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ÖNSÖZ

farklı üniversitelerinin ilgili enstitü ve/veya bölümlerinde benzeri olmayan
Kıbrıs'ta.ki mali uygulamalarının emirlerini gösteren "Kıbrıs Ceziresi 'nin

Os
I

Senesi Emir-name Kaydı" adlı defter, Osmanlı'nın Kıbrıs'taki son dönemine
U

, ışık tıılaciık hem kalelerde bulunan asker harcamalarına dair emirleri, hem söz konusu
kalelerin tamirlerine dair emirleri, hem vergilerin toplanması ve kimler tarafından ne şekilde
toplanacağına dair emirleri, hem vergi memurlarının maaşlarına· dair emirleri, kayıt yapan
tahrir memurlarının maaş ve nasıl işlem yapacaklarına dair emirleri hem de bazı idari tayinler
gibi benzeri emirleri içermektedir.
O açıdan bakıldığında, böyle bir master düzeyindeki çalışmanın ne kadar önemli
olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Zira Osmanlı tarihi üzerinde yapılan çalışmaların
büyük bir çoğunluğunun siyasi alanda olduğu görülmektedir. Siyasi alanlardaki çalışmaların
ise, sosyal, iktisadi ve hukuki meselede bağlantılı olduğu bilinmektedir-. Meseleye bu açıdan
bakıldığında, Osmanlı tarihinin siyasi alanları üzerinde çalışma yapanların sosyal ve hukuki
boyutu üzerinde yoğunlaştıkları, hatta meseleyi bu boyutlar üzerinde ele aldıkları
görülmektedir. Direkt olarak Osmanlı'nın iktisadi boyutuna dair çalışmaların azlığı tarihçiler
arasında kabul gören bir görüştür.
Elbette böylesi çalışmaların son yirmi yıl içerisinde özellikle Anavatan Türkiye'nin
devlet. c;iihiversitlerindehem de özel/vakıf üniversitelerinin ilgili enstitü ve/veya
'if" .,

bölümlerinde büyük bir ivme kazandığı artan makale sayısı, master ve doktora tezlerinden de
laşılmaktadır.
I
İşte yukarıda da ifade edildiği üzere, KKTC'de direkt olarak böylesi bir master
alışmasının ortaya konulma gayreti bile kanımca büyük bir önem kazanmakta ve bir ilk
luşturmaktadır. Bu amaçla çalışmada eksikliklerin olabileceğini baştan söylemek ve bu
erçeve içerisinde ele alınmasını istirham ediyorum.

Bu çalışmamda yardımlarını esirgemeyen Y.D.Ü Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm
,>aşkanı sayın Prof. Dr. Habib DERZİNEVSİ'ye, bilgisayar işlerinde bana yardımını
~irgemeyen Gökhan İNİK arkadaşıma ve bu konuyu seçmeme vesile olan ve ~tezi yazmamda
. byük emeği olan değerli arkadaşım ve dostum Mustafa Kemal KASAPOGLU'na sonsuz
şekkür ederim.
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GİRİŞ

H. 1289 (M. 1871) tarihine ait Kıbrıs'a Dersaadet'ten gelen emirlerin tutulduğu
yıtlardan oluşmaktadır. Bahse konu emirler farklı, farklı konuları içermekte olup, bu
onuyla ilgili detaylarına tezin III. Bölüm'ün I. ve II. Kısım'da yer verilecektir.
onuyla ilgili olarak KKTC üniversiteleri ile ilgili enstitülerde buna benzer bir tez örneği
olmadığından dolayı, tezi inceleme süresince bazı sıkıntıların olduğunu ifade etmek isterim. O
çıdan tezin incelenme aşamasında yaşanan olumsuzlukların hoşgörü içerisinde kabul
dileceğine olan inancım tamdır.
Master tezi olarak kabul .gören "Kıbrıs Ceziresi 'nin Seksen Dokuz Senesi Emir-name
Kaydı" adlı defterin tercümesi ve incelenmesi sırasında takip edilen metot, aşağıdaki gibi ele

alınmaya gayret gösterilmiştir.

)Tezin İncelenme Metodolojisi:
Atatürk , Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü .Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
'Ana Bilim Dalı'nda "Ömer Lütfi Barkan 'ın Tarih Anlayışı" üzerine master tezi olan Hatice
Kaplan, Lütfi Barkan'ın Tarih Anlayışı üzerine şöyle demektedir: "Ülkemizde yıllarca tarih,
siyasi ve askeri olayların kronolojisi şeklinde verilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, 'nu daha iyi
anlamamız için, onun iktisadi faaliyetlerinin,

sosyal kültürel yapısının, nüfus yapısının vb

,detay£ar?n hı/inmesi mecburidir. İşte bu konuları içeren sosyal-ekonomik
-:>ıci•"

ülkemizde

Ömer Lütfi Barkan 'la başlamıştır.

Onun tarih anlayışı

tarih araştırmaları
üzerinde fl

Dünya

!Savaşı 'ndan sonra ortaya çıkan Fransız Anna/es Tarih Ekolü 'nün1 büyük etkisi olmuştur.

Peter, BURKE., Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu, (çev, Mehmet KÜÇÜK), Doğu
Batı Yayınları, Ankara, 2006, s. 23-24. Yazar kısaca okulu şöyle özetlemektedir: "Ünlü
tarihci Peter Burke'nin "Fransız Tarih Devrimi" diye adlandırdığıAnnales Ekolü, tarihin
disiplinlerarası karşılaştırmalı yazılması ve hatta bilim olarak kabul edilmesi iddiasıyla
ortaya çıkmış olan bir tarih okuludur. "Anna/es d 'Histoire Economique et Sociale " adlı
dergiden adını almış olup, 20. yy. ortalarına doğru tarih anlayışını ve yazımını baştan
başa değiştirmeyi başaracaktır. İktisat tarihçilerinden Otto Hintze 'nin "biz sadece
sıradağları ve dorukları değil, dağların eteklerini de; yalnızca yüzeyin derinliklerini değil,
bütün kıta ülkesini bilmek istiyoruz" çağrılarını yapmaları da işte tam da bu döneme denk
gelmektedir. Ekol, mümkün olan bütün disiplinleri (psikoloji, sosyoloji, yerbilim, edebiyat
vb.) tarih biliminin içeriğine alarak, yüzyıllar boyunca hakim olmuş olan vakanüvist
(olayan/atıcılık) tarih yazımını ve 19. yy. 'da hüküm sürmüş olan "olgucu ve deneyci tarih
anlayışı" 'nı değiştirmeyi başarmıştır. Kurumsal ve yapısal tarih, ardından yerbilimsel,
iklimsel, kırsal, hatta ve hatta düşünceler tarihi, ırkbilim, nüfus bilim tarihi gibi çeşitli
dalları da içine alarak "bütünsel tarih anlayışı "na çevirmiştir. Tekdüze bir tarih yazıcılığı
yerini, toplum içinde yaşayan sıradan insanları, onların yaşamlarını, giyimlerini,
5

il

·asbourg'da böyle bir ortamda öğrenimini yapmıştır. Özellikle arşivlerdeki malzemeyi

Ilanarak sosyo-ekonomik tarih araştırmalarıyla çığır açmıştır. Kaynaklar tam olarak
taya çıkmadıkça, yapılan yorumların

eksik olacağına inandığından dolayı arşiv

lzemesine çok önem vermiştir".
Kaplan tezinin İkinci Bölüm'ün "Ömer Lütfi Barkan 'ın Tarih Anlayışı" adlı 2.
sınırım 8. sayfasında ise şu bilgileri vermektedir: "Bugünkü Türkiye 'nin maliyesini, iktisadi
'I!

içtimai bünyesini, coğrafyasını nasıl rakamsız, grafiksiz ve haritasız mütalaa etmek imkanı

oksalô. yüzyıl Türkiye 'sinin tarihi coğrafyasını veya iktisadi tarihini aydınlatmayı kendisine
edef tutan tarih çalışmaları için de devre ait nüfus istatistiklerine zirai gelir kaynaklarının
uhteliftarihlerdeki terekküp tarzlarını gösteren rakamlara ve burakamları manalandırmak
içtimai ilimlerin bilhassa kullandığı istatistik vasıta ve metotlarına ihtiyaç

Hazırlamış olduğu master tezimde konuların daha çok, mali konuları içeren bir emirler
olduğundan dolayı, Kaplan'ın tezinde yer alan Barkan'ın maliye tarihiyle ilgili görüşlerini de
.aktarmanın yararlı olacağını düşünmekteyim. Buna göre: "Barkan, ilmi ve sistemli şekilde
Türkiye maliye tarihinin yazılmamasını eleştirerek, bir devletin gelir ve gider hesaplarının,
aşamış olduğu iktisadi bunalımların araştırılmamasını tarihimiz için büyük bir zaaf olarak
görür. Bu nedenle, birçok bütçeyi inceleyerek maliye tarihi için malzeme hazırlamıştır.
'arihçinin, teşkilat ve idari-askeri kadro meselelerini ve bazı tarihi olayları aydınlatmak için
foldU;&l:J ,kad:fı~, iktisadi konjonktürü tayin etmek, müzmin veya had buhranlı hallerde içtimai
!ı'bunyenin tansiyon ve hararet derecesini ölçmek için de, maliye daireleri arşivlerinde ve
i

'devlet idaresinin muhasebe defterleri üzerinde. tetkikler yapması ve çok defa bir hastanın
inabztni yoklar gibi, devlet bütçeleri gözden geçirmesi icap etmektedir".
Barkan, Türkiye'de tarih eğitimi ve öğretimi problemlerine de değinmiştir. Ders
itaplarında, medeniyetler tarihi, sosyal ve ekonomik konuların olmamasını eleştirmiştir.

yediklerini ve içtiklerini, aşklarını, tutkularını, zaaflarını da tarihe dahil edip, çok yönlü
olarak tarihi konuları zenginleştirmiştir. Böylece, sosyal tarih araştırmalarıyla devletlerin
ya da orduların ihtişamlı başarıları veya başarısızlıkları yerine, ihmal edilmiş ve gölgede
kalmış olan; kadınlar, köylüler, etnik gruplar ve cemaatler, hatta değişen ve modernleşen
dünyada ortaya çıkmaya başlamış olan entelektüeller, işçiler, . anarşistler ve feministlerde
tarihe konu olmaya başarmıştır. Tarih; giderek tozlu raflarda kalmış, bizden ve içimizden
olan bu sessiz grupların da sesi olmuş, tarih yazıcılığında da bir devrim yaşanmıştır.
Anna/es Ekolü'nün belli başlı tarihçileri ise; Marc Bloch, Lucien Fevre, Bernard Braduel,
George Duby, Marc Ferro, Eric Hobsbawn, Michel Foucault diye sıralanabilir. Ekolün
Türkiye 'deki ilk temsilcisi Ömer Lütfi Barkan 'dır. Dünyaca ünlü tarihçimiz Halil İnalcık
da, ekolün Türkiye 'deki en önemli
temsilcilerindendir".
-r:

c
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başarılı olması için ayrıntılı olarak sanat tarihi, kültür tarihi, düşünce tarihi,
ve ekonomik tarihle ilgili konulara tarih kitaplarında yer verilmesi gerektiğini savunur.
a vermeye çalıştığımız metodoloji üzerine bilgilerin daha çok tezin III. Bölüm'ünde
ylıca açıklanmaya çalışılmıştır.
Yine, · tezin incelenmesine dair izlenen teknik yönteme geçmeden önce, genel olarak
tnin yazı karakteri açısından birden fazla katip tarafından yazıldığını gözlemledim.

Bu

nuda örneğin "2b" kodlu orjinal defter sayfasında bulunan emirleri yazan katibin yazı

µ-akteriyle, yine örneğin "36b" kodlu orjinal .defter sayfasında bulunan emirleri yazan
ctibin yazı karakterlerinin farklı olduğu gözlemlenmiştir.
se konu orjinal defterden örnek alınarak verilen sayfalarda bulunan yazı karakterlerine
ıldığında, "2b" kodlu sayfadaki yazının küçük ve hafıfce yukarıya doğru yazılmış bir yazı
ili olduğu görülürken, "36b" kodlu sayfadaki yazı karakterinin düz ve satır aralarının aralıklı
ılarak yazıldığı bir yazı stili olduğu görülmektedir.
Bu master tezinde orjinal metnin transkribesinden kaçınılmış olup, metnin
aştırmacılar vb. konuyla ilgililerin daha kolay anlayabilmesi için günümüz Türkçe
fabesiyle sade, basit ve yalın bir şekilde yazılma yoluna gidilmiştir. Yine de bu konuda arzu
en araştırmacı ve/veya ilgililerin orjinal emirname kayıt defterine bakabilmesi ve metni
rjinalinde okuyup karşılaştırabilmesi için, defterin bir kopyası Bölüm V' de yani, "V Bölüm:
'rjinalMetin" adıyla yazılı bölümde aynen verilmiştir.
ul<aı:4.da,, k'ı~aca verilen bilgilerden sonra, bahse konu emirname kayıt defterinin
icelenmesindeuyulan usule ait bilgileri de aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
ncelikle bahse konu defterde bulunan tüm emirlerin farklı konular içermiş olsa bile, ortak
özelliğinin mali konularla bağlantılı oldukları açık ve aşikardır. Bu sebepten dolayı mali
onuların tarihçesine bakıldığında, konunun "Muhasebe Kavramı '"yla özdeşleştiği ve
f~ağlantılıolduğu anlaşılmaktadır. İşte bu yüzden muhasebe kavramına ve tarihçesine bir nebe
Ide değinilme ihtiyacı hissedilmiş ve bir bölüm halinde açıklamaya çalışılmıştır.
Bu anlatım çerçevesinde konuya bakıldığında, bu konuda önemli araştırmalar yapan ve
'Muhasebe" tarihçisinin babası olarak kabul gören Oktay Güvemli'nin Bordeaux Üniversitesi
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Jean Guy Degos'dan tercüme ettiği "Muhasebe Tarihinde
1(1.raştırma Yöntemleri" adlı makaleden aktardığı bilgilerle, muhasabe tarihinin incelenmesine
işkin 3 önemli araçtan bahsetmektedir. Buna göre: "l. Araç; Muhasebe Tarihcisinin Bir
Iedefi Olmalıdır.ış. Araç; Muhasebe Tarihçisi Temel Bir Seçenek Yapmalıdır ve 3. Araç ise;
uhasebe Tarihçisinin UygunAraçlar Kullanması Gerekir".
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Güvemli

devamla

Degos'dan

tercüme

ettiği

"Muhasebe Tarihinde Araştırma

makalenin 'Sonuç' kısmında da şunu eklemektedir: "Tarih alanında
bir kişi verimliliği sağlayabilmek için üç bütünü, kümeyi çakıştırması
erekir: Hedefler bütünü, seçenekler bütünü . ve tutumlar bütünü. O halde her araştırma
rojesi, tarihçinin amaçları ve niyeti uyarınca farklı olabilir. Fakat bütün başarısı, temel
orunlara yaklaşım biçimindeki incelikte, tercih edilen seçeneğin gerçekçiliğinde ve iyi sunuş
ôntemlerinikullanmaktaki ustalığında saklıdır. Zira faktörlerin açıklamalı ve titiz bir şekilde
· celenmesi, en azından niceliksel verilerin ortaya çıkarılması ve istatistiki verilerin testi

Sicilin biçimsel yönden incelenmesi';
Emirname kayıt defterinin çevirisinde metne sadık kalınmaya çalışılmış, emirlerin
kolay anlaşılabilmesi amacıyla metin kısımları "12" punto ve "Time New Roman" yazı
karakteri ve normal şekilde kullanılırken, der-kenar (dipnot) olarak kullanılan notlar
ise"()" içerisinde yine "12" punto, "Time New Roman" yazı karateri ve "italic" olarak
gösterilmiştir.
Metinde okunamayan kelimeler "... " ile gösterilmiş olup, dipnot ile belirtilmiştir.
Dipnot olarak verilmemiş ve ".. .'' şeklinde gösterilenler ise, başta taplolardaki
boşlukları kapatmak amacıyla verilmiştir. Ayrıca "..." şeklinde gösterilenler de,

,r,; tarafımdan okunamayan Osmanlı Türkçesiyle de yazılmış kelimelerin için
kullanılmıştır.
Emirname kayıt defterinde yer alan Arabca ve/veya Farsca asıllı kelimeler için Ferit
Devellioğlu'nun (1970) hazırlamış olduğu "Osmanlıca Lügat" dikkate alınmış olsa
bile, günümüz Türkçe'sinde kullanılan kelimeler, Giriş Bölümü'nün son kısmında da
belirtildiği şekilde yazılmıştır.
Örneğin: Mevcud [j..?.Y']-Mevcut
Kaimmakam [r'l:i....ul!]-Kaymakam
Kayd [-¥]-Kayıt ·
Yigirmi [lS"'fa]-Yirmi
Girne [~fi]-Girne gibi.
Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi kelimeler terkib içerisinde kullanılmş ıse
Osmanlıca Türk Lügat'ındaki gibi yazılmıştır.

Balcı, Ali. Sosyal Bilimlerde Araştırma (Yöntem, Teknik ve İlkeler). Ankara: 2004
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Örneğin: İsbat-ı vücud
Ba-kayd-ı hayat
Azl edilmişken gibi.
Sicilde kullanılan kısaltmalara ilişkin bilgiler, "Kısaltmalar" bölümünde verilmiştir.
Sicilde kaydı verilen emirlerin eksik hicri tarihleri"[ ]" şeklinde verilip "[12]88" gibi
yazılarak verilmeye gayre gösterilmiştir.
Emirname kayıt defterinde verilen bilgiler, liste şeklinde yazılmıştır.
Emirname içerisinde yer alan emirlerin özetlerin orjinal defterde verilmiştir. Ancak
söz konusu defterin emir özet fihristi kaydedilirken düzensiz verildiği tespit edilmiştir.
Bundan dolayı eksik olan 49-146 arası emir özetleri verilme yönüne gidilmemiştir. Bu
konudaki detaylı bilgi, tezin III. Bölümü'nün l. Kısmında yer almaktadır.
Tezin tümü için tek bir sayfa numarası tercih edilmiş ve bu amaçla "Sıra Sayı" rakamı
kullanılmıştır.
Orjinal metin tarafımdan

okunamayan

kelimeler

için " ... ", metnin kendi orjinal

boşluğu içinse de yine" ..." ve dipnot verilerek belirtilmiştir.

Sicilin niteliksel yönden incelenmesi;
Tezin I. Bölüm'ünde
Kıbrıs'ta
'.t>'

Evamir Kavramı, Osmanlı Defter Tasnifi, Evamir Defterleri,

Arşivlerinde

Bölürtı'ünde

Bulunan

Evamir

Defterleri'ne

ait

detaylı

bilgiler,

Muhasebe Kavramı, Muhasebe Tarihçesi, Osmanlı Muhasebe Sistemi,

Osmanlı Dönemi Kıbrıs Muhasebe

Sistemi'ne

ait detaylı bilgiler, III. Bölüm'de

"Kıbrıs Ceziresi 'nin Seksen Dokuz Senesi Emir-name Kaydı" Adlı
Tercümesi,

II.

Defterin

"Kıbrıs Ceziresi 'nin Seksen Dokuz Senesi Emir-name Kaydı" Adlı

Defterin İnlecenmesi ve "Kıbrıs Ceziresi 'nin Seksen Dokuz Senesi Emir-name Kaydı"
Adlı

Defterde

Bulunan

Değerlendirme'ye

Emir

Çeşitleri'ne

ait bilgiler, V. Bölüm'de

ait detaylı

bilgiler,

IV.

Bölüm'de

Orjinal Metin, VI. Bölüm'de

Sözlükçe,

VII. Bölüm'de Dizin ve en son olarak VIII. Bölüm'de ise Kaynakça'ya

ait bilgiler

verilmeye çalışılmıştır.
Orjinal metnin Osmanlı Türkçe'sinden
bulunan emirlerin numaralanmasında

günümüz Türkçe'sine

çevirisinde, metinde

kolaylık ve anlaşılabilirlik olması amacıyla tek

tip numara sistemi kullanılmıştır. Bahse konu tek tip numara sistemi de Romen rakamı
numara sistemidir.
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Bahse konu defterde gelen emirler doğrultusunda kurumsal idari teşkilatlanmanın alt
yapısı, yeterli bilgiye ulaşılamadığından

dolayı yapılamamıştır. Ancak gelen her emir

içerisinde bulunan kurum adları liste halinde verilmiştir.
Bahse konu defterde bulunan emirlerden hareketle, emirlerin hangi kurumdan geldiği,
hangi kuruma gönderildiği ve kimler tarafında gönderildiğine dair bilgiler ilgili bölüm
içerisinde listeler halinde hazırlanmıştır.

{J'
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ÖLÜM: EMİR VE EVAMİR KAVRAMI, XIX. YÜZYIL DEFTER TASNİF
,İSTEMİ, KKTC ARŞİVLERİNDE BULUNAN EVAMİR DEFTERLERİ:
Bu bölümde, tezimin emirname defterlerine ait bir örnek olması, "emir" ve
çoğulu olan "evamir" kelimelerinin anlamlarını, yine bahse konu defterte bulunan çeşitli
emirlerin tutulduğu ve tasnif edildiği dönemin Tanzimat sonrası dönem olması
sebebiyle, kısaca ''XIX. Yüzyıl Defter Tasnif Sistemi" . olarak da adlandırabileceğimiz
tasnif sistemine ilişkin bilgilere yer verilecektir. Son olarak da konuyu tamamlamak
adına KKTC'de bulunan iki önemli arşiv merkezinde bulunan diğer "emir" ve/veya
"evamir" adı altında ya da benzer şekilde kaydedilmiş defter ve/veya defterlere ait
defter kimlik bilgileri verilecektir.

I.I.Emir ve Evamir Kavramı:
"Emr" kelimesi, Arabca "Emere-Fa 'l-JaJ." fiil kalıbından bir sözcük olup, iki
farklı anlamı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi: "İş, Konu, Maslahat, Keyfiyet"
anlamında iken, ikinci de; "Buyurma, Buyruk, Ferman, Bir makamdan iş hakkında
yazılan yazı, emirname: Nezaretten bir emir geldi, emir kip, nehy karşıtı"3•
"Evamir" kelimesi ise, Arapca "Emr" kelimesinin çoğulu olup, "Emirler, buyruklar"
anlamına gelmektedir4.
Ayrıca "Emr-yıl'' kelimesinin Osmanlı dönemine ait bir defterde kullanılması
se1ı,ybiyl~; bahse konu kelimenin bu çerçeve içerisindeki anlamına da Mübahat
Kütükoğlu'nurı "Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatk)" adlı kitapta sayfa 9-11 'de
şöyle aktarmaktadır: "Fermanın yazılmasına sebeb olan olay özetlendikten sonra bu
konuda verilen emre geçilir. Bu rükün genelde iki kısımdan ibarettir. Birinci kısım, çok
kere 'imdi vech-i meşruh ezere amel. olunmak babında' ibaresiyle başlayıp, 'ferman-ı
alişanımsadır olmuştur' ibaresi ile son bulur. Padişahın, nakil kısmında anlatılan şey
hakkındaki tutumu burada belirtilir. Neyin doğru ve gerekli olduğu, eskiden beri var
olan tatbikat ve eğer gerekiyorsa böyle bir durumda verilecek cezadan bahs edilir.
Bazan sadece fermanın

muhatabı tarafından

gönderilmiş olan bilgi, yapılan

açıklamanın öğrenildiği bildirilir. Nadiren ise fermanın muhatabının hareketinden
dolayı takdir sözlerine yer verilir. Ma-mafih, birçok fermanın bu kısmında padişahın
kararı, muayyen bir şahsı hedef almamak üzere, kısa bir emir şeklinde yer alır. Emrin

Parlatır, İsmail., Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı Yayınları, s: 400, 2010-Ankara. Ayrıca bakınız: Kanar,
Mehmet., Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Devellioğlu, Ferit.
Parlatır, İsmail., a.g.e., s: 423.
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çok seyrek olarak da '... 'e icazet-i şerefim olmuşdur' yahut '... 'e rıza-yı

:e}im yokdur' şeklinde son bulur. Bazan da bu ibareler yerine çoğu maliyeden
enilmlş eski fermanlara atıf yapılır. Bu ilk kısım, 'buyurdum ki' ifadesi ile başlayan
emrin ikinci kısmına esas·teşkil eder. XV: ve XVL yüzyıllardaki fermanlarda 'buyurdum
''yi takiben 'hükm-i şerifim/şerifimle vardıkda' ifadesi kesintisiz devam eder. Bu devir
fermanlarının bazılarında 'buyurdum ki' bulunmayıp •onun <yerine 'gerekdir ki'
kullanılmıştır. Hükm-i şerif hiç. kullanılmadan

'buyurdum ki' 'den sonra

'vusul

buldukda' şeklinde devam eden fermanlar· da vardır. Bazı fermanlarda, 'buyurdum
ki"den sonra hemen 'sadır olan ferman-ı şerifim mucibince' yahut 'hatt-ı humayun-ı
şevket-makrunumla sadır ferman-ı celilü 'I-kadrim ... ile' denilerek emre geçilir.
Fermanların bir kısmında 'buyurdum ki' ile 'vardıkdalvusul buldukda' arasında bir
açıklık bırakılmıştır. Bu açıklığın tamamen boş bırakıldığı fermanlar olduğu gibi 'emr-i
şerifim ' ibaresi ilave edilmiş olanlarına da rastlanır. Daha ince bir kalem kullanılıp
üzerine rik serpilmiş olması dolayısiyle, fermanın yazılışı sırasında değil de sonradan
ilave edildiği anlaşılan bu kelimelerden hükümdeki 'ha 'ile şerifimdeki 'şın' dikkat
çekecek bir biçimde uzatılmıştır. Emir/hükmün ikinci kısmında belli bir şahıs yahut
şahıslar muhatap alınır. Padişahın nasıl yerime getirileceği veya tatbikatta nelerin
yapılmaması gerektiği hususundaki 'bir an ve bir saat tehir ve ferahi etmeyüp vurup
Diyarbekir Eyaleti 'ne mutasarrıf olup muaccelen adamın gönderüp beratın ihracile
JJJUkajyed olasın',

'bu babda vech-i meşruh üzere şeref-sudur eden işbu emr-i

alişanımın mazmun-ı münifi birle amil olup', 'madmye-i mezburede olanetmekciler
ihzar ediip dahi muhkem tenbih ü tekid eyleyesin ki', 'sadır olan ferman-ı şerifim
mucebince zeamet-i mezbureyi muma-ileyh Mustafa'ya ... kat'i mukarrer edüp'
şekillerinde başlayıp devam eden emirleri burada belirtir, fakat esasda emri/hüküm
rüknünün

birinci

kısmında

bildirilenlere pek fazla

birşey

katılmaz".

Yine

Kütükoğlu'nun bahse konu kitabında "Emir" kelimesinin farklı bir kullanımı olan
"Emir/Hüküm Tezikereleri" olarak görülmekte ve detaylarına sayfa 250-251 arasında
bulmak mümkündür.

I.II. XlX. Yüzyıl Defter Tasnif Sistemi:
Defterler; Osmanlı bürokrasisinde alınan kararların, hükme bağlanan konuların Divan ve
Maliye kalemlerinde kaydolunduğu serilerdir.
Osmanlı Devleti'nde daha ilk dönemlerinden itibaren defter tutma geleneğinin
olduğunu görmekteyiz. Buna bağlı olarak Osmanlı Arşivi'nde XIV. yüzyıl başlarından
12
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:itibaren defterlere rastlanmaktadır.

Mesela, arazi tahrirlerine ait bugüne ulaşabilen en

eski defter 835 (1432) tarihini taşır ve XVI. yüzyılda "mufassal", "icmal" ve "timar

ruznamçe" olmak üzere sayıları binleri geçer.
Ayrıca XVI.yüzyılda Divan-ı Hümayun kalemlerine ait mühimme, rüus, tahvil;
·defterdarlığa ait muhasebe, mukataa, ruznamçe, tamirat, keşif ve ahkam; askeri teşkilata
ait mevacib; vakıflara ait vakıf ruznamçe defterleri ve benzerleriyle XVII. yüzyıldan
sonra görülen şikayet defterleri, devletin sınırlarının ve teşkilatının zamanla büyümesi
sonucu, bazıları evvelden mevcut, bir kısmı ihtiyaçtan doğan ve sayıları sadece Osmanlı
Arşivi'nde yaklaşık 300.000'e ulaşan defter türlerini oluştururlar. Bunların dışında
kazalarda kadılarca tutulan mahkeme kayıtları, merkezden gönderilen emirler ve mahalli
kararların yazıldığı kadı sicilleri de önemli miktarlara ulaşmaktadır.
Defter tutmanın esas alındığı Osmanlı yazışmalarında, deftere kaydolunmayan
hüküm ve beratlar muteber sayılmamıştır. Hatta bu defterler, zamanla devlet erkanının
bulunduğu değişik mahallere, sandıklar içinde taşınarak idarenin kesintisiz çalışmasında
pratik rol oynamışladır. Büyük Osmanlı askeri harekatları sırasında mali, idari, ve askeri
işlerin halli için Divan-ı Hümayun'a ait çeşitli büroların ordu ile birlikte seferlere
katıldıkları ve bunların bürokratik işlemleri layıkıyla, seri bir şekilde yerine getirebilmek
ve gerektiğinde müracaat edebilmek

için lüzumlu

defterlerini beraberlerinde

götürdükleri bilinmektedir
,:;:,;

'fanzimat öncesi Osmanlı merkez teşkilatı dönemine ait defterler, iki ana seri

halinde günümüze intikal etmiştir. Birincisi: Devletin siyası ve hukuki kararları ile
beldelerin asayiş ve nizamına dair hükümlerin kaleme alındığı Divan-ı Hümayun
Defterleri'dir. İkincisi ise sadece mali konularda miri işlerden sayılan cizye, avarız ve
mukataa işleriyle ilgili konuların düzenlenip kaydolunduğu Maliye, yani Bab-ı Defteri
Defterleri' dir.
Ayrıca has, zeamet, timar, mülk, vakıf gibi arazi türlerini tayin ve tescil eden ana
defterlerin muhafaza edildiği ve bu defterlerle ilgili günlük işlemlerin yapıldığı
Defterhane-i Amire'ye ait defterler vardır. Bu dairede biriken defterler hüküm ihtiva
etmezlerdi. Bunlar, hazineye ait arazinin kimlere ve ne maksatla tevcih edildiğini,
zaman zaman yapılan değişikliklerle, vergi ve resmlerin müfredatını, kimlere tarh ve
tevzi edildiğini gösteren muhtelif defterlerdir'.

TC Başbakanlık Devlet Arşivleri. Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Osmanlı Arşiv Rehberi.
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KKTC Arşivlerinde Bulunan Emir Defterleri:
KKTC'nde iki önemli arşiv bulunmaktadır. Bunlardan birisi olan Milli
Arşiv ve Araştırma Dairesi diğeri de Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü
arşividir. Bahse konu arşivlerdeki defterlere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

I.III.I. KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Arşivi'nde Bulunan Evamir
Defterleri:
KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi6 bünyesinde tesbit ettiğim kadarıyla
içerisinde master tezi olarak da hazırladığım emir, emirname veya evamir adıyla
geçen 5 adet defter bulunmaktadır. Bahse konu defterleri kodları ve numaraları
aşağıdaki gibidir.

Sıra No

Kod No

1

Mut.Osm.7 5

2

Mut.Osm. 9

Defter Adı
Kıbrıs Ceziresi'nin Seksen Dokuz Senesi
Emir-name Kaydı
Mutasarrıflığa Dair Şeref-varid Olan
Emir-name Ceridesi
Nezaretten Gelen Evamir Hülasasıyla Telgraf ve

3

Mut.Osm. 10

4

Mut.Osm. 11

89 Senesi Evamir-name Kaydı

5

Mut.Osm. 12

Nezaretten Mutasarrıflığa Emir-name

Muharrerat Kayıt Defteri

o•'

;tt,;'"'

r,·,

.J

I.III.II.Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Evamir
Defterleri:
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü" arşivinde sadece 1 adet evamir
defteri bulunmaktadır. Bahse konu evamir defterin kod ve numarası aşağıdaki
gibidir.
Sıra No

Kod No

Defter Adı

13

Osm. Def.':J

Mutasarrıflık Gelen Evamir Kaydı

KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'ne ait detaylı bilgi www.arsiv.kamunet.net adresinde alınabilir.
Mut. Osm. kısaltması, Milli arşiv ve Araştırma Dairesi'nde kullanılan bir kod olup, Osmanlı
Mutasarrıflığı'na ait defterleri ifade etmektedir.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait detaylı bilgi www.evkaf.org adresinden alınabilir.
Osm. Def. kısaltması, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü Arşivi'nde kullanılan bir kod olup, idare
arşivinde bulunan Osmanlı Defterleri'ni ifade etmektedir.
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BÖLÜM: MUHASEBE KAVRAMI, MUHASEBE KELİMESİ'NİN TARİHÇESİ,
OSMANLI MUHASEBE SİSTEMİ, OSMANLI DÖNEMİ KI8RIS MUHASEBE
SİSTEMİ:
Bu bölümde, tezde yer alan muhasebeye ilişkin emirler olduğundan dolayı,
Muhasebe Kavramı'na, Muhasebe Kelimesi'nin tarihçesi'ne, Osmanlı Muhasebe
Sistemi'ne ve Osmanlı Dönemi Kıbrıs Muhasebe Sistemi hakkında bilgilere yer
verilecektir.

II.I. Muhasebe Kavramı:
"Muhasebe" kelimesi Arapça asılı olan "hisab" yani; hesap sözcüğünden
türetilmiş olup, Türkçe sözlüklerde "hesap yapma, hesaplaşma, karşılıklı hesap görme,
hesap işleriyle uğraşma, hesapların tümü, saymanlık, bir şeyin olumlu veya olumsuz
yönlerini gözden geçirerek karar vermek veya bir yargıya varmak" şeklinde
tanımlanmaktadır10.

II.II. Muhasebenin Tarihçesi:
Can'ın "Luca Pacioli Muhasebenin Babası mıdır ?" adlı makalesinde, konuya
"muhasebe tarihçileri yazının ve rakamların icadını muhasebeye bağlamakta olduğunu
ve yazı ve rakamın insanların muhasebe ihtiyacından doğmuş ve gelişmiş olduğunu ileri
,~ürülrh~ktedir"şeklinde devam etmektedir'.'.
Buradan hareketle muhasebenin ilk nerede ve ne zaman ortaya çıktığına dair kesin
"bilr bilginin bulunmadığı ve insanlık tarihiyle paralel bir seyir izlediği görüşü muhasebe
tarihçileri tarafından kabul edilen bir görüş olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaten Can
"Bir Ayetin Işığında İslam Dinin Muhasebeye Bakışı" adlı makalesinde birçok yabancı
araştırmacıdan aktardığı konuyla ilgili bilgileri şöyle vermektedir: "İlkel biçimde hesap
tutma tekniğinin doğuşu mübadelenin başladığı çağlara kadar uzanır. Bu nedenle
muhasebe, bütün yönetim tekniklerinin en eskisi olarak kabul edilmektedir. Plunkett' e
göre muhasebe, mesleklerin de en eskisidir. Muhasebenin tarihi hakkında elde bulunan
sınırlı sayıda kaynakların çoğu muhasebe tarihinin ilk önce Asurlardan başladığını ve
jlCan, A. Vecdi., "Bir Ayetin lşığında İslam Dinin Muhasebeye Bakışı", Akademik Bakış, s: 15, Ekim-2008.
fA.yrıca bakınız: Güvemli, Oktay., "Türk Devletleri Muhasebe Tarihi (I-II-III)", I. Cilt, Muhasebe Öğretim
i:tJyeleri Bilim veDayanışma Vakfı Yayını No. 1, Avcıol Basım-Yayın, 1995. Erkan Karaarslan, Ülkemizde
lpevlet Muhasebesinin Serüveni, Satıştay Dergisi, sayı: 54, s: 37.
I:ç~, A. Vecd~.,."~u~aPacio~i_M_uh~~eb<;_ni~ Ba?as~ mıdır?", Akade~ik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal
t:13ılımler Dergısı, Iktısat ve Gırışımcılık Unıversıtesı, Calalabat-Krrgısıztan.
fiJ3akınız: www.akademikbakis.org, s: 12, Makale No: 8, 2007.
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buradan

Mısıra

ve Asırlarca

sonra

da Pacioli

zamanında

İtalya'ya

geçtiğini

yazmaktadır. Muhasebe ile ilgili ilk yazılı belgelere M, Ö. 5000 .yıllannda Sümerlilerde,
M.Ö. 4000 yıllarında
yıllartnda

İbranilerde,

Babillilerde

M.Ö. 3000 yıllarında

M.Ö. 500 yıllarında

Yunanlılarda

Mısırlılarda,
rastlamak

M.Ö. 2000
mümkündür.

Muhasebe ile ilgili gelişmelerin milat ve milattan sonraki dönemlerde Romalılar ile
sürdüğünü yazan kaynaklar Türkler ve Araplar' dan hemen hiç bahsetmemektedir.

Aynı

şekilde İranlılar, Hintliler ve Çinlilerin de çoğu zaman esamesi okunmadan gelişmelerin
M.S. 1.500 yıllarına kadar Venedikliler

ile devam ettiği anlatılmaktadır.

Türk, Arap,

İran, Hint, Çin gibi uygarlıkların muhasebe gelişmeleri üzerindeki etkilerini inceleyen
kaynak sayısı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle tarihsel siireçteAvrupa'nın

olduğu

kadar Asya ile Arabistan coğrafyasının muhasebe gelişimine katkılarını ortaya koyan
muhasebe tarihi ile ilgili çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.
Bu çalışmanın

çıkış noktasını yukarıda

ifade edilen eksikliğin neden· olduğu

rahatsızlık oluşturmaktadır. Daha açık bir anlatımla muhasebenin tarihsel gelişiminde
diğer milletler ile birlikte özellikle Arapların ve Türklerin hakkının da teslim edilmesi
gerektiği düşünülmektedir.

Örneğin batıda çok sonralan kullanılmaya başlayan sayım

cetvelleri, cari hesaplar, çeşitli hesap özetleri ve yönetim hesaplan
Uygarlığı 'na aittir. İslam Dünyası 'nda özellikle

matematik

esasında Arap

alanındaki

ilerlemeler

muhasebe gelişmelerinde çok önemli rol oynamıştır. Sınırlı sayıda da olsa bu konuda
basi:
çalışni~ların olduğu, bilgi ve belgelerin bulunduğu belirtilmelidir. Özellikle
;·:.~-

İslamiyet ile beraber Müslüman toplumların bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik
yapılarında önemli değişimler meydana geldiği bir gerçektir. Muhasebe gelişmelerini
bu değişimlerden bağımsız düşünmek mümkün olmadığına göre İslam din, düşünce ve
kültürünün muhasebe gelişmelerini etkilemiş olma ihtimali kabul edilmeli ve
araştırmaya-incelemeye değer bulunmalıdır".
Can muhasebe tarihine İslam dininin yalnızca insanın canını, aklını, neslini vb.
korumaya almadığından, buna ilaveten insanın varlıkları ve haklan koruma amacıyla
bütünleştiğinden

bahsetmektedir. Mülkiyetin muhafazası, adaletin tecellisi, toplumsal

düzenin sağlanması, yanı sıra israfın önlenmesi ve verimliliğin arttırılması gibi
hususlara da dikkat çeken Can makelesinde, muhasebe ile İslam dininin temelde aynı
şeyleri söylediğini iddia etmektedir.
Bu noktadan hareketle Can, İslam ile muhasebe arasındaki ilişkiyi Bakara
Suresi'nin 282. ayetinde şöyle açıklamaktadır: "Alfred Isaac Muhasebe Nazariyesi isimli
kitabında derki: 'Eski zamanlarda muhasebe, defter tutmakla bir tutuluyordu. Halbuki
16

bugünkü iktisatta defter tutma usulündeki, kayıtlardan başka bir takım kayıtlar da peyda
olmuş ve muhasebe mefhumu.gittikçe

genişlemiştir'. Homgren ise şu benzetmeyi yapar:

'Muhasebe geniş bir konudur .. Nasıl aritmetik, geniş matematik disiplininin küçük bir
parçası ise; defter tutma da geniş muhasebe disiplininin bir parçasıdır'.

Geçmişte salt

bir kayıt sistemi görünümü arz etmiş olan muhasebe kuşkusuz bugün bu dar çerçeveden
çıkmış ve yalnızca kaydetmekle kalmayıp raporlayan, yorumlayan, eleştiren, önerilerde
bulunan modem kimliğine bürünmüştür. Fakat bu gelişmeleronun

geçmişte ve halen

özünde mali olay veya işlemleri kayıtlama esasını ortadan kaldırmamıştır.
Kısaca, bugün ne kadar fazla işlevle donatılmış olursa olsun muhasebenin özünde
halen mali olayların kayıtlanması vardır ve muhasebenin kendisinden beklenen diğer
işlevleri yerine getirmesi büyük oranda buna bağlıdır. İslam dininin temel kaynağı olan
'Kur'ani'ın diğer kutsal kitaplardanfarklı

olarak mali olayların kayıt altına alınması

konusunda getirdiği açıklamalar dikkat çekicidir. 'Kuran' incelendiğinde muhasebenin
temelinde yatan mali olayların kayıt altına alınması düşüncesinin aynı zamanda ilahi
emirler ile desteklendiği görülebilecektir. Bilindiği üzere 'Kur' an', diğer kutsal kitaplar
gibi, belli ayetlerden ve ayetlerin aynı başlık altında toplandığı belli surelerden oluşur.
Kuranın en uzun surelerinden biri olan 'Bakara' Suresi birçok ekonomik ve sosyal olayı
konu almaktadır. Veda Haccı'nda Mekke'de inen 281. ayet dışında Medine'de inmiş

olan 'Bakara' Suresi toplam 286 ayettir. Bu sure adını, 67-71. ayetlerde Yahudilere
k;esmel-e ri (mredilen sığırdan alır. İnanca, ahlaka dair konuların yanısıra yaşamsal
0

düzene ilişkin hükümlerin önemli bir kısmı bu surede yer almaktadır".
Genel anlamda Bakara Suresi'ne bakıldığında, insanların inanç dünyasıyla ilgili
konularla sınırlı olmayıp; alış-veriş, borç-alacak gibi ticari hayatla ilgili önemli hüküm
ve düzenlemeleri de içerdiği İslam tarihcilerince aktarılmaktadır. Kur'an'ın en uzun
suresinin en uzun ayeti olan "Bakara" Suresi'nin 282. ayeti muhasebenin özünü
oluşturan kayıtlama eylemini ilahi bir buyruk olarak açıkça ortaya koymaktadır. Buna
göre bahse konu ayetin meali 12 aşağıdaki gibidir: "Ey iman edenler! Belirlenmiş bir
süre için birbirinize borçlandığınız vakit onu yazın. Bir katip onu aranızda adaletle
yazsın.hiçbir katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın; (her
şeyi olduğu gibi) yazsın. Üzerinde hak olan kimse (borçlu) de yazdırsın, rabbinden
korksun ve borcunu asla eksik yazdırmasın. Şayet borçlu sefih veya aklı zayıf veya

hse konu ayetin meali konusunda birçok yazarın farklı mealine karşılık özelrini ayni olduğu söylemek
rekmektedir. Yine de ben bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu meali kullandığımı
lirtmek isterim.
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söyleyip
rkeklerinizden

i0

yazdıramayacak

durumda

iki de şahit bulundurun.

ise,

velisi

adaletle

yazdırsın.

Eğer iki · erkek bulunamazsa

rıza

',östereceğiniz şahitlerden bir erkek ile -biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için
. kadın (olsun). Çağınldıklan vakir şahitler gelmemezlik etmesin. Büyük veya
üçük, vadesine kadar hiçbir şeyi yazmaktansakın üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah
ezdinde daha adaletli, şehadet için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha
iygundur. Ancak aranızda yapıp bitirdiğiniz peşin bir ticaret olursa, bu durum

farklıdır. Bu durumda onu yazmamanızda sizin için bir akınca yoktur. (Genellikle)
alış-veriş yaptığınızda şahit tutun. Ne yazan, ne de şahit zarara uğratılsın. Eğer bunu
yaparsanız (zarar verirseniz) şüphe yok ki bu, sizin yoldan çıkmanız demektir.
Allah 'tan.korkun. Allah size gerekli olanı öğretiyor. Allah her şeyi bilmektedir".
Yine Can makalesinde bahse konu ayetin nüzul sebebini de Elmalı Hamdi' den
aktarmayla şöyle açıklamaktadır. Buna göre: "Bu birinci ayete 'Müdayene Ayeti' denilir
ki, Kur'an'daki en uzun ayet budur. Bir rivayete göre; nüzul sebebi 'selem' denilen
alışverişlerdir. Selem, alış-verişe konu malın ödemesinin önceden tesliminin ise
sonradan yapıldığı bir alışveriş türüdür. Selem, peşin para ile veresiye mal almak
demektir. Rivayet böyle olmakla birlikte 282. ayetin her çeşit alışverişi ve borçlanmayı
kapsadığı müfessir/erce kabul edilmektedir".

;;JI.UIJ'Osmanlı Muhasebe Sistemi:
Genel olarak bakıldığı zaman modem

Türkiye'nin

muhasebe

sistemini

Osmanlı'dan aldığı hatta bunu ta kuruluşuna kadar götürmek mümkündür. Bugün
Osmanlı' da temel olarak kabul görmüş bazı ilke ve kuralı alarak, günün şartlarına göre
de değişen muhasebe sistemlerine ayak uydurduğunu söylemek yanlış olmaz. Osmanlı
muhasebesine genel anlamda bakıldığı zaman, öne çıkanların iç muhasebe denetiminin
ve kesin hesabın kısa sürede çıkarılmasının olduğu, devletin gerir artırıcı, masrafları
kontrol edici, tahsilatın hızlandırılması gibi birçok niteliği taşıdığı görülmektedir.
Osmanlı Devleti'nin gelirlerini tıpkı İslam ülkelerindeki şer'i hükümler çerçevesinde
alınan harç, cizye, zekat ve aşar vb. gibi gelirler oluşturuken, giderlerini de tamamen
orduya harcamaktadır. İşte bundan dolayıdır ki Osmanlı Devleti parayla ilgili kurum
olan Defterdarlık ordunun içinde doğmuş ve gelişmiştir':',

üler, Mahmut Selin ve Gülçiçek, Miraç., "Ülkemizde Devlet Muhasebesinin Tarihi Gelişimi", Kamu
esaplarına Uzman Bakış, s: 59. Ayrıca bakınız: Meriç., Metin, "Osmanlı Bütce Sistemi", s: 227.
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eriç'in

"Osmanlı Devlet Bütcesi"

adlı makalesinde defterdarlık ile ilgili

Ierini şöyle sürdürmektedir: "Defterdar sadece maliyesini yönetmekle kalmaz,

et hesaplarım da tutar ve muhafaza ederdi. Defterdarlık içinde bulunan 'Defter
tnliği' devlete ait önemli kayıtları tutardı. Bunlar 'İcmal' denilen bimevi o dönemin
· 'ceierini oluşturan belgelerdir. Bu belgeler ile Eyalet Defterdarlıkları, bölgelerindeki
let. gelir ve giderlerini merkeze bildirirler ve merkezi· idareye ait gelirler de tahsil
;p yollarlardı. Bunları alan 'Defter Emini' devletin gelir ve gider durumunu gösteren
al taplosunu hazırlayıp, düzenlemekteydi".
Yine Meriç makalesinde genel bir değerlendirmeyle Osmanlı'nın kuruluşundan II.
elim' e kadar olan mali uygulamaların "Şeriat Bütcesi" olarak adlandırıldığını ve
pilan uygulamalardaki İslami bütce sisteminin, gelirlerin giderlere tahsisi usulü
eklinde bazı değişikliklerle yapıldığını aktarmaktadır. Hatta Meriç makalesinde, bu
ygulamaların devletin kuruluşunda genelde yerleşme ve savaş harcamaları şeklinde
·· lduğunu da ilave etmektedir. Meriç makalesinde I. Murat zamanında savaşta kazanılan
yerlerden vergi alındığını, I. Beyazıt döneminde ise de savaş tazminatı usulünün
konduğunu örnek olarak göstermektedir.
Osmanlı Devleti'nin ordu içerisinde doğan kurumu olan Defterdarlık örgütünün
[bar Defterdar, Yardımcı Defterdarlık gibi.] ve diğer mali yasal düzenlemelere ilişkin
temel adımların XV. yy.'da şekillendiği, bunun da "Kanun-ı Mehmedi" adıyla Fatih

Şı.ıJtan M~hmet tarafından yapıldığı görülmektedir. Söz konusu düzenlemelerin ardından
da Osmanlı Devleti mali (muhasebe) sisteminin daha güçlü hale geldiği ve ardından da
Osmanlı'nın tüm alanlarında başarıyı yakalamasına imkan tanıdığını söylemek rahatlıkla
mümkündür.
XVII. yy.'a kadar ki dönemde Osmanlı daha çok geçmiş yılların bütce gelir ve
giderleri çerçevesinde oluşturduğu mali sistemini aktaran düzelnemeleri içermektedir.
Bu çalışmaların en tanınmışları I. Ahmet zamanında hazırlanan 1609 tarihli Ayni Ali
Efendi'rıin "Masraf Cetveli", 165414 tarihli Tarhuncu Mehmet Paşa'nın "Muvazene
Layihasr'? ile 1660 tarihli Eyyüb Efendi'nin "Cetveli"' dir'". Bahse konu layiha ile ilgili
olarak Güvemli şunları söylemektedir: "Lahiya 'da Devletin gelir ve giderleri ayrıntılı
olarak sayılmış, yani bütçe yapılmış ve bütçe açığının ne şekilde kapatılacağı
gösterilmiştir".

fr\ Bazı kaynaklar, söz konusu tarihi
!

