı şurüt-ı müfsidde

ve

ve takrirden beri
·)şer'ı ile iki yüz gurüşı merkum Dimitri'ye bey' ve temlik ve teslim
r-vech-i muharrer iştira
ellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkur

i merkum Dimitri yedinden tamamen ve
~bz eyledim fi' ba'd 'menzil-i mahdüd-ı mezkürda benim aslen ve katen
::ı.l111ayup müşteri-i merkum

d müşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar malik ve
de gıb-et- tasdik-üşyevm-üs- samin 'aşere min şehr-i Şaban-ül-

( 18 Şaban-ül- mükerrem 1291)
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~i'

Degirmenlik

kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Panaya

inden teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden

i. Hacı Mihail kaza-i mezkürun de'avi meclisine mahsus olan otada
:ç'-i şerif-i enverde karye-imezkürede
b'a ve millet-i merkümeden

iş bu ba'is-ül- rakime Yanni veled-i

esinde ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp canib-i şer'e i'ta
.ilm

ü

haberde zikr

ü

beyan kılındığı üzere 'akd-ı atı- üz-zikrin sudürına

akillen mülk ve hakkım olup karye-i
·;., bir tarafdan Hace Hadisne bint-i Yanni menzili ve bir tarafdan ve iki
glduğum mülk menzilim ile
J;,ir bab ota bir evlek mikdarı havlısı müştemil bir bab mülk menzilimi ve
ıJhu deynimi tarafeynden icab ve kabülı
'fsidde ve muvaza'adan

'arı gabn ve takrirden beri bey'-i

bat-ı sahih-i şer'I

gurüşı merkum Yanni 'ye
teslim eyledigimde oldahi ber-vech-i muharrer iştira ve temellük ve
kabul eyledikden sonra semeni olan

470

yüz yigirmi gurüşı müşteri-i merküm

Yanni yedinden tamamen

kalmayup müşteri-i

merkum

ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe
ve mutasarrıf olsun didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'I ma- vaka' fı't-

mükerrem lisene ehad tis'In ve mie'teyn ve elf ( 3 Şaban-ül-

-·-····-·-·-·····-···

Degirmenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Panaya
teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden
-i Hacı Mihail kaza-i mezkürun de'üvi meclisine mahsus olan otada
er'-i şerif-i enverde karye-i mezbürede mütemekkin
merki'ımeden iş bu ba'is-ül- rakime Yanni veled-i Haralambu
tam ve takrir-i kelam idüp canib-i şer'e i'ta kılınan

471

zikr

ü

beyan kılındığı üzere 'akd-ı atı- üz-zikrin sudürına degin

hakkım olup karye-i mezbürede vaki' bir tarafdan
mutasarrıf olduğım menzilimin ve iki tarafdan tarik-i 'funın ile
bir evlek mikdarı havlı bir bah
ıyle mayeştamilhu çün tarafeynden icab ve kabülı havı şurüt-ı
ve gabn ve takrirden beri bey' -i bat-ı
yüz elli gurüşı merkum Yanni 'ye bey' ve temellük ve tesellüm
muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz
semeni olan meblağ-ı mezkur tokuz yüz elli gurüşı müşteri-i
tamamen ve kamilen alız ve kabz
mahdüd-ı mezkürda benim aslen ve katen 'alaka ve medhalim
Pavli'nin mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur
vP.htilr

malik ve mutasarrıf olsun didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'! ma

harare fı-1- yevm-üs- sanı 'işrin min şehr-i
ehad tis'In ve mie'teyn ve elf ( 22 Şaban-ül- mükerrem 1291)

Degirmenlik kazasına muzafe Angasdina (Angastina) karyesinde
'aliyyenin Rum milletinden Yorgi veled-i Pavli kaza-i mezkürun
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i.' Degirmenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Aşağı Panaya
nteb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Hacı Toğli veled-i Yorgi

isine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i enverde karye
in teb'a ve millet-i merkümeden iş bil ba'is-üs-sefer Toğori
vacehesinde ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp canib-i şer'e i'ta kılınan
y.zikr ü beyan kılındığı üzere 'akd-ı ati- üz-zikrin
.iınde müstakillen mülk ve hakkım olup karye-i mezbürede vaki' bir
fiLoizi menzili ve bir tarafdan müşteri-i merkum
bir tarafdan Hacı Toğori veled-i Hacı Sava menzili ve taraf-ı rabi'<i
d-fevkani bir bab ota ve tahtanı bir bab ota ve bir mikdar
ir bab mülk menzilimi tamamıyle mayeştamilhu çün tarafeynden icab
üfsidde ve muvaza' adan
beri bey'-i bat-ı sahih-i şer'I ile bin gurüşı merkum Lefkorim'e

sonra semeni olan meblağ-ı mezkur bin gurüşı müşteri Toğori
.l.\ca11111ı:;11

alız ve kabz eyledim fi'

mezkürda benim aslen ve katen 'alaka ve medhalim kalmayup
mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur
malik ve mutasarrıf olsun didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'i ma
harare fi-I- yevm-üs- salis ve tis'in
Cemazi-yel- ahir lisene ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 23
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ırn.uun..

kazasına muzafe Seri karyesinde mütemekkin teb'a-i

milletinden Hristoğli veled-i Nikola kaza-i mezkürun de'üvi

is-i şer'-i şerif-i enverde kaza-i mezküre muzafe İstiromal karyesinde
l.et-i merkümeden iş bu ba'Js-üs-sefer Mihail veled-i Hacı
ikrar-I tam ve takrir-i kelam idüp merkum Mihaili cihet-i deyn-i
'b-ül- eda ve Iazım-ül- kaza altun gurüş deynim olmağın canib-i
ıt'a 'ilm

ü

haberde zikr

ü

beyan kılındığı üzere karye-i mezbürede

veled-i Hristoğli menzili ve bir tarafdan Yorgi veled-i Cirkaku
dan Yanni veled-i Beno menzili ve taraf-ı rabi'-i tarik-i 'anım ile
irmeleriyle tahtanı dört bab ota ve bir mikdar havlı yı müştemil
imi meblağ-ı mezbür mukabelesinde iş bu tarih-i kitabda bir seneye
riki üzere merkum Mihaili'ye bey' ve tesellüm eylediginde ol
arrer iştira ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledi didikde gıb-et- tasdik
ğli'ye yine meclis-i ma'küd-ı mezkürde ve ibn-i
uvacehesinde ikrar-I tam ve takrir-i kelam idüp bey' -i mezkur
olmağla icl-i mezkur hulülunda deyn-i meblağ-ı mezkur eda

475

mümkün olmaz ise menzil-i mahdüd-ı mezkürı semen-i misilliyle
ve makbüzundan deyn-i menkurımı alız ve istifa'ya
anlar mütevakıf olduğı umürun küllisine ve külli-i 'uzletin vekil-i

ı;;;.l\..aıı;;;L-ı

devriyye-i sahihe-i şer'iyye ile merkum Mihaili tarafından

eyledim didikde oldahi
merkümeyi kabul ve hidmet lazımesini kema- yenbagi edaya
ma- vaka' bi+ taleb ketb olundı harare fi-I
Receb-ül- ferd lisene ehad ve tis'in ve mie'teyn ve elf ( 12
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Degirmenlik kazasına muzafe nefs-i Degirmenlik karyesi
le mahallesinde mütemekkin teb'a-i devlet-i
Luka veled-i Androniko kaza-i mezkürun de'avi meclisine

enverde kaza-i mezküre muzafe Kaymaklı karyesinde mütemekkin
eden iş bu ba'is-ül- vesika
ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp merkum

f:.. eda ve lazım-ül- kaza toksan iki 'aded beyaz beşlik deynim olmağın
ii beyan kılındığı üzere mahalle-i mezbürede vaki' bir tarafdan Hacı

Yakumi Bağçesi ve bir tarafdan

i:rni

Bağçesi ve bir tarafdan hark ve taraf-ı rabi'-i tarik-i 'amm ile

· ·e ve gayr-ı müsmireli tahtanı bir evlek
i tamamıyle mayeştamilhu çün meblağ-ı mezkur mukabelesinde iş bu
.e tamamına degin bey'-i bi-1- vefa
Kostanti'ye bey' ve teslim eylediginde oldahi ber-vech-i muharrer
ve kabul eyledikde gıb-et- tasdik
Luka'ya meclis-i ma'küd-ı mezkürda dayin-i merkum Kostantino
tam ve takrir-i kelam idüp bey'-i mezkur
iel-i mezkur hulülunda deyn-i meblağ-I mezkur eda olunmayup fekk-i

e bağçe-i mahdüd-ı
isilliyle ahire bey' ve kabzı semene ve makbüzundan deyn-i mezkürımı

Undan mütevakıf olduğı umurun küllisine külli-i 'uzletin faanet vekil

.'akd-ı rehinde meşrut vekalet-i devriyye-i sahihe-i şer'iyye ile merkum
vekil ve naib-i
eyledim didikde oldahi ber- minval-i muharrer vekalet-i merkümeyi
~~rn,.ıuu

kema- yenbagi edaya
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itmegin ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı harare fı-1- yevm-üs- salis

ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 13 Şaban-ül mükerrem 1291)

i' kürsi-i livası bulunan mahrüsa-i Lefkoşa mahallatından Aya Antoni
in teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Hacı Mihail veled-i

ın de'avi meclisine mahsus olan atada ma'küd meclis-i şer'-i şerif-i
üre de mütemekkin
ından iş bu ba'is-ül- hakim Ankalidi veled-i Yorgi muvacehesinde

'a 'ilm ü haberde zikr ü beyan kılındığı üzere 'akd-ı atı- üz-zikrin

im olup kaza-i mezbüre muzafe Kaymaklı karyesinde vaki' bir tarafdan
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i.li ve bir tarafdan Praşkava bint-i Hacı Antoni menzili ve taraf-ı rabi-i

ota ve bir mikdarı havlı- yı müştemil bir bab mülk

ve kabülı havı ve şurüt-ı müfsidde ve muvaza'adan 'arı gabn ve

urüşı merkum Ankalidi'ye bey' ve temellük ve tesellüm eylediginde
eriştirô ve temellük
z.ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkur on beş

µalız ve kabz eyledim fi' ba'd menzil-i mahdüd-ı mezkürda benim

merkum Ankalidi'nin mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur
malik ve mutasarrıf olsun
µıcn.."7u.'?-

şer't ma- vaka' bi+ taleb ketb olundı harare fi-I- yevm-üs

mükerrem lisene ehad tis'in ve mie'teyn ve elf ( 19 Şaban-

479

·' Degirmenlik kazasına muzafe Analyonda karyesi ahalisinden Derviş
rnezkürun de' avı meclisine mahsus
.e. meclis-i şer'-i şerif-i eneverde Kadalyonda (Katalyonda) karyesinde
:t>wesininmaşrüt vakfın mütevellisi olup galle-i vakfın
"şına ber- mücib-i şer'-i vakıfkıbel-i

şer'den ma'zun olan iş bu ba'is-ül

Mulla Salih mahzarında ikrar-I tam ve takrir-i kelam
kılınan bir kıt'a 'ilmühaberde zikr ü beyan kılındığı üzere 'akd-ı atı
yedimde mülk ve hakkım
hudüdı dahilinde 'Ali bin 'Abdullah Tarlasında mağrüs bir sak ve
ekle ma'rüf mevzide ma'Iüm ve bir sak
ytun eşcarları tarafeynden icab ve kabülı havı ve şurüt-ı müfsidde ve
ye takrirden beri bey'i bat-ı

't-i şerif mezkur vakıf için mütevelli-i mezbür Muna Ahmed şems-ül
ihbar zahir olan altı yüz gurüşı bey' ve tesellüm
er-vech-i muharrer bi-t- tevliye iştira ve tesellüm ve kabz ve kabul
-1 mezkur

altı yüz gurüşı galle-i vakf

ere mütevelli-i mezbür Muna Ahmed yedinden tamamen ve kamilen
'.de-I-yevm zikrolunan zeytun eşcarları
olup benim aslen ve katen 'alaka ve medhalim kalmamışdır misali
un.un..uv

gıb-et- tasdik

taleb ketb olundı harare fı-1- yevm-ül- tasi' 'aşere min şehr-i
ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 19 Şaban-ül- mükerrem 1291)
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'>Degirmenlik

kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Panaya

h'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Toğli veled-i Dimitri

i meclisine mahsus olan atada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i
de. mütemekkin teb'a ve millet-i
led-iHacı Gavrili muvacehesinde ikrar-ı tarn ve takrir-i kelam idüp
!'kıt'a 'ilmühaberde
üzere karye-i mezbürede vaki' bir tarafdan Hacı Marfı ve bint-i

tarik-i 'arnrn ile mahdüd derununda kain bir 'aded tahas kazanı
7ıma'lürnesiyle

bir came duran

ğirmeni atık hisse i'tibarıyle nısf-ı hisse-i şayi'ası tarafından icab ve
ve muvaza' adan 'arı gabn
bat-ı sahih-i şer'I ile tokuz yüz gurüşı merkum Haralarnbu'ya
eyledikde oldahi ber-vech-i
ve şayi'an tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni
yüz gurüşı müşteri-i merkum
tamamen ve karnilen alız ve kabz eyledim fi' ba'd mezkur esbabın
aslen ve katen 'alaka ve medhalim

481

şteri-i merküm Haralambu'nun

mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur

~htar malik ve mutasarrıf olsun didikde gıb-et- tasdik

482

't1Degirınenlik

kazasına muzafe Dimiyo karyesinde mütemekkin iken

¢b'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden
o veled-i Atmık'ın her biri veraseti teb'a ve millet-i merkfuneden
bint-i Loizi ile sulbi kebir oğlıları
bi' sagir oğlı İlya ve sulbi sagire kızları Praşuka ve Maryo Eleni ve

e mütehakkık oldukdan sonra müteveffa yı merkumun dayinlerinden
si-i livası bulunan mahrüsa-i
dan Ayakiryanu mahallesinde mütemekkin Yunan Devleti vekalet-i

1- 'allam Nikolaci veled-i Tohari
cle'avı meclisine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i

erese vaz'-ı yedi mütehakkık olan verese-i merkfunundan mu'arrefet-ül
·eMarko ve bint-i Yanni muvacehesinde
~rkum Cirkaku veled-i Zeyno Atmık sağlığında yedimde olup sene-ı
z yüz yetmiş bir senesi Eylül'ünün
tarihiyle müverrah mahzar-ı bir kıt'a damgalı temessük mantukunca
den yetmiş altı 'aded yüzlük
ı ve yetmiş yedi gurüş iktiraz ve kabz ve umürına sarfla bade'l- istihlak

hakkım olup meblağ-ı
kabl-el- eda ve-I-ifa vefat itmek mar-ül- zikrin yetmiş altı 'aded yüzlük
yetmiş yedi gurüş
tınerkumun tereke-i vakfiyesinden hala bana eda ve tahliye zevce-i mezbüre

fü olunmak muradımdır deyü
utabık temellük-i mezkürı ibraz ve iraesiyle da'va itdikde gıb-es sual zevce-i

ında zevc-i müteveffayı merkfunun tereke-i vakfiyesine bi-I- verase ve sigar-ı

g ve Praşuka ve Maryo ve Eleni
'nun tesviye-i umürlarına mensüb vasileri olmağla bi-1- vesaya vaz'-ı yedi ikrar
erkfunun ber-vech-i
483

inkar itmekle müdde'i-i merkum Nikolaci ber- minval-i muharrer
zu' asını tevkifen her biri
mahallat-ı mezbüreden Paşa mahallesi mütemekkinlerinden

her biri

eden Hacı Gavrili veled-i
ÔVeled-i Luka ve Fenaromeni mahallesi ahalisinden Hacı Nikola veled-

foı Petro nam kimesnelerden sıren ve ba'd-ı bezirgan Hristoğli veled-i
İlyasidi ve Mihail veled-i Zaharka ve Cirkalli veled-i

d-i Soyoni alanen Iede-t- tezkiye makbül-ül- şahade iddükleri terkim ve
ikr
Hesi ahalisinden Berkelli veled-i Bibridi ve mezkur Begler mahallesi
sfalidi
şahadetleriyle

bi-I- muvacehe

ber- nehc-i şer'! bade'l-

isbat tahlif

ve semeni yedi gurüşı bi-I- verese ve bi-I- vesaya vazr-ül- yed oldahi
tereke-ı vakfiye
müddei-i merkum Nikolaci'ye

halen ibra ve teslirrı'e tahliye ve

beyyine-i şer'I
huzür-ı 'alilerine i'Iam olundı harare fi-I- yevm salis min şehr-i Şaban
ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 3 Şaban-ül- mükerrem 1291)
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kürsi-i livası bulunan mahrüsa-i Lefkoşa mahallatmdan Fenaromeni
in teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Hacı Toğohori veled-i

Iı

de'avi meclisine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i

muzafe Aytihon karyesinde teb'a
.den iş bu ba'Is-üs-sefer Ciryanu veled-i Pavlo muvacehesinde ikrar-ı
düp canib-i şer'e i'ta kılınan bir kıt'a 'ilmühaberde
lğı üzere 'akd-ı atı- üz-zikrin sudürına degin yedimde şıren mülk ve
zbürede vaki' bir tarafdan mutasarrıf olduğım
manım ve bir tarafdan Hacı Kakulli veled-i Yanni menzili ve bir
:IS-ozilli menzili ve taraf-ı rabi'-i Hacı Yorgi veled-i Luka menzili ile

ek mikdarı havlı yı müştemil bir bab mülk menzilimi cemi'<i tevabi' ve
icab ve kabülı havı şurüt-ı müfsidde
tive gabn ve takrirden beri bey'-i bat-ı sahih-i şer'! ile iki bin yedi yüz
u'ya bey' ve temellük ve tesellüm eylediginde
uharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden
Jıığ-ı mezkür iki bin yedi yüz gurüşı müşteri-i merkum
amamen ve kamilen alız ve kabz eyledim fi' ba'd menzil-i mahdüd-ı
Ve katen 'alaka ve medhalim kalmayup
Ciryanu'nun mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa
.tasarrıfolsun didikde
şer'! ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı harare fı-1- yevm-üs- sanı 'işrin
ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 2 Cemazi-yel- ahir 1291)
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aki' Degirmenlik kazasına mülhak Omorfa (Omorfo) nahiyesine muzafe
mütemekkin teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Mihail Pana

de'avi meclisine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i

şa mahallatından Aya Sofya mahallesi ahalisinden iş bu ba'is-ül- vesika
ed 'Asım Efendi ibn-i Elhaç Mehmed Efendi mahzarında
mütemekkinlerinden

teb'a ve millet-i merkümeden Hacı Loizi veled-i

halde ikrar-I tam ve takrir-i kelam idüp
den zimmetimde vacib-ül- eda ve Iazırn-ül- kaza tarafından bi-I- emr ve-1kifayetiyle bin beş yüz otuz
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olmağın canib-i şer'e i'ta kılınan bir kıt'a 'ilmühaberde

zik ü

mezbüre hudüdı damahallinden nubu' idüp mucir harkına taba'iyetle ceryan iden
beş sa'at ma-icarı
mevki'inde

kain mutasarrıf olduğım bir kıt'a tarlam derununda

arları yedimde müstakillen mülk
·11e zikr olunan ma-i carı ile alif-ül- beyan beş sak zeytun eşcarımı
lesinde iş bu tarih-i vesikadan

·

.e degin bey'-i bi-l- vefa tariki üzere muma ileyh Mehmed Asım
eylediginde oldahi ber-vech-i muharrer iştira ve tesellüm ve kabz
j].(de gıb-et- tasdik-üş- şer'! merkum Mihail yine meclis-i ma'küd-ı
Hacı Loizi muvacehesinde ikrar-ı tam ve
.'iip bey'i mezkür hakikatde

rehn hükmünde

olmağla icl-i mezkür

ğ-ı mezkür eda olunmayup fekk-i rehn-i
ise mar-ül- zikr beş sa'at ma-i carı ile mezkür beş sak zeytun cşcarı
I

ire bey' ve kabz-ı semene ve makbüzı
~.ve ifaya ve fazla kalur ise bana i'ta'ya ve bunlar mütevakıf olduğım

ere 'azl ve inkırazdan masun ve celb-i 'akd-ı rehinde meşrut vekalet-i
ile Hacı merkum
vekil ve naib-i menab nasb ve ta'yin eyledim didikde ber- minval-i
kabul ve hidmet Iôzımesini
ta'ahhüd ve iltizam itmegin ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı harare
min şehr-i Şaban-ül- mükerrem lisene
mie'teyn ve elf ( 29 Şaban-ül- mükerrem 1291)
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tJegırmenlık kazasına muzafe Dali karyesinde mütemekkin

teb'a-i

illetinden olup zikri ati taba'iyede nefsinden hasl ve validesi teb'a

a bint-i Loizi tarafından vekil olundığı şahs-i merkfuneyi bi-1mezbür ahalisinden Mehmed Ağa Elhaç Mehmed ve Kamil bin

ğetnamelerle vech-i vecih-i şer'l üzere sabit olan Toğori veled-i
ürun de'üvi meclisine mahsus olan otada ma'küd şer'I şerif-i enverde

ürsi-i livası bulunan mahrüsa-i Lefkoşa mahallatından Kara Baba
ından Mesud Efendi iş bil ba'is-ül- vesika Mükerremetlü Mehmed

Jr-i kelam idüp canib-i şer'e i'tü kılınan bir kıt'a 'ilm

Ü haberde

zikr

Ü

karye-i mezbürede vaki' bir tarafdan Halil Ağa bin Elhaç Mehmed
afdan tarik-i 'amm ve taraf-ı rabi'<dere ile mahdüd ve tamamıyle altı
teri-i müma ileyh tafarruen taht-ı tasarrufunda olan bir kıt'a bağçesi
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e. bağçe-i mezkürda kain üzerinde tolabıyle bir 'aded tolab kapusı

le yedi sehmi hisse-i şayi'ası benim ve bir sehm hisse-i
ile-i mezbürenin ırsen yedimize mülk ve hakkım olmağla 'akd-ı
bi-I- salif-üz-zikr eşcar ile ma' tolab mezkur tolab kuyusunda

,.ı.ııuı..,ııı

bı.p.ıucuı

müvekkile-i mezbürenin bir sehm hisse-i şayı'asıyla yedi

icab ve kabülı havı ve şurüt-ı müfsidde ve muvaza'adan 'arı

ve safka-i vahide ile bin beş yüz gurüşı muma ileyh Mehmed
vekale şôyi'un bey' ve temlik ve lahık vechile teslim eylediginde

iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra
bin beş yüz gurüşı müşteri-i muma ileyh Mehmed Efendi

ezbürenin meblağ-ı mezkur semeni hisse-i hissesini olan yüz seksen
ıdahi validem müvekkile-i mezbüre kemale der ve teslim eyledim
zbürde validem müvekkile-i mezbüre benim aslen ve katen 'alaka ve
muma ileyh Mehmed Efendi'nin mülk-i müşterası ve hakk-ı

malik ve mutasarrıf olsun didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'I ma
harare fi-I- yevm-üs- sanı 'işrin min şehr-i Şaban lisene ehad ve
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i'

Degirmenlik karyesine muzafe Mosfılodi (Mosfıloti) karyesinde

Iet-i 'aliyyenin Rum milleti nisvanından şahsi ta'rif-i şer'! ile
pint-i Yorgagi kaza-i mezkCırunde'avi meclisine mahsus olan otada
±i şerif-i enverde
e mütemekkin teb'a ve millet-i merkümeden iş bu ba'rs-üs-sefer
anni muvacehesinde ikrar-ı tam ve takrir-i kelam
ltaikılınan bir kıt'a 'ilmühaberde zikr ü beyan kılındığı üzere 'akd-ı atı-

ye hakkım olup karye-i mezbürede vaki' bir tarafdan Dimitri veled-i
pir tarafdan babası Sava veled-i Papa Sava menzili
fiveled-i Loizi menzili ve taraf-ı rabi'-i tarik-i 'amm ile mahdüd tahrir-i
dime i'ta kılınan bir kıt'a matbü'<ı
e muharrer olduğı üzere ikinci defter-i emlakda on altı bin yüz 'umum ve

qta ve bir mikdar havlı yı müştemil bir bab mülk menzilimi tamamıyle
arafeynden icab ve kabülı havı ve şurüt-ı müfsidde
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gabn ve takrirden beri bey' -i bat-ı sahih-i şer'I ile altı yüz gurüşı
' ve temellük ve tesellüm eylediginde
iıharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden
.ğ-ı mezkur altı yüz gurüşı müşteri-i merkum Hristoğli
kamilen alız ve kabz eyledim fi' ba'd menzil-i mahdüd-ı mezkürda
ave medhalim kalmayup müşteri-i
n mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar
didikde gıb-et- tasdik
taleb ketb olundı harare fı-1- yevm-üs-salis min şehr-i Cemazi-yel
ve mie'teyn ve elf ( 3 Cemazi-yel- ahir 1291)
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kürsi-i livası bulunan mahrüsa-i

Lefkoşa mahallatmdan

Paşa

devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Tüccar Hristoğli veled-i

meclisine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i
rfueden Aya Antoni mahallesinde mütemekkin teb'a
<eden iş bu ba'is-üs-sefer

Kostantino veled-i Haridis muvacehesinde

~lam idüp Degirmenlik kazasına muzafe Minareli
'Ali Efendi ibn-i Mehmed Efendi bundan akdem benim ile mahall-i
'İnden diger Kostantino Kavraya'ya yedinden olup bin iki yüz
i-1- Hiccet-iş- şerifinin yigirmi ikinci günü tarihiyle müverrih ve-1bi bulunan efendinin mülk ve imzasını havi
Hyye de natık olduğı üzere cihet-i deyn-i şer'iden benim ile mezbür
~elası vacib-i deyni olan dört yüz
e.çıltun mukabelesinde ha- hüccet-i şer'e yedinde müstakillen malı ve
µrede vaki' Baş Pınar nam mahallden
.~fsinden mülk harkına taba'iyetle ceryan iden Minareli Havlı dimekle
:fon beş günde tesadüf iden yevm-i çarşamba'da altı sa'at
çiftlikten nubu' ile Minareli nefsinden ceryan iden Minareli Havlı
alik beher on günde tesadüf iden perşenbe
p.i'tibaren

otuz altı sa'at ma-i carini ber-vech-i mübeyyen cem'an

afdan rehn vaz' ve merkum ve diger Kostantino 'ya bey' ve teslim
ih-i hüccetden on bir mah tamamına degin
z ise rehn-i mezküreyi ba'de-1- fek

ma-i cari mezkürları semen-i

kabz-ı semene ve makbüzundan deyn-i
la kalur ise kendüye teslime ve bunlar mütevakıf olduğı umurun
faanat-ı vekil-i mazmun
masun vekalet-i devriye-i sahihe-i şer'i ile tarafından benim vekil
ta'yin eylediginde bendahi vekalet-i mezküreyi
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ma-i cari-i mezkürları

sevk-i sultan ve cemi-i nasi olan

ı kaffe-i 'akardan rağıbat-ı nas

:Kostantinoüzerinde kırk bin gurüşda karar ve ziyade ile şirade talib-i

ın semen-i misilleri idügü zeyl-i vesikadan muharrer-ül- esami
ir ve mütehakkık olmağın ben ma-i cari-i
ba'de-l- fekk ve-1- kabz tarafeynden icab ve kabülı havı ve şurüt-ı
'arı gabn bey' -i bat-ı sahih-i şer'I ile kırk bin
antino'ya bi-l- vekale ve temellük ve teslim eyleiginde oldahi her
temellük ve teslim ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni
kırk bin gurüşı merkum Kostantino yedinden tamamen ve kamilen
--1- yevm ma-i cari-i mezkürda mumaileyh 'Ali Efendi'nin
ve medhalı kalmayup merkum Kostantino'nun mülk-i müşterası ve
i~de gıb-et- tasdik-üş- şer'I ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı
itimin şehr-i Ramazan-ül- mübarek lisene ehad ve tis'in ve mie'teyn
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kürsi-i livası bulunan mahrüsa-i Lefkoşa mahallatından Ayluka
a.kinlerinden Penbe Kadın bint-i Hacı 'Osman tarafından zikr-i ati-ül

ı>zat-ı mezbüreyi bi-t- ma'rifet-üş-

şer'I 'arifün-ı mahalle-i mezbüre

asan Mustafa bin 'Abdullah nam kimesneler şahadetleriyle

I . üzere

sabit olan Hilmi Efendi bin Elhaç Mehmed Degirmenlik

isine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i enverde
ezküre muzafe Kaymaklı

karyesi ahalisinden

Hamid bin Hüseyin

ve takrir-i kelam idüp canib-i şer'e i'ta kılınan bir kıt'a
µbeyan kılındığı üzere 'akd-ı ati- üz-zikrin sudürına degin müvekkilem
üstakillen malı ve mülki olup
vaki' bir tarafdan Hacı Mehmed Hacı bin Mehmed menzili ve bir
acı Ahmed menzili ve iki tarafdan tarik-i 'anım ile mahdüd
r bah samahhaneyi tamamıyle mayeştamilhu çün tarafeynden icab ve
inüfsidde ve muvaza' adan 'arı gabn ve takrirden beri
şer'! ile dört yüz seksen gurüşı merkum Hamid'e bi-I- vokale bey' ve
<liginde oldahi ber-vech-i muharrer iştira
ellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkur
ımüşteri-i merkum Hamid yedinden tamamen
.¢ kabz idüp müvekkil em mezbüreye def ve teslim eyledigimde fi' ba' d

-ı mezkürda müvekkile-i merkümenin
laka ve medhali kalmayup müşteri-i merkum Hamid'in mülk-i müşterası
dur keyfe ma yeşa ve yehtar malik
un didikde gıb-et- tasdik-üş-şer'i ma- vaka' bi+ taleb ketb olundı harare
min şehr-i Şaban-ül- mükerrem
is'ln ve mie'teyn ve elf ( 6 Şaban-ül- mükerrem 1291)
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inde bi-I- mu'ayene istima' ve fasl ve hasma muhtaç bulunduğına
vaki' Degirmenlik kazasına mülhak Omorfa (Omorfo) nahiyesine

phor) karyesinde kain münazi' fıh olan üzerine varub sahib-i arazi
~.zkur Degirmenlik kazasını ka'imakamı Rıfetlü Mehmed Kamil
fendi tarafından mursal arazi katibi Hüseyin Hakkı Efendi ile sair-i
ikimesneler huzurlarında 'akd olunan meclis-i
şı-i liva bulunan mahrüsa-i Lefkoşa ahalisinden ve teb'a-i devlet-i
tinden olup hususi ati olbabda kendi nefsinden icl-i veli- ebeveyn kız

ümeden şahsi ta'rif Maryo Degirmenlik kazasına muzafe İdali (Dali)
teb'a ve millet-i merkümeden Yorgagi veled-i Tercüman Fransız
şer'ileri olan iş bu ba'is-ül- 'alam
=ıuvıu

mezkur Degirmenlik kazasına muzafe İdali (Dali) karyesi

ve millet-i merkümeden Corci veled-i Mikali hazr olduğı halde

mütevellisi olmağla ati-ül- zikr da'vada Ii- ecl-ül- husumet
nasb olunan hala cezire-i mezbüre evkaf muhasebecisi meclis-i
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di Elhaç

Mustafa

Efendiler

hazr

olduğı

halde

salif-üz-zikr

karyesi ahalisinden olup zikri hala araziye vaz'-ı yedleri
estüre nahiye-i mezbüre muzafe nefs-i Omorfa (Omorfo) karyesi
ı,ıa-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Yanni Hristofı veled-i

anu veled-i Hristofı veled-i Yanni ve Hacı Nikola nveled-i Hacı
iliveled-i Tumno veled-i Loizi'den evvela sıren ve badehu alanen
-ül- şahade idükleri terkim ve ihbar olan mezkur

(Omorfo) karyesi

llet-i merkfımeden Hacı Petri veled-i Papas Nikola

ola veled-i

Banayut veled-i Hristofı şahadetleriyle ber nehc-i şer'I

,l,fa-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Hacı Brolmo veled-i Hacı

Pavla veled-i Anastasi ve Toğli veled-i Yorgi Ferrari ve Omorfalı
fi ve Anceli veled-i Ferona Dimitri ve Hristoğli
İstavrinu veled-i Hacı Hristoğli ve şahs-i

mu'arrefe Hace

ve Yorgagi veled-i Markam ve Haralambu veled-i Bandarini ve

ve Lazari veledi Hristoğli ve Rismo veled-i Hacı Vaznava ve
Atam ve Yorgagi veled-i Hacı Brodo Papa ve Adnasi
Mihaili ve Yanni veled-i Hristofı ve Nikolaci Hristoğli veled-i
Yanni ve Flipu veled-i Mandi ve Kiryaku veled-i Yanni

Yorgi Balluru ve Braşuka ve Hristodiye veled-i Hacı Yorginsi ve
ve Cirkaku veled-i Hristodiye ve Deveci Mihaili veled-i Loizi
Yoni ve İstavrinu veled-i A'vrişimi ve Savlo veled-i Hacı
Banakuri ve Toma ve Banayut ve Giryaku evladı Hacı
Hacı Fellahidi ve Lazari veled-i Atam ve şahs-ı ta'rif-i şer'I ile
İstavrinu ve kezalik şahs-i ta'rif-i şer'I ile mu'arrefe
ve Omorfalı 'Avrişimi ve Nikola veled-i Mihaili muvacehesinde
seniyye-i hazine-i celile-i evkaf harameyn-i muhteremeyn
vı..uıuıı=-uc::ı.
.•. ~ımuıı

iken bin iki yüz otuz senesi Zi-1- Kaddeti'ş- şerifesinin on

icareteyn tahvil olunan evkaf-ı
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mezbüre merkum ve Nikola Lala Mustafa Paşa hazretlerinin
mezkürede kain Mehmed bin ve Aya Sofya mahalle-i cami'-i

Siryanohorpu (Siryanohor)

karyesinde vaki' lede-l- ahal-ül

binaen tehdid ve tevsifden Siryanohorpu (Siryanohor)

Çiftligi

on iki sehm i 'tibarıyle üç sehmi benim ve bir sehmi hazr merkum
ebeveyn kız karındaşım müvekkile-i merküme Marino'nun
.-i merkum Yorgagi Fransın bi-l- icaretyni ba- temessükatı mütevelli
..ıtasarrufumızda

olduğı halde çiftlik-i mezkür arazi-i

µ/yakın ve işaretimiz ile mu'ayene olunan Çıkaluma dimekle 'arif nam
enkarye-i mezbüre civarında vaki' ceryan idüp
giderek denize andan mezkür denizin kenarından giderek Petro
Petro Evlaku'nun canib-i yesarından dönülüp mezkür
narından giderek Lanmuna nam mahalle andan sol tarafa dönülüp sırt
kola denilen nam mevzi' andan dönülüp
iderek salif-üz-zikr Cikaluma canib-i yesarına müntahi iş bu hudüd
azlık ve bir mikdarı kovalık ve bir mikdarı mazra'a olarak
bin üç yüz dönümden ibaret olan bir kıt'a arazi elli yedi seniden
nşayi'an dahil-i havza-i tasarrufımız olmuşken arazi-i mahdüde-i
di sekiz seniden beri müdde'i-i aleyhim merkfunundan Hacı Brolomu
gfırıni dönüm ve Pavli dört dönüm ve Toğli on dönüm ve Ahtori
r!yedi dönüm ve Encili altı dönüm ve Dimitri ve Hristoğli tokuz dönüm
~önüm ve Hace Ohdeki'ye beş dönüm ve Yorgagi
alambu iki dönüm ve Simyo üç dönüm ve Luka ve Lazari yedi dönüm
Nikola iki dönüm ve Flipu ve on dönüm ve Giryaku
.tanasi ve Yorgi on beş dönüm ve Yanni on iki dönüm ve İstaci Hristoğli
iki dönüm ve Flipu on dönüm ve Giryaku
Fulbos on dönüm ve Başuka ve Hristodiye on dönüm ve Hacı Mama dört
~,dönüm ve Dedeci Mihakiiki dönüm ve Hacı
nüm ve İstavrinu dört dönüm ve Savlo beş dönüm ve Braşuka iki dönüm
tve Giryaku yigirmi beş dönüm ve Yorgi bir dönüm
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İncilo ve Hristino yedi dönüm ve 'A vrişimi ve Nikola beş dönümi
arazi-i mevküfe mahallelerini her biri fuzuli ve gayr-ı hakk-ı zabt

att-ı merkumun Hacı Brolmu ve Hristofı ve Pavli ve Toğli ve Ahtori
ve Hristoğli ve Hacı İstavrinu ve Hace Avdosi'ye
bu ve Simyo ve Luka ve Lazari ve Zismo ve Hacı Papas Makriyos
Yorgi ve Yanni ve Ankaci Hristoğli ve Nikola ve Flupu
Braşuka ve Hristodiye ve Hacı Mama ve Cirkaku ve Dedeci ve
İstavrinu ve Savlo ve Braşuka ve Tuma ve Banayut ve Giryaku
e Encilo ve Hristino ve 'A vraimi ve Nikola' dan beher biri bin iki

i.. 1- kaddeti'ş- şerifesi'nin on birinci günü iş bu

müşar ileyh Lala Mustafa Paşa hazretlerinin evkaf-ı
Sofya kebir-i cam'i-i şeriflerine meşrut yine müvekkilen

Corciden her birimiz bi-1- icareteyn tasrifımizde olan mezkur
arazi-i mevküfesinden olduğını şuhud mahzarında

i~i mahdüde-i merkümuna mahallelerinden kefayedleriyle bara yı
"liie müdde'i-i aleyh seham-ı merkumun tenbih olunmak muradımızdır
ôrci ile ma'a-i malı takrirlerinden
at-ı mezküreleri bi-1- ibraz mütevelli-i hazr-ı muma ileyh Mehmed
merkümundan Hacı Brolmoduhi civarında

i babasından müntakil olarak on dönüm tarla mahallinde sekiz sene ve

veffü yı babasından müntakil yigirmi beş dönüm tarla mahallinde otuz
müteveffa yı babasından

1-

beyan beş dönüm tarla mahalline on sene ve Toğli on iki dönüm ve

Tofı üç dönüm ve Encili yedi dönüm tarlalar mahallerinden on beş sene

eveffa yı babalarından müntakil on yedi dönüm tarla mahalline on beş

11 on sekiz dönüm tarla mahalline yigirmi beş sene ve Hace Avragi'ye
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on sene ve Yorgagi beş dönüm tarla mahalline on beş
tfalı Ahtori ve Hacı Yorgi' den tefriğen iki dönüm tarla mahalline on

·.. f babasından müntakil yedi dönüm tarla mahalline yigirmi sene ve
fayı babalarından müntakil olarak yedi dönüm tarla mahalline on beş

ve 'Avraimi' den tefriğen iki dönümünü cem'an beş dönüm tarla
Papas Makaryos iki dönüm tarla mahalline sekiz sene ve Yorgagi

Atanasi müteveffa yı babalarından müntakil sekiz dönüm tarla
kezalik müteveffa yı babasından müntakil sekiz dönüm tarla

ıebabasından müntakil yigirmi dönüm tarla mahalline on beş sene ve
qnüm tarla mahalline on beş sene ve Nikola Kadrona iki dönüm tarla

yeffa yı babasından müntakil on bir dönüm tarla mahalline üç sene ve
ı:ı.

mahalline yigirmi sene ve Flipos müteveffa yı babasından müntakil

iye müteveffa yı babalarından müntakil iki dönüm tarla mahalline üç
rt dönüm tarla mahalline yigirmi beş sene ve Cirkaku babası müteveffa

mahallinde sekiz sene ve Mihaili iki dönüm tarla mahallinde yigirmi
·• dört dönüm tarla mahallinde on üç sene ve İstavrinu babası müteveffi

alline on beş sene ve Savlo beş dönüm ve Braşuka iki dönüm tarlalar
ve Tuma ve Banayud ve Giryaku babaları müteveffa yı Hacı

la mahalline dört sene ve Yorgi bir dönüm tarla mahalline on iki sene ve
veffıye Odokiyeden sadriyye-i sagire kızı Cirkaku'ya müntakil olarak
mahalline bi-I- vesayô on beş sene ve Encilo ve Hristono müteveffayı
sagire kızı Minayuti ile sulbi sagir oğlı İstilanun müntakil olarak yedi
alline her biri bi-I- vesaya on beş sene ve Avraimi bir dönüm ve Nikola
on beş sene müddetlerden bir vaz'-ı yed ve zabt ve tasarruf
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müdde'iyan-ı merkümanın her- minval-ı muharrer müdde'alarını
asilan vekil-i merküman Hanna ve Corci'ni ikama ile nahiye-i
kaci karyesi ahalisinden

musin ve ihtiyardan Süleyman Ağa ibn-i

fs-i Omorfa (Omorfo) karyesi ahalisinden Rüstem ve 'Osman Ağalar
hmed ve mahrüsa-i mezküre ahalisinden Gobridzade Ahmed Efendi
ustafa ve Mehmed Emin Efendi ibn-i Hafız Ahmed Efendi ibn-i

;i ·• mezbüre muzafe Kaputi karyesi mütemekinlerinden ve her biri

ır Rum milletinden

Mihail veled-i Dimitri veled-i Asam ve diger

Ied-i Yorgi ve Aslomato (Asomato) karyesi mütemekkinlerinden ve
nin Maronit milletinden İlyas veled-i Yanni nam kimesneler

in Ağalar ve Mihaili ve Dimitri ve İyas eser-ül şahadeti fi-I- hakika iş
lis olan arazi-i merhum ve ma'kurla
azretlerinin evkafından salif-ül- beyan 'Ömeriye ve Aya Sofya kebir

ut olan mar-ül- zikr Siryanohorpu (Siryanohor) Çiftliginin
n olup merküman Hanna ve Corci ile müvekkilen merküman Maryo
razi-i mezkfıreyi çiftlik-i mezbür ile ma'en elli
çaviz bi-I- icareteyn habz ve tasarruf itler olduklarını biliriz ve bu
idleriz şahadet dahi ideriz deyu
ürunın hudüdı ta'yin ve işaret iderek müdde'i-i aleyhim merkfımunun
im-i şer'i isabet idüp Gobridzade
Mehmed Emin Efendi nam kimesneler dahi gayr-ül- istişhad fi-1im merkumun Hacı Brolmu ve Hristofi ve Pavli ve Toğli
¢ Encili ve Dimitri ve Hristoğli ve Hacı İstavrinu ve Hace Odokiye ve
e Simyo ve Luka ve Lazari ve Simyo
akaryos ve Yorgagi ve Atanasi ve Yorgi ve Yanni ve Hafdaci ve
Flipu ve Giryaku ve Flipos ve Braşuka ve Hristodiye
e Cirkaku ve Dedeci Mihail ve Hacı Fellahti ve İstavrinu ve Savio
.¢nayordive Giryaku ve Yorgi Lazari
tin.o ve Avraimi ve Nikoladan her biri mar-ül- zikrin iki yüz seksen sekiz
şerifinin on birinci günü salif-üz-zikr Siryanohorpu (Siryanohor)
Cikaluma dimekle ma'rüf nam mahallde canib-i yesanndan karye-i
iden derenin kenarından giderek zikre iden mezkur degirmen
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Petro Evlakuya andan mezkur Petro Evlaku'nun

canib-i yesarından

kenarından giderek Lağon nam mahallden
ırtyolunca giderek Aya Nikola denilen nam mevzi'a andan dönülüp
salif-ül- beyan Cikaluma canib-i yesarma münteha
bir mikdarı kovalık ve bir mikdarı mezra' olarak tahminen bin üç
an bir kıt'a arazi-i merhum ve mağfur Lala Mustafa Paşa
darı salif-ül- beyan 'Ömeriye ve Aya Sofya kebir-i cam'i-i şeriflerin
rkfıman Hanna ve Corci ile müvekkilen

merküman

Maryo ve

tasarruflarında hazretleri olarak mezkur Siryanohorpu (Siryanohor)
fesinden olduğımı bizim huzünmızda tabien ikrar ve i 'tiraf itmişler

yhim merkfımunun bu vechile ikrarlarına şahidleriz şahadet dahi
.leyhim merkfımunun muahharen bu hususi içün müseccel olarak vekil
ahrüsa-i Lefkoşa ahalisinden Hüseyin Niyazi Efendi 'Osman Ağa
im-i şer'I isabet iddüklerinden sonra şahidün-ı merkfımunun
rese-i mesture ile salif-üz-zikr Arkaci karyesi İmamı Mustafa Efendi
tarı Hüseyin bin Mehmed ve meclis-i ihtiyar a'zasından Hasan
·.;rnesnelerden olan sıren ve ba'de Kasab Hüseyin bin Ahmed ve Elhaç
'alanen ve Rüstem ve 'Osman nam kimesneleri

orfa (Omorfo) karyesi İmamı Sadık Efendi bin 'Abdullah ve Muhtarı
meclis-i ihtiyar mensublarından

Mehmed Ağa bin Kasab

Ahmed Ağa ibn-i Mehmed Kethüda nam kimesnelerden ola sıren ve
n-i 'Ömer ve Hasan Ağa ibn-i Mustafa ve diger Rüstem ibn-i Elhaç 'Ali

)ri ve Mihaili'yi kezalik varaka-i mesture ile salif-üz-zikr Kaput karyesi
jri teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Toğli veled-i Hristofi
-i Zorzi'den

evvela sıren ve ba'de

Giryaku

ve Dimitri veled-i

İlyasi kezalik varaka-i mesture ile mar-ül- zikr Aslomato (Asomato )

biri teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Maronit milletinden Papas Yubos veled-i
va Yasifi ve veled-i Hati ve Zorzi veled-i İbraşimden
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Andreya veled-i Müşardi ve İstifimi veled-i Yasifı ve Hacı İlyasi
eııuucu

ve Ahmed ve Mehmed Emin Efendileri kezalik
mezküre ahalisinden Hafız Hasan Celaleddin Efendi ibn-i

Mehmed 'Ali ibn-i Elhaç Feyzullah
endi ibn-i Mehmed Raci Efendi ve Mehmed Şükri Ağa ibn-i 'Ali ve
er 'Ali nam kimesnelerden ola sıren ve ba'de Debbağ Mulla Salih

Mehmed Emin Ağa ile ibn-i Ahmed ve Karmili Hacı Mehmed
Efendi bin 'Abdulrahim ve Şemseddin Beg ibn-i Mustafa

lede-t- tezkiye 'adel ve makbftl-ül- şahade iddükleri terkim ve
salif-üz-zikr arazi-i mahdüde dahilinde vazı'em'an iki yüz elli dört dönüm arazi mahallerinden kefayedleriyle
e-i merbütandan ve müşar ileyh Lala Mustafa
Vakfı müstakillen olmak üzere müstacirden merkumun Hanna ve
erküman Maryo ve Yorgagi' den her birine
;Jı.leyhim merkumun Hacı Brolomi ve Hristofı ve Pavli ve Toğli ve
ye Dimitri ve Hristoğli ve Hacı İstavrinu ve Hacı

i.ve Haralambu ve Simyo ve Luka ve Lazari ve Zesimyo ve Hacı
gı:ı.gi ve Atanasi ve Yorgi ve Yanni Hafdaci Hristoğli
"\,'Fe Giryaku ve Flipos ve Braşuka ve Hristodiye ve Hacı Mama ve
~il ve Hacı Fellahdi ve İstavrinu ve Savlo ve Braşuka
Giryaku ve Yorgi ve Lazari ve Ecilo ve Hristino ve 'Avraimi.ve
vekil-i mumaileyh Hüseyin Niyazi Efendi
tescil ve huzür-ı 'alilerine i'Iam olundı li-emr limen- ül emr harare
Rebi- ül- ahir lisene ehad
elf ( 14 Rebi- ül- ahir 1291)
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ı.ıegırmeııuk kazasına muzafe Pera karyesinde mütemekkin teb'a-i
m.un,u.uuv.u

Papas Yorgi veled-i Hacı Vasili kaza-i mezkürun

olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i enverde karye-i
teb'a ve millet-i merkümeden iş bu ba'isü's-sefer Papas Nikola
muvacehesinde ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp canib-i şer'e i'ta
aberde zikr ü beyan kılındığı üzere 'akd- ı atı
degin yedimde müstakillen mülk ve hakkım olup karye-i mezbürede
,tofıveled-i Hacı Loizi menzili ve bir tarafdan
rgi menzili ve bir tarafdan diger Ciryanu veled-i Loizi menzili,ve taraf-ı
e mahdüd tamamıyle bir buçuk
Ilk 'arsamı tarafeynden icab ve kabülı havı ve şurüt-ı müfsidde ve
ve takrirden beri bey' -i
bin beş yüz gurüşı merkum merkum Papas Nikola'ya bey' ve temlik
oldahi ber-vech-i muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve

semeni olanan meblağ-ı mezkur bin beş yüz gurüşı müşteri-i merkum
.•.uıuvıı

müşteri-i merkum 'Osman yedinden tamamen ve kamilen alız ve kabz
mahdüd-ı mezkürda
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a ve medhalim kalmayup müşteri-i merkum

Papa Nikola'mn

fı olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun

' bi-t- taleb ketb olundı harare fi-l- yevm-ül- rabi' 'aşere min
.ıı~ı;;uı;;ehad

tis'In ve mie'teyn ve elf ( 14 Ramazan-ül- mübarek

vaki' Degirmenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Piskobu
emekkin teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden muzafe Vasili
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zikr-i atı bey'-i tasdir-i i'ta yı hüccete vekil olduğını karye-i
;;.111111çL-1

merkfuneden Hacı Nikola veled-i

ikola nam kimesneler şahadetleriyle vech-i vecih-i şer't üzere
·.temekkinlerinden teb'a ve millet-i merkfuneden
aza-i mezkCırun de'üvi meclisine mahsus olan otada ma'küd ve
eezire-i mezbürede mütemekkin teb'a
tşbil ba'is-ül- vesika İfroşi bint-i Loizi tarafından şıren atı- üzzikri
ı,Jrfuneyi 'arıfün-ı karye-i mezbür
illet-i merkfuneden Hacı Nikola veled-i Tomas ve Giryaku veled-i
~inam şahidin .....makbüzı şahadetleriyle sabit olan
den teb'a ve millet-i merkfuneden Papas Yanni veled-i Papas Yorgi
ikrôr-ı tarn ve takrir-i kelam idüp canib-i şer'e