1551 olarak vermektedirler.

Güvemli., Cilt: II, age.
Meriç., Metin, a.g.e., s: 229-238.
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Osmanlı devlet muhasebesi ile ilgili olarak dikkat çeken diğer önemli bir hususta,
lanılan siyakat yazısıdır. Siyakat yazısı okunması zor olan bir yazı çeşidi olduğundan
nıalanda kullanılmasının mantığı kendiliğinden ortaya-çıkmaktadır. Özellikle Tarhuncu
:Paşa'nın layihası Osmanlı 'nm buna ne kadar önem verdiğini oartaya koymakta ve tutarlı
ir muhasebe

düzeninin sağlanmasına

katkı koyduğu görülmektedir.

Klasik olarak

J)smanlı Tarihçilerinin kullandığı bir tabir olan "Osmanlı Yükselme Devri"'nde Osmanlı

maliyesinin gelir ile gider taplosunun dayandığı savaş ekonomisi Osmanlı'yı ayakta
tutarken, XVII. yy'dan itibaren tersine dönen gelir ve gider taplosunun Osmanlı'yı mali
·/·bunalımlarasürüklediğini de rahatlıkla görmekteyiz. O amaçla mali sistem ve disiplinin
önemi, tıpkı muhasebe tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğu ortaya koymaya gayret
gösteren muhasebe tarihçilerinin bu konudaki haklılığını da ortaya koymaktadır.
XVII. ve XVIII. yy'. 'Iarda mali taplosunun bozulmasıyla, içine düştüğü
bunalımların getirdiği her alandaki olumsuzluklardan kurtulmak adına bir takım
önlemler almaya çalışan Osmanlı'nın Tanzimat'a kadar sadece 3 ana tedbiri uygulamaya
çalıştığı görülmektedir. Bahse konu uygulamalardan birincisi paranın değerinin
düşürülmesi, ikincisi müsadere uygulamalarına geçilmesi ve üçüncüsü de tımarlara el
koyarak hazineye devretmek ve ağır vergiler koymak şeklinde devam etmiştir. Bu
uygulamaların çok başarılı olmadığı Tanzimat döneminde yapılan köklü değişikliklerle
daha iyi anlaşılmıştır17•
"" T'fuızimat döneminde mali uygulamalarla ilgili yapılan düzenlemelere ilişkin
/ "Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi" adlı bir makale yazan Tevfik Güran, makalesinde
şu görüşlere yer vermektedir: "Tanzimat dönemi Osmanlı bürokratları imparatorluğun
idari ve toprak bütünlüğünün zayıflamasının merkezi devletin güçlenmesine, bunun ise
·. · yeterli ve sağlam bir mali tabanın oluşturulmasına bağlı olduğunu düşünüyorlardı. Bu
yüzden mali meselelerin çözümlenmesini idari reformların başarıya ulaşmasının temel
şartı olarak görüyorlardı. Merkezi yönetimin bu dönemdeki en önemli mali problemi
mali kaynakların yetersizliğiydi. Tanzimat yönetimi, bu problemi ülke içi kaynaklar
geliştirerek ve idarenin mali etkinliğini arttırarak çözmek istiyorlardı. Bu nedenle de
Tanzimat Dönemi 'nin başlangıç yılları mali yönetimin gayretiyle geçmişti. Tanzimat
dôneminmde mali yönetimin yeniden düzenlenmesi yönünde atılan ilk ve en önemli
adım, Maliye Nezareti 'nin tüm mali işleri düzenleyen ve denetleyen bir nezaret olarak
kurulmasıdır. l}u nezarete bağlı olarak oluşturulan Maliye Hazinesi de daha önce devlet
mı._IUıer. ıvıanmut Selin ve Gülçiçek, Miraç., a.g.e., s: 60. Ayrıca bakınız; Güvemli, a.g.e., Cilt II, s. VII-VIII .

Metin, a.g.e., s: 229-238.
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gelir ve gideri/erinin belirli bölümlerini kontrol eden mansure ve Redif hazineleriyle
Hazine-i Amire 'nin yerini alarak tüm devlet gelir ve giderlerini yöneten tek hazine
haline getirilmiştir. Böylece devletin 17. ve 18. yüzyıllardaki gelişmeler sonucunda
kontrol etme gücünü yitirdiği iktisadi kaynaklarını yeniden ele geçirme. ve elde ettiği bu
kaynakları devlet tarafından yürütülen hizmetler arasında ekonomik gelişmeyi ve
ülkenin güçlenmesini sağlayacak şekilde dağıtma konusunda ondokuzuncu yüzyılın
başlarından itibaren giriştiği çabaların son adımı da atılmış oldu".
Yukarıda kıcasa

olarak

Tanzimat döneminde yapılmaya

çalışılan mali

düzenlemenin çerçevesini veren Güran, Tanzimat öncesi dönemde "Baş Muhasebe
Kalemi" yerine kurulan "Maliye Muhasebe Kalemi" adlı yapının Tanzimat döneminde
yapılan en önemli büro olarak görüldüğünü belirtmesiydi. Bahse konu büronun
görevinin hesapları tutmak olduğunun altını çizen Güran, büronun kendi içinde
"Varidat" ve "Mesarifat" adı altında iki kısımdan oluştuğunu da ilave etmektedir18•
Yapılan bu düzenlemeler çerçevesinde ön plana çıkan en önemli özellik, Maliye
Nezareti

ile

Maliye

Hazinesi'nin

kurulmuş

olması

ve

mali

yönetiminin

merkezileştirilmesiydi. Bu da bütce geleneğinin doğmasına sebebiyet verdi'". Bu
uygulamalardan sonra devletin gelir artmıştır.
Genel olarak Tanzimatla birlikte hazine ve bütçe birliğinin sağlandığı gibi
yönetim de tek elden olarak kurulan Maliye Nezareti'ne devredilmiştir. Elbette ki bu
r,;µygutfunalarınöncelikle dış mali çevrelerle yakın ilişkilerin başlamasına ve bu dönemde
yani, dış borçlanmanın arttığı 1860'lardan itibaren vergi, bütçe, devlet muhasebesi, para,
bankacılık, borsa, hazine işlemleri ve özel mülkiyet konularında batılı kurum ve kurallar
Osmanlı Devleti'rıe girip yerleşmeye başladı/"
Tanzimat'ın her alanda getirdiği reformlar ve hukuki düzenlemeler gibi mali
konulardaki ilk yapılanmalar ve tanımlar da 1876 Anayasası'na girmiştir.
II.IV. Osmanlı Dönemi Kıbrıs Muhasebe Sistemi:
Osmanlı Devleti'nin bir parçası olan Kıbrıs adasının, tüm teşkilatlarda olduğu gibi
mali teşkilatta da küçük ölçekli bir yapısı olduğu kuşku götürmez bir gerçektir.

üran., Tevfik, "Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi", s: 79.
eriç., Metin, a.g.e., s: 229-238.
iller, Mahmut Selin ve Gülçiçek, Miraç., a.g.e., s: 6 l.
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BÖLÜM: "KIBRIS

CEZİRESİ.'NİN

SEKSEN DOKUZ SENESİ EMİR-NAME

KAYDI'' ADLI DEFTERİN TERCÜMESİ,

"KIBRIS

CEZİRESİ'NİN

SEKSEN

DOKUZ SENESİ EMİR-NAME KAYDI'' ADLI DEFTERİN İNCELENMESİ VE
"KIBRIS CEZİRESİ'NİNSEKSEN DOKUZ SENESİ EMİR-NAME KAYDI'' ADLI
DEFTERDE BULUNAN EMİR ÇEŞİTLERİ VE EMİRLER İÇİNDE GEÇEN
KURUM ADLARI:
Bu bölümde, master tezime konu olan "Kıbrıs Ceziresi 'nin Seksen Dokuz Senesi
Emir-name Kaydı" adlı emir defterinin tercümesi, incelenmesi, defterde bulunan emir
çeşitleri ve o dönemde bulunan kurumlara dair bilgiler verilecektir.
III.I. "Kıbrıs Ceziresi'nin Seksen Dokuz Senesi Emir-name Kaydı" Adlı Defterin
Tercümesi:
Bahse konu defterin Osmanlı Türkçesi'nden günümüz Türkçe harflerine
çevrilmiş hali aşağıdaki gibi olup, tezin "Giriş" Bölümü'nde üzere nasıl bir
yönetmle tercüme edildiğine dair bilgilere verilmiş ve bu bağlamda tercümesi
yapılmıştır. Bahse konu tezin tercümesi sırasında arşivden alınmış orjinal metinde
arşiv Osmanlıca dil uzmanları ve/veya personelince verilmiş sayfa numarası
yanında orjinal sayfa numaralarının da olması ve karışıklığa sebebiyet verilmemesi
için emir hükümlerinin numarası (...) içerisinde gösterilmiş, her bir emir hükmü
için sıra numarası verilmiş ve bazı sayfalarda 1 'den fazla olan emir hükümleri için
"".'\

)'

de düzenleme yoluna gidilmiştir. Bu konudaki detaylar, tezin ilk sıra hükmünde
dipnot olarak verilmiştir.

'

***

I 21 ( numru ... 22 , II )

s Ceziresi'nin Seksen Dokuz Senesi Emir-name Kaydı.
~-name kitabının, ilk kapağında yani, fihrist öncesi emir hükümlerin tercümesidir.
l~ymesun Kaymakamlığı 'na
-~'en defatir ve evrakın miktarı
Fi 20 Mayıs sene 88
(ba-yed-i sandık ... )

Girne Kaymakamlığı'na gönderilen
evrak ve defatirin miktarı
Fi 20 Mayıs sene 88
(ba-yed-i Yusuf Çavuş)

Yevmive-i varidat-2
Askerivve mazbatası-33

Değirmenlik Kaymakamlığı'na
gönderilen evrak ve defatirin
miktarı Fi 20 Mayıs sene 88
(ba-yed-i Zabtiye Hasan
Onbaşı)
Yevmive-i mesarifat-2
Yevmive-i varidat-2
Askerivve mazbatası-lvü

'z konusu numara orijinal metnin fihrist öncesinde bulunan hükümler olduğundan, orijinal metnin
ümlerine verilen numaradan farklı bir numara verilmiş ve bu amaçla Romen rakamı kullanılmıştır. Söz
usu ilk Romen rakamı hüküm numarasını, ikinci numara ise sayfa numarasını göstermektedir.
[inal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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Vergi mazbatası-38

Vergi mazbatası-190

***
· olan talep üzerine gönderilen
ağnam defter
vesairesi
Fi 25 Mayıs 88 (Hafa)
Tahsilat numrusu-1
El defteri-2

Mağusa Kaymakamlığı 'na
gönderilen evrak ve
defatirin miktarı
Fi 12 Haziran sene 88

Tuzla Kazası'na gönderilen
evrak ve defatirin miktarı
Fi 1 Haziran sene 88

e mazbatası- 71

...-3

***
BafKazası'na gönderilen evrak ve
defatirin miktarı
Fi 12 Haziran sene 88
Askeriye mazbatası-59
Vergi mazbatası -80
Masraf defteri-2
Varidat defteri-2

* * * 23,

II (numru
Esami-i
Nevahi

I

Bedel-i

'Seksen Seki
Bedel-i Fazlası
Müzayede

194974 I

260000

65026

Noksanı

...

1084364 I · 1450000 1365136 I
350000 1118245 I

276556 I

300000 I 23446 I

114227 I

160000 I 45773 I

...

334000

ı 60575 I

...

416000

I 66025 I

...

534579

584000

49421

415625

465000

49348

293536

305000

10464

I 409975

Kazası
Dağ
Nah ivesi

I
I

...

I
I
I

I
I

...
...

Lefke
Nahiyesi

Nahiyesi

...

231755 I

273425
Gime

I

I

567638

III)

Esami-i
Mültezimin

Esami-i
Küf ela

Varoşlu Sodiri
Mi hail
Paskalli
Durmuş
Baziraam
Yorgaki
Yovanidi
Kos tan ti
Felahiti
Mi hail
Yovanidi
Kos tan ti
Felahiti
Lefteri
Kos tan ti

Arıceli Luizu Hacı
Solomo ......

Hacı Mihaili Feranziri ve
Hristofaki Milvo
Yanaku Evancelidis
Yenaku Zaharvadi
Yanaku Evancelidis
Yenaku Zaharvadi
Mihaili
Sakalli
Kırdali Mihaili
Hivuru

Hristoğli
Barudi

Yanaku Evancelidis
Yenaku Zaharyadi

Durmuş
Bazirzan

Mihaili
Sakalli
Tüccardan Sikuti İsmail
Efendi ve Minareli
Kö}'lü Şükri Efendi
Hacı Yakamo Hristofidis
Luizu Lokabidi ve
Hacı Mihaili Madeku
ve Kostanti Rosidi
Barutcu-zade Hacı Ali
Efendi ve Hacı
Feyzullah-zade
Hafız Efendi
Tuzla İskeleli Mehmet
Ali Efendi ve

670000 J102362 J

I

286015 I

298215 112200 I

I

595292

695000

Hacı Luizu
Lokabidi
Tüccardan
Sikuti
İsmail Ağa
Mustafa Fevzi
Efendi

defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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I

Mlllahazat

Lefkoşa tüccarından
Mihaili Şakalli

Hacı Halil
Efendi

I

129708

...

I

I

l
Kaza-i mezkur aşarı
mazbatasının ... otuz ...
kuruş vukubulacak
ahiren icra edilen ...
tebeyyüz etmiş ve ...
cihetine kayıtı ...
olunmuş üzere
müzakeresi beyan
takdim olunmuştur
ü

.

I

\. ..

5248986
Bafa
Kazası
Kukla
sabası

6347215

Salih Fevzi Aga
Bedel-i Hakikisi
Bulamadığı Cihetle
İdare eBırakılan

Yekün

098229

421284
121796
369934
913014
6162000

I

6347215 lıo9i29

I

I

Yekün

I

İdareye bırakılan

***
iye Nezaret-i Celilesi'ne Mazbata,
seksen sekiz senesine mahsuben Kıbrıs Ceziresi varidat-ı öşriYyesinin nizamına tevfıken
arı merkezlerinde karye-be-karye müzayede ... lazimeden ise de. buraca bunun emsali
:buk olmaması cihetle iltizamına talip zuhur etmediğinden .varidat-ı merkumenin emsali
:tie kaza ve nahiyece müzayede o hale sene-i ibtidar kılınacağı makam-ı ali cenab-ı
et-penahilerinden ha-telgraf istizan ile verilen mezuniyyet üzerine teşvikat ve terkibat-ı
e icrasıyla varidat-ı merkumenin kaza ve nahiyece emr-i müzayedesine ibtidar olunduk
ala-yı mazbata-i çaker-anemizde gösterildiği üzere Mağusa ve Değirmenlik ve. Girne ve
esun ve Tuzla kazalarıyla Mesarya ve Karpas ve Piskopu ve Evdim ve Dağ ve Lefke ve
orfo ve Hrisofı Nahiyeleri varidat-I öşriyyesi inkita'-ı rağbattan sonra altmış üç bin kırk
bin iki yüz on beş kuruş bedelat ile talipleri uhdelerinde takarrür ederek ve şu ... bedelat-ı
:-kumenin sene-i sabık bedelatına nisbetle on yük doksan sekiz bin iki yüz yirmi dokuz
• ş
fazlası zuhur etmeyerek bedelat-ı merkume sene-i merkume Ağustos nihayetinden
at-ı gayesine değin yedi taksite ve miri fiyatı akçe ile tediye veifa olunmak şartı ve şerait
·e derecesiyle nizamına tevfıken mültezimiye-i merkumeden küfela-yı kaviye ve senedat-ı
ebere alınarak ve alız olunan senedat canib-i muhasebede hıfz ile zabt-namelerin verilerek
... -i katiyyeleri icra ve menzur ... cenab-ı nezaret-penahileri olmak üzere mezkur zabt
enin bissureti leffen takdim ve isra kılınmış ve geride kalan Baf Kazası'yla Kukla ve
•ı'f<Nahiyeleri bedelat-ı sabıkaları olan dokuz yük on üç bin on dört kuruş üzerine derece-i
ubede ... bulunamadığından bunların münasip ve mutedil maaşlarla müstakim ...
urlar tayiniyle emaneten idaresine miyane-i çaker-anemizde ... karar verilerek icabı icra
,. ış olmağla ihale olunan şahanenin kaza ve nevahi aşarı için usulü vechile iktiza eden
'ıt-ı emr-i alisinin tastir ve israsının bende emr u ferman hazret-i men lehü'l-emrindir.
ebiü'l-Ahir sene [12]89 ve Fi 1 Haziran sene [12]88.

f

Naib-i
Cezire

Müftü-i
Cezire

Baş
Piskopos

Muhasebeci-i
Cezire

Aza

Aza

Aza

Aza

I

Müdür-i
Tahrirat

***

III (numru ... 24 , IV-V2s)
Tarih-i
Evamir

\ Numru-i
Müteselsile

I

[Emir Özeti]

"faal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
z konusu defterde emir özet fihristinin. 49-146 arasında özetleri verilen emirleri, orijinal defterde eksik
rülmektedir, O açıdan verilen orijinal emir özetlerin yanında söz konusu arada eksik olarak görülen emir
tleri tarafımdan verilmiştir. İlaveten orjinalinde eksik olarak görülen sayfaların Romen rakamıyla verilen
,yfa numarası da ona göre düzenlenmiştir.
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ı·

Fi 4 Muharrem sene [12]89
Fi 4 Muharrem sene [12]89

2

Fi 6 Muharrem sene [12]89

3

Fi 7 Muharrem sene [12189

4

Fi 15 Muharrem sene [12]89

5

Fi 11 Muharrem sene [12]89

6

Fi 12 Muharrem sene [12]89

7

Fi 13 Muharrem sene [12]89

8

Fi 13 Muharrem sene [12]89

9

Fi 11 Muharrem sene [12]89

10

Deyn için emval-i menkulenin furuhtu hakkında
muharreran dahi tanzim olunan nizam-namenin
önderidiğne dair
Seksen sekiz seneside sarf olunmak üzere
evrak-ı sahihanın gönderildiğine dair
Tuzla İskelesi'nde bulunan tahaffüz odalarıyla
barutlulannın iki bin beş yüz kuruş masrafla
tamir ettirilmesine dair
Kıbrıs Ceziresi'nin emlak defatirlerinedair
Seksen sekiz senesi bu veçhile matbuasından
önderilen beş kıtasının ıı~ir ve ilanına dair
BafKazası'nın bir kab içinde bulunup
gönderilen: Roma sikke-i atisinden yirmi iki adet
altın müzeharıe-i _ş_ahaneye vaz' edildiğine dair
Tahrir-i hitam bulan mahallerden mesarif-i
tahririyyeye bedel bir defalık ahz-ı mukarrar
olan ve bir günde gönderilen pusulası mucibince
. icrasına dair
Girne Kazası'na tabi Karava Karyesi ahalisi
tarafından tasarruf-ı iddea kılınan arazi hakkıda
Bade-ma Trablusgarb'a zahire.irsalına hacet
kalmadığı mukaddema gönderilen zahire ve
masarifatın vukubulacak iş'ar üzerine
tesvivvesine ba-kavd beyanına dair
Bu senenin bütcesi haricinde mesarif-ıihtiyar
olunmasına ve memurin maaşlalarının kırk
günde sürat-i tesviyesine sebep ve hükme mebni
idüğünün ilan-namesinin on kıtası
önderildiğine dair

11

Fi 14 Muharrem sene [12]89

12

Fi 16 Muharrem sene [12]89

13

34

14

15
Fi 19 Muharrem sene [12]89
Fi 18 Muharrem sene [12]89

konusu
konusu
konusu
konusu
konusu
ijzkonusu
" konusu
konusu

orjinal
orjinal
orjinal
orjinal
orjinal
orjinal
orjinal
orjinal
orjinal

defterdeki
defterdeki
defterdeki
defterdeki
defterdeki
defterdeki
defterdeki
defterdeki
defterdeki

16

hükmün kayıtlı olduğu sayfa
hükmün kayıtlı olduğu sayfa
hükmün kayıtlı olduğu sayfa
hükmün kayıtlı olduğu sayfa
hükmün kayıtlı olduğu sayfa
hüküm özeti verilmemiştir.
hüküm özeti verilmemiştir.
hükmün kayıtlı olduğu sayfa
hüküm özeti verilmemiştir.

25

Meclis-i İdare Baş Kitabeti'yle Tahrirat Müdürü
refakatine ve Meclis Mukayyitliği'ne ve sair
mahallelere müteselsilen tayin olunan
efendilerin hazinece kayıtları tesvi ettirildiği
beyanına dair
Seksen beş senesinden seksen yedi senesi
nihayetine değin Mal Sandığı'na gelen altın ve
gümüş hükümetten hasıl olan iskonto
miktarının istifsarına dair
Birinci Ordu-yı Humayun'u mensubatından
Kıbrıs Kalesi Topcuları'nın seksen sekiz senesi
Mart'ından Şubat nihayetine değin bir senelik
mesarifleri olarak cezire-i merkume emvalinden
havalesi icra buyurulan mebaliğin miktarına dair
Bahriyye mesarifıçin Kıbrıs emvaline
muhavvel yedi milyon kuruşun
havale-namesi gönderildiğine dair
Kıbrıs Ceziresi'nde ne miktar muhacirin iskan

numarası
numarası
numarası
numarası
numarası

verilmemiştir.
verilmemiştir.
verilmemiştir.
verilmemiştir.
verilmemiştir.

numarası verilmemiştir.

'

Fi 20 Muharrem sene [12)89

17

Fi 20 Muharrem sene [12)89

18

Fi 21 Muharrem sene [12)89

19

Fi 25 Muharrem sene [12)89

20
21

edilmiş ise bir kıta defter-i muvahhanmın
tanzim ve irsaline dair
Gönderilen.iki kıta evrak-ı sahiha-i masruf
cetveli ve matluba havale hak. olmadığından
ilan kılındığına dair
İstihdamına lüzüm görülmeyen memurinin
gönderilen pusulası mucibincemaaşlan
~
kaydının terkinine dair
Kıbrıs Muhasebeciliği'ne Ahmet Mehmet
Efendi'nin tarih-i tayinine dair
Yetmiş sekiz senesi Eylül'ünden seksen beş
senesi Şubat'r gayetine değin sarf ve furuht
olunan baronun henüz vürudu etmeyen
defterinin sürat-i irsaline dair
Orman ve hatab bakında

22
Fi 28 Muharrem sene [12)89

23

Fi 5 Safer sene [12)89

24
25

Fi 9 Safer sene [12]89

I

26

Fi 9 Safer sene [12)89

I

27

Fi 8 Safer sene [12)89

I

28

Fi 8 Safer sene [12)89

I

29

Fi 8 Safer sene [12)89

I

30

Fi 10 Safer sene [12]89

I

31

Fi 9 Safer sene [12)89

I

32

Fi 10 Safer sene [12)89

I

33

Fi 10 Safer sene [12)89

I

34

Fi 12 Safer sene [12)89

I

35

;•./

,ı;., I

.-ıı.

Cezirenin bir senelik mesarif-i umumiyyesinin
mubeyyen gönderilensuret-i defteri
mantıkınca icra-yı iktizasna dair
Mal Memurları'nın ihafına herbir muhasebe
etmeleri ve tedahülde muhasebe
bıraktırılmaması hakındabazı tafsjlatı _ş_amil

Varidat-ı öşriyyenin suret- ihalesine dair cend
kıta nizam-namenin gönderildiğine dair
İcar ve isticar olunan arazinin konturatoya
tescili hakkında bazı ifadeyi ş_amil
Değirmenlik Kaymakamlığı'na Niksar Nahiyesi
müdür-i sabık Mehmet Rüştü Efendi'nin tayini
buvuruduğuna dair
Bin dokuz yüz kuruş maaşla Tahrir
Mümeyyizliği'ne Ahmet Efendi tayin
olunduğuna dair
Kıbrıs'ın Vukuat Katibi'yleSeyyare Katibi
Refakati'ne tayin olunan Osman ve Ali Faik
Efendilerin maaş_ları hakkında
Ashabı yedine verilecek arazi koçanlarının
kemal tarafından tahrir edilmesi lazım
asker-i zabtiyye zabitanı maaşlarından
rnüetekaidin aylıklarına karşılık olarak
üzde ikisinin tenzili hakkında
Gönderilecek mizan ve adil cetvellerinin
tahriri mümeyyizatın taraflardan tastik
olunması bakında
Esham-ı atika sahiplerinden sehmlerinin esham
ı cedideve tebdili istida edilenler hakkında
Tebedülleri vukubulan memurinin vukaatı
yalnız sal muhasebelerinde gösterilmesi kifayet
edeceği beyanına dair

konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hüküm özeti verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hüküm özeti verilmemiştir.
iz konusu orjinal defterdeki hüküm özeti verilmemiştir.
:zkonusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hüküm özeti verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hüküm özeti verilmemiştir.
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I

Fi 12 Safer sene [12]89

I

36

Fi 14 Safer sene [12]89

I

37

Fi 15 Safer sene [12]89

38

Fi 14 Safer sene [12]89

39

Fi 16 Safer sene [12]89

40

Fi 16 Safer sene [12]89

I

41

Fi 19 Safer sene[l2]89

I

42

Fi 9 Muharrem sene [12]89 ve
7 Mart sene [12]89

ı

Atik 170
Cedid 5

Fi 19 Safer sene [12]89

I

43

Fi 19 Safer sene [12]89

I

44

Fi 3 Safer sene [12]89

I

45

Fi 22 Safer sene [12]89

I

46

Fi 26 Safer sene [12]89

I

47

Fi 28 Safer sene [12]89

I

48
49
50
51
52
53
54

Mağusa Kazası mürettebat-ı cedidesinin
hazinece kaydı bi't-tesviye terkim ettirilen tadil
cetvellerinin. gönderildiğine dair
Tahrir ve tadili icra olunan Lefkoşa Kazası'nın
mürettebat-ı cedidede kaydı bi'l-tesviye tadil
cetvelleri gönderildiğine dair
Aşarın müzayede ve ihalesinde arazi kanun
name-i humayuna tevfik-i muamele
edilmesi hakkında
Zimmetleri bulunan mülazimin muteber kefil
area eyledikleri halde müzadeye-i cedideye
vukubulacak beylerinin tutulması hakkında
LefkoşaNiyabeti'ne yirmi altı gün vekalet eden
Mehmet RaifEfendi'ye maaşından mucibesi
nizam nısfını rub'ı ita kılınması hakkında
Gilan Nahiyesi Müdürlüğü'ne Ahmet Necip
Efendi tayin olunduğuna dair
Mesarya Müdürlüğü'ne Hüseyin Hüsnü Efendi
tayin olunduğuna dair
Nüfus Mukayyidi Mehmet Efendi'nin maaş
müterakesi verilmediğinin ve sebebi ne
idüğünün .istilamına dair
Evdim Nahiyesi Müdürlüğü':ne1Iacıİbrahim
Ağa tayin olunduğuna dair
Değirmenlik ve Dağ Kazaları mürettebat-ı
cedidesi istihsaliçin bu kerre emr-i alileri
önderildiğine dair
Sahiha-i varakanın sarfiyyatı muhasebesinin
serian irsaline dair
Kıbrıs Tahrirat Müdürlüğü'ne Reşit Bey'in
tayin olunduğuna dair
İngiltereli Mösyö Berıd'in ve şürekasının Kıbrıs
ormanlarından kat' ettirdiği malumü'J-rniktar
çam kabuğunun sefine tahminine ruhsat
verilmemesine dair
Tapu hasılatının defter-haneye irsaline dair

konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası verilmemiştir.
z konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal· defterin fihrist sayfası eksik
uğundan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki 49-147 arasında bulunan hüküm özetleri, fihrist sayfalarının eksikliğinden
ayı verilememiştir.
,z konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
uğundan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
ğundan numara verilmemiştir.
konusu orjiııal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
" uğundan numara verilmemiştir .
.~z konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
I\duğundan numara verilmemiştir.
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'

55
56
57
58
59

60
61
62
63
64
65

66
67

68
69
70
71
72

defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist
verilmemiştir.
defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist
verilmemiştir.
defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist
verilmem.iştir.
defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist
verilmemiştir.
orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist
rmumara verilmemiştir.
;nllSU orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist
:uğundannumara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist
uğundan numara verilmemiştir.
z konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist
ıığundannumara verilmemiştir.
,z konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist
ıığundan numara verilmemiştir.
,z konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist
duğundan numara verilmemiştir.
jz konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist
duğundan numara verilmemiştir.
z konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist
[duğundan numara verilmemiştir.
öz konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist
,lduğundannumara verilmemiştir.
z konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist
ıığundan numara verilmemiştir.
jz konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist
duğundan numara verilmemiştir.
öz konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist
duğundan numara verilmemiştir.
}z konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist
duğundan numara verilmemiştir.
öz konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist
duğundan numara verilmemiştir.
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sayfası eksik
sayfası eksik
sayfası eksik
sayfası eksik
sayfası eksik
sayfası eksik
sayfası eksik
sayfası eksik
sayfası eksik
sayfası eksik
sayfası eksik
sayfası eksik
sayfası eksik
sayfası eksik
sayfası eksik
.
sayfası eksik
sayfası eksik
sayfası eksik

ı·

73

74
75
76
77
78

79
80
81
82
83
84
85

86
87
88

89
90

konusu orjinal defterdeki hükmün
uğundan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
ıığundan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
uğundan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
uğundan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
Uğ!!P-dathumaraverilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hükmün
.uğundannumara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
uğundan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
ğundan numara verilmemiştir.
,konusu orjinal defterdeki hükmün
üğundan numara verilmemiştir;
konusu orjinal defterdeki hükmün
ğundan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
ğundan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
uğundan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
uğundan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
ğundan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
ğundan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
ğundan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
ğundan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
ğundan numara verilmemiştir.

kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
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kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
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onusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
dan numara verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
dan numara verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
unclan numara verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
undan numara verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
qanJı.funaraverilmemiştir.
~ıiusu'orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
dan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmUn kayıtlı
undan numara verilmemiştir.
,Y::konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
'L".undannumara verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
undan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
ğundan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
undan numara verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
undan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
ğundan numara verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
undan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
ğundarı numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
ığundannumara verilmemiştir.
konusu orjinaldefterdeki hükmün kayıtlı
ığundannumara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
ğundan numara verilınemiştir.
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·

olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
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olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
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olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik

30

(J

109
110
111
112

113
114
115

116
117
118

119
120
121
122
123
124
125

126

·. konusu orjinal defterdeki hükmün
ğundan numara verilınemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
undan numara verilınemiştir.
onusu orjinal defterdeki hükmün
(ğundannumara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
ğundan numara verilınemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
.nda,!i'numara verilmemiştir.
biıusu orjinal defterdeki hükmün
ığundannumara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
undan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
ğundan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
ğundan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
ğundan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
ğundan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
undan numara verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hükmün
undan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
undan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
ğundan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün
ğundan numara verilmemiştir.
konusu orjin&l defterdeki hükmün
undan numara verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hükmün
undan numara verilmemiştir.

kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
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kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
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kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
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nusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
dan numara verilmemiştir.
nusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
dan numara verilmemiştir.
nusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
dannurnara verilmemiştir.
u§p orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
dan numara verilmemiştir.
usu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
dan numara verilmemiştir.
usu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
an numara verilmemiştir.
usu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
an numara verilmemiştir.
usu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
n numara verilmemiştir.
u orjirıal defterdeki hükmün kayıtlı
numara verilmemiştir.
u orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
numara verilmemiştir.
orjinal defterdeki hükmün kayıtlı
numara verilmemiştir.
:11 orjinaldefterdeki hükmün kayıtlı
numara verilmemiştir.
orjinaldefterdeki hükmün kayıtlı
· numara verilmemiştir,
orjinal defterdeki hükmün kayıtlı.
verilmemiştir.
,.,,,fdefterdeki füikınün,kayıtlı
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olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
·
olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
·
olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
olduğu sayfa.numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
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23 Ramazan sene [12]88
4 Şevval sene [12]88

146
147
148

4 Şevval sene [12]88

149

I

9 Şehr-i Mezbur [12]88

I

16 Şevval sene [12]88

------

Evrak-ı sahihanın :furuhtuhakkında
Temyiz Meclisi'nin tefrişi hakkında istizan
olunan mesarifin uyamacağ! beyanına dair
Leymesun nayibi Mehmet Rüştü Efendi'nin
Değirmenlik Niyabeti'ne tahvil memuriyyet
eylediğine ve maaşının şehri Teşrin-i Sarıi'nirı
yirminci gününden itibaren verilmesine

150

I

151

I Seksen yedi senesi Teşrin-i Evvel'inden Şubat'ı
VUi

I

152

ve seksen sekiz senesi Nisan ve Temmuz'undan
ma-ada Mart ibtidasına Eylül nihayetine kadar
cetvellerinin iade olunduğuna dair

153
18 Şevval sene [12]88

I

154

18 Şevval sene [12]88

I

155

I

21 Şevval sene [12)88

I

156

I

21 Şevval sene [12]88

I

157

I

22 Şevval sene [12]88

I

158

I

HüseyinEdipEfendi'ye 1250 kuruş maaş
tahsis olunduğuna dair
Seksen sekiz senesi kurrasından gönüllü olarak
Silk Halil akeriye dahil olan altı.neferin kura
memurları masrafları miyanındatesviyesi
lazım geleceğinden ol veçhile icrası
muamele olmasına dair
Tahrir-i emlak hakkında bazı ifade~i şamil
Deyıı-i mirilerinin imhalen istifasına müsaade
olunması müstedi Yakomi ve Hacı Mustafa ve
Mehmet Ağalar imzalarıyla melfuf şlikkanın
icra-yı iktizasına dair
Ashabı içinde bulunan akardan kıymet
vergisinden başka irad vergisi dahi
alınmak lazım elece ine dair
n-lrnP

~·

22 Şevval sene [12]88

159

17 Şevval sene [12]88

160

I

.....,ı

'

27 Şevval sene [12]88

I

161

I

29 Şevval sene [12]88

I

162

I
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Kıbrıs kılaında bulunan asakir-i şahane
tahsisatlarına mahsuben yetmişbin kuruşun
sinin-i sabıka emvalden verilmesine dair
2360 kuruş masrafla Girne koğuşlarının tamir
ettirilmesine dair
Mesarya Nahiyesi Hükürnet Konağı'na bazı
mahallerde tamirine luzum olan dört bin bu
kadar kuruşun devair-i belediyye hasılatından
tesviyesine dair

I

konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
undan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
ğundan numara verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası, orijinal defterin fihrist sayfası eksik
ığundannumara verilmemiştir.
konusu orjiııal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası verilmemiştir.
konusu orjiııal defterdeki hüküm tarihi verilmemiştir.
onusu orjiııal defterdeki hüküm özeti verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası verilmemiştir.
onusu orjiııal defterdeki hüküm tarihi verilmemiştir.
onusu orjiııal defterdeki hüküm tarihi verilmemiştir.
onusu orjiııal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası verilmemiştir.
onusu orjiııal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası verilmemiştir.
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Selh-l Şevval sene [12]88

163

4 Zi'l-Kade sene [12]88

164

5 Zi'l-Kade sene [12]88

165

7 Zi'l-Kade sene f12J88

166

9 Zi'I-Kade sene [12]88

167

12 Zi'l-Kade sene [12]88

168

13 Zi'l-Kade sene [12]88

169

15 Zi'l-Kade sene [12]88

170

16 Zi'l-Kade sene [12]88

171

23 Zi'l-Kade sene [12]88

172

23 Zi'I-Kade sene [12]88

173

Kıbrıs bekayasmm melfuf bir kıta defter-i
mucibince emr-i istihsaline ittihayı lazım
elerı te_da}'_inin tafsilat beyanına dair
Komisyon Baş Katibi Behçet Efendi ile Vukuat
Katibi Mustafa Efendilerin maaşlarına zam
ödeyemeyeceğine dair

Ali Seyyad Efendi familyasının burada kalıp
kalamamasına dair
Asker-i zabtivye hasta-ganından mekulatma dair
Emaneten idare alman aşar ve sairenin mesarifet
hakkında bazı vesavavı şamil
Topçu askerine bila havale verilen akçe
hakkında
Mağrib ve Alagir muhacirlerine verilen
tavinivvata dair
Sakız Kalesi'nde bulunan asakir-i şahaneye
130000· kuruşı.ırı._itaolunmasına dair
Hazine kaydına tevafuk etmeyen bazı
mesarifatın istizahına dair
Bir kıta zimmet pusulası gönderildiğine dair
Lefke ve Omorfo Nahiyeleri Nüfus
Mukayyidi Mehmet Efendi'nin
üzeşte maaşlarının itasma dair

174
27 Zi'l-Kade sene [12]88

175

An Zi'I-Hicce sene [12]88

176

3 Zi'l-Hicce sene [12]88

177

Yirmi beş bin adet evrak-ı sahiha
önderildiğine dair
Ağnam rüsumunun emaneten idare
olunması hakkında
Evrak-ı Sabiha Memuru Hüseyin
Efendilerinin zimmeti hakkında

178
179

15 Zi'I-Hicce sene [12]88

180

Esbab-ı mücbireden dolayı verilecek
olan mebaliğin ne vechile cetvele
ithal olunmasına dair
BafKaymakamı Galip Bey'in istifasına
mebni yerine Mehmet Bahaettin
Bev'in tayin olunduğuna dair

181
17 Zi'I-Hicce sene [12]89
3 Şubat sene [12]88

182

19 Zi'l-Hicce sene [12]89

183

22 Zi'l-Hicce sene [12]89

184

24 Zi'l-Hicce sene [12]89

185

Doksan bir bin iki yüz on iki buçuk kuruşluk
evrak-ı sahiha-ı mütenevvianın
önderildiğine dair
Odacı Molla Hüseyin ve Musa'nın zam maaşları
kar§_ılıksızuvamavacağına dair
Rukiyye ve Emetullah nam hatunlara yevmiye
tahsisi karşılıksız uyamayacağına dair
Sene [12]87 Şubat cetvelinde murakkam
bıılu...!}aıı_B_inbaşı evlatları maaş ve sene [12]88

:onusuorjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hüküm tarihi verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hüküm özeti verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası verilmemiştir,
nusu orjinal defterdeki hüküm tarihi verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hüküm özeti verilmemiştir.
nusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hüküm tarihi verilmemiştir.
ôrıusu orjinal defterdeki hüküm tarihi verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası verilmemiştir.
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29 Zi'l-Hicce sene [12]89

186

Teşrih-iSani cetvelinde murakkam asar-ı atika
vapur navlı sefınelerinin _gönderilmesine dair
Sinin-i sabıka emvali tahsilatında olarak 545000
kurıı_ş_un teslim-i hazine klıındığına dair

187
188
29 Zi'l-Hicce sene [12]89

189

3 Muharrem sene [12]90

190

4 Muharrem sene [12]90

191

5 Muharrem sene [12]90

192

Sene [12]88 Kanıın-ı Evvel'inden itibaren
Mağusa Kaymakamlığı 'na Galip Bey
tayin olunduğuna dair
Mahbusin ile zabtiyye nefaratına verilen
kömürün behası olan 200172 bin kuruşun sinin-i

sabıka emvali tahsilatından ifasına dair
İki bin yirmi beş kuruşun sarfıyla Lefkoşa
Kalesi'nde bulunan bazı mahalin
tamirine dair
Defter-i hakani memur ve ketebesiyle mesarifatı
sairesinin masraf cetvellerine
ithal olunmamasına ve teferruatına dair

193
10 Muharrem sene [12]90

194

9 Muharrem sene [12]90

195

9 Muharrem sene [12]90

196

13 Muharrem sene [12]90

197

***

1 (numru 3, lb)

Litografya memuru Mehmet Akil Efendi'nin
bila karşılık zam maaşı }lyamayacağınadair
Devair-i Belediyye Meclisleri marifetiyle alman
ceza-yı nakdi hasılatının Belediyye
Sandıkları'na vesair caza-yı nakdi hasılatının
varidat cetvellerine ithalen Maliyye Hazine-i
Celilesi'ne gönderilmesine dair
Beytümal veyahut hasılatının ne suretle
cetvellere ithal olunmasına dair
Kıbrıs Asakir-i Şahanesi'ne üç yüz atmış bin
kuruş_ verilmesine dair

182

konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası verilmemiştir.
konusu orjinal defterdeki hüküm tarihi verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hüküm özeti verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hüküm tarihi verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hüküm özeti verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası katlı olduğundan okuynamamıştır.
onusu orijinal defterde rakam olarak "< -2000" yazmakta ve akabinde de yazıyla "bin kuruşun ... "
devam ettiğinden, "iki bin bin kuruşun " ifade yanlış olduğu düşünüldüğünden, kanımca doğrusu
,;c;;)"iki yüz bin" olarak yazılmıştır.
.
·
tkonusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası katlı olduğundan okuynamamıştır.
~{1konusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası katlı olduğundan okuynamamıştır.
onusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası katlı olduğundan okuynamamıştır.
onusu orjinal defterdeki hüküm tarihi verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hüküm özeti verilmemiştir.
onusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası katlı olduğundan okuynamamıştır.
onusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası katlı olduğundan okuynamamıştır.
onusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası katlı olduğundan okuynamamıştır.
onusu orjinal defterdeki hükmün kayıtlı olduğu sayfa numarası katlı olduğundan okuynamamıştır.
tez içindeki ilk numara sicildeki dava numarasını, ikinci numara ise, tarafımdan verilen davanın kayıtlı
ği defter sicil sayfa numarasını [2a, 2b şeklinde. Ancak söz konusu orijinal defterde tek olan sayfalarda
ili sayfanın numarası verilmiştir] açıklamaktadır. Parantez dışındaki numaralar ise hüküm numarasını
Böyle bir uygulamaya gitme ihtiyacı, söz konusu defter içersisinde hem Osmanlı Türkçesiyle
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utasarrıflığı'na,

ı Efendim Hazretleri,
kelesi 'nde kain tehaffüz-hane odalarının tamiriyle tehaffüz-i mezkur iskelesiyle bar
ın dahi tecdid ve ıslahına lüzum-ı kavi görmediğinden bunların her mucib-i keşf iki
ş
masrafla tamir ve tecdid edildiği beyanıyla hazinece ifa-yı muktezası Kıbrıs
· İdare Meclisi'nden tevarüd eden 19 Teşrin-i Sani [18}87 tarih ve doksan sekiz
balası defterli mazbatada inha ve iş'ar olunmuş ve zikrolunan tamiratın memalik-i
limanlarında karanetine usulünün icrası için barakalar inşası gibi tedabirin ittihazı
a ba-emir-name-i sami ita buyurulan mezuniyyete müstened bulunduğu seyyak-ı
ve ahiran edilen tedkikattan anlaşılmış olduğundan mezkur· iki bin kuruşun taşra
hanelerinin zuhurat tertibi olark seksen yedi senesine mahsuben ticaret bütcesine
,lan mebaliğden bi't-tenkıs cezire-i merkumenin sene-i mezkure rnevazine-i
vesi beşinci ticaret kısmının dördüncü mesarifat faslına ikinci ikinci madde olmak
veren Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nce muamele-i kaydiyyesi icra kılınmış
: meblağ-ı mezkurun mahallince dahi ol vechile tesviye-i kayıtı ile ifası hususuna
buyurmaları siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim.
arrem sene [1]289 ve fi 4 Mart [1]288.

***

2 (numru 7, lb)

. •. . utasarrıflığı'na,

·t Efendim Hazretleri,
izamı mucibince emlaki yazılan mahallerde yalnız ilk senesi için kıymet-i emlak ve
akardan binde bir ve temettuat-ı esnaftan yüzde yarım kuruş hesabıyla mesarif-i
mukabilinde istihsali mukarrer olan mebaliğin şimdiye kadar hitam bulan
.~den hesap olunarak alız ve istifa edilmesi encümen-i mahsus meşveretle bi't-tezekkür
karar icabatından olarak ifa-yı muktezası ba-tezkire-i samiye emir ve idare
.uş · Ve · be; mucib-i karar-ı ali Kıbrıs Ceziresi Dairesi'nce mesarif-i mezkure
inde istihsali lazım gelen verginin miktar ve kemiyyetini mübeyyen tanzim olan
, leffen tesyir-i senevi valaları kılınmış olduğundan bunuyn ol vechile bir defalık
•• zere istifasıyla şehriyye varidat cetvellerine idhal ve imla ve keyfiyyetin mülahazat
de dahi işaret olunması lüzumu Varidat-ı Umumiyye Muhasebesi'nden ifade ve
al lazım gelen mahallere tebliğ ve hikaye kılınmağın ol babda irade Efendi'mindir.
Cuharrem sene [1]289 ve fi 9 Mart [1]288.
0

aa olunan mahallerde kıymet ve irad-ı emlakden binde bir vetemettuat-ı esnafından yüzde yarım kuruş
bıyla mesarif-i tahririye i_ç_in bir kerelik olmak üzere ayrıca alınması lazım gelenverginin miktarı
alınacak vergi I
Kıvmet-i varidat ve temettuatın miktarıyla cinsi
Miktar
Cinsi
Para
Kuruş_
Kuruş_
267.344.875
Kıvmet-i emlak
987.660

268.332

28.908
297.240

268.332.535
5.765.600
160.000
5.781.600

İrad

Yerli esnaf temettuatı
Yabancı esnaftemettuatı

numaranın hem de Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi uzman personelin vermiş olduğu numaranın
olduğunu söylemek gerekmektedir. Ayrıca
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Yalnız iki bin doksan yedi bin iki yüz kırk kuruş yirmi bir paradır
Fi 9 Mart sene [1 ]288

***

3 (numru 5, 2a)
utasarrıflığı'na,

µ. Efendim Hazretleri,
... Cezire-i Celilesi'nin bin iki yüz seksen sekiz senesi varidat ve mesarifatını
ın olarak tanzim ve meclis-i hası kararıyla huzur-ı aliye arz ü takdim olunan
ilan ve inşaası müteallik ve şeref-sudur buyurulam emr u ferman hazret-i padişahi
celilesinden olarak buraca icabı ve mezkur bütcenin nesh-i matbuasından sair
re gönderildiği misüllü beş kıtası da leffen savb-ı valalarına isra kılınmış olmağla
i: neşr ü ilanı hususuna himmet buyurmaları siyakında terkim rakime-i sena-veriye
lundu Efendim.
uharrem sene [12]89 ve fi 13 Mart sene [12]88

Faziletlü
Hakim Efendi
Hazretlerine
Kıta/I

Baş Piskopos
Efendiye
Kıta/1

Evkaf Muhasebeci
Efendiye
Kıta/1

Muhasebeci Sabık
izzetlü Halit Bey
Efendiye
Kıta/I

şeref-vürud eden bütcelerin ala tariki'l-emane verilen mahalleri.
)ırt sene [1]288
rıatık üzere emir-name-i mezkur tahrirat kalemine gönderilmiştir;
şep.e ~'f2]88

*

**

4 (numru 2, 2a)

utasamflığı' na,
tEfendim Hazretleri,
,
ekiz senesinde sarf olunmak üzere lüzum-ı irsali 14 Şubat [12]87 tarih ve yüz yirmi
lu tahrirat-ı valalarıyla beraber bulunan pusulada iş'ar olunan altmış altı bin dört
evrak ve sahiha ve tezakir-ı mütenevvia Kapıcı ... İsmail Efendi marifetiyle bi't
am olduğunu mübeyyen yedinden sened-i marifet ahzıyla on iki ... olarak ... verilip
eyh ile Evrak-ı Sahiha İdaresi tarafından başka, başka bi't-temhir posta ve telgraf
i behiyyesi vasıtasıyla vapura tevdian ve alınan belyatosuyla terkim ettirilen pusulası
ra ve esmanı olan yetmiş dört bin yedi yüz kuruş zat-ı valalarıyla Muhasebeci
(müştereken zimmet-i kayıt ve imla kılınmış olmağla vusulünde lazım gelen makbuzu
··. asliyenin müştereken bi't-tanzim canib-i hazineye sürat-i tisyarına himmet
an siyakında terkim nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
arrem sene [12]89 ve fi 2 Mart sene [12]88

Kıbrıs Ceziresi'nde sarf olunmak üzere talep olunan evrak-ı sahiha ve tezakir-i
mütenevvianın miktarı
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Aded-i
Renk
...
Mülahazat
I
I Kıyye
Evrak
10.000
0.00
1
...
14
Senedat-ı nesebiyesi
10.000
0.00
1
14
10.000
0.00
1
...
14
10.000
0.00
1
14
6.000
1
14
1.000
2
1.000
3
1.500
5
10
Senedat-ı makbuası
200
2.000
Arzu hal varakası
1
1
15
2.000
Arz u hal varakası
1
15
2.000
Arz u hal varakası
1
1
15
2.000
Arz u hal varakası
1
15
2.000
Arz u hal varakası
1
1
15
1.000
1
Kavdıvve ve mürur ilm ü haberi
15
1.000
10
Bakire izin-namesi
1.000
Sübye izin-namesi
5
1.200
Mürur tezkeresi
6
1.000
Fukara tezkeresi, vürud etmiştir
o
1.000
13
Mazbata-i nesebive
0.00
300
500
1
Bu dahi
500
1
66.400
12
I 300 I
173
I
Yekün
Fukara tezkeresi olup kendiliğinden tenzil olunmuştur
1.000
Konturato tezakiri olarak fazla gelmiş_
65.400
1.000
66.400
kuruş fi 9 Muharrem sene (1)289 ve fi 8 Mart sene 88
Yalnız altmış_ altı bin dört

...

...

***

···}'''
ı.,

5 (numru 9, 2b)

Efendim Hazretleri,
s Garb ahalisinin def'-i müzayaka ve ihtiyacı zımnında Kıbrıs Ceziresi mahsulünden
.d .tertib ve irsali sebkat eden iş'ar-ı icabından olan zehaire mahsuben kıbrıs aşar
imlerinden Mehmet Efendi evvelce iki kıta sefineye tahmilen Malta ve Trablus
ına göndermiş olduğu yirmi bin iki yüz seksen iki keyl hınta ile şairin sigorta ve
nun mukavveneden ... 183 sefine ve mesarif-i sairesi canib-i mireden tesviye olunmak ve
n · beher kili yirmi yedi buçuk ve şairin on kuruşa olmak üzere mübayiası suretinin
aştırıldığı ve esmanının aşar bedelinden olan ... 184 mahsub olacağı 21 Zi'l-Kade sene
tarihiyle müvarrehen keşide olunan telgraf-ııame-i cevabilerinde iş'ar olunmak ve
-i ziraatin helva cihetiyle bundan ziyade zahireye lüzum kalmadığı ve orada bir
ı ... mübayia olunan zahire esmanının dahi tacir-i merkumun Kıbrıs mültezimleriyle
den dolayı zimmetlerine mahsubu istidasında bulunduğu vilayet-i merkume
inden evvel ve ahir bildirilerek suret-i hal canib-i bab-ı aliye arzı ve iş'ar edildiği
. z-zikr sefayinin navllarıyla mesarif-i vakıanın mahallince bi't-tesviye gerek bu
srden ve gerek nahiye-i merkumdan zahire alınıp gayr-ı ez mesarif esman-ı safıyesinin
ibaret idüğünün iş'arı zımnında vilayet-i merkumeye dahi beyan-ı keyfiyyet olunmuş
ıayir-i mebhuse esmanının badema oradan ve taraf-ı valalarından vukubulacak iş'arat
· e tesviye-i icabı der-kar idüğü ve Divan-ı Muhasebat'ın karar müzakeratı üzerine

gede katlanmış olduğundan okunamamıştır.
gede katlanmış olduğundan okunamamıştır.

38

"

Umumiyye Muhasebesi'nden ifade kılınmış olmağın beyarı-ı hal siyakında terkim
-isena-veriye ibtidar kılındı.Efendim.
arrem sene [12]89 ve fi 11 Mart sene [12]88.

***

6.(numru 19, 2b)

.tasarrıflığı'na,
fendim Hazretleri,
uhasebecisi izzetlü Halit Bey'in Perezrin Vilayeti Defterdarlığı'na tahvil-i
etine mebni yerine Sünub muhasebeciliğinden munfasıl Ahmet Hamdi efendinin
uhasebat kararıyla tensib kılınmış ve kıbrıs muhasebeciliğinin gayr-ı ez tenzil şehri
kiz yüz kuruş maaşı olduğu kayden tebeyyün ederek muma-ileyh Ahmet Hamdi
işbu tahrirat-ı sena-veri tarih-i rumiyyesinin itibaren mahall-i memuriyyetine
kadar nısfı ve vecde tamamı verilmek ve merkez memuriyyetine muvasalatı kırk
ııw•.•.vüz eder ise eyyam-ı mütecavize maaşı hazine-hande edilmek üzere şehri ol miktar
l.,:.sisiyle Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nce kayıtı tesviye olunmuş ve muma
azinece emr-i kefaleti icra edilmiş olmağın maaş-ı mezburun ol vechile itası
himmet buyurmaları siyakında sena-veri terkimine ibtidar olundu Efendim.
.arrem sene [1]289 ve fi 19 Mart sene [12]88.

***

7 (numru 12, 2b)

Efendim Hazretleri,
eziresi Meclis-i İdare Baş Katibi Anvi Efendi'nin tahvil-i memuriyyeti ciheti yerine
mezJJure Tahrirat Müdürü Refik Efendi Tevfik Efendi'nin ve anın yerine meclis-i
,; hn.ikayyidi Ata Bey'in mezkur mukayyitliğe Değirmenlik Kazası Tahrirat Katibi
ve· bunun yerine tahrirat kalemi mültezimlerinden Feyzi Efendi'nin seksen yedi
ubatı ibtidasından itibaren intihab ve tayin olundukları beyanıyla hazinece ifa-yı
sı tevarüd eden fi 13 Şubat sene [12]88 tarih ve yüz yirmi bir numrulu tahrirat-I
da inha ve iş'ar ve bir kıta pusulası tisyar olunmuş ve meclis-i mezkur baş katibinin
eş ve kerden ma-ada şehri sekiz yüz elli beş ve mukayyitliğinin iki yüz seksen beş ve
~rmezkur katibinin iki yüz otuz beş ve cezire-i merkume tahrirat kalemi künyesinin
"cL>şehri bin iki yüz otuz beş kuruş maaşları olduğu kayıten tebeyyün edip meblağ-ı
miyanında cezire-i merkume tahrirat müdürü Refik evveliğinde beş yüz yetmiş beş
maaşı olduğu ... pusulasından anlaşılmış olmasıyla ber mucib-i iş'ar rnuma-ileyhime
:mezkurdan itibaren mezkur ol miktar maaşlar tahsisiyle Mesarifat-ı Umumiyye
besi'nee kayıtları tesviye ettirilmiş olmağla mezkur maaşların mahallince dahi ol
etesviye-i. kayıtlarıyla ifasına ve zikr olunan Değirmenlik Kazası Tahrirat Kitabeti
h Sadık Efendi uhdesinde bulunduğundan muma-ileyh Mehmet Efendi'nin mukaddema
t-i mezkureye tayini fariğinin canib-i hazineye iş'ar ve inhası hususuna himmet
alan siyakında terkim nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
Muharrem sene [1]289 ve fi 12 Mart sene [1]288.
({,,,,:,

***
39
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8 (numru 15, 3a)

utasarrıflığı'na,
ü.Efendim Hazretleri,
amında havale-namesi altıncı sahifede mukayyed olundu)
re hazinesinin seksen sekiz senesi der-saadet mesarifi için Kıbrıs Ceziresi'nin sene-i
·e emvalinden tertip olunan mebaliğin tanzim ettirilen havale-namesi leffen
ilmiş olduğundan mebaliğ-i mezburenin emval-i merkumeden olarak Bahriyye
-i Celilesi canibinden vukubulacak iş'ara tevfiken tesviye ve ifasıyla varidat
rinin havalat kısmına ve havale-name tarih numrusunun mülahazat hanelerine idhal
sı ve alınacak senedat-ı mahsusanın vakit ü zamanıyla ve yoluyla bi'l-istihsal yine
cetvellere rabtıyla gönderilmesi ve herhalde iş'arat-ı vakıadan ahkamına tevfik
)e edilerek bila havale akçe verilmemesi lüzumunun umumen tebliğ ve iş'arı Varidat-ı
~yye Muhasebesi'nden ifade olunmuş ve keyfiyyet icab edenlere taviye ve iş'ar
,jş. olmağın ber-vech-i muharrer ifa-yı mukteza-yı siyakında nemika-i sena-veri
ine ibtidar kılındı.
uharrem sene [1]289 ve fi 16 Mart sene [1]288.

***

9 (numru 4, 3a)
,,.~utasarrıflığı 'na,
liü Efendim Hazretleri,
mümeyyizi tarafından verilen makbuz senediyle emir-name-i mezkur makam-ı
rrıfıyye takdim kılınmıştır. Fi 18 Nisan [12)88.)
Ceziresi emlak tahriri için talep olunan Evrak Tahrir Nezareti marifetiyle beş sandık
pastahaneye teslimen Kıbrıs'a ve bir kıta pusulası leffen savb-ı valalarına tisyar
ş olmağla zikr olunan sandıkların vusulünde evrak-ı merkumenin cinsi ve miktarını
en Jnuhayyez mahalleriyle ilm ü haberinin canib-i hazineye irsaline himmet
as{ siyakında terkim rakamiyye-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
.arrem sene [12]89 ve fi 5 Mart sene [12]88.
I

***

10 (numru 25, 3a)
utasarrıflığı' na,
. ü Efendim Hazretleri,

azife-i memurelerince uygunsuzlukları istima' olunan bazı mal memurlarının azl ve
le bade rüyet emval-i miriyyenin ne suretle idare edilmesi ve taşralarca memuriyyet,
ve saire ne yolda intihab ve istihdam olunması lazım geleceği vesaya-yı muktaziye
le ba-emir-name-i sami vekalet-penahi emr u iş'ar buyurulduğu sırada icab-ı hal 18
ı Sani [12]87 tarihinde makam-ı sena-veriden umumen bildirilmiş idi. Vilayetlerce
. maliyyenin suret-i matlubede cereyan muamelatı bi'l-cümle mal memurlarının ve
uamele icabınca bir dereceye kadar da vilat-ı izam ve mutasarrıfin-i kiram hazratıyla
.amlıkların hin-i tebeddüllerinde zaman-ı idareleri vukuat-ı cariyyesinin rüyet ve
;şiyle ahlakına devr-i muhasebe etmeleri kadıyye-i meriyyesine menut ve mütevakkıf
halde şu.kaide-i cariyyeye ekser mahallerde riayet olunmadığından ve bazı memurlar
1 ü tebdilinde devr-i muhasebe için halefi gelinceye kadar beklemediğinden sekiz on
muamelat-ı hesabiye yekdiğerine nakl ü izafe ile bir hal teşvişe vardırılmış olduğu bu
40

icra-yı becayiş tebeddüllerinde vukubulan iş'aratıyla tebeyyüz etmiştir.
imtidadı halinde taşraların muamelat-I hesabiyesi akde-i eşkale
· Bab-ı Ali'ce ve hazinece ikdamat-ı müteveliyye icrasıyla umur-ı
n ü cereyan eden ve idaresi için müttehiz olan kaide-i · salime ve
rı bade-ma hilaf-ı tavr-ı süluk noksan idare ve muamele vukuı hiçbir
· u ve makbul olamayacağına binaen telakki-i mafat yolunda vukuat-ı
si için mesağil-i ruz-merre o cariye arasında islafdan kalmış olan
men ve serian rüyet ve tesviyesine mübaşeretle memuru kendisine
unduğu zamana kadar bi'l-ikdam arkasını alarak ve bundan böyle
filde bırakılmayarak ve becayiş ve tebeddül-i memuriyyet
(a 'kaô.aı \:ıen.em.e\ıa\ \a'Ja\<k.\11.

eô.i\eıek an.m. "\T\l'im\ü.1\e beıa\:ıeı \l'ım\-1
,~vfıken. ô.e1:n.a\ ô.e'J!-l m.u\ıase\:ıesin.in. 1c1:as11\a ne se\efm. \l'l.\ln. m.ü.ô.ô.et
'al.efin memuriyyet-i cedidesine gelir gelmez eskiden kalmış hesaplar ile
ve bu sırada bazı müşkilata tesatüfle beyhude muhabirler icrasına asla hacet
katiyyen matlub-ı ali olduğu misüllü aks-i kadiyye vukuunda dahi sebep olan
n fi.ma-badhiçbir işde istihdam olunmamak üzere defter-i mahsusasında olan kayıtı
şerh verilmesi mukteza-yı idare-i aliyyeden olarak keyfıyyet umumen bildirilmiş
brıs Ceziresi'nce dahi kaide-i meşruhanın bade-ma desturü'l-amel intihaz olunması
terkim rakamiyye-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
"'l-Hür sene [12]89 ve fi 1 Nisan sene [12]88.

***

11 (numru 23, 3b)

.tasarrıflığı'na,
fendim Hazretleri,
ce:inetf celilesinin seksen sekiz senesi varidat ve mesarifat-ı sahihası mütezammın
nan muvazene-i umumiyyesinde nesh-i matbuası evvelce her tarafa neşr irsali
ve beyandan müstağni olduğu muvazene ... 185 devair ve Vilayet Muvazene
nden terkib ve hulasa olunup hazinenin muamelat-I umumiyyesi için esas ittihaz
ibi vilayetlerce dahi esas muamelat olmak üzere her vilayette tayin ve tahdid edilen
mesarifat-ı umumiyyesinin mübeyyen ... 186 defterlerinin gönderileceği tamimen
ş idi. Bu kerre defatir-i mezkure ikmal ile her bir tarafın gönderildiği misüllü Kıbrıs
çin dahi ale'l-usul aksam ve usul-ı mahsusa üzerine tanzim olunan suret-i defter
-ı valaları kılındı. Umur-ı maliyyenin ıslah ve temini hakkında isabet-efza-yı sunuh
buyurulan irade-i seniyye hazret-i veliyy-i nimetle Bab-ı Ali'ce ittihaz ve icra
dabir-i hisaba ve mesai-i celilenin derecatmı muvazene-i umumiyye-i hazinenin
ı tayin ve tevhim edeceğinden o babda başka türlü izahata hacet olamayıp ancak
un devamı mekasıd-ı alisiyle sal-ı hal muvazenesinin tahsisatı haricinde gerek
'gerek taşralarca idare-i mahsusa-i hazret-i padişahi müteallik buyuruldukca hiçbir
.tasarrıf-ı ihtiyar ve kabul olunmaması karar-ı mahsusa altına alınmış idüğülmesine
hada hazinece ve taşralarca memuriyyette uhde-i hamiyyet ve mesarifatına terettüb
f-i muvazenenin intizamı muhafazaya yani mesarifat ve mahsusatm tecdid ve tayin
arıyla hüsn-ı idaresine çalışıp ... ıslahat olan tedabir-i celileden müstefıd olmak
abil mesarifat ve teksir varidat yolunda dahi her türlü mesai-i mahkeme-i
nin sarfve iclasmdan hiçbir zaman geri durulmamaktan ibaret olarak ... hazinece
ü

atlanmış olduğundan okunamamıştır.
atlanmış olduğundan okunamamıştır.
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immede devam ve ikdam olunacağından eınval-i cedide ile bekaya ve zimematm
anıyla tahsilinde olan ehemiyyetle maaşat ve vezaifın ifası hakkında ittihaz olunan
·+.Ali-i cenab-ı sam.isinden ve taraf-ı sena-veriden ... bildirilmiş idüğünden
ahi o emrine ahkam-ı münifesi vechile mezkur suret-i defter haricinde mutasarrıf-ı
. emesiyle beraber sarfıyyat-ı vakıada icra-yı tasarrufat varidat cihetinde.istikmal-i
rt ile

ifa-yı vezaife cümle tarafından mütteheden · say' ve ikdam olunması ve bir de
zkur mütalaasından müsteban olacağı vechile ticaretten nafıa kısımları mahsusatı
ali bırakılmış ise de bunların müfredatı nezaretlerce der-dest tayin ve iş'ar olup
saire mahsusatının hazine ve mahalli kayıtları sütunlarında . bazen mübayene
den esbab-ı mübayenin mülazahat hanelerinde muharrer şerhlere tevfıken terkim
at serian canib-i hazineye bildirilmesi himmet ve dirayet mesele-i behiyyelerine
Efendim.
·em sene [1 ]289 ve fi 26 .Mart sene [1 ]288.

***

12 (numru 14, 3b)
· .tasarrıflığı'na,
fendim Hazretleri,
umayunlara mensub asakir-i nizamiyye-i şahanenin seksen sekiz senesi Mart'ı
Şubat'ı gayetine kadar bir senelik maaş ve tayinat behaları için Kıbrıs
in sene-i mezkure emvalinden tertib olunan mebaliğin tanzim ettirilen havale
en gönderilmiş olduğundan meblağ-ı mezburun emval-i merkumeden olarak taraf-ı
azret-i ser-askeriden vukubulacak iş'ar vechile şehriyeye taksimen itasıyla işbu
suret-i tesviyesi hakkında makam-ı sena-veriden geçen senelerde vukubulan iş'arat
ridat cetvellerinin havalat kısmına ve havale-name tarih ve numrusunun mülahazat
irsal olunması ve alınacak senedat-ı mahsusanın vakt zamanıyla ve yoluyla bi'l
ine mezkur cetvellere rabtıyla gönderilmesi ve herhalde iş'arat-ı vakıa ahkamına
amele edilerek bila havale akçe verilmemesi lüzumunun umumen tebliğ ve iş' arı
JJmtimiyye Muhasebesi'nden ifade olunmuş ve keyfıyyet icab edenlere tavsiye ve
ış olmağın terkim rakamiyye-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
rrem sene [12]89 ve fi 16 Mart sene [12]89.
ü

ti

***

13 (numru 69, cilt 11, 3b)
ame-i Hazine-i Maliyye
50 kuruş-An maliye sene {1]288gayr-:ı ez ağnam. Yalnız dört yüz altmış beş bin kırk
uk kuruştur)
utasarrıflığı 'nın ber mucib-i bala bin iki yüz seksen sekiz senesi emvali tahsilinden
altmış beş bin kırk sekiz buçuk kuruşun Birinci Ordu-yı Humayun'a mensub asker-i
in sene-i merkume tahsisatına mensub itası için havale-namedir.
art sene 1288.
be-i Varidat-ı Umumiyye
· (Mühür)
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ıuharrer dört yüz altmış beş bin kırk sekiz buçuk kuruşun taraf-ı hazret-i ser
~.jş'ar buyurulacak mahall-i şehriyeye taksimen ba-sened-i makbuz itasıyla hazine-i
"2(bına

kayıt olunması için canib-i nezaret-i maliyyeden Kıbrıs Mutasarrıflığı'na işbu
e ita olundu.
sene 1288.

***

14 (numru 59, cilt 11, 4a)
e...iHazine-i Celile-i Maliyye,
me-i mezkurenin efhamesi dördüncü sahifenin on beşinci numrusunda mukayyed

e-i Hazine-i Maliyye,
OOkuruş-Anmaliye sene 288 gayr-ı ez ağnam. Yalnız yedi milyondur)
..tasarrıflığı 'na ber mucib-i bala bin iki yüz seksen sekiz senesi emvali tahsilinden
pn kuruşun bahriye hazinesinin sene-i merkume maarif tahsisatına itası için havalesene [1]288.
mumiyye-i Muhasebe,
nharrer yedi milyon kuruşun Bahriyye Nezaret-i Celilesi'nden iş'ar buyurulacak
şehriyyeye taksimen ba-sened-i makbuz ifasına hazine-i celile hesabına mahsuben
anib-i Nezaret-i Maliyye'den Kıbrıs Mutasarrıflığı'na işbu havale-name ita olundu.
sen,e [12]88.

***

15 (numru 18, 4a)
tasarrıfhğı' na,
fendim Hazretleri,
!ziresi'nde bulunan bazı memurin ve saireden istihdamlarına lüzum görünmeyenlerin
kat' olunarak ruhsat-ı ita ve istihdamı icab edenler maaşatının devair-i belediye
'an tesviyesi hsusuna tenkihat komisyonu kararıyla bi'l-istizan idare-i seniyye-i
ıadişahi müteallik buyurularak keyfiyyet savb-ı valalarına bildirilmiş. ve ol babda
rid olan buyuruldu-ı ali ile beraber bulunan defter üzerine bunlardan
etlerinin lağvı cihetle ruhsat itası lazım gelen ve maaşları devair-i belediye
an tesviyesi icabı memurin-i vesairenin maaş-ı muhassısları bulunan ceman dokuz
iş dört kuruşun buyuruldu-ı ali-i mezburun tarih-i arabiyyesine mesarifi olan seksen
esi Şubat'ından yirmi birinci gününden itibaren Mesarifat-ı Umumiyye
esi'nce kayıtları terkin ve imha ve terkim olunan muvaddah pusulası leffen İsra
olmağla mahallince de ana göre iktizasının icrasına himmet-i behiyyeler siyakında
terkiminefötidar olundu Efendim.
arrem sene [12]89 ve fi 18 Mart sene [12]89.
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LIBRARY
cağı'nda müstahdem olub memuriyyetleri lağv olunan ve varidat-ı belediyeden tesviye olm~ttfere
~,istihdamı kararlaştırilan memurin-i vaseire maaşatının miktarını mübe en usuladır.
~ ô'. . F\(,0 '
Arzı
-...::..::- --·Bunların varidat-ı belediyyeden tesviye olunmak ·· ·416 aş_ı memuru
üzere hazinece kayıtlarını terkin kılınmış olduğundan
033 saray su yolcusu
mahallince dahi ol vechile terkin-i kayıtları iktiza
020 silahdar su yolcusu
eder. Bunun lüzumu olmadığından keza
500 Tuzla tercüman

***

16 (numru 32, 4b)
tasarnflığı 'na,
Efendim Hazretleri,

f/de muamele-i kaydiyyesi bi 'I-ifa halife-i ceziresine kayıt ve imla ve kazalara ilan
•1zere tahrirat kılına. Fi 5 Rebiü'l-Evvel sene {12)89 ve.fi I Mayıs sene [12)88.)
. ziresi asker-i zabtiyye zabitan ve neferatı maaşlarından
·· · de iki binin her nasılsa.

eytam maaşı karşılığı

***

1 7 (n umru 3 1, 4b)
.utasarrıflığı' na,
Efendim Hazretleri,

'bece kaydı icra olunan ve li-ecli 'l-kayd defter-name-i hakani memurin-i behiyyesine
mış olmağla)
ü'l.-Evvel [12]88 ve fi 1 Mayıs sene [12]88

fciiµe verilmekte olan arazi-i koçan ilmühaberlerinin zeyllerinin ne suretle ve kimler
(temeyyüz olunması icab edeceğinin ber suret-i salimede olarak tayini hakkında
muameleyi havi bazı mahallerden vukubulan iş'ar üzerine keyfiyyet-i Defter-i
ezaret-i Celilesi'yle leda'l-muhabere ve vilayat ve elviye ve kazalarda bulunan bi'l'efter-i Hakani müdür ve vekilleri ve arazi memurları ve tapu ketebesi kalemleriyle
ğv olunarak keffe-i elviye için birer Defter-i hakani memuru ve beher kazaya dahi
katibi tayiniyle yeneden tanzim ve tertib olunan ilm ü haberlerin kimler tarafından
eceğine dair memurin-i muma-ileyhe tamimen tahrirat yazıldığından QI vechile icra
ususuna taraf-ı aciziyyeden dahi tebliğ ve iş'arı lüzumu beyan olunmuş ve mezkur
umumiyyenin hazine-i celileye mebus sureti mealine nazaran işbu ilm ü haberleri
bulunan tapu katipleri imla ederek kendileri ve Naib-i belde ve Kaymakam ve
mini temhir edecekleri gibi reis-i livada dahi bir kaza itibariyle oralarda da birer tapu
·. lundurulacağından anlar marifetiyle doldurulacak ilm ü haberler kezalik kendisiyle
~ ve sandık ümenası tarafından ve kaza kaymakamı yerine elviye-i mülhakada ise
'ıbeciler ve merkez vilayette ise defterdarlar canibinden mühürlenmiş lazım gelip şu
· işbu ilm ü haberlerde defterdarıyla muhasebeciler için başkaca imza mahalli
ndan bu halde kaza kaymakamlarının imzası üzerine bir hat keşidesiyle defter-dar
muhasebeciler tarafından imza ve vaz' olunması icab edeceği anlaşılarak suret-i hal
tebliğ ve iş'ar edilmiş olmağla Kıbrıs Ceziresi'nce dahi bade izin ... buyuruldu-ı
uarnele olunması siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
er sene [12]89 ve fi 6 Nisan sene [12]89.

:4
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yyid Abdullah Galib

***

18 (numru 28, 4b)
Mutasarrıflığı'na,
:tlüEfendim Hazretleri,
+namesi gıbb-ı tahrirat kalemine gönderilmiştir)

ıı.siCeziresi'ndekain
Değirmenlik
Kazası Kaymkamlığı'na Gülnar Nahiyesi Müdürü sabık
~)t-: ': . .
•
/wet Şehid Efendi'nin tayini Intihab Memurin Komisyonu'nca tensib kılındığı beyan-ı
!\'l\iyle hazinece ifa-sı muktezası şeref varid olan tezkire-i samiyyede emr u iş'ar
lmuş ve kaza-i mezkur kaymakamlığının şehri bin yüz yirmi kuruş maaşı olduğu
tenbih ederek muma-ileyh Mehmet Şehid Efendi'ye mahall-i memuriyyetine ve
itibaren verilmek üzere şimdi ol miktar maaş tahsisiyle Mesarifat-ı Umumiyye
besi'nce muamele-i kalemiyyesi icra kılınmış ve efendi-i muma-ileyhleri hazinece
efaleti icra edilmiş olmağın maaş-ı mezkurun ol vechile ifasıyla muma-ileyhin mahallfuiyyetine ve son tarihin iş'ar ve inhası hususun himmet buyurmaları siyakında terkim-i
-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
er sene [12]89 ve fi 4 Nisan sene [12]89.

***

19 ( numru 41, 5 a)
utasarrıflığı'na,
· Efendim Hazretleri,
da suret-i emr-i alisi natık üzere emir-name-i
'/iur?'J Rebiü'l-Evvel sene [12)89 [M])

mezkure gıbben

tahrirata

iade

eziresi dahilinde kain Gilan Nahiyesi Müdürlüğü'ne Ahmet Necib Efendi'nin olduğu
alisiyle hazinece icabın icrası ba-tezkire-i samiyye emr u iş'ar buyurulmuş ve nahiye-i
müdürlüğünün şimdi yedi yüz yirmi kuruş maaşı olduğu kayden tebeyyüz ederek
muma-ileyh mahalline vusulü gününden itibaren mezkur ol miktar maaş tahsisiyle
.t-ı Umumiyye Muhasebesi'nce kaydı tesviye ettirilmiş ve hazinece emr-i kefaleti
a,' ettirilmiş olmağla maaş-ı mezkurun ol vechile ifası ve muma-ileyhin tarih ...
iş'ar buyurulması siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
er sene [12]89 ve fi 15 Nisan sene [12]89.
d Abdullah Galib

***

20 (numru 42, Sa)

[utasarrtfhğı 'na,
Efendim Hazretleri,
tarih-i mezkuruyla)

eziresi dahilinde kain Mesarya Nahiyesi Müdürlüğü'rıe Hüseyin Hüsnü Efendi'nin
duğu beyan-ı alisiyle hazinece icabın icrsı ba-tezkire-i samiyye emr u iş'ar
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Imuş ve nahiye-i mezkure müdürlüğünün şimdi yedi yüz yirmi kuruş maaşı olduğu
nntebeyyün ederek efendi-i muma-ileyh mahalline vusulü tarihinden itibaren mezkur ol
~r maaş tahsisiyle Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nce kaydı tesviye ettirilmiş ve
@,tee emr-i kefaleti dahi icra ettirilmiş olmağla maaş-ı mezkurun ol vechile ifsı ve muma
tarih-i ... canib-i hazineye iş'arı hususuna himmet buyurmaları siyakında nemika-i
· ri terkimine ibtidar olundu Efendim.
afer sene fl2]89 ve fi 15 Nisan sene [12]89
id Abdullah Galib

***

21 (numru 28, 5a)
CMutasarrıflığı'na,
· ü Efendim Hazretleri,
nar} Muhasebede muamele-i kaydiyyesi icra ettirilmiş ve meclis-i belediyyeye bade'!
tan olunmak üzere meclis-i mezkura iade kılınmış olmağla ol babda emr ü ferman
}i veliyyü 'l-emrindir. Fi 5 Rebiü 'I-Evvel sene [12)89 ve fi 1 Mayıs sene [12)88.)
tarafından. icara verilmekte olan arazi hakkında kontorato usulünün icra edilmediği
/aflardan vaki olan iş'arattan anlaşılmıştır beyana hacet olmadığı üzere dahil-i tahrir
allerde bade't-tahrir kontorato resminin lağvıyla müeccir ve müstecir beyninde akd
mukavele-namelerden ale'l-usul yalnız beş kuruş varaka behasıyla beher sene ve
all-i müddet için beş kuruş da kaydiyye alınması lazım gelmiş ve bilaistisna herkesin
f olduğu hane ve dükkan ve akar ve her nev' emlak ve arazi kiraya verildiği halde
toya rabt ve tevsik eylemesi nizam-ı mahsusunun birinci bendinde musarrah bulunmuş
la Kıbrıs Ceziresi'nce şayet bu usul tamamıyla icra olunmamakta ise de bade izin
era olunmuş emlak ve araziden ber minval-i meşruh yalnız varaka behasıyla kaydiyye
ve henüz tahrir olunmayan yerlerde dahi hükm-i nizama tevfikan kadimi vechile
:n h~cı alız olunmak üzere kontorato usulünün bila istisna icrası lazım geleceğinin
}ve <iş'arı Divan-ı Muhasebat'ın karar-ı müzakeratı üzerine Varidat-ı Umumiyye
besi'nden ifade olunmak ve varidat-I hazinenin tekessür ve tezayüdünü müteazzim
. gibi muamelat-ı nizamiyyenin bila noksan icrası mukteza-yı halden olarak keyfiyyet
;n bildirilmiş olmağın icra-yı icabı hususuna himmet buyurmaları siyakında terkim-i
isena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
er sene [12]89 ve fi 5 Nisan sene [12]88.

***

22 (numru 38, 5a)
utasarrıflığı' na,
'Efendim Hazretleri,
be ceziresi kaydı icra olunmuş ve li-ecl-i ilam tahrirat kalemine iade olunmuştur. Fi 5
Evvel sene 89 ve fi I Mayıs sene 88)
Kanun-name-i Humayun'un yüz yirmi yedinci maddesi hükmünce her karyenin aşarı
tibriyle alız ve tahsil olunması lazimeden iken bazı mahallerce karyenin hayatı sancak
e nerede işler ise işlesin hasılatının öşrü ol karyeye ait olmak üzere köy-be-köy
de ile mültezimine ihale cihetine gedilmekte ve böyle ... itibariyle ihale mugayir-i
ldukdan başka mültezimin ... sada'i ve bilahare hazinece hasarı müeddi olmakda
46
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bade izin bu misüllü ihalatta hükm-ı kanun haricinde muamele vukua
ıemesinin tamimen vilayata tebliği hususu şura-yı devlet kararıyla şeref varid olan
u-i alide emr u ferman buyurulmuş ve hazinece muamele-i lazime bi'l-icra keyfiyyet

e .vilayata iş'ar inha kılınmış olmağla Kıbrıs Ceziresi'nde dahi o misüllü ihalatta
anunun haricinde bir güne muamele vukua götürülmemesi esbabının istikmal
ası siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı.
er sene [12]89 ve fi 11 Nisan sene [12]89.

'"·1

id Abdullah Galib

***

23 (numru 27, Sb)

utasarrıflığı 'na,
(Efendim Hazretleri,
,.,/bede muamele-i kaydiyyesi icra ettirilmiş ve meclis-i belediyeye bade 'l-kayd ilan
!fere meclis-i mezkure iade kılınmış olmağla ol babda emr u ferman hazret mine 'l1" ·.Pi 5 Rebiü 'I-Evvel sene [12)89 vefi 1 Mayıs sene [l 2]88)
afından icare verilmekte olan arazi hakkında kontrata usulunün icra edilmediği bazı
vazi' olan iş'arattan anlaşılmıştır. Beyanın hacet olmadığı üzere dahili tahrir olan
,.,..de bade't-tahrir kontrata resminin lağvıyla müeccir ve müstecir beyninde akd
jJ.c mukavele-namelerden ale'I-usul yalnız beş kuruş varaka behasıyla beher sene ve
müddet için beş kuruşda kaydiyye alınması lazım gelmiş ve bila istisna herkesin
İıf olduğu hane ve dükkan ve akar ve her nev' emlak ve arazi kiraya verildiği halde
'{ya raht ve teşvik eylemesi nizam-ı mahsusun birinci bendinde musarrih bulunmuş
a Kıbrıs Ceziresi'nee şayet bu usul tamamıyla icra olunmamakta ise de bade izin
ra.olunmuş emlak ve arazeden ber minval-i meşruh yalnız varaka behasıyla kaydiyye
ve henüz tahrir olunmayan yerlerde dahi hükrn-ı nizama tevfiken kadimi vechile
harcı alız olunmak üzere kontrata usulunün bila istisna icrası lazım geleceğinin
ei"ış'arı divan-ı muhasabatm karar-ı müzakeratı üzerine Varidat-ı Umumiyye
esi'nden ifade olunmuş ve varidat-ı hazinenin teksir ve tezayüdünü mültezim olur bu
elat-ı nizamiyyenin bila noksan icrası mukteza-yı halden olarak keyfiyyet umumen
iş olmağın icra-yı icabı hususuna himmet buyurmaları siyakında terkim rakamiye-i
e ibtidar kılındı Efendim.
:r sene [12]89 ve fi 5 Nisan sene [12]89.

,:i
[);>

..

***

24 (numru 40, Sb)
utasarrıflığı 'na,
mahsusuna vaz'an hıft ettirilmiştir. Fi 5 Rebiü'l-Evvel sene [12]89-1 Mayıs sene
· Efendim Hazretleri,
Naibi Mehmet Salahaddin Efendi'nin mukaddema arzuhalciliğe vuku-ı
etine mebni halefinin vüruduna değin seksen yedi senesi Teşrin-i Evvel'i
a Fetva Müsevvidi Mehmet Raif Efendi'yi bi't-tevkil Dersaadet'e azimet ve halefi
i mezburun yirmi yedisinde mahall-i memuriyyetine muvasalat itdiğine mebni
.mezkurenin salifü'z-zikr Teşrin-i Evvel maaşından halef-i muma-ileyhe verilenden
efkud-ı sandık bulunan mebaliğden muma-ileyh Mehmet Raif Efendi'ye yirmi altı
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vekalet maaşı itası makam-ı valalarından 24 Şubat sene [12]87 tarih ve yüz otuz bir
u tahriratta inha olunmuş ve memuriyyet-i mülkiyye ve maliyyeden infisalleri

da halefleri gelmeksizin mahall-i memuriyyetinden hareket edenler yerine tayin
vekiller gerek muvazzaf ve gerek gayr-i muvazzaf olsun selefe ait nısf maaşının
olunarak küsurunun hazine-mantle edilmesi müesses olan nizamı iktizasından olduğu
am-ı mezkurun muvazzaf olan nüvvab efendiler hakkında dahi mesaiyyü'l-icra
ı lazımeden görünmüş idüğünden niyabet-i mezkurenin gayr-ı ez tenzil mahsus olan
yedi yüz elli kuruş maaşından müddet-i vekaleti bulunan yirmi altı güne isabet eden
in nısfının rub'ı vekalet maaşı olarak muma-ileyh Mehmet Raif Efendi'ye ita
ı hususunun savb-ı valalarına bildirilmesi mektubi-i hazret-i meşihat-penahi faziletlü
tarafından olunan ilam ile Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nden muhrec der
' gösterilmiş olmağın ber-vech-i muharrer ifa-yı muktezasına himmet buyurmaları
da terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar olundu Efendim.
er sene [12]89 ve fi 12 Nisan sene [12]88.

***

25 (numru 33, 5b)
utasarnflığı 'na,
'ebece muamelat-t kaydiyesi icra ve li-ecli 'l-kayd Tahrir Dairesi 'ne iade ve isra
olmağla ol babda. Fi 4 Rebiü 'I-Evvelsene [12)89 ve fi 30 Nisan sene [12)88.)
Efendim Hazretleri,
f-ıtarifve beyan olmadığı üzere bir mahallin hitam-ı tahririnde tanzim olunacak mizan
I· irsali mutad olan tadil cetvellerinin tedkikat-ı mukteziyye icra olunduktan sonra
. tahrir mümeyyizleriyle emlak komisyonları ve mahalli hükumetleri tarafından tasdik
ıısul-ı mevzua iktizasından olup eğerçe şimdiye kadar ekser mahallerden gönderilen
ikr olunan komisyonlarla hükümetlerin heyet-i mürekkibe-i umumiyyesi canibinden
işe de bazı yerlerden gelen cetvellerde mümeyyizlerin mühri bulunmadığından ve
""ide-i mebhusa hilafında bir hareket olundukdan ma-ada tahrir mümeyyizleri birinci
merci-i muamelat olmalarıyla cedavil-i mevrudede anların dahi behemehal mühr ve
bulunmak lazımeden ve tasdikleri olmayan cetveller hakkında tahrir-i nezaretce
-i .iştibah husuli umur-ı tabiiyyeden idüğünden bade-ma gönderilecek cedavelleri
Vilayet Komisyonu'nda kaydı bade'l-icra mümeyyizler tarafından dahi temhir ve
ttirilerek irsali ve mümeyyizler mülhakatta bulunduğu halde merkez vilayette
vekilleri canibinden tedkik ve temhir ettirilmesi lazım.gelerek keyfiyyet icab eden
'e bildirilmiş olmağla Kıbrıs Ceziresi'nce dahi ol vechile iktizasının icrası hususuna
uyurmaları siyakında rakime-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim.
er sene [12]89 ve fi 6 Nisan sene [12]88.

***

26 (numru 37, 6a)
[utasamfhğı 'na,
-kayd pusulasıyla beraber Tahrir Dairesi 'ne iade olunmuştur. Fi 5 Rebiü 'I-Evvel
f/89-Fi 1 Nisan sene [12)88. Pusulası zirde otuzuncu numrulu emir-namenin zirine
·rnduğu.)
.Efendim Hazretleri,
eziresi dahilinde mukaddema tahrir kılınmış olan Lefkoşa Kasabası'nın seksen üç
dkikatından hasıl olan zammiyat ile seksen dört senesine mahsuben icra edilen
dair varid olan cetvel üzerine tedkikat-ı mukteziyyesinin lede'l-icra kasaba-i
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enin seksen üç senesi mürettebatı yüz yetmiş yedi bin üç yüz on dört kuruş dört para
halde bade't-tahrir icra olunan tedkikatda dahil-i hesab edilmediği tebeyyün eden bin
·=--Ş

fazla mürettebat-I mezkureye zamm olundukda sene-i merkume muhassesatı yüz

Jş sekiz bin üç yüz on yedi kuruş dört paraya baliğ olup mebaliğ-i merkumeden dahi

fjiillerkumenihayetinde hasbe'l-vukuat cereyan eden tadilat cihetle zuhur eden dokuz bin
~ on üç gurşu on iki parµ noksan tenzil olundukda seksen dört senesi tertibat-ı suduresi
':,ıtmış sekiz bin altı yüz üç kuruş otuz iki paraya peyveste olduğundan mürettebat-ı
.,;,ı.ıre kaydının ol vechile tashih ve tesviyesi hususuna Divan-ı Muhasebat kararıyla bi'l
~irade-i aliyye müteallik buyurulan bu babda şeref-varid olan buyuruldı-ı ali mucibince
it-ı umumiyye muhasebesiyle tahrir kılınınca kayıtları tesviye ettirilmiş ve terkim olunan
tadil cetveli leffen tesyir-i su-yı valaları kılınmış olmağla mürettebat-ı merkumenin
Uince dahi ol vechile tesviye-i kayıtlarıyla istihsal ve istifası hususuna himmet
'iıaları siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
(Safersene 89 ve fi 10 Nisan sene [12]88.

·ııı
'

***

27 (numru 30, 6a)
''ı'.fy'.futasarrıflığı'na,
ftDairesi 'ne bade 'l-kayd tobre-i mahsusasına vaz' olunmuştur. Fi 5 Rebiü 'I-Evvel sene
~.,f Mayıs sene [12)88)
ü Efendim Hazretleri,
Ceziresi Vukuat Katibi Hasan Hakkı Efendi'nin Defter-i hakani menıuriyyeti refakat
me tahvil memuriyyeti cihetle yerine seksen sekiz senesi Mart'ı ibtidasından itibaren
seyyare refakat katibi Osman ve anın yerine dahi tahrir memurlarından olup açıkda
Ali Faik Efendilerin tayin olundukları beyanıyla hazinece icra-yı icabı 2 Mart sene
tarih ve üç numrulu makam-ı valalarından tevarüd eden tahriratta inha ve iş'ar
"z°'~jse"'de cezire-i mezkure komisyon kaleminde müstahdem-i memuriyyet ile ve zevaid
'ia-i seyyare memurlarından ibka ve seksen yedi senesi Haziran'ı gayesinden itibaren
anların esamisiyle mikdar-ı maaşlarını mübeyyen makam-ı valalarından irsal olunan
. izerine icra edilen tedkikatda bazılarının isimlerince görülen mübayenetleri hal ve
ımnında makam-ı sena-veriden 7 C sene [12]88 tarihinde tahrirat tastir ve tesyir
ise de henüz cevabı vürud etmemesiyle memuriyyet-i muma-ileyhim isimleri kayden
nıış idüğünden muma-ileyhima Osman ve Ali Faik efendilerin icra-yı memuriyyetleri
. a mukaddema tahriri hitam bulan Lefkoşa Kasabası'nın bu kerre icra kılınan tedkikat
at mucibince seksen dört senesine mahsuben istihsali lazım gelen tekalifin miktarını
~en cetveldir. Muamele-i mukteziyye ifa olunmak üzere tahrirat-ı mezkure cevabının
lususunun savb-ı valalarına bildirilmesi tahrir nezaretinden ba-der-kenar ifade kılınmış
··· ol vechile ifa-yı muktezasına himmet buyurmaları siyakında terkim-i rakime-i senatidar olundu Efendim.
ersene [12]89 ve fi 4 Nisan sene [12]88.

Seksen Üç Senesine Mahsuben Tadili
Bade't-Tadil
Terettüb Eden
Kuru§_~ Para

Tenzili

Zammı

I

Kuruş

I

Para

I

Kuruş
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I

Para

I

Tahrir Mucibince ba-İrade-i Seniyye
Seksen Üç Senesinde Tahsis
Olunan Tekalif
Kuruş I Para

,'(f

67855

20

195

20

. 38368

20

112

20

9807

48063

796

20

337

20

21

480

9828

116203

645 I 20 I

500 I ... I
1145 I 20 I

67660

27
9855

20
32

...
...
...
...

9182

I 20 I

107020
61111
168603

20
04
32

Emlak ve Akar
Vergisi
Yerli Esnaf Vergisi
Yabancı Esnaf
Vergisi

...
Hasbe'-t-tadil Sırf
Noksanı Olup Liecli'l-Muvazene
Tenzil Olunan
Bedel-i Askeri

e

·;z altmış sekiz bin altı yüz üç kuruştur. Fi 29 Mart sene 1288)

***

28 (nuınru 29, 6b)

utasarrıflığı' na,
'airest 'ne bade 'l-kayd tobre-i mahsusasına vaz' olunmuştur. Fi 5 Rebiü 'l-Evvel sene
Mayıs sene [12)88.)
Efendim Hazretleri,
Bahr-ı Sefıd Vilayeti Tahrir Mümeyyizi Edhem Efendi'nin tesviye-i umur-ı
ince görünen betaetine mebni azline lüzum görünmesiyle ve Kıbrıs Tahrir
izi Emin Efendi'nin ehliyyeti mücerreb olduğu gibi Ahmet Efendi'nin dahi umur-ı
malurnat ve mahareti bulunmasıyla zikr olunan mfuneyyizlikler maaşları cem' ve
atak muma-ileyhimadan Emin Efendi'nin Cezayir-i Bahr-ı Sefıd Vilayeti ve Ahmet
in Kıbrıs Tahrir Mümeyyizliği'ne ikişer bin kuruş maaşla tayinleri bi't-tensib seksen
::nesi Nisan'ı ibtidasından memuriyyetleri icra olunduğu Tahrir Nezareti'nden ba
~'re ifade olunmuş ve muma-ileyh Edhem Efendi'nin gayr-i ez tenzil şehri iki bin üç
ş ·oeş ve Emin Efendi' nin bin dört yüz yirmi beş kuruş maaşları olduğu kayden
· etmiş olduğundan şu iki kalem ceman üç bin sekiz yüz kuruş maaşın bi't-tansif
:yhimadan Edhem Efendi'nin yerine tayin olunan emin ve Kıbrıs Mümeyyizliği'ne
ilen Ahmet Efendilere tarih-i mezburdan itibaren mahallerine vusullerine değin nısf
u. tamamı verilmek şartıyla şehri bin dokuz yüz kuruş tahsis olunarak Mesarifat-ı
e Muhasebesi'nce kayıtları tesviye ettirilmiş ve keyfiyyet Cezayir-i Bahr-ı Sefid
T.Celilesi'ne bildirilmiş olmağın maaş-ı mezburun mahallince dahi tesviye-i kaydı ile
muma-ileyhin mahall-i memuriyyetine vusulu tarihinin iş'ar ve inhası hususuna
uyurmaları siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
sene [12]89 ve fi 4 Nisan sene [12]88.