Hm

ü

haberde zikr

ü

beyan kılındığı üzere 'akd-ı atı- üz-zikrin

üstakillen mal ve mülki
vaki' bir tarafdan Hacı Hristoğli veled-i Hacı Mihail menzili ve iki
anni menzili ve taraf-ı rabi'-i tarik-i 'arnrn ile
çliirmeleriylefevkanı

bir bab ota ve tahtanı iki bab ota ve bir mikdarı

mülk menzilimi ve yine karye-i mezbürede vaki'
tarafdan Hacı Marko ve bint-i Nikolaci ve bir tarafdan Yorgi veled
~1.1

Yanni veled-i Hristofı Bağı ile mahdüd

ikdarı Korurni mülk bir kıt'a bağ ve yine karye-i mezbürede vaki' bir
Ied-i Tomas Bağı ve bir tarafdan Hristoğli veled-i Hacı

ir tarafdan Aya Araklidi Manastırı

ve taraf-ı rabi' dere ile mahdüd

arı Korurni mülk Bağı bir kıt'a ki cem'an iki
ülk bağı ve yine karye-i mezbürede vaki' Mevkuy dimekle ma'rüf nam
· z sak zeytun ve yedi sak incir ve iki sak
ki cem'an

on yedi sak eşcarlan ve yine karye-i mezbürede vaki' bir

veled-i Zomari veled-i Tomazi menzili ve bir tarafdan
eled-i Kostanti menzili ve iki tarafdan tarik-i 'arnrn ile mahdüd tahtanı bir
i sehm hisse-i i'tibariyle Hafız
cemi'<i tevabi' ve levahıkıyle tarafeynden icab ve kabülı havı ve şurüt-ı
a'adan 'arı gabn ve takrirden beri bey'-i bat-ı
safka-i vahide ile tokuz bin dört yüz beş gurüş merkfun Afrosini'ye bi-I
ve layıkı vechile teslim
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iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul
mezkur tokuz bin dört yüz
merküme A:frosini ki tamamen ve kamilen def' ve
den bi-t- tamam ve-1- kemal alız ve kabz idüp
asili'ye tamamen ve kamilen def' ve teslim eyledim fi' ba'd

medhali kalmayup

müşteri-i merkum Afrosini'nin

mülk-i

.dur keyfe ma yeşa ve yehtar malik
tlgıb-et- tasdik-üş- şer'i ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı harare
ı..ışehr-i Ramazan
¢.tis'ın ve mie'teyn ve elf (14 Ramazan 1291)

vaki' Degirmenlik kazasına mülhak Lefke nahiyesine muzafe Proğromu
ekkin teb'a-i devlet-i 'aliyyenin

Rum milletinden

Encili veled-i Hacı

avı meclisine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i enverde
mütemekkinlerinden

Hacı Berinyo teb'a ve millet-i merkümeden iş bu
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Yelononda veledi Mihaili muvacehesinde
kılınan bir kıt'a 'ilmühaberde zikr

ü

ikrar-ı tam ve

beyan

zikrin sudürına degin yedimde müstakillen mülk ve hakkım
ff.tarafdan Toğodoro veled-i Hacı Konomu Bağı
iiMihail Bağı ve bir tarafdan Destino Hacı Sava Bağı taraf-ı
ııhtani üç dönüm mikdarı Korumi mülk
ilhu çün tarafeynden icab ve kabülı havı ve şurüt-ı müfsidde

F! sahih-i şer'I ile bin gurüşı merkum merkum Nikola
y şeviyyen bey' ve temellük ve tesellüm eyledigimde anlar dahi

iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden

ezkür bin gurüşı müşteri-i merkum Nikola ve Yelononda ve
ıµıdan her birine hisse-i sahihe-i şer'iyye hibe ve temellük
ar dahi meclis-i mahüdda bi-la mani' kabul idüp bey'-i mezkürda
.ta'allaka da'vadan tarafından her biri
amm sahih-i şer't ile kabülı havı ibra-i iskat iderek fi' ba'd bağ-ı

ırn.,ın..u.ıua.u

dan her biri mülk-i müşteraları ve semen-i meblağ-ı

olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf
şer'I ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı harare fi-1-yevm-ül-

mie'teyn ve elf ( 7 Ramazan-ül- mübarek 1291)
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Kalavaç karyesinde
.rnıııu.ıı

sakin iken

bin Bekir bin 'Abdullah'ın

metrukesi Fatma bint-i Mehmed ile sulbi sagir oğlı Mehmed ve

us.uuc-ı
aı.u.ıı;;;.:,ı

Şerife bint-i Süleyman'a münhasıre

e-l- şer'ü'l- enver zahir ve nümayan oldukdan sonra sagir-i merkumun
1-i şer'den ba- hüccet-i şer'e vasi
an validesi mezbür Fatima ve eb-i merkum ümmü mezbüre-i şerife taleb

bi-t- tasdik-üş- şer'iyye

tevzi' ve taksım olunan müteveffa yı

ki ber-vech-i ati zikr Ü beyan
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sadis min şehr-i Ramazan-ül- mübarek lisene ehad ve tis'In ve

1/300

beyaz dizlik 1 trablos 1 fistanı /150

sığır re's 1/5

ve-l- ceyran fevkani bir bab ota ve tahtanı beş bab
iştemil bir bab mülk menzil 1500
yaki' mevazi'-i ma'lfunede mağrüs toksan sak zeytun eşcarı 250

kaydiyye 6

ti.U\...sı111

varaka baha 3

iki 'aded bargir ücreti 30

akçe

beyne-I- verese bi-1- farizet-ül- şer'iyye

:zbfue Fatma 469 10

hisse-i ibn-i sagir merküm Mehrned 2033 16

Bekir 625 26 2(akçe)
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hisse-i ümmü mezbüre Şerife 625 26

egirmenlik kazasına muzafe Pera karyesi mütemekkinlerinden

her

ıiinRum milletinden Kostanti şahsi ta'rif-i şer'i
vladı kaza-i mezkürun de'avi meclisine mahsus olan otada ma'küd
verde karye-i
in teb'a ve millet-i merkümeden iş bu ba'is-üs-sefer

Lazari veled-i

her biri ikrar-ı tam ve takrir-i kelam
kılınan bir kıt'a 'ilm

ü

haberde zikr

ü

beyan kılındığı üzere 'akd- ı

.t!gin yedimizde
:ıı

mülk ve hakkımız olup karye-i mezbürede vaki' bir tarafdan Hacı

:menzilive bir tarafdan
inenzili ve bir tarafdan Hristofı veled-i Cirkaku menzili ve taraf-ı rabi'»
üd tahtanı bir bah ota derununda
ün eşcarını havi yarım evlek mikdarı havlı yı müştemil bir bab mülk
e mayeştamilhu çün tarafeynden
ve şurüt-ı müfsidde ve muvaza'adan 'arı bey'-i bat-ı sahih-i şer'i ile üç

temlik ve şayi'an teslim eyledigimizde oldahi ber-vech-i muharrer iştira
ve şayi'an teslim ve kabz ve kabul eyledikden sonra
meblağ-ı mezkur üç yüz gurüşı müşteri-i merkum Lazari yedinden
alız ve kabz iderek fi' ba'd menzil-i
urda bizim aslen ve katen 'alaka ve medhalimiz kalmayup müşteri-i
mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı
fe ma yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun didikde gıb-et- tasdik-üş-

arare fı-1- yevm-üs- samin min şehr-i Şaban-ül- mükerrem lisene ehad ve
ve elf ( 8 Şaban-ül- mükerrem 1291)
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Degirmenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Palyometoho
devlet-i 'aliyyenin Rum milleti nisvanından şahsi ta'rif-i şer'I
o bint-i Sava kaza-i mezkCırun de'avi meclisine mahsus olan otada
'-i şerif-i enverde karye-i mezbürede mütemekkin
merkümeden

iş bu bü'is-üs-sefer

Hacı Mihail veled-i Hacı Pavli

i.ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp canib-i şer'e i'ta kılınan
berde zikr ü beyan kılındığı üzere 'akd- ı ati- üz-zikrin sudürına degin
mülk ve hakkım olup karye-i
' bir tarafdan mutasarrıf olduğım mülk menzilim ve bir tarafdan Loizi
bir tarafdan Hacı Cirkaku veled-i Hacı Pavli
rabi'<i tarik-i 'a.mm ile mahdüd yigirmi tokuz mertekli tahtanı bir bab ota

sair müştemelat ma'Iümesiyle bir bab
ve yine karye-i mezbüre hudüdı dahilinde kain Astoi dimekle ma'rüf nam
altı sak zeytun eşcarlanmı tarafeynden
havı ve şurüt-ı müfsidde ve muvaza'adan 'arı bey'-i bat-ı sahih-i şer'I ve
bin üç yüz gurüşı
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ve temlik ve teslim eyledigimde oldahi ber-vech-i muharrer
kabz ve kabul eyledikden sonra semeni
bin üç yüz gurüşı müşteri-i merkfun Hacı Mihail yedinden
eıkabz iderek fi' ba'd menzil-i mahdüd-ı
zkCırlarda benim

aslen ve katen 'alaka ve medhalim kalma yup

mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı
ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun didikde gıb-et- tasdik-üş-

'aşere min şehr-i Ramazan-ül- mübarek lisene ehad ve tis'In ve

a vaki' kürsi-i livası bulunan mahrılsa-i Lefkoşa mahallatından Haydar Paşa
zat-ı ta'rif-i şer'I ile mu'arrefe Hadice Mulla bint-i Elhaç Mustafa
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takrir ve i'ta yı cem'I vekil olduğı zat-ı mezbüreyi bi-l
•.••..•.••.•.•.ı-,

mahalle-i mezbür ahalilerinden Mustafa bin Elhaç Mehmed

nam şahidin-i mezküreyn şahadetleriyle vech-i vecih-i şer'I üzere
Mulla'nın
Efendi ibn-i 'Abdullatif Degirmenlik kazası'nın de'avi meclisine
meclis-i şer' -i şerif-i enverde
alyonda karyesinde mütemekkin teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum
'Us-seferYorgi veled-i Hacı Kostanti muvacehesinde

Tİ kelam idüp canib-i şer'e i'ta kılınan bir kıt'a 'ilm

Ü

haberde zikr

Ü

iüvekkile-i mezbürenin yedinde
~•· mülki olup karye-i mezbürede vaki' bir tarafdan Marya bint-i Papa

cl.an Antoni veled-i Papa Dimitri Bağı ve bir tarafdan Nikola
ve taraf-ı rabi'<i tarik-i 'amm ile mahdüd tahtanı dört dönüm mikdarı
~Bağı ve yine karye-i mezbürede vaki' bir tarafdan Hasan
bir tarafdan Hacı Praşuka veled-i Loizi Bağı ve taraf-ı rabi'-i tarik-i
anı altı dönüm mikdarı Korumi
ğını cem'an iki kıt'a on dönüm mülk bağları tarafeynden icab ve kabülı
de ve muvaza' adan 'arı gabn ve takrir
at-ı sahih-i şer'I ve safka-i vahide ile bin yüz gurüşı merkum Yorgi'ye bi
lik ve teslim eyledigimde oldahi ber-vech-i muharrer
ve tesellüm ve şayi'an teslim ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni
.~zkftr bin yüz gurüşı müşteri-i merkum Yorgi yedinden tamamen ve

müvekkilem merkümeye tamamen ve kamilen def ve teslim eyledim
I',··

iden bağlarda müvekkilem merkümenin aslen ve katen 'alaka
ayup müşteri-i merkum Yorgi'nin mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı

eşa ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun didikde
şer'I ma- vaka' bi-t- taleb ketb ohındı harare fi-l-yevm-üs- sanı 'aşere
-ül- mübarek lisene ehad ve tis'in ve mie'teyn ve elf ( 12 Ramazan-ill-
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Degirmenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe İncirli
jken bundan akdem vefat iden teb'a-i devlet-i 'aliyyenin
clan Hacı İstilyanu bint-i Hacı Dimitri veled-i Atmık'ın veraseti teb'a
zevc-i metrukesi Yorgaci veled-i
ve Mihail ve sulbiyye-i kebire kızı Milai ve sulbi

re olduğı lede-1- şer-ül- enver zahir ve nümayan oldukdan sonra sagir-i

.11

kıbel-i şer'den ba- hüccet-i şer'e vasi nasb ve ta'yin olunan babaları

ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'le tahrir ve terkim ve bi-1- farizet-üş- şer'i
an müteveffa yı merkumun
ki ber-vech-i atı zikr ü beyan olunur harare fi-l- yevm-üs- hamis 'aşere
mükerrem lisene ehad ve tis'in ve

keçi re's 10/200 sa'ir kil 23/230 hanta kil 5/100 saman çuval 30/60

sofa sarf 1/70 bez tob 1

bohça 1 /20

çarşab 4/80 mando 'aded

'alaca bel 1 dizlik II 1 O
navsiye 1/100 bürüncük çarşab 2/100 kürdan kaşık 10/100 altun
zarf 8/60 bürüncük gömlek 2/100
51

tavk arşun 1/50 hırka 1/60 ipekli fistan 1/30 tencere 'aded 3/60

şikene 1 yorgan 3/50
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3/40

şemsiye 1 makat 2/25

salih fita 8/40
,ı.ı.;ılv11111

hint ipliği fil/20

bez topl şişe

çamaşır teknesi 1 orak 2/1 O

kerevet 1

tolab 1/1 o

., lede-I- ahalı ve-I- ceyran bir bab fevkani ve tahtanı beş bab ota
ştemil bir bab mülk menzil 2000
gancılar çarşusında altıncıda kain bir bab mülk dükkan 2000

baha 3

hayvan kirasına virilen 15

alınan resm ile varaka

beyne-I- verese bi-I- farizet-ül-şer'iyye 5988
hisse-i ibn-i kebir merkum Ehlini 1117 5 hisse-

merküman 558 22

hisse-i ibn-i sagir-i merkum Dimitri 1117 5

Cirkaku 55 8 22
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vaki' Deginnenlik kazasına muzafe Enkomi karyesinde mütemekkin iken

olan teb'a -i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden
eğori veled-i Nikola'nın veraseti her biri teb'a ve millet-i merkfuneden
Eleniko bint-i Kostanti ile sulbi sagir oğıları
µka ve babası merkfun Teğori ve validesi Hristino bint-i Hacı Sava'ya
ı bi-1- icar lede-1-şer'-ül enverde zahir

520

sagiran-ı merkümanın tesviye-i umürlarına kıbel- i şer'den ba
olunan valideleri
ım.,rn.u.ııı

Hristino taleb ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'e tahrir ve

yı merkumun terekesi defteridir ki ber-vech-i atı zikr

ü

beyan

ehad ve tis'in ve mie'teyn ve elf ( 2 Ramazan-ül- mübarek

mevcüd şa'ir kil hanta mevcüd

çüf arşun 1/20

cük gömlek 2/20 'alaca fistan liplikl/20

ipek mendil

para kesesi 'aded 1/5

lede-l- ahalı ve-1- ceyran tahtanı bir bab ota ve bir mikdar havlı
menzil 900

a 2 iki 'aded hayvan icratı 24 alınan resm akçe farkı 22 162

verese bi-I farizet-ül- şer'I 4144
.:;ı..l\..uıuı;;

516 25 hisse-i ibn-i sagir merkum Hristo 1119 14 hisse-i ibn-i
hisse-i ibn-i merkum Teğori 688 33

521

hisse-i ibn-i merkum

Degirmenlik kazasına muzafe Limya karyesi ahalisinden Yusuf bin
de'avı meclisine mahsus olan otada
r'-i şerif-i enverde karye-i mezbürede mütemekkin teb'a ve millet-i
}s-sefer Vasili veled-i Hacı Teğokan
tam ve takrir-i kelam idüp canib-i şer'e i'ta kılınan bir kıt'a 'ilm Ü

ıµdığı üzere 'akd- ı atı- üz-zikrin
dimde müstakilleri mülk ve hakkım olup karye-i mezbürede
ma'ruf mevhubunda mağrüs
ıtarafeynden icab ve kabülı havı ve şurüt-ı müfsidde ve rrıuvaza'adan

yüz gurüşı merkum Vasili'ye bey' ve temlik ve teslim eyledigimde
er iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul
eni olanan meblağ-ı mezkur dört yüz gurüşı müşteri-i merkum Vasili
L"-uuım,ıı

alız ve kabz eyledim fi' ba'd
aslen ve katen 'alaka ve medhalim kalmayup müşteri-i merkum
ve hakk-ı sarfı olmuşdur
malik ve mutasarrıf olsun didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'I ma
harare fi-I- yevm-üs
Ramazan-ül- mübarek lisene ehad tis'In ve mie'teyn ve elf ( 12
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i' Degirmenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Mammari
teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Hacı Praşuka veled-i Hacı
kurun de'avi meclisine mahsus olan atada ma'küd ve meclis-i şer'-i
'nıezbfuede mütemekkin teb'a-i ve millet-i
ba'Is-üs-sefer

Haralambu veled-i Hacı Praşuka muvacehesinde ikrar-ı

idüp canib-i şer'e i'ta kılınan bir kıt'a
ü beyan kılındığı üzere müvekkile-i mezbürenin yedinde müstakillen
karye-i
ir tarafdan Mihail veled-i Babandali menzili ve bir tarafdan Hacı Yorgi
. menzili ve bir tarafdan
cı İstavrinu menzili taraf-ı rabi'vi tarik-i 'anım ile mahdüd tahtanı bir bah

enzilimi ve yine karye-i mezbürede vaki' bir tarafdan Hacı Yorgi veled-i
ili ve bir tarafdan Hristo veled-i Hacı

523

ve taraf-ı rabi'-i tarik-i 'a.mm ile mahdüd tahtanı yarım

bir tarafdan

samı cemi'-i tevabi' ve levahıkıyle
abülı havi ve şurüt-ı müfsidde ve rrıuvaza'adan 'arı gabn ve takrirden
er'I ile ve safka-i vahide ile
aralambu'ya bey' ve temlik ve teslim eyledigimde oldahi ber-vech-i
ık ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra
ı mezkur bin gurüşı müşteri-i merkum Haralambu yedinden tamamen
eyledim fi' ba'd menzil-i mahdüd-ı mezkur ile
im aslen ve katen 'alaka ve medhalim kalmayup müşteri-i merkum
üşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa
utasarrıf olsun didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'I ma- vaka' bi-t- taleb
evm-ül- rabi' 'aşere min şehr-i Ramazan
had ve tis'in ve mie'teyn ve elf ( 14 Ramazan ül- mübarek 1291)
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Degirmenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Palyometoho
iken bundan akdem fevt olan teb'a-i

devlet-i

'aliyyenin

Rum

veled-i Atmık'ın veraseti her biri teb'a ve millet-i merkümeden zevce-i
t-i Sava ile sulbi kebir oğulları Toğli ve Petro
kızları idi ve Hristo ve Eleni ve kızlarına münhasıre ve tashih-i mesele
raiz altmış dört sehmden olup seham-ı mezküre
ce-i mezbüre Maryonu'ya ve on dört sehmden cem'an

yigirmi sekiz

an Toğli Petro'ya yedişer sehmi ceman yigirmi sekiz sehmi
Erini ve Hristo ve Eleni kızları isabet-i tahkikinden

sonra isbat-ı

zevci mezbüre Maryonu benat-ı merkümandan
oldukları halde kaza-i mezkürun de'üvi meclisine mahsus olan otada
şerif-i enverde karye-i mezbürede
ve millet-i merkümeden iş bu ba'Is-üs-sefer

Haralambu veled-i Loizi

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp canib-i şer'e i'ta kılınan
zikr ü beyan kılındığı üzere karye-i mezbürede vaki' Fori Pınar
idüp mülk-i harkına taba'iyyetle mutasarrıf
tarla derununda

ceryan iden ma'Iüm-ül-

mikdar ma-i carı babam

yı merküm Loizi'nin hayatında ile'l-vefat yedinde
ba'd vefatiha benimle verese-i merkümun

mevrüs olmağla 'akd-ı atı

egin benimle hazırun zevce-i mezbüre Maryonu ve beyan-ı merküman
cliye her birimiz ma-i cari-i mezkürda olan tashih-i cem'an

otuz altı sehm

afeynden icab ve kabülı havı
ve muvaza'adan

'arı gabn ve takrirden beri bey'i bat-ı sahih-i şer' ve

icazeti ile iki bin gurüşı merküm
mezbürat Maryonu ve Hristodi ile ma'an her birimiz bey' ve
eyledigimizde oldahi ber-vech-i
ve temlik ve teslim ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni olan
bin gurüşı müşteri-i merküm Haralambu yedinden hazerat-ı

525

Arti ve Hristo ile tamamen ve kemalen alız ve kabz ve bi- kadr-ül
eyledik fi' ba'd zikrolunan
g.,:uuu-ı

mezkur cem'an

otuz altı sehrrı hisse-i şayi'asının benimle

aryonu ve Hristodiye'den her birinin
ı:ı,'ve medhalim kalmayup müşteri-i merkum Haralambu'nun mülk-i

f olmuşdur keyfe ma yeşô ve yehtar malik
didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'I hazr merkum Toğli'ye sadr olan
.çlı:ı hazeran-ı merküman Maryonu
ile merkum Haralambu'dan her biri ve cahen tahsil ve şifaen tasdik
leb ketb olundı harare

J..

'işrin min şehr-i Ramazan-ül- mübarek lisene ehad ve tis'in ve

azan-ül- mübarek 1291)
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aki' Degirmenlik kazasına muzafe Aya Sozomenu karyesinde sakin iken
iden Yusuf bin Mulla Mustafa bin Yusuf un veraseti zevce-i
si Sava bint-i İsmail ile sulbi kebir oğulları Mustafa ve 'Ali ve Mehmed
iyye-i kebire kızları Emine ve Rahime ve Fahri Ümmühan ve Fatime'ye

Ie-i mirasları hükm-ül- feraiz dört sehmden olup seham-ı mezküreden on
zbüre Havva Hatun ve on dört sehmden cem'an elli

527

mu.c,su.ı.u.

ve 'Ali ve Mehmed ve 'Abdullahın ve beşer sehmden

ezbüran Emine ve Rahime ve Fahri Ümmühan ve Fatime ve lede-ş-

ütehakkık oldukdan sonra zikr-i ati ve bey'i'de nefsinden asıl kız
ine ve Rahime ve Fahri Ümmühan ve Fatime
zevce-i mezbüre Sava taraflarından vekil olduğı zevat-ı mezbi'ıreleri
ffan-ı mezbüran karye-i mezbür ahalisinden 'Ali
esneler şahadetleriyle vech-i vecih-i şer'I üzere sabit olan mezbür
hazr olduğı halde kaza-i mezki'ırunde'avi
otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i enverde kürsi-i liva bulunan
alla.tından 'Abdi Çavuş mahallesi ahali-i keramından ve meclis-i

bü'is-ül- kitab Mükerremetlü Elhaç Ahmed Raif Efendi ibn-i Elhaç
da bi-1- isale ve bi-l- vekale ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp
lınan bir kıt'a 'ilm ü haberde zikr ü beyan kılındığı üzere karye-i
u dimekle ma'rüf'nam mevki'de mağrüs yigirmi sak
ma'rüf nam mevhubda mağrüs tokuz ki cem'an yigirmi tokuz sak
ibir sehm i'tibariyle dört sehm hisse-i şayi'ası
ey'in Tarlasında mağrüs bir sak zeytun ağacı babam ve mevrüsımız
hayatında al-el- vefat yedinde mülk ve hakkım ve ba' de
üvekkilelerim mezbürun Mehmed ve 'Abdullah ve Emine ve Rahime
Fatime ve Sava ile karındaşım hazır-ı merkum 'Ali'ye mevrüs olup

.alif-üz-zikr yigirmi tokuz sak zeytun eşcarının ber-vech-i mübeyyen
ört sehm hisse-i şayi'asında ve mar-ül- zikr bir sak zeytun
nimle mezbürdan Mahmud ve 'Abdullah ve Emine ve Rahime ve Fahri
ve hazır-ı mezbür 'aliden her birimizin hisse-i ma'Iümesini tarafeynden

ürüt-ı müfsidde ve muvaza'adan 'arı gabn ve takrirden beri bey'i bat-ı
izin izin ve icazetiyle sekiz yüz gurüş muma ileyh Elhaç Ahmed Efendi
ır-ı mezbür 'Ali ile ma'en bi-l- isale ve bi-l- vekale bey' ve temlik ve
e oldahi ber-vech-i muharrer iştira ve temlik-ve teslim ve kabz ve kabul
'

a semeni olan meblağ-ı mezkur yüz gurüşı müşteri-i mumaileyh yedinden
'Ali ile ma'en tamamen ve kamilen alız ve kabz ve bi- kadr-ül- tahsis
528

eyledik fi' ba'd zikrleri sebkat iden yigirmi tokuz sak zeytun eşcannın
igirmi bir sehm i 'tibariyle dört sehmi
mar-ül- zikr bir sak zeytun ağacında müvekkilelerim

mezbürdan

Emine ve Rahime ve Fahri Ümmühan ve Fatime ve Sava ve hazır-ı

aslen ve katen 'alaka ve medhalimız

kalmayup müşteri-i muma

mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve

didikde ma- vaka' bi+ taleb ketb olundı harare fi-I- yevm-ül-

ve elf ( 7 Ramazan-ül- mübarek 1291)

aki' Degirmenlik kazasına mülhak Omorfa (Omorfo) nahiyesine muzafe
mütemekkin teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Hacı Kostanti

de'üvi meclisine mahsus olan atada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i
mütemekkin teb'a ve millet-i merkümeden mu'arrefet-ül- şahs

529

bint-i Pavli muvacehesinde ikrar-I tam ve takrir-i kelam idüp
kıt'a 'ilmühaberde zikr
'akd- ı ati- üz-zikrin sudürına degin yedimde müstakillen mülk ve

tri menzili ve iki tarafdan mutasarrıf olduğım mülk menzilim ve
ile mahdüd ve tahtanı bir bab ota ve bir mikdar havlı- yı
menzilimi tamamıyle mayeştamilhu çün tarafeynden icab ve kabülı
e muvaza' adan 'arı gabn ve takrirden beri
'i ile altı yüz gurüşı merkum Lino'ya bey' ve temlik ve teslim
h-i muharrer iştira ve temellük ve tesellüm
ikden sonra semeni olanan meblağ-I mezkür altı yüz gurüşı müşteri-i
amen ve kamil en alız ve kabz eyledim fi' ba' d
ezkürda aslen ve katen 'alaka ve medhalim kalmayup müşteri-i
-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa
fuutasarrıf olsun didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'i ma- vaka' bi-t- taleb
v.ıı r-uu>

sabi'min şehr-i Ramazan-ül-

ve mie'teyn ve elf ( 7 Ramazan-ül- mübarek 1291)
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vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Vuni karyesinde mütemekkin iken
lan teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rummilletinden

Hacı Yorgi veled-i

eled-i Atmık'ın veraseti her biri teb'a ve millet-i merkümeden zevce-i
int-i Loizi ve validesi Yasome İbnetihu Sava ile sulbi

i ve sulbiyye-i sagire kızları Brokoli ve Yasome ve-1- yevm İskenderiye
ası merkum Papa Hristoğli'ye münhasıre olduğı
Iede-l- şer'ül- enverde mütehakkık oldukdan sonra kaza-i mezkürda Deli

den gaib olduğı halde vefat
şer'iyye muharrer olan terekelerinden verese-i gaibin kendüleri ve yahud
fırına degin hisselerine alız
mal sandığına irade-i seniye hıfzı olan kaza-i mezkur Mal Müdiri Faziletlü
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--i Mehmed ve sagirün-ı merkfunun tesviye-i umürlarına ba- hüccet-i
qlunan valideleri merküme Maryo taleb
'rifet-i şer'iyye

taharrür ve bi-1- müzayede bey' ve taksım olunan

erekesi defteridir ki ber-vech-i atı zikr

ü

beyan

ym-üs- sanı ve-1- 'işrin min şehr-i Receb-ül- ferd ehad ve tis'In ve

Janbul 40/1000 mevcüd şa'ir kil İstanbul 45/800 saman yük 5/100
yekün-ül-ihracat 2300
aki' lede-I- ahalı ve-1- ceyran ma'Iüm-ül- hudüd tahtanı üç bab ota ve
mil bab ota menzil beyne-I- merkfun ifa olunup tahmin ve takdim

zbüre hudüdı dahilinde vaki' Lori nam mevhümda mağrüs üç sak
erese elmerkfunun ifa olunup tahmin olunan semen 750
imekle ma'rüf mevhübda mağrüs beş sak zeytun eşcarı kezalik beyne
olunup tahmin olunan semen 1000

umun 88- 89- 90 seneleri vergüsinden mahsuben deyni olup karye-i
'/ma'rifetiyle kaza-i mezkur mal sandığına ba- 'ilmühaber teslim olan

428 20

fmerkfunun geçmiş toksan senesinde Ii- ecl-ül- zer' canib-i miri'den
esmanından deyni olup muhtarı ma'rifetleri sandık mezküre teslim

103
619 10
10
giden menzurlara istikra olunan iki 'aded hayvan ihracatı 50
ta ve şa'ir tahrir de mezru' olup harman oldukdan sonra Ii- eclü'l- telkil
en giden me'murun hayvan ücreti olup virilen 34
e-i celile-i münadi akçe farkı 46
_52.Ş_
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dellaliyye-i eşya-i

ıı;;;ıl\..uırn, ve

bi gasd-i mahkeme keza 12 4
_2_16
14

20

olarak vasi-i merkum ma'rifeti ile 'amillerine virildigi
aşina olan 675
..i 'adi 154 08
30 32
185 00 yekünü'l- ihracat 2066
beyne-I- verese bi-l- farizet-ül- şer'I 5984 40

bi'a keza 958 13 hisse-i emlakda keza 997 06

Toğli keza 64 04
Keza 1557 11
1620 15
ı.m,ıl\..uıııı;;; Brokoli

keza 033 03

keza 776 25
809 39
ıuvıı,._.....,.., Yasome keza 033 04

keza 776 25
809 30
Papa Hristoğli keza 038 33
keza 938 13
997 16
958 13
138 33
000 38
37 35 ber- vech-i bala emlakda hissesi olup
bera yı hazine-i celile-i sıhh-ül bakı bere yı hazine-i celile-i

muharrer olan dellaliyyenin hisssesi yigirmi üç gurüş ve kaydiyye
altı gurüş iki para ve resm-i amine mezkCıre
cem'an ve varidat-ı hazine olarak ve gaib-i merkfunun argır emlak
otuz yedi gurüş olarak beş para
534

hıfz usüline tatbiken idhal-i cedvel berleh canib-i.hazirıe-i celile-i
i 'ta üzere müdir mfuna ileyh tamamen
eyledigi misillü emlakdan hissesine isabet iden tokuz yüz elli
dahi vazr-ül- yed olan
alız ve kabz müdir müma ileyhe isal kılındığı iş bu mahalle şerh
Seyid Muhammed Reşid

Degirmenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Letronda
teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Yanni veled-i Tomazi

flJJA,ıı.,,ırn,

mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i enverde

Kazafana karyesinde mütemekkin teb'a ve millet-i merkfuneden
•.•.••.umv

veled-i Simo muvacehesinde ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp

bir kıt'a 'ilmühaberde zikr

ü

beyan kılındığı üzere nahiye-i

adalyonda (Katalyonda) karyesinde vaki' Kadalyondadi dimekle ma'rüf

y mağrüs on tokuz sak zeytun eşcarlanmı
e kabülı havı ve şurüt-ı müfsidde ve muvaza'adan 'arı gabn ve takrirden

urüş merkfun Aktimo'ya bey' ve temlik ve teslim eyledikde oldahi ber
ra ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden
535

mezkur

bin gurüşı müşteri-i merkum Aktimo yedinden

e kabz eyledim fi' ba'd eşcar-ı mezkürda
laka ve medhalim kalmayup müşteri-i merkum Aktimo'nun mülk-i
ô.lmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf
sdik-üş- şer'I ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı harare fi-l- yevm-üs
lisene ehad tis'In ve mie'teyn

Degirmenlik kazasına muzafe Abohor karyesi ahalisinden 'Ömer
urun de'avi meclisine mahsus olan otada ma'küd

enverde karye-i mezbür ahalisinden iş bu ba'is-ül- vesika Hasan bin

bir kıt'a 'ilm ü haberde zikr ü beyan kılındığı üzere karye-i

;;,1.;::,uıuı;;;ıı

mülk-i harkına taba'iyetle ceryan iden ma-i carinin beher on beş

üz-zikrin sudürına degin yedimde müstakillen mülk ve hakkım
mübeyyen üç sa'at ma-i carimi tarafeynden

536

müfsidde ve muvaza'adan

'arı gabn ve takrirden beri bey'-i

edigimde oldahi ber-vech-i muharrer iştira ve temellük ve tesellüm
en sonra semeni olan meblağ-ı mezkur
merkum Hasan yedinden tamamen ve kamilen alız ve kabz eyledim

fü-i carisinde benim aslen ve katen 'alaka ve medhalim kalmayup
ın mülk-i müşterası ve hakk-ı
ma yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun didikde gıb-et- tasdik-

min şehr-i Şaban-ül- mükerrem lisene ehad tis'In ve

kürsi-i livası bulunan mahrG.sa-i Lefkoşa mahallatından
fil<inlerinden Hadice Munla bint-i Elhaç Mustafa
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cami'-i

kabz-ı semen ve makbüzı kendüsine i'ta'ya vekalet-i mutaallaka-i
,~---ı:,-zat-ı mezbüreyi
'arifün-ı mahalle-i mezbüre ahalilerinden Mustafa bin Mehmed
nam kimesneler şahadetleriyle vech-i
olan mezbüre Hadice Munla'nın halen zevci Elhaç 'Ali Efendi bin

üs olan otada ma'küd meclis-i şer'-i şerif-i enverde kaza-i mezküre

lisinden iş bü ba'is-ül- vesika'nın 'Ali bin Mehmed mahzarında bi-1ir-i kelam idüp
bir kıt'a 'ilmühaberde

müstakile-imalı

zikr ü beyan kılındığı üzere 'akd-ı ati- üz-

ve mülki olup karye-i mezbüreda vaki' iki tarafdan

ri-i merküm 'Ali Bağı ve taraf-ı bend ile mahdüd tahminen iki dönüm

üt-ı müfsidde ve muvaza'adan 'arı gabn ve takrirden beri bey'-i bat-ı
ylli gurüşı
·.-1- vekale bey' ve temlik ve teslim eyledigimde oldahi ber-vech-i
lük ve tesellüm ve kabz ve kabfil
emeni olan meblağ-ı mezkur yüz elli gurüşı müşteri-i merküm 'Ali
kemal alız ve kabz
ezbüreye tamamen ve kamilen def' ve teslim eyledim fi' ba'd bağ-ı

ve medhalim kalmayup müşteri-i merküm 'Ali'nin mülk-i müşterası
keyfe ma yeşa ve yehtar
olsun didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'i ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı

mükerrem lisene ehad ve tis'in ve mie'teyn ve elf ( 8 Şaban-ül-
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Degirmenlik kazasına muzafe Dali karyesinde mütemekkin

teb'a-i

illetinden Hacı Konomu veled-i İstavrinu kaza-i
[isine mahsus olan otada ma'küd meclis-i şer'-i şerif-i enverde Tuzla

a.'is-üs-sefer Kiryaku veled-i Pandalidi muvacehesinde ikrar-ı tam ve
şer'e i'ta kılınan
zikr ü beyan kılındığı üzere 'akd-ı atı- üz-zikrin sudürına degin
hakkım olup
bir tarafdan Kostanti veled-i Teğodosi menzili ve bir tarafdan

ve taraf-ı rabi'-i tarik-i 'amm ile mahdüd tahrir-i emlak dairesinden

olduğı üzere ikinci defter-i emlakda on yedi bin üç yüz toksan

539

önlerinin sündürıneleriyle fevkani iki bah ota ve tahtanı üç bab

k menzilimi tamamıyle mayeştamilhu çün tarafeynden icab ve kabülı
e.ve muvaza'adan

'arı

lSeri bey'i bat-ı sahih-i şer'! ile dört bin gurüşı merkum Kiryaku'ya
eylediginde
uharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden
ğ-ı mezkur dört bin gurüş
l(.iryaku yedinden tamamen ve kamilen alız ve kabz eyledim fi' ba'd

kalmayup müşteri-i merkum Kiryaku'nun mülk-i müşterası ve hakk-ı
yeşa ve yehtar
olsun didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'I ma- vaka'a bi-t- taleb ketb
-ül- rabi' ve-I- 'işrin
µI- mükerrem lisene ehad ve tis'in ve mie'teyn ve elf ( 24 Şaban-ül-
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'\Tuzla İskelesi mütemekkinlerinden teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum
i.Lavhimi Degirmenlik kazasının
şus olan otada ma'küd meclis-i şer'-i şerif-i enverde kaza-i mezküre
ütemekkin teb'a ve millet-i
is-üs-sefer Anastasi veled-i Hacı Nikola muvacehesinde ikrar-ı tam
şer'e i'ta kılınan
e zikr ü beyan kılındığı üzere 'akd-ı atı- üz-zikrin sudürına degin
k: ve hakkım olup
a.ki'

bir tarafdan Mihail veled-i Teğodosi menzili ve bir tarafdan

iki tarafdan tarik-i 'amm
emlak dairesinden yedime i'ta olunan bir kıt'a matbü'<ı ruhsat

~da on yedi bin üç yüz seksen dört 'umum ve kırk üç numra ile

ir mikdar havlı yı müştemil bir bah mülk menzilimi tamamıyle
ynden icab ve kabülı havı ve şurüt-ı
'adan 'arı gabn ve takrirden beri bey'i bat-ı sahih-i şer'I ile beş bin
Anastasi'ye bey' ve temlik
e oldahi ber-vech-i muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve
semeni olan meblağ-ı mezkur beş bin
erküm Anastasi yedinden tamamen ve kamilen alız ve kabz eyledim
üd-ı mezkürda benim aslen

e medhalim kalmayup müşteri-i merkum Anastasi'nin

mülk-i müşterası

keyfe ma yeşô ve yehtar
ıf olsun didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'! ma- vaka'a bi-t- taleb ketb

ün-ül-mübarek lisene ehad ve tis'in ve mie'teyn ve elf ( 6 Ramazan-ül-
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'c'

Degirmenlik kazasına muzaf Limya karyesi ahalisinden Mustafa bin

de' avı meclisine mahsus
eclis-i şer'-i şerif-i enverde oğlı iş bu ba'is-ül- kitab Bayram ibn-i
arında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam
kılınan bir kıt'a 'ilmühaberde zikr ü beyan kılındığı üzere 'akd-ı atı
yedimde
hakkım olup karye-i mezbürede vaki' bir tarafdan Yorgaci veled-i

tarafdan Hacı Yorgi veled-i Loizi Bağı ve taraf-ı rabi'-i tarik-i 'anım
dönüm mikdarı Korumi
l'-i tevabi' ve levahıkıyle tarafeynden icab ve kabülı havı ve şurüt-ı
dan 'arı gabn ve takrirden beri bey'i
e iki bin beş yüz gurüşı oğlım merkum Bayram'a bey' ve temlik ve

ellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkur
müşteri-i merkum oğlım müşteri-i merkum Bayram bana
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def ve ve teslim eylediginde bendahi yedinden bi-t- tamam ve-1fı' ba' d bağ-ı mahdüd-ı mezkürda
'alaka ve med.halim kalmayup müşteri-i merkum Bayram'ın

mülk-i

keyfe ma yeşa ve yehtar
olsun didikde gıb-et- tasdik-üş- şer't ma- vaka'a bi-t- taleb ketb

ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 6 Cemazi-yel- evvel 1291)

·, Degirmenlik kazasına muzafe Yeri karyesinde mütemekkin teb'a-i
milletinden Nikola veled-i Sodri kaza-i mezkürun de'avi meclisine

7i şer'-i

şerif-i enverde karye-i mezbürede mütemekkin teb'a ve millet

dan mu'arrefet-ül- şahsi iş bu bü'is-ül- vesika Tallo bint-i Kalli

i kelam idüp canib-i şer'e

i'ta kılınan bir kıt'a 'ilm

Ü haberde

zikr

Ü

üz-zikrin sudürına degin yedimde müstakillen mülk ve

acı Yorgi veled-i Hacı Cari menzili ve iki tarafdan Toğli veled-i
rabi'vi tarik-i 'amm ile mahdüd önlerinin sündürmeleriyle tahtanı

yı müştemil bir bab mülk menzilimi tamamıyle mayeştamilhu çün
havı ve şurüt-ı müfsidde ve muvaza'adan 'arı gabn ve takrirden
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şer'I ile bin gurüşı müşteri-i merkum Tallo'ya bey' ve temlik ve

i ber-vech-i muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul
ineni olan .meblağ-ı mezkur bin gurüş müşteriye-i merküme Tallo
arnilen alız ve kabz eyledim fi' ba'd menzil-i mahdüd-ı mezkCırda

almayup müşteriye-i merküme Tallo'nun mülk-i müşterası ve hakk-ı
yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun
lt-üş- şer'i ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı harare fi-l- yevm-ül
..,,wcuı-uı-

mükerrem lisene ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 19

Degirrnenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Aretyu
Mehrned 'Ali bin Hasan kaza-i mezkCırun de'üvi meclisine
meclis-i şer'-i şerif-i enverde cezire-i mezbüre muzafe

u.,-.,vı.vı.

Petri veled-i Sava muvacehesinde ikrar-ı tarn ve takrir-i

i'ta kılınan bir kıt' a 'ilm
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ü

haberde

ğı üzere 'akd-ı atı- üz-zikrin sudürına degin yedimde müstakillen mülk
i mezbürede vaki' bir tarafdan
'Ali Bağı ve bir tarafdan Mihail veled-i Yanni Bağı ve bir tarafdan
fBağı ve bir tarafdan Dimitri veled-i Loizi Bağı ile
önüm mikdarı Korurni mülk Bağımı tarnarnıyle mayeştarnilhu çün
havı ve şurüt-ı müfsidde ve muvaza'adan 'arı
bey'i bat-ı sahih-i şer'I ile iki bin beş yüz gurüşı merkum Hacı
teslim eyledigimde oldahi
iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra
zkür üç yüz gurüş müşteri-i merküm
amamen ve karnilen alız ve kabz eyledim fi' ba'd bağ-ı mahdüd-ı
katen 'alaka ve medhalim kalmayup
Petri'nin mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa
olsun didikde
vaka'a bi-t- taleb ketb olundı harare fı-1- yevm-üs- sadis ve-l
ferd lisene ehad ve tis'in ve mie'teyn ve elf ( 26 Receb-ül- ferd
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Degirınenlik

kazasına

muzafe İsomolof

(Somolof)

karyesi

'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Yorgi veled-i Kostanti kaza-

Iisine mahsus olan otada ma'küd meclis-i şer'-i şerif-i enverde karye
teb'a ve millet-i merkümeden
irkaku veled-i Hacı Flipu muvacehesinde

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam

eyan kılındığı üzere 'akd-ı atı- üz-zikrin sudürına degin yedimde
ım olup karye-i mezbürede vaki'
led-i Nikola menzili ve iki tarafdan Yorgi veled-i Hacı Loizi menzili
anım ile mahdüd ve müştemillat-ı ma'Iüme
ane'nin ba'de izin on altı günde dört gün hisse-i şayi'amı tarafeynden

üt-ı müfsidde
gabn ve takrirden beri bey'i bat-ı sahih-i şer'I ile iki bin gurüşı
temlik ve teslim
er-vech-i muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul
11i olan meblağ-ı mezkur iki bin
erküm Cirkaku yedinden tamamen ve kamilen alız ve kabz eyledim
ahdüd-ı mezkürun
şayi'asında

benim aslen ve katen 'alaka ve

üşteri-i merkum Cirkaku'nun
e hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf

ketb olundı harare fi-l- yevm ve-l- 'işrin min şehr-i Receb-ül- ferd
ve elf ( 20 Receb-ül- ferd 1291)
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Degirmenlik

kazasına

yesi mütemekkinlerinden

muzafe

Dali karyesinde

mütemekkin

teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden

ahsüs olan otada ma'küd meclis-i şer'-i şerif-i enverde karye-i mezbüre
her biri teb'a-i devlet-i 'aliyyenin rum
a'is-üs-sefer Andoni ve İstavrinu muvacehelerinde

ikrar-ı tam ve takrir-i

r'e i'ta kılınan bir kıt'a 'ilmühaberde
dığı üzere 'akd-ı atı- üz-zikrin sudünna degin yedimde müstakillen mülk
-i mezbürede vaki' bir tarafdan dere ve bir
ed-i Yorgi menzili ve bir tarafdan Flipu veled-i Ebgeri menzili ve taraf-ı
mahdüd ve tahtanı üç bab ota ve bir mikdar havlı yı müştemil bir bab

ıyle mayeştamilhu çün tarafeynden İcab ve kabülı havı ve şurüt-ı
a'adan 'ad gabn ve takrirden beri bey'i .bat-ı sahih-i şer'I ile beş yüz
Andoni ve İstavrinu'dan her biri seviyyen bey' ve temlik ve teslim
ber-vech-i muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve
en sonra semeni olan meblağ-ı mezkur beş yüz gurüşı müşteri-i beyan-ı
ni ve İstavrinu yedlerinden tamamen ve kamilen alız ve kabz eyledim
547

ahdüd-ı mezkürda benim aslen ve katen 'alaka ve medhalim kalmayup
oni ve İstavrinu'dan her birinin mülk-i
-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun
'iş- şer'I ma- vaka'a bi-t- taleb
fi-l- yevm-üs- tasi' ve-I- 'işrin min şehr-i Ramazan-ül- mübarek lisene
ve elf ( 29 Ramazan-ül- mübarek 1291)
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i' Degirınenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Polisdipu

e. mütemekkin teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Cirkaku

otada ma'küd meclis-i şer'-i şerif-i enverde karye-i
teb'a ve millet-i merkümeden iş bu ba'isü's- sefer Panayi
muvacehesinde ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp canib-i şer'e i'ta
aberde zikr ü beyan kılındığı üzere
sudürına degin yedimde müstakillen mülk ve hakkım olup nahiye-i
J(aryesinde vaki' bir tarafdan Kostanti veled-i Hacı Loizi
{dan müşteri-i merkum Panayi menzili ve taraf-ı rabi'<i tarik-i 'amm ile
b ota ve bir mikdar havlı yı müştemil bir bah mülk
karye-i mezbüre hudüdı dahilinde vaki' bir tarafdan Kostanti veled-i
nan Toğli veled-i Hacı Loizi Bağı ve bir tarafdan dere
'ik-i 'amm ile mahdüd tahtanı bir evlek mikdarı Korumi mülk Bağı ve
allde mağrüs bir sak zeytun ve yine Zaharka
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üs

bir sak zeytun ki cem'an

iki sak zeytun eşcarlanmı cami'-i

afeynden icab ve kabülı havı ve şurüt-ı müfsidde
gabn ve takrirden beri bey'i bat-ı sahih-i şer'! ve safka-i vahide ile
Panayi'ye bey' ve temlik ve layıf-ı
iginde oldahi ber-vech-i muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve
en sonra semeni olan meblağ-ı mezkur dört yüz gurüşı müşteri-i

amen ve kamilen alız ve kabz eyledim fi' ba'd zikrleri mürur iden
aten 'alaka ve medhalim kalmayup müşteri-i merkum
üşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar malik ve
gıb-et- tasdik-üş- şer'I ma- vak.a' bi-t- taleb

;_f.. yevm-ül- sabi' min şehr-i Receb-ül- ferd lisene ehad ve tis'In ve

ıw:,.uaıııuuv

ketb ve tahrir çün bi-t- temas kıbel-i şer' -i şerif-i enverden

Raif Efendi da'ileri cezire-i Kıbrısda vakii
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iman mahrüsa-i

Lefkoşa

mahallatından

Cami'-i

Cedid

mahallesi

in Mehmed'in sakin olduğı menziline varub zeyl-i
ül- esami kimesneler huzurlarında

'akd-ı meclis-i şer'I 'ali itdikde

uzafe Minareli karyesi ahalisinden Şükri
eclis-i ma'küd-ı mezkı1rda karye-i mezbürede sakin zat-ı ta'rif-i şer'I
z karındaşı iş bu ba'is-ül- vesika Fatma
uvacehesinde
aberde zikr

ikrar-I tam ve takrir-i kelam idüp canib-i şer'e i'ta

Ü beyan

kılındığı üzere 'akd-ı

~ degin yedimde müstakillen mülk ve hakkım olup karye-i mezbürede
ındaşım müşteriye-i merkum Fatma menzili ve bir
iHacı Hüseyin menzili ve bir tarafdan 'Ayşe bint-i Hasan menzili ve
ile mahdüd önünün sündürmeleriyle tahtanı
mikdar havlı yı müştemil

bir bab mülk menzilimi

tamamıyle

ynden icab ve kabülı havi ve şurüt-ı müfsidde ve müva
krirden beri bey' -i bat-ı sahih-i şer'I ile beş yüz gurüşı kız karındaşım
',)ve temlik ve teslim eyledigimde oldahi
iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra
ezkür beş yüz gurüşı kız karındaşım müşteriye-i merküme Fatma
.ye kamilen alız ve kabz eyledim fi' ba'd menzil-i mahdüd-ı mezkürda
laka ve medhalim kalmayup müşteriye-i merkı1me
üşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar malik ve
gıb-et- tasdik-üş- şeri
ı-;ııruıaııuıuc; ketb

mu.a.ı."

ve tahrir ve ma'an mebus-ı ümena şer'e meclis-i şer'e

fi-I- yevm-ül- samin min şehr-i Receb-ül- ferd ve lisene ehad

( 8 Receb-ül- ferd 1291)
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aki' Degirmenlik kazasına muzafe Kazalana ( Kazafana) karyesinde
q.ım akdem fevt olan teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden
· Diger Yorgi'nin veraseti her biri teb'a ve millet-i merkfuneden sulbi
biyye-i kebire kızları Tallo ve İyino
dro'ya münhasıre ve tashih-i mesele-i mirasları hükmü'I.