.* * *
29 (numru 39, 6b)
ıtasarrıflığı 'na
.ıfz tobresine vaz' olunmuştur)
fendim Hazretleri
ziresi'nin seksen yedi senesi varidat-ı öşriyyesi mültezimlerinin bedelatdan olan
:rinin te'hir ve imhali ihtiyacat-ı mahalliyeden dolayı zehayirin harice çıkarılmaması
la mültezimin-i muma-ileyhimin tazyik olunmasından neşet eylemiş ise de
icedidenin tekarrüb idraki cihetiyle ahalinin zahirece olan ihtiyacı külliyen her taraf
ım gelip şu halde devam-ı memnuiyyete mahal kalmayacağından bedelat-ı
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den taksiti hülul edenlerin mültezimlerden istihsalive ahalinindahi zahirece duçar-ı
a olmamaları esbabının istikmali emrinde iktiza eden tedabirin icra ve iş'arı hakkında
Ii canib-i samisinden icra buyurulantebligat üzerine makam-ı valalarından varid olan
U-,Hicce sene 88 tarih ve yüz otuz dört numrulu tahrirat ile Bab-ı Aliye mebus cevabi'l-mütalaa Divan-ı Muhasebat'a havale olundu hülasa-i meallerinde rnültezimin
dan ahaliye tohumluk zahire evane ve hükümetce iane edilip ·emr-i ziraatin matlub
era ettirilmesinden ve nüzul-ı barat ile mezruatın karin-i feyz-nüma olmasından
ültezimine zahire sattırılmaması ihtiyatının terkiyle bedelat-ı öşriyyenin sülsanına
'"> _ arı tahsil olunduğu gibi küsurı dahi der-dest istifa olup fakat mültezimin-i muma
ıı::z:ehayir-:-i mütebakiyeyi henüz diyar-ı ahara nakl idememeleriyle beraber mahsül-i
· ak itmeğe başlamış ve bu misillü senin-i sabıka aşarı ve rüsumatı bedelatından
· miriyyelerini kamilen ifa itmeyen mültezimin ve müteahhidin pey ve kefaletlerinin
ası mukteza-yı nizamından bulunmuş ise de bu sene cezire-i mezkure aşarının
echile ihalesi ve zamayim-i memulenin husuli yine o mültezimlerin paylarının
na mütevakkıf olarak buna müsaade olunmaz ise matlub vechile aşarın ihalesi
olamayacağı gibi bir takım kuranın dahi emanete kalmasını ve bu da birçok telefatı
deceği beyanıyla icra-yı icabı inha ve iş'ar olunmuş ve suret-i iş'ar He buraca olan
.,~ıtan istinad olunduğuna göre mültezimin-i muma-ileyhim zimmetlerinin teehhür
Jtariza-i fevka'l-ade ve esbab-ı meşruhaya mebni hükümetce icra edilen bir tedabir-i
lwaneden neşet eylediği anlaşıldığı cihetle böyle sebeb biraz borclu kalan
· · · ine varidat ihalesi hükm-i nizamı ihlal etmeyeceğinden ve mahsulat-ı cedidenin
.idrakine mebni mevsim-i müzayede gelmiş idüğü dahi cümle-i iş'ardan anlaşıldığına
in-i muma-ileyhimin bakiyye-i zimmetlerinin kamilen tediye edebileceklerine
.ce yakin hasıl olur ve kendileri dahi bunun için Nizamı Dairesi'nde ve emniyyet bahş
surette kavi ve muteber kefil irade edebilirler ise müzayede-i cedide paylarının
ve zimmetlerinin küsurü'l-imkan saat istifası esbabının istikmal · edilmesi
nm· savb-ı valalarına lüzum-ı izbarı divan-ı mezkurdan ifade kılınmağın. ifa-yı
, . ı babında irade Efendi' mindir.
t:,i'er s,~ne [12]89 ve fi 10 Nisan sene [12]88.

ziresi dahilinde Mağusa Kazası'nın ber mucib-i tahrir seksen beş senesi mürettebatı
'-İmerkume ve seksen altı senesine mahsuben hasbe'l-vukuat zuhur eden fazla ve
e seksen yedi senesine devrolunan mürettebatın miktarını mübeyyen pusuladır.

Para
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Akar
Vergisi
Kuruş Para

Yerli Esnaf
Temettu
Kuruş
Para

Bedel-i
Askeriyye
Kuruş Para
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1203

16

17769
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00

1625

00

82071
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1193

16

17359
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30 (numru 36, 7a)
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İzah
Sene-i Merkume
Nihayetinde Vukuatdan
Zuhur Eden Noksanı

...
Seksen Altı Senesi
Mürettebatı
Sene-i Merkume Tadilatı
Seksen Yedi Senesi
Muhassesabatı

I

,,,..bece muamele-i kaydiyyesi ifa ettirilmiş olmağla li-ecli 'l-kayd Tahrir Dairesi 'ne ita
Jolmağla ol babdaji 5 Rebiü'l-Evvel sene [12)89-1 Mayıs sene [12)88.)
[ti
Efendim Hazretleri,
r··.
Ş.,,,.,.

I~eziresi dahilinde mukaddema tahriri hitam bulmuş olan Mağusa Kazası 'nm seksen
}iltı senelerine mahsuben icra edilen tadilatına dair varid olan cetvel üzerine tedkikat-ı
~yye bi'l-icra kaza-i mezburun seksen beş senesi mürettebatı yüz kırk bir bin otuz iki
~ı,;rmi yedi para olduğu halde sene-i merkume nihayetinde vukuat cihetiyle zuhur eden
oksan sekiz kuruş noksan tenzil kılındık da seksen altı senesi mürettebatı yüz kırk bir
ı,yüz otuz dört kuruş yirmi yedi para kalıp buna sene-i merkume .nihayetinde vukuat
'·:~'.hasıl olan bin dört yüz altmış dokuz kuruş on altı para zamm ve ilave edildiği seksen
ffıesitertibat-ı müdevveresi yüz kırk iki bin yüz dört kuruş üç paraya baliğ olmasıyla
,!J:,at-ı mezkurenin hazinece bu suretle kaydının tashih ve tesviyesi hususuna Divan-ı
lbat kararıyla bi'l-istizan irade-i aliyye müteallik buyurularak şeref-sudur olan
ıi,;ıı-ı ali mucibince Varidat-ı Umumiyye Muhasebesi'yle tahrir kalemince kayıtları
ttirilmiş ve tanzim olunan bir kıta tadil cetveli leffen tesyir-i savb-ı valaları kılınmış
mürettebat-ı mebhusenin . mahallince dahi ol vechile kaydının tesviyesiyle istifası
a himmet buyurmaları siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim.
er sene [12]89 ve fi 8 Nisan sene [12]88.

***

31 (numru 35, 7a)
~utasarrıflığı' na,
Efendim Hazretleri,
da bulunan memurin ve ketebeden mahallerince azl ve tebdil edilip ba-muharrerat ve
ıc wııkubulan iş'ar üzerine hazinece muamele-i kuyudiyesi icra edilmekte bulunan
iı,e ve tahrirat kalemleri ketebesiyle kazalar mal müdürleri ve Meclis-i İdare ve temyiz
iye deavi ve nevahi ve tapu ketebesi ve tahrir memurları ve sandık ümenası ve nüfus
1ci'leri ve orman ve katib ve korucuları ve odacı ve hammal ve bu misillü memurin için
,cedideye müteferrikan malumat itası beyhude teksir-i sevad ve tevkir-i muamelat ve
atı müstelzim olmakta idüğünden ketebe ve memurin-i muma-ileyhirnden
ince bütün bütün lağvı veya maaşlarının lağv ve tenzili veyahut bir sınıfın diğer sınıfa
iza edenlerin şimdiye kadar olageldiği gibi hazine-i celileden sual olunmak ve Mal
'ğü'yle nevahi kitabetine ve sandık emanetine tayin olunanların yalnız küfelası
ıildirilmek üzere zikrolunan ketebe ve memurinin bundan sonra azl ve nasblarında
hazineye bildirilmeyip liva muhasebelerince icra olunarak sene hitamında bir kaide
ve .canib-i hazineye irsal olunacak Sal Muhasebesi Defterleri'nin mülahazatı
de gösterilmesi mazbutiyyet ve suhuleti müstelzim göründüğünden bu suretin usul-ı
ivan-ı.Muhasebat kararıyla bi't-tensib keyfiyyet bi'l-cümle vilayete tavsiye ve iş'ar
olmağla oraca ber-vech-i muharrer iktizası hala icrası hususuna himmet buyurmaları
a nemika-i sena-veri terkimine ibtidar olundu Efendim.
ene 89 ve fi 8 Nisan sene 88.

***

32 (numru 26, 7a)
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la tahrirata iade olunmuştur. Fi 5 Rebiü'l-Evvel sene [12}89 ve fi 1 Mayıs sene
~[Efendim Hazretleri,
suret-i ihale ve teferruat ve muamelat-I sairesi hakkında aşar nimaz
le zeyl ile icra-yı ahkamına irade-i seniyye-i hazret-i padişahi müteallik ve şeref-sudur
lön fıkrat-ı nizamiyyenin fesh-i matbuası leffen ve ol babda tastir buyurulmuş olan
iı&me-i sami-i hazret-i vekalet-penahi dahi maan irsali savb-ı devletleri kılındı ahkam-ı
ieesinden müsteban olacağı vechile işbu seksen sekiz senesi varidat-ı öşriyyesinin
aezkure ve bunlara münafi olmayan nizamat-ı kadimeye tevfikan mahallerince icra-yı
e ve ihaleleri karar-ı vaki icabından olup mevsim-i müzayede dahi an-be-an hulul
e bulunmasıyla varidat-ı mebhusenin sal-i hale mahsuben ber minval-i muharrer
üzayede ve ihalesi taraf-ı acizeden dahi lazım gelenlere tamimen tavsiye ve izbar
olmağla vilayet-i celileleri aşarının dahi ber mucib-i iş'ar-ı ali ihale ve iradesiyle
ın her halde hüsn-i cihatı esbabının istikmali hususuna himem-i saadetleri şayan
ak siyakında terkim-i rakime-i sena-veri ibtidar kılındı Efendim.
er sene [12]89 ve fi 5 Nisan sene [12]88.

l7ı öşriyyenin

·d Abdullah Galib

***

33 ( numru ... 187, 7b)
ı öşriyyenin karye-be-karye ihalesi hakkında zeyl-i nizam müsveddesidir.
madde: Her kazanın aşarı karye-be-karye merkez kazada müzayede olunacak ve

· vvelki gibi ne livadan ve ne vilayet merkezlerinde ve ne de maliye nezaret-i
de tekrar mezada konulmayacak ve kazalarda dahi birkaç karye birleştirilerek topdan
az edilmeyecekdir.
adde: Kaza kaymakamlan müzayedenin hitamında kazaları dahilinde bulunan
in bedelleri gerek bedelat-ı sabıkaları raddesini bulsun ve gerek anlardan ziyade ve
Jsuı,;r'·veyahut bazı karyelerin hiç talibi bulunmasın her birinin esbab ve keyfiyyatını
~at-ı mahsusalarını ayru ayru mutasarrıflara bildirecekler ve mutasarrıflar dahi ilave-i
arıyla beraber vülat-ı izama beyan-ı keyfiyyet edeceklerdir.
, madde: Valiler mutasarrıflar taraflarından vukubulacak iş'arat üzerine bedel-i
bulmuş veyahut aşmış olan karyeler aşarının derhal karye-be-karye taliplerine ihalesi
libi bulunmayan karyelerin dahi emaneten idaresi için mutasarrıflara ve mutasarrıflar
a kaymakamlarına emir virecekler ve bedelatı sene-i sabıka raddesini bulmayan
aşarı hakkında valiler maliye nezaret-i celilesinden istizan-ı keyfiyyet edecekler ve
için gönderecekleri defterde bir · kazada ber-vech-i muharrer hiç talibi zuhur
inden dolayı emaneten idaresi ve bedel-i sabıkı raddesini bulmasından veya
an naşi taliplerine ihalesi için mahallerine mezuniyyet verilen ve bedelat-ı
ndan noksan olup da icabı istizan olunan karyelerin bedelat-ı sabıka ve lahikalarıyla
noksanlarını ve bunların esbab-ı mucibesini göstereceklerdir.
cü madde: Bir mültezim ayrı ayrı olmak üzere birkaç karye aşarına pey sürüp
takarrür ederse ana ihale edilmesi mücaz ise de her birisi için mültezimden başka
eyn senedi alınup ayru ayru zabt-name verilecek ve'l-hasıl cümlesi birleştirilmeyip
esi başka başka yürütülecektir.
madde: Gerek iltizama verilmiş ve gerek emanete kalmış olsun bir karyeye bir
veyahut emanet memuru gecikerek vaktiyle gelmeyüp de hizmet zamanı dahi hulul
bunun vüruduna intizar ile harmanların kaldırılamamasından telefata uğranılacağı
defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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uk ettiği halde ol karyenin muhtarıyla ihtiyar meclisi mültezime verilenmiriye aitolan
ttbir gune hile ve fesat kanştınlmaksızın tefrik ile harmanları kaldırmağa mezun olup
Jbu halde her kimden ne mikdar aşar almışlar ise ale'l-müfredat bir defter-i sıhhat eserini
}temhir edecekler ve aşar-ı mezkureyi emin ve mahfuz bir mahalle vaz ile güzelce hıfz
' ·- zikrolunan mültezimveyahut emanet memurunun vürudunda ba-defter ve sened buna
ecekler ve mültezimler vaktiyle gelmediği halde harmanların kaldırılmamasına itiraz
erek ... alup bedel-i aşarı tediye edecekdir.
madde: Bi'l-cümle vülat ve ... ve mutasarrıfın ve büyük ve küçük memurin-i
e emval-i hazine-i celilenin telef ve sirkadan vikayesi ve vakt ü zamanıyla tahsil ve
sbab-ı kaviyyesinin istihsaline memur ve mecbur olduklarından zira . idarelerinde
ws:i mahallerin aşar ve rüsumatını kefalet-i kaviyye tahtında olarak ihale ve ilzam
·er ve bu babda lazım gelen tekayyüdatın icrası emrinde kusur ve tekasül vukuuyla
celileye tertib edecek zarar ve ziyandan hasbe'l-memuriye mesul olacaklardır.
madde: Varidat-I öşriyyenin müzayede ve ihalesi hakkında mevzu olup şimdiye
sturu'l-amel olan nizamatın işbu talimata mugayir olan mevadı terk olunup mevadd-ı
m-a-kan baki ve meriyyü'l-icra tutulacaktır.
F

***

34 (atik numru 170188, 7b)

utasarnflığı' na,
i'.me-i mezkurenin der-kenarı bi 'I-icra tahrirat kalemine havale olunmuştur)
:Efendim Hazretleri,
·
fendi'nin verdiği arzuhalde seksen senesi Ağustos'u ibtidasından itibaren şehri iki
kuruş maaşla kendisi Lefkoşa Nüfus Mukayyidliği'ne ve Adem Efendi Nüfus
'ne tayin kılınarak istihdam olundukları halde muma-ileyh Adem Efendi'nin
olan peyinin beş yüz kuruş maaş verilerek kendisinin maaş-ı müterakimi bulunan
edi yüz elli kuruşun ahzına destres olamadığı beyanıyla meblağ-ı mezburun tarafına
a olunmuş ve muma-ileyhin mukaddema dahi bu yolda vukubulan istidası üzerine
n ıedkikatda kendisinin tarih-i merkumeden itibaren şehri ol miktar maaşla zikr
Ük:ayyidliğetayin kılındığı kayden tebeyyün edip ancak cezire-i merkumenin seksen
evahirine değin vürud eden masraf defterlerinde muma-ileyhe mahallince maaş ita
a dair bir guna serahat görülemediğinden ol babda isti'lam keyfıyyeti havi makam-ı
iden fi 22 Nisan sene [12]85 tarihinde Cezayir-i Bahr-ı Sefıd Vilayet-i Celilesi'ne
astir ve tesyir kılınmış ise de henüz cevabı vürud etmemiş olduğundan badehu
'bakılmak üzere muma-ileyh mezkur mukayyidlikte ne kadar müddet istihdam
.<hır ve müddet-i istihdamında istidası vechile kendisine bir şey verilmiş midir,
iği suretde sebebi nedir şuralarının izahen iş'arı lazım geleceği Mesarifat-ı
e. Muhasebesi'nden muharrer der-kenarda gösterilmiş olmağın ol vechile
;tin ha-tahkik iş'ar ve inhasına himmet buyurmaları siyakında atik nemika-i senatidar kılındı Efendim.
arrem sene [12]89 ve fi 7 Mart sene [12]88.

***

35 (numru 22, 8a)
· Efendim Hazretleri,

defterde söz konusu hükmün numarası "Atik 170" olarak verilmiştir. Söz konusu defterin Atik
yanında "Cedid" numarası boş olarak bırakıldığı görülmektedir.
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alik-i mahrusa-i şahanede müstahdem bi'I-cürnle asakir-i zabtiye alaylarının tam olarak

_)--hace bir mahalle sevki halinde mevaki ve merakizce mazbutiyyet ve umur-ı zabt ve
;lan kesr halelden vikayesi kaziyye-i mültezimesince mahzuziyyet hasıl olmak ve açıkta
\fak olanlardan. zabitan sınıfı bade izin derece-i istihkaklarına göre alay ve tapurlarda
leak mahallere yerleştirilip kayırılmak ve neferat takımı dahi vilayetin tertib-i kadiminde
ve mevcutlarında istihdama gayr-ı şayan bulunan efrada mukabil kullanılmak üzere
"it-i merkume muhassesatından tasarruf edilmiş olan mebaliğin tenkihat-ı cariyye
üne ilavesi hususuna Zabtiyye Nezaret-i Celilesi'nin iş'arı üzerine bi'l-istizan irade-i
e-i cenab-ı padişahi müteallik buyurularak ol babda şeref-varid olan buyuruldı-ı ali ile
"'rer · bulunan defter üzerine vilayetler asakir-i zabtiyyesinin muhassesat-ı kadime-i
Liyyesi kayıtları bi't-tedkik müceddeden tertib ve istihdamı İcab eden heyet-i zabıta için
i maa muayyenat ve melbusat beha maaş olarak tahsis olunan akçeden dahi asakir-i
e süvari hayvanatı tayinatından kat' olunan yevmi seksen dirhem şair esmanı tenzil ile
asından Kıbrıs Ceziresi Heyet-i Zabıtası için tahsis olunan mebaliğin miktarını
yyen Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nden terkim olunan bir kıta pusula leffen irsal
ış olmağla ber rnantuk-ı irade-i seniyye asakir-i merkume heyet-i cedidesinin teşkili ve
ihayvanatı şair tayinatından dahi ber minval-i muharrer yevmi seksen dirhem tenziliyle
:rızilattan hasıl olacak miktarın ve teşkilat-ı cedide tarihinin serian iş'arıyla beraber
--i merkumenin zabitan ve umum efradı maaşlarından mine'l-kadim tevkif olunmakta
'izde ikisi ihtida tenzil olunduktan sonra kusur kalacak miktarından dahi muahharan
ünuh ve sudur buyurulan irade-i seniyye mucibince yüzde beş tenzil olunarak bakisinin
larına göre tesviye ve ifası hususuna himmet buyurmaları siyakında terkim-i rakime-i
eriye ibtidar kılındı Efendim.
Muharrem sene [12]89 ve fi 22 Mart sene [12]88.
_8

ü

lan

ıyyid Abdullah Galib

***

36 (numru ... 189, 8b)

'Sancağı'nda müstahdem asakir-i zabtiyyenin tertib-i kadiminin feshiyle bu kerre
e Nezareti'nce icra buyurulup Komisyon-ı Ali kararı ve müteallik buyurulan irade-i
e mucibince müceddeden teşkil buyurulan zabtiyye alayının suret-i tertibini mübeyyen
~

.

Cedidi
Beher

Beher

I Nefre

J

J

J
Beher
KuruLl_Beher _ ~fe~J

.. o
..
1
1
1
7
7
28

...
3

...
...
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I

I
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I

...

. ..
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. •....
400
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420
3240

2
3
27

...

. ..

150
140
120

...

...

800

2

400

400

...

J

Beher

Beher
Nefere

750
400

...
...
...
...

...

. ..
...

. ..
. ..
...
...

J

J

Esami

. ..

400
300
200
750
530
120

defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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5
5

150

Mirala
Katib-i Alay
(lağv olunmuştur)
Binbaşı
Katib-i Tanur
Sınıf-ı Süvari
Yüzbaşı
Mülazım-ı Evvel
Mülazım-ı Sai
Çavuş
Onbaşı
Neferat
Sınıf-ı Piyade
Yüzbaşı

'

3

3

I
I

300
200
120
100
90

600
400
1200
2000
16200
25160

2
2
10
20
180
248

300
200
120
100
90

300
200
1680
400
1080
7510

...

I
I
14
04
12
48

...
...
120
100
90

...

Mülazım-ı Evvel
Mülazım-ı Sani
Çavuş
Onbaşı
Neferat
Y:ekün.

***

Kise
784
357
217
1358

Senevisi
90120 kuruş
Kise
Küsur
120
180
456
057
035
188
273
264

Senevisi
301920 kuruş
Küsur
Kise
603
420
044
299
182
140
104
1085

I

[Mülahazat]

Maaşı
Tayinatı
Melbusatı

merkumenin balada gösterildiği vechile kadim maaşlarının seksen sekiz senesi Mart'ı
dan itibaren kamilen terkin kaydıyla tarih-i merkumeden -itibaren tertib-i cedid
istihdamı ve umum efradı maaşından evvel emirde yüzde ikisi tenzil ve bakisinden
ie-i ahire hükmüne tevfikan yüzde beş ifraz ve tevkif olunduktan soma mah-be-mah
edecek istihkak mazbataları üzerine sergi ferşiyle ifa ve süvari hayvanatının şair
dan dahi yevmiye seksener dirhem kat'ıyla üçer kıyye olarak ita olunması lazım
sene [12]88
Mesarifat-ı Umumiyye
(mühür)

***

37 (numru 34, 9a)
utasarrıflığı 'na,
Efendim Hazretleri,
191
mutasarrıflarından sehmlerinin esham-ı cedideye tebdili istidasında bulunanlar
evvel ve ahirden hangisının hükmü cari olacağı bazı taraftan istifsar olunmuş ve
adiyye ile mukataatın faizinden yüzde otuz ve bir karin evlada intikali meşrut olan
yüzde yirmi beş ve imtiyazlılığı halli vukuunda nısfı hazineye ait olan eshaının
ehm-i adiyyeden münkalib ise yüzde yirmi ve akçesiyle alınmış olduğu halde yüzde
ş kuruş tenziliyle sehham-ı cedideye tebdili karar-ı ahir· iktizasından bulunmuş
en karar-ı mezkurun icraat ve teferruatı izahatını mutazammın kaleme alınıp
rle neşr olunan ilan-name-i mahsusun birer kıtası vilayat-ı saireye irsal kılındığı
ir kıtası da lefferı savb-ı alilerine itare olunmağın Kıbrıs Ceziresi'nce dahi mezkur
enin ahkam-ı mündericesine tevfikan icra-yı muamelat buyurulması siyakında şukka
ri terkim kılındı Efendim.
fer sene [12]89 ve fi 6 Nisan sene [12]88.
id Abdullah Galib

***
l defterde boş olduğundan, taplonun daha anlaşılır olabilmesi amacıyla tarafımdan konulmuştur.
I defterde söz konusu kelime silik olduğundan çevirisi yapılamamıştır.
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38 (.numru ... 192 , 9a)
ahsusa,
.
1i canib-i samisinden son defa neşr buyurulan ilan-namenin dördüncü fıkrasında eski
shabı sehmlerini esham-ı cedideye tahvil etmek istedikleri halde faiz-i senevisinden
tuzunu terk ederek tebdil idebilecekleri ve buna dair ittihaz olunan usul-ı mahsusanın
Nezaret-i Celilesi'nden beyan olunacağı münderic bulunduğundan o yolda esham-ı
mukataatın esham-ı cedideye tebdili zikr olunan ilan-name mucibince faizden yüzde
iliyle icra olunur bir karin evlada·intikali meşrut bulunan eshamdan sehm-i cedide
zıı olunur ise kezalik faizinden yüzde yirmi beş tenkısıyla ifa kılınır imtiyazlılığı hal
nısfı evlada kalıp nısf-ı diğeri hazineye ait olan eshamdan dahi evvelce sehm-i
şu imtiyazlı sehm tebdil olunmuş bulunanlardan yüzde yirmi ve akçesiyle almış
çin yüzde yirmi beş tenzil ile mübadele edilir ve bunların üç cinside sehrn-i cedidi .
ip alanlar gibi imtiyaza nail olur şöyle ki sahib-i sehm emr-i hak:kvaki oldukda erkek
Jadrvar ise ana olmadığı halde erkek evladının evlatlarına anlar dahi olmadığı surette
e anaya bunlardan da birisi yoğise zevc ve zevceye mütesaviyyen intikal eder ve
vladı ve evladının evladı ve babası ve anası ve hatun ise kocası ve erkek ise karısı
kimsesiz olarak vefat itler ise olhalde mahlul kalır şu kadar ki bu sehmlerin faizi
·edide gibi yirmi kuruşa beyaz mecidiyye olarak verilmeyip zaten metalik akçe ile
ulunduğu cihetle yine metalik olarak ita kılınır.
sene [12]88.

***

39 (numru 45, 9a)
utasarrıflığı' na,
Efendim Hazretleri,
sarf olunan evrak-ı sahiha ve tezakir-i mütenevvianın bir sene zarfında vukubulan
la mevcudiyyetin miktarını mübeyyen muhasebe-i umumiyyenin o sene nihayetinde
e canib-i hazineye irsali usul ve nizamı iktizasından olup bu babda mak:am-ı sena
i.'c,\.,defeat.ihtarat-ı lazıme icra kılınmış olduğu halde Kıbrıs Ceziresi'nin Cezayir-i
efıd. Vilayeti'nden tefrikinden beri muhasebe defterleri henüz vürud etmemiş ve
tehiri muamelat-ı kuyudiyyeyi ihlal etmekte bulunmuş olduğundan defatir-i
in seksen yedi senesi Şubat'ı nihayetine kadar usulu vechile bi't-tanzim irsali
savb-ı valalarına Iüzurn-ı tebliği Evrak-ıSahiha İdaresi'nden ha-müzekkere ifade
olmağla defatir-i matlubenin ol vechile serian ve bade izin dahi vakt ü zamanıyla
irsal buyurulması siya.kındarakime-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim.
er sene [12]89 ve fi 18 Nisan sene [12]88.
d Abdullah Galib

***

40 (numru 46, 9a)
utasarrıflığı' na,
Efendim Hazretleri,
ahrirat Müdürlüğü'ne Suriye Vilayeti Mektubi Muavini sabık Reşid Bey'in tayinini
· Iemurin Komisyonu'nca tensib kılındığı beyan-ı alisiyle hazinece ifa-yı muktezası
,,..,id olan tezkere-i samiyede emr ve iş'ar buyurulmuş ve Kıbrıs Ceziresi Tahrirat
ııı.i'ğü'nün şehri bin dört yüz yirmi beş kuruş maaşı olduğu kayden tebeyyün ederek mir
ileyhe mahall-i memuriyyetine vusulünden itibaren verilmek üzere şehri ol miktar
ı:leUerde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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hsisiyle mesarifat-ı umuıniyye ... 193 kaydiyyesi icra kılınmış olmağın maaş-ı mezkurun
Jile itası hususuna himmet buyurmaları siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar
liEfendim.
(~er sene [12]89 ve fi 19 Nisan sene [12]88.

***

41 (nuınru 52, 9b)
utasarrıflığı' na,
Efendim Hazretleri,
eziresi'nin devair-i resmiyyesiyle havi olduğu kazaların ekserisinden düstur-ı vilayet
esiyle ticaret karnın-namesi ve zeyli bulunmadığından bunlardan onar adedinin
ında makam-ı valalarından vaki olan iş'ar üzerine ticaret ve Nafıa Nezaret-i
yle bi'l-muhabere tedarik edilen muharrerü'l-aded ticaret kanun-namesi ve zeyli
.tevdian irsal kılınmış ise de düstur-ı vilayet nizam-namesi mukaddema Bab-ı alice
temsil ettirilmiş olduğundan bunlar için Sadaret Uzma Müsteşarlığı canib-i valasına
keyfıyyet kılınmağla mezkur kanun-name ve zeylin esmanı bulunan yüz elli kuruşun
eznesine teslim ettirilmek üzere canib-i hazineye irsali hususuna himmet buyurmaları
, la.terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
fi.Safer sene [12]89 ve fi 26 Nisan sene [12]88.
~E'

***

42 (nuınru 51, 9b)
ııtasamflığı 'na,
Efendim Hazretleri,
arl, -,ahalisinin def'-i müzayaka ve ihtiyacı zımnında Kıbrıs aşar mültezimlerinden
t·Efehdi'nin o tarafa sevk etmiş olduğu zahire vilayetce fey-i malume ile mübayaa
edibin dört yüz yetmiş .beş kile hınta ile şairin esmanı bulunan yüz seksen altı bin beş
iş beş kuruşun mültezim-i merkumun aşardan olan zimmetine icra-yı mahsubu
,a 14 Şubat sene [12]87 tarihiyle müverrahan ve yüz yirmi üç numrusuyla
aman makam-ı valalarından mebus tahrirat Divan-ı Muhasebat'a lede'l-havale ol
7rablusgarb Vilayet-i Celilesi'nden varid olan mazbata mealine nazaran mültezimlerin
mezkurü'l-miktar hınta ile şair Trablus'da mukim Tacir Çalvir'den mübayaa
beşlik beş kuruş hesabıyla esmanının dahi yüz seksen altı bin beş yüz yetmiş beş
ibaret olduğu anlaşılmış ve fi 11 Mart sene [12]88 tarihinde ba-tahrirat-ı mahsusa
iş'ar olunduğu üzere meblağ-ı mezburun aşar mültezimlerinin Kıbrıs Mal Sandığı'na
etlerinden mahsubuyla icabının icrası divan-ı mezkurun karar-ı müzakeratı üzerine
maslahat görülmüş olduğundan ifa-yı muktezasıyla meblağ-ı mezburun gönderilecek
e Varidat Cetvelleri'nden yerine irad ve masraf vechile idhal olunarak keyfıyyetin
at-hanesine dahi sebt ve terkim olunması siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye
ılındı Efendim.
-i Rebiü'l-Evvel sene [12]89 ve fi 27 Nisan sene [12]88.
id Abdullah Galib

al defterde söz konusu kelime silik olduğundan çevirisi yapılamamıştır.
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***

43 (numru 54, 9b)

iıtasamflığı 'na,
kaydı icra olunmuştur)
Efendim Hazretleri,
vilayette bulunan Defter-i Hakani müdürlükleriyle, sancaklarda vekillerinin ve
maiyyet katiplerinin kaffeten lağvıyla bi'l-cümle vilayatın merkezi olan sancak ile
ülhak olan sancaklarından her birine bar-gir ücreti ile kırtasiyye beha ve mesarif-i
aflarına ait olmak ve sancaklarda vücuda getirecekleri hasılattan yüzde iki kuruş
ak üzere Defter-i hakani memuru namıyla ve şehri biner kuruş maaş ile birer Defter-i
emuru ve maiyyetlerine dahi biri beş yüz ve diğeri iki yüz elli kuruş maaşla ikişer
beher kazaya kem-a-kan senet başına birer kuruş katibiyyeyi aldıktan başka kazalarda
koyacakları hasılattan dahi yüz kuruşda üç kuruş hisse almak ve kezalik bar-gir
air kaffe-i mesarifi taraflarından tesviye olunmak üzere beher kazaya da birer tapu
ihab ve tayin kılınması ve bundan böyle tapu hasılatı liva ve kazalarda varidat-ı
anştırilmayıp ve başka hiçbir mahalle sarf edilmeyip beher mah ahirinde memurlar
· et katiplerinin maaşatıyla zikri geçen katibiyye ve yüzde iki ve üç ondalık hissesi
an sonra kamilen kazalardan sancaklara ve sancaklardan doğruca defter-hane-i
{gönderilmesi ve şu kadar ki hasılat-I mebhusenin ol vechile doğrudan doğruya
'ceği serriştesiyle şayet sandıklarda emanet suretiyle irad kayıt olunmayarak açıkta
e bu keyfiyyet mugayir-i usul olacağından hasılat-ı mezkure evvel emrde kazalarda
saire gibi usulivechile başkaca irad kayıt olundukdan sonra sancaklara irsal kılındığı
raf gösterilmesi ve sancaklarda dahi kezalik kazalardan vürud eden tapu hasılatıdır
irad kayıt ile defter-haneye gönderildiği zaman masraf kaydedilmesi yani bir
ev· tapu hasılatı namıyla sandıklara vürudunda irad ve diğer taraftan Defter-haneye
:e masraf gösterilmesi hususuna bi'l-istizan irade-i seniyye-i müluk-ane müteallik ve
Iur buyurulduğu beyanıyla icabının icrası Defter-i Hakani Nezaret-i Celilesi'nden ba
\iş'ar buyurularak hazinece icabı icra kılınmış ve suret-i hal umumen bildirilmiş
,,-Qan:.• Kıbrıs Ceziresi'nce dahi bade-ma suret-i meşruha dairesinde icra-yı muamele
ır,,:["siyakındaterkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
iü'l-Evvel sene [12]89 ve fi 30 Nisan sene [12]88.
idAbdullah Galib

***

44 (numru 49, lOa)

utasarrıflığı' na,
Efendim Hazretleri,
ekteb-i Rüştiyyesi muallim-i evveli Rasih Efendi evvelce mahallinden vukubulan
rirıe azl edilerek yerine seksen sekiz senesi Nisan'ının dördünden itibaren muhassas
i: altı yüz yirmi beş kuruş maaşla Darü'l-mualliminden ha-şehadet-name çıkmış olan
durrahman Efendi'nin tayini ve muma-ileyh Rasih Efendi'nin tarih-i infisalinden
an Efendi'nin tayini tarihine kadar güzeran eden eyyam-ı haliye maaşının hazineedilmesi meclis-i maarifce bi't-tensib keyfiyyet taraf-ı valalarına bildirildiği beyanıyla
e muamele-i lazımesinin icrası Maarif Nezaret-i Celilesi'nden ba-tezkere iş'ar
muş ve mezkur muallimliğin şehri beş yüz doksan kuruş maaşı olduğu kayden
µn eylemiş-idüğünden muma-ileyh Abdurrahman Efendi'ye tarih-i mezkurdan itibaren
[miktar maaş tahsisiyle Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nce muamele-i Iazımesi
irilmeğin mezkur maaşın mahallince dahi ol vechile tesviye-i kaydıyla ifa olunarak
59
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ine-mande edilmesi siyakında rakim-i sena-veri terkimine ibtidar
'll'2A

~i':>fil\:

sene \_\'l"\ıı.

\

***

45 (numru 50, 10a)

utasarrıflığı' na,
Efendim Hazretleri,
ekteb-i Rüştiyyesi muallim-i sanisi Şükrü Efendi'nin azliyle yerine Kıbrıs
dan Hacı Ali Rıfkı Efendi tayin edilmiş ise de muahharan muma-ileyh Şükri Efendi
t'e gelerek memuriyyet-i sabıkasında ibka olunduğuna dair Maarif-i Umumiyye
Celilesi'nden bir kıta tahrirat istihsal etmiş ve muma-ileyh Hacı Ali Rıfkı Efendi
di senesi Teşrin-i Evvel'inin on birinci gününe değin dört mah yirmi gün ifa-yı
et eylemiş idüğüne binaen müddet-i merkume maaşının tarafına itası istidasında ve
:yh Şükri Efendi dahi memuriyyetinde ibka olunduğu cihetle müddet-i mezkure
afına ait olacağı iddiasında bulunduklarından bahisle müddet-i merkume maaşının
yhimadan hangisına itası icab edeceği makam-ı valalarından tevarüd eden 9 Teşrin-i
[12]87 ve 15 Şubat sene minhu tarihleriyle müverrah ve doksan iki ve yüz yirmi iki
yla murakkam iki kıta tahriratta istifsar olunmuş ve mekteb-i mezkur muallim-i
a-ileyh Şükri Efendi ifa-yı vazife-i memuriyyete na-ehl olduğuna dair evvelce
inha üzerine azl edilmişken Dersaadet'e gelerek imtihanı bi'l-icra ehliyyeti
ederek memuriyyet-i sabıkasına iade kılındığına mebni müddet-i infısalinde maaş
ir.vechile hakkı görülememiş idüğünden maaş-ı mezburun muma-ileyhin tarih-i azli
en yedi senesi Nisan'ının altısından Ağustos'un on sekizinci gününe kadar dört ay on
inde bi'l-fiil mekteb-i mezkurda muallim-i sanilik vazifesini ifa etmiş olan muma
acı Ali Rıfkı Efendi'ye itasıyla andan sonrasının muma-ileyh Şükri Efendi'ye
hqı:;usunun savb-ı valalarına tebliği lazım geleceği nezaret-i müşarun-ileyhadan
iartı ile Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nden yazılan der-kenarda gösterilmeğin
le. ifa-yı muktezası hususuna himmet buyurmaları siyakında rakime-i sena-veri
ibtidar kılındı Efendim.
Safer sene [12]89 ve fi 26 Nisan sene [12]88.

***

46 (numru 20, lOb)
utasarrıflığı 'na,
'(Efendim Hazretleri,
erce furuht olunacak barut esmanının doğruca Tophane-i Amire'ye irsal ve hazinece
e-i mukteziyyesinin icrası zımnında mikdar-ı vukiyyesiyle cins ve esmanının dahi
hazineye gönderilecek Şehriyye Varidat Cetvelleri'ne idhaliyle keyfıyyetin mülahazat
de izahen beyan olunması ve yetmiş sekiz senesi Eylül'ünden seksen beş senesi
gayetine kadar sarf ve furuht olunup esmanı mal sandıklarına teslim olunan barutun
· vukiyye ve behasıyla cinsini mübeyyen defterinin gönderilmesi hakkında 12 Eylül
]86 tarihiyle müverrahan makam-ı acizeden yazılan Tahrirat-ı Umumiyye üzerine
layetlerden talep olunan defterler gelmiş ise de Kıbrıs Ceziresi'nden istenilen defterler
.. d etmediği gibi bu .babda bir iş'ar dahi vukubulmamış ve hazinece şu hesabın
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fatir-i matlubenin vüruduna mütevakkıf bulunduğu cihetle bir an evvel tanzim ve
unun tekeden bildirilmesi Varidat-ı Umumiyye Muhasebesi'nden
ifade ve
sair icab eden mahallere teveccüh edilmiş olmağın terkim-i rakime-i sena-veriye
ındı Efendim.
arrem sene [12]89 ve fi 23 Mart sene [12]88.
Abdullah Galib

***
47 (numru44, 10b)

jasamflrğı 'na,
ulunan iki lata emr-i ali tahrir dairesine verilmiştir)
fendim Hazretleri,
ziresi dahilinde kain tahriri reside-i hitam olan Değirmenlik ve Dağ Kazaları'nın
t-ı. cedide ve atikalarının miktarını mübeyyen varid olan iki kıta cetvel üzerine
ukteziyye lede'l-icra zikr olunan kazaların kıymet ve irad-ı emlak ve temettuat-ı
'siyle tebea-i gayr-i müslime nüfus zükurunun etfal ve amel-rnandeleriçin terkve
ar-ı ahir icabından olan rub'ından ma-ada bedelat-ı askeriyyeleri altı yüz kırk sekiz
yüz seksen dört kuruş altı paraya reside olup mezkur kazaların lağvı lazım gelen
rgi ve bedelat-ı askeriyyesiyle aceze vergisi karşılıkları olan beş yüz altmış bin
on kuruş yirmi üç para ile muvazenesinde seksen yedi bin dokuz yüz yetmiş üç
• üç
para menfaat-ı hazine hasıl olmuş olduğundan mürettebat-ı cedidenin seksen
sinden itibaren tahsiline. mübaşeret olunması ve teferruat-I sairesinin . icrası
ivan-ı Muhasebat ve Şura-yı Devlet kararıyla irade-i aliye müteallik buyurularak
şeref-varid olan buyuruldı-ı ali mucibince Varidat-ı Umumiyye Muhasebesi'yle
mince muamele-i kalemiyyeleri icra ve tasdir ettirilen bir kıta emr-i şerif He tanzim
· şer kıta cetvel ve kontorato resminin lağvıyla mukavele senetlerinden usul-ı
si vechile kaydiyye alınarak nizam-namede muharrer olduğu üzere her sene icra
tağjJat ile inşaat ve vukuattan mürettebat-ı mezkure tezayüd veya tenakıs eylediği
fiyyetin canib-i hazineye iş'arı hususuna himmet buyurmaları siyakında terkim-i
sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
er sene [12]89 ve fi 15 Nisan sene [12]88.
id Abdullah Galib

***
4 8 (numru ...

194

, 10b)

oya rabt olacak akar her kaç kuruş olur ise olsun kıymet ve derecat-ı muhtelife
hare alınmak suretinden sarf-ı nazarla kontoratonun beher senesi ve bir seneden
üddeti için varaka-i sahiha behasından ma-ada ale's-seviyye beşer kuruş kaydiyye
ba-irade-i seniyye tahrir dahiline alınan mahallerde karar-gir olan nizam
dandır.
er sene [1]289 ve fi 9 Nisan sene [12]88

***
49 (numru 43, 10b)

uc.uoı uo

söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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'trıarolunarak tahrifata iade olunmuştur. Fi 30 Mayıs sene.fl 2]88)

iii Efendim Hazretleri,
"'eziresi'nde kain Evdim Nahiyesi Müdürlüğü'ne Ilıca müdürü sabık Hacı İbrahim
tayini İntihab Memuriyyet Komisyonu kararıyla bi't-tensib keyfıyyet taraf-ı
a bildirildiği beyan-ı alisiyle hazinece ifa-yı muktezası şeref-varid olan tezkere-i
e emr ü iş'ar buyurulmuş ve mezur Evdim Nahiyesi Müdürlüğü'nürı şehri dört yüz
maaşı olduğu kayden tebeyyün ederek muma-ileyh Hacı İbrahim Ağa'ya mahall-i
etine vusulünden itibaren verilmek üzere şehri ol miktar maaş tahsisiyle Mesarifat-ı
ve Muhasebesi'rıce muamele-i kaydiyesi ve hazinece emr-i kefaleti icra edilmiş
maaş-ı · mezkurun ol vechile ifasıyla muma-ileyhin mahall-i memuriyyetine vusulu
canib-i hazineye iş'ar ve inhasına himmet buyurmaları siyakında terkim-i nemika-i
ye.ibtidar olundu Efendim.
er sene (12]89 ve fi 15 Nisan sene [12]88.

***

50 (numru 57, Ila)
utasarrıflığı 'na,
r olunaraktahrirata iade olunmuştur. Fi 30 Mayıs sene [12)88)
,Efendim Hazretleri,
.-i tahririyye için lüzumu olan kırtasiyye mesarifinin dahil-i muvazene olmadığından
e tesviyesi lazım geleceği bazı taraftan istifsar olunmuş ve muamelat-ı tahririyyenin
atbua üzerine cereyan etmekte olmasına nazaran mesarif-i kırtasiyyesinin pek cüz'i
der-kar bulunmuş olmasıyla memurin-i muma-ileyhim için iktiza eden kırtas
her tarafca muhasebe kalemleri mesarif-i kırtasiyyesi miyanında tesviye edilerek
asraf ihtiyar olunmaması hususunun tamimen lüzum-ı tebliği Tahrir Nezareti'nden
~~~kkere ifade kılınmış ve keyfıyyet vilayat-ı saireye bildirilmiş olmağla oraca dahi ber
t;·muharrer ifa-yı muktezası hususuna himmet buyurmaları siyakında terkim-i nemika-i
iye ibtidar kılındı Efendim.
Jjiü'l~Eevvel sene [12]89 ve fi 6 Mayıs sene [12]88.
cl Abdullah Galib
.~·

***

51 (numru 62, lla)
utasarrıflığı' na,
Efendim Hazretleri,
sekiz senesi emvalinden bahriyye hazinesiçin .muhavvel olan yedi milyon kuruşun
n veyahut nısfının hemen izam olunan memurine itası hakkında Bahriyye Nezaret-i
nden vukubulan iş'ara mebni derhal suret-i tefvizde seksen yedi senesi emvalinden
bin kuruş tedarik olunarak memur-ı muma-ileyhe bi't-teslim gönderilmiş ise de bu
in varidat tedarik olunmaksızın toptan veyahut birkaç taksit ile itası kabil olamayacağı
dair 24 Nisan sene (12]88 tarihiyle müverrah ve yirmi iki numrusuyla murakkaman
tahrirat-ı valaları lede'l-mütalaa suret-i iş'ar muvafık-ı maslahat olup öyle yedi
kuruşun defaten ifası mümkün değil ise de bu akçe hazine-i bahriyyenin bazı tediyat-ı
. ,.-_esi karşılığı olmasından dolayı tahsilat-I vakiadan pey-der-pey tesviyesiyle müddet-i
larfında arkasının alınması muktezi bulunrnağın ana göre ifa-yı muktezası hususunun
~fvalalarınalüzum-ı tebliği Varidat-I Umumiyye Muhasebesi'nden ifade olunmuş ve
(;
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l nezaret-i müşarun-ileyhaya da bildirilmiş olmağın beyan-ı hal siyakında terkim-i
mahsusiyyeye ibtidar kılındı Efendim.
:l:,iü'l-Evvel sene [12]89 ve fi 14 Mayıs sene [12]88.

***
52 (numru 58, I la)

.tasarrıflığı'na,
fendim Hazretleri,
ziresi'nin şimdiye kadar selefden halefe bila tedkik devr teslim oluna gelen senin-i
ayası seksen yedi senesi Eylül'ü nihayetine değin on yedi milyon üç yüz yirmi dört
..z yetmiş üç kuruşa peyveste olarak muamelatı dahi müşevveş bir halde bulunduğu
bu babda ne vechile muamele olunmak icab edeceğine dair 14 Şubat sene [12]87
müverrahan ve yüz yirmi yedi numrusuyla murakkaman varid olan tahrirat-ı kayda
olunduktan sonra divan muhasebesine lede'l-havale vilayat ve elviyenin böyle
nelerden kalmış olan bekaya-yı emvalinden mümkün ve mütemetti' ve müteassirü'l
anları tefrik ve tayin ile miktar ve kemiyyetini mutazammın birer defterinin irsali
mukaddema her tarafa numuneleri gönderilerek icra-yı tebligat olunmuş ve bu
brrs Ceziresi dahi Cezayir-i Bahr-ı Sefid Vilayeti'rıe mülhak bulunmak cihetiyle
aşkaca numune gönderilmemiş ise de vilayet-i merkumeden dahi henüz öyle bir
,nderilmediğine mebni hazinece keyfiyyeti bütün bütün mechul olmasıyla şimdeden
nilemeyeceğinden vilayet-i merkume ile bi'l-muhabere mezkur defterin sürat-i irsali
· keyfiyyetin lüzum-ı tebliği divan-ı mezkurun karar müzakeratı üzerine Varidat-ı
e Muhasebesi'nden ifade olunmuş ve suret-i hal canib-i vilayete dahi bildirilmiş
ifa-yı muktezası siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim.
iü'l-Evvel sene [12]89 ve fi 10 Mayıs sene [12]88.
ü

***
53 (numru 60, I lb)
utasarnflığı' na,
'isi işbu defterin zeyline kayıt olunduğu)
Efendim Hazretleri,
eziresi Varidat-ı Rüsumiyyesi'nin seksen sekiz senesine mahsuben mahalli talibine
miıtazammın tasdir ettirilen emr-i şerif suret-i defter ile beraber leffen tesyir-i savb-ı
. lınmış olmağın mahallince icabının icrası hususuna himmet buyurmaları siyakında
rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
biü'l-Evvel sene [12]89 ve fi 9 Mayıs sene [12]88.

***
54 (numru 53, I lb)

utasarrıflığı'na,

a

·~r olan emr-i ser-askeri işbu defterin zeyline kayıt olunduğu)

fil Efendim Hazretleri,
'

Humayun'da mensub bazı zabitan-ı askeriyyenin memleketlerinde sakin
idareleriçin seksen sekiz senesi Mart'ındarı Şubat'ı nihayetine değin bir senelik
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muhassaslarından
sipariş etmiş oldukları mebaliğden Kıbrıs Ceziresi
sakin bulunanların hissesi idüğü taraf-ı sami-i cenab-ı sipehsalariden ha-tezkere
iş'ar buyurulan bin iki yüz kuruşun cezirenin gayr-ı ez ağnam sene-i merkume
den suret-i tesviyesini mutazammın tanzim ettirilen havale-namesi leffen irsal
olduğundan ser-asker-i müşarun-ileyh hazretleri canibinden vukubulacak iş'ara
meblağ-ı mezkurdan işlemişinin defaten ve işleyeceğinin dahi mah-be-mah bi't
.şehriye varidat cetvellerinin havalat kısmına ve havale-name tarih ve nuınrusunun
at hanelerine terkim ve idhal olunması ve alınacak makbuz senedatının dahi mezkur
re rabtıyla canib-i hazineye irsal kılınması lazım geleceği Varidat-ı Umumiyye
besi'nden ifade olunmağın ifa-yı muktezası siyakında şukka terkim kılındı Efendim.
:piü'l-Evvel sene [12]89 ve fi 3 Nisan sene [12]88.

***

55 (nuınru 150,llb)
name-i Hazine-i Celile-i Maliyye,
1200, gurre-i sal sene 88 gayr-ı ez ağnam. Kuruş 1200, gurre-i sal sene 88 gayr-ı ez
utasarrıflığı'nın ber mucib-i bala bin iki yüz seksen sekiz senesi emvali tahsilatından
yüz kuruşun ordu-yı humayunlara mensub zabitan-ı askeriyyenin sene-i merkume
isiparişanına mahsuben itasıyçin havale-namedir.
san sene [12]88.
be-i Varidat-ı Umumiyye
(mühür)
muharrer bin iki yüz kuruşun canib-i hazret-i ser-askeriden iş'ar buyurulacak mahalle
at-ı rnakbuza ifasıyla hazine-i celile hesabına kayd olunması için canib-i nezaret-i
.:en Kıbrıs Mutasarrıflığı'na işbu havale-name ita olundu.
."isan sene [12]88.
fl

***

56 (numru 63, 12a)
utasarrıflığı 'na,
üEfendim Hazretleri,
utasarrıfı saadetlü Aziz Paşa Hazretleri'nin azliyle yerine zat-ı valalarının icra-yı
yyeti hususuna bi'l-istizan irade-i seniyye-i hazret-i padişahi müteallik ve şeref-sudur
muş olduğu beyan-ı alisinden hazinece ifa-yı muktezası şeref-varid olan buyuruldı-ı
r ve iş'ar buyurulmuş ve mutasarrıflık-ı mezkurun şehri on üç bin beş yüz otuz kuruş
lduğu kayden tebeyyün ederek zat-ı valalarına seksen sekiz senesi Mart'ının yirmi
wfgününden itibaren mahalline vusullerine değin nısfı ve badehu tamamı alız ve istifa
jk üzere ol miktar maaş tahsisiyle Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nce kaydı tesviye
lb.iş ve mütekeffilleri tarafından verilen senet hazine-i celilede hıfz edilmiş olmağın
~·rnezkurun vechile alız ve istifası hususuna himmet buyurmaları siyakında nemika-i
f~ri terkimine, ibtidar olundu Efendim.
~L .· .
~ebiü'l-Evvel sene [12]89 ve fi 14 Mayıs sene [12]88.
e-
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***
57 (numru 69, 12a)
utasarrıflığı 'na,
CEfendim Hazretleri,
Ii.. i seniyye geçende neşr ü ilan olunan esham-ı cedideyi alanlar tarafından verilmekte
aliğin hazine-i celileye irsalinde vukubulacak bendiyye ve naliyye mesarifinin ne
esviyesi lazım geleceği bazı mahallerden istifsar olunmuştur. Beyan-ı hacet olmadığı
am-ı mezkureyi buraca mübayaa edenlerden yalnız muaccelesi istifa kılınarak fazla
atlığı cihetle taşralardaki bayilerinden dahi mesarif-i naliyye ve bendiye ahzı icab
'mesarif-i nakliyye eshamın muaccelatından tesviyesi münasib görülerek bi'l-istizan
iyye-i vekalet-penahi dahi ol merkezde müteallik buyurulmuş ve keyfiyyet tamimen
t bildirilmiş olmağla Kıbrıs Ceziresi'nce dahi ifa-yı muktezası siyakında terkim-i
sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
iü'l-Evvel sene [12]89 ve fi 23 Mayıs sene [12]88.

***
58 (numru 66, 12a)
utasarrıflığı' na,
olunarak tahrirata iade olmuştur. Fi 13 Ağustos sene [12J 88)
Efendim Hazretleri,
Tsinin-i sabıka emval-i umumiyyesiyle havalat ve mesarifatından sal-i hal ibtidasında
,.e deyn görünen mebaliğ miktarının hazinece bilinmesi lazım geldiğinden seksen yedi
ihayetine kadar olan girü senelerin emval-i umumiyyesinden seksen sekiz senesi
tidasıaa devrolunan bekaya ile bu emvalden tediyesi lazım gelen kaffe-i havalat ve
.t yi mesarifat-ı mahalliyyeden kezalik tarih-i mezkura değin görünen mebaliğin
ş senesi gayetine değin geçen senelerden kalmış olanları başka ve seksen altı ve yedi
.e ait olan aksamının dahi başka başka olmak ve gerek bekaya-yı emval ve gerek
l"valat ve mürettebat ve mesarifatın ecnası ve enva' mikdarları serahaten gösterilmek
fr Cetvelin serian tanzim ve irsali zımnında umumen tahrirat tastiri Varidat-ı
e Muhasebesi'nden ha-müzekkere ifade olunmuş ve işbu istenilen cetvele
e-i merkumece ve belki aklam-ı hazinece esas kuyud ve muamele olmak üzere
· aye · ehemmiyetli bir şey olduğundan her halde kuyud-ı vilayete ve hakikat-i hale
ve muvafık bulunduğunun teminatıyla beraber sürat ve esbabı tab' ettirilen
erden birer kıtasının leffıyle her tarafa tavsiye ve iş'ar ve bir kıtası da leffen savb-ı
a. tisyar kılınmış olmağın ifa-yı muktezası ve bir de mümkün ve müteassir ve
i' namıyla üç kısım üzerine ayrılmakda olan emval-i umumiyye bekayasının yalnız
atı tefrik olunarak müteassiri'l-husul olanlarının mümkinat dahiline alınmasıyla ol
e iki sütun üzerine gösterilmesi iktiza edeceğinden ana göre icra-yı icabı siyakında
· sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim.
biü'l-Evvel sene [12]89 ve fi 22 Mayıs sene [12]88.

ar

***
59 (numru 70, 12b)
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endim Hazretleri,
idat ve mesarifat cetvelleriyle sal-ı muhasebe defterlerinin vaktiyle irsaliemrinde
ve ihtiyac-ı hakikinin ve bu babda vukubulacak teehhüratın Mal Memurları
adi-i mesuliyyet olacağının beyan-ı tafsilatıyla ara sıra ihtardan geri durulmadığı
atsene [12]87 tarihinde dahi mahsusen tekid olunmuş idi işbu tekidat.ve ihtarat-ı
e üzerine idare-i umur-ı maliyyesi bi'n •.nisbe yolunda görülen vilayattan bazı
uhasebe defterleri gönderilmiş ise de Varidat-ı Umumiyye Muhasebesi'nden bu
terkim ve ita olunup leffen gönderilen pusulada muharrer olduğu vechile Kıbrıs
en müddet-i malume cetvelleriyle muhasebe defterleri henüz vürud etmemiştir.
ii. suretle teehhür-i irsalinden dolayı hazinece tedkik ve tesviye-i muamelat-ı
e tesatüf olunan müşkilatın tafsil ve tekrarına hacet yoğise de bundan böyle
teehhüratın sebeb olanlar hakkında cidden ve hakikaten mucib-i mesuliyyet
· hesiz bulunduğundan icab-ı halin hüsn-ı icrası siyakında nemika-i sena-veri terkim
indim.
ü'l-Evvel sene [12]89 ve 24 Mayıs sene [12]88.
n

Kıbrıs Sancağı)

i senesi

Temmuz'undan beri cetvellerin irsali siyakında tahrirat tastir olunmuş ve
şehr-i mezkurdan Şubat nihayetine kadar cetvelleri gelmiş ise de seksen sekiz
· 'ından beri cetveller ile seksen yedi senesi muhasebe defteri gelmemiştir.
tssene [12]88.

***

60 (numru21, 12b)
tasarrıflığı 'na,
Ç'e1ile-i Maliyye,
an,
. fendim Hazretleri,
ziresi'nde bulunan fabrikalarda maden kömürü yerine ucuzluğu ve şimdilik kesreti
hatab sarf olunmakta olup bu hal bilahire cezire-i mezkure ormanlarının
· tini müeddi olacağından ve İzmir ve Bayraklı taraflarından maden kömürü celbinde
olmadığından bade izin hatab sarfının taht-ı memnuiyyete alınması zımnında
et.itasını mutazammın mukaddema taraf-ı valalarından canib-i Bab-ı Ali'ye mebus
ura-yı Devlet Riyaset-i Celilesi'nden ha-tezkere makam-ı sena-veriye havale
ası üzerine cezire-i .mezkure ormanlarının taht-ı idare ve inzibata idhali mutasavver
şu aralık orman memurlarının kılletinden naşi idare-i tahtına idhali mümkün
ağından taht-ı idareye alınıncaya değin esbab-ı tahribiyye-i mevcudenin mümkün
önü alınmak üzere bade-ma mezkur fabrikalarda sarf edilecek hatabın her sene
'"'\mürur etmeksizin kurumuş ve kurumaya yüz tutmuş ağaçlardan kat' olunması ve bir
.bir cins eşcar kat' edilmeyerek ağaç kesilen mahallerin mümkün mertebe
ilmesi gibi tedabir-i ihtiyatiyyeye riayet olunmak lazım geleceği riyaset-i müşarun
arz ve iş'ar olunmuş idi. Cezire-i mezbure ormanları taht-ı inzibata alınarak orman
arı tayin ve izam olununcaya değin cezirece suret-i mütevakiada mer'i tutulmak üzere
dat-ı mezkureye tevfikan bir talimat yapılması ve ol babda savb-ı valalarına dahi
lazıme icra olunduğu bu kere Şura-yı Devlet kararıyla şeref-tevarüd eden tezkere-i
emr
iş'ar buyurulmuş ve bi'l-havale Orman İdaresi'nden sekiz bendi şamil
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alınan talimat leffen irsal-i su-yı valaları kılınmış olmağla mealinden müsteban
· vechile zikr olunan ormanların hüsn-i muhafazasına itina olunmak üzere erbab-ı
etten korucular intihabıyla icab eden mevakia ikamesi li ecli't-ticare şehr ve kasabata
unacak hatabın beher çekisinden alınmış para ve kömürün her yüz kıyyesinden iki
e ticaret için ihrac olunacak kerastenin dahi mahall-i furuhtunda olan fiyatı üzerine
· sinden yüz kuruşda yirmi ve ecnas-ı sairesinden on beş kuruş resm alız olunarak
baliğasından tayini lazım gelen koruculara yüz elleden nihayet iki yüz kuruşa kadar
maaşat tesviye olunduktan sonra baki kalacak meblağın dahi hazine-i celileye irad-ı
ası ve fakat ahali-i kurranın havayic-i zaruriyeleriçin kat' edecekleri hatabın şu
müstesna tutulması hususatına vel-hasıl talimat-ı mezkure ahkamının tamamı-i
ormanlarca su-i istimalat vukuuna meydan verilmemesine mezid-i itina ve dikkat
ı siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar olundu Efendim.
arrem sene [12]89 ve fi 22 Mart sene [12]88.

***

61 (nuınru ... 195, 13a)
eziresi'nde vaki ormanlardan keraste ve hatab kat'ı ve kömür imali hakkında talimat-ı
· ·ır. Kıbrıs Ceziresi'nde vaki ormanlar orman nizam-namesi mucibince taht-ı idare ve
alınıncaya değin esbab-ı tahribiyye-i mevcudenin mümkün mertebe önü . alınmak
ümet-i mahalliye canibinden lazım gelen mevakia piyade korucuları ikamesiyle
afazalarına itina olunacaktır. Ormanlardan li-ecli't-ticare kat' ile şehir vekasaba ve
nakl ve tenzil olunan hatabın beher çekisinden alınmış para ve kömürün her yüz
""·.. · ıan iki kuruş ve kerestenin mahall-i furuhtunda olan fiyatı üzerine meşe cinsinden yüz
'/;:;yirmi ve ecnas-ı sairesinden dahi yüzde on beş kuruş bedel alız olunarak esman-ı
dan koruculara şehri yüz elleden nihayet iki yüz kuruşa kadar verilecek maaşat
olunup fazla-i varidat hazineye irad kayd olunacaktır ve fakat ahali-i kurranın
t"z~tiriyyeleriçin kesecekleri eşcar bu hükümden müstesnadır. Korucuların başlıca
esna-yı şitada yapraklarını döken eşcarın Teşrin-i Sani'nin on beşinden Nisan'ın
adar kat' olunmasına kaviyyen nezaret etmek olup müddet-i mezkurenin gayrı
e bu misillü eşcarın kat' olunmamasına kemaliyle itina ve dikkat olunacaktır. Sabıka
lunduğu üzere yapraklarını döken eşcar-ı meşe, gürgen ve dişbudak ve kestane
n ibaret olup bunlar müddet-i mahdude içinde kat' olunduğu halde dahi bir düziye
Iden kat'ı caiz olamayıp her sene kat'-ı eşcar olunacak mahaller değiştirilecek ve
nm dökmeyen eşcar her mevsimde kat' olunabilecek ise de bunların kat'ında dahi şu
· ıan usule tevfik-i muamele olunacaktır.Zikrolunan ormanların ziyadesiyle müşerref-i
an mevakiinde kat' -ı eşcar caiz olmayıp her sene kesilecek kereste ve hatab mümkün
armaların sık mahallerinden kat' olunacağı misillü kömür imal olunmak üzere
soran fidanlar kat' olunmayup imkanı mertebesinde eşcar-ı kebirenin dalları ve çalı
akulesi kat' edilerek bu suretle imal olunacak ve ağaçlarca telefat vukua
emesine kati'leri tarafından ihtimam edilecektir. Mezkur ormanlardan kabuk ihracı
memnudur. İşbu talimata muhalif harekette bulunanlar orman nizam-namesinin
cezaiyyesinde mahdud olan ceza ile mücazat olunacaktır. Talimat-ı mezkurenin bir
•. . cezire-i mezkure mutasarrıflığına irsal ve canib-i mutasarrifeden dahi icab eden
.e birer sureti tebliğ ve ishal olunacaktır.
**

*

al defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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62 (numru 75, Ba)

arrıflığı' na,
ndim Hazretleri,
eymesun Kazası Kaymakamlığı'na İbrahim Ragıb Efendi'nin tayin olunduğu
iyle hazinece ifa-yı muktezası şeref-varid olan tezkere-i samiyyede emr u iş'ar
ve kaza-i mezkur Kaymakamlığının şehri bin sekiz yüz kuruş maaşı olduğu
yyün ederek muma-ileyh mahalline vusulu tarihinden itibaren şehri mezkuru'l
tahsisiyle Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nce kaydı tesviye ettirilmiş ... 196
kefaleti dahi icra kılınmış olmağla zikr olunan maaşın ol vechile ifası ve muma
isi'muvasalatınm iş' ar ve inhasına himmet buyurmaları siyakında terkim-i rakime-i
Ibtidar kılındı Efendim.
l-Bvvel sene [12]89 ve fi 31 Mayıs sene [12]88.

***

63 (numru 71, 13b)

sarrıflığı'na,
endim Hazretleri,
ayunlar merakiz ve mevakiiyle kıla'-ı hakaniye mesalih-i teftişiyyesine tayin
era ve zabitan ile maiyyetleri memurlarına verilecek maaş-ı zati ve harcırah ve
retleri gününden itibaren müfettişlere ita edilecek memurin maaşlarının ve kur'a
emur zabitan ve mümeyyiz efendilerin maaşlarıyla seksen altı senesinden kalmış
memur ve mümeyyizlerinin maaş ve harcırahları ve bir de kazalarda der-dest
ari ve kur'a bekayası neferatının yemeklik ve mesarif-i sairelerinin usul ve
Jevfik:an bulundukları mahaller Mal Sandıkları'ndan ifasıyla ismi ve rütbe ve
Idukları ordu ve alay ve taburları gösterilerek zabitan-ı muma-ileyhimden alız
makbuz senedatının beyne'l-hazeneteyn mahsubu muamelesi icra olunmak üzere
,Jfiat cetvellerinin dolan kısmına idhalen Hazine-i Celile-i Maliyye'ye gönderilmesi
ih-i teftişiyyeye memur olan zabitana verilecek mebaliğ mukabilinde alınacak
senetlerinin teftiş memuru bulunan zatın mührüyle musaddak ve memhur bulunması
't-talim ba-sened-i celb ve cem' olunan asakir-i redife tayinat bahasıyla mesarif-i
· tahsisat-ı nizamiyyeye mahsuben tesviyesi hususu 20 Nisan sene [12]88 tarihinde
t-ı mahsusa iş'ar olunmuş idiyse de mukaddema canib-i ali-i sipeh-salareden vaki
ü iş'ar üzerine bu suretin icrasından sarf-ı nazar olunduğu cihetle asakir-i
nin tayin bedelatıyla mesarif-i saire ve harcırahiyyelerine verilecek mebaliğin dahi
havalat-ı mertebe-i askeriyyeden tenkis edilmeyerek açıktan ifasıyla alınacak
n mahsubu muameleleri yürüdülmek için ayruca irsal olunması lazım gelerek
umumen bildirilmiş olmağın Kıbrıs Ceziresi'nce dahi suret-i meşruha vechile
-buyurulınak siyakında nemika-i sena-veri terkim-i maderetkılındı Efendim.
iü'l-Ahir sene [1]289 ve fi 31 Mayıs sene [12]88.

***

64 (numru 73, 13b)

utasarrıflığı' na,
de silinmiş olduğundan okunamamıştır.
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1J3fendimHazretleri,

iyyatını icra etmek için taşralara gönderilecek etibba vesaireye verilecek maaşlar ile
.•den diğer mahalle azimet ve avdetlerinde vukubulacak mekkari ücreti ve mesarif-i
-i · sairelerinin Devair-i Belediyye Sandıkları'ndan itası karar-ı vaki iktizasından
bade-ma ona göre mezuniyyet-i resmiyye ita olunmak üzere maaş ve mesarif-i
tesviyesine devair-i belediyye hasılatının mertebe-i kifaye olup olmadığının
)-tahkik iş'ar buyurulması siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı
ü'l-Ahir sene [I ]289 ve fi 31 Mayıs sene [12] 88.

***

65 (numru 76, 13b)

utasamflrğı 'na,
'lıiiy:ır olunarak Belediyye Riyaseti 'ne havale olunmuştur. Fi 5 Cemaziye 'I-Evvel sene
i.fumru 55)
!§fendim Hazretleri,
tviiayette vaki belediyye dairelerinin beher sene mikdar-ı varidat ve rnesarifannı
· ın birer muhasebe defterinin tanzim ve irsali nizamı icabından iken Varidat-ı
e Muhasebesi'nden ita olunup Ieffen gönderilen pusulada muharrer olduğu vechile
(~ziresi'ndeki devairin müddet-i malume muhasebe defterleri henüz gelmediği gibi
~.• gönderilen defterlerin mündericatı hakkında şimdiye kadar olunan .istilamların
henüz gönderilmemiştir. Bu hal tesviye-i muamelat-ı kuyudiyyece teehhür ve
dai.olmakta idüğünden defatir-i matlubenin hemen ve bundan sonrasının dahi sene
im ve irsal olunması ve sual olunan mevad-ı cevablarının bi't-tahkik pey-der-pey
[mması lazım gelerek keyfiyyet umumen bildirilmiş olmağla nemika-i sena-veri
.e ibtidar kılındı Efendim.
lü'l}:\hir sene [1]289 ve fi 1 Haziran sene [12]88.

***

66 (numru 77, 14a)

utasarrıflığı'na,
hece kaydı bade 'l-icra Belediyye Riyaseti 'ne iade olunmuştur. Fi 30 Rebiü 'l-Ahir

89)

1

Efendim Hazretleri,
i'da güşadı mukarrer olan sergi-i umumiyyesinden Kıbrıs Ceziresi'nden tertib olunacak
~hasıyla mesarif-i vakıasının emval-i mahalliyyeden tesviyesine dair makam-ı sena
s-, henüz iş'ar vukubulduğu tesviye ve itasıyla cetvel-i mesarifata idhal ve imlası ve berınüfredat defterlerinin tanzim ve isrası tamimen iş'ar olunduğu sırada fr 19 Kanun-ı
e [12]87 tarihinde makam-ı valalarına dahi tahrirat tastir ve tesyir kılındığı kayden
etmiş ise de siyak-ı iş'ar-ı valalarına nazaran tahrirat-I mezkurenin oraya vasıl
anlaşılmış idüğünden sergi-i mezkur için cezire-i mezbureden müretteb eşya
n tertib-i mahsusundan mahsubu icra olunmak üzere ber minval-i muharrer emval-i
,ıyyeden bi'l-ita cetvel-i mesarifata idhal ve imlasıyla müfredat defterinin mazbuten
ıısusunun savb-ı valalarına tebliği Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nden ba-der
ifade kılınmış olmağın ber-vech-i muharrer ifa-yı muktezası hususuna himmet
alan siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
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'1~biü'l-Ahir sene [1]289 ve 6 Haziran sene [1]288.

***

67 (numru 78, 14a)
utasarrıflığı 'na,
Efendim Hazretleri,
ornisyonları için hükümet dairelerinde yer bulunamadığı surette birer hane isticar
makam-ı sena-veriden mukaddema bildirilmiş ise de seksen sekiz senesi bütcesinde
esarifatın tenzil ve tenkih edildiği cihetle bade izin memuriyyet-i tahririyyenin her
olur ise olsun hükümet-i mahalliyye ile beraber bulundurulup bunlar için hane
la başkaca masraf edilmemesi lazım gelerek keyfiyyet tamimen bildirilmiş olmağla
eziresi'nce dahi ol vechile ifa-yı muktezasına himmet buyurmaları siyakında terkim-i
i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
· biü'l-Ahir sene [1]289 ve fi 7 Haziran sene [12]88.

***

68 (numru 79, 14a)
utasarrıflığı 'na,
,,,. ü Efendim Hazretleri,
yedi senesi Mart'ı ibtidasından sene-i merkume Şubat'ı nihayetine değin on iki mah
topcı-i asakir-i nizamiyye-i şahane hastahanesine gönderilüp tedavi ettirilen asakir-i
hasta-ganının gayr-ı ez mualece beha mesarif-i akalliyeleri olan bin dokuz yüz on altı
:r.on paranın itası asakir-i merkume binbaşısı Arif Ağa tarafından istida olunduğu
ı'!yla istifsar-ı re' yi mutazammın selef-i valaları tarafından tevarüd eden 1 O Nisan sene
tarih ve yirmi bir numrulu tahrirat-ı Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'ne lede'l
· 111ez.Jmr bin dokuz yüz on altı kuruş on paranın asakir-i zabtiye ve bi-kes mahbusin
' behası olarak Kıbrıs Ceziresi'nin seksen yedi senesi muvazenesine idhal olunan beş
ştan tesviye ve ifasıyla masraf cetveline idhali lazım geleceği ifade kılınmış olmağın
hile ifa-yı muktezası hususuna himmet buyurmaları siyakında rakime-i sena-veri
· e ibtidar kılındı Efendim.
ebiü'l-Ahir sene [1]289 ve fi 17 Haziran sene [12]88.

* * *
69 (numru 72, 14b)
ele,
s Mutasarrıflığı 'na,
tlü Efendim Hazretleri,
s Ceziresi dahilinde tahriri reside-i hitam olan Gilan Nahiyesi'nin mürettebat-ı cedide ve
ının miktarını mübeyyen varid olan cetvel üzerine tedkikat-ı mukteziyye lede'l-icra
e-i mezkurenin kıymet ve irad ve emlak ve temettuat-ı esnaf vergisiyle tebea-i gayr-ı
,,İime nüfus-ı zükurunun etfal ve amel-mandeleriçin terk ve tenzili karar-ı ahire icabından
rub'undan ma-ada bedelat-ı askeriyyesi iki yüz üç bin otuz beş kuruş otuz iki paraya
i8.e olup nahiye-i merkumenin lağvı lazım gelen kadim vergi ve bedel-i askerisiyle acize
"'isi karşılığı olan yüz elli bir bin sekiz yüz altmış beş kuruş on para ile muvazenesinde elli

l

70
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yetmiş kuruş yirmi iki para menfaat-ı hazine hasıl olmuş ve mesarif-i tahririyye
her mucib-i nizam kıymet ve irad ve emlakden binde bir ve temettuat-ı esnafdan
hesabıyla bir defalık olmak üzere ahzı icab eden mebaliğ dahi kır bir bin yetmiş
kiz paraya baliğ olmuş idüğünden mürettebat-I cedidenin seksen sekiz senesinden
siline mübaşeret olunması ve mezkur kırk bir bin bu kadar kuruşun dahi emval-i
eyanına idhal edilmeyerek ve hesabı ayruca tutularak yalnız sene-i merkumede
ifa edilmesi ve teferruat-ı sairenin icrası hususuna Divan-ı Muhasebat ve Şura-yı
yla irade-i aliyye müteallik buyurularak bu babda şeref-varid olan buyuruldı-ı ali
Varidat-ı Umumiyye Muhasebesi'yle tahrir .kalemince muamele-i kalemiyyeleri
ciir ettirilen emr-i şerif ile tanzim olunan cetvel ve kontorato .taarrüfesi leffen isra
,lmağla mürettebat-ı cedidenin sene-i merkumeden itibaren ve nizamat-ı mevzuasına
e mezkur kırk bir bin bu kadar kuruşun dahi minval-i muharrer üzere alız ve
hasılat-ı gayr-ı mahdudeden olmak cihetiyle dahil-i hesab olmayan kontorato
ğvıyla mukavele senetlerinden usul-ı müttehazesi vechile kaydiye alınarak nizam
uharrer olduğu üzere her sene icra olunacak tadilat ile inşaat ve vukuattan

~l mezkure tezayüd veya tenakıs eylediği halde keyfıyyetin canib-i hazineye iş'arı

)himmet buyurmaları siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar olundu
''I-Ahir sene [1]289 ve fi 31 Mayıs sene [1]288.

***

70 (numru ... 197, ısa)
era olunan mahallere terettüb eden varidat ile mürettebat-ı kadimenin ıcra-yı
-i kuyudiyyesini mübeyyen cetveldir.

Enva'-ı
Ver i

Müfredat

Kuruş

Kuruş

Para

161465

I 32 I

698

I

4122

I

36750

Mürettebat-I Kadime ve Mahalli e
I
Enva'-ı Mürettebat-I
Müfredat
Kadime
Yekün
Para

Kıymet-i
Emlake
Terettüb Eden
I İrad-ı Emlake
Terettüb Eden
Yirlü Esnaf
I Temettuundan 1150365 I
Husule Gelen
Yabancı Esnaf
Temettuundan
Husule Gelen
Tebea-i Gayr-ı
Müslime NüfusZükuruna
Terettüb Eden

I ... I

Bedel-i
Askeri

I

...

I

Kuruş Para
12508

Vergi

25285

...

I

I

al defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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16

I

ıo

Mülahazat

__J

Bedel-i Askeri

I ... I

, ...

,

Rüsumat

ı

Bermucib-i
Karar-ı Ali Etfal
ve Amel-mantle
Karşılığı Olarak
Rub'ı Tenzil
Olunmuşdur

fi)

Nüfus
Millet

1764
Rum
Ermeni
Katolik
Yahudi

1500

..

1500

Kıbti

...

...

...

1764

51170

22

51170

Yekün

22

~030351 32

Mürettebat-ı
Mahallive
Acize Tekalifi
Karş_ılığı
Tezyinat-ı Bahriyye
Karşılığı
Mürettebat-I Cedide
Fazlası Olmayup
Muvazene İçin
Zamm Olunmuş_dur
Yekün

eziresi'nde vaki Gilan Nahiyesi'nde icra olunan tahrir üzerine mürettebat-ı kadime ve
'¢Sindenber-vech-i bala.kalem-i rüsumat ile iki kalem mürettebat seksen sekiz senesi
ıtidasmdan itibaren lağv olunarak mukabilinde vergi yüz altmış altı bin iki yüz seksen
qş otuz iki paraya ve bedel-i askeri dahi otuz altı bin yedi yüz elli kuruşa iblağ
· ve işbu mürettebat-ı cedidenin tarih-i mezburdan itibaren alız ve tahsil olunması
irade-i seniyye müteallik buyurulmuş olduğundan defatir-i .kuyudiyye ana göre
.unmakve tahrirden sonra zuhura gelen vukuattan dolayı mürettebat-ı mezkureye arız
zayüd ve tenakıs dahi canib-i hazine-i celileye beyan kılınmak üzere işbu cetvel bi'tib-i vilayete ita kılındı.
.yıs sene [l ]288.

icra olunan Leymesun Kaymakamlığı dahilinde kain Gilan Nahiyesi'nde kıymet ve
lil,eden binde bir ve temettuat-ı esnaftan yüzde yarım kuruş hesabıyla mesarif-i
e için bir kerelik olmak üzere ayrıca alınması lazım gelen vergisinin miktarı.
Mikdar
Para I

I Para
403664 I 50
17450
18 I 403839 I oo
137400
18
Kuruş_

Kıymet-i Varidat ve Temettuatın
Miktarıyla Cinsi
Kıvmet-i Emlak
İrad-ı Emlak

Mülahazat

Yerli EsnafTemettuı

Yüzde Yarım

($

Binde Bir

ırk bir bin yetmiş kuruş on sekiz paradır)
be-i Varidat-ı Umumiyye

***

71 ( numru ... 198, 15b)
""e,

~toya rabt olunacak akar her kaç kuruş olur ise olsun kıymet ve derecat-ı muhtelife
hare olurtmak suretinden sarf-ı nazarla kontoratonun beher senesi ve bir seneden
ue uerue

söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.

72

f:Ymüddeti için varaka-i sahiha bahasından ma-ada ale's-seviyye beşer kuruş kaydiyye
ba-irade-i seniyye tahrir dahiline alınan mahallerde karar-gir olan nizam-ı
adandır.
l~iü'l-Ahir sene 1289 ve fi 27 Mayıs sene [1]288.

***

72 (numru 74, 15b)
tutasarrıflığı 'na, .
.
.
"~nar olunarak tahrırata ıade olunmuştur. Fı JO Temmuz sene [12)88.)
Efendim Hazretleri,
e elviyede vukubulacaktapu hasılatının mal sandıklarından ahzıyla mesarif-i mutada
Fe çıkdıktan sonra küsurunun pey-der-pey Defter-hane-i Hakani Nezaret-i Celilesi'ne
'Lbligat-ı vakia hükmi icabından ayrı hasılat-ı mebhuse düyun-ı umumiyye karşılığı
zere burada nezaret-i müşarun-ileyha marifetiyle Bank-ı Osmani İdaresi'ne teslim
.· mukarrer olmasıyla bank şubesi bulunan mahallerde vukubulacak hasılatın emval-i
'isillii şubelere teslim ile gönderilmesi mesarif-i nakliyyeden istifadeyi müstelzim
· ezaret-i müşarun-ileyhadan ha-tezkere iş'ar buyurulmuş ve suret-i iş'ar muvafık-ı hal
at bulunmuş olduğundan bade-ma hasılat-ı vakıanın terakim ettikce oradaki bank
teslimiyle mukabilinde alız olunacak makbuz senedatının nakit makamında günü
defter-hane-i amireye irsal ettirilmesi siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar
fendim.
iü'l-Ahir sene [12]89 ve fi 3 Haziran sene [12]88.

,?£

***

73 (numru 87, 15b)
utasarrıflığı 'na,
bulynan pusula otuzuncı sahifeye kayıt olunduğu)
J'Efendim Hazretleri,
.t-ı ahali için evvelce Kıbrıs'tan tedarik ve irsal ile Trablusgarb'da bulunan Avusturya
su Mösyö Çiçi marifetiyle alız olunan zehayirin evvelce canib-i hazineden vukubulan
rine navl-ı sefine ve mesarif-i sairesinin emval-i vilayetten tesviye ve ifası der-dest
onsolos-ı muma-ileyh sefayin-i navlı meyanında beyne't-ticare cari olduğu üzere
dan'a ikramiye ve yüzde beş fark ile gemilerin kontorato ve estalyası için dokuz bin
kuruş mütalebe etmekte olduğundan bahisle icra-yı icabı Trablusgarb Vilayet-i
dare Meclisi'nden tevarüd eden mazbatada istiş'ar kılınmaktan naşi keyfiyyet Divan. ebat'a lede'l-havale zikr olunan zehayirin hin-i irsalinde tanzim ve teati olunan
'.1:oda konsolos-ı muma-ileyhin mütalebe eylediği beyan olunan mesarifın tesviye ve
nda serahat olup olmadığı bilinemediğinden suret-i iş'ara nazaran badehu icabına
,,.. .. üzere evvel emrde burasının savb-ı valalarından lüzum-ı istifsarı ifade ve mesarif-i
,lenin müfredatını mutazammın terkim ettirilen bir kıta pusula leffen itare kılınmağla ol
keyfıyyetin tahkik ve iş'arı siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı

I·

!§:<',

biü'l-Ahir sene [12]89 ve fi 19 Haziran sene [12]88.

***

74 (numru 86, 15b)
73

I

\\

'ı:lMutasarrıflığı'na,
iii Efendim Hazretleri,
trSancağı'ndan bi'l-vürud der-dest tesviye bulunan seksen yedi senesi Teşrin-i Sani
iı.cat cetvelinin ikinci maliye kısmının müfredatına nazaran tebeyyün eden doksan beş
ekün sehvinin bi't-tedkik tashihiyle keyfiyyetin iş'arı hususunun savb-ı valalarına
vlesarifat-ı· Umumiyye Muhasebesi'nden yazılan der-kenarda gösterilmiş olmağla ol
.icabınm icra ve inhasına himmet buyurmaları siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye
cıhndı Efendim.
hiü'l-Ahir sene [12]89 ve fi 21 Haziran sene [12]88.

***
75 (numru 83, 16a)
utasarrıflığı'na,
Q. Efendim Hazretleri,
eziresi'nde müstahdem dört adet fırka-i seyyare tahrir emirlerinden ilga ve ibka
:ın tefrikiyle mikdar-ı maaşlarıyla isimlerini mübeyyen bir kıta defterinin irsali
a sebkat eden iş'ara cevaben varid olan 22 Mayıs sene [12]88 tarih ve otuz dokuz
tahrirat-I valalarında defter-i mezkurun bi't-tanzim gönderildiği beyan ve iş'ar
ise de defter-i mezkurda lağv olunan iki fırka-i seyyar tahrir memurları tenkis olduğu
emiş idüğünden ve bunların mikdar-ı maaşları bilinmedikce tesviye-i kayıtları
olamayacağından buralarının tekrar istilam ve istizahı Tahrir Nezareti'yle Mesarifat
iyye Muhasebesi'nden yazılan der-kenarlarda gösterilmiş olmağla iş'ar-ı sabık
keyfiyyetin izahen beyan ve iş'arı hususuna himmet buyurmaları siyakında rakime-i
:.ti terkimine ibtidar kılındı Efendim.
ebiü'f-Ahir sene [12]89 ve fi 17 Haziran sene 12[88.
ş

***
76 (numru ...

199,

16a)

şgarb Vilayeti'nin 18 Muharrem sene [12]89 tarihli tahriratında istifsar olunan mevaddı
_Jmmın pusuladır. Bazı fukara ve muhtacine tevzi olunmak üzere Avusturya
~.)
~fosu'na gelmiş olan zehairin suret-i alız ve kabulünü mutazammın bir gune emr-i resmi
l;etmediği cihetle zehair-i mezkureyi getüren sefayin müddet-i tatil mesarifini istediği
n.solos-ı muma-ileyh dahi resm-i gümrük ile navl-ı sefine ve mesarif-i saire namıyla
Ja · bir takım akçe talep etmekte olup buna mukabil zehair-i mezkurenin işe
'lı.~aklarındanlüzumu miktarını nezdinde tevkif eylemesiyle bu babda olunacak muamele
olunuyor. Zehair-i mezkure rnuma-ileyh ile ehl-i mal sahibinin adamı marifetleriyle
en çıkarttırılarak bu babda iş'ar vukuuna değin emanet suretiyle durmak üzere miri
a vaz' olunmuş ise de bunun bir takımı böceklenmiş ve bazısı da kızmış olduğu
ı birazı dahi ıslanmış olmasıyla bunların bir müddetce daha anbarda durdurulması
rnucib olacağından işbu zehairin en fena surette bozulup böceklenmiş olanlarından bir
rim ahali-i muhtacine itasıyla küsuru hakkında ne yapılmak lazım geleceği istifsar

***
'inal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.

74

I

77 (numru 82, 16a)

etleri,
FEmlak Kalemi'nce müteselsilen intihab ve tayin olunan ketebenin
aaşlannı mübeyyen Tahrir Mümeyyizliği 'nden verilen pusulanın
azinece ifa-yı muktezası varid olan 24 Nisan sene [12]88 tarih ve
irat-ı valalarında iş'ar olunmuş ve ketebe-i muma-ileyhimden
Nahiyesi Vukuat Kitabeti'ne tayin olunan Osman Efendi'ye tarih-i
en sekiz senesi niyabetinin on üçinden itibaren yüzde beşden ma-ada
refakatine nasb edilen Hafız Efendi'ye dahi iki yüz seksen beş kuruşlar
ele-i lazıme icra edilmiş olduğundan mezkur maaşların mahallince
kayıtlarıyla ifası ve fakat senedat katibi Hafız Efendi'nin hakkı ve
dahi behcet isimleriyle mukayyed oldukları gibi Lefkoşa Kazası
~1-yevm Ali Efendi üzerinde olup kitabet-i mezkureye Osman
· lit gune kayd bulunamadığından bunların badehu icabına bakılmak
'{yed mahallince tebdil-i memuriyyetlerinden zuhura gelmiş ise
muma-ileyhimin tayinleri tarihlerinin iş'arı ve bir de oraca
i tahririyyenin eyyam-ı haliye maaşları hazinece bilinmek ve ol
ak üzere isim ve mikdar ve maaşlarını mübeyyen bir kıta
ve tisyarı hususunun savb-ı valalarına lüzum-ı tebliği Tahrir
Umumiyye Muhasebesi'nden muharrer der-kenarlarda ifade
muktezasına himmet buyurmaları siyakında terkim-i nemika-i
fendim.
]89 ve fi 15 Haziran sene [12]88.

***

78 (numru 84, 16b)

ıdefterin zeyline kayıt olunmuştur)
&..~~\\_~~",,\.\.\.~~\.\_\.'ô..~--~'ô..--~'ô.. \)~""-'ô..~'ô.. \.\.'ô..~'..~\.'ô.. ~'ô..~~\::ı'ô..\.'.. \::ıw...~\'.\.'ô..\'.\.
'-'-~ Tu"°ü.~'\l\\.'\1\-\'o.\\~\.\ l.)\'o.\\.\"o.1.\ '¥:...~~'ü-\.. \~'o.~~\\.1. ~\m~K\~
'J~ k'o.'i'>'i'>\\.m\-

~mütemetti' hükmünü almakta bulunmasına binaen bunların Hazine-i
%' .• ~kİcül eden komisyon marifetiyle tedkikatına teşebbüs olunduğundan tahkikat ve
~ii':'mütevaliye icrasıyla seksen yedi senesi gayetine değin henüz gönderilmemiş olan
itika muhasebatının nihayet bir iki ay içinde arkası alınarak canib-i hazineye irsali
a Islahat Komisyonu kararıyla bi'l-istizan irade-i seniyye müteallik buyurularak ol
astir buyurulan emir-rıame-i sami leffen savb-ı valalarına İsra ve sair İcab edenlere
ligat-ı mukteziyye icra kılınmış olmağla oraca dahi her mantuk-ı iş'ar-ı ali ifa-yı
, sıyla lazım gelen muhasebe defterlerinin müddet-i mezkure zarfında behemehal
ilhazineye isrası hususuna himmet buyurmaları siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye
ffi¥l':
ıı\kılındı Efendim.
..ebiü'l-Ahir sene 12[89 ve fi 14 Haziran sene [12]88.
?J<'

***
79 (numru 88, 16b)

75

fJ

utasarrıflığı' na,
ine konulmuştur)
ü Efendim Hazretleri,
ema taşralara olunan ilan mucibince taliplerine furuht olunan esham-ı cedidenin
,~leleri ve ashabının ism ve şöhretlerini mübeyyen mazbata ve inhalarıyla tatbik-i
Q~ri vürud eylediğini müteakib beratları tanzim ile gönderilmekte ise de bazılarının
;!;mühürleri mazbata ve inhalarıyla beraber gelmemekte ve bu cihetle o misillülerin
lberevatı istenilen tatbik-i mühürlerinin vüruduna talik olunarak maslahat teehhür
1¢· olduğuna ve bu ise esham-ı mezkurenin revacına mani olacağı der-kar bulunduğuna
!esham alanların beratları vaktiyle tanzim ve ita olunmak üzere bundan böyle ashab-ı
ikişer kıta tatbik mühürleri alınarak gönderilecek mazbatalara leffen ve
leleriyle maan irsali hususunun tamimen lüzum-ı tebliği Esham-ı Cedide İdaresi'nden
. kkere ifade ve keyfiyyet vilayat-ı saireye tevcih kılınmış olmağla oraca dahi her
i muharrer icab-ı halin icrası hususuna himmet buyurmaları siyakında nemika-i senaimine ibtidar kılındı Efendim.
.ebiü'l-Ahir sene [12]89 ve fi 22 Haziran sene [12]88.

***

80 (numru 80, 16b)
utasarrıflığı'na
"ine konmuştur)
IJ.trEfendimHazretleri,
,,, t Efendi'nin seksen sekiz senesi Ağustos'u ibtidasından itibaren şehri iki yüz elli kuruş
Lefkoşa Nüfus Mukayyitliği'ne tayin ve istihdam olunduğu halde maaş-ı
•Tc:-_imenin ahzına dest-res olamadığı beyanıyla meblağ-ı mezburun tarafına itası
/iida mukaddema vukubulan istidası üzerine makam-ı sena-veriden sebkat eden istilama
,~p..tevarüd eden 21 Mayıs sene [12]88 tarih ve otuz iki numrulu tahrirat-ı behiyyelerinde
1''ileyh
mezkur mukayyitliğe aşar zamayiminden ol miktar maaşla tayin olunup tarih-i
.en itıfisali tarihine değin güzeran eden on beş mah zarfında kendisine oraca bir şey
yerek bu hesabca efendi-i muma-ileyhin üç bin yedi yüz elli kuruş almağa istihkakı
"de bu sırada meclis-i idare-i liva kararıyla muma-ileyh üç mah çeker ki hizmetinde
olunduğu cihetle mukayyitlik-i mezkur hizmetini ifa etmediğinden üç aylığı olan
elli kuruş bi't-tenzil küsur üç bin kuruşun itası lazım geleceği inha ve iş'ar olunmuş
. aide mezkur üç bin kuruşun seksen yedi ve sekiz seneleri emvaline dokunulmaksızın
. sabıka emvali bekayası tahsilatından tesviye ve ifasıyla masraf cetveline idhali lazım
gi Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nden ba-der-kenar ifade kılınmış olmağın ol
ifa-yı muktezasına himmet buyurmaları siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye
kılındı Efendim.
ebiü'l-Ahir sene [12]89 ve fi 10 Haziran sene [12]88.

***

81 (numru 92, 17a)
Mutasarrıflığı' na,
;tlü Efendim Hazretleri,
Ceziresi'nin mevrud seksen yedi senesi Kanun-ı Evvel .mesarifat cetvelinin birinci
tye kısmında bir ve ikinci maliye kısmında dört kuruş ki cem'an beş kuruş say' ve
76

{j

,, iyye kısmının müfredatına nazaran dört yüz kuruş sehv yekünü olduğu tedkikat-ı
idüğünden bunun mahallince tedkik ve tashihiyle keyfıyyetin iş'arı
'»,i savb-ı valalarına Iüzum-ı tebliği Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nden
.ba
ifade olunmuş olmağın ol vechile icabının icrasına himmet buyurmaları siyakında
mika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
· ·
iye'l-Evvel sene [12]89 ve fi 27 Haziran sene [12]88.

f1anlaşılmış

***

82 (numru 95, 17a)
· tasarnflı ğı' na,
fendim Hazretleri,
aibi Mehmet Said Efendi'nin azliyle yerine seksen dokuz senesi Rebiü'l-Ahir'i
. en itibaren kibar-ı müderrisinden mekremetlü El-Hac Es-Seyyid Ali Rıza Efendi'nin
<lığı beyan-ı alisiyle tesviye-i maaşı hakkında hazinece lazım gelen muamelenin
:.ı ali-i hazret-i meşihat-penahederı ha-tezkere iş'ar buyurulmuş ve niyabet-i
in şehri dört bin beş yüz on kuruş maaşı olduğu kayden tebeyyün edip muma-ileyh
,;;Efendi'ye tarih-i mezbura müsadif olan seksen sekiz senesi Mayıs'ının yirmi altıncı
~ .itibaren verilmek üzere şehri ol miktar maaş tahsisiyle Mesarifat-ı Umumiyye
si'nce kaydı tesviye edilmiş olmağın maaş-ı mezburun ol vechile ifası hususuna
uyurmaları siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar olundu Efendim.
aziye'I-Evvel sene [12]89 ve fi 2 Temmuz sene [12]88.

***

83 (numru 94, 17a)
utasarrıflığı 'na,
:ezir~si'nin seksen altı senesi Mart'ından itibaren Cezayir-i Bahr-ı Sefid Vilayeti'nden
Jbatında mevcut bulunan ve muahharan vaki olan iş'ara mebni iki defterde Hazine-i
J;len gönderilen evrak-ı sahiha ve tezakir-i mütenevviadan sene-i merkume Mart'ı
JilLdan seksen yedi senesi Şubatı nihayetine kadar iki sene zarfında ber mantuk-ı cedavil
arf olunan otuz altı bin altı yüz on dört kuruşluk otuz iki bin beş yüz seksen dokuz
ıyrak-ı sahiha ve tezakir-i mütenevviadan seksen .altı senesinde mugayir-i nizam
'e olarak alız olunan yüz elli kuruşluk üç yüz aded ağnam tezkeresinden ma' adası olan
bin iki yüz seksen dokuz adet evrak ve tezakirin esman-ı mütehasılası olup dahil-i
ulunan ve ücret-i bey'iyye olarak memuruna terk olunan otuz altı bin dört yüz altmış
şun zimmet-i mukayyededen tenzili ve küsuru bulunan dört yüz seksen dokuz bin
elli yedi buçuk kuruşluk iki yüz yetmiş bin iki yüz kırk altı aded evrak-ı sahiha ve
.:i mütenevvianın seksen sekiz senesine devri icra ve evrak-ı sahiha idaresinden tanzim
suret-i muhasebe leffen İsra kılınmış olduğundan ağnam tezakiri esmanından tevkif
mezkur yüz elli kuruşun bade-ma gönderilecek sarfiyyat defterinde murakkam
iğ miyarıma idhali hususuna himmet buyurmaları siyakında terkim-i nemika-i sena
-ibtidar kılındı Efendim.
emaziye'l-Evvel sene [12]89 ve fi 28 Haziran sene [12]88.

***
77
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84 (numru ...

200,

17b)

a ve tezakir-i mütenevvianın suret-i muhasebesine mahsusdur.
resi'nin seksen altı senesi Mart'ından itibaren Cezayir-i Bahr-ı Sefıd Vilayeti'nden
Vcut bulunan ve muahharen vaki olan iş'ara mebni iki defa olarak Hazine-iCelile-i
irsal olunan evrak-ı sahiha ve tezakir-i mütenevviadan mah-ı mezkur
· seksen yedi senesi Şubat'ı nihayetine kadar iki sene zarfında sarf olunmuş olan
sarf mevcudu olup seksen sekiz senesi Mart'ına devren zimmet kayıt olunan
irin miktarıyla esmanının kemiyyeti mevcudu olmak lazım gelen.
Vilavet-i Mezkureden Devr Olunan

98210
06066
13570
02615
07868
30802
19779

esi
Mabata Nisbivvesi
İdane Nisbivyesi

Tezakiri Mütenevviadan

178910

***
20250
00960
10000
58737
01500
03920
00000
00000

3375
0024
1000
7443
3000
0098
3606
1233

9.,5367

Mürur Tezakiri
Pasaport Evrakı
Sefine Tezakiri
Esnaf Tezakiri
Ağnam Tezakiri
Sükkan Tezakiri
Kontrato Evrakı
Fukara Evrakı

19779

***
Muahheran İki Defa Olarak İr§l Klınml§. Olan

71875
03400
38000
07200
120475
7200
0000
7200

95515
04510
21400
02200
123625
1200
1000

Senedat Nisbi
Mazbata Nisbivvesi
Maktua Nisbivvesi
Tezakir-i Mütenevviadan
Murur Tezakiri
Kontrato Evrakı

178910

***
302535
526021

Ceman
Beha

***
eksen YediSenesi

Mart' ı il,ddasından Şubat' ı Nihayetine Değin Bir Sene Zarfında Sarf Olunan

inal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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t)

17866
00507
572
141

16999
00483
444

229
6159
1140

152
146
2469
0190

> 22615

20883

..

Sen edat
Mazbata
İdane

İlam
Kassam
Maktua
Tezakir-iMürurdan

***
il.Altı Senesi Mart'ı İbtidasından Şubat'ı Nihayetine Değin Bir Sene Zarfında Sarf Olunan
4625
I
1075
I
Senedat
174
I
149
I
Mazbata
199
I
206
I
İdane
031
I
077
I
ilam
060
I
141
I
Kassam
1207
I
3144
I
Maktua
3450
I
4200
I
Tezakir-i Mürurdan

11706

17999

***
150

32589
300

36464

32389

Ağnam Tezakiri Esmanından
Mugayir-i Nizam Bey'iyye
Olarak AhzKılınan

***
t-i Muharrere Hasılatı Olarak Takdim Kılınan Cetvellere İdhal Olunduğu ve Evrak-ı Umumiyye
Muhasebesinden Muhrec Der-kenarlarda Gösterilen
Seksen Beş Senesi Şubat'ı Nihayetine Kadar Muhasebesi Vilayet
Muhasebesiyle RuyetKılınacağından Tenzil Olunmuş Olan

33215 26

***
e Olarak Alız Olunduğu Defatir ve Cedavil-i Varide-i Mezkurede Muharrer ve Murakkam Olunan
126940 12
3398 14
I
Ber-vech-i Bala Tenzil Olunan
0150 00

324814
* *
302535
32246

*

BerMucib-i Bala Vilayet-i Mezkureden Devr Olunan ile Hazine-i
Celile'den İrsal Olunmuş_ Olan
Ber Mucib-i Bala Bi's-SarfEsmanı Dahil-i Cedavil Bulunan ile Bey'iyyesi
Olup Memuruna Terk Olunan

270246

*

*

*

Küsur-ı Mevcudu Olup Seksen Sekiz Senesi Mart'ına Devren Zimmet Kavd Olunan
269946

79
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300
270246

Gayr-ı Ez Sarf Mevcut İdüğü Defatir-i Varidede Gösterilen

j{hıuharrer bey'iyye olup hin-i ihalesine değin zimmet-i mukayyide ibka edilen.
lı,ziye'l-Evvel sene 1289

***

85 (nurnru 97, 18a)
.utasarrıflığı'na
Efendim Hazretleri
Ceziresi'nin sinin-i malume . emvali tahsilatından olarak seksen sekiz senesi
ının yirminci.gününe kadar poliçe vechile hazine-i celileye irsal olunup teslim kılınan
miktar ve kemiyyetini mübeyyen tanzim olunan üç numrulu cetvel Varidat-ı
_ e Muhasebesi'nin ifadesi üzerine leffen irsal kılınmağın terkim-i rakime-i sena
tidar olundu Efendim
aziye'l-Evvel sene [12]89 ve fi 8 Temmuz sene [12]88.

***

86 (nurnru 65, 18b)

utasarrıflığr' na
Efendim Hazretleri,
ziresi'nin işbu seksen sekiz senesi varidat-ı umumiyyesinden mesarif-i mukannene
l mukannene-i mahalliye ile bi'l-cümle havalat-ı askeriyye vesairenin karşılığı
sonra küsur ne miktar fazla kalır ise müstekrezat-ı hariciyye ve esham-ı
enin sene-i merkume muhassesatına mahsuben ve kamilen Bank Osmani şubesine
ukarrer olduğundan hazine-i celile güzeşte hasarına uğratılmamak ve muamele-i
ekte getirilmemek üzere bunun vakt zamanıyla bank şubesine ha-teslim alınacak
n~datının kaidesine tevfikan bila tehir canib-i hazineye irsali ve sailinin istikmal
,fasısiyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
iü'l-Evvel sene [12]89 ve fi 23 Mayıs sene [12]88.
ü

***

87 (nurnru 101, 18b)

tasarrıflığı'na
fendim Hazretleri,
ziresi'nin seksen yedi senesi varidat ve mesarifatını mübeyyen tanzim olunan Sal
Defteri'nin gönderildiği 20 Haziran sene [12]88 tarih ve elli bir numrulu tahrirat-ı
a iş'ar olunmuş ise de cezire-i mezkure seksen altı senesinde idare-i müstakille
hnmış olup sene-i merkume ile seksen yedi senesi mesarifat-ı umumiyyesini
:tı sal muhasebeleri defterleri henüz vürud etmemiş ve defter-i mersul dahi seneteyn-i
teyn varidat ve mesarifat muhasebatını cami olarak halbuki usul-ı müttehaze-i
~abınca zikr olunan muhasebatın şehriye cetvelleri misillü başka başka tanzim ve
· ımeden bulunmuş olduğundan mezkur seksen altı ve yedi seneleri mesarifat-ı
esinin müfredatını şamil olmak üzere ale'l-usul icab eden defterlerinin serian tanzim
ıyla bundan böyle dahi bu usul dairesinde hareket olunması hususunun savb-ı
· ·
tebliği lazım geleceği Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nden muhrec

,7
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. vechile ifa-yı muktezasına himmet buyurmaları siyakında
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88 {numru98, 18b)
tasarnflığr' na,
fendim Hazretleri,
[ileden mahsus olup Dersaadet'ce verilegelen bi'l-cümle mütekaidin ve eytam ve
keriyye ve adiyye ile muhtacin maaşatı hakkında hazinece ittihaz olunan usule
oklama icrasına ibtidar ile eğerçe şimdiye değin maaşat-ı mezkure ashabından
:bat-ı vücut eylemiş ise de bir an evvel ikmal-i maslahat için girü kalanlardan
,,,./de bulunanların bir müddet-i muayyene içinde hazineye gelüp isbat-ı vücud
*ti gazetelerle ilan olunduğu gibi taşrada bulunanların dahi işbu tahrirat-ı sena-verinin
vusuli tarihinden itibaren iki ay zarfında bulundukları mahaller mecalisinde isbat-ı
:ı.-ek ber hayat olduklarını mübeyyen mazbata alız ve istihsaliyle canib-i hazineye
iJeri · icab edeceğinin ve müddet-i mezkure zarfında isbat-ı vücud idemeyenler
hazinece terkin kayıtları mukarrer idüğünin her tarafca ilan ve işa'a olunarak o
.t-ı vücud edenler için lazım gelen mazbatanın serian bi't-tanzim ashabı yedlerine
unun tamimen tebliği Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nden ha-müzekkere ifade
et mahall-i saireye tavsiye kılınmış olmağın oraca dahi ber minval-i muharrer
in sürat-i icrasına himmet buyurmaları siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye
du Efendim.
Jaziye'l-Evvel sene [12]89 ve fi 12 Temmuz sene [1]288

***

89 (numru 96, 19a)
Jasarrıflığı 'na,
ul71r,ıan sened emr-i ali kaydına kayıt olundu)
ehdim Hazretleri,
anedanından Mustafa Efendi'nin otuz seneden beri hıdemat Devlet-i Aliyye'de
lunarak illet-i hummaya duçar ve atıf-ı seniyeye sezadar idüğü Kıbrıs Meclisi'nden
2 Nisan sene [12]88 tarihli mazbatada gösterilmesiyle muma-ileyhe ba-kayd-ı
i yüz elli kuruş maaş tahsisi hususuna Divan-ı Muhasebat kararıyla bi'l-istizan
iyye-i hazret-i padişahi müteallik ve şeref-sudur buyurularak seksen sekiz senesi
ın on üçincü gününden itibaren evvel-be-evvel düşecek mahlulatdan kapadılmak
ire-i mezkure emvalinden ba-kayd-ı hayat muma-ileyhe şehri ol miktar maaş bi't
ş-ı mezkur cezire-i merkume muvazene-i umumiyyesinin ikinci maliyye kısmının
adde-i mahsusasına ilaveten Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nce kaydı tesviye
e tanzim ettirilen sened-i mahsusu leffen gönderilmiş olmağla maaş-ı mezkurun
dahi tesviye-i kaydıyla ifası ve mahlulat-ı vakıanın canib-i hazineye iş'arı
himmet buyurmaları siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim.
aziye'l-Evvel sene [12]89 ve fi 4 Temmuz sene [12]88.

***

90 (nurnru 99, 19a)
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eı·

·• Efendim Hazretleri,
esayd ve itlaf etmek üzere yaptırılmış olan ağların lüzumı kalmadığındanbunların
,,~iayede furuhtı hakkında sebkat eden iş'ara cevaben ve 24 Rebiü'l-Ahir sene [12]89
tıtkırk sekiz numru ile murakkaman tevarüd edip Divan-ı Muhasebat'a havale olunan
aliyyelerinde mezkur ağlar şimdi satılır ise para tutmayacağı ve bir buçuk ay daha
[ş.linde çok mahsuli çıkıp çuval yapmak üzere. ragıb ve talibi çoğalarak değeriyle furuhtı
flikavi idüğü iş'ar olunmuş ve bu suret münasip görünmüş olduğundan vakti hülulünde
icrası hususunun savb-ı alilerine lüzum-ı izharı ifade kılınmağla ifa-yı muktezası
a,terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
maziye'l-Evvel Sene [12]89 ve fi 15 Haziran sene [12]88.

Jsı

***

91 (nurnru 106, 19a)

'

futasarrıflığı 'na,
Efendim Hazretleri,
'eziresi memurin-i tahririyyenin istimal edecekleri matbu defatir ve ilm haberlerin
,,c:-Yla tab' ve teclid mesarifinin suret-i tesviyesi 3 Haziran [12]88 tarih ve kırk iki
lµ<tevarüd eden tahrirat-ı behiyyelerinde istifsar olunmaktan naşi keyfiyyet tahrir
"'· e lede'l-havale açıktan mesarif namıyla akçe tahsisi ve itası gayr-ı kabil idüğünden
. i Bahr-ı Sefid Vilayeti'ne geçende tahsis olunan yedi bin yedi yüz altmış kuruşun beş
şu.vilayet-i merkumenin memurin-i tahririyyesi mesarifi için ifa ve küsur iki bin yedi
ış kuruş dahi mesarifat-ı mebhuseye sarf olunmak üzere tahsisi iktiza edeceği ifade
ıyla Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nce ana göre kaydı tesviye. ettirilmiş ve
et vilayet-i mezkure valiliğine dahi bildirilmiş olmağın kaide-i tasarrufiyyeye bi'r
.epla~i mezbur ile idare-i maslahat olunması ve bunun adem-i kifayesi halinde
defterlerin bu taraftan gönderilmek üzere beyan-ı hal kılınması hususuna himmet
ıı1iaları siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
ü

maziye'l-Evvel

sene [12]89 ve fi 3 Ağustos sene [12]88.
rJJ

***

92 (nurnru 102, 19b)
utasarrıflığı' na,

kalemine iade olunmuştur)
.,,.Ji.Efendim Hazretleri,
, , t-ı tahririyye dahilinde bulunan mahallerin şamil olduğu elviye ve kasabat-ı
enin bir an evvel arkası alınarak badehu kuranın tahririne mübaşeret ettirilmek üzere
da bir fırka-i seyyare teşkil ve bu vasıta ile kasabatın tahriri tekmil edilmiş ve şimdi
ranın tahririne gelmiş olup eğerçe sabıkı misillü her livada bir fırka ibkasıyla tahrire
ret edilmiş olsa her sancak kurasına başka başka intişar edecek olan fırkaları tabii
yiz teftiş edemeyip her yerde başka siyak üzerine iş görülmüş olacağından ve merkez
mesalih-i tahririyyesine komisyon baş katibi merci olmak üzere mümeyyizlerin kırk
""''e ile beraber bulundurulmasında işce sürat ve suhulet hasıl olacağı bi't-taharriye zahir
ndan zikr olunan kırk seyyarenin şimdiki halde müteferrik suretle tahrir etmekte
82

arye veya kasabanın hemen .ikmal-i tahririyle cümlesinin dahil-i vilayetde tahriri
ış livalardan yerine celb ve cem'i ve ol livanın merkez ittihazı ile tahrir
inin idare ve nezareti altında olarak ve mümkün olduğu halde bir fırkanın ikiye
yani birinci muharrer refakatine birer nefer mukayyid ve muhammin ve messah ve
tabetine dahi kezalik birer nefer muhammin ve mukayyid ve messah terfik edilerek
i'l-ikdam hitamında yine mümeyyizle beraber fırka-yı mezkurenin diğer livaya
aaşlarının dahi bu fırkaları mahalli emval-i müstahsalesinden ita kılınması ve bir
ifraz olunup eyalet itibar olunan livalarda kalacak komisyon katipleri dahi ol
atını teftiş etmek ve sene-be-sene tadilat cetvellerini tanzim ile bir suretini evvela
vilayet mümeyyizine ve bir suretini dahi doğruca canib-i hazineye göndermek
ivanın vali veya mutasarrıfına ita edeceğinden işce sürat-i husuli için henüz tahrir
anın teşkil olunan komisyon kalemleri dahi tahrir mümeyyizlerinin kırk seyyare ile
:elüp ol livayı kamilen tahrir idinceye kadar suret-i muvakkatede seyyar itibar
emisyon memurin-i mukimesine mahsus olan bin dört yüz kuruştan yedi yüz elli
".bir nefer muharrer ve iki yüz elli kuruşuyla bir nefer refik ve iki yüz kuruşuyla
· nefer messah ve iki yüz kuruşuyla iki nefer muhammin intihabıyla bulunduğu
aba ve etrafında bulunan kuranın tahrir ettirilmesi ve badehu salifü'z-zikr fırkalar
ile beraber geldik de yine komisyon muamelatını ifa etmek üzere komisyon-ı
ife ve maaşir ile komisyon kaleminde ikame edilmesi ve mezkur kırk seyyare ile
· mukime-i tahririyyeden tebeddül ve memuriyyetleri tehavvül edenler ile yerlerine
ism ve tarih ve nev' -i meriıuriyyetleriyle her üç ayda bir aldıkları maaşın senedat
iyle beraber ol babda tanzim olunacak müfredat cetvellerinin canib-i hazineye irsal
-. hususunun tamimen tebliği tahrir nezaretinden ha-müzekkere ifade ve keyfiyyet
saireye iş'ar ve tevcih kılınmış olmağın oraca dahi ol vechile ifa-yı muktezası
himmet buyurmaları siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı

aziye'l-Evvel sene [12]89 ve fi 22 Temmuz sene [12]88.

***
93 (numru 104, 20a)

utasarnflığı 'na,
lemine iade olunmuştur)
Efendim Hazretleri,
c:ıeziresi'nin hin-i tahririnde her. nasılsa emlak ve arazinin kıymetleri fahiş surette
unduğundan ahali tarafından istida ve iştika eksik olmadığı gibi yedi sekiz yük kuruş
· Iduğu halde yirmi yedi yük bu kadar bin kuruş kıymet takdir olunan Leymesun
amlığı dahilinde Goloş Çiftliği'nde üç seneden berü terakim eden vergisini ifaya
ııktedir olamadığı ve beher sene icrası nizamı iktizasından olan tadilatın cüz'iyyatı
en ötesinin şüınuli bulunduğu cihetle mücerred vergi-yi mezkur için hükumet
tazyik olunmamak üzere sahib-i çiftlik işe İtalya Konsolosu'nu müdahale
.. e idüğü beyanıyla bu babda ve emsali hakkında ne yolda muamele olunması lazım
iği istifsarım mutazammın varid olan 18 Haziran sene (12]88 tarih ve kırk yedi numrulu
{t-ı. valaları Tahrir Nezareti'ne lede'l-havale muamelat-ı tahririyye icabınca tahrir
l;ları yalnız emlak ve arazinin tahriri işiyle mükellef olup takdir-i kıymet işi ahalinin
,~ıyla yerlüden tayin olunan muhaınminlere ait bir vazife olmasıyla tahrir-i kıymet
~sinde ol derece yanlışlık vukuı melhuz olamayacağı misillü tadilat dahi cüz'iyyat-ı
.lmünhasır olmayup çinki umur-ı tahrirce gerek külli ve gerek cüz'i esasen mekarin-i
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davanın kabul ve istimaına müsaade-i mahsusa-i nizamiyye olarak işbu müsaade
elatınca hatiyat ve sehviyyat vukuunda vasıta-i tashih olan ve anın netice-i
adilesinden olduğu üzere hukuk-ı hazine ve ahaliye müsavaten vikaye ve muhafaza
de-i tadil olmasıyla bunun cüz'iyyat ve külliyat-I umura şümuli der-kar idüğüne ve
i:ftlik ile emsaline vaz' olunan kıymetler ise ber minval-i muharrer esna-yı tahrirde
dilen memurlar vasıtasıyla tahmin edilmiş ve hitam-ı tahrirde gelen mizan
,,,tyle muahharan seksen altı senelerine mahsuben vergice icra olunan tadilata dair
(~ cetvellere tekalif-i mahsusanın rnuvafık-ı adl ve hakkaniyyet olduğu ahali ve
lı,n.eclisi tarafından ba mazbata tasdik ve itiraf edilmiş olduğuna binaen ahalinin
!~stida ve iştikasına mahall olmadığı gibi bu babda konsolosun müdahalesinde de
"'} hakk ve salahiyyet olamayacağından temin-i maslahat için kaide-i tahrir üzere

e

tahkikat ve tedkikat-ı mukteziyye icra olunarak hakikaten değerinden 'ziyade
nulmuş emlak ve arazi olduğu tebeyyün eder ise esna-yı tahrirde kıymetleri dun.
icra-yı tadilde meydana çıkacak emlak üzerine vukubulacak zamla karşılaştırılarak
ilat olunması ve bade-ma böyle şeyler için ahaliye serrişte-i şikayet eylememesi
. savb-ı valalarına tebliği ba-der-kenar ifade kılınmış olmağın ber-vech-i muharrer
abına himmet buyurmaları siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı·
aziye'l-Ahir sene [12]89 ve fi 25 Temmuz sene [12]88.

***

94 (numru 105, 20a)
utasarrıflığı' na,
Efendim Hazretleri,
ziresi'nde mevcut bulunan etfalı aşılamak üzere istihdam olunmakta bulunan bir
memurı cezirenin der-kar olan cesameti cihetiyle derece-i kifayede olmadığından
h~··ye karyeler etfallerinin kafalarda bulunan topcı asakir-i şahanesi cerrahlarına
gün ve mahaller tayiniyle aşılatdırılması ve nevahi-i baide için dahi aşı fenninde
ikamilesi tebeyyün eden Halil Ağa'nın memur-ı muma-ileyhe muavin tayiniyle
karye dolaşıp mevcut bulunan etfali aşılamak ve bu babda vukubulacak masrafları
ne ait olmak üzere seksen sekiz senesi Nisan'ı ibtidasından itibaren belediye
varidatından daimi suretle memur-ı rnuma-ileyhe dört yüz ve muavinine dahi
aten üç yüz kuruş maaş tahsisi ifadesine dair 24 Nisan sene [12]88 tarihiyle
an ve yirmi dört numrusuyla murakkamen Bab-ı Ali'ye bi't-takdim ba-tezkere-i
azine-i celileye irsal buyurulan tahrirat-ı valaları üzerine tedkikat-ı lazıme Iede'l-icra
e mesarifatın devair-i belediyye hasılatından tesviyesi mukarrer olmasından dolayı
mezkure aşı memurunun maaş-ı muhassası olup suret-i tesviyesi makam-ı sena
ukaddema bildirilmiş olan üç yüz doksan beş kuruşun diğerleriyle beraber hasılat-ı
verilmek üzere hazinece kaydı terkin olunarak memur-ı muma-ileyh ile
''ii
tahsis olunan şehri yedi yüz kuruşun yüzde beşi bulunan otuz beş kuruşun
~le .küsur altı yüz altmış beş kuruştan üç yüz seksen kuruşun daimi surette memur-ı
~eyhe·ve iki yüz seksen beş kuruşun dahi muvakkaten muavinine hasılat-ı mezkureden
lmah itasıyla daire-i mezkurenin muhasebat defatirine usuli vechile idhali lüzumunun
~j>valalarına · tebliği Divan-ı Muhasebat'ın karar-ı müzakeratı üzerine Varidat-ı
· ye Muhasebesi'nden ifade kılınmış ve hazinece icabı icra kılınmış olmağın ifa-yı
sı siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
aziye'l-Ahir sene [12]89 ve fi 27 Temmuz sene [12]88.
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***
95 (numru 100, 20b)
utasarrıflığı' na,
Efendim· Hazretleri,
eziresi dahilinde kain Kertebe kazası naibi Hafız Nuh Efendi'nin azliyle yerine
kuz senesi Cemaziye'l-Evvel'inin
on beşinci gününden itibaren Kıbrıslı Ebu Bekir
· in tayin kılındığı beyan-ı alisiyle tesviye-i maaşı hakkında hazinece muamele-i
in icrası taraf-ı hazret-i meşihat-penaheden ha-tezekküre emr ve iş'ar buyurulmuş ve
ii rnezkurenin şehri dokuz yüz kuruş maaşı olduğu kayden tebeyyün ederek efendi-i
eyh tarih-i mezkura müsadif olan seksen sekiz senesi Temmuz'unun dokuzuncu
n itibaren ol miktar maaş bi't-tahsis Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nce kaydı
ttirilmiş olmağla maaş-ı mezburun ol vechile itasına himmet buyurulması siyakında
rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
maziye'l-Ahir sene [12]89 ve fi 19 Temmuz sene [12]88.

***
96 (numru 108, 20b)
.utasarrıflığı 'na,
Efendim Hazretleri,
eziresi'nin sinin-i sabıka ve seksen altı ve yedi seneleri emval-i mütenevviasından
ltı senesi Şubat'ı ve seksen yedi senesi Mart'ı ibtidalarından nihayetlerine kadar
larak vukubulub mesarif-i mukannene ve gayr-ı mukannene-i mahalliye ile havalat-ı
vesaireye sarf ve ita kılınan mebaliğin miktar ve kemiyyetini mübeyyen irsal olunan
· üzerine hazinece cereyan eden muamele mucibince tanzim edilen bir on iki numrulu
ülasaVaridat-ı Umumiyye Muhasebesi'nin ifadesi vechile leffen irsal kılınmağın ifaasl"siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
:maziye'l-Ahir sene [1]289 ve fi 15 Ağustos sene [1]288.

,
***
97 (numru 110, 20b)
utasarrıflığı'na,
Efendim Hazretleri,
n kırk günde bir itası hakkında sebkat eden karar asakiri zabtiyye ve memunrı-ı
f emr ve idarelerini bazı mertebe sekte-dar eylediğinden bahisle maaşların yine kema
itası lüzumuna dair bazı mahallerden iş'arat vukubulmak da olup ancak karar-ı
iidare-i mesarifat için bir tedbir-i ihtiyati olduğu gibi bundan maksad-ı asli ahiren neşr
ilan-name-i resmide dahi tevzih olunduğu üzere mutlaka kırk günde bir maaş itası
olmayıp maaşların nihayet kırk günü tecavüz ettirilmeyerek tesviye kılınacağı
ibaret idüğünden tahsilatın müsaadesine ve havalat ve mesarifat-ı sairenin derece-i
piyyetine göre maaşların bi-hasebi'l-imkan vakt
zamanında itası vülat-ı izamın
}ie menut bulunmuş ve keyfiyyet tamimen tavsiye ve iş'ar kılınmış olmağla Kıbrıs
"~si'nce de her-vech-i muharrer icra-yı icabı hususuna himmet buyurmaları siyakında
·ıe'"i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim.
temaziye'l-Ahir sene [12]89 ve fi 15 Ağustos sene [12]88.
ü

ij!\<
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***

98 (nuınru 117, 21a)
utasarnflığı 'na,
Efendim Hazretleri,
eziresi'nin Baf Kaymakamlığı dahilinde kain Hrısofi Nahiyesi Müdürü bulunan
ğa'nın azliyle yerine seksen sekiz senesi şehr-i Temmuz'unun yirmi altıncı
itibaren tayin kılınan Mehmet Ağa'nın icra-yı memuriyyeti vukubulan iş'ar-ı
üzerine bi't-tensib keyfı.yyet savb-ı saadetlerine bildirilmiş olduğu beyan-ı alisiyle
ifa-yı muktezası ba-tezkere-i samiye emr ve iş'ar buyurulmuş ve nahiye-i mezkure
ğünün şehri altı yüz otuz kuruş maaşı olduğu kayden tebeyyün ederek muma-ileyh
Ağa'ya tarih-i merkumdan itibaren şehri ol miktar maaş bi't-tahsis. Mesarifat-ı
e Muhasebesi'nce kaydı tesviye olunmuş olmağla maaş-ı mezburun ol vechile itası
a-ileyhin mahallince emr-i kefaleti bil-icra alınacak senedin merkez livada hıfzıyla
im ve şöhretinin canib-i hazineye iş'ar ve inhası hususuna terkim-i rakime-i sena
ıtidar kılındı Efendim.
eb.sene [12]89 ve fi 30 Ağustos sene [12]88.

***

99 (nuınru 113, 21a)
utasarrıflığı 'na,
Efendim Hazretleri,
eziresi'nin sinin-i sabıka emvali tahsilatından şuhur-ı malume cetvellerine dahil olup
,i celilece irad ve masrafı muamelesi icra kılınan mebaliğin cinsi malıyla kemiyyetini
en tanzim
ettirilen altı kıta zimmet pusulası Varidat-ı Umumiyye Muhasebesi'nin
-s
· erine lefferı irsal kılınmış olmağın mahallince dahi ifa-yı muktezası siyakında
i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
emaziye'f-Ahir sene [12]89 ve fi 21 Ağustos sene [12]88.
ü

{j

***

100 (numru 115, 21a)

Ceziresi dahilinde kain Lefkoşa Kasabası'nın seksen dört senesine mahsuben icra
tadilatına dair varid olan cetvel üzerine muamele-i tedkikiye bi'l-icra kasaba-i
enin hasbe't-tahrir mürettebatı yüz altmış sekiz bin altı yüz üç kuruş otuz iki para
halde seksen dört senesinde zuhur eden iki bin altı yüz doksan yedi kuruş beş para
ıbi't-tenzil sene-i merkume mürettebatı yüz altmış beş bin dokuz yüz altı kuruş yirmi
ara kalmış olduğundan ber mucib-i hülasa kaydının tashihiyle teferruatının tesviyesi
una Divan-ı · Muhasebat kararıyla bi 'I-istizan irade-i aliyye müteallik buyurularak şeref
olan buyuruldı-ı sami mucibince kasaba-i mezbure vergi ve bedelat-ı askeriyyesinin
kalemiyle Varidat-r Umumiyye Muhasebesi'nce kaydı tesviye ettirilmiş ve tanzim
tadil cetveli leffen tesyir-i su-yı valaları kılınmış olmağla varidat-ı merkumenin ol
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';µle tahsiline himmet buyurmaları siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar olundu
idim.
JReceb sene [12]89 ve fi 27 Ağustos sene [12]88.
!f

***

101 (numru 119, 21a)

ş Mutasarrıflığı'na,
Iü Efendim Hazretleri,
Ceziresi dahilinde kain Karpas Müdürü İbrahim Efendi'nin azliyle yerine seksen sekiz
.Temmuz'unun on üçüncü gününden itibaren Ali Rıza Efendi'nin tayin kılındığı ve
r;}leyhin terceme-i halini mübeyyen tanzim olunan varakanın gönderildiği beyanıyla
t~ce ifa-yı muktezası 17 Temmuz sene [12]88 tarih ve elli dokuz numrulu varid olan
~t-ı valalarında iş'ar olunmuş ve nahiye-i mezkure müdürlüğünün şehri beş yüz kuruş
[olduğu kayden tebeyyün ederek muma-ileyh Ali Rıza Efendi'ye tarih-i mezkurdan
verilmek üzere şehri ol miktar maaş - bi't-tahsis
Mesarifat-ı Umumiyye
~.¢besi'nce kaydı tesviye kılınmış olmağla maaş-ı mezkurun mahallince dahi tesviye-i
·¥Jajfası ve eferıdi-i muma-ileyhin oraca emr-i kefaleti bi'f-icra kefili tarafından alınacak
,ljıı merkez livada hıfzıyla kefili isim ve şöhretinin canib-i hazineye iş'arı hususuna
ıetbuyurmaları siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim.
{teceb sene [12]89 ve fi 9 Eylül sene [12]88.
-

~f~

~,~··

..

***

102 (numru 118, 21b)

-ece,
i'':lfvlutasarrıflığı'na,
'fi:alqrıly,ırk ikinci sahifeye kayıt olunmuştur)
· Efendim Hazretleri,
eziresi dahilinde mukaddema tahriri hitam bulmuş olan Lefkoşa Kasabası'nın seksen
altı ve maa Piskobu, Leymesun Kazası'nın seksen yedi senelerine mahsuben icra
dilatlarını mübeyyen varid olan cetvel üzerine tedkikat-ı ınukteziyye ledel-icra zikr
efkoşa Kasabası'nın seksen beş senesi asıl muhassesatı yüz altmış bin dokuz yüz altı
irmi yedi para olduğu halde sene-i merkume nihayetinde icra edilen tadilatta zuhur
ı yüz kırk yedi kuruş yedi para noksan tenzil ve seksen altı senesinde kuyudun hin-i
de sehv hesab olarak senesi içinde hasıl olan yüz on bir kuruş altı para kaide zamm
da dört para menafi' ilave olunduk da seksen yedi senesi tertibat-ı müdevveresi yüz
tı bin dört yüz otuz beş kuruş otuz paraya baliğ olmuş ve maa Piskobu, Leymesun
ın sene-i merkume muhassesatı yüz altmış beş bin üç yüz yetmiş kuruş yirmi altı
e buna seksen altı senesi nihayetinde hasbell-vukuat terettüb eden bin altmış beş
ksen yedi senesi mürettebatı dört yüz elli bin sekiz yüz yirmi dört kuruş yirmi dokuz
sene-i merkume vukuatından zuhur eden iki yüz yirmi yedi kuruş bir para noksan
unduk da seksen sekiz senesi tahsisat-ı müdevveresi dört yüz elli bin beş yüz doksan
"ruş yirmi sekiz para kalmış olduğundan mahall-i merkume mürettebatının hazinece bu
ltashih ve tesviye-i kaydı hususuna Divan-ı Muhasebat kararıyla bi'l-istizan irade-i
i):ıüteallik buyurularak şeref-varid olan buyuruldi-i sami mucibince tahrir kalemiyle
f'-lUmumiyye Muhasebesi'nce kayıtları tesviye kılınmış ve terkim ettirilen dört kıta
(~eli leffen gönderilmiş olmağın mahall-i merkume mürettebatının mahallince dahi ol
If\
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_(fj·

tesviye-i kayıtlarıyla istihsal ettirilmesi hususuna himmet buyurmaları
sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim .
.eceb sene [12]89 ve fi 10 Eylül sene [12]88.

siyakında

***

103 (numru 120, 21b)
Ceziresi Mutasarrıflığı'na,
nar olunarak iade olunmuştur)
Efendim Hazretleri,
sahiha furuhtunda icab eden bey'iyyesi verilmek üzere tebea-i Devlet-i Aliyye'den an
,....i kaviyye itasına muktedir zuhur edecek taliplere bi'l-münakasa ihalesi kabil olup
\ğının ve sürümünün tezyidi esbabının istilamını mutazammın sebkat eden iş'ara
12 Ağustos sene [12]88 tarihli tevarüd eden telgraf-name-i valalarında evrak-ı
!tfC.enin münakasasında yüzde üç bey'iyyesi otuz paraya tenezzül ederek icabı icra
u ve sürümünün tezayüdü mülhak kaymakamlıklarda daima evrak bulundurulmasına
ının temami-i icrasına mütevakkıf olarak buna dahi dikkat olunmakta idüğü beyan ve
unmaktan naşi keyfiyyet Divan-ı Muhasebat'a lede'l-havale ol babda icra kılınan
ta nazaran şimdiye kadar Kıbrıs Ceziresi'nden canib-i hazineye gelmekte olan evrak-ı
asılat defterlerinde yüzde on bey'iyye gösterildiği anlaşılıp telgraf-name-i mezkurede
.e üç bey'iyyenin otuz paraya tenezzül ettiği beyan olunmasıyla miktarında şüphe
.,.ıden keyfiyyetin savb-ı saadetlerinden lüzum-ı istizahı ifade olunmasıyla evrak-ı
·e bey'iyyesi şimdiye kadar ne mikdardan ibaret olduğunun ve bade-ma kezalik yüzde
bey'iyye itasıyla furuht ettirileceğinin izahen ve serian iş'arına himmet buyurmaları
a terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
·
eceb sene 289 ve fi 10 Eylül sene 288.

u

;ır ·
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1 04 (numru ...

, 22a)

ema tahriri hitam bulan Lefkoşa Kasabası'nın bu kerre icra kılınan tedkikat ve tadilat
ce seksen altı senesine.mahsuben istihsali lazım gelen tekalifın miktarını mübeyyen

Bade't-tadil
Terettüb
Zammı
İden
Kuruş Para Kuruş Para
145
24
68593 15
37902 ...
...
...
20
...
. ..
57
145 I

24

27

I 765 I

Tadil ve Tahrir Mucibince Ba-itade-i
Seniyye Seksen Beş Senesinde
Tahsis Olunan Tekalif

Tenzili
Kuruş
68447
765
107212

Para
31
37902
86220
11

619

16

06592
58694

16
16
31

. ..

I 31 I

defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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I
I

Emlak ve Akar Vergisi
-·

Yabancı Esnaf Vergisi

Hasbe't-tadil Sırf Noksanı Olup Li-ecli'I
Muvazene Tenzil Olunan

...
Bedel-i Askeri
Hasbe't-tadil Bedelat-ı Askerivvenin Sırf

.1

27

Noksanı Olup Li-ecli'l-muvazene
Kılman

58666
145

24

792

32

Tenzil

35

I 165259

20

altmış beş bin ikiyüz elli dokuz kuruş yirmi para)

***

· , 22a203)
1 05 ( nurnru . .. 202
.ematahriri hitam bulan Lefkoşa Kasabası'nın bu kerre icra kılınan.tedkikat ve tadilat
e seksen altı senesine mahsuben istihsali lazım gelen tekalifın miktarını mübeyyen

Badet-tadil
Terettüb
Eden
Kuruş Para
68593
15
37902
97
20

Seksen Altı Senesine Mahsuben Tadili
Tadil ve Tahrir Mucibince Ba-irade-i
Zammı
Tenzili
Seniyye Seksen Altı Senesinde Tahsis
Olunan Tekalif
Kuruş Para Kuruş Para
Kuruş
Para
...
...
...
. .. 68593 I 15
...
. ..
. ..
. .. 37902
...
. ..
...
. ..
97
20
Yabancı Esnaf Vergisi
106592
35
58666
25
Bedel-i Askeri
Hasbe't-Tadil Bedelat-ı
Askeriyyenin Sırf
111 I 6 I
I ... I 111 I 6 I Fazlası Olup Li-ecli'lMuvazene Zamm
Kılman
31
58777
26
111 I 6 I
I .. . I 165370

I

I

üz altmış beş bin üç yüz yetmiş kuruş yermi altı para)

* * * 204,

106 (numru ...

ıtl
23a)

ema tahriri hitam bulan Lefkoşa Kasabası'nın bu kerre icra kılınan tedkikat ve tadilat
ce seksen yedi senesine mahsuben istihsali lazım gelen tekalifın miktarını mübeyyen

Para

I

Seksen Altı Senesine Mahsuben Tadili
Tadil ve Tahrir Mucibince Ba-irade-i
Badet-tadil
Zammı
Tenzili
Seniyye Seksen Altı Senesinde Tahsis
Terettüb İden
Olunan Tekalif
Kuruş
Para
Kuruş · j Para j Kuruş j Para I Kuruş I Para
Emlak ve Akar
602
24
68593
69195
39
15
Vergisi

al defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
onusu orijinal defterde, 22b sayılı defter sayfasında herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
al defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.

89

37902

379021
60

20

37

97

20
35
04
39
31

106592
565
107157
58777

39

500

500

31

1102

24

59277
166435

20

37

Yerli Esnaf
Vergisi
Yabancı Esnaf
Vergisi

Bedel-i Askeri
Hasbe't-tadil
Bedelat-ı
Askeriyyenin
Sırf Fazlası
Olup Li-ecli'l
Muvazene
Zarnm Kılınan

31
30

altmış altı bin altıyüz otuz beş kuruş otuz para)

***

107 (numru ... 205, 23a)
ma tahriri hitam bulan Leymesun Kazası'nın bu kere icra kılınan tedkikat ve tadilat
seksen sekiz senesine mahsuben istihsali lazım gelen tekalifin miktarını mübeyyen

Seksen Yedi Senesine Mahsuben Tadili
Tadil ve Tahrir Mucibince Ba-irade-i
Bade't-tadil
Zammı
Seniyye Seksen Yedi Senesinde
Tenzili
Terettüb İden
Tahsis Olunan tekalif
Kuruş
Para
Kuruş
Kuruş Para
Kuruş
Para
I - Emlak ve Akar
...
325861
325984
...
122
4
36

I

...

26447

...

...

122

I

4

I

425

26872

200

200

...

352933

36

...

I 36 I

Hasbe't-tadil Sırf
Noksanı Olup Liecli'l-muvazene
Tenzil Olunan

625

I

502
352431
97890

28

I

28

I

I

I 275 I

35

I

I

39

I

397

I

I

625

I

275,35

98166
450597

elli bin beşyüz doksan yedi kuruş yermi sekiz para)
-

defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.

90

I

33

I

35

Yabancı Esnaf
Vergisi

I

I

I ~: I

Hasbe't-tadil
Bedelat-ı
Askeriyyenin Sırf
Fazlası Olup Liecli'f-muvazene
Zamm Kılınan

I

ıff

***
108 (numru 129, 23b)
le,
Mutasarrıflığı'na,
Iü Efendim Hazretleri,
Ceziresi'nin seksen altı senesinde idare-i müstakille tahtına alındığı cihetle sene-i
e ile seksen yedi senesi için icab eden mesarifat-ı umumiyye sal muhasebesinin
cetvelleri misillü başka başka tanzim ve irsali hakkında tastir olunan tahrirata cevaben
lan 13 Ağustos sene [12]88 tarih ve yetmiş iki numrulu tahrirat-ı valalarında zikr
· seksen altı senesi için varidat ciheti başka ve mesarifat ciheti başka olarak terkim
uhasebe defteri evvelce gönderildiği gibi seksen yedi senesi muhasebesi dahi varidat
atının müfredatını havi olarak tanzim kılınmış idüğü beyan ve iş'ar olunmuş ve vakıa
merkumenin seksen altı ve yedi seneleri varidat ve merfuatının miktarını şamil
:be defteri tevarüd edip bunlarda seneteyn-i merkumeteyn mesarifat muhasebesi dahi
h-i müfredat gösterilmiş ise de mezkur defterlerin varidat ve merfuatıyla mesarifat-ı
ye cihetleri başka, başka olmadığından yekdiğerinden tefriki mümkün olamadığından
ieyn-i merkumeteyn müfredat vechile yalnız mesarifat-ı mahalliyyesini natık başkaca
:tinin vüruduna dair kayıt bulunamadığından usul ve kaidesi mucibince lazım gelen
inin bi't-tanzim irsali hususunun savb-ı valalarına tebliği varidat ve mesarifat-ı
e muhasebelerinden yazılan der-kenarlarda gösterilmiş olmağla defatir-i matlubenin
ile tanzim ve irsali hususuna himmet buyurmaları siyakında nemika-i sena-veri
ibtidar kılındı Efendim.
an sene [12]89 ve fi 16 Eylül sene [12]88.

***
109 (numru 121, 23b)
utasamflığı' na,
,EfertdimHazretleri,
eziresi dahilinde kain Lefke Nahiyesi Müdürü Hüseyin Edib Efendi'nin istifası
mebni yerine seksen sekiz senesi Haziran'ının on birinci gününden itibaren Rüstem
tayin kılındığı ve ağa-yı muma-ileyhin terceme-i halini mübeyyen · varakanın
diği beyanıyla hazinece ifa-yı muktezası tevarüd eden 13 Temmuz sene [12]88 tarih
ekiz numrulu tahrirat-ı valalarında iş'ar olunmuş ve nahiye-i mezkure müdürlüğünün
· 1 yüz otuz kuruş maaşı olduğu kayden tebeyyün ederek ağa-yı muma-ileyh tarih-i
dan itibaren verilmek üzere şehri ol miktar maaş tahsisiyle Mesarifat-ı Umumiyye
esi'nce kaydı tesviye edilmiş olmağla maaş-ı mezburun usulüne tevfikan ifasıyla
uma-ileyhin mahallince emr-i kefaleti bilahire alınacak sened merkez livada hıfz
kefili ism ve şöhretinin canib-i hazineye iş'ar ve inhası hususuna himmet
. Iarısiyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim.
ı:ceb sene [12]89 ve fi 11 Eylül sene [12]88.

***
110 (numru 123, 23b)
utasarrıflığı' na,
tı zirde kırk sekiz ve kırk dokuzuncu sahifelere kayıt olunmuştur)
Efendim Hazretleri,
91

I

ika emvali tahsilatından olarak irad ve masraf vechile teslim-i
ettirilen iki kıta zimmet pusulası leffen taraf-ı saadetlerine
" · .,..\ ~e\.\a-'1e1.\. \.e1.\ç__\.m.\.\.\e \.\)\\.ııa1. \ç__\.\\.\.\ü.Y'£.fo\.\ü\.m..
1..\.~'1\.~
~~~\_\.ı.."'\'b'b.