ferakız altı

mezküre iki sehmi deyn-i merkum
sehmden cem'an

dört sehmi mezbüran Tallo ve İyino ve İstilyani

ikinden sonra ibn-i merkum Kallo ve şahısları
mezbüran Tallo ve İyino ve İstilyani Sodro da her biri hazr oldukları
n de'üvi meclisine mahsus olan

clis-i şer' -i şerif-i enverde kaza-i mezküre muzafe İsomolof (Somolof)
in teb'a ve millet-i merkfuneden iş bu ba'isü's- sefer Hacı
552

oizi muvacehesinde
'ilmühaberde zikr

her biri ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp canib-i

beyan kılındığı

ü

(Somolof) karyesinde vaki' müşteri-i merkum Hacı Yorgi'nin
tarlası derununda mağrüs dört sak zeytun
üteveffa yı merkum al-al vefat hayatında müstakillen mülk ve malı

shlh-i mezkur yedimizde irsen ve müştereken mülk ve hakkım olmağla
" na degin salif-üz- zikr-i eşcarlarda
enat-ı merküman Tallo ve İyino ve Sodro'ya herbirimize tashih-i
e-i şayi'amızın tarafeynden icab ve kabülı
sidde ve rnuvaza'adan

'arı gabn ve takrirden beri bey'i

bat-ı sahih-i

um Hacı Yorgi'ye her birimiz seviyyen bey' ve temlik
de oldahi ber-vech-i muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve
semeni olan meblağ-ı mezkur bin gurüşı müşteri-i merküme
en tamamen ve kamilen alız ve kabz idüp beynimizde ... hususi taksım
de benimle hazirun-ı benat-ı
y İyino ve İstilyani ve Sodro'ya her birimiz aslen ve katen 'alaka ve
müşteri-i merkum Hacı Yorgi' nin mülk-i
-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun
şer'I mukirr-i merkum Kallo'nun
takrir-i meşrühında benat-ı merküman Tallo ve İyino ve İstilyani ve

itmegin ma- vaka' bi+ taleb ketb olundı harare fi-l- yevm-üs-

ve elf ( 5 Şaban-ül- mükerrem)
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Degirmenlik

kazasına

muzafe İsomolof

(Somolof)

karyesi

birleri teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Hacı Andreya
da bint-i Cirkaku kaza-i mezkürun de'avi meclisine mahsus olan otada
şerif-i enverde karye-i rnezbüre mütemekkinlerinden
erkümeden iş bu ba'js-ül- vesika Petri veled-i Yanni Cirkaku veled-i
inde her biri ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp
kılınan bir kıt'a 'ilm ü haberde zikr ü beyan kılındığı üzere karye-i
afdan Petri veled-i Cirkaku menzili
orgi veled-i Nikola Tarlası ve taraf-ı rabi'-i tarik-i 'amm ile mahdüd
çekten iki 'aded koyun ve alat-ı ma'Iümesiyle
eon altı sehmi i'tibarıyle beher on altı günde zabt-ı devr iden iki buçuk
yedimizde münasifeten
vıııı«""ıa

'akd-ı atı-üz- zikrin sudürına degin mezkur debbağhanede olan

iki buçuk sehm hisse-i şayi'amızda
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havı ve şurüt-ı müfsid ve muvaza'adan

'ari gabn ve takri:rden

ile üç yüz elli gurüşı
an Petri ve Cirkaku' dan her birimiz seviyyen bey' ve temlik ve teslim
ber-vech-i muharrer seviyyen iştira ve temellük
z ve kabül eylediklerinden sonra semeni olan meblağ-ı mezkur üç yüz

i merkümetan Petri ve Cirkaku yedlerinden
.ilen alız ve kabz idüp ber-vech-i nısfıyyet iktisam eyledik fi' ba'd

Ht mezkG.rda ber-vech-i

mübeyyen iki buçuk

asının bizim aslen ve katen 'alaka ve medhalimız kalmayup müşteriyan
:1.(aku'dan her birimizin mülk-i müşterası ve hakk-ı
.yfe ma yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun didikde gıb-et- tasdik

t- taleb ketb olundı harare
i' 'aşere min şehr-i Receb-ül- ferd lisene ehad ve tis'In ve mie'teyn ve

iftih lena hayr-ül- bah
nisab Mevlana Mahmud Hamdi Efendi Kamiyab
vakfiye inha olunur ki Kıbrıs ceziresi dahilinde ve Degirmenlik kazası
si iş bu sene ehad ve tis'in ve mie'teyn ve elf Şevval-ül- mükerrem
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azret-i fetva penahının intihab ve tercih buyurduklarına

ve nezaret-i

fımızdan cenab-ı şerifimize ihale ve tefviz olunmuşdur
ezkün enhu mezbürede bi-I- niyabe

zabt idüp beyn-el- ahalı icrayı

:ve gayret ve vuku'-ı yafta olan muhallefat

ne bin müveccib tahrir olanları tahrir ve terekküm ve beyn-el- verese
tevzi' ve taksimi hususunda ihtimam ve vakt eyleyüp cadde-i şer'I
den sarımu inhiraza cevaz göstermeyesiz ve's selam Zeyn-ül- Abidin
Muhammed Cemaleddin El kaza-ül- asker Rumeli

verese-i isabet hisselerinin evvel-i umurda nizamına tatbiken eytam
alıcı Iôzımeden olduğı
terekenin ikmal-ı mu'amelatına degin derdest bulunan tahsilatın
yvetleriyle vekaletime
zay' olduğı kuyuda nüvabımn halefleri vurüdını
eylediklerini rivayet olunur mahalleye ma'lüm olduğı üzere ve usul-ı
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halefleri vurüdına intisar ile devr-i teslim kaidesine ri'ayet eylemeleri

en bir müddetdir bazı mallardan alınan muharrerat malına nazaran bu

r. zuhur eyledigi anlaşıldığından ve helaf-ı tenbih hareketine münhasır
aklarında
t iddükleri bedihi bulundığından mebni ba' de nüvabın halefleri ile

teslimi icrayı i'tina eylemeleri lazım geleceginden hilaf-ı

ık iktisasına bakıldığı museccel olmasığla oraca dahi her- minval-i
.Ja.uuı;;uı;;

keyfıyyetinin
dahi taraf-ı şeriflerinden beyan ve iş'arına himmet
ihzaren iş bü şikkeyi mahsusa terkim kılındı
Hüseyin Fehmi

kılınan emrname-i hazret-i velinimetden keyfıyyet ma'Iüm şerifleri
himem-i mukerremat her minval buyurulmak
terkim kılındı (7 Sefer sene 92)
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El- şer' -i cezire-i Kıbrıs

i' Degirmenlik kazasına muzafe Kaymaklı karyesi ahalisinden Hamdi
kaza-i mezkürun de'avi
lan otada ma'küd meclis-i şer'-i şerif-i enverde cezire-i mezbürenin
üsa-i Lefkoşa mahallatından

mahallesi ahalisinden iş bu bais-ül- vesika Rifetlü Mustafa Kevda

raı uıxıa

ikrar-I tam Ve takrir-i kelam idüp canib-i şer'e i'ta kılınan

ü beyan kılındığı üzere 'akd-ı atı-üzyedimizde müstakillen mülk ve hakkım olup karye-i mezbürede
menzilimi ve iki tarafdan tarik-i 'amrn
sündürmeleriyle fevkani bir bab ota ve tahtanı iki bab ota bir kile
samanlık ve bir kili bir bab samanlık ve bir bab havlı yı
menzilimi ve yine karye-i mezbüre de vaki' toksan numrada kain iki
Elhaç Mustafa menzili ve bir tarafdan
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af-ı rabi-i tarik-i 'amnı ile mahdüd tahtanı otası kirişli bir ahur ve bir
havlı yı müştemil bir bab mülk menzilirni
Ievahıkıyle tarafeynden
ye takrirden'beri

icab ve kabülı havı ve şurüt-ı müfsidde ve

bey'i bôt-ı sahih-i şer'I safka-i vahide

nıurna ileyh Mustafa Fuad ve Ahmed Derviş Efendilere bey' ve temlik
.::ı.n.lar dahi ber-vech-i muharrer seviyyen iştira ve temellük
zve kabul eylediklerinden sonra semeni olan meblağ-ı mezkur yedi bin
a ileyh Mustafa Fuad ve Ahmed
tamamen ve kamilen def' ve teslim eyledigimizde

bendahi

ve-I- kemal alız ve kabz idüp bey' -i
·~• gabn-ı vuku'ına muta'allaka da'valannda taraflarından her birimizin
irile ibra-i 'anim ve şer'I ile tapusı
yledik fi' ba'de-l- zikrleri mürur iden emlakda benim aslen ve katen

Mustafa Fuad ve Ahmed Derviş Efendilerin mülk-i müşterası ve hakk-ı
ma yeşa ve yehtar
f olanlardan

didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'I ma- vaka' bi+ taleb ketb

-ül- sanı 'işrin min şehr-i Şevval
ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 2 Şevval ül- mükerrem 1291)
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;ıki' Lefkoşa mahallatından

'Abdi Çavuş mahalle sakinlerinden iken

¢n Sertüccar Elhaç Mehmed Efendi ibn-i
ndi'nin veraseti zevce-i metküha-ı metrukesi Fatma Kadın ile Elhaç
Mustafa Fuad ve Ahmed Derviş Efendi ile Ii- kebire
'a münhasıre ve tashih-i mesele-i mirasları kırk sehmden olup seham-ı
i vech-i mezbüre Fatma Kadına ve on
fan yigirmi sekiz sehmi ibn-i merkfun Mustafa Fuad ve Ahmed Derviş
ikinden sonra bint-i kebire mezbüre Hadice
zikr-i ati bey'-i takrir ve i'tası hüccete vekil şer'isi Mükerremetlü Elhaç
lhaç Hüseyin Efendi Degirmenlik
vpu.:,ıuv

mahsus olan otada ma'küd meclis-i şer'-i şerif-i enverde lazım-ül

vesika ibn-i müma ileyh Rifetlü
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mahzarında bi-t- tava' bi-I- vekale ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp
her- tashih elmezkfır bi-I- res

-ı

ati-üz- zikrin sudürına degin silk-i rneslek-i serihasında münsehik
oşıklı Çiftligi nam çiftlikde

nuıı

•..•.•.

hudüd çiftlik arazisi derununda mağrüs seksen sak zeytun on

derununda bir 'aded tolab kapusı ve debbağhane iktisabında kain
ta ve bir 'aded to lab
zı her tashih el mezkur kırk sehmden yedi sehmi hisse-i irsiyyesi
'ab ve kabülı havı ve şurüt-ı müfsidde
gabn ve takrirden beri bey'i bat-ı sahih-i şer'I ve şeriklerinin izin ve
safka-i vahide mumaileyh Mustafa Fuad Efendi'ye bi-ley' ve temlik ve teslim eyledigimde muma ileyhim dahi ber-vech-i

Wk ve tesellüm

ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni olan

gurüşı müşteri-i muma ileyhimden bi-t- tamam ve-1- kemal alız ve
ezbüre det' ve teslim eyledim fi' ba'd salif-ü'I
bah ota ve iki 'aded tolab kapusı ve bir 'aded havuzında olan kırk
se-i irsiyye-i şayi'asında
Hadice Hanım'ın mülkde emlak ve katen vechen min-el vucüh ve
alaka ve medhalimız kalmayup müşteri-i muma
Efendi'nin mülk-i müşterası ve hakk-ı sahihi olmuşdur keyfe ma yeşa
asarrıf olsun didikde
şer'! ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı harare fı-1- yevm-ül tasi' 'işrin
mükerrem lisene ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 29 Şevval ül-
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Lefkoşa mahallatından Aya Yanni mahallesi ahalisinden
milletinden cezire-i mezbüre asbak Sandık Emini Marko
ambu Degirmenlik kazasının de'üvi meclisine mahsus olan otada
rif-i enverde mahallat-ı mezbüreden Aya Sofya
anımdan iş bil ba'is-ül- vesika Rıfetlü Elhaç Rıfat Efendi ibn-i Derviş
--.ıtam ve takrir-i kelam idüp güzeran
oksan bir senesi Muharrem-ül-

haram'ımn

sekizinci günü tarihiyle

Çır bakı bulunan Mükerremetlü Mehmed Rüşdi Efendi'nin

1 bir kıt'a hüccet-i şer'I de natık olduğı üzere 'akd-ı atı-üz- zikrin
şıren ve müstakillen mülk
.ııza-i mezküre mülhak Tağ nahiyesine muzafe Deftera karyesinde
aen tasrif ve bu seyifden müstagni Logondi
µ.şterir tarafdan Panayi veled-i Dimitri Tutayadi ve Fransızko ve Hacı
ijğı Bağçeleri ve iki tarafdan müşteri-i
elduğum tarla ile mahdüd birinci numrada kain derununda tahtanı beş
eve iki bah samanhne ve bir bah ahur ve ve bir bi'r-i ma
ve gayr-ı müsmire ma'Iüm-ül- mikdar bağçeyi müştemil bir bah mülk-i
ine kaza-i mezküre muzafen Anadyu ve Argadez karyelerinde
ma'Iümelerden nubu' idüp ayar-ı müte'eddididen mülk-ı harkına
ezküre taş kenarında vaki' Hacı Degirmeninden mebni
ryan iden Hayal Su dimekle ma'rüf ma'Iüm-ül- mikdar ma-i carimi ve
plot) karyesi canibinden mahall-i mu'ayeneden nubu' idüp
ideden mülk-i harkına taba'iyetle kezalik çiftlik-i merkümede vaki' havz
iden Bavlaki Suyu dimekle 'arıf ma'Iüm
er ma-i cari ile mar-ül- zikr mülk havz ve yine çiftlik-i mezkur civarında
'Iümelerde mağrüs on yedi sak ve on vakıfda
üf nam mahallde mağrüs yigirmi yedi sak ve Arkades (Argadez) karyesi
kain dere kenarında mağrüs üç sak zeytun ki cem'an
ak zeytun eşcarlannda çiftlik-i mezkürun sair-i arazi derununda mağrüs
re ve gayr-ı müsmire eşcarlarımızı ve yine
563

t5 •.•.

~~=, karyesi hatt-ı dahilinde vaki'

ledal ahali ve-1- ceyran ma'Iüm

mikdarı mülk kamışlığı ve cümleten tevabi' -i
hukuk ve-l- murakık tarafeynden icab ve kabülı havi ve şurüt-ı

'arı gabn ve takrirden beri bey'i bat-ı
.J vahide ile miri akçesi olarak yüz kırk bin gurüşı muma ileyh Elhaç

emlik velahık-ı
teslim eyledigimde muma ileyh dahi ber-vech-i muharrer iştira ve
kabz ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-I mezkur yüz

°fII1ezbfı.re mal sandığı canibine mübeyyin zimmet-i sahihiyesi olduğı
e.mal muhasebesi me'rnun 'İzzetlü İbrahim

eslime havale eyledim didikde muma ileyh dahi havale-i mezküreyi
ezkürde takrir ve gabn-ı vuku'ına muta'allaka da'vadan
·miz ahirin zimmeti ibra-i 'a.mm sahih-i şer'i ile kabülı havı ibra-i iskat
i sebkat iden emlakda
aten 'alaka ve medhalim kalmayup müşteri-i muma ileyh Elhaç Rıfat
µşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe
malik ve mutasarrıf olsun didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'I ma- vaka' bi
are fi-I- yevm-ül- Sanı
Şevval-ül-mükerrem lisene ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 22 Şevval-

Emlak Katibi Hakkı Efendi

Baduncı zade Mustafa Efendi

Tahrirat Katibi Mahmudi Efendi

Gürün-zade Ahmed Efendi

Mahkeme Katibi Raif Efendi Tapu Katibi 'Aziz Efendi Muhzır
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Degirmenlik kazasına muzafe Luricina karyesi ahalisinden Hüseyin
de'avi meclisine
ma'küd meclis-i şer'-i şerif-i enverde karye-i mezbürede mütemekkin

ola Toğli veled-i Ayostoli muvacehesinde

ikr

ü

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam

beyan kılındığı üzere 'akd-ı atı-üz- zikrin sudürına degin yedimde

e hakkım olup
vaki' bir tarafdan dere ve bir tarafdan Hüseyin bin Hasan menzili ve bir
veled-i Moroh menzili ve taraf-ı
anım ile mahdüd tahtanı iki bab ota ve bir mikdar havlı yı müştemil bir bab
amıyle mayeştamilhu çün tarafeynden
· havı ve şurüt-ı müfsidde ve muvaza'adan 'arı gabn ve takrirden beri bey'i
bin tokuz yüz
Toğli'ye bey' ve temlik ve teslim eyledigimde oldahi ber-vech-i muharrer
ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden
olan meblağ-ı mezkur bin tokuz yüz gurüşı müşteri-i merkum Toğli yedinden
ilen alız ve kabz eyledim
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rna.ua.ıııııuı:;

ketb ve tahrir çün bi-t- temas kıbel-i şer'-i şerif-i enverden

Raif Efendi da'ileri cezire-i
livası bulunan mahrüsa-i Lefkoşa mahallatından 'Arab Ahmed Paşa
teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Savaca Mihail veled-i

ine varub zeyl-i vesikada muharrer-ül- esami kimesneler hazr oldukları
şer'-i 'ali ittikde yine teb'a ve millet-i
q.an iş bu ba'is-ül- rakime zevcesi Karina bint-i Hayas muvacehesinde
f;kelam idüp Degirmenlik kazasına Paşa
ekkin Ebgeri veled-i Toğodosi yedimde olup bin iki yüz toksan senesi
I.inin on üçüncü tarihiyle müverrah
ezkür naibi olunan Mükerremetlü Mehmed Rüşdi Efendi'nin imza ve
a-i mezkürun de'avi
olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i enverde ha- şahadet-i 'adel-i
zküre müsbet bir kıt'a hüccet-i şer'I de
e cihet-i deyn-i şer'Iden edası ve vecb-i deyni olan otuz yedi 'aded yüzlük

r'ı yedinde müstakillen malı ve mülki olan karye-i mezbürede vaki' bir
endi ibn-i Ahmed Efendi menzili ve bir tarafdan
eled-i Hacı Andoni menzili ve bir tarafdan Hacı Toğozi veled-i Kostanti
'dan Hacı Kostanti veled-i Kakulli menzili
erinin sündürmeleriyle tahtanı altı bah ota ve bir mikdar havlı yı müştemil
ilimi tarih-i hüccetden üç yüz on
gin terhin-i vaz' ve teslim ider olduğından eger tarih-i hüccetden üç yüz on
yn-i mezkürı eda idemez ise
µreyi ba'de-l- fekk menzil-i mahdüd-ı mezkürı semeni misilliyle ahire bey' ve
makbüzundan deyn-i mezkür-ı edaya
ise kendüne teslim ve bunlar mütevakıf olduğı umurun küllisine ve külli-i
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kabul eyledigimden

sonra te'sis buyurulan istima-i şira

ve mecba-i nas olan
7imezbfırede babed-i münadi üç mikdarı canibine 'arz ve nidayı ra'yet

·· lük mecidiye altununda karar ve ziyade ile şiraye talib-i uhra zuhur
elyevm menzil-i mezkürda
ü zeyl-i vesikada muharrer-ül- esami kimesneler ihbarlarıyla zahir ve
in menzil-i mezkürı rehinden ba'de-l fekk ve-1- kabz 'tarafından
ıve şurüt-ı müfsidde ve muvaza'adan

'arı gabn ve takrirden beri bey'-i

,tuz yedi 'aded yüzlük mecidiye altun merküme
@le bey' ve temlik ve teslim eyledigimde oldahi ber-vech-i muharrer iştira

lüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı
di 'aded yüzlük mecidiye altunı merküme Karina yedinden tamamen ve
eyledim ba'de-l- yevm menzil-i mahdüd-ı
Ebgeri'nin aslen ve katen 'alaka ve medhali kalmayup müşteriye-i
mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa
mutasarrıf olsun didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'I ma- vaka' bi+ taleb
yevm-ül- hamis min şehr-i Şevval-ül-mükerrem
( 5 Şevval-ül-mükerrem

568

1291)

ve lisene ehad ve

i' Degirmenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Litronda
teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Tomazu veled-i
un de'avi meclisine mahsus olan otada ma'küd meclis-i şer'-i şerif-i
ede mütemekkin teb'a ve
:rı.: iş bu ba'is-ül- vesika Aktimo veled-i Simyo muvacehesinde

ikrar-ı

erde zikr Ü beyan kılındığı üzere 'akd-ı atı-üz- zikrin sudürına degin

·, Kadalyonda (Katalyonda) dimekle ma'rüf nam mevzi'de mahall-i
sak zeytun eşcarlanmı tarafeynden
ve şurüt-ı müfsidde ve muvaza'adan 'arı gabn ve takrirden beri bey'i
i yüz gurüşı
bey' ve temlik ve teslim eyledigimde oldahi ber-vech-i muharrer iştira
ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni
ezkfu iki yüz gurüşı müşteri-i merkum Aktimo yedinden tamamen ve
eyledim fi' ba'd eşcar-ı mezkürlarda benim
falaka ve medhalim kalmayup müşteri-i merkum Aktimo'nun mülk-i
arfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar
ıf olsun didikde gıb-et- tasdik-üş- şeri ma- vaka' bi+ taleb ketb olundı
-rabi' 'aşere min
ül-mükerrem lisene ehad ve tis'in ve mie'teyn ve elf ( 14 Şevval-ül-
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Degirmenlik kazasına muzafe Tağ nahiyesine muzafe Yerolakko
teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milleti nisvanından Harisinto bint-i
ık'ın veraseti

sulbiyye-i

sagire kızları

Sağo ve Eleni valideleri

dan müntakil malları hıfz ve tesviye-i umürlarına
si' nasb ve ta'yini ehemm elzem olduğı iclden hristiyanlar beyinlerinde
le umür-ı vesayat 'uhdesinden
ic:lügi

zeyl-i

vesikada

muharrer-ül-

esami' kimesneler

ihbarlarıyla

-i mezbüre ahalisinden teb'a-i müşar ileyhinin
ı:ıden iş bu ba'is-ül- vesikanın Hacı Mihail veled-i Hacı Laviliyi hakim
baleh Hüsnü Meab Efendi
mezbüranın vakd-i rüşd-i sedadlarına degin tesviye-i umürlarına kıbel-i

570

Degirmenlik kazasına muzafe İstiromal karyesinde mütemekkin
uın milleti nisvanından şahsi ta'rif-i şer'i ilemu'arrefe Maryo
ı'.'ının de'avi meclisine mahsus olan otada ma'küd meclis-i şer'-i
:1::>i.ıı:ede mütemekkin teb'a ve millet-i merkfı.meden
la oğlı Simo veled-i babası Yanni muvacehesinde

ikrar-ı tam ve

f'e i'ta kılınan bir kıt'a 'ilmühaberde
~re 'akd-ı .füi-üz- zikrin sudfı.rına degin yedimde müstakillen mülk
zbüre vaki' Brodoli dimekle
ağrüs iki sak zeytun ve bir sak incir eçcarıyla üzerinde tolabıyla bir

··-i şayi'asını tarafeynden icab ve kabülı havi ve şurüt-ı müfsidde ve
e takrirden beri bey'i
şeriflerinin edası ve icanyla safka-i vahide bin beş yüz gurüşı oğlım
e temlik ve teslim eyledigimde
arrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden
mezkur bin beş yüz gurüşı müşteri-i merkum Simo yedinden
ve kabz eyledim fi' ba'd zikrleri sebkat iden eşcarlar ile ber-vech-

u.~uıuu.

benim aslen katen 'alaka ve medhalim kalmayup oğlım

mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur
malik ve mutasamf olsun didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'i ma
harare fi-I- yevm
Şevval-ül-mükerrem

571

lisene ehad ve tis'in ve mie'teyn ve elf ( 12

Degirmenlik kazasına muzafe İstiromal karyesinde mütemekkin
enin Rum milletinden Petri veled-i Nikola
.de'avı meclisine mahsus olan otada ma'küd meclis-i şer'-i şerif-i enverde

merkümeden iş bu ba'is-üs- sefer Vasili veled-i Hacı Yanni·tarafından

mütemekkinlerinden

her biri teb'a ve millet-i merkümeden Hacı Hristofi

ve Flipu veled-i Toğli şahadetleriyle sabit
e-i subut-ı vekaletine hükm-i şer'I lahık olan karye-i mezbüreli Hacı Yanni

Sİ muvacehesinde ikrar-I tam ve takrir-i
ı:ınib-i şer'e i'ta kılınan bir kıt'a 'ilm

572

ü

haberde zikr

ü

beyan kılındığı üzere

yn mülk ve hakkım olup karye-i mezbüre vaki' bir tarafdan Mihail
p.zili ve bir tarafdan çiftlik
feri-i merküm Vasili menzili ve taraf-ı rabi'vi tarik-i 'amm ile mahdüd
" bir bah ve tahtanı
ikdar mandarayı havı ve bir mikdar havlı yı müştemil bir bah mülk

şurüt-ı müfsidde ve muvaza'adan
7rsahıh-i

'arı gabn ve

şer'i ile beş bin

ı-kfun Vasili'ye bey' ve temlik ve teslim eyledigimde oldahi ber-vech-i

n sonra semeni olan meblağ-ı mezkür beş bin beş yüz gurüşı müşteri-i

kabz eyledim fi' ba'd menzil-i mahdüd-ı mezkürda benim aslen ve

mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar

bi+ taleb ketb olundı harare fi-l- yevm-ül- tasi' ve-I- 'işrin

ve elf ( 29 Şevval-ül-mükerrem 1291)

573

Degirmenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Kazafana
devlet-i 'aliyyenin Rum milleti nisvanından Eleni bint-i
de'avi meclisine mahsus olan otada ma'küd meclis-i şer'-i
ezbürede mütemekkin teb'a ve
~n iş bu ba'is-ül- vesika Papas Lisaryo veled-i Yorgi muvacehesinde

ü haberde zikr ü beyan kılındığı üzere 'akd-ı atı-üz- zikrin sudünna
Ulen mülk ve hakkım olup karye-i mezbürede
ark ve bir tarafdan Kirbağo veled-i Toğli Bağı ve taraf-ı rabi'<i tarik-i
~ üç dönüm mikdarı Korumi mülk Bağı ve
altı sak zeytun ve bir dib incir eşcarımı tarafeynden icab ve kabülı havı

bey'i bat-ı sahih-i şer'I ile bin dört yüz gurüşı merkum Disaryo'ya
eyledigimde oldahi ber-vech-i
,,.,ıw.,uu.n..

ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni olan

yüz gurüşı müşteri-i merkum Papas Disaryo
ve kamilen alız ve kabz eyledim fi' ba'd bağ-ı mahdüd-ı mezkürda da
ve medhalim kalmayup müşteri-i merkum
mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşü ve yehtar
didikde gıb-et- tasdik-üşbi-t- taleb ketb olundı harare fi-I- yevm-ül- hamis 'aşere min şehr-i
ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 15 Şevval-ül-mükerrem 1291)

574

mahallinde keşf ve mu'ayene

ve tahkik çün canib-i şer'I şerif-i

girmenlik kazasına tabi' Mosfılodi (Mosfıloti) karyesinde kain Dimitri
enzilinde mecruhen fevt olan Hasan bin Hüseyin'in
in cenazesi üzerine varub canib-i zabitden murassıl zaptiye 'alı karye-i
a'zalarıyla sair ceride katibinde

ı kesanlar hazr

oldukları halde müteveffa yı merkumun a'zasını keşf ve

lat-ı carihiden karşusına
sağ canibi ingirazdan bir yerinden darb ve cerh olundığı ve Carci karye-i
Yusuf olduğı
icerrah mumaileyh da'ileri ba'del- mu'ayene müşaide mahallinde keşf ve

r'e gelüb 'ala vukü'rna enha takrir eyledigi kaza-i mezkur mahkemesinden
arı yine i'Iam olundı harare
tasi' 'aşere min Zi-1- kadde-tiş- şerife lisene ehad ve tis'in ve mie'teyn ve elf

575

a vaki' Degirmenlik

kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Aretyu

de mütemekkin iken bundan akdem fevt olan teb'a-i devlet-i 'aliyyenin rum
ar Saci Hristofi veled-i Yanni veled-i Atmık'ın veraseti zevce-i metrukesi
oğli ile sulbiyye-i kebire kızı Marino ve sulbiyye-i sagire

ı sagir oğlı Nikola'ya

münhasıre olduğı bi-l- icar lede-I- şer'ül- enver zahir

dan sonra sagiran Cirkaku'nun vakt-i

576

tesviye-i umürlarına kıbel-i şer'den vasi nasb ve ta'yin olunan
taleb ve mu'arrefeti ve mu'arrefet-i şer'i ile
u,....,L-uı- şer'iyye

tevzi've taksim olunan müteveffayı merkumun

ati zikr ü beyan olunur harare fi-l- yevm
şehr-i Şevval-ül- mükerrem lisene ehad ve tis'in ve mie'teyn ve elf

saman çuval 20/30 roğen-i zeyd 25/130 kebir küb 4/80
O müştemil sandık 1/10 ekmek tekne 1/20
kazgan 2/150 balta 'aded 1/10 dügün tahtası 1/10 bulgur kil
sandık 1/10 küb 9/20 penbe tolabı 4/10
i:z;eytun 7/20 'arakon 10/20 penbe tolabı 1/20 kuyu keritl/10

dizlik

el/20 yatak 1/20 çekmece 1/30 fistan 1/20

O gömlek 2/10 çarşab 2/30
tencerel/150

'antari 2/30

orak3/15

neztarel/15

sahan 1/150 orak15/20

çıkrık 8/8 eldegirmen 1/10 hanta 2/400 şa'ir katır
Ude üç sak incir eşcarı 150 Ağru nam mahallde bağ dönüm 4/1200
allde on iki sak maralıkda üç sak eski Kapı nam mahallde mağrüs beş
yigirmi sak zeytun eşcan
mezbürede vaki' lede-I- ahali ve-1- cetran tahtanı dört bah ota ve bir
temil bir bah mülk-i menzil 300

kaydiyye varaka baha vasi harcı hayvan kirası

taksim beyn-el- verese bi-I- farizet-ül- şer'iyye
fü\.,L,UUL

:.a.~ııco-ı

Hacı Hristino 722 35 hisse-i bint-i kebire-i mezbüre Maryo 1265
mezbüre Erici 1265 1 hisse-i ibn-i sagir-i merkum Nikola 2530 02

577

kazasına

muzafe

nefs-i

Degirmenlik

karyesi

in bin Salih nam kimesne bundan akdem
l'J.1.üdded-i medide maslüb-ül- fı-1 bulunup ifakat bulunmadığından

alız

aran idrak itmedigi zeyl-i kassamda muharrer-ill- esami kimesneler
k olmağla mahnüs
· olmamağla hala yedinde olup malın olduğı emvalde eşyası hıfz-ı

kıbel-i şer'den vasi nasb ve ta'yin olunan mecnün-ı merkfununun

taleb ve ma'rifet-i şer'le vasi merkfune teslim olunan mecnun

ki bervech-i ati zikr-i beyan olunur harare fı-1- yevm tasi' 'işrin

mie'teyn ve elf ( 29 Zi-1-hicce-tiş- şerife 1291)
Miya Bağçesinde mağrüs yigirmi altı sak zeytun eşcarı
ahallde tokuz sak zeytun eşcarı
ında mağrüs seksen dört sak zeytun eşcarı
a mağrüs on sekiz sak zeytun eşcan
.rlasında mağrüs on sekiz sak zeytun eşcarı
Tarlasında mağrüs on bir sak zeytun eşcarı
ir bab mülk menzili
efsinden ceryan iden yigirmi dört sa'at ma-i carimi
elen ceryan iden ma-i caride on iki sa'at ma-i cari
den ceryan iden ma-i caride on iki sa'at ma-i cari
Sofya mahallesinde kain bir bab mülk menzili
er olduğı emlak-ı mezküre icl-i vukuf ma'rifetiyle bin gurfı.ş takdir olmağla

gurüş hare alız olunmuşdur

579

balada emlak-ı mezkfıre vasi merkum Hasan Efendi ma'rifet-i

ı misillu vasi merkum dahi tamamen
llüm eylediğini ikrar eylemesiyle iş bu şerh ve temhir kılınan
Rıfetlü Hüseyin Edib Efendi

Müsved-del fetva Faziletlü

Kafiletlü Mehmed Raif Efendi Derviş Efendi zade Rıfetlü Elhaç
Sofya İmamı Mükerremetlü Elhaç Ahmed Efendi De'üvi Katibi

a vaki' Degirmenlik kazasına muzafe nefs-i Degirmenlik karyesi
dEmin ibn-i Salih nam kimesne bundan akdem
müdded-i medide maslüb-ül fı-1 ifakat bulunmadığından alız ve i'tasına
ve zararım
itmedigi zeyl-i hüccetde mastfır-ül- esami kimesneler şahadetleriyle
mecnün-ı merkumun velisi dahi olmağla
malik olduğıemval ve eşyasını hıfz ve veraset ve umür-ı lazımesini ruyet
vasi nasb

580

.ua.:ıcu.ı

Efendi ibn-i Elhaç Hüseyin nam kimesneyi ba- sened-i fevr-i

ed Eminin üzerine bi- İnayetullah
~ye degin emval ve eşyasını hıfz ve umür-ı lazımesini ruyete vasi nasb

hidmet Iazımesini kemayenbagi edaya ta'ahhüd ve iltizam eyledikden
e:biyle hakime muma ileyh mecnun merkumun
kendi malının nevasından iş bu tarih-i hüccetden beher yevm on
~si ve sagire bir nefer oğluna
aha vasi merkum beher yevm elli para ücret ve vesayat farz-ı takdir
üz-ı mezkur on gurüş
Mehmed Emin'in kendüsüyle ve zevcesi ve bir nefer sagir oğlunun

e. sair levazım sene ve mezkur elli para
vesayatıne hare ve sarf ve vakt-ı hacetde istidadına ben ve lede-I-

Hasan Efendi'ye izin virmegin ma- vaka' bi-t- taleb katb olundı
min Zi-1- hicce-tiş şerife
mie'teyn ve elf ( 8 Zi-1- hicce-tiş şerife 1291)

581

aki' Degirmenlik kazasına muzafe Abeşa karyesinde mütemekkin iken
an teb'a-i devlet-i 'aliyyenin

Hacı Yanni veled-i Papa Yorgi veled-i Atmık'ın veraseti zevce-i

.t-i Yorgi ile sulbi sagir oğulları Haralambu
11yye-i kebire kızı Maryo ve sulbi sagir oğlı Hristoğli ve Cirkaku Kofu

bi-1- ihbar ve lede-ş- şer'ül- enver zahir ve nümayan oldukdan sonra
vakt-i rüşd-i sedadına
fularına kıbel-i şer'den vasi nasb ve ta'yin olunan valideleri merküme

tevzi' ve taksım olunan müteveffayı

harare fı-1- yevm-ül- tasi' ve-1- 'işrin min Zi-1-ka'de-tiş- şerife lisene
'teyn ve elf ( 19 Zi-1- ka'de-tiş- şerife 1291)
ester re's 1/500 merkeb 2/500 öküz 2/1000 küb 2/10 saman çuval
şa'ir 5/50
sagir küb 7/70p

zeytun 1/20 şa'ir 40/30

sirke 40/40 roğen-i zeyd

zeytun 7/60 hellim 2/14 dekik 40/30 harubl/10

hırka 1/100

ede vaki' fevkani bir bab tahtanı dört otalı mülk menzil 3000
--i mezbürede vaki' Fomu dimekle ma'rOf nam mahallde toksan buçuk

·.mezbOredevaki' İstiyagocnu nam mahallde iki dönüm bağ 300
mahallde mağrüs bir sak zeytun eşcarına takdir olunan kıymet 150
allde kain tamamen iki dönüm mikdarı Korumi mülk Bağı 600
mezkürda iki dönüm mikdarı Korumi mülk Bağı takdir olunan kıymet
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Ide bir buçuk dönüm mikdarı Korumi mülk Bağı 700
JI nam

mahallde mağrüs sekiz sak zeytun eşcarı 1100

mahallde mağrüs tokuz sak zeytun eşcan 400
mahallde mağrüs üç sak zeytun eşcarı 150

ve yine Tasurka nam

J<:aydiyye varaka baha 30 vasi harcı 30 hayvan kirası yekun 475
-el- verese bi-I farizet-ül- şer'iyye 14525
Biranu 1815 25 hisse-i ibn-i kebir merkum Haralambu 2310 28
Yorgo 231 28 hisse-i bint-i sagire Maryo 1155 14
uıvrn.u.ıu

Hristoğlu 2310 28 hisse-i ibn-i sagir merkum Cirkaku 2310

Panayuti 1155 14 hisse-i bint-i sagire Runa 1155 14

584

yaki' Degirmenlik kazasına muzafe Abohor karyesinde sakin iken bundan
ülsüm bint-i İbrahim bin 'Abdulrahman

etkuhu İbrahim bin Ahmed ile sulbiyye-i sagire kızı Fatma ve sulbi sagir
desi Fatma bint-i Hüseyin ve pederi
'e münhasıra olduğı bi-1- ihbar lede-1- şer'ül- enver zahir ve nümayan
ıran-ı merkfunanın vakd-i rüşd ve

585

umürlarına kıbel-i şerden vasi nasb ve ta'yin olunan babaları

bi+ tasdik-üş- şer'I tevzi' ve taksim olunan müteveffayı
er-vech-i ati zikr

ü

merkfımun

beyan olunur

sanı ve-I- 'işrin min Zi-1- ka'de-tiş- şerife ehad tis'in ve mie'teyn ve
şerife 1291)
şakl/100 . şeker3/10

def'a şeker3/6

alaca 'antaril/10

hümayun

/100 tencere3/60 taval/ tasl/30 sahan 2/30
kadayıf tepsisi 1/10 sahan 'aded 6/40 kapaklı sahan 2/30 sahan
kapaklı tencere 15 gülabdan 2/5
penbe yasdık 5/50

yün mendil 2/ ma'kad 2/250 yorgan 2/60

/300 yasdık 4/3O
çarşaf 2/30

alaca tobl/30

bez tobl/30

hanfi sarık 1/30 şeker2/5

yazma 3/10
sandıkl/40 yün yatak 1/50 gömlek 20 hırda'vat menzil 2 zevc-ı
etde mihr-i müeccel 1001

kaydiyye varaka baha 3 5 vasi harcı 25 hayvan kirası 25
10
30
verese bi+ tasdik-üş- şer'I
İbrahim 631 hisse-i bint-i sagire-i mezbüre Fatma 350 32 hisse-i
ed 701 26 hisse-i ibn-i merküme Fatma 421 hisse-i ibn-i merküm

586

vaki'

Degirmenlik

kazasına

muzafe

Büyük Kaymaklı

karyesinde

dan akdem vefat iden teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden
anni veled-i Pedri'nin varisi zevci Cirkaku veled-i Yanni ile sulbi sagir
yye-i sagire kızları Tallo ve Maryo validesi
pkiru ve Pedri Hacı Yanniye münhasıre olduğı bi-I- ihbar lede-I- şer'ül
yan oldukdan sonra sagiran-ı mezbüranın vakd-i rüşd-i
tesviye-i umürlarına kıbel-i şer'den vasi nasb ve ta'yin olunan malları

b-ve ma'rifeti ve ma'rifet-i şer'e tahrir ve terkim bi-l- farizet-ültaksim olunan müteveffiye merkfunenin terekesi defteridir ki ber-vech-i
lunur harare fi-I- yevm-ül- hamis ve-I- 'işrin min
lisene ehad ve tis'in ve mie'teyn ve elf ( 25 Zi-1- hicce-tiş şerife 1291)
aynal/30 taval/1 O tabakl 0/18 kerevet 1/60 kaysa 'aded 1/2

9/20 fistan 3/60 çarşab 3/60 trabeza örtü 2/200 bez 1/30 fistan

b 2/40 hırka 'aded 2/20 sarmalı hırka 1/30 peşkir 'aded 2/30

fistan 1/1 O bürüncük gömlekl/30

alaca fistan2/10

teknesil/10

çarşab 5/100 gömlekl/20

ma'kad 'aded 1/30 resm-i kaşık 30

katık minder 1/15

döşek

katık yasdıkl/30

yünl

bez

yasdık yüzi

ekmek tahtası 1/21

yorgan 'aded 1/20 sestal/5 tuzluk 'aded 2/4 yekun

kaydiyye varaka baha 3 yekün-ül- ihracat
eyn-el- verese farizet-ül - şeri 1166 20
erküm Cirkaku hisse-i ibn-i sagir-i merküm Kostanti hisse-i bint-i sagir
nıc,c,c;-ı

bint-i sagire mezbüre Maryo
588

e Korine

hisse-i ibn-i merkfune Hacı Yanni

vaki' Degirmenlik

kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Ayvası!

bundan akdem vefat iden Hüseyin ibn-i Mustafa bin Hasan'ın
etkuhına metrukesi Şerife bint-i 'Ali ile sulbi kebir oğlı Mustafa ve
bi 'oğulları Hüseyin ve İbrahim ve Ahmed ve Pedri merküme Mustafa'ya

'bi-I- ihbar lede-I- şer'ül- enver zahir ve nümayan oldukdan sonra sagirün
rüşd-i sedadlarına degin
ma kıbel-i şer'den vasi nasb ve ta'yin olunan valide merkfune şerife taleb
rifet-i şer'le tahrir ve terkim
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tevzi'

ve taksim olunan müteveffa

yı merkumun

terekesi

ati zikr ü beyan olunur harare fi-I- yevm-üs- sabi'
lisene ehad tis'In ve mie'teyn ve elf ( 7 Muharrem-ül- haram 1291)
2/1000
ikl/10

koyun 25/1000

keçi 25/900 çift takımı 30

alaca 'antari 1/20 gömlekl
hanta 140/2800

mezru' hanta 20/600

şa'ir 190/120

zeytun 8/15

şa'ir 70/450

saman çuval 2/200

kırak 1/500

vaki' tahtanı beş bah ota ve bir mikdar havlı-yı müştemil bir bah mülk
ül- tereke 13 000

varaka baha 25 dellaliyye 150 vasi harcı 30 hayvan kirası

LaJ.\...:.1111

beyn-el- verese bi-I- farizet-ül- şer'iyye 1244
şerife akçel 5 1555 hisse-i ibn-i kebir merkum Mustafa akçel

kebir merkum Mehmed 'Ali akçe 1 13 1762

hisse-i ibn-i sagir

13 1762 hisse-i ibn-i sagir merkum İbrahim akçel 13 1762
uu,.uuuu

Ahmed akçel 13 1762

590

hisse-i ibn-i merkum Mustafa Ağa

vaki'

Degirmenlik

kazasına

muzafe

Omorfa (Omorfo)

nahiyesine

isinden Ahmed bin Hacı 'Ömer kaza-i mezkürun de'üvi
olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i enverde karye-i mezbürede
vesika Fatma bint-i
dan zikr-i ati takdir-i tasdik vekil olduğı zat-ı mezbüreyi bi-t- ma'rifet-i

an bin Mehmed ve Hüseyin bin Mehmed şahadetleriyle vech-i şer'i
karye-i mezbüreli Muhtedi Efendi
nda ikrar-I tam Ve takrir-i kelam idüp canib-i şer'e i'ta kılınan bir kıt'a

- zikrin sudürına degin yedimde müstakillen mülk ve hakkım olup karye-

nubu' idüp İslam Salısı nefsinden ceryan iden ma-i caride beher on

ynden icab ve kabülı havi ve şurüt-ı müfsidde ve muvaza'adan 'ari gabn

'-i bat-ı sahih-i
gurüşı merküme Fatma'ya bey' ve temlik ve teslim eylediginde oldahi
ştira ve temellük
z ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkur beş yüz gurüşı
e Fatma yedinden
arnilen alız ve kabz eyledim fi' ba'd mezkur üç çarın ma-i cari-i cedide
'alaka
almayup müşteriye-i merküme Fatma'nın mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı
w.yeşave yehtar malik ve mutasarrıf
gıb-et- tasdik-üş- şer'i ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı harare fi-I- yevm-

ve mie'teyn ve elf ( 8 Muharrem-ül- haram 1292)

591

Vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Yerolakko karyesinde mütemekkin
evt olan teb'a-i devlet-i 'aliyyenin rum

ııveled-i Hacı Alamibu veled-i Loizi'nin veraseti zevce-i metrukesi Ideni
sagir oğulları Kostanti
alidesi İbnehu bint-i Yorgi'ye münhasıra olduğı bi-l- ihbar lede-I- şer'ül-

ezbüranın vakt-i rüşd-i sedadlarına degin tesviye-i umürlarına kıbel-i
ta'yin olunan valide
i Hacı Zaidi veled-i Cirkaku taleb ve ma'rifeti ve ma'rifet-i şer'e taharrür

592

1tpvf>tt~

yı merkümun terekesi defteridir ki ber-vech-i atı zikr-ü beyan

erife lisene ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 22 Zi-1-hicce-tiş şerife

dizlik2/20

alaca fistan 2/1O

gömlek 2/20

yorgan 1/20

)

2/10 cenvar şa'ir 50/500

hanta 50/1250 saman çuval 100/150

yekün-ül-tereke

varaka baha 7 dellaliyye 6/60 vasi harcı 25 yekun 167
verese bi-1-farizet-ül- şer'iyye 2833
hisse-i ibn-i sagir merküm Kostanti 13 1003 hisse-i ibn-i
hisse-i ibn-i merkum Anito 06 472

593

a vaki'

Degirmenlik

kazasına muzafe

Büyük Kaymaklı

undan akdem vefat iden teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum

594

karyesinde

eni bint-i Hacı Yanni veled-i Pedri'nin veraseti zevci Cirkaku veled-i
oğlı Kostanti ve sıılbiyye-i

y Maryo ve validesi Kadrine bint-i Erkiru ve Pedri Hacı Yanni'ye

ve nünıayan oldukdan soma sagiran-ı mezbüranın vakt-i rüşd-i
--i umürlarına
asb ve ta'yin olunan babaları merkum Cirkaku taleb ve ma'rifeti ve

tevzi' ve taksim olunan müteveffiye-i merkümenin terekesi defteridir
olunur harare fi-l- yevm
min Zi-1- hicce-tiş şerife lisene ehad tis'In ve mie'teyn ve elf ( 25

ayna 'adedl/30

taval/18

çarşab3/60 terabeza 2 /20

döşekl/100

kerevet 1/60

bezl/30

gömlek 2/20

kase 'adedl/5

fistan 1/10 gömlekl/8

fistan 1/10

bürüncük

gömlekl/20 bez arşun 9/15
alaca fistan 2/10 ma'kad 1/30 sim kaşık 6/40 yasdık yüzi 10/20
1/1 O

katık yasdık 1/30

sendel/20 mando küb, 3/20

çamaşır tekne 1/10

yorganl/90

ydiyye varaka baha yekun 3320
-. taksim beyn-el- verese bi-I farizet-ül şer'iyyel 166 20
.~rküme Cirkaku 25 291 hisse-i ibn-i sagir merkum Kostanti243 hisse-i
üre Tallo 20 121 hisse-i bint-i sagire-i mezbüre Maryo 20 121
•• ı..&.uırn.,

Kadrine 16 194 hisse-i ibn-i merkum Hacı Yanni 16 194 kesr-i

595

da vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Dali karyesinde mütemekkin iken
fat olan teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum

596

Ied-i Hacı Sodri veled-i Atmık'ın veraseti zevcesi Anitu bint-i Flipu ile
sulbi
sulbiyye-i sagire kızları Maryo ve Arini ve validesi Maryo ve Pedri

.p'ül- enver zahir ve nümayan oldukdan sonra sagiran-ı mezbüranın
degin tesviye-i umfırlarına kıbel-i şer'den
lunan valideleri merkfune Enizu taleb ve ma'rifeti ve ma'rifet-i şer'le

i.nı.. olunan müteveffayı

merkumun terekesi defteridir ki ber-vech-i ati

in Zi-1- hicce-tiş şerife lisene ehad tis'in ve mie'teyn ve elf ( 29 Zi-1-

1/1600 yatakl penbe tolabı 1/150 panatula 40 çekirdekli penbe 1/20

g.ekik

şa'ir 40/20 timur kalısı 1/20

hanta 40/1000

el degirmeni 40

ta 2/40 yatakl/140
5/1000

şa'ir 100/1000 burçak 22/30

küb 4/30 roğen-i zeyd 4/60 küb

0/50
Q/300 mezru' şa'ir 10/130

karye-i mezbürede vaki' lede-I- ahali ve-1-

mülk menzil3000
ezbürede vaki' Abohori nam mahallde mağrüs iki sak zeytun eşcarlarına

ielmüteveffü

yı elmerküm 10000

kaydiyye varaka baha 20 yekG.n270
taksim beyn-el- verese bi-I farizet-ül şer'iyye 9730
· mezbüre Anitu 1216 1 O hisse-i ibn-i kebir merkfun Sodiri 1756 32 hisse
um Lazari 1756 32 hisse-i bint-i sagire-i mezbüre Maryo 878 16
sagire-i mezbüre Erini 878 16

597

hisse-i ibn-i merküme Maryo 1621 26

Degirmenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Prodromi
in iken bundan ak.dem fevt olan teb'a-i devlet-i
illetinden Nikola veled-i Toğli veled-i Atmık'ın veraseti zevcesi Akrosini
file sulbiyye-i sagire kızı Maryo
· Rukaili'ye

münhasıre olduğı bi-I- ihbar lede-l-şer'ül-

enver zahir ve

sonra sagire-i merkümenin
sedadlarına degin tesviye-i umürlarına kıbel-i şer'den vasi nasb ve ta'yin
erküme Akrosini taleb ve ma'rifeti

598

ir ve terkim ve bi-1 farizet-ül şer'iyye tevzi' ve taksım olunan

ve-1- 'işrin min Zi-1- hicce-tiş şerife
ve elf ( 25 Zi-1- hicce-tiş şerife 1291)
hanta 8/200 . şa'ir 80/800 cenvar 1/150

burçak5/1 O

ka 1/10 kamış 20/10

dügün tahtası 1/20

saman çuval 100/200

dizlik 3/60

ısladır 1/20 çuval 1/15 hekbel/10

karye-i

alı ve-1- ceyran tahtanı üç bah ota ve bir mikdar havlı-yı müştemil

,ftrede vaki' Esironi nam mahallde mağrüs üç sak zeytun eşcarlanna

varaka baha 10 yekun 135
beyn-el- verese bi-1 farizet-ül şer'iyye4865
Akrosini 60805

hisse-i bint-i sagire-i mezbüre Maryo

599

hisse-i

Degirmenlik karyesi mahallatından Aya Marina karyesinde
'aliyyenin Rum milleti nisvanından şahs-i ta'rif-i şer'i ile
Hristoğli kaza-i mezbürun de'üvi meclisine mahsus olan ota da
enverde mahall-i mezbürede mütemekkin teb'a
ba'Is-ül- vesika Nikola Hacı Luka muvacehesinde ikrar-ı tam
şer'e i'ta kılınan bir kıt'a 'ilm
kılındığı üzere 'akd-i atı-üz- zikrin sudürına degin yedimde
m olupve mahalle-i mezbürede vaki' bir tarafdan
edri ve bir tarafdan Yorgi veled-i Hacı Mihail menzili ve bir tarafdan
enzili ve taraf-ı rabi' -i tarik-i 'amm ile mahdüd
bir mikdar havlı-yı müştemil bir bah mülk-i menzilimi tarafeynden
üt-ı müfsidde ve muvaza'adan'ari
~ri bey' -i bat-ı sahih-i şer'I ile beş yüz gurüşı merküme Nikola'ya
eylediginde oldahi her- vech-i muharrer iştira
Ii.im ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkur

i merkum Nikola yedinden tamamen ve kamilen
fi' ba'd menzil-i mahdüd-ı mezkürda benim aslen ve katen 'alaka ve
üşteri-i merkum Nikola'mn
ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf

harare fi-1- yevm-ül- sadis min Muharrem-ül- haram isneyn ve
( 6 Muharrem-ül- haram 1292)

600

a vaki'

nefs-i Degirmenlik

karyesi mahallatından

Orta mahallesinde

dan akdem vefat iden teb'a-i devlet-i 'aliyyenin
anından Hacı Anitu bint-i Hacı Gavrili Atmık'ın veraseti sulbi kebir oğlı
~r oğlı Loizi
zlan Kakulli ve Cirkaku ve Marino'ya münhasıre olduğı bi-l- ihbar lede-1ve nümayan oldukdan

601

vakt-i rüşd-i sedadlarına degin tesviye-i umürlarına kıbel-i şer'den
merkfıın Mihail taleb ve ma'rifeti
ir ve terkim ve bi-I farizet-ül şer'iyye tevzi' ve taksım olunan
terekesi defteridir ki ber-vech-i atı zikr ü beyan
,vm-ül- hamis ve-I- 'işrin min şehr-i Şevval-ül-mükerrem
( 25 Şevval-ül-mükerrem
lta 1/5

üzengi 2/15

a 1/50

sim kuşak 1/50

lisene ehad

1291)

penbe tolabıl/30

çıkrık 3/30

kazgan 1/50 kerevet 1/20

tava 'aded 2/30

zeytun fıh 30/

vaki' lede-l- ahalı ve-1- ceyrantahtôııi iki bab ota ve bir mikdar havlı
kmenzile takdir olunan 2000

2 kaydiyye varaka baha 6 20 hayvan kirası25

vasi harcı 25 yekun

aksım beyn-el- verese bi-I- farizet-ül- şer'iyye 2690
erküm Mihail 770 hisse-i ibn-i sagir merkum Loizi 770 hisse-i bint
ulli 385 hisse-i bint-i kebire-i mezbüre Hristo 385

602

·' Degirmenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Yerolakko
iken bundan akdem fevt olan teb'a-i
um milletinden Kani veled-i Hacı Yorgi veled-i Atmık'ın veraseti
bint-i Yorgi ile sulbiyye-i
Maryo ve sulbi sagir oğlı Loizi'ye münhasıre olduğı bi-1- ihbar lede-

ir-i merkümun vakt-i rüşd-i sedadına degin tesviye-i umfırlarına kıbel-i
yin olunan valideleri
taleb ve ma'rifeti ve ma'rifet-i şer'le tahrir ve terkim ve bi-1 farizet-ül
Illl

olunan müteveffa yı merkfunun

ki ber-vech-i atı zikr ü beyan olunur harare fı-1-yevm-ül samin ve-1. . .tiş şerife lisene ehad ve tis'in ( 28 Zi-1- hicce-tiş şerife 1291)
öküz 2/500 merkeb 1/200 karye-i mezbürede vaki' lede-1-ahalı ve-I
.ab ota ve bir mikdar havlı-yı müştemil bir bah mülk-i menzile takdir

O kaydiyye varaka baha 4 vasi harcı20 hayvan kirası20 yekun 74
taksım beyn-el-verese bi-1 farizet-ül şer'iyye 1126
hisse-i bint-i kebire-i mezbüre-i Anitu
246 23 hisse-i ibn-i sagir merküm Loizi 492 24

603

hisse-i bint-i

da vaki' Degirmenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Braluka
ekkin iken bundan akdem fevt olan
i'aliyyenin Rum milletinden Anitu bint-i Teğori veled-i Atmık'ın veraseti
veled-i Hacı Lavihli ile
ire kızı Arini ve sulbiyye-i sagire kızı Marine ve sulbi sagir oğulları Teğori

604

enver zahir ve nümayan oldukdan sonra sagirün-ı mezbürunun

kıbel-i şer'den vasi nasb ve ta'yin olunan yedleri merkfun Hacı

ır ve terkim ve bi-I farizet-ül şer'iyye tevzi'

ve taksım olunan

yan olunur harare fi-l- yevm-ül- samin ve-I- 'işrin min Zi-1- hicce-tiş

n ve mie'teyn ve elf ( 28 Zi-1-hicce-tiş şerife 1291)
revet 1/10 yatakl/50

tava 2/20

tencerel/20

ekmek tahtası 1/20

atop 1120
beyaz fıstanl/1 O fıstanl/1 O gömlek 2/20 fes
/20 gömlek 2/20

şinari zira'

alaca zira' 10/15 ipekli fistan 2/40

tencere 1/20
.lı bir bah mülk menzilde müteveffıye-i merkfununun nefs-i hissesine
üteveffa yı merkfun1200

varaka baha 5 dellaliyye 24 vasi harcı yekun 79
sim beyn-el- verese bi-I- farizet-ül- şer'iyye 1121
Hacı Mihail 280 1 O

hisse-i ibn-i sagir merkum Teğori 280 1 O

Sokofli 280 1 O
mezbüre Arini 140 05 hisse-i bint-i kebire-i mezbüre Marina 140 5

605

ki
Degirmenlik

kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Ayvası!

teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden
.ımmııuu veled-i Hristoğlu kaza-i

mezbürun de'avi meclisine mahsus olan

şer' -i şerif-i
idüp karye-i mezbürede vaki' bir tarafdan Hacı Haralambu veled-i
bir tarafdan Kakulli veled-i
ir tarafdan Haralambu veled-i Hristoğli menzili ve taraf-ı rabi'<i tarik-i
erinin sündürmeleriyle tahtanı
ir rnikdar havlı-yı müştemil bir bab mülk menzilin mutasarrıfı karye-i
veled-i Papa Takani karye-i mezbüreli
i>Hristoğli'ye fariğ ve tefviz ve kabz-ı yedle kabz-ı bade-I- husüsını tarafa
olduğı umurun
'arz-ı mutaallaka-i sahihe-i şer'i ile şahs-i merkümeyi 'arifsn karye-i
her biri teb'a ve millet-i merkümeden Mariku veled-i Andreya ve Hacı

606

1..1.vacehelerinde beni vekil idüp bendahi vekalet-i merkfuneyi kabül ve
idüp olvechile hakikat-ı hal-ı merkfunandan

lunup yedime a'Iam-ı şer'I virilmesi matlubumdur deyu bade-I- istihbar
e Hacı Yani ber- minval-i muharrer vekalet-i merkfuneyi
mahzar-ı hasm-ı cahid-i şer'I de ihbar ve şahadetleriyle sabit ve ba'de-t
ukları tescil ve hıızür-ı ka'imakamlıklarına i'Iam olundı
-ül- tasi' 'aşere min Zi-1- hicce-tiş şerife lisene ehad ve tis'In ve mie'teyn

607

aki' Degirınenlik kazasına mülhak Omorfa (Omorfo) nahiyesine muzafe
ütemekkin teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Cirkaku veled-i

e'avi meclisine mahsus olan otada ma'küd meclis-i şer'-i şerif-i enverde
emekkinlerinden her biri teb'a ve millet-i
bü ba'isü's-vesika

Hristofi veled-i Hacı Kani ve Hacı Mihail veled-i

t-i Hacı Kani tarafından yenberi ati-ül- zikrin
ne vekil-i müseccel-i şer'isi Hacı Toma veled-i Hacı Ebgeru ve Feridu
ından kezalik vekil meclis-i şer'e
Cirkaku muvacehelerinde bi+ tav' ve-I- riza ikrar-ı tam ve takrir-i
·n sudürına degin müstakillen
:ı:nülk karye-i mezbürede vaki' Marika dimekle ma'rüf nam mahallden

i harkına taba'iyetle ceryan iden ma-i carilerinde beher tokuz günde
icarı tarafından
ive şurüt-ı müfsidde ve muvaza'adan 'arı gabn ve takrirden beri bey'-i

e temlik ve teslime eyledigimde anlar dahi bi-I- isale ve bi-I- vekale her
temellük ve tesellüm ve kabz
erinden sonra semeni olan meblağ-ı mezkur beş bin gurüşı müşterun-ı
en ve kamilen alız ve kabz
,~urda gabn ve takrir vuku 'ma muta'allaka da'valann tarafından her
etini ibra-i 'amm sahih-i şer'i ile
ve iskat eyledik fi ba'd mezkur beher tokuz gün ma-i caride benim aslen

Iim kalmayup salifü'z- zikrin tokuz günde yigirıni dört sa'at ma-i caride

man Hacı Mihaili'ye ve altı sa'ati merkum Hristofi ve üç sa'at cem'an altı

608

ani ve Ferido bint-i Hacı Fasdi müştereken mülk-i müşterası ve hakk-ı

mutasarrıf olsun didikde gıb-et- tasdik-üş- şer'I ma- vaka'

.ü.1- samin

bi+ taleb

'aşere min Muharrem-ül- haram lisene isneyn ve tis'in ve

uharrem-ül- haram 1292)

Tüccar Şükri Efendi
ridi A'zadan Yaniku Ağa

a vaki'

Akaça İmamı Elhaç Ahmed Efendi

A'zadan Yakunu Ağa

Muhzır Başı Eyyüb

Degirmenlik kazasına mülhak Omorfa (Omorfo) nahiyesine muzafe

temekkinlerinden teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Hristofi veled-

lveled-i Cirkaku bi-I- isale ve şahısları ta'rif-i şer'i ile mu'arrefe Anitu bint-i
dan vekil-i meclis-i şerisi Hacı Toma veled-i Ebgeru ve Harido

609

afından kezalik vekil-i meclis-i şer'Isi Yorgi veled-i Hacı Cirkaku
imeclisine mahsus olan otada ma'küd
if-i enverde

karye-i

mezbürede

mütemekkin

teb'a ve millet-i

ü's-vesika Cirkaku veled-i Hacı Mihail muvacehesinde
takrir-i kelam idüp canib-i şer'e i'ta kılınan bir kıta' 'ilmühaberde
ere 'akd-ı atı-üz- zikrin
de müstakillen mülk ve hakkım olup karye-i mezbürede vaki' Kolazi

büllerimizi tarafeynden

icab ve kabülı havı ve şurüt-ı müfsidde ve

ve takrirden beri bey'-i bat-ı sahih-i şer'!
erküm Cirkaku'ya bey' ve temlik ve teslime eyledigimizde oldahi herve temlik ve teslim ve kabz ve kabul
meni olan meblağ-ı mezkur beş yüz gurüşı merkum Cirkaku yedinden
ve kabz idüp
gabn ve takrir vukü'ma muta'allaka

da'vadan tarafeynden her birimiz

i.'amm sahih-i şer'I ile kabülı havı ibra ve iskat
yevm mezkur

otuz altı 'aded

maa'

lağım

kuyularda

bizimle

rkümetanın aslen ve katen vechen min-el- vücüh
esbab

'alaka ve medhalim kalmayup müşteri-i merkum Cirkaku'nun

hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar
f olsun didiklerinde gıb-et- tasdik-üş- şer'I ma- vaka'

bi-t- taleb ketb

Muharrem-ül- haram lisene isneyn ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 19

610

vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Piroyi karyesinde sakin iken bundan
ail bin Hüseyin 'Ali'nin
metküha-i metrukesi Nazo bint-i Hasan ile sulbi sagire kızı Zekiye ve

ğlı Hüseyin ve validesi Penbe bin 'Abdullah münhasıre bi-I- ihbar lede-Ive nümayan

611

girün-ı mezbfuunun vakt-i rüşd-i sedadlarına degin tesviye-i umürlarına

an valideleri merküme Nazo taleb ve ma'rifeti ve ma'rifet-i şer'le tahrir

unan müteveffayı merkumun terekesi defterinden ki ber-vech-i ati zikr

ü

em-ül- haram lisene tis'In ve mie'teyn ve elf ( 8 Muharrem-ül- haram

kuşak 1/40 gömlekl/20

dizlikl/30

balta 1/60 'antaril/10

şa'ir 30/20 hanta orakl/5 mezru' şa'ir 8/70 mezru hanta 4/100
vaki' lede-1-ahali ve-1- ceyran tahtanı iki bab ota ve bir mikdar havlı-

kaydiyye varaka baha 4 vasi harcı 25 hayvan kirası 30 yekun 109
im beyn-el- verese bi-1- farizet-ül - şer'iyye 1891
ezbüre Nazo 236 15

hisse-i bint-i sagire-i mezbüre tereke 220 26

mezbüre Tevhide 220 26 hisse-i ibn-i kebir merkum Hüseyin 441 12
jr merkum Hüseyin 441 12
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hisse-i ibn-i merküme Penbe 330 04

kar

keşf ve mu'ayine ve tahkiki içün canib-i şer'I şerif-i enverden irsal

Cerrah Ahmed Efendi zat-ı 'alileri cezire-i Kıbnsda
asına muzafe Gömeç karyesinde
ihin menziline varub canib-i zabıtadan mürsal Mercan Ağa ve karye-i

mazbüt-ül- esami keranlar hazırda oldukları halde mecruh merkumun a

alat-ı cariheden bıçak ile sol küreği altından bir yerinden darb ve cerh

Salih bin Yusuf olduğı mahrüç-ı merkum muma ileyhim takrir ve ifade
· ba'de-l- mu'ayene
ahallinde keşf ve tahkik ve ketb ve tahrir ve ma'en mebus ümena-i şer'I

ledikleri kaza-i mezkur mahkemesinden huzür-ı ka'imakamlıklanna

i'Iam

in şehr ü Şaban-ül- mükerrem lisene ehad ve tis'üı ve mie'teyn ve elf ( 15
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sda vaki' Degirmenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Yerolakko
ekkin iken bundan akdem fevt olan
-i 'aliyyenin Rum milletinden Yanni veled-i Pavli veled-i Atmık'ın veraseti
i Eleni bint-i Hacı Cirkaku ile
agire kızları Maydo Animudu ve sulbi sagir oğulları Kakulli ve Yanni ve
int-i Nikola'ya münhasıre olduğı

614

enver zahir ve nüm.ayan oldukdan sonra sagirün-ı merk:Onıunun

nasb ve ta'yin

olunan sigar-ı mezbürunun

valideleri

ma'rifeti ve ma'rifet-i
ve tasdik-üş- şer'I tevzi' ve taksım olunan müteveffayı

merkumun

atı zikr Ü beyan

samin min şehr-i Zi-1- hicce-tiş şerife lisene ehad tis'In ve
hicce-tiş şerife 1291)
küb 4/40 zeytun 10/15 şa'ir 15/20 karye-i mezbürede vaki' lede
bab ota ve bir mikdar havlı-yı müştemil 1895

kaydiyye varaka baha 5 vasi harcı 25 hayvan kirası 20 yekün 1000
taksım beyn-el- verese bi-l- farizet-ül şer'iyye 1900
~zbfue Eleni 237 20 hisse-i ibn-i sagir merk:Onıe Kakulli 445 24 hisse-i
448 24 hisse-i bint-i sagire-i mezbüre Maryo 224 12
sagire-i mezbüre Antro 224 12 hisse-i ibn-i merkfune Tallo 316 kar
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Degirmenlik

kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Panaya

bundan ak.dem fevt olan teb'a-i devlet-i 'aliyyenin
Fodisiye veled-i Hacı Sava veled-i Yorgi'nin

veraseti zevcesı

sulbi sagir oğlı Ehelya
Anzoya'ya münhasıre olduğı bi-1- ihbar lede-I- şer'ül- enver zahir
sagirün-ı merkfununun ve
degin tesviye-i umürına kıbel-i şer'den vasi nasb ve ta'yin olunan
vasi merkfune üzerine
Aktehiyos veled-i Hacı Sava taleb ve ma'rifeti ve ma'rifet-i

yı merkfunun terekesi defteridir ki ber-vech-i

'cllil

atı zikr ü beyan

lisene ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 16 Muharrem-ül- haram

zeytun 50/50

çuval 1 hekbe 1/50 gömlek 6/60

dizlikl/20

ik 2/40 roğen-i zeyd lidre 5/65 zeytun 50/75 şa'ir 30/20 kebir küb 9/120

penbe burçak.15/15

gömlekl/20

şa'ir 25/250

hanta 20/440

1 'aded 1/170
ester re's saman çuval 3/60

koyun 'aded 5/240

keçi 'aded 5/175

mezru' şa'ir 15/150 bakla 20/20

ede vaki' tahtanı dört bab ota ve bir bab fevkani ota ve bir mikdar havlı-yı
mülk menzil 3000
bürede vaki' Hocabu nam mahallde mağrüs on sak zeytun Hasan Tarlasında
alambu Tarlasında bir sak ki cem'an

on beş sak zeytun eşcarında nısf-ı

mezbürede vaki' bağçe derununda nısf tolab kapusı 1000 tahtanı bir otalı
ine takdir olunan kıymet 1000
617

üteveffa yı elmerküm 10000

kaydiyye varaka baha 20 vasi harcı 25

dellaliyye75

hayvan kirası

sim beyn-el- verese bi-1 farizet-ül şer'iyye 9600
hisse-i zevce-i mezbüre Akrosini 1200
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hisse-i ibn-i

·, Degirmenlik

kazasına muzafe Tağ nahiyesine muzafe Deftera

bundan akdem fevt olan teb'a-i
um milletinden Abosdoli veled-i Cirkaku veled-i Atmık'ın veraseti
bint-i Hacı Hristoğli

ğli ve Yanni ve Haralambu ve Cirkaku ve Nikola ve sulbi sagir oğlı

münhasıre olduğı bi-I- ihbar lede-I- şer'ül- enver zahir ve nümayan

rüşd-i sedadına degin tesviye-i umünna kıbel-i şer'den vasi nasb ve

taleb ve ma'rifeti ve ma'rifet-i şer'le tahrir ve terkim ve tasdik-üş-

un terekesi defteridir ki ber-vech-i ati zikr ü beyan olunur harare fi-I-

ve mie'teyn ve elf ( 15 Zi-1-ka'de 1291)
ipliği 1/30 alaca gömlek 2/20 alaca fistan 3/20 kuşak 1/10 fesl/30

9/110 küb 'aded 2/15 kerevet 2/20 dizlikl/10 un tahtasıl/30
bulgur 10/15 hanta 4/100 Mardrosi Tarlası nam mahallde mağrüs bir

vaki' lede-I- ahali ve-I- ceyran tahtanı iki bah ota ve bir mikdar havlı
mülk menzil 1120

50 20 kaydiyye varaka baha 5 20 vasi harcı 25 hayvan kirası30 yekun

1Ji't- taksim beyn-el- verese bi-I farizet-ül şer'iyye1900
e-i mezbüre Tallo 240

hisse-ibn-i kebir merküm Toğli 224

hisse-i ibn-i kebir merkum Haralambu 224
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hisse-i ibn-i

hisse-i ibn-i kebir

erküm Nikola 224
ni 224

hisse-i ibn-i sagir merkum Hristofı 224

hisse-i

hisse-i bint-i sagire-i mezbüre Adini 112

Degirmenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Panaya
emekkin iken bundan akdem fevt

620

'aliyyenin Rum milletinden Cirkaku veled-i Yanni Yanni veled-i
metrfıkesi Maryo bint-i
ebir oğlı Toğli ve sulbiyye-i kebire kızları Sallo ve Maryo ve Alengo

ihbar lede-l- şer'ül- enver zahir ve nümayan oldukdan sonra sagir-i

tn tesviye-i umürına kıbel-i şer'den vasi nasb ve ta'yin olunan valideleri

e ma'rifet-i

şer'le tahrir ve terkim ve tasdik-üş- şer'I tevzi' ve taksim

· ber-vech-i ati zikr ü beyan olunur harare fi-I- yevm-ül- hamis ve-1iil- haram lisene isneyn ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 25 Muharrem-ül-

şa'ir 10/100

' hanta 8/200

burçak 15/25

küb 3/30

roğen-i zeyd

karye-i mezbürede vaki' lede-l- ahali ve-1- ceyran tahtanı

dar havlı-yı müştemil bir bah mülk menzile takdir olunan kıymet 2100
elmüteveffa yı elmerkfırn 3000

5 kaydiyye varaka baha 8 dellaliyye 35 vasi harcı 25

hayvan kirası

taksim beyn-el- verese bi-I farizet-ül şer'iyye2827
mezbüre Maryo 353 15
,'fire Maryanu

hisse-i ibn-i kebir merkfırn Toğli706 30

hisse-i

hisse-i bint-i kebire Tallo 353 15
hisse-i bint-i kebire-i mezbüre Kadrine 253 15

-i mezbüre Erini253 15
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~ vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Kalavaç karyesinde sakin iken
tiden Mehmed bin Ahmed 'Abdullah'ın
etrükesi Asiye bint-i Bekir ile sulbi sagir oğlı Ahmed ve sulbiyye-i sagire
asıre olduğı bi-I- ihbar
enver zahir ve nümayan oldukdan soma sagir-i merkumun vakt-i rüşd-i
viye-i umünna kıbel-i
sh ve ta'yin olunan valideleri merküme Emine taleb ve ma'rifeti ve ma'rifet-

i taksım olunan

müteveffayı merkumun terekesi defteridir ki ber-vech-i atı

ur harare fi-I- yevm-üsin şehr-i Rebi-ül- evvel lisene isneyn ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 12 Rebi-
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5/15

sandık 1/50

şa'ir 6/60

mezru' hanta dönüm 4/100

hanta 1/25 roğen-i zeyd lidre 2/30

Yenice karyesinde altı sak zeytun eşcan

~ vaki' lede-I- ahalı ve-I- ceyran tahtanı iki bab ota ve bir mikdar havlı

.iiteveffü yı elmerkfim 2200

l{aydiyye varaka baha 5 hayvan kirası5 yekun 65

sim beyn-el- verese bi-I farizet-ül şer'iyye 2145
zbfue Aliye 266 5 hisse-i ibn-i sagir merküm Mehmed 1252 22 hisse611

karpara2
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i' . . Degirmenlik kazasına mülhak Lefke nahiyesine muzafe nefs-i
~:ldcin iken bundan akdem fevt olan teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum

-i Atmık'ın veraseti zevcesi Eleni bint-i Yorgi ile sulbiyye-i kebire
kebir oğulları Yunan ve Yorgi ve Dimistofli ve Toğli'ye münhasıre
.ırasları hükm-ül- feraiz semen-i sehimden olup seham-ı mezküreden
·~bfıre altı ve yedi sehmi bint-i kebir Atanasi
n cem'an

elli altı sehmi Atanasi merkfunan Yunan ve Yorgi ve

isabet-i tahkikinden sonra zevce-i mezbüre Eleni ve bint-i
Atanasi'ye ve ibn-i kebir merkfun Dimistofli tarafından zikr-i atı bey'-i
de vekil olduğı ibn-i merkumun Toğli
iyle veçh-i şer'I üzere sabit olan ibn-i kebir merküm Yunan merkumun

andan Yorgi ve Toğli hazr oldukları halde kaza-i mezkürun de'üvi
otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerifde
kain Piri Paşa

cami-i şerif-i mezbüre meşrut vakfın mütevellisi olup

" - olan iş bu bü'is-ül- vesika Faziletlü Mustafa Muhtar Efendi ibn-i
mahzarında ikrar-I tam ve takrir-i kelam
'e i'ta kılınan bir kıt'a 'ilmühaberde

zikr ü beyan kılındığı üzere kaza-i

tarafdan Karadağ ve bir tarafdan
-i Nikola Bağçesi ve bir tarafdan Yanni Bağçesi ve taraf-ı rabi'<i tarik-i
olup önlerinin sündürmeleriyle tahtanı iki bab
müsmire ve gayr- ı müsmire tahminen yarım dönüm bağ-ı müştemil bir bab

i tarafeynden icab ve kabülı havı ve şurüt-ı
muvaza'adan

'an gabn ve takrirden beri bey'-i bat-ı sahih-i şer'I ile cam'i-i

akar olmak üzere mülk-i mahdüd-ı mezkürun
-i meseli idügü udurdan ma'Iüm-ül- esami kimesneler ihbarlanyle zahir olan
urnıuu.

ileyh Mustafa Muhtar Efendi'ye bey' ve teslim
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r-vech-i muharrer bi-t- tevliye iştira ve tesellüm ve kabz ve kabul
ürda dört bin gurüş galle-i vakfdan
:yh yedinden tamamen ve kamilen alız ve kabz eyledik ba'del-yevm
kaza-i mezkur olup
'alaka ve medhalimiz kalmamışdır emsali misillu tasarruf olunsun

ketb olundı harare fı-1- yevm-ül- hamis 'aşere min Sefer-ül- hayr ve
5 Sefer-ül- hayr 1290)

Hafız Beg A'zadan

Ahmed Efendi

:lfendi Muhzır Başı Eyyüb Ağa
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De'avi Katibi Raif Efendi

¥i'

Degirmenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzôfe

Palehor

.ıı iken bundan ak.demfevt

\'aliyyenin Rum milletinden Cirkaku veled-i Zorzi veled-i Andoni'nin

lbi kebir oğlı Birkoli ve sulbi sagir oğlı ve Vasili ve sulbiyye-i sagire

de-1- şer'ül- enver zahir ve nümayan oldukdan sonra sagir-i merkumun

firma kıbel-i şer'den vasi nasb ve ta'yin olunan valideleri merkfune

ve ma'rifet-i şer'le tahrir ve terkim ve tasdik-üş- şer'i tevzi' ve taksim

ki ber-vech-i ati zikr

ü

beyan olunur harare fi-l- yevm-ül- rabi' 'aşere

evvel lisene isneyn ve tis'in ve mie'teyn ve elf ( 14 Rebi-ül- evvel 1292)
/150 sirke 300/100 şa'ir 6/60 fasulye 90/90 balta 2/ keser 11 kerevet

re 4/50 ısladır 3/60

mezru' hanta 11/500 mezru' şa'ir 15/150 saman

Dere nam mahallde on bir sak ceviz 400

Bağçe nam mahallde tokuz dib

pam mahallde zeytun 16/800
.nda yigirmi yedi dönüm bağ 1000

ve yine karye civarında iki sak zeytun

-i mezbürede vaki' bir otalı şa'ir-hane 1500
bürede vaki' lede-I- ahali ve-1- ceyran tahtanı yigirmi otalı bir bab mülk

~şya-i elmüteveffa yı elmerkfun 8000
met 200 kaydiyye varaka bahal S vasi harcı 35 hayvan kirası 30 dellaliyye
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im beyn-el- verese bi-1 farlzet-ül şer'iyye 7650
10 hisse-i ibn-i kebir merküm Birokoli 2677 18
Vasili 2677 18 hisse-i bint-i sagire-i mezbüre Braşukal338 34
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n mahallde ketb ve tahrir içün bi-I- istimas canib-i şer'-i şerif-i

brısda vaki' bulunan mahrüsa-i Lefkoşa mahallatından

Fenaromeni

in.teb'a-i devlet-i 'aliyyenin milleti Maryo
sakine olduğı menzile varub zeyl-i vesikada muharrer-ül-

esami

arı halde nefs-i Degirmenlik
de Aya Andreniku

mahallesi

sakinlerinden

kezalik teb'a müşar-ül

nisvanında Hacı Ergiri
ci ma'küd-ı mezkfırede oğlı Yanni veled-i Hacı Nikola muvacehesinde

i'ta kılınan bir kıt'a 'ilmühaberde zikr ü beyan kılındığı üzere mahalle-i

ır bint-i Petri menzili ve bir tarafdan Somolo veled-i Petri menzili ve bir
led-i Yanni menzili
y orgi ile mahdüd önlerinin sündürmeleriyle tahtanı iki bab ota ve

ini ve bir kazan ve bir sandık iki kerevet ve iki yatak iki yorgan ve yine
tarafdan
Hacı Yanni ve bir tarafdan Markodi Kilisesi ve bir tarafdan Fetih Kilisesi

ile mahdüd derununda mağrüs seksen sak zeytun eşcarı müştemil

bağçemi bi cümleten mayeştamilhu çün tarafından icab ve kabülı havı

taktirden beri bey'-i bat-ı sahih-i şeri ile safka-i vahide kırk 'aded yüzlük

Yanni'ye bey' ve temlik ve tesellüm eyledigimde oldahi ber-vech-i iştira ve
ve kabül eyledikden sonra semeni olan
ezkür kırk 'aded yüzlük mecidiye altun zimmetimde iken merkum Yanni'ye
şer'I ile ve hibe ve tesellüm eyledigimde oldahi
630

bila mani' ithab ve kabul idüp bey'-i mezkürda takrir ve gabn
meblağ-ı mezkur kırk mecidiye
muta'allaka da'vadan her birimiz ahirin zimmeti ibra-i 'amm sahih-i
ve iskat eyledik
-ı mezkürelerde benim aslen ve katen 'alaka ve medhalim kalmayup
i'nin mülk-i müşterası
mezkur dahi hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar malik ve
gıb-et- tasdik-üş- şer'i
ketb olundı harare fi-l- yevm-ül- sanı 'aşere min şehr-i Rebi-ül- ahir
mie'teyn ve elf ( 12 Rebi-ül- ahir 1292)
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ki
Degirmenlik kazasına mülhak Omorfa (Omorfo) nahiyesine muzafe
mekkin iken bundan akdem
.¢ylet-i 'aliyyenin Rum milletinden Hacı Yanni veled-i Ergiru veled-i

Ergiru ve Sava ve Astro Hacı Kostanti ve sulbiyye-i sagire kızı
lduğı bi-1- ihbar lede-1- şer'ülayan oldukdan sonra sagire-i mezbfırenin

vakt-i rüşd-i sedadına degin

1-i şer'den vasi nasb ve ta'yin
ezbüre Maryo taleb ve ma'rifeti ve ma'rifet-i

şer'le tahrir ve terkim ve

ye taksım olunan müteveffa yı

i defteridir ki ber-vech-i atı zikr ü beyan olunur harare fi-1- yevm-ül
-i Rebi-ül- evvel lisene isneyn ve tis'in ve mie'teyn
I- evvel 1292)
tolab 1/100

döşek 1/20

sandalye 4/5 ester 1/2210

olab 1/5 bulgur mi'a kübl/23
düyun mi' a küb 12 hanta küb 1 /20 hanta leyle 1 O/

karye-i mezbfırede vaki' Karaharnan nam mahallde on iki sak zeytun

on sak zeytun eşcan sekiz gün ma-i earl 2000
arımlOOve yine karye-i mezbfırede vaki' tahtanı beş bah ota ve bir kahve1000 der-zimmet oğlı Ergiru1284
acı Yorgi 45 der-zimmet Papadya120 der-zimmet Papa Tefri 757 der
Terfi 470 der-zimmet Hacı Mihail
oğli 40 der-zimmet Raku 14 der-zimmet Hacı Loizi 565 der-zimmet Yakurni
t Yanni 121 der-zimmet Hacı Ligodyu 1050

der-zimmet Yorgi 11 O der-zimmet Yani 250 der-
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varaka baha 23 vasi harcı 30 hayvan kirası 30

7 hisse-ibn-i kebir merkum Hacı Kostanti 2258

1452 hisse-i kebir merkum Arkeno 2238
ibn-i kebir merkum Asro 2258
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hisse-i bint-i sagire

hisse-i ibn-i kebir

vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Minareli karyesinde sakine iken
iden Sıdıka bint-i 'Ali Efendi ibn-i Mahmud'un
Mehmed ve Mahmud ve sulbiyye-i sagire kızları Hadice'nin bin iki yüz
:--ül- mükerreminin perşenbe güni tarihiyle müverrah
ezkür naibi bulunan Mükerremetlü Mehmed Rüşdi Efendi'nin imzasıyla
bir kıt'a defter-i kassamın natık

umürlarına vasi mensüb behri olan karye-i mezbüreli Mehmed Emin
ürede bi-t- tav' ve-I- rıza
agirün-ı mezbür tesviye-i umürlarına degin bir vasi nasb ve ta'yini lazım

hmed Ağa'mn ha- sened kavi-i kefalet ve himayesiyle müstakim-ül-etvar
babalan Hüseyin Kani
enin vakt-i rüşd-i sedadlarına degin validesi müteveffiye-i mezbürede
lnfz ve tesviye-i umur ve bakası
vasi nasb ve ta'yin olunmağın vasi-i sabık-ı merkum Mehmed Emin

i. vesayatı olan toksan senesine

7

.yrremininbeşinci gününde toksan iki senesi Rebi-ül- ahiri'nin ibtidasına on
zarfında dahi
agirün-ı mezbürenin mallarında bi-I- vesaya makbuz ve masrafında vasi
eyin taleb ve ma'rifeti ve ma'rifet-i
unan muhasebe defteridir ki ber-vech-i atizikr ü beyan olunur harare fi-1şehr-i Rebi-ül- ahir lisene isneyn ve tis'In ve mie'teyn

. muma ileyhin yedinde bulunan 'atik defter-i kassam mucibince sagir-i

agir merkum Mehmed 1483 12

on altı günün güzeştası 475 10
636

hisse-i ibn-i sagir merkum Mahmudl483

ımeclisine mahsus olan otada ma'küd

meclis-i şer'-i şerif-i enverde

ekkin teb'a ve millet-i merküme nisvanından ma'rifet-ül- şahs
Mariku bint-i İstavrinu muvacehesinde ikrar-ı tam ve takrir-i kelam
an bir kıt'a 'ilmühaberde zikr

ü

beyan

e-i mezbfı.rede vaki' mahall-i mu'ayenede nubu' idüp Karkud
.çarıdebeher yigirmi altı gününün perşembe günü
arafından icab ve kabülı havı ve şurüt-ı müfsidde ve ı:nuvaza'adan 'arı
y'-i bat-ı sahih-i şer'I ile
Mariko'ya bey' ve temlik ve teslim eyledigimde oldahi ber-vech-i
Ilük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra

fı mezbür bin gurüşı müşteriye-i merküme Mariko yedinden tamamen
:l

eyledim fi' ba'd ma-i cari-i mezkürda

aka ve medhalim kalmayup müşteriye-i mezbüre Mariko'nun mülk-i
c:U'fı olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar malik
uıuu, ..uı.;;

gıb-et- tasdik-üş- şer'I ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı harare

ve elf ( 19 Rebı-ül- evvel 1292)
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sda vaki' mahrüsa-i Lefkoşa mahallatından Paşa mahallesinde mütemekkin
aliyyenin Rum milletinden iş bu ba'is-üladlukadi Degirmenlik kazasının de'üvi meclisine mahsus olan otada ma'küd

ık-ı tam ve takrir-i kelam idüp kaza-i mezküre muzafe Kaymaklı karyesinde

639

Jarafdan Praşuka bint-i Yanni menzili ve bir tarafdan Yanni veled-i

ıinda yedi bah ota ve bir kıt'a sündürme ve biryeri.ma-i ve bi'r-i ma

ye gayr-ı müsmire ma'Iüm-ül- mikdar havlı-i müştemil bir bah mülk
fı olan karye-i mezbüre
ayn-ül- meclis Nikola veled-i Mihaili canib-i mülk-i menzil mahdüd-ı

ey' ve fırağ ve tefviz ve kabz-ı bedele ve makbuzunun kendine.irsal~

muta'allaka-i sahihe-i şer'I ile şahs-i merküme 'arifün-ı
ll!laku Taharidi ve Trasigomu
muvacehelerinde vekil idüb olvechile hakikat-i hal-i merkfımeden sual

virilmesi matlubdur deyu ba'de-l- istihbar merküman Panaku ve
al-i muharrer vekalet-i
varaka-i mestüre ba'de-l- ta'dil ve-I- tezkiye
olmağın mucibince
gaib-i merkum Nikola veled-i Mihail Celli'nin hususi mezkürede vekil

i'Iam olundı harare fı-1- yevm-ül- sabi' min Cemazi-yel- evvel lisene
ve elf ( 7 Cemazi-yel- evvel 1292) Naib-i Kaza-i Degirmenlik

640
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imzasıyla mümza yedinde bulunan elli kıt'a hüccet defter-i kıssamın
umürlanna vasi mensubları olan
ibn-i el müteveffa Hacı Mustafa vesayat-i mezkCırede bi-t
mebni sigar-ı mezbüranın tesviye-i umürlarına
lazım ve mühim olmağla karye-i mezbür mütemeyizanından Hacı
kimesnenin ba- sened-i kefalet ve himayede müstagim-ül- etvar
sigar-ı mezbüranın valideleri Fatma bint-i Mehmed

sigar-ı

-i sedadlarına degin babaları müteveffa yı merkfımdan müntakil
tesviye-i umürlarına me'mur ve ta'akümden nasb ve ta'yin olunmağın
\seyinin müddet-i vesayatı olan bin iki yüz
':nin on tokuzıncı gününde itibaren bin iki yüz toksan iki senesi şehr-i
l'.ın ibtidasına degin altmış tokuz mah on bir
ıtmezkfır-ı merkfımun sagir-i mezbüranın mallarım bi-I- vesayate makuz
· vasiye-i lahıke-i mezbüre Fatma Kadının taleb ve ma'rifeti
\le ruyet olunan muhasebe defteridir ki ber-vech-i atı zikr ü beyan olunur
sanı min Muharrem-ül- haram lisene isneyn ve tis'in ve mie'teyn ve elf

ber mücib defter-i kassam 'azgir emlak eşyadan ve zimematdan ma'a

sagirin ber- mücib defter-i kassam 'azgir emlak-ı eşyada

ve

ba'nın ber- mücib defter-i kassam 'azgir emlak-ı eşyadan ve zimematdan

esinde vuku' bulan hasılat ve şa'ir ve burçak esmanı 1762
esinde vuku' bulan hasılat
şa'ir kile104 /832

burçak kile12/156

roğen-i zeyd lidre 71/1061

ğen-i zeyd lidre 6/65 hantakile15/285
ile 10/190 def'a hanta 22/330 kolakaz ekme masrafı 200/100 Karavada
ityada harub 73 çekirdekli 104/364 pamuk22
205/112 seksen yedi senesinde vuku' bulan hasılat
soğan kıya 38 kolakaz 182/136 roğen-i
seksen sekiz senesi hasılatı
393/2779 hanta kile 90/1620 mahluk kile 9/108 harub kile 200/105
senesi hasılatı
644

kile 65/1560

roğen-i zeyd lidre 30/450 Karavada zeyd yağı

13 seksen beş senesinde vuku' bulan masarif
papuççu usta 36

18/136

şa'ir kile 20/140

merkeb 20/140

hanta un 14/252

keremit 1/130

burçak kile 4/48

burçak

n nafakası 1 790

yine zer' itmek üzere virilen 36

emlak ve arazi vergüleri 855

çocuğun vefatıyla guslına

kolakaz ekme masrafı 248

bir

paraları 1456
inde vuku' bulan masarif
'ir kile 20/260

hanta kile 40/180

şa'ir kile 6/138

hanta kile 26/112

ir senelik iki çocuğun nafakaları
esinde vuku' bulan masarıf
hanta kile 340/1000

çekirdekli penbe 25/25

ota ücreti 15

ücreti 15 burçak kile 4/ 180
ine olan masarif 80 iki çocuğun bir senelik nafakaları 1800 seksen tokuz
bir ve toksan iki seneleri zarfında vuku' bulan masarif
hanta kile 25/1145
hane tamiri içün 60

seksen beş ve seksen sekiz tarihine

yanacak ücreti 600

iki sene zarfında iki çocuğun nafaka ve kisve paraları 3600

sigar-ı

mümteni olan zimematdan hisselerine isabet iden ihraç 2615

hisse-i ibn-i sagir Mehmed Nuri5188

hisse-i bint-i

sagire-i mezbüre fevt olup varisi validesi Fatma bint-i
eveyn karındaşları sagiran-ı
ehmed Nuri ve 'Ali'ye münhasır olduğı bi-l- ihbar lede-I- şer'ül- enver zahir
akla sagireyn-i merkümunun ba- hüccet-i

645

.,i merkfune yedinden tamamen ve kam.ilenalız ve kabz eyledim fi' ba'd
aslen ve katen 'alaka ve med.halimkalmayup
üme Sara'nın mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve
sarrıf olsun didikde gıb-et tasdik-üş- şer'I
leb ketb olundı harare fı-1- yevm-ül- rabi' min şehr-i Rebi-ül- evvel lisene
ie'teyn ve elf ( 4 Rebi-ill- evvel 1292)

beyanın mahallinde ketb ve tahriri içün bi-I-iltimas bu da 'ileri cezire-i
egirmenlik kazasına muzafe Abohor
inden 'Arif bin köse Halil'in olduğı menzilinde 'akd olunan meclis-i şer'i

vesika Halil İbrahim ibn-i sagir Mehmed mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i
ib-i şer'e i'ta kılınan bir kıt'a
de zikr ü beyan olundığı üzere Degirmenlik karyesinde vaki' Baş Pınar nam
µ.' idüp Develi nefsinden

na taba'iyetle ceryan iden ma-i cari'nin beher on beş günde yevmi cum'a ve
esi gicesi üç sa'at ma-i

649

icab ve kabülı havı ve şurüt-ı müfsidde ve muvaza'adan

'ari gabn ve

pat-ı sahih-i şer'I ile
üşı

merkfım Halil İbrahim' e bey' ve temlik ve teslim eyledikden sonra

arrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz
en sonra semeni olan meblağ-ı mezkur üç bin dört yüz gurüşı müşteriye-i

ilen alız ve kabz eyledim fi' ba'd ma-i cari-i mezkürda benim aslen ve
alim kalmayup müşteri-i merkum
mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar
lsun didikde gıb-et tasdik
a' bi-t- taleb ketb olundı harare fı-1- yevm-ül- rabi' min şehr-i Rebi-ül
e.tis'm ve mie'teyn ve elf ( 4 Rebi-ül- evvel 1292)

1- beyanın mahallinde ketb ve tahriri içün bi-I-iltimas bu da 'ileri cezire-i
Degirmenlik kazasına muzafe Abohor
alisinden Ebubekir ibn-i Kuşi Halil'in sakin oldığını menziline varub zeyl-i
arrer-ül- esami kimesneler huzurlarında

650

a'vası

ı;nerkez livası olan mahrüsa-i Lefkoşa naibi mevaliden Mehıned Asad

ezbüre muzafatından Degirmenlik karyesi naibi olduğum cihetle naib-i
Asad Efendi'nin mahrüsa-i mezkürede
vesikada muharrer-ül-

esami-i müslimin hazırun

a ileyh zevce-i metküha-i medhül bahası olan 'anası! medine-i Trabzon

er-ül- csami-i müslimin ta'arifleriyle mu'arrefe olan 'Ayşe Penbe Hanım
ğa meclis-i ma' küd-ı mezkürda
lçitab naib muma ileyh Mehıned Said Efendi mahzarında ikrar-ı tam ve
ııaib-i muma ileyh Mehıned Said
dahilim olub lakin beynimizde

hüsn-ü mu'üşeretimiz

olmamağla ben

ragıb olmama iş bu
beni bayinen tetlik itmekle zimmetimde

mutakarrir ve ma'küd-ı

'aleyh

i mu'ayene-i ma'Iümen ve maunet sügnam dahi bi-t- terazi ta'yin olunan

mezkür medine-i Trabzon'a 'azimetim içün dahi harc-ı rahım olarak beş

ç yüz elli gurüşı
ileyh Mehıned Said Efendi yedinden iş bu meclis-i şer'I de tamamen ve
bz idüp hukuk-ı zevcem muta'allaka-i 'amma
birimiz ahirin zimmeti ibra ve iskat ve yine tarafından her birimiz ahirin
ib muharrer kabz eyledik
t tasdik-üş- şer'I ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı harare fi-I- yevmis- sanı
1- evvel lisene isneyn ve tis'In
ve elf ( 2 Cemazi-yel- evvel 1292)
1 Katib-i Mahkeme 'Ali Hulusi Efendi
a Mezkür Hacı Mustafa Ağa
653

Tüccardan Şükri Efendi Yorgancı

Mezkür Çolak Mehıned Ağa

ve

muzafe Tağ nahiyesine

mülhak Aska

iken bundan akdem
devlet-i 'aliyyenin

Rum milletinden

Girtaku bint-i Gavrili veled-i

Nikola veled-i Yorgi
ve sulbi sagir oğulları Yorgi ve Mihail ve sulbiyye-i sagire kızı Mariya

.ver zahir ve nümayan oldukdan sonra sagirün-ı mezbürunun tesviye-i

babaları merküm Nikola taleb ve ma'rifet-i ma'rifeti şer'I ile tahrir ve
iş- şer'! tevzi' ve taksım

fa yı mezbürenin terekesi defteridir ki ber-vech-i atı zikr ü beyan olunur
sabi' min Cemazi-yel- evvel lisene
ve elf ( 7 Cemazi-yel- evvel 1290)
vaki' lede-l- ahalı ve-1- ceyran bir bab fevkani ve üç bab tahtanı ota

vaki' Larimi nam mahallde bir sak ceviz ve bir buçuk dönüm Korumi

mahallde tahminen yarım dönüm mülk bağı 200
nam mahallde tahminen bağ yarım dönüm 100
ahallde birer dib yarım dönüm korumi mülk bağı takdir olunan kıymetl 000
ahallde tahminen üç buçuk dönüm mikdarı Korumi mülk Bağ takdir olunan

am mahallede mağrüs üç sak zeytun eşcarı 300

655

allde mağrüs üç sak ayva 300
mahallde mağrüs bir sak ceviz eşcan 300
Je ma'rüf on sak fındık eşcarlarına takdir olunan kıymet 1000

kaydiyye varaka baha 20 vasi harcı 20 yekun 161

erküm Nikola 1225 hisse-i ümmü mezbüre Marya 806 26 hisse-i ibn-i

i 1125 12 hisse-i ibn-i sagir merkum Mihail 1125 12
ire-i mezbüre Maryo

656

sda vaki' Degirmenlik kazasına mülhak Omorfa (Omorfo) nahiyesine muzafe
de mütemekkin iken bundan akdem fevt
int-i Nikola ve Ata'nın veraseti zevcesi Mihail veled-i Dimitri ile validesi

657

vaki'

Degirmenlik

kazasına

a Andreniku mahallesinde

muzafe

mütemekkin

d-i Yorgi kaza-i mezkürun de'üvi

nefs-i

Degirmenlik

karyesi

teb'a-i devlet-i 'aliyyenin

Rum

meclisine mahsus olan otada ma'küd ve

rif-i enverde iş bu ba'iset-ül- vesika Eleni
Hacı Sava mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp canib-i şer'e i'ta
ilm

ü

haberde zikr

ü

beyan kılındığı

.ti-üz-zikrin sudürına degin yedimde müstakillen mülk ve hakkım olup karye-i
' Baş Pınar nam mahallden nubu' idüp
inden mülk-i harkına taba'iyetle ceryan iden ma-i carinin beher on beş günde
iki sa'at ma-i carimi tarafından
lı havı ve şurüt-ı müfsidde ve ınuvaza'adan

'arı gabn ve takrirden beri bey'-i

'ı ile bin beş yüz gurüşı
leni'ye bey' ve temlik ve teslim eyledigimde oldahi ber-vech-i muharrer iştira
tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni olan

659

bin beş yüz gurüşı müşteriye-i mezbüre Eleni yedinden tam.am.en ve
eyledim fi' ba'd ma-i cari-i mezbürda
aten 'alaka ve medhalim kalmayup müşteriye-i mezbüre Eleni'ninmülk-i
sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar
ıf olsun didikde gıb-et tasdik-üş- şer'I ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı

ısda vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Palikitre karyesi ahalisinden iş bu
Mehmed bin Süleyman kaza-i mezkürun de'üvi
sus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i enverde ikrar-ı tam ve takrir-i
e-i mezbüre hudüdı dahilinde
ere nam mahallde vaki' tam.am.en on iki dönüm tarlanın mutasarrıfları Ahmed
rife benat-ı Süleyman karye-i mezbüreli
bdullah nam kimesne'ye bin iki yüz gurüşı ferağ ve tefviz ve kabz-ı bedele ve
tarafların isale ve bunlar mütevakıf

660

üllisine vekalet-i 'ama-i mutaallaka sahihe-i şer'! ile zevat-ı mezbüreli
Abdullah ve Hacı Ahmed bin Ahmed
niabet dahi vekalet-i mezbüreli kabul ve merküman iştira

~l ve istihbar olunup yedime i'Iam-ı şer'I virilmesi matlubumdur deyü
kuman Hüseyin ve Hacı Ahmed ber- minval-i
mezküreli ber-nehc-i

şer'I

mahzar-ı hasın cahid-i şer'Ide ihbar ve

ba'de-t- tezkiye şahadetleri
mucibince zevat-ı mezbüranın hususi mezkürde merkum Mehmed bin
cil-i huzür-ı ka'imakamlarına

i'lam olundı

mis- sanı 'aşere min Cemazi-yel-ahir lisene

661

isneyn tis'In ve mie'teyn ve

vaki'

Degirmenlik

kazasına

muzafe

Aya

Sozomenu

karyesinde

n bundan akdem vefat iden
üseyin bin 'Abdullah'ın veraseti sulbi sagir oğlı Hüseyin'e münhasıre olduğı
1- şer'ül- enver zahir

662

dan sonra sagir-i merkumun tesviye-i umürına ta'allüm ve ta'Iimine
ade Hasan Efendi bi- kefaletle
yası nasb olunan Mehmed bin Hüseyin taleb ve ma'rifet ma'rifet-i şer'le
ldahi merküme teslim olunan
kumun terekesi defteridir ki ber-vech-i atı zikr ü beyan olunurharare

fi-i

min şehr-i Rebi-ül- ahir lisene isneyn
ve elf ( 8 Rebi-ül- ahir 1292)
keçi bi-I- müzayede bey' olunup alız olunan semen 1630

130 resm-i kıymet 40

kaydiyye varaka baha 4 31

dellaliyye 33

vasi

- taksım beyne-I- verese bi-I- farizet-ül- şer'iyye 1525
merkum Hüseyin 1527
bin beş yüz yigirmi yedi gurüşı Ii- icl-ül- istirbah olarak vasi-i merkum
şer'I de taksım ve merkum dahi alız
ikrar itmekle iş bu mahale şerh virildi