***

111 (nurnru 135, 23b)
· .tasarrıflığı'na,
fendim Hazretleri,
iresi'nin Mayıs ve Haziran ve Temmuz cetvellerinde muharrer tahsilattan mevrud
antıkınca mesarifat-ı mahalliyye ve havalat-ı askeriyye vesaireye verilen ve poliçe
azine-i celileye gönderilen mebaliğin hazinece muamele-i icabiyesi icra kılındığı
Umumiyye Muhasebesi'nden ha-müzekkere ifade olunmuş ve ol babda tanzim
ülasa leffen savb-ı valalarına irsal kılınmış olmağın mahallince dahi muamele-i
ifası hususuna himmet buyurmaları siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar
fendim,

sene [12]89 ve fi 23 Eylül sene (12]88.

***

112 (numru 125, 24a)
utasamflığı' na,
,"; " Efendim Hazretleri,
Halil Hamit Paşa-zade sudur-ı izamdan Arif Bey'in kerimesi Mısırlı Fatımatü'z
f!m{1ın cariyyesi Mecbure Kalfa'nın esham-ı adiyyeden tebdilen mutasarrıfa olduğu
cedide için ısdar ve ita kılınmış olan yetmiş dokuz numrulu beratı zayi imiş
an bahisle müceddeden bir kıta berat itasını istida edip bu makule esham beratını
lere terfıkat-ı lazıme icrasıyla keyfıyyet kaydı balasına şerh verilerek zayiden berat
nizamı iktizasından bulunmuş ise de müstağni-i tekrar olduğu üzere gerek esham-ı
"'ele faizleri ve gerek esham-ı cedide faizleri ısdar olunagelen berevat zeylinde
!pve matbu kuponlar mucibince mal sandıklarından dahi verileceği ve bina-berin zayi
i\,eratyedd-i ahara geçip de kuponları kesilerek havi olduğu faizlerin taşra emvalinden
alız olunabileceği cihetle bu babda ilanat-ı mukteziyye icra edilmeksizin zayeden
f~lisi mükerrer faiz ifası mahzurundan salim olamayacağından mezkur numruda esham~dele kuponu getirildiği takdirde rabtla beraber alız ve tevkif olunarak keyfiyyetderhal
!fti
celileye iş'arı hususunun tamimen ve nizam-ı tebyini Esham-ı Cedide
.r;·:
iJüğü'nden ha-müzekkere ifade kılınmış ve keyfıyyet mahal-i saireye dahi bildirilmiş
1:a ber-vech-i muharrer ifa-yı muktezasına himmet buyurmaları siyakında terkim-i
is~na-veriye ibtidar olundu Efendim.
an sene (12]89 ve fi 23 Eylül sene (12]88.

l;

***

113 (numru 133, 24a)

92

I

Efendim Hazretleri,
fSancağı'nın tevarüd eden seksen yedi senesi şehr-i Nisan cetvelinin nakit-hanesinde
~rnanı olarak murakkam olan beş yüz altı kuruş on paranın seksen altı senesi Kanun-ı
~cetveline idhal kılınan mebaliğ ile beraber Tophane'ye irsal olunduğu bildirilen
ÇCdokuz kuruş on parasından ma-ada olan dört yüz altı kuruş otuz parasının vürud
gi bi't-terfık anlaşılmış olduğundan bu akçe mebaliğ-i saire miyanında olarak
ildiği halde miktarıyla kemiyyetinin ve hangi tarihte ne suretle irsal kılındığının canib-i
iş'arı ve henüz gönderilmemiş ise serian tisyarı lüzumunun savb-ı valalarına tebliği
leleceği Varidat-ı Umumiyye Muhasebesi'nden ba-der-kenar ifade kılınmağın ber
iı:ıuharrer ifa-yı muktezasıyla keyfiyyetin iş'ar ve inhası hususuna himmet buyurmaları
da nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim.
sene [12]89 ve fi 28 Eylül sene [12]88.