663

vaki' Degirmenlik

kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Aretyu

Halil bin Ahmed'in veraseti zevcesi 'Adile bint-i 'Abdullah ile sulbi
yin ve Halil ve sulbiyye-i kebire kızı
e-i sagire kızı Penbe'ye münhasıre olduğı bi-l- ihbar lede-l-şer'ül-

enver

ôldukdan sonra sagir-i mezbürun
na kıbe-l-i şer'den vasi nasb ve ta'yin kılınan karındaşı Hasan taleb ve
¢t-i şer'le tahrir ve terkim ve bi-t- tasdik-üşe taksım olunan müteveffa yı merkumun terekesi defteridir ki zevce Eleni
ilr harare fi-l- yevm-üs- sadis
Cemazi-yel- evvel lisene isneyn tis'In ve mie'teyn ve elf ( 26 Cemazi-yel-

koyun 12/220 mezru' hanta 1001/2000

Balota nam mahallde beş sak zeytun 500

mezru' şa'ir 100/800

İskanob nam mahallde bağ

e karye-i mezbürede vaki' ota dört sak zeytun 1400
ertekli mülk menzil 500 merkeb re's 1/262
mahallde yedi dönüm bağ 700
t.ıuıı;;uı;;

vaki' lede-I- ahalı ve-1- ceyran tahtanı on üç otalı bir bab mülk menzil

200 kaydiyye varaka baha 16 vasi harcı 30

li-t- taksım beyne-I- verese bi-l- farizet-ül- şer'iyye7754
e-i mezbüre 'Adile 969 10

hisse-i ibn-i kebir merkum Hüseyin 2261 22 para

ir merkum Halil 2261 22 para hisse-i bint-i kebire mezbüre Şerife 1130 31
sagire-i mezbüre Penbe1130 31

665

n beri bey-i bat-ı sahih-i şer'! ile iki bin 'gurüşı merkum Kosti'ye bey' ve

-i

muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden

eblağ-ı mezbür iki bin gurüşı
Kosti yedinden tamamen ve kamilen alız ve kabz eyledim fi' ba'd ma-i

iıve medhalim kalmayup müşteri-i merkum Kosti'nin mülk-i müşterası ve

.tar malik ve mutasarrıf olsun didikde gıb-et tasdik-üş- şer'I ma- vaka' bi-t-

m-ül hamis min Cenıazi-yel- ahir lisene isneyn ve tis'In ve mie'teyn ve elf

rısda vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Minareli karyesi ahalisinden Mahmud
veraseti zevcesi Emine bint-i Elhaç Hüseyin ile sulbi sagir

667

ve Hasan'a münhasıre olduğı bi-l- ihbar lede-ş- şer'ül- enverde zahir ve
sonra sagiran-ı mezbürarıın vakt-i
a ta'allüm ve ta'Iimlerine tesviye-i umürlarına kıbe-1-i şer'Iden vasi nasb
alideleri Emine üzerine vasi-i nazır
arye-i mezbüreli Mehmed bin 'Osman taleb ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i
kküm ve bi-t- tasdik-üş- şer'e tevzi' ve taksım olunan müteveffayı
kesi defteridir ki ber-vech-i

atı zikr ü beyan olunur harare fi-l- yevm-ül

mazi-yel- ahir lisene isneyn ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 4 Cemazi-yel-

merkebl/ esterl/800

hanta 25/400

şa'ir 20/150

2/100 çift takımı 50
ede vaki' ma'lfunü'l- hudüd tahtanı iki bab ota ve bir mikdar havlı yı

elmüteveffa yı elmerküm 4400

10 kaydiyye varaka baha 9 vasi harcı 25 hayvan kirası16 yekün160
taksim beyne-I- verese bi-1- farizet-ül şer'iyye4240
mezbüre Emine 530 hisse-i ibn-i sagir merküm Mustafal 855 hisse-i ibn-

668
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a vaki'

Degirmenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Deftera

~kkin iken bundan akdem fevt olan teb'a-i devlet-i 'aliyyeninrıım
iBirokoli veled-i Papa Nikola veled-i Atmık'ın veraseti sulbısa.gır oğulları
sulbiyye-i sagire kızı Eleniko'ya münhasıre olduğı bi-l- ihbar
enver zahir ve nümayan oldukdan sonra sagirün-ı mezbürunun tesviye-i

şer'den vasi nasb ve ta'yin olunan karye-i mezbüreli
a Nikola Hacı merkum üzerine vasi-i nazır ta'yin olunan Birokoli veled-i
ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'le
bi+ tasdik-üş- şer'e tevzi' ve taksım olunan müteveffayı merkumun
iber-vech-i atı zikr beyan olunur
ü

ü'l- samin Receb-ül- ferd lisene isneyn ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 8

yasdık 20/30 zeytun fi 20/30 bulgur fi 5/6 livana fi 15/10

yatak yorgan 50

yün 5/20 kazgan 1/40 böğürcek fi 5/1 O

endel/10 tencere 1/tava 2/15
tekne 2/ yün ipligi fi 2/30 pamuk fi 2/20 keten ipligi fi 1/1 O

çarşab

gömlek 3/15 şalvar 3/30 peşkir 1/3 fistan 7/50 sandık 1/20 alaca

peşkir 12/20 gönül arşunı 25/50 sandık 1/40 çuval 1/20 saman çuvalı
800
şa'ir 8/750 burçak 15/180 hanta 3/900

vakıflarda zeytun 3/900

bürede vaki' eşcar-ı müsmire ve gayr-ı müsmireli tahminen üç dönüm mikdarı
dır olunan kıymet 7116 karye-i mezbürede vaki' tahtanı üç otalı bir bab
ya-i elmüteveffa yı elmerküml

ôüüü

670

vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Lim ya karyesinde sakin iken vefat
ir bin 'Abdullah'rn veraseti sulbiyye-i sagire-i kızları
ve sulbi sagir oğlı 'Abdulaziz'e münhasıre olduğı bi-l- •. ihbar lede-l
nümayan oldukdan sonra sagirün-ı merkO.munun
ta'allüm ve ta'Iimlerine kıbe-l- şer'Iden vasi nasb ve ta'yfü vcYtaksım
si ahali-i müteberanından Hacı 'Ali Efendi ibn-i 'AbdullatıfEfendi

ti ve ma'rifet-i şer'le tahrir ve terkim olunan müteveffa yı merkumun
ber-vech-i atı zikr

ü

beyan olunur harare fi-l- yevm-ül- tasi'

an-ül- mübarek lisene isneyn ve tis'in ve mie'teyn ve elf ( 9 Ramazan-ül-

1/inek 2/1500 Deliya nam mahallde bağ dönüm 2/800 tahminen iki otalı

elmüteveffa yı elmerküm 3 100

kaydiyye 6 kağıd-baha 30 dellaliyye 30 vasi harcı 25
142
taksım beyne-I- verese bi-l- farizet-ül- şer'iyye 2958
'Arife 739 20 para
'Abdulaziz 1479
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hisse-i bint-i sagire-i Meryem 739 20 para

ısda vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Ballarkodisa karyesinde mütemekkin
teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum
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veled-i Andoni veled-i Loizi'nin veraseti zevcesi Andreyaku ve
Yanni ve sulbiyye-i kebire kızı Cirkaku ve
ire kızı Maryo'ya münhasıre olduğı bi-l- ihbar lede-l- şer'ül- enver zahir
an sonra sagir-ı merkumun tesviye-i umünna ve ta'allüm ve ta'Iimlerine
71-şer'ı'den vasi nasb ve ta'yin olunan valideleri mezbüre Andreyaku taleb
rifet-i şer'le tahrir ve terkim bi-t- tasdik-üş- şer'e
olunan müteveffayı

merkumun terekesi defteridir ki ber-vech-i atı zikr ü

e fi-l- yevm-üs- sanı min Muharrem-ül- haram lisene isneyn ve tis'In ve
lf ( 2 Muharrem-ül- haram

1292)

mezru' şa'ir dönüm 20/300

karye-i mezbürede vaki' tahtanı iki otalı mülk

elmüteveffa yı elmerküm 2000

50 kaydiyye varaka baha 5 vasi harcı 25 dellaliyye 12 20
.cat 92 20
i-t-- taksım beyne-I- verese bi-l- farizet-ül- şer'iyye 1907 20
irınezbüre Andreyaku 238 para 3

hisse-i ibn-i kebir merkum Yani 556 para

ebir Cirkaku 556 para16
Savru 278 para 8 hisse-i bint-i sagire-i mezbüre Maryo 278 para 8
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anın mahallinde ketb ve tahrir çün bi-t- temas kıbe-l-i şer'i şerifden irsal
atibi Raif Efendi da'ileri cezire-i Kıbrısda vaki'i kürsi-i livası bulunan

Arab Ahmed Paşa mahallesinde

sakin zat-ı ta'rif-i şer'i ile mu'arrefe

-i Hatipzade Mustafa Efendi sakin olduğı menziline varub zeyl-i vesikada

farında 'akd-ı meclis-i şer'i ali'de iş bu ba'is-ül- vesika Linu karyeli
di bin Selim Ağa mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp Lefke

iden mülk-i ma-i carinin yirmi iki günde yedi sa'at üç çarık ma-i carimi
kabülı havi ve şurüt-ı müfsidde ve muvaza'adan

'arı

ih-i şer'i ile yedi bin gurüş miri akçesi muma ileyh Ahmed Efendi'ye
eslim eyledigimde oldahi ber-vech-i muharrer iştira ve temlik ve teslim ve

bin gurüş rnüşteriye-i merkum yedinden tamamen ve
bz idüp bey'-i mezkürda takrir ve gabn vuku'ına muta'allaka da'vadan
i'ibra-i 'amm sahih-i şer'I ile kabülı havi ibra ve iskat eyledik fi' ba'd ma-i
nim aslen ve katen 'alaka ve medhalim kalmayup müşteri-i muma ileyh

sı ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf
et- tasdik-üş- şer'i ma- vaka' bi-t-taleb ketb olundı min Zi-1- ka'de
e tis'In ve mie'teyn ve elf 3 Zi-1- ka'de 92
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•&anın mahallinde ketb ve tahrir çün bi-t- temas kıbe-l-i şer'-i şerifden irsal
atıbi Raif Efendi da'ileri cezire-i Kıbrısda vaki'i kürsi-i livası bulunan

ya Sofya mahallesinde sakin zat-ı ta'rif-i şer'i ile mu'arrefe Sıddıka Hanım
i'nin sakine olduğı menziline varub zeyl-i vesikada muharrer-ül esami-i
farında 'akd-ı meclis-i şer'! ali'de itdikde Lefke nahiyesine muzafe Linu
iş bu ba'is-ül- vesika Linu karyeli Ahmed Şevki Efendi bin Selim Ağa

idüp Lefke kazasına vaki' Mirata Deresinde mülk-i harkına taba'iyetle
ima-i carinin beher yigirmi iki günde iki sa'at mülk-i
feynden icab ve kabülı havı ve şurüt-ı müfsidde ve muvaza'adan

'ad bey'-i

.ile iki bin gurüş miri akçesiyle meclisde
kabülı muma ileyh Ahmed Şevki Efendi'ye

bey' ve temlik ve teslim

i ber-vech-i muharrer iştira ve temlik ve teslim ve kabz ve kabul eyledikden

mezkur iki bin gurüş müşteri-i merkum yedinden tamamen ve
idüp bey'-i mezkürda takrir ve gabn vukü'ına muta'allaka
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.a

vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Kalavaç karyesinde sakine iken

.tiden 'Ayşe bint-i Hacı İbrahim bin Hasan'ın veraseti zevcesi 'Ali
i sagir oğulları Mustafa İbrahim ve validesi Eminc'ye münhasıre olduğı
r'ül- enver zahir ve nümayan oldukdan sonra sagirün-ı
viye-i umfırlarına kıbe-1-i şer'den vasi nasb ve ta'yin olunan babaları
taleb ve ma'rifeti ve ma'rifet-i şer'le tahrir ve terkim ve bi-t- tasdik-üş-

fa yı merkumun terekesi defteridir ki ber-vech-i atı zikr ü beyan olunur
üs- sadis 'aşere min Şevval-ül- mükerrrem lisene isneyn ve tis'In ve
6 Şevval-ül- mükerrrem 1292)
1/ kazgan 1/ sahan 3/100 çorba sahan 1/tava 2/ tencere 1/100 zeytun fi

olub zevci zimmetinde alacağı 801 tahtanı üç otalı mülk menzilde yigirmi

am mahallde mağrüs on altı sak zeytun eşcarlarına takdir olunan kıymet

elmüteveffa yı elmerküm 2200

kaydiyye varaka baha 5 hayvan kirası 20 dellaliyye 20
00
taksım beyne-I- verese bi-1- farizet-ül- şer'iyye 2100
-i merkum Seyid 'Ali 522 20 para hisse-i ibn-i merkum Mustafa 6133 para
kum İbrahim 613 3 O para
ü mezbüre Emine 350
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Degirmenlik kazasına muzafe Abohor karyesinde sakine iken
vefat iden Şerife bint-i Halil bin 'Abdullah'ın veraseti zevcesi Ahmed bin

680

sagire kızları 'Ayşe

Behiye Şerife'ye münhasıre olduğı bi-1- ihbar lede-1-

ir ve nüm.ayan olduk.dan sonra sagirün-ı merkfımunun tasviye-i
be-l-i şer'den vasi nasb ve ta'yin olunan babaları merkum Ahmed taleb ve
ifet-i şer'le tahrir ve terkim ve bi-t- tasdik-üş- şer'e tevzi'i ve taksım
effa yı merkfımun terekesi defteridir ki ber-vech-i atı zikr ü beyan olunur
üs- sadis 'aşere min Zi-1- ka'de-tiş- şerife lisene isneyn ve tis'In ve mie'teyn
a'de-tiş- şerife 1292)
ini 1/60 tencere 'aded 3/100
ııil/10

legen 1/40 tava 3/100

sahan 6/100

sahan

iyne 1/50

i 1/50 hırka 1/30 gönül hint ipliği fi 3/50

müştemil 'antari 'aded 1/10

si şalvar 2/20 bez tob 1/30

I makad 2/100

yazma 1/7 penye bez tob 2/20 'adi yazma 1/3

kase 3/7 20 para

çan şişe defa kase 2/5

yorgan

sandık

mil kondura 'aded 2/20

elmüteveffa yı elmerkfım 1500

para 40

kaydiyye varaka baha.3 20 para

dellaliyye 29

yekün-ül-

taksım beyne-I- verese bi-1- farizet-ül- şer'iyye 1430
merküm Ahmed 238 13 para

hisse-i bint-i sagire-i 'Ayşe 397 9 para

Behiye 397 9 para hisse-i bint-i sagire-i Şerife 397 9 para
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ebeveyn erkarındaşları Loizi ve Teğofani ve kebireyn Ii ebeveyn
o ve Teğodora'ya münhasıre ve tashih-i mesele-i mirasları hükm.-ül-feraiz
hmden olub seham-ı mezbüreden altı sehmi zevce-i mezbüreye ve altı
on iki sehmi ahadeyn-i merkümesine ve üçer sehmden cem'an altı
ezbüreteyn isabeti tahkikinden sonra ahadeyn-i merkümundan Loizi ve
erküme-i mezbürda Maryo taraflarından bi-I- i'ta meclis-i
yurulan bir kıt' a 'arz u halı üzere merkum Loizi ve mezbüre Maryo
· meclis-i şer'Ileri Lefkoşalı Cengizzade Hacı 'Ali Efendi tarafından

.vı

orasına mahsus otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif Iazım-ı teşrifde

Hacı Praşuku'nun vekil-i meclis-i şer'isi
teci Munla Mustafa ibn-i Hüseyin Ağa muvacehesinde bi-I- vekale takrir-i
ilelerim merkum Loizi ve mezbüre Maryo'nun mevrüsları müteveffayı

terekesinden on beş re's keçi ve seksen beş re's koyun ve bir re's öküz ve
igirmi kil astane hanta ve yigirmi kil istane şa'ir
ezbürede lede-I- ahalı ma'Iüm-ül- hudüd ve elmüştemillat bir bab mülk
r tashih elmezkür hisse-i ırsiyyesi şayi'aları var iken zevce-i mezbüre
lli alız ve kabz idüp hisse-i mezkürelerini vermediginden sual olup iş bu
üvekkilerin mezkürlarından kefayediyle
izafetle bana teslim olunması vekil-i merkum Munla Mustafa'ya tenbih
muradımdır deyu ba'de-1 da'va ve sual vekil merkum Munla Mustafa

mezküre'nin vaz'-ı yedi ikrar idüp fakat emval-ı mezküre ile mülk-i
zevce-i mezbüre Yay Praşuku'nun pederi müteveffa Hacı
müntakil kendi malı ve mülki olup hatta zevci müteveffa yı merkum Hacı
kemal-ı 'akl vesıhatında emval-ı mezküre ile mülk-i menzil
em Hacı Praşuku'nun pederi Hacı Ohtori'den arsa müntakil kendi malı ve
slen ve katen 'alaka ve medhalım yokdur deyu mahzar-ı
aen ve merraren ikrar-ı sahih-i kat'i ile ikrar eylediginden emval-ı mezküre
il-i mezkürı irsen bi hak zabt ve tasarrufı itler
fendi'nin da'va-ı meşrühasını ba'de-1- vefa' ve inkar vaki'-i vekil-i merkum
dan def'a-i meşrühunı muta'allaka yine taleb olundıkda vaki' vekil Cirkohi
ühunu mezkur karyesinin muhtarı Kostanti veled-i Dimitri ve ihtiyar meclis
Hristofi Hacı Kostanti ve Hacı Hristofi
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tashih-i mesele-i mirasları hükm-ül- feraiz altı sehmden olup seham-ı
ehmi zevc-i merkum Hristofı ve bir sehmi ümmü mezbüre Maryun ve iki

Yorgi Saraka isabeti tahkikinden

ümm ve eb-i merküm Maryo ve Saraka

de'avi meclisine mahsus olan ota ma'küd meclis-i şer'-i şerif-i Iazım-ül-

Hristofı muvacehesinde

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp mütemen

büreden müntakil karye-i mezkürede kain bir tarafdan
i.iYanni menzili ve bir tarafdan Maryo menzili ve taraf-ı tarik-i 'amm ile
n bir bab ota ve bir mikdar havlı yı müstemil bir bab menzil ile on altı re's

ir mesele-i mezkür hisse-i irsiyyelerimizi beynimizde bi+ terazi iktisam ve
i irsiyyemizi alız ve kabz eylediginden sonra mevrüsa-i müteveffayı
o'nun terekesine muta'allaka-i 'ama da'va ve mutalebat ve kaffe-i icab-ı
er birimiz ahirin ibrasını ibra-i 'a.mm raf -i-ül hisam ile ibra ve iskat
birimiz ahirin.ibrasını ber minval-i muharrer kabul eyledik didigin şer'I ma
ketb olundı fi-l- yevm-üs- hamis ve-1- 'işrin min şehr-i Zi-1- ka'de-tiş- şer'Ife

ve mie'teyn ve elf ( 15 Zi-1- ka'de-tiş- şer'Ife 1291)
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Degirmenlik kazasına muzafe Luricina karyesinde sakine zat-ı
mu'arrefe Emine bint-i Veli kaza-i mezkCırun de'vi meclisine mahsus olan

enverde tezevvüc-i şerifi iş bu ba'is-ül- vesika Yusuf bin Yusuf mahzarında
ir-i kelam idüp mezbür Yusuf zevc-i dahilim olup lakin beynimizde 'adam-ı

naşi ben hala talib ve müfarigate ragıb olmamla zimmetinde
ihr-i müeccel hakkım olan bin gurCış mihr-i müeccelimden

münferid

fariğ olup ve

i-ma'Iümcn ve ma'unet-i sügnam
e olmak üzere zevcim merkum Yusuf ile muha'lia sahihe-i şer'! ile iş bu
şer'de hal olduğında oldahi ber- minval-i muharrer hal-ı mezkürı kabul ve

•vcine muta'allaka vesaire hukuk-ı şer'I muta'allaka da'vadan tarafından her
şer'I ile ibra ve iskat ve her birimiz ahirin
vül-i muharrer kabul eyledik
eyi sadır olup cemi'<i kelemat meşrCıhundamezbür Yusuf ve maen tahkik
eyledigi huzCır-ı 'alilerine i'Iam olundı
.. hamis min Zi-1- hicce-tiş- şerife lisene ehad ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 5
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a ve Kısve Baha

vaki' Degirmenlik

kazasına muzafe Luricina karyesinde sakine zat-ı

u'arrefe iş bu ba'is-ül- vesika Emine bint-i Veli kaza-i mezkürun de'vi

şerif-i enverde.karye-i

mezkur ahalisinden

zevc-i sabık-ı

uvacehesinde ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp merkum Yusuf ile bundan

ıuuuL.,uv
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kain iken fıraşından hasl ve benden mütevellide mütevellide

hicr-i terbiyemde olan celil on beş aylık sagire-i kızı Hacer'in asla

muhtaç olmağla nafaka ve kısve baha ve sair levazım-ı zaruriyesi içün
üzerine kıbe-1-i şer'den kadr-i kifaye

meblağ takrir olunmak

şer'I hakim-i mevki' sadr-ı kitab tubaleh Hüsnü Meab Efendi sagire-i
merkum Yusuf üzerine bi+ terazi iş bu tarih-i kitabdan beher yevm iki

meblağ-ı makruz-ı mezkürı sagire-i mezbürenin nafaka ve kisve
zaruriyesine harc-ı sarfa ve lede-1- iktiza ve istidane ve ind-ez- zafer

merkum Emine'ye izin vermegin ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı
min Zi-1- hicce-tiş- şerife lisene isneyn ve tis'In ve mie'teyn ve elf
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vaki'

Degirmenlik

kazasına

muzafe

nefs-i

Degirmenlik

karyesi

vech-i atı 'akl ve rüüşd olduğı idd'a iden iş bu rafi'<ül 'alam Emin Efendi

avı meclisine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif lazım-ı
unda tesviye-i umürına ba- hüccet-i şer'e vasi mensubı olmağla
sına bi-I- vesayü vaz'-ı yed olan Kani Hasan Efendi ibn-i Hacı Hüseyin
e da'va ve takrir-i kelam idüp halen 'akl ve rüşd olup
efs rüyete kadir ve ianeye vasiden müstegni olmakta ber mücib-i kassam
uma ileyh Hüseyin Efendi'den taleb iderim su'al olunup bana

i şer'den kaynım mumaileyh Hasan Efendi'ye tenbih olunmak muradımdır
'va ve's- sual mumaileyh Hüseyin Efendi dahi cevabında müdde'-i merkum

bi-l- vesayü vaz'-ı yedini ikrar idüp lakin müdde'-i mezbürun zevce muharrer
de'üsını inkar idecek müdde'-i merkum Emin Efendiden vech-i meşrüh
'asına beyyine taleb olundıkda 'udül-ı ısrar-ı müsliminden mahrüsa-i Lefkoşa
ya Sofya sakinlerinden Nuhzade İbrahim Efendi ibn-i 'Osman

688

eriye mahallesi sakinlerinden Kuyum Başı Elhaç Kamil Efendi ibn-i Mulla
şahade meclis-i şer'iyye haziran olup eser-ül-istişhad fi-l- hakika müdde'-i

ve reşid olup umurum bin nefs rü'yete kadir ve ianeye vasiden şahadet

-i şahadet-i şer'iyye ittiklerinde
lede+ tezkiye makbül-ül-

şahidan-ı merküman mahallelerinden

şahade iddüklerini

mahalleyn-i

ba

mezküreyn

Efendi ve Hafız Efendi ile muhtaranı Mustafa ve Ferşid Efendiler ve ihtiyar
yin Hüsni vesair cezire-i mezküre mestur-ül- esami kimesnelerinden

evvela

'dehu alanen lede-t- tezkiye makbül-ül- şahade iddükler zeyl-i mestüreyi
lediklerinde mucibince müdde'a-i merkum Emin Efendi 'a.kl ve reşid olduğı

. . ı 'alilerine i'Iam olundı fi-l- yevm-ül- tasi' min Muharrem-ül- haram lisene

mie'teyn ve elf 9 Muharrem-ül- haram sene 93
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fievvel'inin on tokuzıncı gününden
arrem-ül- haram ibtidasına degin
Hacı Hüseyin Ağa mu'arefet-i ~

vasi-ül- hakk-ı merküme devr
umür-ı vesayatından t,

i'lam olundı li- mevla el-emr

vaki'

Degirmenlik

kazasına

muzafe

nefs-i

Degirmenlik

karyesi

bundan akdem cünün-ı mutlak ile mecnun olup elyevm 'akl ve rüşd

Mehmed Emin Efendi ibn-i Salih kaza-i .mezkürun de'avi meclisine
ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i enverde merküme Hüseyin cününiyetde

olan iş bü ba'is-ül-

a'lari:ı Kani Hasan Efendi ibn-i Hacı Hüseyin Ağa

--ı tam ve takrir-i kelam idüp muma ileyh Hasan Efendi 'nin bundan akdem ba

ağla 'akl ve rüşd olduğı ber- teslim-i şer'I tebyin ettirdiginden vasi muma
an defter-i kassam teslim olunan kaffe-i emlak ve eşyamı alız ve i'tasının

yekan yekan rü'yet ve tedkik olunarak vasi-i muma ileyhin hal-ı
gıdan bi-1- cümle ba defter-i makbuhane olan emlak ve eşyamı iş bü meclis-i

eylediginde bendahi yedinden bi-t- tamam ve-1- kemal alız ve kabz eyledim
mumaileyh Hasan Efendi'nin hala cününunda malımdan zaman-ı vesayatde

691

sair-i cemi'<i hukıık-i
iman ve tamamicatdan

şeriyyeye

muta'allaka

'amm-ı

de'avi

vasim-i muma ileyh efendinin zimmeti ibra-i

mezküre

ve benden mutalibesine

ziyade masarif

iş bu tarih-i a'lama gelince hukuk-ı şer'Iyyeye muta'allaka da'vadan benim

ih-i şer'I ile ibra ve iskat ve tarafeynden her birimiz dahi ber minval-i
,rasını kabul eyledik didikleri tescil ve huzür-ı 'alilerine a'lam olundı fi-I-

1.1.e selase ve tis'in ve mie'teyn ve elf ( 9 Muharrem ül- haram 1293)

keşf ve mu'ayene ve tahkik çün caib-i şer'-i şerifden irsal olunan
Tahir cezire-i Kıbrısda vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Kalavaç

olduğı menzilinden mahrüsa-i fevt olan Kasab 'Ali bin Hasan'ın cenazesi
errah Mehmed Efendi ve karye-i mezbür ihtiyar meclis a'zalarından
f.Emin Efendi ve İsma'il bin Ahmed ve 'Abdullah bin Mercan ve cezire-i
t-ül- esami sair kesanlar hazr oldukları halde müteveffa-i merkumun a'zasını

692

edyun merkum sene-i mezkürede vefat itmekle deyn-i mezkur ile Mesahcu
fırı ve

dayin:i

muma ileyh halan kaza-i mezkur

da naib-ül-

şer'I

her biri lede-1- tezkiye 'akl ve makbül-ül- şahade ile vekilleri ihbar olunan
ruzade Ahmed Efendi de'üvi katibi Muhammed Raif
Çavuş Ağa şahadetleriyle müteveffa yı merkumun vereselerinden zevcesi
nim muvacehemde

ba'de-1- isbat ve-1- halef mucibince rehn-i mezkürı

ükm-ül vekale ahire bey' ve kabz-ı semene ve makbüzundarı rehn-i deyn
bin iki yüz otuz gurüşı ve ibn-i muma ileyh Ahmed Hanım Efendiye hala
-1-i şer'den
ohınmağla elhaletü hazi rehn-i mezkur seksen günde beş sa'at ma-i cari-i
karyesiyle ve civar bulunan kuralara ba- yed-i münadi iki ilden ziyade lede-1-

ık-üş- şer't merkum Mehmed Beyit üzerinde bin iki yüz otuz gurüşda karar
lib-i uhra zuhur itmeyup ve meblağ-ı mezkur elyevm salif-üz- zikr ma-i

'Ji idügü zeyl-i vesikada muharrer-ül- esami kimesneler ihbarlarıyla zahir ve
a ben ma-i cari-i mezkürı rehinden ba'de-l fekk ve kabz tarafından icab ve

üfsidde ve muvaza'adan bey'-i bat-ı sahih-i şer'I ile merküme Mehmed

hükm-ül- vekale bey' ve temellükde ve teslim eyledigimde

eve teslim ve kabz ve kabul eyledikden sonra meblağ-ı mezkur bin iki yüz
Mehmet Beyit bi-t- tamam ve-1- kemal alız ve kabz idüp ve

i iş bu meclis-i şer'de def ve teslim müteveffayı merkumun defter-i kassama
ba'de-l- yevm ma-i cari-i mezkürda mütevekkilim müteveffa yı merkumun

n 'alaka ve medhalim kalmayup merkum Mehmed Beyit'in mülk-i müşterası
ı.:

sarfı olmuşdur keyfe ma yeşa ve yehtar malik ve mutasarrıf olsun didikde gıb-

'. bi-t- taleb ketb olundı harare fı-1- yevm-üs- samin min şehr-i Cemazi-yel- ahir
ve tisin ve mia'teyn ve elf ( 8 Cemazi-yel- ahir 1292)
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a vaki' kürsi-i livası bulunan mahrüsa-i Lefkoşa mahallatından Aya Sofya
şnden iş bu ba'is-ül- 'alam Kunturacı Mehmed Şah Efendi bin Hacı Yahya

avı meclisine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i enverde
e ahalisinden Cemaleddin ibn-i Mustafa Raif Efendi
ar-ı tam ve takrir-i kelam idüp kaza-i mezküre muzafe Aya Sozomenu
egirman Altı nam mahallde mağrüs elli ve yine Kahartu nam mahallde
ksan ve yine Saciz nam mahallde mağrüs iki yüz on yedi ve yine Arkağlu
z iki ve yine Büyük Hafta nam mahallde mağrüs otuz sekiz ve yine
mahallde mağrüs on beş

sak ki cem'an

altı yüz on iki sak zeytun

sekiz sehmden beş sehmi hisse-i şayi'asının mutasarrıf-ı mezkür Aya Sofya

'Ayşe Hanım bint-i Mustafa Efendi mumaileyh Cemal Efendi'ye iki bin
ey' ve temlik ve kabz-ı yedi ve makbuz tarafına ısa.le olundı mütevakıf
ürun küllisine vekalet-i 'ama muta'allaka-i

sahihe-i şer'I ile zat-ı muma

ma'rifet-i şer'e 'arıfan mahalle-i mezbüreyi Hasan Efendi bin Elhaç Hüseyin
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bin Elhaç Hüseyin muvacehelerinde

beni vekil idüp bendahi vekalet-i

1 ve merküman-ı şahade idüp olvechile hakikat hal-ı merkfunandan
bar olunup yedime 'alam-ı şer'I virilmesi matlubumdur deyü ba'de-l- istihbar
asan ve Mustafa her minval-i muharrer vekalet-i merkfuneyi
er'İ muma ileyh Cemal Efendi muvacehesinde ihbar ve şahadetleriyle isbat
e şahadetleri makbul olmağın Hanım

muma ileyhümanın hususi mezkfuede

Mehmed Şah vekil olduğı tescil ve huzür-ı ka'imakamlığına

i'Iam kılındı

i'l- hamis ve-I- 'işrin min Muharrem-ül- haram lisene selase ve tis'In ve

uharrem-ül- haram 1293)
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6

Degirmenlik kazasına muzafe Abohor karyesinde sakine iken
efüt iden şerife bint-i Halil bin 'Abdullah'ın veraseti zevci 'Ömer ile
sagire kızları 'Ayşe ve Beha ve Şerife ve pederi Halil bin Hasan ve validesi
mere münhasıre olup kıbe-l-i nefsinden kısmı ben sagire-i mezbüre Şerife

merkum Ahmed ile anası ümmü mezbüre Fatma Hanım ve babası Halil bin
eyn sagire kız karındaşları mezbüretan 'Ayşe ve Behiye mahzara ve tashih-i

yevm-ül münasıha yüz otuz beş sehmden alup seham-ı mezbüreden kırk yedi
eb-i merkum Ahmed'e ve yigirmi iki sehm ümm ve cedde-i ümm-i mezbüre

eb-i merkum Halil'e ve yigirmi dört sehmden cem'an kırk sekiz sehmi
eteyn mezbüre ve mezbüreteyn 'Ayşe ve Behiye'ye isabeti tahkik eyledigi
nver zahir ve nümayan
nra sagireteyn-i mezbüreteynin vakt-i rüşd-i sedadlarına degin tesviye-i
l-i şer'den vasi nasb ve ta'yin olunan eb-i merkum Halil taleb ve ma'rifeti

tevzi' ve taksim olunan müteveffiye-i merkümenin
ir ki ber-vech-i ati zikr ü beyan olunur harare fi-I- yevm-üs- rabi' min Zi-1-

tis'in ve mie'teyn ve elf ( 4 Zi-1- ka'de-tiş- şerife 1293)
gan 1/120 tencere ma' kapak 1/66 tencere ma' kapak 1/81 legen ma' ibrik
sıl/ma' sahanl/51

sahanl 1/150

gadayıf sahan 1/20

tava 16/40 yorgan

77 şal çarşabl/130
/70 keten gömlekl/33
7/85 markob 1/10

sarık 1/60
kükül çarşab 1/61

uçkur 5/25 canefes mendil ve kase 5/27 ayna 1/27

döşeme minder ve yasdık 6/380 sandık 1/91

kil çul

canefes lebbade 1/ mecidiye 'antari 1/66

'antari

alaca top 1/45 yorgan 1/64 yorgan 1/46 mihr-i

evci zimmetinde alacağı 1251
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3709

para 92 20

varaka baha 9

dellaliyye eşya-i meb'I 50

vam hücceti25

farkı23 20 yekün-ül- ihracat 229 para 20
taksım beyn-el- vereset-ül- mezbüre
hisse-i ümm-i Fatma 565 para

616 para 32 hisse-i bint-i 'Ayşe 616 para 32 para 20 kesr 1
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1

li-t- taksim beyne-I- verese bi+ farizet-ül- şer'iyye 12548

ee-i mezbüre Hacı Argiri 1568 para 10

hisse-i ibn-i kebir merkum Hacı Hari

hisse-i ibn-i kebir merkum Andoni 1996 para 10
. jsagir merkum İstavri 1996 para 10 hisse-i ibn-i kebir mezbüre Kakulli 998
lbint-i kebire-i merküme Fodu 998 para 5 hisse-i bint-i sagire-i Hristona 991

ü beyan olduğı üzere verse-i kebirelere

isabet iden hisse-i irsiyyelerini

ve kabz eylediklerini meclis-i şer'de ikrar ettikleri mesellü sagirateyn-i

Bahiye'nin hisse-i irsiyyelerine isabet iden cem'an bin iki yüz otuz üç gurüş
alarmı li- ecl-ül- istirbah vasileri min cihet-i elzem
alil'in vekil-i müsbeti damadı Salih Onbaşı yedine ibn-i Hüseyin yedinden
ilen teslim olunup ve merkum dahi kabül-i ikrar eyledigini iş bu şerh virildi
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1

ısda vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Abohor karyesinde sakin iken bundan
Şerif bin Halil bin Hasan'ın sulbiyye-i sagire kızları Bahiye ve 'Ayşe'nin

larına degin valideleri müteveffiye- i mezbüreden müntakil malları hıfz ve
ma kıbe-1-işer'den bir vasi nasb ve ta'yini lazım olmağla müstakim-ül- etvar
ıımür-ı vesayet uhdesinden gelmege kadir iddükleri zeyl-i vesikada muharrer
neler ihbarlarıyla zahir ve nümayan olan iş bü ba'is-ül- vesika Halil bin Hüsni

.dr-ı kitab tubaleh Hüsnü Meab Efendi hazretleri'nin sagiratan-ı mezbüretônın
dadlarına degin tesviye-i umürlanna vasi nasb ve ta'yin buyurdukda
minval-i muharrer vesayat-i merkümeyi kabul ve merasimini kemayenbagi
ve iltizam itmegin ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı harare fi-1- yevm-üska'dene isneyn tis'm ve mie'teyn ve elf ( 4 Zi-1- ka'de-tiş- şerife 1292)
di
ed Efendi De'üvi Katibi Raif Efendi 'Ali Rıza Efendi Karye-i mezbüreli
ndi Muhzır Başı Abdulkerim Ağa ve Gayrihum
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isda vaki' Degirmenlik kazasına muzafe İstiromal karyesi sakinlerinden ve
'aliyyenin Rum milletinden iken bundan akdem vefat iden Varna veled-i Hacı

raseti her biri müşar ileyhümanın millet-i merkfunesinden zevce-i metrukesi

ı: Nikola ve Anasi Hacı Lino bint-i Papa Vasili ve sulbi sagir oğlı Yanni ve
rosini'ye münhasıre ve tashih-i mesele-i mirasları yetmiş iki sehmden olup
den tokuz sehmi zevce-i mezbilre Lino'ya ve on iki sehmi ümm-i mezbilre
otuz dört sehmi ibn-i sagir elmerkfun Yanni'ye ve on sehmi bint-i kebir-i
l:ıi'ye isabet-i tahkikinden sonra zevce-i mezbilre Lino kendi tarafından
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eve ümm-i mezbüre Hacı Lino tarafından vekil olduğı hususi atı-ül- beyan ikrar ve
t-i 'ama-i mutaallaka ile vekil olduğı karye-i mezbüre sakinlerinden Nikola
aralambu ve Hacı Hristoğli veled-i Hacı Pavli şahadetiyle sabit sır'en ve ba'dehu
-1- tezkiye makbül-ül- şahade iddükleri bi-1- ihbar vekaletine hükm-i şer'e lahık

e-i mezbüre Lino bi-1- vekale ve ibn-i sagir merkum Yanni'nin

vakt-i rüşd-i

gin tesviye-i umünna min kıbe-1-i şer'den ha hüccet vasi mensubı min kıb-el-i

· bi-1- vesaya ve bint-i kebire-i mezbüre Efrosini bi-1- isale kaza-i mezkürun
ine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i lazım-ül şerifinde
zbüre sakinlerinden ve teb'a-i müşar ileyhümanın millet-i merkümesinden iş bu
Vasili veled-i Hacı Yanni muvacehesinde herbirleri bi- taven bi-I- isale
ekale ve bi-1- vesaya ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp mevrüsımız müteveffayı
ava'nın emval-ı metrükesindan

zimemat ve eşya vesaireden

Vasili 'nin alız ve kabz ve umırına istihlak eyledigi

alacagının muhasebesini

v ve hatadan salim olarak yekan yekan rü'yet olunup ba'de küll-i
üç bin iki yüz toksan gurüş alacagı baki kalub meblağ-ı

mütebaki

mezkürı

iiş bu meclis-i şer'de bize nakden ve havaleten bi-t- tamam ve-I- kemal def
bizler dahi tamamen ve kamilen alız ve kabz idüp her tashih elmezkür her
· .irsiyyemizi beynimizde taksım eyledik fi ha' d meblağ-ı mezkürı müteveffayı

e muta'allaka a'ma de'avi ve mutalebat ve kaffe-i icab ve muhazilerinden
ili'nin zimmetini ibra-i 'amm raf-i zimem ve kat'-ül nizamla ibra ve iskat

merküme Vasili dahi bize medfu'u olan meblağ-ı mezkürun mutalıbesine
'ama da'vadan bizim zimmetimizde ibra ve iskat ve her birimiz ahirin ibrasını

eyledik didikden sonra gıb-et tasdik-üş- şer'I bi-1- iltimas huzür-ı 'alilerine
arare fi-1- yevm-üs- sanı ve-1- 'işrin min Muharrem-ül- haram lisene selase

Muharrem-ül- haram 1293)
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rısda vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Büyük Kaymaklı karyesinde vefat
et-i 'aliyyenin Rum milletinden Hacı Toğli veled-i Andoni Çari'nin
ire kızı Hristallo ve sulbi sagir oğlı İstavri'nin

babaları müteveffa

yı

il mal ve eşyaları hıfz ve tesviye-i umürlarına ve ta'allüm ve ta'limlerine
bir vasi nasb ve ta'yini lazım olmağla hristiyan beyinlerinde müstakim ve
fvesayat-i

uhdesinden

gelmege kadir idügü zeyl-i vesikada muharrer-ül-

arıyle mütehakkık olan sagiran-ı merkümanın kebir karındaşları Hacı Cari
'is-ül- vesika Mihaili veled-i Manikuyu hakim mevki' sadr-ı kitab tubaleh
fendi hazretleri

sagiran-ı merkümanın

·1 mallarını hıfz tesviye-i umür ve

buyurdukda

vakt-i rüşd-i sedadlarına
ta'allüm

ve ta'limlerine

degin
kıbe-1-i

oldahi ber-vech-i muharrer vesayat-i merkümeyi kabul ve

agi edaya ta'ahhüd ve iltizam etmegin ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı

· Muharrem-ül-

haram lisene selase ve tis'In ve mie'teyn
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ve elf

( 25

ve kabzı hıfz ve vesair umur lazımesini
ahi kabul ve merasimi kemayenbagi

ruyete vasi nasb ve ta'yin

edaya ta' ahhüd ve iltizam eyledikden

üm-ı merkum meclis-i şer'de takrir-i kelam idüp ma'küd-ı merkumun canib-i
deyni

olmağla

merkumun

Omorfa

(Omorfo)

nahiyesine

ma'lüm-ül- hudüd ve-1- müştemelaı bir bah mülk menzilde on bir sehmden iki
iyye-i şayi'ası olup bundan başka menkül ve gayr-ı menkul em.lak
mülk-i menzil-i mezkürda
mezküresine

olan hisse-i mezküresini .semen-ii. misilliyle

virilmek üzere canib-i

şer'den

ve kayyüm-ı merkumun kelamat-ı vaka'ya
vesikada muharrer-ül-

beyyine izin. verilmek

mutabık ve nefs-ül emrde

esami-i kimesneler

ihbarlarıyle mütehakkık

rküm Kortulli Ahmedin mülk-i menzil-i mezkürede olan hisse-i mezküresini

Jıe ahire bey' ve semeninden deyn-i mezkürı eda'ya vasi ve kayyüm-ı merkum
in İsma'il izin verilmesi ma- vaka bi-t- taleb ketb olundı harare fi-l- yevm-üs
r-ül- hayr lisene selase ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 5 Sefer-ül- hayr 1293)

Manikuli Mehmed İsma'il Ağa 'Ali Rıza Efendi Muhzır Başı
Muhzır Mehmed Ağa ve Gayrihum
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rısda vaki' Degirınenlik kazasına muzafe Piroyi karyesi ahalisinden olup bu
ketle süphane malfret teraz canibine 'azimet idüp
a-ul Hacı İskenderiye canibinde vefat iden Hacı Mehrned Hacı Mahmud bin
veraseti zevce-i metküha-i metrukesi 'Aliyye bint-i Mehrned ile sulbiyye-i

ulbiyye-i sagire kızı Aniye sulbi sagir oğlı Mehrnede münhasıre olduğı bi-l
r'ül- enver zahir ve nümayan oldukdan sonra sagireyn-i mezbfıreteyn tesviye-i

'den vasi nasb ve ta'yin olunan valideleri mezbüre 'Ali'ye vasi-i merkum
'yin olunan cezire-i mezbüre

müsveddel- fetva Mükerremetlü Mehrned Raif

~frifeti ve ma'rifet-i şer'le tahrir ve terkim ve bi-I farizet-ül- şer'iyye tevzi' ve
müteveffayı merkumun terekesi defteridir ki ber-vech-i

atı zikr

ü beyan olunur

yevm-ül- tasi' min Sefer-ül- hayr lisene selase ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 9

merkeb re's 2/800
.d şa'ir 40/300

dana re's 1/675 desti çekirdekli penbe fi

mevcüd hanta 60/1080

1/ 100 penye fi 5/25 aban-ı şal 2/ kuşak 10/250 etir şahi şişe 1/50 karanfil
a yağı 1/100 kursu bir mikdar ud ağacı 50

i 2/30 elif desti 2/30

trablos kuşak 1/50

sahan 'aded 1/25

seccade 1/40

önüm 52/930
dönüm 15/38/285

mezru' burçak dönüm 60/ la/20

Hasan Markolli Anabut Mehrned Oskontos 546
197

16

348

24

karye-i mezbüreli Uzun 'Ali 60

_1.Q
44
et Yeri karyeli Papuri Yorgi Oskontos784
205
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der-zimmet Bedirkonlu

579
Oskontos 1500
325
1075
Markolli Sucu Andoni Oskontos 683
184
500
Markolli İbrahim 555
144
411
civarlarında mağrüs olan on sekiz fi zeytun eşcarlarında beher

üç

sehmde

sinde mağrüs altmış sak zeytun eşcarlannda dört sehmden bir sehm hissesi .500
~-i mezbürede vaki' tüccarbaşı ile müşterek otuz sekiz fi zeytun eşcarlarından

osfilodi karyelerinden on altı sak zeytun eşcarlarından dört sehmden bir sehm

fun mahallde mağrüs on beş dib tut eşcan 100 karye-i mezbürede vaki' lede-l
an tahtanı altı bab ota ve bir mikdar mandıra ve bir mikdar havlı yı müştemil

şya-i merkum 24525

kaydiyye varaka baha52 20 vasi ve nafaka hüccetleri 50 dellaliyye
fayı merküm Hacı Mehmed hicaz-ı teraz'a 'azimete kaffe-i umürunı vekil-i
del- fetva Mükerremetlü Mehmed Raif Efendi'nin müteveffa yı merkfunun
' bulan masarifi 2522 20
yı merkumun üç senelik vergüsi 726

i li-t- taksim beyne-I- verese bi-1-farizet-ül- şer'iyye 20319
ce-i mezbüre Aliye 2540 hisse-i ibn-i kebir Fatma 4445 hisse-i bint-i sagir
111.,.,ı;;;-1

ibn-i sagir merkfun Mehmed 8890 Mahmud Hamdi
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rısda Degirmenlik kazasına mülhak Tağ nahiyesine muzafe Gönyeli karyesinde
dan akdem vefat iden Karaçak Mehmed ibn-i Ezder bin 'Abdullah'ın veraseti

etrükesi Atıke bint-i 'Ömer ile sulbi kebir oğlı oğulları 'Ali İsma'il ve
e kızları Emine ve zahir 'Ayşe ve sulbiyye-i sagire kızı ZeHlı.a'yamünhasıre

nümayan oldukdan sonra sagire-i mezbfuenin tesviye-i umfularına kıbe-1-i
sb ve ta'yin olunan valideleri mezbfue Atike taleb ve ma'rifeti ve ma'rifet-i

e bi-1- farizet-ül şer'iyye tevzi' ve taksım olunan müteveffa yı merkCımun
dir ki ber-vech-i atı zikr

ü

beyan olunur harare fı-1- yevm-üs- sanı 'aşere ehad

şa'ir 5/ 50 küb 4/ 20 hekbe 'aded 1/195 nerdiban dögen tahtası 1/
kazganl/105 tencerel/33
saman 2/21 20 para

öküz 1/danal/ 625

inek re's 1/715 mertekll/42

merkumun yigirmi beş dönüm mezru'at fürüht olundı alınan kıymet 1415
bürede vaki' lede-1- ahalı ve-1- ceyran tahtanı iki otalı bir bab mülk menzil
şya-i elmerküme 5452

150

25

müteveffa yı merkumun zevcesine olan mihr-i müeccel 151

müteveffa yı merkumun mal sandıgına deyni olan zehayir ve vergü

3452
li-t- taksım beyn-el- verese 1000
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vce-i mezbüre Atıke 125

hisse-i ibn-i kebir merkum 'Ali 218 10 para hisse-i

erküm İsma'il 218 10 para hisse-i ibn-i kebire Emine 129 15 para
int-i kebire-i Zehra109 15 para hisse-i bint-i kebire 'Ayşe 109 15 para

hisse-i

alihe 109 15 para

vaki' Degirmenlik kazasına mülhak Mora karyesi sakinlerinden
acı Ahmed ibn-i Hacı Dede'nin
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müteveffası

olup mahrüsa-i Lefkoşa

mahallesinde

vefat iden Zenci Mercan bin 'Abdullah'ın

veraseti zevc-ı

Hadice bint-i 'Abdullah karye-i mezbüre sakinlerinden

1 vila Şükri ve Hüseyin ibn-i elmerküm Hacı Ahmed'e münhasıre olduğı bi-1-

'1

şer'ül- enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffa yı merkumun ber-

di'a iden mahalle-i mezkCıresakinlerinden iş bu raf'i-ül a'lam Yusuf Efendi ibn-i
a Efendi kaza-i mezkürun de'avi meclisine mahsus otada
meclis-i şer'-i şerif lazım-üş- teşrifde müteveffa yı merkum Mercan'ın
cihet-ül vila olan bi-I- verase vaz'-ı yed olan merküman Şükri ve Hüseyin

am idüp iş bu bin ikiyüz toksan üç senesinin şehr-i Sefer-ül- hayr'ın üçinci pazar
yı merkum Mercan hayatında vefatından bir gün mukaddem
kesi'nin

sülüsünü vasiyet idüp

sülüs-Ü mezkurdan kendüsünün tehiz-i

:..ı tasdik fazlasını taksım içün bana vasiyet ve sülüs-ü mezkürı tenfize hazır
beni vasi nasb ve ta'yin idüp bendahi muvacehesinde kabul eylediginden başka
erkümun zimmetinde cihet-i kabz-ı şer'Iden bin beş yüz
ğım olmağla meblağ-ı mezkürı dahi ikrar idüp kabl-el- eda misra'i icabet bi fak

lunup müteveffayı merkumun li- icl-ül- tenfiz
sülüs ile cihet-i mezküreden alacağı olan meblağ-ı mezkur bin beş yüz gurüş
veffü yı merkumdan bana teslimine kıbe-l-i şer'den merküman Şükri ve

ak bi-l- vesaya muradımdır deyü ba'de-l- da'va ve-s- su'al-i merküman dahi
müteveffayı merkümun terekesine bi-I- vela ber-vech-i vaz' -I yedlerini ikrar
üdde'i-i muma ileyhin ma'ada müdde'üsını ba'de-l- inkar müddei-i muma
-I

meşrühasına mutabık yine taleb muma ileyhin da'va-ı meşrühasına

mezküre mahallatından Cami'-i Cedid İmamı Müveddetlü Mehmed Rahmi
(:)sınanEfendi ve 'Ömeriye mahalleli mahallesi ahalısinden Ahmed Bakı Efendi
Hüseyin Kıyak nam kimesne ve eda-i şahadet-i şer'I ittiklerinde şahadet-i muma
allesinden ba varaka lede-I- tezkiye makbül-ül- şahade
araka-i mezküreyi Hafız Seneyi Efendi ve Mulla Hüseyin ve Mehmed Vehbi
Hüseyin Ağa imza ve temhir iddüklerinde alanen
makbül-ül- şahade iddüklerini ceride-i mezkide muharrer-ül- esami
zahir oldukdan sonra şahadetleri ba'de-l- kabul ve-I- halef mucibince
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eyh Yusuf Efendi müteveffa yı merküm Zinci Mercan' ın sülüsüne vasi olduğı ve
meblağ-ı mezkur bin beş yüz gurüşı dahi müteveffayı merkümun terekesinden
eldigi merküman Şükri ve Hüseyin'e
olundı harare fi-l- yevm-ül- hamis

tembih

olundığını bi-t- tamam huzür-ı

'aşere selase ve tis'In ve mie'teyn

Degirrnenlik kazasına muzafe Piroyi karyesinde sakin bundan
fı

mafıretterazda vefat iden Hacı Mecid bin Hacı Mahmud bin Hacı Hasan'ın

gır oğlı Mehrned'in babaları müteveffayı merkümdan müntakil olup emval ve
ve tesviye-i umur ve ta'lim ve ta'alürnlerine bir vasi nasb ve ta'yin olunmak
olmağın hala
fetva Mükerremetlü Mehrned Raif Efendi'nin vechile umür-ı vesayat-i
lmege kadir idügü zeyl-i vesikada muharrer-ül- esami-i müslimin
zahir ve mütehakkık olan sagiran-ı mezbüranın valideleri iş bü ba'is-ül- vesika
ahrnudi hakim-i mevki' sadr-ı kitab tubaleh Hüsnü Meab Efendi hazretleri
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mezbüranın tesviye-i umürlarına kıbe-1-i şer'den vasiyet üzerine mumaileyh
sb ve ta'yin buyurdukda anlar dahi ber-vech-i muharrer vesayat-i

i

merkümeyi kabul ve merasimini kemayenbagi edaya ta' ahhüd ve iltizam
a' bi-t- taleb ketb olundı harare fi' yevm-üs- sadis min Sefer-ül-hayr lisene

ie'teyn ve elf ( 6 Sefer-ül-hayr 1293)
De'avi Katibi Raif Efendi
Muhzır Başı 'Ali Ağa ve Gayrihum
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'Ali Rıza Efendi