"

re

***

114 (numru 130, 24a)
. utasamflığı'na,
tEfendim Hazretleri,
eziresi'nde asar-ı atika talıarrisine memur Aleksandiri Efendi'nin memuriyyeti lağv
ndan dolayı mevcut olan asarın mesarif-i rıak:liyyesiyle kendisine vapur navlı olmak
ı lazım gelen beş yüz kuruşun cezire-i merkumenin gayr-ı ez rüsum-ı ağnam seksen
nesi emvalinden itası bi't-tensib terkim ettirilen havale-namesi leffen gönderilmiş
'tneblağ-ı mezburun ber mucib-i havale-name muma-ileyhe itasıyla gönderilecek
varidat cetvellerinin havalat kısmına merfuat kayıt ve imla ve hangi maldan verildiği
e-name-i mezkurun tarih ve numrusu mülahazat-hanesine sebt ve terkim edilip
senedin mezkur cetvellere merbuten canib-i hazineye isrası hususunun taraf-ı
a tebliği Mesarifat ve Varidat-ı Umumiyye Muhasebeleri'nden ba-der-kenar ifade
91nıağıh ol vechile ifası muktezasına himmet buyurmaları siyakında rakime-i sena
, ine ibtidar kılındı Efendim.
an sene [12]89 ve fi 25 Eylül sene [12]88.

ıj;'

***

115 (numru 18, 24b)
~srıame-ı Maliyye-i Hazine-i Celile,
500 kuruş
Sene [12]88
Gayr-ı Ez A__ğ_nam
Cild 13

(Yalnız beş yüz kuruştur)
her mucib-i bala iki yüz seksen sekiz senesi emvali tahsilatından beş
şun asar-ı atika taharrisine memur Aleksandiri Efendi'nin vapur navlıyla asar-ı
n mesarif-i nakliyyesine mahsuben itasıçin havale-namedir.
sene [12]88
93

Varidat-ı Umumiyye
ıa muharrer beş yüz kuruşun ba-sened makbuz ifasıyla Hazine-i Celile hesabına kayıt
ası için canib-i nezaret-i maliyyeden Kıbrıs Mutasarrıflığı'na işbu havale-name ita

''.du.
?Eylül sene [12]88.

***

116 (numru 128, 24b)
'~s Mutasarrıflığı'na,
.[etlü Efendim Hazretleri,
~s. Ceziresi dahilinde mukaddema tahriri hitam bulmuş olan Lefkoşa ve Mağusa
iı,alarının seksen yedi senesi nihayetinde icra edilen tadilatını mübeyyen tevarüd eden
i~il üzerine tedkikat-ı mukteziyye lede'l-icra Lefkoşa Kasabası'nın seksen yedi senesi
İttebatı yüz altmış altı bin dört yüz otuz beş kuruş otuz para olduğu halde sene-i merkume
tyetinde vukuatdan hasıl olan bin beş yüz yetmiş dokuz kuruş otuz yedi para faide zamm
iği seksen sekiz senesi tahsisat-ı müdevveresi yüz altmış sekiz bin on beş kuruş yirmi
L\fparaya
baliğ olduğu gibi Mağusa Kasabası'nın mezkur seksen yedi senesi muhassesatı
f·
ıik:ırk iki bin yüz dört kuruş üç para iken kezalik sene-i merkume nihayetinde vukuatdan
(!olanbeş yüz yetmiş altı kuruş on yedi para ilave olunduk da seksen sekiz senesi tertibat-ı
!~vveresiyüz kırk iki bin altı yüz seksen kuruş yirmi paraya peyvest olmuş olduğundan
~folunan kasabalar mürettebatının bu suretle tashih ve tesviyesi hususuna _ Divan-ı
i~sebat kararıyla bi'l-istizan irade-i aliyye müteallik buyurularak tahrir kalemiyle Varidat"iıumiyye Muhasebesi'nce muamele-i kaydıyyeleri icra ve terkim ettirilen iki kıta tadil
Ji leffen İsra kılınmış olmağın kasabat-ı merkume muhassesatının mahallince dahi ol
le tesviye-i kayıtları ile istihsal ve istifası hususuna himmet buyurmaları siyakında
...j rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
afı sene [12]89 ve fi 30 Eylül sene [12]88.
1-if_U

ı!;,,

ddema tahriri hitam bulan LefkoşaKasabası'nın bu kerre icra kılınan tedkikat ve tadilat
bince seksen sekiz senesine mahsuben istihsali lazım gelen tekalifın miktarını mübeyyen

Seksen Yedi Senesine Mahsuben Tadili
Tadil ve Tahrir Mucibince Ba-irade-i
Badet-tadil
Seniyye Seksen Yedi Senesinde
Zammı
Tenzili
terettüb eden
Tahsis Olunan Tekalif
Kuruş Para
Para Kuruş Para Kuruş Para
Para I Kuruş
69490
32
...
69195
.. . Emlak ve akar vergisi
...
294
...
38076
...
...
...
. ..
37902
. ..
Yerli esnaf vergisi
".
Yabancı Esnaf
60
...
...
...
...
. ..
60
...
Vergisi
107157 39
...
Hasbe't-tadil Sırf
Fazlası Olup Li468 I 32 I
ecli'l-Muvazene
Zammülunan
468
32
31
31
11076261
59277
31 I
Bedel-i Askeri
------

I

I

I

I

94

----

fl

39

1111

5

1579

37

1111

60388 I 39
168015 I 27

39

27

15

Hasbe't-tadil
Bedelat-ı
Askeriyyenin Sırf
Fazlası Olup Li
ecli'l-Muvazene
ZammOlunan

yüz altmış sekiz bin on beş kuruş yirmi yedi paradır)
ylül sene [12]88.

***

117 (numru ... 206, 25a)
.dema tahriri hitam bulan Mağusa Kasabası'nın bu kerre icra kılınan tedkikat ve tadilat
· ce seksen sekiz senesine mahsuben istihsali lazım gelen tekalifın miktarını mübeyyen

Seksen Sekiz Senesine Mahsuben Tadili
Bade't-tadil
Tahrir Mucibince Ba-irade-i Seniyye Seksen Yedi
Zammı
Tenzili
Terettüb Eden
Senesinde Tahsis Olunan Tekalif
Kuruş Para Kuruş Para Kuruş Para Kuruş Para
83528 ...
262
36
. .. 83265 04
Emlak ve Akar Vergisi
16965 ...
.
. .. 394 . .. 17359 . ..
Yerli Esnaf Vergisi
...
...
Yabancı Esnaf Vergisi
100624 04
...
Hasbe't-tadil SırfNoksanı olup Li262 I 36 I 394 I ... I 131
04
ecli'l-muvazene Tenzil Olunan
100493
41479 39
Bedel-i Askeri
Hasbe't-tadil Bedelat-ı
707 I 21 I ... I
I 707 I 21 I Askeriyyenin Sırf Fazlası Olup Liecli'l-muvazene Zamm Olunan

..

970

.

I

11 1394

I: 142680
42187 I 20 I
: 20 :

I

I
I

kırk iki bin altı yüz seksen kuruş yirmi paradır)

***
118 (numru ... 207, 25a)
e-i Hazine-i Celilesi'ne Teslirn-i Lazım Gelen Akç_eninZimmet Pusulasıdır
Aded-i Umumivye
I
Defter-i Umumivve

Kuruş
defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.

95

Para

10 C rt2l81
16 Cafl2l80
11 Ca rt2l82
22Lfl2l83

:,ıijJell1111!!Z

[ 1 ]28[ İra_ğ. ve_masraf

4158
2184
2766
4290

06

Toplam 13299
Toplam 13299

06
06

***

119 (umum numru 22, defter mimru 2, 25b)
Umumiyye Muhasebesi'nden
verilen ilm ü haberlere mahsustur. Mesarifat-ı
Muhasebesi'nden vürud eden 139 numru ve 13 Mayıs sene (12]88 tarihli suret-i
Girit Vilayeti'nin seksen yedi senesi mesarif-i mübreme ve acilesiçin Kıbrıs
(i~nde havale olunan rnebaliğe mahsuben cezire-i mezkure seksen yedi senesi
~çlen zirde muharrer şuhur tahsilatından irsal kılınan mebaliğ olup bade-ma Sarfiyyat
derununda mahsubu icra olunmak üzere vilayet-i mezkure vali ve defterdarlığına
kayıt ile Kıbrıs Ceziresi'nin sene-i merkume tahsilatıyla tavizen hazinece irad ve
azım gelen .
yıs sene [1]288.
500000
1000000
500000
500000
625000
3125000
3125000

Fi 21 Mayıs sene 1288 irad ve masraf

çbin.yia yermi beş bin kuruş maliyye hazinesine teslim kılınmıştır)

***

120 (numru ... 208, 25b)
utasarrıflığı' na,
Efendim Hazretleri,
alesi topcu asakiri tezyid olunmasından dolayı seksen sekiz senesi tahsisatlarına
ım görünen yüz altmış beş bin üç yüz seksen üç buçuk kuruşun Kıbrıs Ceziresi'nin
ağnam sene-i merkume emvalinden itası taraf-ı vala-yı hazret-i ser-askeriden ba
vukubulan iş'ar üzerine bi't-tensib Varidat-ı Umumiyye Muhasebesi'nce muamele-i
'> . yyesi icra ve terkim olunan havale-namesi leffen taraf-ı valalarına isra kılınmış
ım.meblağ-ı mezburun ber mucib-i havale-name ifasıyla gönderilecek Şehriyye Varidat
1}¢ri'nin havalat kısmına merfuat kayıt ve imlası ve ne cins maldan verildiğinin ve
(~ame-i mezkur tarih ve numrusunun mülahazat hanelerine sebt ve terkimiyle alınacak
~ın mezkur cetvellere merbuten hazine-i celileye irsali hususuna himmet buyurmaları
terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
'lban sene (12]89 ve fi 26 Eylül sene [12]88.

i~

***

121 (numru 16, cilt 13, 25b)
'''al defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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,.e,

l--name-i Hazine-i Celile-i Maliyye,
165383 05_kumş_

Gurre-i Mayıs sene [12]988

üz altmış beş bin üçyüz seksen üç buçuk kuruş)
utasarrıflığı'nın her mucib-i bala bin iki yüz seksen sekiz senesi emvali tahsilatından
ş beş bin üç yüz seksen üç buçuk kuruşun Rodos kalesi topcı-ı asakirinin tezyid
sından dolayı sene-i merkume tahsisatlarına ilavesi lazım gelen mebaliğe mahsuben
·.·.··havale-namedir.
lül sene [12]88.
muharrer yüz altmış beş bin üç yüz seksen üç buçuk kuruşun taraf-ı hazret-i ser
n iş'ar buyurulacak mahalle ba-senedat ifasıyla hazine-i celile hesabına kayd
ı için canib-i nezaret-i maliyyeden Kıbrıs Mutasarrıflığı'na işbu havale-name ita

***

122 (nuınru 139, 26a)
~-e,
f;Mutasarrıflığı'na,
Bü Efendim Hazretleri,
k··
;çeziresi'nde sarf olunan barut esmanı olup vapur acentesine teslimen Tophane-i Amire
': i'ne gönderildiği cezire-i merkumenin seksen yedi senesi şehr-i Eylül cetvelinin
at hanesinde gösterilen dört yüz kırk yedi kuruş yirmi iki paranın vüruduna dair bir
cıt ve· malumat bulunamadığı icra kılınan tedkikatdan anlaşılmış idüğünden meblağ-ı
n henüz gönderilmemiş ise serian irsali ve şayet mebaliğ-i saire miyanında
ilmiş ise miktar ve kemiyyetinin ve hangi tarihte ne suretle irsal kılındığının iş'arı
tc_un savb-ı valalarına nizam-ı tebliği Varidat-ı Umumiyye Muhasebesi'nden muharrer
r1narda gösterilmiş olmağın ber-vech-i muharrer icra-yı icabıyla keyfiyyetin canib-i
e iş'ar ve inhası hususuna himmet buyurmaları siyakında terkim-i nemika-i sena
·f'ibtidarkılındı Efendim.
§aban sene [12]89 ve fi 11 Teşrin-i Evvel sene [12]88.

***

123 (numru 122, 26a)
lMutasarrıflığı' na,
'lıü Efendim Hazretleri,
"''· Ceziresi mülhakatından Mağusa ve Lefke ve Baf Karantina Memurları 'nm ikamelerine
olmak ve mahallince keşfi mucibince beheri üç bin altı yüz ellişer kuruş masrafla
fak üzere üç bah karantina-hanenin müceddeden inşasıyla bunlara sarf olunacak on bin
~ yüz elli kuruşun hazine-i celileden ifası hususuna bi'l-istizan irade-i seniyye-i cenab-ı
müteallik ve şeref-sünuh buyurularak bu babda şeref-varid olan buyuruldı-ı ali
Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nce muamele-i kalemiyyesi icra kılınmış
F

97

;J

üç bab karantinahanenin mesarifı mikdar-ı mezkurı tecavüz etmemek ve bi't
daha ehven masrafla vücude getirilmek üzere inşasıyla mesarif-i vakıasının sene
rae hazinece tanzim olunacak düyun defterine idhalen ve icabı icra olunmak üzere
icetvellerine imlası hususuna himmet buyurmaları siyakında terkim-i nemika-i sena
lbtidar kılındı Efendim.
lban sene [12]89 ve fi 7 Teşrin-i Evvel sene [12]88.
ı:ııı;;.arnı

!(),"

** *
124 (numru 136, 26a)

£,futasarrıflığı' na,

fii Efendim Hazretleri,
lceziresi'nin sinin-i malume emvali tahsilatından olarak seksen sekiz senesi
~'unun otuz birinci gününe kadar poliçe vechile hazine-i celileye irsal olunup teslim
(µıebaliğinmiktar ve kemiyyetini mübeyyen tanzim olunan dört numrulu cetvel esham
'"iyye emanetinin ifadesi üzerine leffen irsal kılındığının beyanıyla terkim-i rakime-i
iye ibtidar kılındı Efendim.
.ban sene [12]89 ve fi 4Teşrin-i Evvel sene [12]88.

***
125 (numru 140, 26a)
utasarrıflığı 'na,
Efendim Hazretleri,
.j mahruse-i şahanede müstahdem bulunan kırk seyyar-i tahririyye memurları
ın tahrir nizam-namesine tevfikan emlaki yazılan mahallerde ilk senesiçin kıymet-i
JenJdtu-ı akardan binde bir ve esnaf temettuundan yüzde yarım hesabıyla alınacak
rgidcn tesviyesi Şura-yı Devlet kararıyla müteallik buyurulan irade-i aliyye
dan olarak ol babda şeref-varid olan buyuruldı-ı ali mucibince zir-i idare-i valalarında
.,,,...allerde mevcut olan kırk seyyarenin tahrir kaleminden tanzim ve ita olunan tertib
.~i leffen İsra kılındığından bunlara verilecek maaşların bade-ma vukubulacak iş'ara
£11amele-i mahsubiyyesi icra olunmak üzere tavizen Mal Sandıkları'ndan ba-senedat
Ii·
,.,. lazım gelmiş ve işbu fırkalar maaşlarının mesarif-i tahririyye mukabil alınacak
gden tesviyesi kararlaştırılmış olduğundan ve tahrir işi ağır gidip de dört seneden
1/ckalacak olur ise ol halde mesarifi hazineye yar olmak lazım gelerek bu ise caiz
I{:mğından emr-i tahrik süratle icra ve ikmal edilmiş ve şu kadar ki tahririn tamimiyle
~iyle tefhim-i külliyyet ve mesaha işlerinde mültezim olan kaide-i hakkaniyyetin elden
lıaması en ziyade şayan-ı dikkat olup bu maksadın husulü memuriyyet-i tahririyyenin
·~ca kemal-i dikkat ve sürat ve ehemmiyyetle istihdamı zınınında mutasarrıfin-i kiram
,Fdan masruf buyurulacak ikdamat ve tasaddiyyatın derecatına tabi bulunmuş olduğu
fıa nemika-i sena-veri terkim kılındı Efendim.
1'aban sene [12]89 ve fi 12 Teşrin-i Evvel sene [12]88.
11

,

1'

***
126 (numru 134, 26b)
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Efendim Hazretleri,
Sancağı dahilinde kain Baf Kazası Naibi mürüvvetlü Es-Seyyid Ahmet Necib
ıfü'nin azliyle yerine seksen dokuz senesi Şaban-ı Şerifi gurresinden itibaren meveddetlü
~et Reşid Efendi'nin tayin kılındığı beyan-ı alisiyle tesviye-i maaşı hakkında hazinece
1'

gelen muamelenin ifası taraf-ı ali-i hazret-i meşihat-penaheden ha-tezkere iş'ar
lmuş ve kaza-i mezkur niyabetinin şehri dokuz yüz kuruş maaşı olduğu kayden
ün ederek muma-ileyh Ahmet Reşid Efendi'ye tarih-i merkuma musadif olan seksen
~?senesiEylül'ünün yirmi birinci gününden itibaren verilmek üzere ber sabık ol miktar
}tahsisiyle Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'rıce kaydı tesviye kılınmış olmağın maaş-ı
}urun mahallince dahi ol vechile tesviye-i kaydıyla ifasına himmet buyurmaları siyakında
pı-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
,[Şaban sene [12]89 ve fi 28 Eylül sene [12]88.

***

127 (nuınru 138, 26b)
fS Mutasarrıflığı' na,
,J~tlü Efendim Hazretleri,
ls · Ceziresi Muhasebecisi Hamdi Efendi'nin hasbe'l-icab azliyle yerine Sinop
t~sebecisisabık Hulusi Efendi'nin maaş-ı mahsusuyla tayini Divan-ı Muhasebat kararıyla
:il',,
tp kılınmış ve cezire-i mezkure muhasebeciliğinin şehri üç bin sekiz yüz kuruş maaşı
~. kayden tebeyyün ederek muma-ileyh Hulusi Efendi'ye işbu tahrirat-ı acizinin tarih-i
't~inden itibaren mahalline vüsulüne kadar nısfı ve badehu tamamı verilmek ve mahall-i
\µriyyetine muvasalatı kırk günü tecavüz itler ise mürur edecek eyyam-ı mahsusu maaşı
lrıemek üzere şehri ol miktar maaş tahsisiyle Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nce
l tesviye kılınmış ve hazinece emr-i kefaleti icra edilmiş olmağın maaş-ı mezkurun ol
I'1le ita ettirilmesi hususuna himmet buyurmaları siyakında nemika-i sena-veri terkimine
olundu Efendim.
abad"sene [12]89 ve fi 11 Teşrin-i Evvel sene [12]88.

***

128 (numru 142, 26b)
~s Mutasamfhğı'na,
1~tlü Efendim Hazretleri,
~esun Kazası Kaymakamı İbrahim Ragıb Efendi'nin vuku-ı istifasına mebni yerine
~jı sekiz senesi Eylül'i ibtidasından itibaren Mesarya Nahiyesi müdürü Hüseyin Hüsnü ve
fyerine de Meclis-i Deavi mümeyyizlerinden Ratib Efendilerin tayini vukubulan iş'ar-ı
~ı üzerine bi't-tensib keyfiyyet taraf-ı valalarına bildirildiği beyan-ı alisiyle hazinece
\ele-i lazımenin ifası şeref-varid olan tezkere-i samiyyede emr ve iş'ar buyurulmuş ve
esun Kazası Kaymakamlığı' nın şehri bin sekiz yüz ve Mesarya Nahiyesi
lüğü'nün dahi yedi yüz yirmi kuruş maaşları olduğu kayden tebeyyün ederek muma
,,,rna Hüseyin Hüsnü ve Mehmet Ratib Efendilere tarih-i mezkurdan itibaren verilmek
lşehri ol miktar maaşlar tahsisiyle Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nce kaydı tesviye
:[pıiş olmağın maaşat-ı mezkurenin ol vechile ifasıyla muma-ileyhimanın oraca emr-i
(~tleri bi'f-icra alınacak senedatın merkez livada hıfzıyla kefilleri isim ve şöhretlerinin
~-i hazineye iş'ar ve inhası hususuna himmet buyurmaları siyakında rakime-i sena-veri
t:::_ ine ibtidar kılındı Efendim.
99
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sene [12]89 ve fi 1 Teşrin-i Sani sene [12]88.

***

129 (numru 145, 27a)
e,
ııtasarrıflığı'na,
Efendim Hazretleri,
izamı mucibince emlakı yazılan mahallerin ibtidaki senesinde bir defaya mahsus
ere kıymet ve irad-ı emlakden binde bir ve temettuat-ı esnaftan yüzde yarım kuruş
a a istihsali mukarrer olan mesarif-i tahririyyeye
dair canib-i hazineden mahallerine
,ijlen pusulalarda murakkam mebaliğin miktarı mahalli kuyuduna tevafuk etmediği
lla istifsar-ı reyi mutazammın bazı taraftan vukubulan iş'ar üzerine Tahrir Nezareti'nce
fan-ı Muhasebat'ca cereyan eden tedkikat ve müzakerata göre zikr olunan mesarif-i
,~enin emlakin yazıldığı senede istihsali mukarrer olmasından dolayı mezkur pusulalar
iusbet üzerine tanzim edilmiş ise de bu suretin mukaddema tahriri icra ve ikmal edilmiş
(~rce icrası gayr-ı kabil olduğu ve icra-yı tahrirden şimdiye değin dahi pek çok tadilat
[ilduğu cihetle şimdi bir defaya mahsus olarak alınacak mesarif-i tahririyenin bidayet-i
!tahsis edilen verginin miktarı üzerine istifası muvafık-ı maslahat olamayacağına
ffzikr olunan mesarif-i tahririyenin tahsil olunacak senede yani işbu seksen sekiz
"tde kıymet ve irad-ı emlak ve temettuat-ı esnaf vergisi ne miktar ise o nisbetde alınması
ınlarak icab-ı hal bilcümle vilayata tamimen iş'ar ve inba olunmuş olmağın oraca
nval-i muharrer üzere icabının icrasıyla bu akçenin tahsilinde olan ehemmiyyet
dahi bildirilmiş olduğundan sene ahirine kadar arkası alınmak üzere alız ve istifası
a himmet buyurmaları siyakında şukka-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim.
azan sene [12]89 ve fi 2 Teşrin-i Sani sene [12]88.

***

130 (numru 149, 27a)
utasarrıflığı'na,
,.ccü Efendim Hazretleri,
.ISancağı 'nın seksen sekiz senesi muvazenesi mefruşat mesarifi olarak iki bin beş yüz
'dhal olunmuş ise de bundan gayri ... kaldığından ve Meclis-i Deavi Odası'nın mefruşat
~dalyeleri pek eskimiş olduğundan bahisle bin kuruşun daha sarfa mezuniyet itası 9
Evvel sene [12]88 tarih ve doksan üç numru ile murakkamen varid olan tahrirat-ı
~nda inha ve iş'ar olunmaktan naşi keyfiyyet düyun-ı muhasebata ledel-havale usul-ı
~aze icabınca bütce haricinde akçe sarf ve itası taht-ı memnuiyyette olmasıyla tervih-i
.fa.bil olamayacağından ve senenin hitamına bir şey kalmadığından mezkur Meclis-i
,.tüdası'nın mefruşatı sene-i atiyede icabına göre tamir ve tecdid ettirilmek üzere
ik oluruyla idare olunarak tertibinden fazla masraf vukua getirilmemesi lüzumunun
!rvalalarına tebliği ifade kılınmış olmağla ol babda irade Efendi'mindir.
l~vval sene [1]289 ve fi 23 Teşrin-i Sani sene [1]288.

Jli
,t(::

***

131 (numru 147, 27a)
100
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ips Mutasarrıflığı'na,
ıg.etlü Efendim Hazretleri,
~s Ceziresi'nin seksen sekiz senesi muvazenesine kömür ve Ramazan-I Şerif de istimal
~acak mum bahası olarak iki bin kuruş tahsis olunmuş ise de meblağ-ı mezkur hadd-i
İy;ede olmadığından kömür behasiçin iki bin kuruşun daha nizam-ı zamm ve ilavesi 1
~",c-i Evvel sene [12]88 tarihli varid olan telgraf-name-i valalarında iş'ar olunmuş ise de

istenilen iki bin kuruş ziyadece ve. terettüb-i sabıkı üzerine bin kuruş daha ilavesi

[C_ı

S:-i itidalde görünmüş idüğünden dahil-i muvazene olan mezkur iki bin kuruş üzerine sene

.de tanzim olunacak deftere idhalen mahsub olunmak üzere Divan-ı Muhasebat kararıyla
uruş daha ilave olunarak Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nce muamele-i
ziyyesi icra kılınmış olmağın ol vechile tesviye-i maslahat olunması hususuna himmet
iması siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı.
Ramazan sene [12]89 ve fi 12 Teşrin-i Sani sene [12]88.

***

132 (numru 148, 27a)
utasarrıflığı'na,
'.rflEfendim Hazretleri,
sahiha furuhtunun İcab eden bey'iyyesi verilmek üzere tebea-i devlet-i aliyyeden
r~t.,.L kaviyye itasına muktedir zuhur edecek talibin bi'l-münakasa ihalesi kabil olup
· ')nm bildirilmesi hakkında sebkat eden iş'ar üzerine gelen telgraf-namede evrak-ı
nin beyan kılınan bey'iyyesi hazineye gönderilen Hasılat Defterleri'nde gösterilen
ıip:ıa tevafuk etmemesinden dolayı alınan istilama cevaben ve 7 Teşrin-i Evvel sene
>tarih ve doksan dokuz numru ile murakkamen vürud edip Divan-ı Muhasebat'ta
olunan meclis-i .idare vilayet mazbatası mealine nazaran mübayenet-i vakıa telgraf
emr-i tahririnde sehv vukuundan neşet eylediği anlaşılup maamafıh evrak-ı sahiha-i
nin 99.yle bi'l-münakasa bey'iyye ile furuht ettirilmesinde ahiren bazı mahzur
yla Bunun her tarafca kema £i's-sabık marifet ve nezaret hükümetiyle satdırılması
aide ittihaz kılındığından evrak-ı mezkurenin oraca dahi kaide-i umumiyye-i sabıkası
ükümet marifetiyle furuht ettirilip ziyade satılması esbabına dikkat ve itina kılınması
un savb-ı valalarına lüzum-ı tebliğ ve izharı divan-ı mezkurdan ifade kılınmağla ifa-yı
sı babında irade Efendi' mindir.
val sene [1]289 ve fi 23 Teşrin-i Sani sene [1]288.

ltı

***

133 (numru 127, 27b)
[Efendim Hazretleri,
vala-yı ser-askeriden ha-tezkere iş'ar olunduğu üzere İstanköy Kalesi Topcuları
· un muahharan hadd-i nizamisine iblağ olunmasından dolayı seksen sekiz senesi
arına ilavesi lazım gelen yüz yetmiş bin altı yüz on dokuz kuruşun Kıbrıs Ceziresi'nin
.z rüsum-ı ağnam seksen sekiz senesi emvalinden havalesi bi't-tensib Varidat-ı
~¥ye Muhasebesi'nce muamele-i mukteziyyesi icra ve tanzim olunan havale-namesi
f;,ıraf-ı valalarına İsra kılınmış olmağla meblağ-ı mezburun ber mucib-i havale-name
t,gönderilecekŞehriyye
Varidat Cetvelleri'nin . havalat kısmına merfuat kayıt ve imlası
!1tqği maldan verildiğinin havale-name-i mezkur tarih ve numrusunun mülahazat
~he sebt ve terkimiyle alınacak makbuz senedatının mezkur cetvellere merbutan canib101
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~~eye irsali hususuna himmet buyurmaları siyakında şukka-i sena-veri terkimine ibtidar
·v:efendim.
lban sene [12]89 ve fi 26 Eylül sene [12]88.
1l

***

134 (numru 17, cilt 13, 27b)
İfoame-i Hazine-i Celile-i Maliyye

R. .

.

170609 kuruş_

üz yetmiş bin altı yüz dokuz kuruştur)
iFi

i:Mutasarrıflığı'nın ber mucib-i bala bin iki yüz seksen sekiz senesi emvali tahsilatından
''tıniş bin altı yüz dokuz kuruşun İstanköy Kalesi topcuları mevcudunun hadd-i
!ıne iblağ olunmasından dolayı lüzum görünen mebaliğa mahsuben itasiçin havale~{

uharrer yüz yetmiş bin altı yüz dokuz kuruşun taraf-ı hazret-i • ser-askeriden iş'ar
eak mahalle ba-senedat ifasıyla hazine-i celile hesabına kayd olunması için canib-i
r.• rnaliyyeden Kıbrıs Mutasarrıflığı'na işbu havale-name ita kılındı.
}ylülsene 1288.
ı::::;:::.·,
f'

***

135 (numru 155, 28a)
utasarrıfl.ığı'na,
Efendim Hazretleri,
eziresi ahalisinden seksen sekiz senesi kurasında gönüllü olarak silk-i celil-i
e dehalet eden altı neferin İstanköy Kalesi'ne hin-i izamlarında vukubulacak
.riçin kur'a memuru Ramiz Efendi yedinden sened ahzıyla Mal Sandığı'ndan ita
eblağın suret-i tesviyesi hakkında istifsar-ı reyi şamil tevarüd eden 27 Teşrin-i Evvel
]88. tarih ve yüz bir numrulu tahrirat-ı valaları üzerine icra kılınan tedkikata göre
sarifıçin havale verilmeyip lüzum görünecek mebaliğin memurları marifetiyle Mal
ndan alız ve istifa ve senedat-ı makbuzanın vürudunda beyne'l-hazineteyn irad ve
icra olunmakta olduğu gibi neferat-ı merkume mesarifı dahi kur'a mesarifınden mazur
"u cihetle mesarif-i merkume için havale tertibi icab etmeyeceğinden meblağ-ı
senedi vürudunda emsali misillü beyne'l-hazineteyn irad ve masrafının icrası lazım
nizamiyye ve Varidat-ı Umumiyye Muhasebeleri'nden muharrer der-kenarlarda
olmağın beyan-ı hal siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı.
sene [12]89 fi 7 Kanun-ı Evvel sene [12]88.

***
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136 (numru 242, 28a)
~ele,

IMutasarrıflığı'na,
~tlü Efendim Hazretleri,
· · e-i Amire Hazinesi'nin seksen sekiz senesi tahsisatına mahsuben Kıbrıs emvalinden
olunan yetmiş yük kuruşun tekasite raht ile tesviyesi mukarrer bulunduğundan bunun
e muhasebesinden bi't-terkim leffen irsal kılınan pusula mucibince Mart'dan Teşrin-i
yetine kadar alışılmış olan dokuz aylık elli iki yük elli bin kuruş taksitine mahsuben
h yük doksan sekiz bin yüz elli kuruş nakden ve havaleten irsal olunup· baki yedi yük
bin sekiz yüz elli kuruş henüz gönderilmiş olduğundan meblağ-ı mezkurun dahi serian
tekasit-i atiyyenin böyle tedahülde bırakılmayarak bila tehir vaktiyle isyali hususunun
ibehiyyeleri der-kar buyurulmak babında emr irade Efendi'mindir.
vval sene [12]89 ve fi 9 Kanun-ı Evvel sene [12]88.
ü

***

137 (numru 150, 28a)
utasarrıflığı' na,
Efendim Hazretleri,
.1eziresi dahilinde kain Leymesun Naibi Mehmet Rüştü ve Değirmenlik Naibi Nuh
rin seksen dokuz senesi Şevval gurresinden itibaren becayiş-i memuriyyetleri icra
. beyan-ı alisiyle tesviye-i maaşları hakkında hazinece lazım gelen muamelenin ifası
i-i cenab-ı şehin-şaheden ha-tezkere iş'ar buyurulmak ve mezkur Leymesun Kazası
Jnin şehri bin yüz yirmi ve Değirmenlik Kazası Niyabeti'nin altı yüz altmış kuruş
olduğu kayden tebeyyün ederek muma-ileyhimaya tarih-i mezkııra mesarif olan
kiz senesi Teşrin-i Sani'sinin yirminci gününden itibaren şehri mezkurü'l-mikdar
hsisiyle Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nce kayıtları tesviye ettirilmiş olmağın
aaşların oraca dahi ol vechile tesviye kayıtları ile ifası hususuna himmet
ıJ siıyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı.
:alsene (12]89 ve fi 28 Teşrin-i Sani sene [12]88.

ib-i.zir Teşrin-i Sani taksidiyle Teşrin-i Evvel taksidinin kusuru olarak bir yük elli bir bin bu kadar
kuruş matlub hazin~l,_ajll__l1!}1UŞtur
Kıbrıs Havalesi
7000000
Beherivvesi
Kuruş_
Bakır
Mart sene [12)88
13
1
13
Nisan sene [12]88
Mayıs sene [12)88
13
l
13
Haziran sene (12]88
13
Temmuz sene (12]88
13
Ağustos sene [12]88
Eylül sene [12)88
13
1
13
Teşrin-i Evvel sene [12)88
Teşrin-i Sani sene [12)88
13
3696650 Nakdi
1500 Havalesi
Ba-poliçeirsal kılın<M_ıtelgrafla irsal kılınan

103

f3

***

138 (nıımru 152, 28b)
~IMutasarrıflığı' na,
(lü Efendim Hazretleri,
feCeziresi'nce vukubulan kahtdan dolayı malumu'l-isim fi.rad nevahi ahalisine tohumluk
f+11üzumu olan iki bin keyl hınta ile altmış bin şairin mahalli mültezimleri yedlerinde
~ miktarının anlardan ve küsurunun Baf ve·Leymesun Kaymakamlıklarına merbut kura
~ahi ahalisinden ve beş bin keyl ve İstanbuli burçağın dahi haricden mübayaasıyla
"· mukassıten istifa olunmak üzere ba-kefalet müteselsile ve senedat-ı kaviyye ahali-i
neye ita ve suret-i sarf ve taksimini mübeyyen balası defterlü mazbatasının canib-i
e israsıyla esmanı masraf cetvellerine idhal olunarak kimlere verilmiş ise mahallince
kayd ile alınacak senedatının mal sandığında hıfzıyla tekasiti hülulünde esmanının
erinden alız ve istihsali makam-ı sena-veriden gönderilen 5 Teşrin-i Evvel sene [12]89
'ahriratta münderic olduğu.halde mahallince bi'l-akis zehair-i mezkure esmanı olan üç
'üç yüz elli bir bin iki yüz elli iki kuruş ceride-i mezburenin varid olan seksen altı
Şubat'ı varidat cetveline merfuat ve tahsilat dahi seksen yedi senesi Teşrin-i
den Şubat'ı ve seksen sekiz senesi Temmuz'undan ma-ada Mart'ı ibtidasından
• nihayetine kadar gelen cetvellerinsinin-i sabıka cihetlerine irad-ı kayd ve imla olunup
ıt~t ise tahrirat-ı mezkure ahkamına külliyen mugayir oldukdan başka hazine-i celileye
~plmekde olan şehriye cetvellerinin varidat ve mesarifat cihetleri hazinenin varidat ve
:.~at-ı sahihasına mahsus olmasından dolayı bu makule .... suretiyle alınup verilen
bunların dahiline alınması .mugayir-i usul olduğundan ve ma-mafih bu misillü
cetvellerde ne suretle gösterilmesi bahsine gelince evvela cetveller kaide-i tanzim
dan sonra varidat-ı sahiha ile mesarifat-ı hakikanın beyninde olan fark mahalli Mal
'nda mevcut olmak iktiza edeceği cihetle bu fark mevcut ve sandık namıyla bir kalem
Iarak canib-i varidat ve mesarifat cihetleri yekunü yekdiğere tekabül ettirildikten sonra
len mevcut sandığın mülahaza hanesine dahi şu kadarı sandıkdan mevcut ve şu miktarı
erilen tohumluk esmanından ahali-i zürra zimmetlerinde idüğünün beyan kılınması
geleceğinden zikrolunan cetveller hazinece şayan-ı kabul olamamasıyla ber minval-i
" zahire esmam olarak irad ve masraf vechile dahil olan mebaliğin tefrik ve ihracıyla
muharrerede nüsha-i sairelerinin ve li-ecli't-tefhim .akdemce gönderilen Şubat'ı cetveli
ının irsali lazım geleceği Varidat-ı Umumiyye Muhasebesi'nden ha-müzekkere ifade
!<Havil-i mezkure leffen iade kılınmış olmağla ber minval-i muharrer ifa-yı muktezasıyla
'"' hülasa-i .matlubunun serian tisyarı hususuna himmet buyurmaları siyakında .terkim-i
'!:a-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
evval sene [12]89 ve fi 7 Kanun-ı Evvel sene [12]88.

~il

(/)

***

139 (numru 154, 28b)
Mutasarrıflığı' na,
,,,:tlü Efendim Hazretleri,
js Ceziresi'nde kain Lefke ve .Omorfo Nahiyeleri müdür-i sabıkı olup seza-dar-ı atıfet
""'ıen Hüseyin Edib Efendi'nin iki yüz elli kuruş maaşla icra-yı tekaüdi hususuna cezire-i
e meclisinden varid olan ve mazbata ve hazinece cereyan eden muhabere üzerine
ı Devlet kararıyla bi'l-istizan irade-i seniyye-i hazret-i padişahi müteallik ve şeref
.::o. buyurularak bu babda şeref-varid olan buyuruldı-ı ali mucibince efendi-i muma-ileyh
sekiz senesi Teşrin-i Evvel'inin yirmi altıncı gününden itibaren cezire-i merkume
l}llinden verilmek üzerine şehri ol miktar maaş bi't-tahsis cezire-i mezkurenin sene-i
t!rume muvazenesi ikinci maliyye kısmının ikinci faslına ilaveten Mesarifat-ı Umumiyye
pasebesi'nce
kaydı tesviye ve icra ve tanzim ittirilen sened-i resmisi leffen irsal kılınmış
,,,,

len

104

/

;;

"'iğla maaş-ı mezkur mahallince dahi tesviye-i kaydiyle tarih-i merkumdan itibaren ifası
~una himmet buyurmaları siyakında şukka-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim.
(~'Şevval sene [12]89 ve fi 7 Kanun-ı Evvel sene [12]88.
't:

***

140 (numru209 156, 29a)
Efendim Hazretleri,
allin hitam-ı tahririnde cetveli hazineye isra ve lazım gelen tezakiri tevzi ve ita olunup
.ta mübaşeret olununcaya değin ol mahal ahalisince li-ecl't-ticare başka mahalle gedip
temettu tezkeresini alarak avdet edenler ol senenin cetvelinde münderic temettuat
ini vermemek istidasında oldukları gibi sene-i atiye için memleketinde mevcut olduğu
dir ve tayin olunan temettuat vergilerini vermeksizin kezalik mahall-i ahara gedip
'!~n istifade arzıyla oralarda cüz'i vergi vermek tezkere alanlar dahi ... takdir olunmuş
.r,~rgilerini vermediklerinden ve bunların mezkur vergileri ise gerek mizan ve gerek
J!.petvellerindedahil olduğu halde haşrelerden alup erae eyledikleri tezkere mucibince
l!i\inin adem-i tahsili cedavel-i mezkurede münderic vergilerine tekayyüd vireceğinden
· leler için ... ve bunlara temettu tezkeresi olmadığı halde bir mahalle haricden gelüp
ahalde satmak üzere geldiği mahalden men' olup kendiler ile yedlerinde kezalik
tezkeresi olmayan ve mürur u ubur eden katırcılar hakkında ne vechile muamele
iktiza edeceği ve bazı taraftan istifsar olunmuş ve memalik-i mahruse-i şahanede
ticaretle iştigal edenlerden istifası mansur olan patent rüsumu mukabilinde işbu
vergisinin lağv ve imhası mukarrer ise buna dair der-dest tanzim olan nizam-namenin
· icraya konuluncaya kadar tahriri icra olunan mahallerde bulunan erbab-ı sanat ve
ve alınması lazım gelen temettu vergisinin hin-i tahrirde isabet eden mikdar-ı
.tı ve yekünü kamilen tahsil olmadıkca erbab-ı sanat ve ticaretin bir tarafa
· :l~ri;?için mürur tezkerelerinin ita olunmaması iktiza edeceğinden ve eğerçe bir
hitam-ı tahririnde veyahut tadilatının icrasında hazineye gönderilecek cetveller
uamelat-ı makbuzanın icrasıyla istihsali lazım gelen mürettebatının emr-i resmi
edikce suret-i umumiyyede tahsiline mübaşeret olunmamak lazım gelür ise de bu
esnafın tahrir veya tadilattan yani vergileri o senenin cetveline idhal idüğünden sonra
devrinden evvel bir tarafa gidenlerin vergileri na-tahsil kaldığı halde cetvel-i
erine o senenin hazinece irad-ı kayıt olunan varidatı tenakıs edeceğinden yalnız
in emr istihsal olunmayıp bir tarafa gitmek isteyenlerin olan ber mucib-i cetvel ita
lazım gelen vergilerinin tahsil edilmesini ve bir de li-ecli't-ticare ahar mahallerden
unması bir mahalle vürud eden ve tüccarların ve ale'l-umum ticaret-i külliye ve
e meşgul olan yabancı esnafın geldikleri mahalde temettu vergisini ita ettiklerini havi
e tezkeresi olup irad eyledikleri halde o sene için tekrar temettu vergisi .alınmayup
eresi olmadığı surette vergilerinin alız icab ederse de bunlar içinde ahar mahalde
izere ister gelmiş olduğu mahalden meta göndersin ister geldiği yerde eşya almış
dam ki orada kamet ve ticaret etmeyip gidecektir. Bunlar adeta yolcu demek
ndan gerek bunların dahi ve gerek üç beş gün ikametle geçici olan vesair yolcu ve
e buna mümasil eşhasdan ve bir de dahil-i tahrir olmayan civar şehr ve kurra dahi
re tarla ve bağçesi mahsulünden cüz'i meyve vesaire gönderip diyar-ı ahara satanlar
· gün amelelik ve rençberlik edip avdet edenler dahi temettu vergisi alınmaması ve'l
ecek yabancı esnafın tarih-i vürudları mizan veya tadil cetvelinin ve tanzimi sırasına

ti

nusu kelime tarafımdan konuya bütünlük sağlanması amacıyla konmuştur.
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· ği ve geldikleri günden itibaren on beş gün mürud edip de el-an ikamet eylediği
:t bir ticaretle meşgul olacağından o makulelere Temettu Tezkeresi itasıyla bunlar
cak verginin cetvele idhali ve böyle olunmayıp da merkume sene evasıtında veya
;~lmiş olduğu takdirde bir de o makulelere dahi vergi tezkeresi itası lazım gelür ise
lece iğtişaşı mucib olmak üzere istifa· olunacak verginin hazinece mukayyed ve
lan varidatına karıştırılmayıp sene-i atiyye tadilat cetvelinde irad göstermiş Tahrir
ehiyyesi'nden tanzim ve Divan-ı Muhasebat'tan tenzil olunan müzekkere üzerine
vlet Riyaset-i Celilesi ve Bab-ı Ali cenab-ı samisiyle bi'l-muhabere kararlaştırılıp
amimen her tarafa tevcih ve iş'ar kılınmış olmağla Kıbrıs Ceziresi'nce de ol
izasının crasına himmet buyurmaları siyakında terkime-i nemika-i sena-veriye
dı,
'~sene [12]89 ve fi 10 Kanun-ı Evvel sene [12]88.

***

141 (numru 159, 29a)
ndim Hazretleri,
esi dahilinde kain Girne Kazası'nm ber mucib-i tahrir seksen altı ve yedi
cereyan eden tadilatından kaza-i mezkurun seksen altı senesi mürettebatı üç yüz
iıı iki yüz seksen iki kuruş üç para olduğu halde· kuyud-ı esasiyyenin . . . ve .
· aide-i hazine olarak zuhur eden iki bin yüz elli yedi kuruş otuz üç para
merkumenin tarih-i tahsisinden itibaren zamm olunduk da kaza-i mezkurun aslı
ç yüz yirmi bir bin dört yüz otuz dokuz kuruş otuz altı paraya reside olduğu gibi
· n.altı senesi nihayetinde hasbe'l-vukuat terettüb eden yedi bin üç yüz yirmi
otuz dokuz para ile kezalik seksen yedi senesinde tadilat ve vukuat cihetle
dört yüz otuz beş kuruş yirmi sekiz para noksan meblağ merkumeden tenzil
eksW: s.ektf:senesi tertibat-ı müdevveresi üç yüz on iki bin altı yüz yetmiş dört
'paraye tenzil eylemiş olduğundan kaza-i mezkur mürettebatının hazinece bu
"hi hakkında Divan-ı Muhasebat kararıyla ba senedat irade-i aliyye müteallik
şeref-varid olan buyuruldu-ı sami mucibince tahrir kalemiyle Varidat-ı
'Muhasebesi'nce muamele-i kaydiyyesi icra ve tanzim olunan iki kıta tadil cetveli
Iınmış olmağla mürettebat-ı mezkurenin ol vechile istifasına himmet buyurmaları
mika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim:
[12]89 ve fi 11 Kanun-ı Evvel sene [12]88.

***

142 (numru210 ... 21129b)
tahriri hitam bulan Lefkoşa Kasabası'nm bu kerre icra kılınan tedkikat ve tadilat
eksen yedi senesine mahsuben istihsali lazım gelen tekalifin miktarını mübeyyen

Seksen Yedi Senesine Mahsuben Tadili Olunan
Bad et-tadil
Terettüb Eden

Zammı

Tenzili

Tahrir Mucibince Ba-irade-i Seniyye
Seksen Altı Senesinde Tahsis Olunan
Tekalif

u kelime tarafımdan konuya bütünlük sağlanması amacıyla konmuştur.
,:fterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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Kuruş
191741

Para
12

27055

20

Kuruş
179

...

Para
04

Kuruş

Para

Kuruş

Para

...

14344

20

14344

20

191602
41400
233002

08

...

...

14344

20

...

179

I

04

I

...

6875

1014

I

17

I

I

21

I 14344 I

, ...

20

08

...

··-·

14205
218796
88437

16
32 I

I 27 I

I 95313
6875 I

17
05

I

37

314109

Emlak ve Akar Vergisi
Yerli Esnaf Vergisi
Toplam
Yabancı Esnaf Vergisi

...