Suvari Zabtiye

i Kıbrısda vaki' Degirmenlik kazasına m~zafe nefs-i Degirmenlik karyesi
dan Aya Marina mahallesinde mütemekkin iken bundan akdem vefat iden teb'a-i
iyyenin Rum milletinden Hacı Adamu veled-i
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Atmık'ın veraseti zevce-i metrukesi Sofya bint-i Sotu ile sulbi kebir
Panai ve sulbi sagir oğulları Kosti ve Toğli ve Mihaili'ye
bi-1- ihbar lede-1- şer'ül- enver zahir ve nümayan oldukdan sonra sagirün
umürlarına kıbe-1-i şer'den müştereken
a ve ibn-i kebir merküm Hacı İstalli taleb ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'le
ve bi-1- farizet-ül- şer'iyye tevzi' ve taksım olunan müteveffa yı merkfunun

zikr

ü

beyan olunur harare fı-1- yevm-s- sanı ve-1- 'işrin min Sefer-ül- hayr

is'In ve mie'teyn ve elf ( 22 Sefer-ül- hayr 1293)
00 küb 'aded 6/50 merkeb ma' heybe 200 burçak kafanı 1/15 çekirdekli
.2/30 öküz ma' mezru' 1400
00 dögen tahtası 10 mezru' hanta dönüm 14/180 mezru' şa'ir dönüm 8/70
3/15 mezbür bakla 3/300
ezbürede vaki' Semta Tarlasında mağrüs otuz sak zeytun eşcarı 2520
le-i mezbürede vaki' Ebukandise Tarlasında mağrüsyigirmi beş sak zeytun
- Vuni nefsinden ceryan iden üç sak ma-icarı 3000
mezbürede vaki' lede-1- ahalı ve-1- ceyran tahtanı dört bab ota ve bir mikdar
mil bir bab mülk menzil 4500
şya-i elmüteveffa yı elmerkfun
kaydiyye varaka baha 30 vasi harcı 40 dellaliyye 80 hayvan kirası

akı li-t- taksım beyn-el- verese bi-I- farizet-ül- şer'iyye 14460
ce-i mezbüre Sofya 1807 20 para

hisse-i ibn-i kebir merkum Hacı İstalli 2530

se-i ibn-i kebir merkfun Hacı Panai 253 20 para

hisse-i ibn-i sagir merkfun

sagir merkfun Toğli 2530 20 para hisse-i ibn-i sagir merkfun Mihail 2530 20
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@)'ı_

vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Omorfa (Omorfo) nahiyesisine
(Omorfo) karyesi sakinlerinden ve teb'a-i devlet-i 'Aliyyenin Rum milleti
at-ı ta'rif-i şer'I ile mu'arrefe iş bu raf'i-ül- sefer
int-i Hacı Hristofı nam hatun kaza-i mezkürun de'avi meclisine mahsus olan
ve meclis-i şer'-i şerif lazım-üş- şerifde zevc-i dahili teb'a-i müşar ileyhümanın

sinden Araflidi vele-i Hristofı muvacehesinde takrir-i kelam idüp merkum
c-i dahim olup beni kendüsinin fıraşından hasl ve benden mütevalide Haralambu

aylık hesabı sagir oğlı olup zevcim merkum beni ve sagir-i merkümı bila nafaka
enfaat-i şer'! kendü hanesinde sakin ve beni sagir-i merkum oğlum
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inden ben ve sagir-i merkum fakire ve acizane olup nafakaya muhtaç olmamızla
um Araflidi üzerine kıbe-1-i şer'den

kadr-i kifaye meblağ-ı farz ve takdir

didikde gıb-et tasdik hakim mevki'-i sadr-ı kitab tubaleh Hüsnü Meab Efendi
mezbüreyi zevc-i merkum hanesine götürünceye

degin mezbüre ile sagir-i

ikişer gurılş iş bu tarih-i hüccetden i'tibaren farz ve takdir buyurup meblağ-ı
kendi ve sagir-i merkum Haralambu'nun

nafakalarına cerh ve harka

istidaneye ve ind-el lütf zevc-i merkum Araflidi üzerine

rucu'a zevce-i

Hatun izin vermegin ma vaka' bi-t- taleb ketb olundı
tasi' ve-1- 'işrin min şehr-i Sefer-ül- hayr selase ve tis'In ve mie'teyn

Arınıcu

Efendi

Katib Raif Efendi
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'Ali Rıza Efendi

Muhzır 'Ali Ağa

ve

rısda vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Pavli karyesinde sakin iken bundan
ı mafıretterazda vefat iden Hacı Mehmed bin Hacı Mahmud'un sulbiyye-i
arı 'Aliye ve sulbi oğlı Mehmed'in

vakt-i rüşd-i sedadlarına degin tesviye-i

üccet-i şer'den vasi mensubları valideleri iş bu ba'is-ül- vesika
-i Muhammed

kaza-i mezkürun de'üvi meclisine mahsus olan orada meclis-i

verde takrir-i kelam idüp sagiran-ı mezbüranın babaları müteveffayı
müntakil malları nemasından behrine kadr-ı kifaye ve nafaka ve kisve baha
-ı zaruriyeleri içün kıbe-1-i şer'den takdir olunmak matlubumdur
et tasdik-üş- hakim mevki'-i sadr-ı kitab tubaleh Hüsnü Meab Efendi hazretleri
ezbüramn malları nemalarından

iş bu tarih-i kitabdan beher yevm mezbüre

ed'e üç gurüş vasi ve takdir buyurup meblağ-ı mazruhı mezkür-ı sagiran-ı
afaka ve kısve baha vesair levazım zaruriyesine hare ve sarfı
iza istidane'ye ve 'ind-el- lütf sagiran-ı mezbüranm mallarına

rucu'a mezbüre

vermegin ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı harare fı-1- yevm-üs- sabi'
selase ve tis'tn ve mie'teyn ve elf ( 7 Sefer-ül- hayr 1293)

De'üvi Katibi Raif Efendi

'Ali Rıza Efendi

ve Gayrihum

Mahmud Hamdi
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Muhzır Başı 'Ali

vaki'

Degirmenlik

kazasına

muzafe

nefs-i

Degirmenlik

karyesi

Kenya mahallesinde mütemekkin iken bundan akdem fevt olan teb'a-i devlet-i
milletinden Loizi veled-i Yakomu veled-i Atmık
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zevce-i metrukesi Mari yo bin Hritoğli ile sulbi kebir oğulları Yakomu veled-i
ikola ve sulbi sagir oğlı Yorgi ve sulbiyye-i kebire kızları Disto ve Efrosini ve
veraseti münhasır
ihbar lede-l- şer'ül- enver zahir ve nümayan oldukdan sonra sagir-i mezbürun
.-1-i şer'den vasi nasb ve ta'yin olunan validesi mezbüre Mariyo taleb ve ma'rifeti
fet-i şer'e tahrir ve terkim ve bi+ tasdik-üş- şer'e tevzi' ve taksım olunan
merkumun tereksei defteridir ki ber-vech-i atı zikr ü beyan olunur harare fi-lis 'aşere min Sefer-ül- hayr
seve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 15 Sefer-ül- hayr 1293)
harub fıl0/5

mezru' hanta dönüm 60/180

nam mahallde zeytun sak 1 O harup sak 10/500

mezru' şa'ir dönüm 60/90

Mandimide nam mahallde iki

mikdarı mülk bağ 1 OOp
üteveffa yı elmerkfun 4905

ymet 122 20 para kaydiyye varaka baha 10 20 vasi harcı 25 dellaliyye 42

akı li-t- taksım beyne-I- verese bi-l- farizet-ül- şer'iyye3705
vce-i mezbüre Maryo 463 para 5

hisse-i ibn-i kebir merkfun Yakumi 540 12

ibn-i kebir merkum Dimitri 540 12 para

n-i sagir merkfun Yorgi 540 12 para

hisse-i ibn-i kebir merkfun Nikola 540

hisse-i bint-i kebir Disino 270 6

frosini 270 6 hisse-i bint-i kebire Maya 270 6
.t-i kebire Erini 270 6
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hisse-i

veffa yı merkum Mercan hayatında vefatından bir gün mukaddim cem'-i malının
vasiyet ve sülüs-i

mezkurdan kendüsünün

techiz ve tekfinine ba'de-l sarf fazlasını

bana vasiyet ve sülüs-i
tenfize huzür-ı müsliminden muhtar nasb ve ta'yin idüp bendahi muvacehesinde
iginden başka müteveffayı merkümun zimmetinde cihet-i karz-ı şer'Iden bin
gurüş alacağım olup meblağ-ı mezkur olvechile deyni olduğumı dahi taven ikrar
rr-ı al-al isale kabl-el eda vefat itmekle su'al olunup müteveffayı merkfunun
il tenfiz sülüsü ile cihet-i mezkCıreden alacağım olan meblağ-ı mezkur bin beş yüz
ke-i müteveffa yı merkfundan bana teslimlerine merküman Şükri ve Hüseyin'e

saya muradımdır deyü ba'de-l- da'va ve su'al maguman dahi man.dahi herbirleri
min- cihet-ül liva terekesine vazr-ül-

ileyhimin

ber-vech-i

da'va-i meşrühasına

meşru'-r

müdde'üsını

ba'de-l-

yed oldukları

inkar müdde'-i

mutabık beyyine taleb olundukda 'udül-ı

müma

ahrar-ırical-ı

müsliminden mahrüsa-i mezküre
atından Cami'-i

Cedid İmamı

Müveddetlü

Mahmud

Vehbi Efendi ibn-i

yı 'Osman Efendi ve 'Ömeriye mahallesi ahalisinden Ahmed Baki Efendi ibn-i
in Kaymak nam kimesneler li- icl-ülşalıade
e meclis-i şer'-i şerife hazıran olup eser-ül şahade dahi müteveffa yı merküm
:Abdullah bin 'Abdullah iş bu bin iki yüz toksan üç
·n Sefer-ül- hayr'ın onuncı pazar güni hayatında vefatından bir gün mukaddem
ın sülüsünü ve sülüs-i mezkurdan kendüsünün tachiz ve tekfınine
tasdik fazlasını müma ileyh Yusuf Efendi'nin

nefsine vasiyet ve sülüs-i

mfızine bizim huzurumuzda müma ileyh Yusuf Efendiyi ve muhtar nasb
idüp muma ileyh dahi muvacehesinde kabul eylediginden başka müteveffa yı
a ileyh cihet-i karz-ı şer'Iden zimmetinde bin beş yüz gurüş
duğı tav'en ikrar idüp musirr-i alal- isale ve ikrara merkfun Mercan vefat eyledi
bu vech üzere şahidleriz ve şahadet dahi ideriz deyu
üvace her biri ber-teslirn-i

şer'I eda yı şahadet eyledikde

şahadet-i muma

Mehmed Efendi mezkur Cami' mahallesi ahalisinden evvela sırren ba varaka-i
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makbul makbül-ül- şahade olduğı varaka-i mezkCıreyi mahalle-i mezkCıre'nin
Süleyman bin Şakir ve ihtiyar meclis-i a'zasından Bakkal Hacı Hüseyin Ağa bin

a ileyh Ahmed Bfild Efendi'yi dahi mezkur 'Ömeriye mahallesi ahalisinden
araka-i mesture lede-t- tezkiye

'adil ve makbül-ül şahade iddügünü varaka-i

mezkur imamı Hafız Senayi Efendi bin Elhaç Hüseyin ve muhtarı Mulla
ibn-i Mulla Salih ve ihtiyar meclis-i a'zasından Elhaç Hasan Hüsni Gülüstan

a ve temhir itdüklerinden 'alanen dahi muma ileyhüma müsveddel- fetva
lü Mehmed Raif Efendi ibn-i 'Ali Ağa ve Hüseyin Niyazi Efendi ibn-i 'Osman
sofya Cami'-i Şerif İmamı Elhaç Ahmed Efendi
aç Mustafa Efendi ve Mahmud Vecid Efendi ibn-i Elhaç Sabri Efendi nam
makbül-ül- şahade virdikleri ihbarlarıyla zahir oldukdan

kabul ve-1- halef

mucibince mumaileyh Yusuf Efendi müteveffayı merkum

sülüsüne vasi olup li- icl-ül tenfız ile cihet-i mezkurdan alacağı olan

gurüş müteveffa yı merkum Mercan'ın terekesine ahzı lazım geldigi
ükri ve Hüseyi'ne tenbih olundığı tescil ve bi-t- temas huzür-ı 'alilerine a'lam
arare fı-1- yevm-üs- hamis min Sefer-ül- hayr lisene selase tis'In ve mie'teyn ve

aza-i Degirmenlik
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brısda vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Orta karyesinde sakin iken bundan
Çolak Mehmed bin Yüzbaşı Hasan Ağa bin 'Abdullahın veraseti
kız karındaşları Sadiye ve Hadice ve erkarındaşı Mısır Vilayetinde gaib en-ül
y Hüseyin Beg münhasıre olduğı bi-I- ihbar lede-I- şer'ül- enver zahir
ayan oldukdan sonra gaib-i muma ileyhin karındaşı müteveffa yı merkumdan
isse-i irsiyyesini hıfz ve tesviye-i umürına ve mal ve emlakına kıb-el-i şer'den

an kız karındaşları mezbüretan Sadiye ve Hadice Hanım'lar taleb ve ma'rifetleri
i şer'le tahrir ve terkim ve bi-l- farizet-ül- şer'iyye taksım olunan müteveffayı
un terekesi defteridir ki ber-vech-i ati zikr ü beyan olunur harare fi-l- yevm-üs
'işrin min şehr-i Ramazan-ül- mübarek lisene isneyn ve tis'In ve mie'teyn ve elf

1/ 100 araba çiftesi kazgan kebir 1/140 battaniye 1/200 kilim 1/70 mercimek
çuha şalvar yelek fistan 200
1 döşek ma' yorgan 1/ 100
ı!ıııııuıa,

34 bıçak 1/1 O

hekbe 1/22 kabur 1/ 14

sifıt taş 1/26
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sandık 3/71

kerun 1/14

karyesinde vaki' tahtanı iki otalı bir bah mandıra'ya

mağrüskomsiyon

takdir

karye-i mezbüre de vaki' Dimitri ve 'Arif den istiza eyledigi tahtanı iki bab ota

mezbürede vaki' altı dönüm mikdarı Korumi mülk Bağı 1200
Palyometoho karyesinde kain üzerinin tolabıyle bir havuz ve bir tolab kapusı ve
"-- üç buçuk gice ma-icarı 4500
ezkür Piroyi karyesinde vaki' önlerinin sündürmeleriyle bir bab fevkani ve yedi
ta ve bir havuz ve bir mikdar havlı yı müştemil bir bab mülk 10000
icarı 4500

del- fetva Mükerremetlü Raif Efendi müteveffayı

merkümun sülüs vasi olduğı

Hacı Hüseyin Ağa ibn-i Mehmed Ağa ve Ahmed Efendi
ehmed Efendi şahadetiyle bi-I- i'Iam-ı şer'İ

müsbet olduğından

sülüs ihraç

kaydiyye varaka baha 235 dellaliyye eşya-i mebi'a 800 hayvan
ası ve nafaka hüccetleri 60
üi- ihracat 3317
bakı li-t- taksım beyne-I- verese bi-1- farizet-ül- şer'iyye 83350
zevce-i mezbüre Meryem 10418 30
.ı;u;,;,v-ı

hisse-i ibn-i sagir merkfun 'Abdulkadir

ibn-i sagir merkfun Mehmed Efendi 36465 25
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Kıbrısda vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Piroyi karyesinde sakin iken bundan
at iden Halil Ağa bin Hacı Mahmud
gır oğulları 'Abdulkadir

ve Mehmed Raifin babaları müteveffa yı merkümdan

allarım hıfz ve tesviye-i umür ve ta'lim
·· nlerine bir vasi nasb ve ta'yini lazım ve mühim olmağın

e kadir idügi karye-i mezkfue ahalilerinden

ve her vechile umür-ı

Mahmud ve Kamil ibn-i Hasan'ın

faletleriyle zeyl-i vesikada muharrer-ül esami
in ihbarlarıyla zahir ve mütehakkık olan iş bü ba'is-ül- vesika valideleri Meryem

i hakim mevki' sadr-ı kitab
Hüsnü Meab Efendi hazretleri dahi sagiran-ı mezbüranın tesviye-i umfularına kıbe-

ve mezküre üzerine müsveddel- fetva Mükerremetlü Mehmed Raif Efendi ibn-i
yı sebbi tarikiyle buyurdukda
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ahi ber minval-i muharrer vesüyat ve nezaret-i merkümeyi kabul ve merasimini
agi edaya ta'ahhüd ve iltizam itmegin ma- vaka'
eb ketb olundı harare fı-1- yevm-ül- hamis 'aşere min şehr-i Rebi-ül- evvel lisene
is'ın ve mie'teyn ve elf ( 15 Rebi-ül- evvel 1293)
;..ül- hal
Mehmed Raif Efendi

Karye-i mezbüreli Mulla Hüseyin

'Ali Rıza Efendi

ahmud Ağa ve Gayrihum

rü: Nafaka ve Kısve Baha
-i Kıbrısda vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Piroyi karyesinde vefat iden Halil
i Hacı Mahmud ibn-i Hasan'ın sulbi
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'Abdulkadir

ve Mehmed Raifin vakt-i rüşd-i sedadlarına degin tesviye-i

bu ba'is-ül- vesika Meryem bint-i Hasan nam hatun'un vekil-i müsbeti Molla
ıvrcıırucu

kaza-i mezkürun de'avi

mahsus olan otada ma'küd meclis-i şer'-i şerif-i enverde takrir-i kelam idüp

fa yı merkumdan müntakil mallarını nemasından beher ne kadar kifaye meblağ
fr olunmak bi-1- vekale matlubumdur deyu
dik hakim mevki' sadr-ı kitab tubaleh Hüsnü Meab Efendi hazretleri dahi sagirann mallarım ba- sened
ih-i kitabdan beher yevm her biri yüz para farz ve takdir buyurup meblağ-ı
ezkürı sagiran-ı mezbüran
ve kısve baha vesait levazım ve zaruriyelerine hare ve sarfa vei lede-I-iktiza

wıın mallarım rucu'a vasiye-i mezbüre Meryem'e ma- vaka' bi-t- taleb ketb olundı

'aşere min şehr-i Rebi-ül- evvel lisene selase ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 15

Mehmed Raif Efendi 'Ali Rıza Efendi Muhzır Başı 'Ali Muhzır Mahmud Ağa
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brısda vaki' Degirmenlik kazasına muzafe Piroyi karyesi sakinlerinden iken iş
ztoksan üç senesi'nin şehr-i Rebi-ül- evvelinin on ikinci
iden Halil Ağa ibn-i Elhaç Mahmud ibn-i Elhaç Hasan'ın veraseti zevce-i

etrükesi Meryem bint-i Hasan ile sulbi oğulları 'Abdulkadir
Raif münhasıre olduğı 'ind-el- şer'ül- enver zahir ve nümayan oldukdan sonra
merkumun ber- vech-i atı sülüs-i malına vasi olduğı
·.ş bu ba'is-ül- i'Iam müsveddel- fetva Mükerremetlü Mehmed Raif Efendi ibn-i
Li mezkürun de'üvi meclisine mahsus olan
küd ve meclis-i şer'-i şerif lazım-üş- şerifde sagirôn-ı mezbüranın vakt-i rüşd-i
gin kıbe-1-işer'den ba hüccet-i şer'I bi- tasviye-i vasileri
,yeffayı merkumun terekesine bi-l- vesaya ve bi-l- ısa.le vaz'-ı yedi mutahakkıka
.er'ı ile mu'arrefe zevce-i mezbüre Meryem nam
fından hususi atı-ül- beyanda red-i cevaba vekil olduğı zat-ı mezbüreyi bi-l
r'e 'arıfan mahrüsa-i Lefkoşa mahallatından
aşa mahallesi sakinlerinden

Çabaş-zade Mehmed Raif Efendi ibn-i Elhaç

aş Efendi ve Aya Sofya mahallesi sakinlerinden Derviş 'Ali ibn-i
n. her biri ber nehc-i şer'I eda-i şahadet-i şer'iyye iddiklerinde şahid-i muma
Raif Efendi mezkur İbrahim Paşa mahallesi

,n sırren ba- varaka-i mesture lede-I- tezkiye

'udül-ı makbül-ül- şahadet olduğı

:k.ureyi mahalle-i mezküre imamı Elhaç
fendi ibn-i Mehmed Efendi ve muhtarı Hüseyin bin 'Abdullah ve merkum Derviş
.'bdullahdahi mezkur Aya Sofya mahallesi ahalisinden

743

evvela sırren ba- varaka-i mesture lede-1- tezkiye 'udül ve makbül-ül- şahade ile
aka-i mezküreyi mahalle-i mezkCıre imamı
ed Efendi ibn-i Elhaç Mustafa Efendi ve muhtarı Kayyum Başı Kamil ibn-i
ed imza ve temhir itdiklerinde 'alalen dahi mümü
ehmed Raif Efendi'yi

merkum Derviş 'Ali ceride-i müzekkide Mehmed 'Ali

Mulla Mustafa ve 'Abdulkadir Efendi ibn-i Hasan Ağa ve Mehmed Mahri
bn-i İsma'il Efendi ve Faik Efendi ibn-i Sabit Efendi'den ba'de-1- tezkiye 'udül-ı

dukdan sonra şahadetleri ba'de-1- kabul sabit vekalete hakm şer'! lalı.ık olan
yi karyesi sakinlerinden
üseyin bin Mehmed müvacesinde takrir-i kelam idüp müteveffayı

merküm Halil

acı Mahmud ibn-i Hacı Hasan hayatında vefatından
kiz gün mukaddem

yani bin iki yüz toksan üç senesi'nin şehr-i Muharrem-ül-

·girmi tokuzıncı cemi' malının sülüsünü taksım
vesayat ve sülüs-i mezkürı tenfize huzür-ı müsliminin beni vasi nasb ve ta'yin

kabul musirren alal- • isale merkum Halil Ağa iş bu bin iki yüz toksan üç senesine
1- evvelin on

i vefat itmekle zevce-i mezbüre Meryem'e izafetlü degil vekil-i merküm Mulla
al olunup zevc-i müteveffayı
un terekesinin sülüsünü bana teslime kıbe-1-i şer'den

beyyine olunmak

deyü ba'de-1- da'va ve's- sual vekil-i merküm cevabında müvekkile-i
e Meryem Hatun'un zevci müteveffa yı merküm Halil Ağa'nın terekesine berrer vaz'-ı yedini ikrar lakin müdde'-i müma ileyhin
müde'asını inkar

idecek müdde'-i müma ileyh Mehmed Raif Efendi'nin

a mutabık yine taleb olundığı 'udül-ı ihrar rical- ı müsliminden
-i mezküre mahallatından Cami'-i Cedid mahallesi sakinlerinden Bakkal Başı
Ağa ibn-i Mehmed Ağa ve Aya Sofya mahallesi sakinlerinden Ahmed Efendi
ehmed Efendi nam kimesneler Ii icl-ül- şahade meclis-i şer'e hazırôrı olup eser-ül
- hakika müteveffayı merküm Halil Ağa ibn-i
ah.mudibn-i Hüseyin hayatında vefatından sekiz gün mukaddem ya'ni bin iki yüz
enesinin beher Muharrem-ill- haram'ının yigirmi tokuzıncı
cemi' malının sülüsü müma ileyh Mehmed Raif Efendi'ye nefsi içün bizim
a ve vasiyet ve sülüs- i mezkürı tenfize iş bu müdde'i-i müma
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ahmud Raif Efendi'yi vasi nasb ve ta'yin eylediginde müma ileyh dahi vesayat-i
müvacesinde ba'de-1- kabul
n alal- isale merkfun Halil Ağa iş bu bin iki yüz toksan üç senesinin beher Rebi-ül
on ikinci güni vefat
biz bu hususa bu vech üzere şahidleriz şahadet dahi ideriz deyü her biri müttefild-

1- mani eda yı şahadet-i
e eyledikde şahidan-ı müma ileyhümadan Bakkal Başı Hacı Hüseyin Ağa mezkur
id mahallesi ahalisinden evvela sırren ba- varaka-i mesture
tezkiye 'udül-ı makbül-ül- şahade olduğını ba- varaka-i mesture mahalle-i
imamı Mehmed ve Habi Efendi ibn-i 'Osman Efendi
an Şakir ve ihtiyar meclis a'zasından 'Osman bin Mehmed ve müma ileyh Ahmed
Mehmed Efendi'yi dahi mezkur Aya Sofya mahallesi ahalisinden
ba- varaka-i mesture lede-I- tezkiye 'udül-ı makbül-ül- şahade idügi
üre imamı Elhaç Ahmed Efendi
haç Mustafa Efendi ve muhtarı Kayyum Başı Hacı Kamil Efendi ibn-i Mehmed
kimesneler imza ve temhir itdiklerinin
1.1

dahi müma ileyhümayı Hüseyin Panazi Efendi ibn-i 'Osman Ağa ve oğlı Efendi

a.Mustafa ve Mehmed Raif Efendi ibn-i
Mehmed Efendi ve Kubir-zade Ahmed Efendi ibn-i Mehmed Efendi ve Yorgancı
.AhmedAğa ibn-i Elhaç Mustafa Ağa
ed 'Aziz Efendi ibn-i Hasan Ağa Muta zevatından ba'de-l- tezkiye 'udül ve
şahade ihbarlarıyla zahir oldukları
şahadetleri ba'de-l- makbul mucibince rnüma ileyh Mehmed Raif Efendi müteveffa
Halil Ağa'nın cemi'<i sülüs-i malına
olduğmı mezbüre Meryem Hatun izafetle vekil-i merküm Mulla Hasan'a tenbih

fine i'Iam olundı harere fi-l- yevm-üs- samin min şehr-i Rebi-ül- evvel lisene selase
e mie'teyn ve elf ( 8 Rebi-ül- evvel 1293)
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arası:
··: Hisse Muhasebesi

Kıbrısda vaki' Degirmenlik kazasına muzafe İstiromal karyesi sakinlerinden iken
vlet-i 'aliyyenin Rum milletinden bin iki yüz seksen iki
inin Cemazi-yel- evveli'nin on üçinci güni vefat iden Hüseyin Hacı Varnava Hacı
¢led-i Flipu'nun veraseti karye-i mezbürede mütemekkinler
ri teb'a ve millet-i merkümeden zevce-i metrukesi Lino bint-i Hacı Nikola ve esasi
o bint-i Papa Vasili ve sulbi sagir oğlı oltarihde
olup elyevm

baliga ve raşide-i kebire kızı Efrosini'ye

münhasır olduğı lede-I

.ver zahir ve mütahakkık oldukdan sonra tarih-i
de cezire-i merküme hakim-ül- şer'I bulunan

müdderisin-i kiramiden Faziletlü

hmi Efendi'nin imzasıyla mümiz ve hatemiyle memhür
'a defter-i kassam mucibince ibn-i sagir merkum

Banni'nin zaman-ı biluğ-ı rüşd-i

degin tesviye-i umürına mansüb vasi-i li- ümm ceddi merkum
ikola veled-i Hacı Yanni vesayat-i mezküreden istifa'sına mebni' birine Lefkoşa
ndan Fenaromeni mahallesi sakinlerinden teb'a ve millet-i merkümeden
Hristoğli

Korya kefaletiyle

kıbe-l-i

şer'den

vasi mensubı

mahalle-i

mezkur

den Yonmo Petro Modito taleb ve ma'rifeti ve ma'rifet-i
vasi-i sabık-ı

merkumun zaman-ı vesayatınde kaim-i makbuzunu

ve. metfilhunun

e on bir aylık muhasebesi rü'yet olunup
[ahık merküme devr ve teslim olunan ibn-i sagir merkum Banitro Pedri müteveffayı
an müntakil hisse-i irsiyyesidir ki ber-vech-i
ikr ü beyan olunur harare fi-l- yevm-üs- salis 'aşere min şehr-i Rebi-ül- ahir lisene
tis'in ve mie'teyn ve elf ( 13 Rebi-ül- ahir 1293)
e muharrer

ve zamandan

balada

muharrer ve tereke-i verese-i sagir-i merkum

hisse-i irsiyyesi mahlut her birinin hisse-i irsiyyeleri tefrik
ak bu vechile müsbet sabd-ı defter olunmuşdur
Hisse-i

ırsıyye-ı Hisse-i

Hisse-i

ümm-i

mezbüre bint-i

sagir Yanni

Hacı Lino

Efrosini

0042

0059

0119

748

ibn-i

Der-zimmet oğlı Arkeri

20
0024

I 0068

10034

20

0736 20

10468

Zeyno

Der-zimmet Pavli Çatkordi
1560

I 10
0035 15

Hacı

İskolli

I 00
0260

I Der-zimmet

10049

0099 10

25

Der-zimmet Kostanti Hacı
Hristoğli 210 20

I

0089

0249

10124

Der-zimmet Karlo529

20
0302

10855

I Der-zimmet

İstilyanu 1811

I 008730

I Der-zimmet

Hacı

10427
20

0232

10043

Haralambu 1860

I

0073

0207

10103

43820

120
0108

10153

0307

20
0102

0291

20

Yorgi

Hacı

Der-zimmet

Hacı Hristofı

615

0432

0865 10

20
0262

Der-zimmet
Loizi 65

10145

0305 20

Der-zimmet . Hacı Hristoğli

Der-zimmet

Hacı

Yorgi

Nikola2833

372

0744

Der-zimmet

Dimitri

Giryaku 1574
I

566 10

10802

1605

Hacı Panaku

339920

120
011

Der-zimmet

0032

10016

Der-zimmet

Mihail

ve

Şakri 6720
159 30

I 226

I

15

1452

I Der-zimmet

Papa

Mihail

959
052 20

3074

0148

10
046

Der-zimmet
Mihail

066

0132

Der-zimmet
27920

749

Piskolli Hacı

326 20

10925

1462

I Der-zimmet Yorgi Hacı
Kostanti

432 20

I 1223

1611 20

ı Der-zimmet

Hacı Yasifı

258920
096

113620

10273

ı Der-zimmet

Yanni Raku

579
042

I 0118

1159

I Der-zimmet Hacı Mihail
252

288

10816

1408

ı Der-zimmet Varvara Yasifı
1729

298
3903 25

1320
355597

0840

Der-zimmet

11194

1782

Hacı Pavli

15
0284 20

10401

30

I 00803 20

I İstiromal

karyeli

yedine tahsil

Kostanti
olunup

Baba

ve

tenzillerine

virilen 1700
2031 10

12878

05756 25

Karye-i mezbüreli tacir-i

6268 25

108877

17755 00

benam

Hacı

Yanni'den

tahsil olunup verese dahi

19

virilen 12190

i sabık Hacı Nikola Foriye'nin yedinde bulunan 'atık defter-i kassam mucibince
lak ibn-i sagir merkum Yanni'nin hisse-i irsiyyesi
sene on bir mah da gayr-ez masraf ve nafaka terakküm iden güzeşte ve hasılat olup

I- ihracat
mezkur sekiz bin yigirmi üç gurüşun yekde yigirmi lira hesabıyla ber- mevcib-i
esmi 200 24 kaydiyye varaka baha 39 vasi ve nafaka hüccetleri 60 vasi sabık
Hacı Nikola'nın ücreti vesayati 200
-ül- ihracat 499 30
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--ül- bfild 17254 17
da beyan olundığı üzere ibn-i sagir merkum Yanni'nin tahsil olunup zimematından
isse-i irsiyyesi altı bin elli tokuz gurüş otuz yedi para
den ve yirmi üç kıta' sened mucibince öteyer bin yüz toksan dört gurüş otuz bir para
on bir bin iki yüz elli dört gurüş
para nakden ve seniden vasi-i lab.ık merkum Yomino'nun yedine nakd-ı mezkur

iüç kıt'a senedat teslim olundığı mesellu verese-i
mezküre yedlerine vasi her birine nakden hisse-i irsiyyesi teslim olunup mezkur

ereken senedat mezküre hayatında kalup vasi-i merkum yedinde olduğı vasi
ı dahi nakden mezkürı tamamen ve kamilen herbirleri yedlerine
kabz eyledikleri vasi-i merkum dahi nakd-ı mezkur ile yigirmi üç kıt'a tamamen ve
ve kabzı herbirlerine ikrar itmekle
ahalle şerh ve temhir kılındı

-i Kıbrısda vaki' Degirmenlik kazasına muzafe İstiromal karyeli mütemekkin iken
dem fevt olan teb'a-i devlet-i 'aliyyenin Rum milletinden Hacı Varnava veled-i
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-i Flipu'nun sulbi sagir oğlı Yanni'nin bundan akdem ba hüccet-i vasi bulunan Hacı
eled-i Hacı Yanni vesayat-i mezküreden taleb nzasıyle
sına mebni sagir-i merkumun vakd-i rüşd-i sedadına degin babası müteveffa yı
dan müntakil mallarını hıfz ve tesviye-i umura ta'lim ve ta'allümüne
. . l-i şer'den

diger bir vasi nasb ve ta'yini

lazım ve seham olmağın hristiyan

)inde taksım ve her vechile umür-ı vesayat-i 'uhdesinden
le kadar idügi zeyl-i vesikada muharrer-ül- esami kimesneler ihbarlarıyla mütehakkık
ı Hristoğli kadr-ı kefaletle iş bu ba'is-ül- vesika Lefkoşalı
omeni mahalleli Bomnora veled-i Modito hakim-i mevki' sadr-ı kitab tubaleh Hüsnü
fendi hazretleri dahi sagir-i merkumun vakt-i rüşd
dadına degin tesviye-i umur ve ta'allüm ve ta'limine

kıbe-1-i şer'den vasi nasb ve

yurdukda ber- minval-i muharrer vesayat-ı merkfuneyi kabul
f

unu kemayenbagi edaya ta'ahhüd ve iltizam itmegin ma- vaka'xbi-ttaleb ketb
.. ._
·,,,,~
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arası:

•.i Kıbrısda vaki' Degirmenlik kazasına muzafe İstiromal karyesi sakinlerinden ikeb
evlet-i 'Aliyey'nin Rum milletinden bin iki yüz seksen iki senesi şehr-i Cemazi-yel
'inin on üçinci güni vefat iden Hacı Varnava veled-i Hacı Nikola veled-i Flipu'nun
zevce-i mezbür mütemekkinlerinden

her biri teb'a ve millet-i merkümeden

e-i metrukesi Lino bint-i Hacı Nikola ve Anasi Hacı Lino bint-i Papa Vasili vasisi
i ol tarihde sagire olup elyevm baliga
şide ve kebire kızı Efrosini'ye

münhasıre

olduğı lede-1- şer'ül- enver zahir ve

ık oldukdan sonra tarih-i mezkürde cezire-i mezbürede
m-ül- şer'] bulunan

müderrisin-i

kiramdan

keramından

Faziletlü

'Ömer

Fehmi

in imzasıyla mümiz ve hatemiyle mahdum bir kıt' adefter-i kassam mucibince ibn-i

um Yanni'nin zaman-ı biluğ-ı rüşd-i sedadına degin tesviye-i umürına mansüb vasisi
ceddi iş bu ba'is-ül- a'Iam Hacı Nikola veled-i Hacı Yanni
at-i mezküreden istifasına mebni birine Lefkoşa mahallatından Fenaromeni mahalleli
aModito vasi-i sabık merkum zemanetine bu işe
tokuz sene on bir aylık muhasebesi

yekan yekan rü'yet olunup vasi-i lahık merküme

lundığı vasi-i sabık merkumun
merkum Yanni'nin malında olmadığı tescil ve huzür-ı 'alilerine i'Iam olundı harare
-üs- salis 'aşere min şehr-i Rebi-ül- ahir
selase ve tis'In ve mie'teyn ve elf ( 13 Rebi-ül- ahir 1293) Mahmud Hamdi
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··: Nafaka ve Kısve Baha

Degirmenlik kazasına muzafe İstiromal karyesinde mütemekkin
an akdem fevt olan teb'a . . i devlet-i 'Aliyyenin

Rum milletinden Hacı Varnava

~cı Nikola veled-i Flipu'nun
agir oğlı Yanni'nin vakt-i rüşd-i sedadına degin tesviye-i umünna ba hüccet-i şer'e
a.sisi Lefkoşa mahallatından Fenaromeni mahalleli iş bu ba'is-ül- vesika Bomnora

mezkürun de'avi meclisine mahsus olan otada ma'küd ve meclis-i şer'-i şerif-i
akrir-i kelam idüp sagir-i merkumun babasını müteveffa yı merkumdan müntakil

ve kısve baha vesair-i levazım- ı zaruriyesi içün ve her yevm kadar meblağ-ı

farz

ak bi-l- vesaya matlubumdur didikde gıb-et tasdik hakm-i
sadr-ı kitab tubaleh Hüsnü Meab Efendi hazretleri dahi sagir-i merkumun malını iş
kitabdan beher yevm gurüş farzı
ir buyurup meblağ-ı mefrüz-ı mezkürı sagir-i merkumun nafaka ve kısve baha sair-i
zaruriyelerine hare ve sarf lede-l- iktiza ve istidadına
zafer sagir-i merkümın malına rucü'a vasi-i merkumun malına rucü'a vasi-i
izin vermegin ma- vaka' bi+ taleb ketb olundı harare fi-l- yevm-üs- salis
min şehr-i Rebi-ül- ahir lisene selase ve tis'In ve mi'etyn ve elf ( 13 Rebi-ül- ahir
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Antoni veled-i Nikola Bağı; 64

avuş (mahalle ismi); 203,322, 374,

Antoni veled-i Papa Gavruli Bağçe; 210

444,528,560

Anyohur (özel yer ismi); 289

ed (mahalle ismi); 304

Aplıç (köy ismi); 151

ed Paşa (mahalle ismi); 292,

Aramiye Yetimleri Tarlası; 106

8,558,567,675

Aramya Tacri Tarlası; 102

öy ismi); 583

Aredyu (köy ismi); 45, 151, 290, 422, 450,

(Cihangir) (köy ismi); 125, 336,

544,576,658

6, 585, 597, 637, 647, 648, 649,

Argaca (Akçay) (köy ismi); 81, 94

, 698, 703

Argadez (köy ismi); 286, 288, 323, 563,

(özel yer ismi); 597

564

iı (özel yer ismi); 332

Arkağlu (özel yer ismi); 696

özel yer ismi); 189

Asiroi (özel yer ismi); 440

(köy ismi); 235,380,410, 544

Aska (köy ismi); 195,655

ıı (köy ismi); 370

Aşağı Bağçe (özel yer ismi); 31

köy ismi); 27, 38,608,609,658

Aşağı Deftera (köy ismi); 178, 264

el yer ismi); 331

Aşağı Dere (özel yer ismi); 332, 390

a (köy ismi); 62

Aşağı Panaya(köy ismi); 301,474

Yolu (özel yer ismi); 298

Aşya Milya (köy ismi); 176, 428

zel yer ismi); 402

Aya Abiya (özel yer ismi); 245

Abdullah Tarlası; 480

Aya Andreniku (mahalle ismi); 29, 44, 92,

özel yer ismi); 701

191,200,209,293,345,350,430,436,

köy ismi); 94, 238, 269, 331, 332,

630,659

5,389

Aya Antoni (mahalle ismi); 19, 32, 197,

eled-i Vasili Bağı; 85

442,456,478,492

(Görmeli)(köy ismi); 563

Aya Araklidi Manastırı; 508

(köy ismi); 223, 460, 480, 516,

Aya Luka (mahalle ismi); 240
Aya Marina (Gürpınar) (köy ismi); 197,

veled-i Hacı Cirkaku Bağı; 240

274,600,718,725

(köy ismi); 118, 150, 286, 296

Aya Marina (mahalle ismi); 10, 44, 160,

a Bağı; 223, 332

176,197,274,718,725

ina (Aslanköy)(köy ismi); 472

Aya Sava (mahalle ismi); 205, 457

· (mahalle ismi); 305
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Baş Pınar (özel yer ismi); 3, 4, 8, 9, 18, 21,

(mahalle ismi); 21, 36, 46, 80,
688,696,743,744,745,264,

22, 44, 139, 197, 244, 281, 293, 339, 345,

486,500,501,503,504,563,

350,492,536,659,666,724
Başika (özel yer ismi); 180
Begler (mahalle ismi); 484

zomenu (Arpalık) (köy ismi); 37,

Berdobaba veled-i Yanni Bağçesi; 454

, 527, 662, 696

Berkel (özel yer ismi); 42

(köy ismi); 63,

Binaiye Köprüsü; 332

, 313,240

Birokoli Tarlası; 670

i (mahalle ismi); 240,286,409,

Birolu (özel yer ismi); 584
i (Malunda)

Biyalis (özel yer ismi); 62

(köy ismi); 240,

Bladanisso (Balaları) (köy ismi); 269, 306

, 563

Bodamya (Dereliköy) (köy ismi); 65, 155,

rgi (Kavaklı) (köy ismi); 452
gi (mahalle ismi); 11, 18, 21, 22,

368,377,412,414

6,112,452,655,666

Bodamya (özel yer ismi); 155

(özel yer ismi); 441

Boğaz Tarlası; 192
Bollayiribu (köy ismi); 272

rimitya (köy ismi); 86, 336, 365

Bovlonka (özel yer ismi); 295
Broli (özel yer ismi); 332
Budamberke İstiroli (özel yer ismi); 370
Bura (özel yer ismi); 407
Büyük Hafta (özel yer ismi); 696

(Türkeli) (köy ismi); 142, 589, 606

Büyük Kavanlık (özel yer ismi); 25
Büyük Kaymaklı (köy ismi); 15, 55, 59,

ola (özel yer ismi); 172

60,109,282,350,464,588,594,701,706
'arla (özel yer ismi); 394

C

adası; 65, 163,308,394

Cami' (mahalle ismi); 728
Cami'-i Cedid (mahale ismi); 551, 715,

(özel yer ismi); 72

728,744,745

164, 275, 417,

Celifdi (özel yer ismi); 204
Cikko Manastırı; 26
Cirkaku veled-i Mihail Bağı; 172

alle ismi); 93, 148191, 248,336,

~

, 407,436

Çakla Tarla; 102, 106
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Eylence (köy ismi); 78, 146

a (özel yer ismi); 672
(özel yer ismi); 288
(köy ismi); 308, 445

E
Fanahliha (özel yer ismi); 410
Farmaka (köy ismi); 334
Fenaromeni (köy ismi); 49, 71, 135, 630

olu (özel yer ismi); 584

Fenaromeni (mahalle ismi); 49, 71, 135,

Hacı Sava Bağı; 51 O

198,200,286,484,485,748,752,753,

i veled-i Koni Bağı; 273
veled-iRisakiBağı; 172
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Fındık Bağçesi; 272,390,395

veled-i Yorgi Bağı; 238

Fındıklık Bağı; 270

ahçe (özel yer ismi); 25

Fıraknubinisi (özel yer ismi); 584

(köy ismi); 25, 170,171,289, 312,

Fidan (özel yer ismi); 583

4,342,672,737

Fori Pınar (özel yer ismi); 525

el yer ismi); 260

Fomu (özel yer ismi); 583
Fransizko ve Hacı Toğli veled-i Yorgi

dm Paşa (mahalle ismi); 732

Bağçeleri; 286 563

dise Tarlası; 719

G

d veled-i Andreya Bağçesi; 273

Gime (köy ismi); 701

ri (özel yer ismi); 18

Giryaku Tarlası; 144

bint-i Yanni Bağı; 325

Giryaku veled-i Yanni Bağçesi; 390

(özel yer ismi); 413

Gönyeli (köy ismi); 113, 713, 732

zel yer ismi); 272

Gurri (köy ismi); 439

özel yer ismi); 577

H

arlası; 163

Hacı Antoni Tarlası; 288

(özel yer ismi); 172

Hacı Aşahi veled-i Cirkaku Bağı; 306

(özel yer ismi); 48

Hacı Cirkaku veled-i Ergiru Tarlası; 303
Hacı Ebgeri veled-i Hacı Mihail Tarlası;

in 'Osman Bağı; 322

(özel yer ismi); 260

19
HacıFlipuveled-iYorgiDebbağhanesi;132

(özel yer ismi); 599

Hacı Haralambu Tarlası; 12, 617

(Tuzla)(köy ismi); 468, 520

Hacı Haralambu veled-i Hacı Yakumi

(özel yer ismi); 549
(özel yer ismi); 273

Bağçesi; 477

(Dereboyu) (köy ismi); 76, 182,

Hacı Haralambu veled-i Loizu Bağı; 223
Hacı Haralambu'nun Tarlası; 168

30,235
758

İ

tavrinu veled-i İstas Bağı; 94
ostanti Tarlası; 22

İbrahim Paşa (mahalle ismi); 88, 421,423,

ostanti veled-i Hacı Sava Bağçesi; 29

743

ihail veled-i Yanni Bağı; 240

İlidiklosi (kaza ismi); 139

ikola veled-i Milyon Bağçesi; 395

İncir Peri ( yer); 260

aşuka veled-i Loizi Bağı; 516

İncir Tarlası; 579

ava veled-i Kostanti Bağı; 542

İncirli (köy ismi); 26, 518
İncirli Tarlası; 109

oğli veled-i Hacı Hristofı Tarlası;

İskalyodet (özel yer ismi); 665
İskenderiye (Türkiye'de il);

anni veled-i Hristoğli Bağı; 240

İskonab (özel yer ismi); 665

prgi İşahi Bağı; 306

İslici (özel yer ismi); 402

orgi Nikola Bağı; 306

İsma'il Tarlası; 260

orgi veled-i Hacı Antoni Bağı; 240

İsmail bin İsmail Bağı; 322

veled-i Hacı Loizu Debbağhanesi;

İspilya (köy ismi); 682
İsroni (özel yer ismi); 154

ergi veled-i Loizi Bağı; 542

İstaniku (özel yer ismi); 128

ğa bin Elhaç Mehmed Tarlası; 488

İstavrini (özel yer ismi); 331

in Mehmed Tarlası; 12

İstavrinu veled-i Teğohori Bağı; 225

bu Hacı Kostanti Bağı; 538

İsterednu (özel yer ismi); 444

bu Tarlası; 288

İstiroli (özel yer ismi); 365

Karaağaç) (köy ismi); 512

İstiromal (köy ismi); 49, 233, 267, 279,

in 'Ömer Bağı; 516

321, 326, 406, 416, 462, 466, 467, 475,

bin Mehmed 'Ali Bağı; 545

571,572,704,748,750,751,754

Efendi Tarlası; 3 77

İstiyagocnu (özel yer ismi); 583

.'I'arlası; 617

K

Paşa (mahalle ismi); 515

Kadınlar Tarlası; 260

udle (mahalle ismi); 193, 477

Kadu Huri (özel yer ismi); 273

(özel yer ismi); 617

Kafkala (özel yer ismi); 308

ı veled-i Hacı Loizi Bağı; 325

Kafu Tarlası; 50

ı.:ı bint-i Hacı Hristoğlu Bağçesi; 115

Kahartu (özel yer ismi); 696

u bint-i Holomu Bağçesi; 340

Kalavaç (köy ismi); 2, 3, 4, 7, 9, 192, 511,

Efendi'nin Tarlası; 360

622,679,692
Kalohoryo (Kalkanlı) (köy ismi); 410

759

Kolayını (özel yer ismi); 402

(özel yer ismi); 260

Kollo (özel yer ismi); 76
Kolluri (özel yer ismi); 27
(özel yer ismi); 157

Komkud (özel yer ismi); 402

Çanakkale) (köy ismi); 105

Konya (köy ismi); 333

(özel yer ismi); 260

Korkud Efendi (mahalle ismi); 464

zel yer ismi); 577

Korno (köy ismi); 711, 737

(Kalkanlı)(köy ismi); 503

Komo (özel yer ismi); 584

aba (mahalle ismi); 433, 488,

Korumi Bağı; 64, 85, 86, 122, 137, 138, 157,
159,202,223,225,238,240,260,261,273,

an (özel yer ismi); 633

306, 325, 331, 440, 510, 516, 538, 542, 545,

ade (mahalle ismi); 44, 122

655,738
Korumi Tarlası; 97, 106, 122
Korumiyo (özel yer ismi); 440
Kostanti Birko Papa Bağçesi; 245

ya (köy ismi); 41

Kostanti veled-i Loizi Bağı; 549

nda (köy ismi); 480, 535, 569

Kostanti veled-i Nikola Bağçesi; 624

ni (köy ismi); 331

Koşi (özel yer ismi); 655

lı (köy ismi); 299, 477, 478, 494,

Kpşirni Jcl.I'la.sı; 561
Koza.y Ziblana(özelyer ismi); 440

lı (mahalle ismi); 299

Kozoni (özel yerismi); 440

.ti (özel yer ismi); 331

Köfınye (Geçitkale) (köy ismi); 261

a (Ozanköy) (köy ismi); 535, 574

Kukla (özel yer ismi); 260
Kurmühlü (özel yer ismi); 602
Kuru Dere (özel yer ismi); 660

(özel yer ismi); 658

Kuru Manastır; 4

ş(köy ismi); 303

Kuşi (özel yer ismi); 440

le (mahalle ismi); 308

Kutribir (özel yer ismi); 260

it (özel yer ismi); 696

Kuzuları Tarlası (özel yer ismi); 418

ağçe;272

Kuzuları Tarlası; 418

(köy ismi); 737

Küçük Degirmen (özel yer ismi); 25

o veled-i Toğli Bağı; 574

Küçük Kavanlık (özel yer ismi); 25

arı Tarlası; 97, 102, 106, 122

L

Tarlası; 407

u Tarlası;

Lafta (özel yer ismi); 46

579
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Marina (nahiye ismi); 135

(özel yer ismi); 77

Marmarida (özel yer ismi); 579
Maryo Tarlası; 1 1
Mataku Tarlası; 65

(özel yer ismi); 76, 410

Matyat (köy ismi); 180,236,415,
özel yer ismi); 655

Mazhar Bey'in Tarlası; 528

(özel yer ismi); 356

Mazun (özel yer ismi); 391

(köy ismi); 32, 117, 120, 399

Mehmed Ağa Bağçesi; 126

(özel yer ismi); 237

Mehmed bin Hasan Bağı; 322

aza ismi); 675, 676

Mehmed Zeki Efendi Bağçesi; 81

737

Meluşa (Kırıkkale)(köy ismi), 73 7
özel yer ismi); 41 O

Mendilli (özel yer ismi); 273

Mormenekşe) (köy ismi); 327, 522,

Meniko.(köy..ismi);33, 354,371,430,486,
529,657,694,695,707,708
Meratsi (özel yer ismi)r440

ismi); 316,675,676

Mesud Efendi Tarlası; 737

(köy ismi); 30, 245, 569
(özel yer ismi); 159

Mezarşanı (özel yer ismi); 260

acı Mihail Bağçesi; 273

Mihail Şeci Bağçesi; 272
Mihail Tarlası; 327

bint-i Hacı Antoni Bağçesi; 419

Mihail veled-i Hacı Hristofı Bağçesi; 390
(Akıncılar) (köy ismi); 207, 298,

Mihail veled-i Hacı Loizi Bağçesi; 272

565,686,687

Mihail veled-i Loizi Bağçesi; 272
Mihail veled-i Loizi Tarlası; 421
Mihail veled-i Manoili Tarlası; 424
Mihail veled-i Panaku Bağçesi; 272

Önü (özel yer ismi); 261

Mihail veled-i Yanni Bağı; 545

(köy ismi); 140, 1 72
ari (köy ismi); 523

Mihail veled-i Yanni Tarlası; 303

(özel yer ismi); 273

Milo (özel yer ismi); 655
Milyon ve Yanni Bağı; 306

tır (köy ismi); 331
ide (özel yer ismi); 724

Mina (özel yer ismi); 132

ide (özel yer ismi); 724

Minare (köy ismi); 281
Minareli (köy ismi); 2, 3, 7, 90, 197, 216,

a (Mansur) (köy ismi); 230

243, 247, 250, 254, 262, 292, 302, 492,

Tarlası; 619

636,637,551,579,667

(özel yer ismi); 608

761

Orunda (köy ismi); 330, 332, 341

eli Havlı; 492

Osman bin İbrahim Bağçesi; 125

Deresi; 675, 676
Bağçesi; 579

ö

(Meriç) (köy ismi); 73, 714, 727

'Ömeriye (mahalle ismi); 501, 503, 504,

loti (köy ismi); 490, 575

689,715,728,729

Tekke Tarlası; 102, 106, 122

f

ine (özel yer ismi); 402

Palazu Deresi; 42

a Şevki Efendi Tarlası; 266

Palehor (köy ismi); 195, 627

özel yer ismi); 655

Palikitre (Balıkesir) (köy ismi); 660
Palyometoho (Eski Medoş) (köy ismi);

(özel yer ismi); 273

514,525,738
öy ismi); 12

Panaya (köy ismi); 71, 123, 166, 167, 205,

(köy ismi); 684

388,402,.470,471, 481,,617, 620
Panayi veled-i Dimitri Tutayadi; 563

ebbağhanesi; 132

veled-i Hacı Koli Bağı; 225

Papa Haralambu veled-i Papa Filipu Bağı; 85

i veled-i Kosti Tarlası; 164

Papa Yakumi veled-i Petri Bağçesi; 112.

Papa Yani veled-i Marika Bağçesi; 200
Papa Yorgi veled-i Yakoğu Bağçesi; 1 15

el yer ismi); 242

Papas Kostanti veled-i Katrir Debbağhanesi;
132
Papas Nikola Bağı; 64

resi; 38

Paşa (köy ismi); 135, 403, 456, 567

(köy ismi); 499, 503, 504, 720

Paşa (mahalle ismi); 51, 67, 88, 90,244,

(nahiye ismi); 12, 26, 27, 33, 38,

292,338,457,484,492,494,639

58, 81, 84, 91, 94, 110, 195, 213,

Paşa Havlısı; 102

9, 316, 330, 341, 347, 348, 354,

Paşa-i Muma İleyh Tarlası; 97,102

1, 382, 389, 430, 449, 453, 455,

Pavlo veled-i Mihail; 454

8, 499, 529, 591, 608, 609, 633,

Pedri veled-i Mihail Bağı; 201

7,682,694,707,720

Pera (köy ismi); 47, 48, 145, 154, 284,
313,314,325,244,506,513,591

(özel yer ismi); 694

Peristerona (köy ismi); 3 70

Aşağı (özel yer ismi); 260

Petre (Taşköy) (köy ismi); 54, 58, 11 O,

Önü (özel yer ismi); 260

316,347,348,455,637

öy ismi); 228, 731

Pirasi (özel yer ismi); 155

ahalle ismi); 385,405,419,601
762

Somolof (köy ismi); 16, 34, 51, 72, 129,

amlıbel) (köy ismi); 711, 737, 710,
6,737,738,739,740,743,744

131, 151, 174, 181, 229, 296, 391, 393,

zel yer ismi); 655

546,547,552,553,554,563

(Gaziler) (köy ismi); 433, 611

Soncili (özel yer ismi); 260

u

s

(Yalova) (köy ismi); 117, 156,

Şehir Yolu (özel yer ismi); 305
Şillura (Yılmazköy) (köy ismi); 148, 431,

istasa (köy ismi); 147

643,690

os (köy ismi9; 549
(köy ismi); 32, 117, 129

Şirkiba (mahalle ismi); 21 O, 340

(özel yer ismi); 332

T
Tağ (köy ismi); 71, 76

p (köy ismi); 395

Tağ (nahiye ismi); 32, 42, 45, 47, 48, 63,

mi (Karşıyaka) (köy ismi); 598

68, 97, 100, 105, 106, 113, 117, 118, 120,

mu (köy ismi); 509

121, 123, 129, 133, 134, 140, 148, 150,
156,162,166,167,172,178,179,180,
182, 184, 185, 187, 195, 205, 213, 218,
221, 223, 226, 230, 235, 236, 240, 242,
246, 249, 264, 268, 269, 272, 277, 286,
288, 290, 294, 301, 306, 310, 323, 334,
336, 346, 365, 367, 380, 388, 395, 397,
399, 400, 402, 409, 411, 415, 417, 421,
422, 423, 431, 439, 447, 450, 458, 460,

ariası; 102, 106, 122
Çavuş (mahalle ismi); 115,305,338

468, 470, 471, 474, 481, 507, 514, 518,

eled-i Yanni Bağı; 64

523, 525, 535, 538, 544, 549, 563, 569,

Paşa ( mahalle ismi); 460

570, 574, 576, 589, 598, 603, 604, 606,

Tarlası; 719

614, 617, 619, 620, 627, 643, 655, 665,

öyismi); 314,321,326,467,475

670,684,690,713

s (özel yer ismi); 336

Tağ (özel yer ismi); 455

köy ismi); 279

Tahtakal'a (mahalle ismi); 715, 727
Tasurka (özel yer ismi); 584
Taşıflı Tarla; 260
Taşlı Tarla; 260

(özel yer ismi); 245

Tebriyatse (özel yer ismi); 656

(mahalle ismi); 245

Tekri (özel yer ismi); 332

o veled-i Papa Yorgi Bağçesi; 340
763

a (özel yer ismi); 331

Yenice (köy ismi); 432, 623

eled-i Hacı Loizi Bağı; 549

Yeri (köy ismi); 245,404,442, 543, 710

eled-i Tako Bağçesi; 419

Yerolakko (Alayköy) (köy ismi); 242, 246,

led-i Tako Bağı; 201

277,346,570,592,603,614

led-i Yorgi Bağı;

Yoğromo (özel yer ismi); 711
Yorgaci veled-i Nikola Bağı; 542

veled-i Hacı Konomu Bağı; 51O

Yorgi veled-i Ebgeri Bağı; 85
(mahalle ismi); 24

Yorgi veled-i İbraşimi Bağçesi; 477

(Kayakale) (köy ismi); 5, 8, 83,

Yorgi veled-i Kolo Bağı; 325
Yorgi veled-i Nikola Tarlası; 554
Yorgi veled-i Sava Bağı; 508

a (köy ismi); 39, 86, 249, 336

Yukarı Zodya (köy ismi); 9

z
Zaharka (özel yer ismi); 549

olu (özel yer ismi); 583

Zavla (özel yer ismi); 22
Zeytunluk Tarlası; 579

eleng (özel yer ismi); 679

Zuhre bint-i Mehmed Tarlası; 303

sina (özel yer ismi); 452
inya (köy ismi); 184
· Dimitri (köy ismi); 105, 122,201
(özel yer ismi); 577
öy ismi); 173, 532, 637, 701, 719

veled-i Yasifı Tarlası; 11
(özel yer ismi); 410
milyo (özel yer ismi); 197

veled-i Hristofı Bağı; 508
veled-i Kostanti Bağçesi; 454
veled-i Mihail Bağı; 51 O
veled-i Vasili ve diger Yanni veled-i

· veled-i Veşya Bağı; 273
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ler:

baki Yusuf, 170

'Ayşe bint-i Hasan, 551

kadir Efendi ibn-i Hasan Ağa, 744

'Ayşe bint-i Hüseyin, 113
'Ayşe bint-i müteveffa

yı Mustafa ibn-i

elmüteveffa Hüseyin, 259
ibn-i

Elhaç

A'zadan Ahmed Efendi, 3, 6, 8, 10, 13, 15,

Mustafa

17, 18, 20, 22, 23, 30, 32, 34, 35, 37, 38,
40,43, 45, 65, 69, 70, 73, 74, 78, 82, 86,

ah Efendi ibn-i Hafız Mehıned, 256

87, 89, 91, 93, 95, 98, 107, 111, 112, 116,

bint-i 'Abdullah, 665

117, 120, 123, 126, 128, 132, 134, 146,

int-i Derviş, 250
Hanım

147, 148, 161, 167, 190; 192, 193, 195,

bint-i Mehıned Ağa, 228

198, 201, 204, 209, 2J1, 212, 214, 216,

ve Penbe ve Şerife, 150

11

'Abdullah, 480

221,227, 263, 266, 274, 278, •. 297, 303,

diger 'Ali, 422

306, 307, 309, 310, 317, 323, 324, 335,

11 Hüseyin,

343, 344, 345, 353, 357, 367, 371, 378,

435

379, 383, 389, 399, 402, 417, 445, 465,

ııMehıned, 538
Mustafa bin 'Abdullah, 1 70

609, 625, 703, 707, 708, 717, 721, 722,

Mustafa bin 'Abdulrahim, 170

725,

endi ibn-i Mehıned Efendi, 492

A'zadan Hacı Efendi, 282

endi ibn-i Mehıned, 302

A'zadan Hüseyin Ağa, 353,371,379
Abohorlı Küçük 'Osman, 637
Abohorlu 'Osman, 637

-i Abdullah, 660
za Efendi ibn-i İbrahim, 170

Ağa Muhzır Başı Eyyüb, 86, 93, 95, 98

za Efendi, 26, 703, 707, 708, 717,

Ahmed

'Aziz

Efendi

ibn-i Hasan Ağa

Muta, 745

22,725,740,741

Ahmed Ağa ibn-i Mehıned Kethüda, 504

bint-i Muhammed, 722
bint-i Mehıned, 710

Ahmed Aziz Efendi, 676

bint-i Mehıned, 710

Ahmed Bakı Efendi, 729

in köse Halil, 649

Ahmed Behçet Efendi, 228

bint-i 'Abdullah, 388

Ahmed bin 'Osman, 225

bint-i Hacı İbrahim bin Hasan, 679

Ahmed bin 'Ömer Mustafa, 142

765

Aya Sofya sakinlerinden

in 'Ömer, 680

Nuhzade İbrahim

Efendi ibn-i 'Osman Efendi, 688

bin Dede, 732
in Elhaç Ahmed Ağa, 88

Aya Sozomenulı Hasan bin Hüseyin, 737

in Fellah Abdulkadir, 41

Ayasofya

in Hacı 'Ömer, 591

Ahmed Efendi, 729

erviş Efendi ibn-i Sertüccar, 558

AyaSozomenulı Mehmed bin Hüseyin, 737

erviş Efendi, 559, 560

B

Cami'-i

Şerif

İmamı

Elhaç

Baduncı-zade Mustafa Efendi, 564

Efendi ibn-i Ahmed Efendi, 136,

Bakkal

Başı

Hacı

Hüseyin

Ağa

fendi ibn-i Mehmed Efendi

Mehmed.Ağa, 738, 744

fendi ve Hacı Kostanti, 28

Bakkal Başı Hacı Hüseyin Ağa, 255

ibn-i

Bakkal iHacı...Hil.seyin Ağa bin Mehmed,

Efendi, 12, 14,28,67, 72, 78,265

729

Efendi ibn-i Elhaç Halil

Bayram ibn-i elmerkfun Mustafa, 542
Hulusi Efendi ibn-i Şükrü ve Elhaç

Bedirkonlu Hacı Veli oğlı Hasan, 710
Bektaşi oğlı Elhaç Mehmed Ağa, 104

Efendi, 81

Beniyye bint-i 'Ali, 431
Kemal Efendi ve Mustafa Behçet

C
Cami'-i

Cedid

İmamı

Müveddetlü

Müveddetlü

Şevki Efendi bin Selim Ağa, 675

Mahmud, 728

Şevki Efendi, 676

Cami'-i

Cedid

İmamı

Tevfik Efendi, 82, 107, 111, 146,

Mehmed

Rahmi

Efendi

ibn-i

'Osman

Efendi, 715

66, 274, 278, 282, 297, 309, 310,

Cerrah Ahmed Efendi, 5 75, 613

4, 353, 357, 371, 375, 379, 383,

c

417,445,465,

Çabaş-zade

ve 'Ali ibn-i Derviş, 304

Mehmed

Raif Efendi

ibn-i

Elhaç Mehmed Çabaş Efendi, 743

İmamı Elhaç Ahmed Efendi, 609
atibi Ahmed 'Aziz Efendi, 28

Çolak Mehmed bin Yüzbaşı Hasan Ağa

atibi Hüseyin Hakkı Efendi, 498

bin 'Abdullah, 731

adın bint-i Hasan Ağa, 256
D
Mükerremetlü

Dalbant Derviş 'Ali, 732

Elhaç

De'avi Katibi Ahmed Efendi, 375, 580

766

. ,---·-

.. -~

!Katibi Rafız Efendi, 22,74, 78, 89,

Elhaç Ahmed Efendi ibn-i Elhaç Hüseyin
Efendi, 203

l Katibi Raif Efendi, 195, 204, 209,

Elhaç 'Ali Ağa bin Mu'sa, 421,423

225, 309, 310, 317, 323, 324, 344,

Elhaç 'Ali Ağa, 89

57, 367, 371, 378, 379, 389, 402,

Elhaç 'Ali bin Musa Ağa, 88

45,465,609,625,703,711,722

Elhaç 'Ali Efendi bin 'Abdullatif, 460
Elhaç 'Ali Efendi ibn-i 'Abdullatif 'Ağa,
170
Elhaç 'Ali Efendi ibn-i 'Abdullatif, 515

Mehmed Emin Ağa ile ibn-i

ğ

505

Elhaç 'Ali Efendi, 538

Mulla Salih Ağa ibn-i Mustafa,

Elhaç 'Osman Ağa bin Halil, 46
Elhaç 'Osman Ağa, 370
Elhaç 'Ömer Ağa ibn-i Halil, 36

bin 'Ali İbrahim bin Mehmed, 189

Elhaç 'Ömer bin Mustafa, 54, 58

;Vaçin, 170

Elhaç Ahmed Efendi ibn-i Elhaç Hüseyin,

Hakanı

Dairesi

Başı

444

Katibi

Elhaç Ahmed Efendi ibn-i Elhaç Mustafa
a karyesi İmamı Ahmed Efendi, 265

Efendi, 744

Başı Ahmed Ağa, 732

Elhaç Ahmed Efendi, 66, 323, 374, 375,

Başı Hacı Hasan Ağa, 732

377,529,689
Elhaç Ahmed ibn-i Dede ibn-i 'Abdullah,

'Ali bin Mehmed, 480

727

bin 'Ali, 223

Elhaç Hacı Tahir Ağa, 26

Efendi-zade, 580

Elhaç Hüseyin Ağa bin Elhaç Mustafa,
431,432

Mehmed 'Osman bin 'Abdullah,

Elhaç Hüseyin bin Ahmed, 6
Mehmed

bin

'Osman

Elhaç Hüseyin bin Hasan bin Abdullah, 36

bin

Elhaç Hüseyin ibn-i Elhaç Mustafa, 558
Elhaç Hüseyin, 6, 644
Elhaç İbrahim bin Mehmed, 73
Elhaç Mehmed Efendi, 558, 745,
Elhaç Mustafa Efendi, 369, 729

kir ibn-i Kuşi Halil, 650

Elhaç Mustafa, 560

'Osman Ağa, 246

Elhaç Osman Ağa, 46
767

Yusuf Ağa ibn-i Mehmed, 308

Gönyeli karyeli Çoban Mehmed, 732

bint-i Hacı Caharka, 160

Gülsüm bint-i İbrahim bin 'Abdulrahman,

bin Tahir, 393

585

fendi ibn-i Salih, 688

Gülsüm bint-i İbrahim, 266

bint-i 'Ömer, 4

Gürün-zade Ahmed Efendi, 564

bint-i diger 'Ali, 369

Güzeli Ahmed İsma'il, 707

bint-i Elhaç Hüseyin, 667

Güzeli Ahmed İsma'il, 707

bint-i Veli, 687,686

H

ve Rahime ve Fahri Ümmühan ve

Habi Efendi ibn-i 'Osman Efendi, 745

, 528

Hacı 'Ali 'Osman, 63 7

Katibi Hakkı Efendi, 564

Hacı 'Ali Efendi ibn-i 'Abdullatıf Efendi,

Katibi 'Ali Efendi, 564

672

Muhasebecisi Rıfetlü Hüseyin Edib

Hacı 'Arif Ağa, 732
Hacı 'Osman Ağa, 3 7

580

Hacı Ağamu veled-i Hacı Panai, 725
Hacı Ahmed bin Ahmed, 661

Ağa bin Hüseyin, 464

Hacı Ahmed Efendi bin Hacı Mustafa
Efendi, 732
fendi ibn-i Sabit Efendi, 744

Hacı Ahmed ibn-i Hacı Dede, 714

bint-i Ahmed ibn-i 'Abdullah, 150

Hacı Ahmed oğlı Mulla Mustafa, 100

bint-i Dede Yusuf, 308

Hacı Cirkaku veled-i Hristoğli, 217

bint-i Hüseyin, 585

Hacı Halil ve Mustafa ve Hasan, 36

bint-i Mehmed, 511

Hacı Hüseyin Ağa, 690
Hacı Lino bint-i Papa Vasili, 748

Munla bint-i Hasan, 359,373, 376,

Hacı Mahmud ibn-i Hüseyin, 744

Munla bint-i Hüseyin, 396

Hacı Mecid bin Hacı Mahmud bin Hacı

bin Elhaç Hüseyin, 551

Hasan, 716

tlü 'Ömer Fehmi Efendi, 753

Hacı Mehmed bin Hacı Mahmud, 722
Hacı Mehmed Hacı bin Mehmed, 494

lü Mehmed Salaeddin Efendi, 34,

Hacı Mehmed Hacı Mahmud bin Hacı
tlü Mustafa

Muhtar

Efendi

Hasan, 710

ibn-i

Hacı Mehmed Hacı Mahmud, 710

Yusuf Efendi, 624

Hacı Mustafa ibn-i Elhaç 'Ali
'Abdullah, 643
768

ibn-i

ustafa ibn-i Elhaç 'Ali, 690

Halil Ağa ibn-i Elhaç Mahmud ibn-i Elhaç

eyhani bin Hacı Bayram, 452

Hasan, 743

usufEfendi ibn-i 'Ali, 648

Halil Ağa ibn-i Hacı Mahmud ibn-i Hacı

bint-i Kara 'Ali, 359,373

Hasan, 744
Halil Ağa ibn-i Hacı Mahmud ibn-i Hasan,

bint-i Hatipzade Mustafa

740
Halil bin Elhaç Mehmed, 21 7

ibnetuhu Elhaç, 80
Hanım ve Sadiye Hanım
Hanım

Halil bin Hacı Veli, 737

ve

Halil bin Hüseyin, 301

ve 'Ayşe Hanım, 82

Kadın bint-i Elhaç Mustafa, 460

Halil bin Hüsni, 703

Kadın, 460

Halil bin İbrahim, 422
Halil bin. Mehmed, 12

Mulla bint-i Elhaç Mustafa, 515,

Hamdi EfendibinRüşdi Efendi, 558
Hanife bint-i Hacı.Hüseyin, 551
Hasan Ağa ibn-i Mustafa, 504

Aya Sofya
Elhaç

Hasan Beg, 5

Ahmed Efendi ibn-i Elhaç

Hasan bin 'Osman, 142

.fa Efendi ve Muhtaç Mustafa Efendi,

Hasan bin 'Ömer, 516
Hasan bin Hüseyin, 189, 575
Hasan bin İbrahim, 460, 515

Hasan Celaleddin Efendi ibn-i Hafız

Hasan bin Mehmed 'Ali, 545
Hasan bin Mısdık, 445

Hüseyin Ağa ibn-i Mehmed, 533

Hasan bin Yusuf, 536

üseyin bin Musa, 732

Hasan Efendi ibn-i Elhaç Hüseyin Efendi,

Mehmed 'Ali ibn-i Elhaç Feyzullah,

369
Hasan Efendi ibn-i Elhaç Hüseyin, 581

Senayi Efendi bin Elhaç Hüseyin,

Hasan Efendi ibn-i Mehmed Efendi, 743
Efendi ve De'avimlerinden

Hasan Efendi, 66

Kubrid

Hasan ibn-i elmerkfun Za'im, 142

et Efendi, 287

Haşim bin Mustafa, 727

ğa bin Elhaç Mehmed, 488

Hava bint-i Elhaç Mustafa Abdullah, 97

Ağa bin Hacı Mahmud ibn-i Hacı

Hava bint-i Mahmud ibn-i 'Ali, 333
Ağa bin Hacı Mahmud, 739

Havva bint-i Elhaç Mustafa ibn-i Hüseyin,

.Ağaibn-i 'Ali, 256

100
769

t İsma'il bin Tahir, 692

İ

Efendi bin Elhaç Mehmed, 494

ibn-i İsma'il Efendi, 744

in Ağa, 6

İbrahim bin 'Ali, 171

in Basri Efendi, 363

İbrahim bin Ahmed, 3 88

in bin 'Abdullah, 661

İbrahim bin diger Mustafa, 352
İbrahim bin Mehmed 'Ali, 2

in bin 'Ömer, 3, 7

İbrahim bin Mehmed, 7

in bin Elseyyid 'Ali, 369

İbrahim bin Mustafa, 13, 212

n bin Hacı Ahmed, 494

İbrahim-ve Mehmed Emin, 8

in bin Hasan, 565

İdare-iA'zadan Hasan Ağa, 3, 6, 8, 10, 37

in bin Hüseyin bin 'Abdullah, 662

Hüsni Gülüstan ibn-i 'Ali, 729

in bin İbrahim ve Halil bin Murad ve

İmam Hacı Emin Efendi, 692

bin Mehmed, 74

İsma'il bin Ahmed, .692

In bin İbrahim, 53 8

İsma'il bin Süleyman,435

in bin Mehmed 'Ali, 150

İsmail bin Bekir bin 'Abdullah, 51 1

tn bin Mehmed, 444,591

İsmail bin Hüseyin, 611

·n bin Mustafa, 290, 565

İsmail bin İsmail, 322
'İlmi Efendi, 254

in Efendi ile Elhaç Hüseyin, 579

'İzzet Efendi ibn-i Elhaç Ahmed, 401

in Fehmi, 557

K

n Hacı Varnava Hacı Nikola veled-i

Ka'imakam Kamil Efendi, 30
Kafıletlü Mehmed Raif Efendi, 580

in ibn-i elmerkfun Hacı Ahmed, 715

Kamil bin Hasan, 377,488

in ibn-i elmerkfun İsmail, 187

Kamil ibn-i elmüteveffa yı

in ibn-i Mehmed Ağa, 636

Hüseyin, 100

in ibn-i Mustafa bin Hasan, 589

Kani Hasan Efendi ibn-i Hacı Hüseyin

in Kani ibn-i Mehmed, 254

Ağa, 691

in Niyazi Efendi ibn-i 'Osman Ağa,

Kani Hasan Efendi ibn-i Hacı Hüseyin,

elmerkfun

688
Karaçak

in Rıza Efendi ibn-i Mehmed Raci

Mehmed

ibn-i

Ezder

bin

'Abdullah, 713
· Meab Efendi, 250, 262, 342, 405,

Karmili Hacı Mehmed bin Ahmed, 505

581, 703, 706, 707, 716, 721, 722,

Karye-i mezbüreli Hacı Yusuf Efendi, 703
Karye-i mezbüreli Mulla Hüseyin, 740

741, 754,
770

Lefkoşalı

Cengizzade

Hacı 'Ali Efendi,

683

if · bin Hasan Mustafa bin 'Abdullah,

Lefkoşalı Keresteci Munla Mustafa ibn-i
ib Ahmed Efendi, 199

Hüseyin Ağa, 683

ib De'avi Raif Efendi, 111, 147, 148

Lefkoşalı Mükerremetlü

b Mehmed Raif Efendi, 740, 741

Efendi ibn-i 'Ali Efendi, 361

b Naibi Mustafa Efendi, 198

Lefkoşalı Müzayib-zade Hasan Efendi, 663

b Raif Efendi, 707, 721

Lefkoşalı Panaku veled-i Adnasi, 256

ib-i Mahkeme Raif Efendi, 147

Lino bint-i Hacı Nikola, 748

b-i De'avi Raif Efendi, 136, 138, 197,

Linu karyeli

;227,266,282,297,

Selim Ağa, 676

b-i De'avi Raif, 126

M

Ahmed

Mesud Mehmed

Şevki Efendi

bin

Mahkeme Katibi Enver Efendi, 82

-i Mahkeme 'Ali Hulusi Efendi, 653

Mahkeme Katibi Rafık Efendi, 22

Mahkeme Raif Efendi, 107, 111,

Mahkeme Katibi Raif Efendi, 26, 37, 74,
146, 148, 161, 167, 192

195, 211, 204,

225 , 263, 309, 310, 323, 389, 402, 445,

meclis-i De'avi Raif Efendi, 278
akam İzzetlü Kamil Beg, 3, 6, 8, 26

465,564,625

akam Rıfetlü Hafız Beg, 625

Mahkeme Katibi Raif, 198, 209, 212, 214,

akam Rıfetlü Kamil Efendi, 1 O

287

aklı karyesi ahalisinden Hamid bin

Mahkeme Musa Eyyüb Ağa, 263
Mahmud Ağa, 254
Mahmud Hamdi, 687, 690, 692, 705, 711,

aklılı Hüseyin Ağa, 637

714,716,719,721,724,733,738,745,

Başı Kamil ibn-i Mulla Mehmed,

Mahmud Rüşdi, 365
Mezkur Ka'imakamı

Mahmud Vecid Efendi ibn-i Elhaç Sabri

Rıfetlü Kamil

Efendi, 729
Mal Müdiri Faziletlü Zeki Efendi, 532
Mal Müdiri Fituvetlü Zeki Efendi, 439
Mal Müdiri Futuhetlü Zeki Efendi ibn-i

Ahmed Efendi ibn-i Mehmed

Mustafa ve Vasıf Efendi, 170
Malyalı oğlı Mehmed Kazım, 104
Manikuli Mehmed İsma'il Ağa, 708
Markolli Anabut Mehmed, 710

Iı'Bekir Menlü, 363

771

kolu 'Ali bin Mehmed, 737

Mehmed Emin Efendi ibn-i Hüseyin, 254

kolu İbrahim bin Hüseyin, 73 7

Mehmed Emin Efendi ibn-i Salih, 691

yat karyeli Mehmed bin 'Ali, 737

Mehmed Emin Efendi, 636

ur 'Ali bin Mustafa bin 'Abdullah,

Mehmed Emin ibn-i Salih, 580
Mehmed İsmail Papas, 250

ed bin Süleyman, 660

Mehmed Kemal ibn-i Hüseyin , 134

ed Mahri, 744

Mehmed Nuri, 645

ed

Mehmed Raif Efendi, 434

Zeki ve Ahmed Kemal Efendi,

Mehmed

Salim

Efendi

Elhaç

ed 'Ali bin Hasan, 118, 544

Efendile, 499

ed 'Ali Efendi ibn-i Mulla Mustafa,

Mehmed Sofi Efendi, 88, 136

Mustafa

Mehmed Şükri Ağa ibn-i 'Ali, 505
ed Ağa bin Elhaç Mahmud, 3 77

Mehmed Zeki Efendi ve Ahmed Kemal

ed Ağa bin Elhaç Mehmed, 3 74

Efendi, 80

ed Ağa bin Kasab Hüseyin, 504

Mehmed Zeki Efendi, 81

ed Ağa Elhaç Mehmed, 488

Mekarremetlü

ed Ağa ibn-i Elhaç İbrahim, 243

'Ali Ağa, 739

edAğa, 375

Mekrametlu Mesud Efendi, 445

ed Asad Efendi ibn-i 'Ali, 653

Mekremetlü

ed Asım Efendi, 487

ElhaçHüseyin

ed bin 'Osman, 3, 7,668

Meluşalı Hüseyin bin Malini, 737

ed bin Hacı Ahmed, 42

Meryem bint-i Hasan, 743

ed bin Hasan, 322

Meryem Hatun, 745.

ed bin Hüseyin, 370, 663

Mesud Efendi, 488

ed bin İsma'il, 707

Mevlana Mahmud Hamdi Efendi, 555

ed bin Mestan, 180

Meyrem bint-i İbrahim nam-ı 'Akıle ve

ed bin Mustafa, 3, 9171, 259,296

Baluka, 432

ed Celaleddin Efendi ibn-i Edhem

Mezkur Hacı Mustafa Ağa, 653

Mehmed Raif Efendi ibn-i

Elhaç Ahmed

Efendi

ibn-i

Efendi, 3 77

Mezkur Çolak Mehmed Ağa, 653
ed Celaleddin Efendi, 218

Mısırlı oğlı Elhaç 'Osman Ağa ibn-i Milis,

ed Efendi İbn-i Hüseyin Efendi, 25

245

ed Emin bin Salih, 2, 8

Mihri Efendi bin İsma'il, 732

ed

Emin

Efendi

ibn-i

Minareli karyeli Hacı Cirkaku Hacı Zorzi,

Hüseyin

637

, 262, 292, 302
772

Muhzır Eyyüb, 67, 73, 126, 167, 190, 212,

eli Karyeli Şükri Efendi, 263

214,345
Muhzır İbrahim, 136

fnoyla müşterek Derviş Labtalı Hacı

Muhzır Mahmud Ağa, 722, 725, 726, 740,
741

ed Esad, 557
sıbe Refik Rıfetlü Mehmed

Muhzır Mehmed Ağa, 708

Sadık,

Muhzır Rasım, 126
Mukarremetlü Fehim Efendi, 378
Mukarremetlü Mehmed Raif Efendi ibn-i

tar Mulla Hüseyin Sabri ibn-i Mulla

'Ali Efendi, 433
Mulla Ahmed bin Mulla Salih, 480

ar Mustafa bin 'Ömer 'Ali, 505

Mulla.Ahmed, 480

:tarı Mustafa Efendi, 265
edi Efendi, 5 91

Mulla Hüseyin bin Mehmed, 744

ır Eyyüb

Mulla Hüseyin ibn-i elmerküme Hasan,

Ağa, 6, 8, 30, 38, 45

ır 'Ali Ağa, 721

377

ır Başı 'Abdulkerim Ağa, 708

Mulla Mehmed bin Hüseyin, 429

ır Başı 'Abdulkerim Ağa, 708

Mulla Mustafa bin Elhaç Ahmed, 106, 121

ar Başı 'Ali Ağa, 717, 722, 725

Mulla Mustafa ve karındaşı Mehmed ibn-i

ır Başı 'Ali, 741

elmerkfun Elhaç Ahmed, 102

ır Başı Abdulkerim Ağa, 703

Mulla Mustafa, 103
Munise bint-i elmerkfun Elhaç Ahmed,

Başı Eyyüb Ağa, 3, 17, 18, 20, 22,

303

, 64, 66, 70, 78, 82, 74, 107, 111,

Murad bin Yusuf, 13

123, 132, 134, 146, 147, 161, 204,
16,221,225,227,274,278,

Mustafa Ağa ibn-i 'Ömer, 504

28~

09, 310, 317, 324, 353, 375, 378,

Mustafa Behçet Efendi, 81

83, 389, 399, 402, 417, 445, 564,

Mustafa bin Ahmed, 184,371
Mustafa bin Bayram, 180
Mustafa bin Elhaç Mehmed 'Ali, 460, 515

Başı Eyyüb, 87, 307,367,625,

Mustafa bin Fellah Abdullah, 41

r Başı İbrahim, 22

Mustafa bin Hasan, 192, 542, 732

Elhaç Ahmed bin Mustafa, 303

Mustafa bin Hüseyin'in sagire kızı Şerife,

Eyyüb Ağa, 37, 119, 120, 136,

134

93, 195, 211, 266, 306, 343, 344,

Mustafa bin Mehmed 'Ali, 538
Mustafa bin Mehmed, 352
773

Mülazım İbrahim Efendi, 564

Murad, 327

Müsved-del

a bin

fetva

Faziletlü

Muhammed

Raif Efendi, 580

Yusuf, 184, 322

Mehmed Efendi, 3 78

Efendi ibn-i Elhaç Halil

Mekerremetlü Mehmed Raif Efendi, 743

a Efendi,

3, 6, 8, 10, 13

Mükerremetlü

Mehmed Raif Efendi ibn-i

a Elhaç Yusuf 'Abdi Cihet, 361

'Ali Ağa, 729

a Fuad Efendi, 561

Müvevvetlü Ahmed Raşid Efendi, 167

a Fuad, 559, 560

N
Naib Elhaç Efendiler, 287

fa ibn-i elmerkfun Süleyman, 110
a ibn-i İbrahim, 265

Nazo bint-i Hasan, 611

a Muhtar Efendi, 624

Nuhzade.Hüseyin
ibn-i

Elhaç

Efendi bin 'Abdulrahim,

505

o

Ağa ibn-i Elhaç İbrahim Ağa, 80

Onbaşı Eyyüb, 15

müma ileyh Mehmed Zeki Efendi,

'Osman Ağa bin Mulla Hüseyin, 504
'Osman bin 'Ali ve Elhaç Hasan, 727

Efendi İbn-i Ahmed Efendi, 51
rremetlü Elhaç Ahmed Efendi, 369

'Osman bin Hacı Halil bin Ahmed, 665

rremetlü Elhaç Ahmed Efendi ibn-i

'Osman bin İbrahim, 368

Hüseyin Efendi, 25,374, 560

'Osman bin Mehmed, 591

rremetlü Elhaç Ahmed Efendi, 322

'Osman bin Sava 'Abdullah, 450
'Osman

erremetlü Fehim Efendi, 375

Elhaç

Mehmed

Hüseyin, 113

rremetlü Mehmed 'Asım Efendi ibn-i

'Osman oğlı mezbür Mehmed, 259

.ç Mehmed Efendi, 486
Mehmed

ibn-i

Efendi bin 'Ali

'Osman Tahir, 392

ö
'Ömer bin Elhaç Mustafa, 228

rremetlü Mehmed Raif Efendi ibn-i

'Ömer bin Emir Hüseyin, 231
erremetlü Mehmed Raif Efendi, 71 O,

'Ömer bin Hacı Mustafa, 732
'Ömer bin Hasan, 732
'Ömer bin Mehmed, 536

erremetlü Mehmed Rüşdi Efendi, 563,

'Ömer bin Mustafa, 353
erremetlü Raif Efendi, 738

774

ibn-i

mahallesi sakinlerinden Kuyum
Efendi

ibn-i

Mulla

,Ş

Saika Kadın bint-i Mulla Hüseyin, 415
Salih bin 'Ali ve Hüseyin bin Elhaç Hasan,
24
Salih bin Yusuf, 613

·ıveled-i Dimitri Tutayadi, 563
Efendi, 737

Sandık Emini Marko Andoni veled-i

oşlı Hacı Andoni, 737

Haralaınbu, 563

oşlı İsma'il bin Hacı Veli, 737

Sara Kadın bint-i Derviş Ahmed, 648
Saraç Hasan Efendi bin 'Abdullah, 732
Sertüccar Elhaç Mehm.ed Efendi ibn-i
Elhaç İbrahim Efendi, 560

bint-i elmerküm Sava , 450

Seydi bint-i Ahir bin 'Abdullah, 672
Kadın bint-i Hacı 'Osman, 494

Sıddıka Hanım, 255, 262, 676

aryeli Hüseyin bin Mehm.ed, 737

Sıdıka bint-i 'Ali Efendi ibn-i Mahmud,

karyeli Mehm.ed Ağa, 378

636
Sipahi Mehmed, 151
Sitte bint-i Derviş Ahmed, 647
Sukutlı İsma'il Ağa, 737

bin Süleyman, 298

Suvari Zabtiye Çavuş İbrahim Ağa, 717

Elhaç Mustafa Nazif Efendi, 5 80
Elhaç Rıfat Efendi ibn-i Derviş

s

563

Şemseddin Beg ibn-i Mustafa, 505

.ü Mehm.edAli Beg

Şerif bin Halil bin Hasan, 703

ibn-i Mumaileyh

Şerif bint-i Hüseyin, 7

fendi, 21
Kamil

Efendi

Şerife bint-i Halil bin 'Abdullah, 680

ibn-i

Şerife bint-i Hüseyin ve Penbe bint-i
ibn-i

Mehmed,3

Elhaç

Şerife bint-i Mehm.ed,647

ü Mustafa Şevki Efendi ibn-i Elhaç

Şerife bint-i Mustafa, 9

Efendi, 266

Şerife bint-i Süleyman, 511
Şerife Hanım ibn-i 'Ali Efendi, 254

lü Ragıb Beg, 21

Şükri bin Elhaç Hüseyin, 551
T

,tlü Mustafa Kevda Efendi, 5 5 8
lü Mustafa Fuad Efendi, 561

Tahrirat Katibi Kadısı ve Mal Me'murı

em ibn-i Elhaç 'Ali, 504

Refik Sadreddin Efendiler, 287

775

Zabıta Yüz Başı Elhaç Mercan Ağa ibn-i

Katibi Mahmudi Efendi, 564

'Abdullah Dervişe, 3 3 3
Zahir ibn-i Hasan, 170, 171
Zehra bint-i ibn-i Mahmud, 445

'Ali, 732
•Ali Efendi, 732

Zenci Hadice bint-i 'Abdullah, 715, 727

Yılmaz bin Abdullah, 11 O

Zenci

11 bin

'Abdullah, 727

'Osman, 184

Mercan

bin

'Abdullah

anım İbnetehu Abdullatif, 24

Zenci Mercan bin 'Abdullah, 73, 715

Kadısı İbrahim Fehim Efendi Kirli

Zeyno İskolli, 749

bin

Zeyn-ül- Abidin Efendi Dede Es- Seyyid
Muhammed Cemaleddin, 556

dan Durmuş veled-i Yusuf, 382

Zuhre bint-i Mehmed, 303

Şükri Efendi, 564, 609, 653

bin Hüseyin, 100
bin Yusuf, 575

ancı Başı Ahmed Ağa, 653
ancı Başı zade Ahmed Ağa ibn-i

gi veled-i Hacı Cirkaku, 610
uf bin Hasan, 522
uf bin Mulla Mustafa bin Yusuf, 527
uf bin Mustafa ibn-i 'Abdullah, 207

uf Efendi ibn-i Hafız Mustafa Muhtar

bıta Onbaşı Raşid Efendi, 225
776

r-ı Müslimler:

Ağamu veled-i Hacı Alamibu veled-i Loizi,

i veled-i Kiryaku, 240

592
dan Yakomonu Ağa, 190

Akrosini bint-i Hacı Hristofi, 598

dan Yakomonu, 195, 198, 201, 209,

Akroşi bint-i Nikola, 336

212,214,216

Aktehiyos veled-i Hacı Sava, 617

dan Maniko Ağa, 399
dan Marko Ağa, 20, 23, 32, 34, 35, 38,
3,45,46,64, 70, 78,86,87,89,91,
5, 98, 112, 117, 119, 120, 123, 128,
Aktimo veled-i Simyo; 535, 569

;134,274

Alyaho veled-i Vasili, 85
adan Marko, 15, 30, 73,221

Anasi Hacı Lino bint-i Papa Vasili, 704,

adan Panaku Ağa, 383,465

753

adan Yakomonu Ağa, 15, 17, 18, 20,

Anastasi veled-i Hacı Nikola, 541

30, 32, 34, 35, 38, 40, 43, 45, 46, 64,

Anastasi veled-i Hacı Cirkaci, 349

73, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 112, 117,

Anastasi veled-i Hacı Hristofi Veled-i

, 120, 123, 128, 132, 134, 136, 138,

Haralambu, 240

147, 161, 167, 192, 193, 221, 227,

Anastasi veled-i Hacı Todri, 435

274, 278, 282, 303, 306, 317, 324,

Anastasi veled-i Hacı Yorgi, 447
Anastasi veled-i Yanni, 12

, 343, 344, 345, 357, 383, 399, 417,

Anasu bint-i Papas Mihaili, 330, 342
Anceli veled-i Ferona Dimitri, 499
Anderiyo veled-i Yanni, 223
adan Yaniku Ağa, 609

Andiru Nikola veled-i Mihail, 75

adan Yorgagi Ağa, 707, 725

Andoni ve İstavrinu, 547

ikaddisi veled-i Luka, 26

Andoni veled-i Loizi, 330
Andoni veled-i Petri, 539

Cirkaku veled-i Atmık,

Andreniku veled-i Cirkaku, 75
Andreniku veled-i elmerkfun Hacı İbliya,

abyo veled-i Panayudi, 343

404
777

Ayya veled-i Hacı Sodri veled-i Atmık,

veled-i Haralambu, 34

597

B

Hacı Kani, 609
bint-i Teğori veled-i Atmık, 604

Bafıdi veled-i Hacı Toğli, 392

bint-i Petri, 630

Bakkal Yorgaki Delivando Vasitu, 320
Balko veled-i Zaharyadi, 51
Balluru ve Braşuka ve Hristodiye veled-i

ve Maryo ve Praşuka, 367
ni veled-i Hacı Hristoğli, 11

Hacı Yorginsi, 499

ni veled-i Hacı İstavrinu, 133

Baryo bint-i Hacı Andreniku, 173

oni veled-i Hacı Papa Hristoğli, 200

Beklen veled-i Kozima, 355

:ôni veled-i Hacı Yasifı, 247,249

Beniş Yenako Avankili, 90
Berdobaba veled-i Yanni, 454

ni veled-i Hacı Yorgi, 399

Berkelli veled-i Bibridi, 484

eni veled-i Hristoğlu, 176

Bezirgan Goformadi, 201

ni veled-i Loizi, 474

Bezirgan Hristoğli Moyi, 201
ni veled-i Nikola, 15, 64

Bezirgan Panaku veled-i Cihariyadi, 248

ni veled-i Papa Dimitri, 460, 516

Bezirgan Panaku veled-i Zaharyadi, 436

ni veled-i Papa Gavruli, 210

Bezirgan Savaca Mihail Ağa veled-i Tahri,
136

veled-i Papa Yanni, 60
ni veled-i Termino, 334

Binayoti bint-i Hacı Hristofı, 720

ni veled-i Toğohari, 56, 59

Birolo veled-i Hacı Petro, 67

hi veled-i Yasufı, 461

Biyo Bezirgan veled-i Mihail Habas, 197
Bomnora veled-i Modito, 754

veled-i Yorgi veled-i diger Antoni,

Braşuka veled-i Banakuri, 499
Brokoli veled-i Dimitri, 105, 122

veled-i Yorgi, 342
idi veled-i Hristofı, 720

Brokomi veled-i Hacı Dimitri, 102

ci bint-i Nikola, 268

Brolmo veled-i Papa Hristoğli, 139
C

e bint-i Bekir, 622

Cigar Saci Hristofı veled-i Yanni veled-i

asi veled-i Hacı Praşuka, 144

Atmık, 576

kavo veled-i Yorgi, 205

Cirkaku veled-i Hacı Dimitri, 34

stolli, 315

Cirkaku bint-i Petri, 367
Cirkaku veled-i elmerküm Yorgi, 70
Cirkaku veled-i Hacı Yanni, 183
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E

·l,(aku veled-i Hacı Flipu, 546

Ebgeri Maniko, 135

aku veled-i Hacı Mihail, 172, 608, 61 O

Ebgeri veled-i Maniko veled-i Hacı Savio,
457
Ebgeri veled-i Marko, 44

aku veled-i Hristofı, 184

Ebgeri veled-i Toğodosi, 567
Ebgeri veled-i Zino, 30

aku veled-i Mihail, 172, 183, 549

Ednu bint-i Hacı Kani, 608
aku veled-i Şereniko, 334

Ethime bint-i Yanni, 325

aku veled-i Tarşoğli, 6

Efrosini bint-i Hacı Varsanda, 416

aku veled-i Yanni, 588,621

Eleni bint-i elmerküm Papas Andreya, 296
Eleni bint-i Hacı Cirkaku, 614
Eleni bint-i Hacı Hristoğli, 600

aku veled-i Zeyno veled-i Atmık, 483

Eleni bint-i Hacı Yanni veled-i Pedri, 588

ııveled-i Zorzi veled-i Andoni, 627

Eleni bint-i Haralambu, 574
Eleni bint-i Nikola, 57
Eleni bint-i Yanni, 457
anu veled-i Yorgi, 506

Eleni bint-i Yorgi, 624

i veled-i Mikali, 498

Eleniko bint-i Vasili, 365
Eleniko bint-iMihail, 459

ino Hacı Sava, 51 O

Encili veled-i Hacı Antoni, 509

eci Mihaili veled-i Loizi, 499

Encilo bint-i Hacı İstavrinu, 499

itri veled-i Mihaili, 33

Enine ve Berundoyi, 176

itri veled-i Brolombo, 490

Eraklidi Mağuri veled-i Atmik, 236

itri veled-i Hacı Yorgi, 221

Eraklidi veled-i Hristofı, 94

itri veled-i Haralambu, 458

Ergiru bint-i Anzoya, 617

itri veled-i Loizi, 65, 469, 545,

Erinci bint-i İstavrinu, 378
Erini bint-i HacıYorgi, 460

itri veled-i Risaki, 172

Ermeni. milletinden Mardirosi Ağa veled-i

itri veled-i Tervane, 78

Ağub, 458

itri veled-i Yanni, 283

Ermeni milletinden Marviros Ağa veled-i

itri veled-i Yorgi, 219,238,246,400

Ağus, 287

itri veled-i Yorkalli, 193

E

iyo veled-i Yanni, 446

Fallobuya bint-i Haralambu, 172
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Hacı Andreya veled-i Ebgeri Vamada bint

iierine bint-i Yorgagi, 490

i veled-i Mihail, 478

i Cirkaku, 554

idu bint-i Hacı Kani, 608

Hacı Anitu bint-i Hacı Gavrili Atmık, 601
Hacı Antoni veled-i Hacı Hristofı, 136

andire ve İradi ve Olekiye ve Eleni ve

Hacı Antoni veled-i Papas, 389

ve Dino, 330

Hacı Antoni veled-i Sava, 284

veled-i Hacı Yorgi, 499
veled-i Ebgeri, 547

Hacı Antoni veled-i Yanni Dimitri, 213

veled-i Hacı Petro, 484

Hacı Antoni veled-i Yorgi, 78

veled-i Lavhimi, 541

Hacı Antoni Yakumi, 321
Hacı Aşahi veled-i Cirkaku, 306

u veled-i Mandi, 499
1.1

Hacı AvamodluPanayi, 19

veled-i Toğli, 572

Hacı Birôkoli veled-i Papa Nikola veled-i

çizko veled-i Hacı Cirkaku, 31 O
Yorgi

veled-i

Hacı

Atmık, 670

Hristofı

Hacı Brokoli, 78

140

Hacı Brolmo veled-i Hacı Mihaili, 499
Hacı Cirkaku veled-i Hacı Pavli, 514

u bint-i Gavrili veled-i Atmık, 655

Hacı Cirkaku veled-i Hacı Yorgi, 399

veled-i Yandaridi, 144

Hacı Dimitri Papa Nikola Hacı, 670
Hacı Dimitri veled-i Hristodya, 88
Hacı Dimitri veled-i Hristoğlu, 147

ku veled-i Papa Yorgi, 508

Hacı Dimitri veled-i Komi, 140

ııveled-i Yanni, 390

Hacı Ebgeri veled-i Hacı Mihail, 19
Hacı Ebgeri veled-i Kostantino, 437

bint-i Hacı Savlo, 245
Adna bint-i Mihail, 428

Hacı Eleni bint-i Hacı Nikola, 404

Eleni bint-i Yorgi Atmık, 385

Hacı Eleni bint-i Yorgi veled-i Atmık, 405

Eleni bint-i Zorzi, 346

Hacı Esbelyanu veled-i Nadar, 457

Ergeri bint-i Komi, 45

Hacı Etina bint-i Loizi, 301

Hadisne bint-i Yanni, 470

Hacı Fallehad veled-i Yoni, 499

Maryo bint-i Sava, 410

Hacı Flipu veled-i Yorgi, 132

Yasifı, 116

Hacı Fodisiye veled-i Hacı Sava veled-i

Abostuk veled-i Yanni, 120

Yorgi, 617
Hacı Gavrili veled-i Hacı Hristoğli, 473

veled-i Hacı Panai veled-i

Hacı Gavrili veled-i Mihail, 484
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Giryaku veled-i Yanni veled-i Atos,

Hacı İstilyanu bint-i Hacı Dimitri veled-i
Atmık, 518

Haralambu veled-i Antoni, 12

Hacı İstilyanu veled-i Hristofı veled-i

t Haralambu veled-i Hacı Lavihli, 606

Yanni, 499

ı. Haralambu veled-i Hacı Flipu, 145,

Hacı İstiyanu veled-i Kostanti, 48
Hacı Kakulli veled-i Yanni, 485

·. Haralambu veled-i Hacı Hristofı, 31 O

Hacı Kiryaku, 186

Haralambu veled-i Hacı Yakumi, 477

Hacı Konomu veled-i İstavrinu, 539

Haralambu veled-i Loizu, 223

Hacı Konomu, 65

Haralambu veled-i Nikola, 166, 167

Hacı Konstanti veled-i Yakumi, 33

Haralambu veled-i Papas Mihail, 380

Hacı Kostanti veled-i Hacı Cirkaku, 140

Haralambu veled-i Toğolu, 301

Hacı Kostanti veled-i Hacı Sava, 29

Haralambu, 13, 140

Hacı Kostanti veled-i Hacı Yakumi, 76

Hristo veled-i Hacı Yorgi , 336

Hacı Kostanti veled-i Kakulli, 567

Hristofı , 293

Hacı Kostanti veled-i Loizi, 17, 72

Hristofı bint-i Papa Savlo, 210

Hacı Kostanti veled-i Pavli, 529

Hristofı veled-i Hacı Andoni, 567

Hacı Kostanti veled-i Sava, 436

Hristofı veled-i Hacı Hristoğli, 148

Hacı Kostanti veled-i Yakumi, 372

Hristofı veled-i Hacı Loizi, 683

Hacı Kostanti veled-i Yanni, 457

Hristofı veled-i Hacı Pavli, 572

Hacı Kostanti veled-i Yasumi, 465

Hristofı veled-i Nikola, 354

Hacı Kostanti veled-i Yorgi, 173

ı Hristofı veled-i Yorgi, 39, 336

Hacı Kostanti, 17, 28

Hristofı, 248

Hacı Lazari veled-i elmerküm Hacı Vasili,

Hristoğli veled-i Atos, 428
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ı Hristoğli veled-i Hacı Mihail, 508

Hacı Lazari, 85

ıHristoğli veled-i Hacı Pavli, 705

Hacı Lino bint-i Papa Vasili, 416

ı Hristoğli veled-i Zino, 467

Hacı Loizi veled-i Barkani, 513

ı Hristoni veled-i Hacı Mihail veled-i

Hacı Loizi veled-i Hacı Mihail, 367, 397
Hacı Loizi veled-i Mihail, 325

ı İbliya veled-i Zino, 404

Hacı Loizi veled-i Nikolaci, 486

cı İstavrinu veled-i İstas, 94

Hacı Loizi veled-i Yorgi, 91

cı İstavrinu veled-i Hacı Hristoğli, 499

Hacı Loizu veled-i Mihail veled-i Toma,

cı İstavrinu veled-i Hacı Kostantino,

45
Hacı Luka veled-i Hristofı, 229
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cı Mahraşir veled-i Cirkaku, 14

Hacı Nikola Yanni, 430

.cı Mama veled-i Papa Yanni, 499

Hacı Nikolaci veled-i Papa Cirkaku, 175

ı Marti ve bint-i Nikola, 481

Hacı Ohtori veled-i Yorgi, 91

ı Mihail ve Ebgeri, 209

Hacı Orayimi veled-i Andoni veled-i Loizi,

ı Mihail veled-i Antoni, 131
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ı Mihail veled-i Cirkaku, 608, 609

Hacı Pana-i veled-i Pedri, 173

ı Mihail veled-i Ebgeri, 191

Hacı Panali veled-i Yanni, 39

ı Mihail veled-i Hacı Lavihli, 604

Hacı Papa Nikola veled-i Mihail, 127

ı Mihail veled-i Hacı Lavili, 570

Hacı Papas Makriyos veled-i Atam, 499

ı Mihail veled-i Hacı Yanni, 419

Hacı Pavli veled-i Loizi, 397

I

Mihail veled-i Hacı Yorgi, 176

Hacı Pedriki veled-i Pandazi, 348

Mihail veled-i Katri, 457

Hacı Petri veled-i Cirkaku veled-i Atmik,

Mihail veled-i Nikola, 382

109
Hacı Petri veled-i Papas Nikola veled-i

ı Mihail veled-i Yakumi veled-i Atmık,

Atam ve Nikola veled-i Banayut veled-i
Mihail veled-i Yakumi, 145

Hristofı, 499

Mihail veled-i Yanni, 210, 242, 305,

Hacı Petro ve Dimitri ve Hacı Loizu ve
Hacı Praşuka, 68

Mihail veled-i Yorgi, 117, 120

Hacı Praşuka veled-i Hacı İstavrinu, 523

Mihaili Hacı Loizu, 60

Hacı Praşuka veled-i Loizi, 516

Mihaili veled-i Borodu, 30

Hacı Praşuka veled-i Papas Pavlo, 397

Mihaili veled-i Yanni, 32

Hacı Praşuka veled-i Pavlo, 400

Nikola Hacı Yanni, 705

Hacı Praşuka veled-i Yorgi, 5

Nikola Toğoli veled-i Teğotri, 275

Hacı Praşuka, 6

Nikola veled-i Dimitri, 467

Hacı Praşuku bint-i Hacı Ahtori, 682

Nikola veled-i Hacı Gavrili veled-i

Hacı Raşofe bint-i Salemo, 449
Hacı Riko veled-i Yanni, 127

la Vasili veled-i Tumno veled-i Loizi,

Hacı Sava veled-i Soyoni, 484
ıNikola veled-i Hacı Yanni, 753

Hacı Sava veled-i Yorgi, 19

Nikola veled-i Haralambu, 484

Hacı Sava Papa Yorgi, 218

Nikola veled-i Hristoğli

Hacı Sava veled-i Andoni, 666

Nikola veled-i Milyon, 395

Hacı Sava veled-i Hristoğlu, 133

Nikola veled-i Papa Dimitri, 51

Hacı Sava veled-i Kostanti, 542
Hacı Sava veled-i Nikola, 151

ıNikola veled-i Tomas, 508
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[acı Sava veled-i Sava, 282
lacı Sava veled-i Simo, 277
Jacı Sava veled-i Yorgi, 29, 93, 659
{acı Semiyo veled-i Altamo, 283
;lacı Şallo bint-i Papa Havluma, 340

Hacı Yakomu veled-i Mihail, 120
Hacı Yakumi veled-i Hacı Mihail, 117
Hacı Yanni Hristoğli veled-i Hacı Hristofı
veled-i Yorgi, 336
Hacı Yanni ve Hacı Kostanti, 39
Hacı Yanni veled-i Ergiru veled-i Atmık,

!Jacı Teğori, 327
fül'acı Tina bint-i Loizi, 488

lacı Toğli veled-i Andoni Çari, 706

ıacı Toğli veled-i Antoni veled-i Çari, 701
".cı Toğli veled-i Antoni, 300
acı Toğli veled-i Hacı Hristofı, 424

ücı Toğli veled-i Hacı Zino, 326
acı Toğli veled-i Loizi, 220
acı Toğli veled-i Nikola, 430
acı Toğli veled-i Papa Yorgi, 391,394
cı Toğli veled-i Yorgi, 286,474
cı Toğli veled-i Zino, 404
cı Toğohori veled-i İstavrinu, 485

cı Toğori veled-i Hacı Sava, 474
cı Toğori veled-i Konstanti, 136,567

633
Hacı

Yanni

veled-i Fransizko

veled-i

Ağamu, 682
Hacı Yanni veled-i Hacı Antoni veled-i
Atmık, 439
Hacı Yanni veled-i Hristofı, 684
Hacı Yanni veled-i Hristoğli, 240
Hacı Yanni veled-i Komi, 215
Hacı Yanni veled-i Papa Yorgi 226
Hacı Yanni veled-i Papa Yorgi veled-i
Atmık, 583
Hacı Yanni veled-i Riyonamasi, 572
Hacı Yasifı veled-i Bafı, 115
Hacı Yasumi veled-i Yanni veled-i Atmuk,
162

Toğri veled-i Hacı Yorgi, 87

Hacı Yavli veled-i Luka, 277

Toma veled-i Ebgeru, 609

Hacı Yorgaci veled-i Sava veled-i Atos,

Toma veled-i Hacı Ebgeru, 608

240

uht-ı merküme-i Toti, 114

Hacı Yorgi veled-i Ebgeri, 399

ıVarmadaveled-i Zorzi, 142

Hacı Yorgi veled-i Hacı Cari, 543

ı V arnava veled-i Hacı Nikola veled-i

Hacı Yorgi veled-i Hacı Cirkaku, 448
ık, 406
Hacı Yorgi veled-i Hacı Ebgeri, 365

ıVarnava veled-i Hacı Nikola veled-i

Hacı Yorgi veled-i Hacı istavrinu, 523
Hacı Yorgi veled-i Hacı Loizi, 553

Vamava veled-i Hacı Petro, 751

Hacı Yorgi veled-i

Varya bint-i Hacı Sava, 411

Hacı Loizu veled-i

Adosa, 68

Vasili veled-i Antoni, 334

Hacı Yorgi veled-i Hacı Tekfori, 230

Vasilli veled-i Mihail, 84, 85

Hacı Yorgi veled-i Hacı veled-i Ebgeri, 86

ı-veled-i Pendazi, 347
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ı Yergi veled-i Hristoğli, 90

Hisse-i ah-ı elmerküm Papas Hristoğli, 332

ıYorgi veled-i Karya Kotası, 637

Hisse-i bint-i kebire-i merküme Kanu, 332

1 Yorgi veled-i Kostanti, 1 1 O

Hisse-i bint-i kebire-i merküme Arkadi,

ı Yorgi veled-i Loizi, 542

332

ıYorgi veled-i Luka, 485

Hisse-i bint-i kebire-i merküme Bolikan,

ı. Yorgi veled-i Mihail, 372

332

r Yorgi veled-i Nerokolli, 248

Hisse-i bint-i kebire-i merküme Eleni, 332

t Yorgi veled-i Papa Hristoğli veled-i

Hisse-i bint-i kebire-i merküme Kasandire,

ık, 532

332

rYorgi veled-i Papa Yakumi, 44

Hisse-i bint-i kebire-i merküme Odokya,

ıYorgi, 354

332

r Zaidi veled-i Cirkaku, 592

Hisse-i bint-i kebire-i merküme Yanni, 332

abu veled-i el-merkum Hacı Loi, 60

Hisse-i bint-i kebire-i merküme Zetuya,

lambu veled-i Hacı Ergiri, 182

332

lambu Hacı Kostanti, 538

Hisse-i uht-ı elmerküme Hristina, 3 32

lambu ve Ebgeri veled-i Yorgi, 324

Hisse-i uht-ı elmerküme Sağu, 332

lambu veled-i Cirkaku, 299

Hristallo bint-i Papa Yanni , 446

lambu veled-i Ergiru, 172

Hristino bint-i Banaku, 499

lam.buveled-i Hacı Dimitri, 178

Hristino bint-i Hacı Sava, 520

lambu veled-i Hacı Ergiru, 235

Hristo ve Eleni, 525

lambu veled-i Hacı Gavrili, 481

Hristo veled-i Haralambu, 417

alambu veled-i Hacı Mihail, 65, 299,

Hristofı ve Hacı Mihail ve Cirkaku, 28

;471

Hristofı ve Hacı Mihail, 28
Hristofı veled-i Cirkaku, 513

lambu veled-i Hacı Praşuka, 523

Hristofı veled-i Dimitri, 321, 449

alam.buveled-i Hacı Raso, 340

Hristofı veled-i Hacı Kani Hacı Mihail

Iambu veled-i Hristofı, 31 O, 684
alambu veled-i Hristoğli, 606

veled-i Cirkaku, 27

alambu veled-i Loizi, 525

Hristofı veled-i Hacı Kani, 608, 609

alam.buveled-i Mihail, 85

Hristofı veled-i Hacı Loizi, 506

lambu veled-i Zifo, 583

Hristofı veled-i Hacı Yanni, 442
Hristofı veled-i Hacı Yorgi, 195

ınoci Yorgagi, 320

Hristofı veled-i Hristoğli, 449

isinto bint-i Toğori veled-i Atmık, 570

Hristofı veled-i İstavrinu, 499

aca Mihail Ağa veled-i Tasri, 198

Hristofı veled-i Nikola , 433
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tefi veled-i Petri, 345

İstadrino veled-i Dimitri, 326

tofi veled-i Yak:umi, 26

İstanri veled-i Hristofı, 238

tofı veled-i Yorgi, 457

İstavrinu Sava, 461

toğli veled-i Antoni, 140

İstavrinu veled-i A'vrişimi, 499

toğli veled-i Barodi ve Hacı Yanni ve

İstinyo bint-i Hristoğli, 403

tanti veled-i Yorgi, 90

K

toğli veled-i Hacı Hristofı Loizi veled

Kaderina bint-i Erkiru, 588

cı Mihail, 272

Kadrine bint-i Yasifı veled-i Atos, 233

toğli veled-i Hacı Yanni, 490

Kak:ulli veled-i Hacı Avrişimi, 15

toğli veled-i Hacı, 508

Kak:ulli veled-i Hacı Yorgi, 217, 392

toğli veled-i Ligobadi, 338

Kak:ulli veled-i Safiri, 606

toğli veled-i Loizi, 273

Kak:ulli, 315

toğli veled-i Lukayidi, 484

Kalolı veled-i Cirkaku, 164

toğli veled-i Mihaili, 499

Kalomire bint-i Hacı Raşufa, 83
Kani veled-i Hacı Yorgi veled-i Atmık,

stoğli veled-i Nikola, 475
toğli veled-i Papa Ta.kani, 606
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toğli veled-i Savri, 338

Karaniku bint-i Hacı Yanni, 3 8
Karapet Bezirgan veled-i Melek, 44
Karina bint-i Bayas, 567
Kasab Antoni veled-i Hacı Zaharya, 464

toğliveled-i

Kiracı Karyeli Çoban Luka, 737

Yarkozi, 356

toğli veled-i Yavridi, 338

Kirbağo veled-i Toğli, 574

toğlo veled-i Luka, 484

Kiryaku veled-i Mihail, 235

toğlo veled-i Papa, 85

Kiryak:u veled-i Pandalidi, 539

tollu bint-i Hacı Hristoğlu, 115

Kiryak:u veled-i Yanni Şevnu, 499
Konstanti veled-i Koruşi, 31 O

topi bint-i Hacı Antoni , 63

Kontanti veled-i Hacı Toğli, 321

alini bint-i Loizi, 278

Kostanti veled-i Hacı Hristofı, 47
Kostanti Birko Papa, 245
Kostanti veled-i Abostrol, 137

bint-i Yorgi, 592

Kostanti veled-i Dimitri, 683
Kostanti veled-i elmerküm Hacı Sava, 282

bint-i Yorgi, 592

Kostanti veled-i Hacı Loizi, 549
Kostanti veled-i Hacı Yanni, 279,321

i bint-i Hacı Antoni, 41
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rtanti veled-i Kakulli, 136
stanti veled-i Nikola, 268
stanti veled-i Pedri, 477
stanti veled-i Teğodosi, 539
stanti veled-i Toma, 195
stanti veled-i Yorgi, 592
stantino Kavraya, 492
ıstantino veled-i el merkum Hacı Sava,

Loizi veled-i Komi, 397
Loizi veled-i Kozilli, 485
Loizi veled-i Nikola, 546
Loizi veled-i Petri, 367
Loizi veled-i Yak.omu veled-i Atmık, 723
Loizi veled-i Yorgi, 547
Loizu veled-i Papa

Petri veled-i Hacı

Loizu, 41
Lorinzo bint-i Hacı Antoni, 419

, 29
ıstantino veled-i Haridis, 492
isti veled-i Andoni, 148

osti veled-i Hristoğlu, 178

Luka veled-i Androniko, 477
Luka veled-i Hristoğli, 405
Luka veled-i Mitaliz, 137
Luka veled-i Papas Hristoğlu, 385

ızari ve Petri, 541

ızari veled-i Atam, 499

azari veledi Hristoğli, 499
azari veled-i Pedri, 201
efkoşalı Yorgagi veled-i İstasi, 287

Luka veled-i Yanni, 484
Luka veled-i Yorgi, 347

M
Mal-ı Sandık Emini Marko Antoni Efendi
veled-i Haralambu, 286
Maniko veled-i Atmık, 456

bint-i Hacı Yorgi, 115

Mari veled-i Yanni, 6

mu:swıuı:u.ı İstinyo, 388

Mariku bint-i İstavrinu, 638

veled-i İstasi, 334

Mariku veled-i Andreya, 606

bint-i Korbiyo, 416

Mariniko bint-i Torolli, 232

bint-i Hacı Antoni, 288

Marino bint-i İstavrinu veled-i Atos, 221

bint-i Hacı Nikola, 704, 753

Mariya bint-i Sağri, 453

bint-i Koryo, 406

Mariyo bin Hritoğli, 724

bint-i Pavli , 530

Mariyo bint-i Cirkaku veled-i Atmuk, 159

bint-i Yanni, 312

Mariyo bint-i Loizi ve validesi Yasome

veled-i Petro veled-i Atmık, 525

İbnetihu Sava, 532

Teğodoro veled-i Yanni, 289

Mariyo bint-i Pirdobabda, 157

veled-i Atos, 264

Mariyo bint-i Yanni, 264

veled-i Cirkaku veled-i Atım, 264

Marko Ağa, 12, 14, 67

veled-i Dimitri, 147

Marko Antoni Efendi Ağa, 287

veled-i Hacı Nikola, 181

Marko Antoni Efendi, 286

Hacı Yorgi, 459
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Mihail veled-i el merkum Hacı Luka, 229
arko bint-i Mihaili, 71

Mihail veled-i Hacı Haralambu, 205

arko ve bint-i Yanni, 483

Mihail veled-i Hacı Hristofı, 390

arko veled-i Dimitri, 273

Mihail veled-i Hacı Loizi, 235, 272

arko veled-i Hacı Mihail, 28

Mihail veled-i Hacı Nikola, 326

arkolli Sucu Andoni , 711

Mihail veled-i Hacı Petri, 530

aronika bint-i Papas Pavlo, 53, 56

Mihail veled-i Hacı Toma, 354

aronit milletinden Papas Yubos veled-i

Mihail veled-i Hacı Yanni, 466, 467, 475,
573

diha veled-i Andreya, 504
arya bint-i Papa Lo izi, 516

Mihail veled-i Haralambu, 178

aryo bin Yorgi, 684

Mihail veled-i Lefomazi, 701

aryo bint-i Toma, 633

Mihail veled-i Loizi, 78, 421

aryo bint-i Hacı İstifani, 275

Mihail veled-i Manoili, 424
Mihail veled-i Papas Anderiya, 296
Mihail veled-i Pedri Atmuk, 143

aryo bint-i Papa Hristoğli, 281

Mihail veled-i Petri, 217

aryo bint-i Sava, 514

Mihail veled-i Praşuka, 159

aryo bint-i Yanni, 571

Mihail veled-i Savlo, 232

aryo ve Katarina ve İstavrino ve Siyadro

Mihail veled-iTeğodosi,

541

Mihail veled-iYanrii, 545

Eleni benat-ı Dimitri veled-i Antoni,

Mihail veled-i Zaharka, 484
Mihail Yaloşima, 637

aryo ve Rugolaco Andreniku, 429

Mihaili veled-i İlyasidi, 484
aykir bint-i İstavrinu veled-i Atos, 219

Mihaili veled-i Lazri, 115

ayu bint-i Cirkaku, 118

Mihaili veled-i Manikuyu, 706

ehmed bin Ahmed 'Abdullah, 622

Milya bint-i Hacı Giryaku, 164

elise bint-i Cirkaku, 75

Moladisyo veled-i Yorgi, 380

erdhoro bint-i Yakumi, 382

N

ihail bint-i Loizi, 459

Nikola Hacı Luka, 600

ihail Hacı Elidla, 338

Nikola Karun veled-i Yanni, 499

ihail Pana veled-i Yorgi, 486

Nikola Toğli veled-i Ayostoli, 565

ihail veled-i Babandali, 523

Nikola veled-i Andoni, 481

ihail veled-i Cirkaku, 386

Nikola veled-i Dimitri, 466

ihail veled-i Dimitri, 657

Nikola veled-i Gavrili, 55, 59
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ikola veled-i Hacı Gavrili, 59

Ohtori veled-i Ebgeri, 127

ikola veled-i Hacı Koli, 225

Omorfalı 'Avrişimi, 499

ikola veled-i Hacı Loizi, 91

Omorfalı Ahturi veled-i İbşoni Tofı, 499

ikola veled-i Hacı Minya, 63

Oranya bint-i Mihail, 283

ikola veled-i Hacı Sava, 15

Orimi veled-i Teğohari, 637

ikola veled-i Hacı Toğli, 56

f

ikola veled-i Hacı Yanni, 752

Panaci veled-i Hacı Hristofı, 345

ikola veled-i Hacı Yorgi, 435

Panaci veled-i Mihail , 305

ikola veled-i Hristofı, 213

Pana-i veled-i Dimitri Zubtadi, 286

ikola veled-i Hristoğli, 475

Panai veled-i Hacı Haralambu, 380

ikola veled-i Mihail Celli, 640

Pana-i veled-i Papas Mihail, 65

ikola veled-i Mihaili, 499, 640

Pana-i veled-i Yanni, 452

ikola veled-i Sodri , 543

Panaki veled-i Zaharyadi, 191

ikola veled-i Sokolli, 547

Panaku veled-i Abuso, 187

ikola veled-i Teğohari, 166

Panaku veled-i Papa Petro, 12,382

kola veled-i Toğli veled-i Atmık, 598

Panaku veled-i Tohorinidi veled-i Hacı
Gavrili, 457

ikola veled-i Toğli, 462, 463

Panaku veled-i Zaharyadi, 356,484
Panani veled-i Brodo Papa, 684

ikola veled-i Yelononda veledi Mihaili,

Panayi veled-i Hacı Loizi, 549
ikola veled-i Yorgi, 201, 655

Papa Haralambu veled-i Papa Filipu, 85

'kola veled-i Zaharyadi, 209

Papa Hristoğli veled-i Komo, 200
Papa Hristoğli veled-i Mihail, 289

ikolaci Hristoğli veled-i Ebgeri, 499

Papa Loizu veled-i Zino, 392

kolaci veled-i Hacı Yorgi, 197

Papa veled-i Hacı Nikola, 93

ikolaci veled-i Kosti, 164

PapaYakıımi veled-i Petri, 112
PapaYani veled-i Marika, 200
Papa Yani veled-i Yorgi, 230

olaci veled-i Teğoharidi, 386

PapaYorgi veled-i Hacı Vasili, 47

olaci veled-i Yorgi, 460

Papa Yorgi veled-i Papa Dimitri, 213
Papa Yorgi veled-i Papa Nikola veled-i
Atos, 272

Marine

el merkum

Papa Yorgi veled-i Yakoğu, 115

Hacı

Papas Nikola veled-i Papa Nikola, 48

i, 215
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ıpas Françisko veled-i Cirkaku, 403

Praşkava bint-i Hacı Antoni, 479

ıpas Hacı Kanavaşa Dirityo, 14

Praşuka bint-i Ladi, 295

ıpas Hristoğli veled-i Hacı Yorgi, 336

Praşuka bint-i Yanni, 640

ıpas Hristoğlu veled-i Hacı Andreniku,

Praşuka bint-i Yorgi, 372, 583
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Praşuka veled-i Yanni, 11 O

apas Kostanti veled-i Katrir, 132

Praşuka veled-i Yorgi, 93

apas Lisaryo veled-i Yorgi, 574

Prokolu veled-i Dimitri, 97

Marko veled-i İstavrinu veled-i

R

410,411

Reşal veled-i Can Antoni, 189

veled-i Hacı Hristofı, 238

Risino bint-i Hacı Hristoğli, 154

Nikola veled-i Hacı Yorgi, 506

Rismo veled-i Hacı Vaznava, 499

Nikola, 64

Ristiyo bint-i Haralambu, 458

Pavlo veled-i Mihail, 421,423

Rum Mümeyyiz-i A'zadan

Sava veled-i Papas Petro, 269

Ağa, 287

Yanni veled-i Berlo Papas, 390

~

Yanni veled-i Papas Mihail, 449

Sava Hacı Pedri, 290

Yanni veled-i Papas Yorgi, 508

Sava veled-i Aşavrito, 14

Yorgi veled-i Hacı Vasili, 506

Sava veled-i Hacı Nikola, 132

Yorgi veled-i Papas Dimitri, 390

Sava veled-i Papa Sava, 490

veled-i Anastasi, 499

Sava veled-i Teğori veled-i Nikola, 520

veled-i Mihail, 454

Sava veled-i Toğli, 277

veled-i Mihail, 201

Savaca Mihail veled-i Nasri, 567

veled-i Yorgi, 325

Savağli Teğodri, 175

Yakomunu

karyeli Cirkaku veled-i Loizi, 314

Savio veled-i Hacı Hristoğli, 499

ve Yanni ve Aşilya, 41

Savo veled-i Antoni, 248

veled-i Sava, 544

Savva veled-i Vasili, 83

veled-i Cirkaku, 181, 554

Seri karyeli ve Dimitri veled-i Loizi, 314

veled-i Nikola, 572

Sofa Afhime bint-i Yorgi, 462

veled-i Papa Giryaku, 391,393

Sofya bint-i Sotu, 719

veled-i Papa Hristoğli, 200

Solmo veled-i Papa Yorgi, 340

veled-i Papa Yorgi, 284

Somolo veled-i Petri, 630

veled-i Yanni Cirkaku veled-i Hacı

T

!ıbi>ıı'-vıu.,

Tallo bin Yorgi veled-i Sarafı, 684
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Tallo bin-i Hacı Sava, 22

veled-i Kostanti, 78
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lo bint-i Hacı Dimitri, 147

Toğli veled-i Savlo, 232

Ho bint-i Hacı Hristoğli, 619

Toğli veled-i Tako, 201, 419

Ho bint-i Hacı Sava, 112,281

Toğli veled-i Yanni Petro, 455

Ho bint-i Hacı Tekfur, 267

Toğli veled-i Yanni, 306

lo bint-i Hacı Yorgi , 293

Toğli veled-i Yasumi Sava, 274
Toğli veled-i Yorgi Fenari, 499

Ho bint-i Nikola, 614, 655

Toğodoro veled-i Hacı Kiryaku, 356

lo bint-i Yorgi, 193

Toğodoro veled-i Hacı Konomu, 510

Ho ve İyino ve İstilyani Sodro, 552

Toğodosi bint-i Hacı Yorgi, 288

ğo bint-i Mihail ve Papas merkum Yorgi,

Toğohari veled-i Hacı Yanni, 55, 59
Toğori veled-i Hacı Yofi, 474
Toğori veled-i Haralambu, 488
Tokalli veled-i Nikola, 53

ğodri veled-i elmerkfun Kostanti, 175

Tokohani veled-i Sava, 21

ğohari veled-i Hacı, 22

Toma ve Banayut ve Giryaku evladı Hacı
İstilyanu, 499
Toma veled-i Loizi, 397

fi veled-i Loizi, 490

Toma veled-i Yorgi, 346

fi veled-i Oraşimi, 41

Tomaziıveled-iYanni, 569

fi veled-i Yorgi, 399

Toti Kadın, 265

ğine bint-i Babası Pedri, 600

Totika Tutu Kadın bint-i Yusuf, 368
Tücar Hristoğli veled-i Sori, 67
Tüccar Hacı Teğohari veled-i Hacı, 49

ğli veled-i Dimitri, 481

Tüccar Hristoğli veled-i Sori, 492

ğli veled-i Ebgeri, 452

Tüccar Panaku veled-i Oroklidi, 356

ğli veled-i Hacı Alosi, 179

Tüccar Panaku veled-i Zaharyadi, 336

ğli veled-i Hacı Avraşimi, 316

V

veled-i Hacı Haralambu, 1 O

Varna veled-i Hacı Nikola veled-i Flipu,

ğli veled-i Hacı Loizi, 549
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ğli veled-i Lamarito, 543

Vamamo veled-i Loizi, 545

oğli veled-i Marko, 295

V arsada ve Yorgi, 312

ğli veled-i Nikola, 57,419

Vasili veled-i Flipu veled-i Atmık, 412,

oğli veled-i Papa Pedro, 316

414

ğli veled-i Papas Pedri, 54, 58

Vasili veled-i Hacı Ağamu, 242
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asili veled-i Hacı Antoni, 92

Yanni veled-i Mihail, 56,59, 510

asili veled-i Hacı Hristoğli, 161

Yanni veled-i Papas Yorgi, 395

asili veled-i Hacı Mihail, 508

Yanni veled-i Pavli veled-i Atmık, 614

asili veled-i Hacı Teğokan, 522

Yanni veled-i Tomazi, 535

asili veled-i Hacı Yanni, 267, 572, 705

Yanni veled-i Vasili, 314

asili veled-i Teko, 210

Yanni veled-i Veşya, 273

asili veled-i Yanni, 685

Yasifı bin veled-i Hristoğli veled-i Atmık,

asilo bint-i Cirkaku, 386

624

asilo veled-i Yorgi, 78

Yasumi veled-i Hacı Antoni, 44

asilyo bint-i Hacı Mihail, 468

Yeri karye Ii Papuri Yorgi, 71 O
Yimo veled-i Hacı Gavrili, 30

akimi veled-i Yanni, 49

Yonmo Petro Modito, 748

akomonu Ağa, 12, 14, 23, 67

Yorgaci veled-i Nikola, 542

akomu veled-i Dimitri, 724

Yorgagi veled-i Hacı Brodo Papa Adnasi,

akumi veled-i Yafı, 11

499

akumi veled-i Yanni, 630

Yorgagi veled-i Tercüman Fransız, 498

akumi veled-i Yasifı, 11

Yorgi veled-i Brodu Papa, 30, 32, 39,

ani veled-i Yorgi Diger Yorgi, 552

Yorgi Hacı Kostanti, 750

anni Hristofı veled-i Brodo, 499

Yorgi Papas Simyo veled-i Atos, 330

anni veled-i Ağamu, 215

Yorgi Sava Petro Evlaku, 499

anni veled-i Beno, 475

Yorgi veled-i Cirkaku, 133, 203, 475

anni veled-i Dimitri, 400

Yorgi veled-i Dimitri, 164

anni veled-i Hacı Avrişimi, 15

Yorgi veled-i Ebgeri, 85, 324

anni veled-i Hacı Hristofı, 279

Yorgi veled-i elmerküm Hacı Hristofı, 133

anni veled-i Hacı İstasi, 238

Yorgi veled-i Hacı Cirkaku, 395, 608

anni veled-i Hacı Kostanti, 469

Yorgi veled-i Hacı Fellahidi, 499

anni veled-i Hacı Nikola, 630

Yorgi veled-i Hacı İstifani, 269

anni veled-i Hacı, 44 7

Yorgi veled-i Hacı Kostanti, 516

anni veled-i Haralambu, 470,471

Yorgi veled-i Hacı Loizi, 546

anni veled-i Hristofı, 484, 499, 508

Yorgi veled-i Hacı Mihail, 120, 327, 499,

Yanni veled-i Hristoğli, 380

600

anni veled-i Kara Antoni, 70

Yorgi veled-i Hacı Nikola, 51

anni veled-i Kasabi, 640

Yorgi veled-i Hacı Pedri, 354

Yanni veled-i Kostanti, 454

Yorgi veled-i Hacı Tefdi, 38
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orgi veled-i Hacı Zorzi, 473
orgi veled-i Haralambu, 72
orgi veled-i Hristofı, 451
orgi veled-i İbraşimi, 477
ergi veled-i Kolo, 325
orgi veled-i Kostanti, 546
orgi veled-i Manuel, 473
orgi veled-i Nikola, 554
orgi veled-i Papas Siçyo veled-i Atmuk,

orgi veled-i Pavli, 472
orgi veled-i Saraka, 684
ergi veled-i Sava, 508
orgi veled-i Sillo, 19
orgi veled-i Toğli, 11
orgi veled-i Tomoyadi Yanni, 139
orgi veled-i Vasili, 183
orgi veled-i Yasifı, 461
orgi veled-i Yorgi, 70
orgo veled-i Yasumi, 274
rkalli veled-i Anastasi, 194
orko veled-i Haralambu, 442
Devleti

vekalet-i

tercümanı

ikolaci veled-i Tohari, 483

aharka veled-i Hacı Nikola, 112
aharka veled-i Hacı Yanni, 630
ino bint-i merkfun Dimitri, 65
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SÖZLÜK

para getiren mülk ev, dükkan, tarla, bağ, bostan gibi
bağ, bağlama, sözleşme, kararlaştırma, nikah
ilgi, ilişki
çok bilgin
çıplak, hür, -sız
on
bayraklar, sancaklar, kabile başkanları has isimler
organlar, üyeler
kardeş, dost
halk
ükabz

kendine mal etme, istimlak
aşağıda zikredilen, aşağıda sözü geçen

layık, uygun, elverişli
kıymet, bedel, değer
her; her bir, her biri
kızlar
er- minval-i meşruh

açıklandığı, anlatıldığı üzere

er- minval-i muharrer

yazıldığı üzere
şeriat yolunda olarak
olduğı gibi, olarak
aşağıda olduğı gibi
tafsilatlı, teferruatlı olarak
satma, satış, satılma, satınalma
mirasçılar arasında
ile, için
sız, maz
garezsiz bir surette

793

muvacehe

yüz yüze yüzleştirerek
vekalet ederek
vasiyet ile ·
tasdik ile, tasdik ederek
satın alarak

bir yere toplamak suretiyle
cemiyete ait, cemiyetle ilgili

Cemazi-yel-evvel

kameri ayların beşincisi

Cemazi-yel- ahir

kameri ayların altıncısı
cümle, hep, bütün
delirme, çıldırma, delilik

şikayetçi olarak mahkemeye başvurma
dövme, vurma
borç veren, alacaklı
verme; ortadan kaldırma
kere, kez, yol
tellallık parası
iç, içeri, dahil
borç
borçlar
mahkem~ye başvurmalar, müdafaa edilen, fikirler, meslekler,

baba, ata
borç veya borç gibi olan herhangi bir şeyi ödeme, yerine getirme
daha, en mühim
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1-yevm

bugün, bugünkü günde, hala, henüz, şimdi
bin

lak

ev, tarla, bağ, bağçe, vesaire gibi sahip olunan mal ve mülk

vfil

mülkler, para ile alınan şeyler

samı

namlar, adlar

sbab

vasıtalar, lazımalar

ster

katır

şcar

ağaçlar

côr-ı müsmire
vvel

meyva ağaçları
önce, ilk, birinci, ihtida, başlangıç

vazgeçmiş, çekilmiş
Allah'ın emri, lazım, borç, vazife, mirasçılardan herbirine düşen
evkanı

üstte olan

1

fiat

i-1- hakika

hakikatte, hakikaten, gerçekten, doğrusu
zevce
satına, satım, satış

alışverişte, hile, aldatma, yalancılık
lle-i vakf

vakıftan gelen·galle(ğelir)

ayr

ayrı, başka, -sız; değil

ayr-ı menkul

nakli, taşınması mümkün olmayan

ayr-ı müsmire

verımsız

üzeran

geçıcı, geçen

üzeşte

geçmış
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kazına, kazılma
beşinci
buğday
yarıp yırtma, yırtılma, su akacak yarık, ark
husula gelen, husul bulan, peyda olan, olan, çıkan üreyen,
biten
herhangi bir işten husule gelen şeyler, fayda, irat, varidat, gelir,

bir işi veya bir şeyi başka birine bırakma
ıçeren
bulunanlar (bir yerde)
saklama
bağışlama, bağış
erkek eşek
ırsıye

ana babadan geçen hisse (pay)

şayi'a

hissedarların, ayrılmamış, bölünmemiş maldaki hisseleri
son, nihayet, bitme, tükenme
sınırlar, uçlar, bucaklar
bakım, iş, şekil, yol, konu
hazır bulunma

resmi daireye verilmek üzere muhtarlık veya bir daire tarafından
durumunu belirtmek için hazırlanmış tasdikli vesika, belge
yırmı
bildirme, bildirilme, anlatma, bir da'vanın, mahkemece nasıl bir
ıvıtrn.n..\.UH

ve karara bağlandığını gösteren resmi vesika
verme, verilme; ödeme
temize çıkarılma, beraet etme, aklanma

'amm

bütün davalardan, birini temize çıkarma
başlama, başlangıç
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bir işe süratle, çabuklukla başlamak
kiraya verme, verilme, kira parası
akıtma, akıtılma, yapma, yerine getirme, bir işi yürütme
ödeme, yerine getirme
haber verme, bildirme, anlatma
bir memleketten başka bir memlekete mal satma
seçme, seçilme, katlanma
saklamayıp söyleme, dil ile söyleme
borç verme, ödünç verme
bölüşme, paylaşma, hisselere ayırma
erkek olan çift kişiye, onlara
kendi için lüzumlu sayma, birinin tarafını
bir kalabalıktan, bir bütünden tek kişi kalmayacak şekilde

bir yerden başka bir yere geçme, göçme, birinden diğerine
geçme, ölme, babadan kalma miras
gönderme, gönderilme, yollama, salıverme, koyuverme
irsilik, anadan babadan geçerlik
sükut ettirme, susturma
iştira

satın alma, alınma

K
Kabl

ön, önce, öndeki, evvel, evvelki

Kabz

el ile tutma

Kain

mevcut olan, bulunan

Kamilen

noksansız, tam olarak, hep, bütün,

Kassam
varisler, mirasçılar arasında mirası taksim eden ve küçüklerin
hakkını koruyan şeriat memuru
Kayyüm

mütevelli

Kaza
K.ebır

kaymakamlık, ilçe
yaşca büyük, yaşlı, çocukluktan çıkmış genç

Kelam

söz, lakırdı

(ema yenbagi

icabettiği gibi, uygun şekilde
797

Kemal

olgunluk, yetkinlik, tamlık, eksiksizlik

Ke san

kimseler, kişiler, insanlar

Ketb

yazma

Keyfe ma yeşa

nasıl isterse, istediği gibi

Kezalik

keza, bu; bu da öyle

Kıbe'l-i şer'-i şeriften

şeriat tarafından

Kısten

taksit

Kıt'a

parça, bölük

Kim esne

kimseler

Kisve

elbise, hususi kıyafet, bir kimsenin veya bir şeyin dış görünüşü

Kürsü

oturulacak yüksekçe yer, taht, makam, hükümet merkezi

L

Lazım

gerek

Lede

sırasında, yapıldığı zaman

Levazım

lazım olan şeyler

Ii- eb

babatarafındanbaba yoluyla

Li- ebeveyn

baba ve ana tarafından,.ana baba yoluyla

Li-ümm

ana bir kardeş

Ii-eel

-den dolayı; için, maksadıyla

Liva

mülki-idarede kaza ile vilayet arasında bir derece, sancak

M

Ma'ada

-den başka

Ma'kO.d

akdolunmuş, bağlanmış, bağlı, düğümlü

Ma'Iüm

bilinen, belli,

Ma'rifet

herkesin yapamadığı ustalık; her şeyde görülmeyen, hususiyet,

ustalıkla yapılmış olan şey, bilme, biliş

Ma'rüf

herkesçe bilinen, tanınmış, belli

Mağrus

dikilmiş, dikili

Mah

ay, senenin on ikide bir kısmı
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Mahdud

sınırlanmış, sınırlı, belirli, hudut ve sınırlarının tayini kabil olan

akar, mal, mülk
Mahrı'.lsa

büyük şehir

Mahzar

huzur yeri, bir kimsenin önü

Ma-i cari

akar su

~aktül

katledilmiş, vurulmuş, öldürülmüş (kimse)

Masarif

harcanan paralar, harcamalar, giderler

Masun

saklanmış, sıyanet olunmuş, korunmuş, korunan, salim, sağlam

Matbu'

tab'olunmuş, basılmış (kitap, gazete)

Ma-vaka'

vuku bulmuş olup geçmiş

Me baliğ

paralar

Mebi'

satılmış şey

Meblağ

para, akçe

Memhür

mühürlenmiş, mühürlü

Memlü

doldurulmuş, dolu

Menab

birinin yerini tutma, vekil olma, vekillik yeri

Menkul

nakl edilmiş, bir yerden bir yere taşınmış, taşınan

Menzil

yollardaki konak yeri, ev

Merkeb

binilecek şey, binek, eşek

Merkum

yazılmış adı geçmiş

Merküman

adı geçen kimseler

Mesture

kapalı, gizli

Metruke

terk edilmiş, bırakılmış, kullanılmaktan vaz geçilmiş

Mevcud

var olan, bulunan

Mevrüs

miras kalmış, ana baba.d.an geçmiş

Mevsuf

vasfolunınuş, vasıflaı:ın11ş

Mezkur

zikı; •olunınuş, .ad.ıgeçmiş,anılmış

Mie

yüz

Mie'teyn

iki yüz

Min

den, denberi

Min ba'd

ondan sonra

Minval

tarz, yol, suret, şekil

Miras

ölenin hısımlarına veya kanunen verilmesi gereken kimseye

bıraktığı mal, mülk, para
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Muharrer

kameri ayların birincisi

Muharrer

yazılmış, yazılı

Mukaddem

takdim edilen, sunulan, önde olan, önden giden

Müma İleyhüma

ima edilen, adı geçen, yukarıda anılan (kadın, kız, erkek)

Mutalebat

istenilen şeyler, istekler

Mutasarrıf

tasarruf eden, kendinde kullanma hakkıve salahiyeti bulunan

Muvacehe

yüzleşme, yüz yüze gelme

Muvaza'a

bir meselede bahse girişme

Muzaf

izafe olunmuş, katılmış, bağlanmış, bağlı

Mübeyyen

meydana çıkarılmış açıkça söylenmiş

Mübeyyin

bildiren, açıklayan, meydana koyan

Müdde'ü

iddia olunmuş, iddia olunan şey, dava olunan şey

Müdde'i

iddia eden, davacı

Müeccel

tecil edilmiş, ileriye bıraklımış, peşin olmayan ileride yapılmak

üzere vakti belirtilen, ertelenmiş
Müfrez

ifraz olunmuş, ayrılmış

Müfsid

ifsadeden, bozan

Münhasır

inhisar eden, sınırlanmış, her yani çevrili, yalnız bir kimseye

veya bir şeye mahsus olan
Müntakil

intikal eden, geçen, miras kalmış, ölmüş, göçmüş

Mürur

geçme, bir yandan girip öteyandan çıkma, geçip gitme, sona

erme
Müsmire

yemiş veren, yemiş verici, yemişli

Müstakillen

kendi başına, başlı başına, ancak, yalnız

Müşar ileyhüma

müşar ileyh'in

Müştemelat

eklentiler, bir şeyin içinde bulunduğu, ona bağlı olan şeyler

Müştemil

iştimal eden, kavrayan, saran, içine alan

Mütehakkık

tahalx:k:µk ~çl.en, doğruluğu meydana çıkan

Mütemekkin

temekkün eden, mekanlanan, yerleşen, yerleşmiş

Müteveffa

vefat etmiş olan, ölen ölmüş

Müteveffat

vefat etmiş, ölmüş (kadın, kız)

Müverrah

tarihli, tarihi atılmış

Müverrih

tarih yazan tarihçi

Müzayrde

artırma

adı geçen, anılan erkek

ç.
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ıka

yiyecek parası, geçimlik, birinin kanunen geçindirmek

buriyetinde bulunduğu kimselere mahkeme kararıyla bağlanan aylık
ıka-i Vahide

tek nafaka

)

vekil, birinin yerine geçen, kadı vekili, kadı, şeriat hükümlerine

: hüküm veren hakim

.k

söyleyen, konuşan, lakırdı eden

s

taraf

r

yayma, dağıtma, saçma, açma, herkese duyurma, gazeteye

na, yazdırma

f

yarım

fıyyet

yarımlık, yarı yarıya bölme

van

kadınlar

nayan

görünücü,görünen;meydanda

,i'

dördüncü

naz an

kameri ayların dokuzuncusu

oi-ül- evvel

kameri ayların üçüncüsü

oi-ül- ahir

kameri ayların dördüncüsü

ceb

kameri ayların yedincisi

's

baş, kafa

ğen

yağ

ğen-i zeyd

zeytin yağı

bık

geçici, geçen, geçmiş

bi'

yedinci

dis

altıncı
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Sadriyye

çocukla anası arasındaki bağ, çocuğun anası ve onun

hısımlarıyla olan bağı
Safka-i vahide

bir pazarlık sonunda karar verildi diye satıcı ile alıcının el

sıkışması
Sagir

küçük

Sahlh

gerçek, doğru

Sair

diğer, başka

Sak

sap

Sakin

bir yerde oturan

ssnr

geçen, geçmış

Salif-ül- beyan

beyanı geçmiş

Salis

üçüncü

Samin

sekizinci

Sanı

ikinci

Sebkat

geçme, ilerleme

Sedad

doğl"ll.h.ık, hatasızlık, doğru ve haklı şey

Sehm

hisserpay

Selb

ayırmak

Semen

baha, kıymet, değer

Seviyyen

bir düziye, hep bir olmak üzere

Sim

gümüş

Sual

sorma, sorulma

Sudur

meydana çıkma

Sulb

birinin sulbünden gelme, kendi evladı, pğlu

Sulbiyye

sulbi' niu müen, birinin. sµll:,iiµcl~11.:gelrne

Sülüs

üçte bir

s
Şahadet

Şayi'a
Şehr
Şer'i, Şer'iyye

şeriata ait, şeriatla ilgilişeriata uygun

Şerh

açıklama, açık anlatma
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Şevval

kameri ayların onuncusu

Şifahen

ağızdan, sözle

Şurüt

şerait, şartlar

Şühüd

şahitler, tanıklar

T
Ta'ahhüd

üstüne üzerine alma, yapılması için söz verme, bir işin yapılması

için resmi olarak sözleşme
Ta'rıf

etrafıyla anlatma, anlatılma, etrafıyla bildirme, bildirilme

Ta'yin

ayırma, bir memuriyete koyma

Tahkik

doğru olup olmadığını araştırma, doğru olup olmadığını

meydana çıkarma, doğru, gerçek
Tahmin

aşağı yukarı bir fikir söyleme

Tahrir

yazma, yazılma

'

Tahrirat

bir dairece yazılan resmi mektup(lar)

Tahrirat -ı umümiyye

eski idare hukukunda tamim = genelge manasındadır

Takdim

öne geçirme, geçirilme, verme, sunma, birini bir başkasına

tanıtma
Tahrir-i emlak
Taht
Tahtanı
Takdir
Takrir-i kelam
Taksim
Tarn.fun

bitirme, son, uygun, ne

eksik ne fazla
Tarik
Tarik-i 'funm
Tasdik

doğrulama, onaylama

Tashih

iyiletme

Tasi'

dokuzuncu
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Tav'

itaat etme, boyun eğme, dinleme isteyerek birşey yapma

Tefviz

ilıale,Sipariş etme, edilme, dağıtım, bir

gayrı menkulü bilinen bedeli karşılığında bir kimsenin üstüne bırakma
Temellük

mülk edinme, kendine mal etme

Temlik

mülkolarak verme

Tenbih

uyandırma, uyarma, uyarı

Tenzil

indirme, azaltma,

Tereke

ölen kimse'nin bıraktığı şey

Terkim

rakarri'atma, yarma, yazma

Tesellüm

teslim edilen

Tesviye-i umur

işlerin görülüp neticelendirilmesi

Tevabi'

bir kimsenin hizmetinde bulunanlar, birinin adamları

Tevzi'

dağıtma, dağıtılma

Tezevvüc

zevce edinme, edinilme, evlenme

Tezvic

kocaya verme, evlendirme, birine eş olma, nikahlanma, eş kılma

Tis'in

doksan

tutma, gerektirıne

u
Uht

kızkardeş

Ü
Ümm

V
Vacib
Vak'a
Vaki'

düşen

Valide
Varid
Varis

vasıl olan, gelen
mırasçı
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Vasi

bir ölünün vasiyetini yerine getirmeye memur edilen kimse

Vaz'

koyma, konulma

Vaz'-ı yed

el koyme, tayin etme

Vazı'-ül- yed

el koyan, eline alan

Vefat

ölme, ölüm

Vekil

birinin işini görmesi için yerine bıraktığı veya yetki verdiği

kimse
Vesaya

vasiyetler

Vesayet

vasilik, vasiyet

Vesika

inanılacak sağlam delil, belge,

Vuku'

olma, oluş, bir hadisenin çıkış şekli

Vukuf

durma, duruş, ilerleyip veya gerilememe, anlama, bilme,

öğrenme, haberli olma

y
Yekun

toplam

Yesar

varlık zenginlik, sol, sol taraf, sağ ve sol

Yevm

gün

z
Zahir
Zer'
Zevc
Zevce
Zi-1- ka'de
Zi-1- hicce
Zuhur

belli, elbette, umulur ki, görünüşe göre, görünüş