I

I

I

Toplam
Hasbe't-tadil Sırf
NoksanıOlupLi-e~li'lMuvazene Tenzıl
Olunan
Bedel-i Askeri
Hasbe't-tadil Bedelat-ı
Askeriyyenin Sırf
Fazlası Olup.Li-ecli'lMuvazene Zamm
Olunan

***

143 (nuınru212 , 29b)
ma tahriri hitam bulan Gime Kasabası 'nm bu kerre icra kılınan tedkikat ve tadilat
e seksen sekiz senesine mahsuben istihsali lazım gelen tekalifin miktarını mübeyyen

Seksen Yedi Senesine Mahsuben Tadili Olunan
Tadil ve Tahriri Mucibince Ba-irade-i
Badet-tadil
Zammı
Tenzili
Seniyye Seksen Yedi Senesinde Tahsis
Terettüb Eden
Olunan Tekalif
Kuruş Para Kuruş Para Kuruş Para
Kuruş Para
191742
20
1
08
...
... 191741 12
27055
26160
00
...
895
20
20
...
211902

I

20

I

I

1

08
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144 (numru 124, 30a)
. . . le,
~' Mutasarrıflığı' na,
kelime tarafımdan konuya bütünlük sağlanması amacıyla konmuştur.
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Hasbe't-tadil Sırf
.
Noksanı Olup Li-ecli'lMuvazene Tenzil
Olunan
ıkarma
Bedel-i Askeri
Hasbe't-tadil Bedelat-ı
Askeriyyenin Sırf
Noksanı Olup Li-ecli'lMuvazene Tenzil
Olunan

I

(J

Efendim Hazretleri,
;ceziresi dahilinde kain Değirmenlik ve Dağ Kazaları Umur-ı Tahririyyesi'nde
em Komisyon Baş Katibi Behcet Efendi ile Vukuat Katibi Mustafa Efendi'nin tahsisi
şları derece-i kifayede olmadığından zikrolunan kazalar Vukuat Katibi refiki olup
,7en Hafız Efendimaaşı olan şehri iki yüz seksen beş kuruşun muma-ileyhima Behcet
~stafa Eferidi'nin maaş-ı kadimlerine zammıyla muma-ileyh Hafız Efendi'nin
'"'eden şehri dört yüz kuruş maaşla Mesariye ve diğer Mustafa Efendi'nin dahi kezalik
eden ol miktar maaşla Gilan Kazaları Vukuat Kitabetleri'ne tayini tensib kılındığı
la hazine ifa-yı muktezası hakkında varid olan fi 14 Ağustos sene [12]88 tarih ve
:,ir numru tahrirat-ı valaları tahrir nezaretine lede'l-havale refik-i muma-ileyh maaşı
eksen beş kuruş olup yalnız iki yüz beş kuruştan ibaret bulundığı gibi refik istihdamı
allince gösterilen lüzum ve ihtiyaca müstenid olduğu kayden tebeyyün eylediğine
unun lağvıyla maaşının taksimi suretine gidilmiş olsa ileride yani kurranın tahririnden
erin tekessür edeceği ve ol vakit yine refika lüzum görüneceği cihetle işbu maaşın
ine.zammı uyamayacağından refakat-i mezkureye münasib yeri .intihab olunmak orada
ve Gilan Nahiyeleri'ne seksen sekiz senesi Ağustos'u ibtidasından itibaren tayin
bildirilen 'muma-ileyhima Hafız ve Mustafa Efendilere tahririn muhassesat-ı
esinden olarak dörder yüz kuruştan şehri sekiz yüz kuruş maaş tahsisi tensib tahrir
· · le. Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nce kaydı tesviye edilmiş olmağın mezkur
an mahallince dahi ol vechile tesviye-i kaydıyla itası ve marru'l-beyan Dağ Kazası
Katibi refakatine diğeri tayin olunarak tarih-i memuriyyetiyle isim ve şöhretinin
i celileye inhası hususuna himmet buyurmaları siyakında şukka-i sena-veri terkimine
lındı.
ceb sene [12]89 ve fi 20 Eylül sene [12]88.

t.Sadık

***

145 (numru 166, 30a)
ufı:ıilirrıflığı' na,
Efendim Hazretleri,
Ceziresi Vukuat Katibi refiki Hafız Efendi'nin vuku-ı istifasına mebni maaş-ı mahsusu
· yüz seksen beş kuruştan iki yüz beş kuruşunun Komisyon Katibi Behcet ve seksen
F~un dahi Vukuat Katibi Mustafa Efendi'lerin maaşına zammı cevaben varid olan fi 23
w-ı Evvel sene [12]88 tarih ve yüz sekiz numrulu tahrirat-I valalarında iş'ar olunmuş ve
lt-i mezkurenin şehriye ol miktar maaş olduğu kayden tebeyyün eylemiş ise de
'~dema bildirildiği vechile memuriyyet-i tahririyye maaşatı fısk-ı vahid üzere terettüb ve
~ kılındığı cihetle maaş-ı mezburun efendi-i muma-ileyhima maaşlarına zammı kabil
·~._-acağına ve refakat-i mezkurenin lüzumı olmadığı beyan olunduğuna binaen emsali
maaş-ı mezkur kaydının bi't-terkin icabında tahsil olunmak üzere mevkuf tutulması
geleceğinin savb-ı valalarına tebellüğü tahrir nezaretiyle Mesarifat-ı Umumiyye
ebesi'nden yazılan der-kenarlarda gösterilmiş olmağla ol vechile ifa-yı muktezasıyla
ileyh Hafız Efendi'nin istifası tarihinin iş'ar ve inhasına himmet buyurmaları siyakında
-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
Ji'l-Kade sene [12]89 ve fi 23 Kanun-ı Evvel sene [12]88.
ü
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***

146 (numru 168, 30a)
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'(utasarrıflığı'na,
i!:Efendinı Hazretleri,
' bulunan topcı taburu ıçın bila havale verilen mebaliğin · miktarıyla 'id-ı şerif
"ietiyle daha akçe itası lüzumunı mutazammın varid olan 10 Teşrin-i Sani sene [12]88
~Jgraf-name-ivalaları üzerine asakir-i şahanenin zaruret ve müzayakadan muhafazası
~n olmasıyla lüzumu miktar akçenin tevfızen ifasıyla alınacak senedatın iş'ar-ı
" değin tevkifi cevaben savb-ı valalarına bildirilmiş idi. Bila havale Mal
'ndan akçe itası kaide-i meriyyeye tevafuk etmeyeceğine binaen ol babda taraf-ı
r-askeri ile cereyan eden muhabere cevabından müstefad olacağına göre asakir-i
mevcudunun tadil ve tesviyesine mebni bunlar için mukaddema verilen havaleden
ına lüzum görünüp 16 Kanun-ı Evvel sene [12]88 tarihinde ba tahrirat-ı sena-veri
, havale-namesi gönderilmiş olan yetmiş altı bin beş yüz seksen yedi buçuk kuruştan
d!irral-i muharrer verilecek tavizatın mahsubu lazım gelmiş olacağından ol vechile ifa-yı
ı hususuna himmet buyurulması için Varidat-ı Umumiyye Muhasebesi'nin ifadesi
rkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
1-Kadesene [12]89 ve fi 31 Kanun-ı Evvel sene [12]88.
~·/

***

147 (numru 165, 30b)
utasarrıflığı'na,
J Efendim Hazretleri,
lema Mağusa'ya nefy ve icla buyurulan babilerden Şeyh Ali Seyyah'ın bu kerre vuku
ipa mebni evvelce oraya gemiş olan zevcesi Fatum ile beş nefer evladına Bağdad'a
etmek üzere evvelce verilen harcırahı borclarına verip kendileri giriftar-I zaruret ve
>olduklarından bunlara yevmiye veyahut münasip miktar maaş tahsisi hakkında
an istida üzerine icra kılınan tahkikatda zikr olunan babilerin rüesasına dörder ve
Ierine jkişer buçuk kuruştan on üç nefere yevmi kırk dokuz kuruş verilmekde
ise' de meblağ-ı mezburdan akçe tefrik ve itası mümkün olamayacağından ve
ile evlatları merhamet-i seniyyeye muhtaç göründüklerinden bahisle bunlara dahi
misillü yevmiye veyahut maaş tahsisi ve ifası Kıbrıs Ceziresi İdare Meclisi'nin 2
-i Sani sene [12]88 tarih ve yüz dokuz numru ile murakkamen varid olan mazbatasında
iş'ar kılınmaktan naşi keyfıyyet Divan-ı Muhasebat'a ledel havale kayden alınan
at hükmünce cezire-i merkumeye nefy olunan babilerden on dört nefer rüesaya dörder
efer hademeye ikişer buçuk kuruş hesabıyla cezire-i mezkure mal sandığından altmış
ş yevmiye tahsis olunacağı gibi bunlardan muma-ileyh Ali Seyyah'ın vuku-ı vefatı
,le Bağdat'tan Mağusa'ya gelmiş olan altı nefer evlat ve iyali memleketlerine kadar
ltleriçin iki bin beş yüz kuruş harcırah verilmesi ve mecmu' yevmiyyenin hazine
ca on altı ne_fer üzerine altmış bir ve mahalli kaydında on üç nefer üzerine kırk dokuz
{ olarak mukayyed olması yani kayıt mahallinin on iki kuruş noksan görünmesi mezkur
i~rden dörder kuruş yevmiyeli üç neferinin muahharan vefatları vukuuyla yevmiyeleri
~e kayıtları terkin olunduğu halde buraya malumat verilmemiş olmasından neşet etmiş
&k olacağından ve böyle şeylerin vakt ü zamanıyla canib-i hazineye bildirilmesi icab-ı
;~attan bulunduğuna binaen badehu icabına bakılmak üzere bu babda mahallince
y<:at-ı lazıme icrasıyla mezkur on iki kuruşun kimlerden ve hangi tarihten itibaren mahlul
'~uğu ve hazineye malumat verilmemesinden neşet eylediği zahire çıkarılarak keyfiyyetin
de müteveffa-yı muma-ileyhin familyasına memleketlerine avdet etmek üzere harcırah
,lıniş iken avdet etmemeleri sebebinin ve bundan böyle memleketlerine avdet etmek
Jhut Kıbrıs'ta yerleşmek şıklarından hangisini ihtiyar eylemek istediklerinin katiyyen bi'tIn_'.'.

~-
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lpeyan ve iş'arı hususunun savb-ı alilerine lüzuın-ı izharı ifade olunmağla ifa-yı
'asıbabında emr irade Efendi'mindir .
..Kade sene [1]289 ve fi Kanun-ı Evvel sene [12]88.
ü

** *
148 (numru 166, 30b)

utasarrıflığı' na,
Efendim Hazretleri,
•.sakir-i Nizamiyye-i Şahane Hastahanesi'ne gönderilip tedavi ittirilen asakir-i
. haste-ganın seksen yedi senesinde mekulat masrafları olan bin dokuz yüz on altı
,iı paranın asakir-i zabtiyye ve bi-kes mahbusin mealce bahası olarak Kıbrıs
nin sene-i merkume muvazenesinde murakkam bulunan beş bin kuruştan tesviyesi
t-ı sena-veri cevaben bildirilmiş ise de sene-i merkuınede tesviye edilen mealce
ezkur beş bin kuruş bin altı yüz elli yedi kuruş tecavüz eylediğine mebni salifü'z-zikr
yüz küsur kuruşun tahrirat-ı mezkurede gösterildiği vechile tesviyesine mahall
,ıiığı beyanıyla bunun ve bir de seksen sekiz senesi muvazenesine mealce bahası
IB"dahil olan iki bin beş yüz kuruş Haziran gayesine değin ol yolda vukubulan sarfiyatla
ından sene gayetine kadar sarfı emr-i zaruri olan mealce behasının ve Mart'dan
ihayetine varınca müddetde asakir-i merkuıne ve bikes ahali haste-ganınınmekulat
olan altı yüz seksen yedi kuruş otuz paranın suret-i tesviyesi hakkında istifsar-ı reyi
zire-i mezkure meclisinden varid olan 27 Temmuz sene [12]88 tarih ve yetmiş
mazbata ile tekidi havi tevarüd eden 18 Teşrin-i Sani sene [12]88 minhu tarih ve yüz
umrulu tahrirat-ı valaları Divan-ı Muhasebat'a lede'l-havale suret-i iş'ara göre
i. mezkurenin sarfı görünen lüzum ve mecburiyet müstenid olacağı anlaşılup ma
makule mesarifat-ı vukuata tabi olmasından dolayı evvelce tahmin edilen mikdardan
eya ziyade zuhur eylemesi tabii idüğünden şu halde oraca mealce beha vesaire olarak
edi.senesinde sarf edilip bütce dahilinde tesviyesi mahalli olmayan ve seksen sekiz
ubat'ı nihayetine kadar vukubulacak sarfıyyattan muvazeneye dahil olan mebaliğe
fazla görünecek akçenin emval-i mahalliyeden ifa idilerek divan defterine idhal
üzere miktarının iş'arı lazım geleceği yazılan zeyl ile Mesarifat-ı Umuıniyye
ı:J:,esi'ndenmuhrec der-kenarda gösterilmiş olmağın ber-vech-i muharrer icra-yı icabı
a himmet buyurmaları siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı

el

-Kade sene [12]89 ve fi 26 Kanun-ı Evvel sene [12]88.
***
149 (numru 171, 30b)

utasarrıflığı' na,
·· Efendim Hazretleri,
ancağı'nın seksen dokuz senesi muvazenesiyle beraber bulunan pusulalar kuyud-ı
ile bi't-tatbik ol bahtla istiftah ve istitla' iktiza eden mevadı mutazammın Mesarifat-ı
"iyye Muhasebesi'nden terkim ve ita olunmuş olan pusula leffen tisyar kılınmış ve
Iiimuvazeneninilanına az bir zaman kaldığı der-kar ise de nakıs halde bütce çıkarılması
1% mültezime-i nısfı.yete muvafık olamayacağından mahalli kuyuduyla hazine kaydı
lde olan ilişiklerin az bir zaman içinde mehma-emken kat' ve faslıyla muvazene-i
~~enin sıhhatı üzerine ihracı ziyadesiyle arzu olunmakta bulunmuş olmasıyla mersul
ıx
mülahazat hanesinde muharrer ve meşruh olduğu üzere iktizalarının icrasıyla
mezkur pusulanın hali bırakılan hane-i mahsusuna izahen yazılarak evvel-be110
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150 (numru 167, 31a)

e,
ııfütasarrıflığı'na,
·· Efendim Hazretleri,
le liva ve kaza ve nahiyelerde hükümet-i mahalliye marifetiyle emaneten idaresi
elen varidat öşrüyle ve rüsumiyye-i mütenevvia ile ağnam resminin usul-ı mevzua
·. ca vukuat-ı umumiyyesiyle netayic-i müstahsilesini şamil hazine-i celileden
ecek defatir ve mezabitte varidat-ı mezkurenin mikdar-ı mesarifiyle hasılat-I
.inin sene-i sabıkaya nisbeti halinde görünecek fark ve mebatitin sebep ve menşei ve
· -I mezburenin istihsal olunan miktarıyla cetvellere sııret-i idhali ve hasbe'l-iktiza
ıbulundığı takdirde buun dahi sebeb-i tehiriyle çare tahsili maddelerinin bi'l-etraf
_ nesi icab ider iken ekser mahallerden vürud etmekte olan defatir ve mezabitin izahat-ı
~~yi şamil olamaması bir taraftan varidat-ı mezkurenin hazinece ruyet hesabını duçar-ı
I.tehir eylediği misillü diğer tarafdan dahi hakikat-i halin istilam ve iştiariçin bir çok
1ıar
beyhude izaa dikkate mecburiyyet vermekte olduğundan bade izin bu makule
~n idare olunan varidata dair gönderilecek defter ve mazbataların usul-ı meşruhaya
i]ksurette tanzim ve irsal olunmasının ve bunun üzerine vürud edecek defatir ve mezabit
rtıvafık-ı usul olduğu halde hazinece kabul olunamayup bi'z-zarure iade idileceğinden
·lınaslahat mesuliyyeti mahalleri mal memurlarına ait olacağının tamimen iş'arı Varidat
~iyye Muhasebesi'nin ha-müzekkere ifade kılınmış ve keyfiyyet vilayat-ı sairede
~ veiş'ar edilmiş olmağla Kıbrıs Ceziresi'nce dahi ber-vech-i muharrer ifa-yı muktezası
a himmet buyurmaları siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim.
·.ıKldesene [12]89 ve fi Kanun-ı Evvel sene [12]88.

***

I

151 (numru 160, 31a)
utasarrıflığı'na,
Efendim Hazretleri
e Midillü ve İstanköy ve Rodos ve Lefkoşa ve Tuzla kılalarında fazla olan neferatın
e Amasya ve Hanya ve Resmo ve Bozcaada ve Limni ve Trablusgarb kılalarına tevzi
simi· der-dest bulunmasından dolayı kıla-ı merkumede bulundurulacak asakir-i
~pin mevcud-ı halisi üzerine terettüb ve havale olunan mebaliğden başka lüzumu olan
ttaltı bin beş yüz seksen yedi buçuk kuruşun taraf-ı vala-yı ser-askeriden ha-tezkere
!tılan iş'ar üzerine Kıbrıs Ceziresi'nin seksen yedi senesi gayetine kadar sinin-i sabıka
· den itası bi't-tensib Varidat-ı Umumiyye Muhasebesi'nce muamele-i kalemiyyesi icra
im olunan havale-namesi leffen taraf-ı valalarına İsra kılınmış olduğundan meblağ-ı
· n canib-i ali-i sipeh-salareden vukubulacak tebligata tevfikan emval-i merkumeden
olunan mahalle itasıyla gönderilecek şehriyye varidat cetvellerinin havalat kısmına
kayıt ve...imlası ve cinsi malıyla havale-name tarih ve numrusunun dahi mülahazat
sebt ve terkimiyle alınacak senedatın yine mezkur cetvellerin yerine idhalen
ü
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et buyurmaları siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar
16 Kanun-ı Evvel sene [12]88.

***

152 (numru 60, cilt 13, 3 la)
-iMaliyye,
An Mal sene [12]87 Sinin-i sabıka

eksenyedi buçukkuruş)
· uıcib-i bala bin iki yüz seksen yedi ve senin-i sabıka emvali
'Şyüz seksen yedi buçuk kuruşun Sakız ve kıla-i sairede fazla
"".,., a vesair kılalara tevzi ve taksim olunacak topcu neferatının
\ri,~~tlarına mahsuben itasiçin havale-namedir.

s~

er yetmiş altı bin beş yüz seksen yedi buçuk kuruşun taraf-ı hazret-i set
iş'ar buyurulacak mahalle ba senedat ifasıyla hazine-i celile hesabına kayıt
için canib-i nezaret-i maliyyeden Kıbrıs Mutasarrıflığı'na işbu havale-name ita
anun-ı Evvel sene [1]288.

***

153 (numru 146, 31b)
>Kie,
'}1Mutasarrıflığı

'na,

(hame-i mezkurun muhasebe kalemince vürudu. Fi 21 Kanun-ı Sani sene [12J 88)
~tlü Efendim Hazretleri,
!tVilayeti Valisi devletlü Hasan Paşa Hazretleri'nin Kıbrıs Mutasarrıflığı hengamında
i-ı hakikatine mebni müceddeden bir takım memurlar tayin ve istihdam olunduğu. sırada
~i dahi seksen senesi Ağustos'undan itibaren şehri yüz elli kuruş maaş ile maa Lefke,
·''L'o Kazası'na Nüfus Mukayyidi tayin olunmuş ise de ol vakit makam-ı acizide yazılan
.t on beş ay mürurunda vusul bulduğu cihetle müddet-i mezkure zarfında istihkakı olan
iki yüz elli kuruşu alamadığından bahisle meblağ-ı mezburenin tarafına itası Mehmet
· tarafından ba-arzuhal istida olunmuş ve mukayyitlik-i mezkure sene-i merkume
su ibtidasından itibaren şehri yüz elli kuruş maaşla efendi-i muma-ileyhe tayin kılındığı
tebeyyün etmiş idüğünden badehu icabına bakılmak üzere efendi-i muma-ileyhe
et-i merkumede kaza-i mezkur mukayyitliğinde istihdam olunmuş mudur olunduğu
¢ maaşının adem-i itası ne sebebe mebnidir buralarının taraf-ı valalarından lüzum-ı
ıMesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nden yazılan der-kenarda gösterilmiş olmağla ol
e keyfiyyetin izahen iş'arı hususuna himmet buyurmaları siyakında rakime-i sena-veri
ine ibtidar kılındı Efendim.
Ramazan sene [1]289 ve fi 6 Teşrin-i Sani sene [1]288.
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iı emsalleri misillü tayinat itası istidasında bulundukları ve kendileri begayet

an ve ezher cihet lütfve merhamet-i seniyyeye şayan oldukları cihetle muhacirin-i

beherine yevmiye üçer yüz dirhem nan-ı aziz ita olunmakta idüğü beyanıyla bu
ezin bu kabilden olarak vürud edecekler haklarında ne vechile muamele
=t lazım geleceğinin iş' arı hakkında Kıbrıs Ceziresi İdare·Meclisi' nden tevarüd eden 3
ine [12]88 tarih ve seksen sekiz numrulu mazbata Divan-ı Muhasebat'a ha-havale icra
J~tedkikatlaBab-ı Ali ile cereyan eden muhabere cevab-ı samisinden müstefad olduğu
.,~ezkur Mağrib ve Avakir taraflarından Bingazi'ye gelip oradan kaht-ı münasebetle
~ı'na hicret eden yüz altı neferden ibaret yirmi sekiz familyanın Kıbrıs Ceziresi'nde
' 'an. iskanlarıyla haklarında sair muhacirin için cari olan usule tevfikan muamele
,,c hakkında 21 Rebiü'l-Ahir sene [12]88 tarihinde taraf-ı valalarıyla Aydın Vilayet-i
!i'ne ba-evamir-name-i sami icra-yı tebligat edildiği misillü Bingazi cihetinde
Jıan kalıt ve galladan naşi ahaleden ihtiyar-ı hicretle Kuşadası'na gedenlerden işe, güce
Jj,an ve pek bi-kudret bulunanlara seksen sekiz senesi Temmuz'u ibtidasından Şubat'ı
"ltıe kadar muvakkaten yevmi birer kuruş tahsis edildiği kayden tebeyyün edip şu halde
ınezkureye muahharan nakl ve hicret eden marru'l-beyan on nefer muhacirine
.kadar mahallince verilmiş olan ve bade-ma gerek bunlara ve gerek daha gelen olur
in muhtaclarına beher nefer için yevmi birer kuruşu tecavüz etmemek üzere verilecek
-I aziz esmanının kabul ve mahsubuyla o misillü ahiren gelenlerin dahi evvelkiler gibi
mahallerde müctemian iskanları ve haklarında muhacirin-i saire için cari olan usulun
nbagi ifası ve muhacirin-i merkume bir yere yerleştirilinceye kadar yevmiye birer
.t~cavüz etmemek üzere muvakkaten verilecek nan-ı aziz bedeli için seksen sekiz
ayetine değin sarf olunacak mebaliğin duyun defterine idhal olunmak üzere miktarının
ihazineye iş'ar buyurulması siyakında şukka-i sena-veri terkimine ibtidar olundu

~ye,eninbade
1

'I-Kade sene [12]89 ve fil Kanun-ı Sani sene [12]88.

***

155 (numru 175, 31b)

utasarrıflığı' na,
Efendim Hazretleri,
Ceziresi'nde sarf olunmak üzere lüzum-ı irsali 9 Kanun-ı Sani sene [12]88 tarihli
ame-i valalarında iş'ar olunan yirmi beş bin aded evrak-ı sahiha-i mütenevvia Kapu
,.arı Kadri Ağa marifetiyle bit-tadad tamam olduğunu mübeyyen yedinden sened-i
1~at
ahzıyla ittihadının bağlattırılıp Üzerleri ağa-yı muma-ileyh ile Evrak-ı Sahiha
,i< tarafından başka, başka temhir olunarak posta ve telgraf nezaret-i behiyyesi
ffiyle vapura tevdian ve alınan balyanos leffen savb-ı valalarına isra ve evrak-ı
···· enin behası olan yirmi bin kuruş zat-ı valalarıyla cezire-i mezkure muhasebecisi
müştereken zimmet kayıt ve imla kılınmış olmağla vüsulunde iktiza eden memhur
113

'

lt-tanzim canib-i hazineye irsaline himmet buyurmalari
' iye ibtidar kılındı Efendim.
un-ı Sani sene [12]88.
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***

156 (numru 176, 32a)
utasarrıflığı 'na,
Efendim Hazretleri,
_J rüsumunun emaneten idaresi maktuan ihalesinden nafi ve bu babdaki menafıin
dahi mahallerince hüsn-i idare yolunda ittihaz ve icra kılınan tedabir, ve mesaiye tabi
~irkaç seneden beri olunan tecarib-i fıiliyye ile sabit olduğundan rüsum-ı mezkurenin
dokuz senesine mahsuben her tarafca sevabık ve emasile müsabakat edecek suretle
fen hüsn-i idaresi zımnında şimdeden tedarikat-ı mukteziyyeye ibtidar olunması
·.~ telgrafla tamimen bildirilmiş idi. Nüzud-ı valalarında muhtac-ı izah olmadığı üzere
·~e şu suretin tevcih ve ihtiyarı yalnız rüsum-ı mezkure hasılatının tezyid miktarına
l§ır olmayup saye-i madelet-vaye-i cenab-ı padişahide ahalinin bir takım tama-karan
'"1'-·in teaddiyyatından kurtarılmasıyla beraber anların kazandıkları kar ve ticaretin dahi
,,,.~- hazine-i devlete alınması ve bir de rüsum-ı mezkure hasılatı müstakrizat-ı hariciyye
fğı· olduğunun hasılat-ı mezkurenin de vakt
zamanıyla ele girmesi mekasıdından
,r:._olarak işbu mekasidin husuli dahi emr
idare için erbab-ı vukuf ve malumattan
em ye müstakim memurlar tayiniyle beraber talimat-ı mahsusası dairesinde icra-yı
,f ettirilmesine hükümet-i mahalliyye canibinden aleddevam nezaret ve bir de emr-i
ikdam ve himmet buyurulmasına vabestedir gerçe her nev emval-i devletin vakt ü
la istihsal ve intifası hazine-i celilenin birinci derecede intizar eylediği muamelattan
işbu ağnam rüsumunu ashab-ı hayvanat ol bahada furuht eyledikleri yapağı ve kuzu
yla tediye ve ifa edegeldikleri cihetle rüsum-ı mezkur bir iki ay içinde tahsil ve istifa
mümkün olup tahsilata ihtimam olunmayıp da ashab-ı ağnam ellerine geçen yapağı
ıı esmanını diğer mahalle sarf edecek olurlar ise ol halde emr-i tahsilat duçar-ı
at olacağından ve · bu sebeple müstakrizatın taksit zamanına mikdar-ı kafi akçe
ilemeyerek hazinece taksit akçesinin diğer istikraz ile tesviyesine mecburiyyet hasıl
yüzden bir çok müşkilat ve hasarat tehaddüs edeceğinden bunun nihayet Nisan içinde
,Aktarı tahsil ve tesyil edilerek Haziran içinde de arkası alınması pek mühim ve muktezi
,den hazine-i celilenin müşkilat işlerden muhafazası zımnında bu işin şimdeden nazar-ı
~iyyete alınarak mevsim-i tadad duhulünde ana göre tedabir-i mukteziyye icrası
~t-i behiyyelerine tevdi ve havale olunur Efendim.
'L.~-i Zi'l-Hicce sene [12]89 ve fi 18 Kanun- ı Sani sene [12]88.
ü

{tı
l;

ü

ü

***

157 (numru 170, .32a)
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I

tMutasarrıflığı'na,
iı,ü Efendim Hazretleri,
!1Kalesi'nde bulunan topcı asakir-i şahanenin tahsisatiçin
:;i!:.:'.:·.

muhavvel olan
mebaliğin
'
'

Jrkifayeti cihetle yüz otuz üç bin kuruşun daha havalesi taraf-ı ali-i hazret-i serf¢n ha-tezkere iş'ar buyurulması üzerine meblağ-ı mezburun Kıbrıs Ceziresi'nin gayr-ı
)ıam seksen sekiz senesi emvalinden itası bi't-tensib Varidat-ı Umumiyye
l~besi'nce muamele-i kaydiyyesi icra ve tanzim olunan havale-namesi leffen taraf-ı
~rıa isra kılınmış olmağm meblağ-ı mezburun emval-i merkumeden olarak ba-sened
I.gönderilecek şehriye varidat cetvellerinin havalat kısmına medfuat kayıt ve imla ve
jalıyla havale-name tarih ve numrusunun dahi mülahazat-hanelerine sebt ve terkimiyle
Jk senedatın yine mezkur cetvellere idhalen canib-i hazineye irsali hususuna himmet
İhaları siyakında şukka-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim.
ji'I-Kade
sene [12]89 ve fi 3 Kanıın-ı Sani sene [12]88.
,,,.

***

158 (numru 76, cilt 13, 32a)
"İtname-iHazine-i Celile-i Maliyye,
133000 kuruş_

~t<

l,_vüz otu üç bin kuruş)
l::ınutasarrıflığı'nınher mucib-i bala bin iki yüz seksen sekiz senesi emvali tahsilatından
ruz üç bin kuruşun Sakız Kalesi'nde bulunan topcu asakir-i şahanenin sene-i merkume
t":ına ilavesi lazım gelen mebaliğe mahsuben itasiçin havale-namedir.
ıın-ı Evvel sene [12]88.
'.\f'
0

Varidat-ı Umumiyye
muharrer yüz otuz üç bin kuruşun taraf-ı hazret-i ser-askeriden iş'ar buyurulacak
ba-senedat ifasıyla hazine-i celile hesabına kady olunması için canib-i nezaret-i
'den Kıbrıs Mutasarrıflığı'na işbu havale-name ita olundu;
anıın-ı Evvel sene [12]88.

***

159 (numru 172, 32b)
e,
utasarrıflığı' na,
Efendim Hazretleri,
Ceziresi'nin elli yedi senesi emvali tahsilatından olarak irad ve masraf vechile teslim-i
/kılınan mebaliğin terkim ettirilen bir kıta zimmet pusulası leffen savb-ı valalarına
~plmiş olmağın beyan-ı hali siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı
ü

ı'•

ı.-ı.""auv

sene [12]89 ve fi 11 Kanun-ı Sani sene [12]88.

115

{r1

** *
160 (numru 177, 32b)

Mutasarrıflığı'na,
ü Efendim Hazretleri,
Evrak-ı Sahiha memurı Hüseyin Efendi'nin zuhur eden yetmiş bin kuruş zimmetinin
-ı mevcudesi hükumet marifetiyle furuht olunarak kapatılması ve şayed açık kalır ise
· den tazmin kılınması kefil Mustafa Nazif imzasıyla varid olan 15 Kanun-ı Sani sene
tarihli telgraf-namede beyan ve iddia olunmuş ve husus-ı mezkura dair hazinece bir
'%(malumatolmayup fakat muma-ileyh Hüseyin Efendi'nin sahihan ol miktar zimmeti olup
iye ve ifaya kafi emlakı var ise usul ve nizamına tevfikan hemen furuht olunarak
zimmetine kifayet etmediği halde üst tarafının ve şayet emlakı yoğise zimmet-i
e tamamının kefilinden tahsili lazım gelerek zikr olunan telgraf-namenin sureti leffen
i valalarına tisyar kılınmış olmağla ol vechile iktizasının icrasıyla kefilinin serian canib-i
:ye iş'arı hususuna himmet buyurmaları siyakında nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı
İ!Zi'l-Hicce sene [12]89 ve fi 20 Kanun-ı Sani sene [12]88.

'" a Nazif imzasıyla varid olan 15 Kanun-ı Sani sene [12]88 tarihli telgraf-namenin
m.-,dir. Kıbrıs Evrak-ı Sahiha Memuru Hüseyin Efendi'nin zuhur eden yetmiş bin kuruş
etine karşılık emlaki vardır. Hükümet marifetiyle furuht olunup zimmetinin kapatılması
açık kalur ise iki kefili vardır verilecek tazminat tarafımızdan verilip serian ferman.

***
161 (numru ...

213

, 32b)

Mutasarrıflığı' na,
tlü.Efendim Hazretleri,
Lefke, Omurfo Kazası Nüfus Mukayyidliği'ne seksen senesi Ağustos'u ibtidasından
ıı,:;;--n şehri yüz elli kuruş maaşla tayin olunan Mehmet Eferıdi'nin itasını istida eylediği on
1aylık iki bin iki yüz elli kuruş hakikaten istihkakı olup on beş mah müddet istihdamında
· ine bir akçe verilmediği ve bunun şimdiye kadar adem-i itası mücerred tesyir-i
iyyeden neşet eylediği beyanıyla icra-yı icabı cevaben 18 Kanun-ı Evvel sene [12]88
ve yüz on dokuz numrulu tahrirat-ı valalarında iş'ar olunmuş ve muma-ileyhin müddet-i
ede istihkakı olan iki bin iki yüz elli kuruşun senin-i sabıka emvali bekayası
:tından tesviye ve ifasıyla bu makule geri senelerden kalan duyun tevfikan cetvel-i
ifata idhal ve imlası lazım geleceği Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nden yazılan
enarda gösterilmiş olmağın ber-vech-i muharrer ifa-yı muktezası hususuna himmet
aları siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
,.,, Zi'l-Kade sene [12]89 ve fi 11 Kanun-ı Sani sene [12]88.

***
162 (nurnru 189, 33a)

s Mutasarrıflığı'na,
defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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Efendim Hazretleri,
, iyye ve bahriyye hazineleriyle tophane-i amire muhassesatından senedatı vürudunda
~~i icra edilmek üzere matbu havale-name verilmeyerek ha-tahrirat ve telgraf sarf ve
;şına mezuniyyet verilmekte olan kura kararı neferatı yevmiye ve harcırahlarıyla
lürlarının varid ve humayun ve Kıla' -ı Hakaniyye Müfettişleri ve Depo Memurlarının
.ıları ve mezkur müfettişler harcırahı ve talim için celb ve cem olunacak redif ve asakir-i
,itiyye mesarifı ve Ii eclit-techiz bir kal'adan diğer kalaya diye lüzum olarak Dersaadet'e
~dilen top nakliyyesi ve emsali mesarifat için mahallerince sarf kılınan mebaliğin miktarı
~e cetvellerinde esbab-ı mücbire hanesine idhal ve senedatının bila tehir irsal kılınması

Ii vaki

iktizasından olduğu halde mezuniyyet-i mesbutaya mahallerince havale-i
t~e nazarıyla bakılarak bu yolda vukubulan sarfıyyat mersul cetvellerin ikinci kısın
· tı meyabına terkim ve imla edilmekte olduğu gibi mezkur kura ve kararı neferatı
ifine dair memuru yedinden alınan senedatta münderic mebaliğirı dahi nizamiyye ve
e · dairelerine ait olduğu dere ve tasrih edilmemek hasebiyle hazinece hangi daireye
at olunsa devair-i merkumece yekdiğere ait olduğu beyanıyla kabul edilmemekte
.,,--dan ve bu haller beyhude muhaberatla teşebbüsatı mucib ola geldiğinden bade izin
i rnerkume hesabına olarak havale-name-i resmi haricinden olarak yalnız mezuniyyete
Ip.edenifa olunan mesarifatın cedavil-i mersulede esbab-ı mücbire-hanelerine terkim ve
la beraber bunlar için alınacak senedatta mensub olduğu daire ismi tasrih olunmadıkca
lunmaması ve bir de esbab-ı mücbire üzerine mahallerince ne miktar akçe sarf olunur
~i mesarifatın miktarını mübeyyen pusulasının senedatıyla beraber bila tehircanib-i
e irsali hususunun tamimen tebliği Varidat-ı Umumiyye Muhasebesi'nden ha
ere ifade olunmuş ve keyfiyyet vilayat-ı saireye bildirilmiş olmağla Kıbrıs
,cf'nce dahi ol vechile icra-yı icabı hususuna himmet buyurmaları siyakında nemika-i
leri .terkimine ibtidar kılındı Efendim.
"i,'1-Hicce sene [12]89 ve fi 25 Kanun-ı Sani sene [12]88.

tt..

ti'

***

163 (nurnru 149, 33a)
utasarrıflığı' na,
" Efendim Hazretleri,
ancağı'rımseksen sekiz senesi muvazenesine mefruşat mesarifi olarak iki bin beş yüz
al olunmuş ise de bundan gayr-ı ez sarf cüz'i bir şey kaldığından ve meclis-i deavi
mefruşat ve sandalyeleri pek eskimiş olduğundan bahisle bin kuruşun daha. sarfına
itası 9 Teşrin-i Evvel sene [12]88 tarih ve doksan üç numru ile murakkamen varid
5yyet
iJ:ırirat-ı valalarında inha ve iş'ar olunmaktan naşi keyfıyyet Divan-ı Muhasebata Iede'Iusul-ı müttehaze icabınca bütce haricinde akçe sarf ve itası taht-ı memnuiyyette
la tervic-i iş'ar kabil olmayacağından ve senedinin hitamına bir şey kalmadığından
rneclis-i deavi odasının mefruşatı sene-i atiyede icabına göre tamir ve tecdid
:k üzere şimdilik oluruyla idare olunarak tertibinden fazla masraf vukua getirilmemesi
un savb-ı valalannatebliği ifade kılınmış olmağla ol babda irade Efendi'mindir.
al sene [12]89 ve fi 23 Teşrin-i Sani sene [12]88.

***

164 (numru 185, 33b)
Efendim Hazretleri,
117

iJ

ksen yedi senesi şubat cetvelinde Binbaşı Yusuf Ağa
mahsuben ita olunduğu murakkam olan doksan kuruş ile
tvelinde asar-ı atika vapur navlı havalesi namıyla dahil
ur etmemiş ve bu cihetle mezkur cetvellerin hazinece
zikr olunan senedatının serian canib-i hazineye irsali
Muhasebesi 'nden ha-müzekkere ifade olunmuş olmağla
· hususuna himmet buyurmaları siyakında nemika-i sena-

***
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.esi Kanun-ı .Sani' sinin ibtiuasınc\a vefat eJ\euiğ,i 'oeJamy\a mü.teveıfa-')11
en münhal olan şehri elli beş kuruş maaşın karşılık ittihazıyla merkum odacıların
dimlerine nısfiyet üzere zamm-ı cüz'iyye-i mezkur idare meclisinden varid olan fi
-ı Sani sene [12]88 tarih ve yüz otuz sekiz numrulu mazbatada iş'ar ve müteveffa-yı
feyhin yedinde bulunan iki kıta berat-ı şerif tisyar olunmuş ve muhtacin maaşları
1&a
biri yirmi beş ve diğeri otuz kuruşla ceman müteveffa-yı muma-ileyhin hazine-i
· emvalinden ba-kayd-ı hayat şehri ol miktar maaşı bulunduğu kayden tebeyyün etmiş
abıılünü ve mahkeme hasılatından mahsus olup emval-i mahalliyyeden verilen bu
aaşların mahlulatı evlad u iyaline bile verilmeyüp hazine-mantle edilmiş muktezası
niy,,yeden bulunduğu cihetle bunun karşılık ittihazı kabil olamayacağından mezkur
untarih-i mezkurdan itibaren hazinece kaydı terkin kılındığı Mesarifat-ı Umumiyye
esi'nden mahrec der-kenarda gösterilmiş olmağla odacılar maaşlarına memuriyyet
dan diğer münasib bir karşılık bulunduğu takdirde keyfiyyetin iş'arı hususuna
uyurmalan siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
1.;Hicce sene [12]89 ve fi Şubat sene [12]88.

***

16 6 (numru ... 214 , 33b)

· lutasamflığı' na,
Efendim Hazretleri,
ziresi'nde kain Mağusa Kazası Kaymakamı İsmail Ağa'nın azliyle yerine seksen
esi Kanun-ı Evvel'irtin onundan itibaren tayin kılınan Galib Bey'in icra-yı asalet-i
,veti vukubulan iş'ar-ı valaları üzerine bi't-tensib keyfiyyet taraf-ı valalarına
ijği beyan-ı alisiyle hazinece ifa-yı muktezası şeref-varid olan tezkere-i samiyyede emr
ttıyurulmuş ve kaza-i mezkur kaymakamlığının şehri bin beş yüz kuruş maaşı olduğu
~tebeyyün ederek muma-ileyh Galib Bey'e tarih-i merkumdan itibaren verilmek üzere
· miktar maaş bi't-tahsis Mesarif-i Umumiyye Muhasebesi'nce muamele-i kaydiyyesi
r
ış olmağın maaş-ı mezkurun ol vechile itasıyla mir-i muma-ileyhin mahallince
~faleti bi-l-icra alınacak senedin merkez livada hıfzıyla kefili isim ve şöhretinin canib-i

defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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I

. e iş'arı hususuna himmet buyurmaları siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar
fEfendim.
ti'l-Hicce sene [12]89 ve fi 15 Şubat sene [12]88.

***

167 (numru 184, 34a)
c.i.i Efendim Hazretleri,
f;Ceziresi dahilinde kain Lefkoşa mütemekkinelerinden Rukiyye ve Emetullah nam
rirı
.• n alile
ve .... giriftar sefalet ve perişanı ile sokaklarda gezip muhtac-ı sadaka-i
~h· . . ...
.
fj( oldukları beyanıyla saika ve kisvelerinde medar olm~ üzere beheriyye Mal
ı(ndan ikişer kuruş tahsis ve itası hakkında cezire-i merkume idare Meclisi'nden varid
;;ıl Kanun-ı Sani sene [12]88 tarihli ve yüz otuz yedi numrulu mazbata Divan-ı
}:ebat'a lede'l-havale suret-i iş'ara nazaran mezburetanın kemal-i fakr ve zaruretleri
· uhtac-ı merhamet-i seniyye oldukları anlaşılmış ise de bu makulelere yevmiye tahsisi
-ı usul olmayıp ma-mafih bunların mümkün mertebe terfiye ve iktidarları şayan-ı şan
ılunmuş olduğundan cezirece muhtacin muhassesatından mahlul vukuunda bunlara
iktar maaş tahsisi kararlaştırılarak.icabına bakılmak üzere keyfiyyetin canib-i hazinece
ususunun savb-ı valalarına tebliği divan-ı mezkurdan ifade olmağın icra-yı icabı
a şukka terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
i'l-Hicce sene [12]89 ve fi 8 Şubat sene [1]288.

***

168 (numr ... 215 , 34b)
eziresi'nde Sarf Olunmak Üzere Taleb Olunan Evrak-ı Sahiha'nın Miktarı216
Numnı I

Mülazahat

I
I

Evrak-ı
Nisbiyyedeıi

Taahhild ve Kefalet Sene

••• I

15

I

... I

15
15
15

I
I
I

12

I

8

I

4

I

5
6
7

I
I
I

ıo

I

11

Yekün
Mazbata Varaka-I

100

20

2000

1

1

15

21

100
100
50
50
50

25
30
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45
50

2000
2000
2000
2000
2000

1
I
I
I
I

1
I
1
1
I
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15
15
15
15

22
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25
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2000

I

1

15

100

10

500
500
500
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250
250
250
100
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I
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2
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13
13

I
I
I
I
1
200

1
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~
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I
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I
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defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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yedi bin üç yüz yirmi beş adet. Fi 5 şubat sene [l 2] 88.)
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169 (numru ...

34b)

lEfendirh Hazretleri,
lıeziresi'nde sarf olunmak üzere lüzum-ı irsali tevarüd eden fi 14 Kanun-ı Sani sene
:::-ih ve yüz otuz dört numrulu tahrirat-ı behiyyeleriyle beraber bulunan pusulada iş'ar
J:altmış yedi bin üç yüz yirmi iadet evrak-ı sahiha-i mütenevvia Kapu Çukadarı
idirAğa marifetiyle bit-tadad tamam olduğunu mübeyyen yedinden sened-i muvakkat
fıyirmi yedi denk bağlattırılıp üzerleri ağa-yı muma-ileyh ile Evrak-ı Sahiha İdaresi
~n başka, başka temhir edilerek Posta Telgraf Nezareti marifetiyle vapura tevdian ve
~lan doksan yedi bin iki yüz on iki buçuk kuruş zat-ı valalarıyla izzetlü Muhasebeci
.tezimmet kaydıyla alınan beyanı ve terkim olunan pusula leffen isra kılınmış olmağla
i~e lazım gelen memhur makbuz sened-i asliyyenin muhasebeci-i muma-ileyh ile
Jken bi't-tanzim canib-i hazineye sürat-i irsaline himmet buyurmaları siyakında
i11.emika-isena-veriye ibtidar kılındı.
_}iJ-Hicce sene [12]89 ve fi 3 Şubat sene [12]88.
-::ır

***

170 (numru 194, 35a)

S4utasarrıflığı'na,
·~·• Efendim Hazretleri,
~eziresi Litoğrafya Memuru Mehmet Efendi'nin gayr-ı ez tenzilat muhassas olan üç
,!:beş kuruş maaşıyla emr-i idarede duçar-ı zaruret olduğundan ve kendisinin istifası
lcfa yerine tayin olunacak memurun bi'z-zarure Dersaadet'te celbine ve evsalde ziyade
n
sisine lüzum görüneceğinden bahisle maaş-ı mezburun beş yüz kuruş iblağı hususu fi
-ı Sani sene [12]88 tarih ve yüz otuz altı numru ile murakkamen varid olan tahrirat-ı
da iş'ar olunmaktan naşi keyfiyyet Divan-ı Muhasebat'a lede'l-havale usul-ı
.feÔ~ icabınca açıkdan maaş zamm ve tahsisi kabil olamayacağından muma-ileyh
. . maaşıyla hizmet etmeyecek ve yerine oraca ahir-i mütenasi bulunamayacak ve olur
:~ı-i muvazene olan tahsisat-ı mahalliyye dahilinde münasip bir karşılık bulunduk da
J'bakılmak üzere keyfiyyetin iş'arı hususunun savb-ı saadetlerine lüzum izbarı divan-ı
:J.,!; 1dan ifade kılınmağın ol babda emr irade Efendi'mindir.
Juharrem sene [12]90 ve fi 25 Şubat sene [12]88.
ü

~;:;

***

171 (numru 190, 35a)

~le,
!lMutasarrıflığı'na,
liü Efendim Hazretleri
,f~a'da kain tersanede olan mücrimin ile Zabtiyye Nezareti için mevsim-i şitada ber
Itınizam sarfı lazım gelen kömürün tedarik vemübayaası zımnında Tabur Ağalığı'ndan
i'ir vukubulan ifade üzerine iki bin kuruş verilmiş ise de mahbusin-i merkumenin
(ulan mesarifatı seksen sekiz senesi tertibatını tecavüz ettiğinden bahisle icra-yı icabı
.~da varid oları fi 14 Kanun-ı Sani sene [12]88 tarih ve yüz otuz üç numrulu tahrirat-ı
.~ı Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'ne lede'l-havale meblağ-ı mezburun sarf-ı lüzum
iµıal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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-iez muvazene taviz suretiyle verildiği dahi suret-i iş'ardan
~<:,e\d:z. <:,ene<:,\ emva\ine d.ak\ll\\llma1w senic-i atik.a emvali
,;-c~~\..'o.. ~'-"- ~'s:;.~~'s:;."'t ~~~~~~'o.
~~~~~~

ı.~me-"\

'l.~~~·'\..ı::..~~~

\.'s:;.'ı."-~'o..~ ı;:,.'s:;.~~-\. ~'s:;.~'o.."'t\.Th\?..

'-\..ı::.."'t'o..~'\..~~~~~"o..~~~,~~~~~~'\..

'2.e"'C\.<o.-'le'\\'ge Wı\.\.~'?ü.~~\."'C\.~\..

:fü sene l\129() vefı \% ~\lbat sene l\21%%

***

172 (nuru 192, 35a)
utasarrıflığı' na,
,.· . Efendim Hazretleri,
''.ı:ıdır olan irade-i seniyye-i cenab-ı padişahi icabınca geçenlerde bi'l-unmm lağv olunan
ji Hakani Müdürlükler'iyle kalemlerinin yerlerine her sancağında biner kuruş maaşla
İpu memuru ve biri beş yüz ve diğeri iki yüz elli kuruş aylıkla ikişer maiyyet katibi
~lunmuşve mesarif-i devriye ve kırtasiye ile saire taraflarından tesviye olunmak üzere
\Iara hasılattan yüzde iki ve kaza katiplerine kırkar para katibiyyeden ma-ada yüzde üç
a için sancaklara gönderilen memurlara kezalik her bir masrafları tarafından tesviye
şartıyla gayr-ı ez varaka beha ve katibiyye küsur . hasılattan ve mahlulat ve
an yüzde beş ve katiplerine yüzde on kuruş verilmesi karar..gir olmuş idi. Bina-berin
en cezire-i merkum.ede müstahdem Defter-i Hakani müdür ve ketebesi maaşlarının
n hazinece kayıtları terkin olunduğundan dahil-i cezirede istihdam olunacak tapu
.yla maiyyet katiplerine mahallince tarih-i istihdamlarından itibaren ita ve bar-gir
kırtas vesaire mesarifi taraflarından ifa edilmek üzere hasılat-ı mezkureden gayr-ı ez
eş diğer ceman şehri bin altı yüz altmış kuruş maaşla tahsisi iktiza ederek hazinece
e muamele-i lazıme ifa ve İcab eden mahallere tebligat-ı mukteziyye icra kılınmış
ber\Jnucib-i irade-i seniyye iktiza-yı halin ifa ve ilga olunan memurin-i kadimenin
,ic'e terkin kayıtları tarihinin canib-i hazineye iş'ar ve inhasıyla beraber tarih-i
"':dan sonra verilecek maaşat ve aidat ve mesarifatiçin hazineye gönderilen . masraf
ı;rine bir şey konulmayıp bunların ber minval-i meşruh hasılat-ı vakıadan tesviyesiyle
lhane Nezaret-i Celilesi'ne gönderilecek hasılat-ı safı.yenin dahi varidat cetvellerine
~¢1 masraf vechile idhal ve imlası hususuna himmet buyurmaları siyakında terkim-i
sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
Juharrem sene [12]90 ve fi 20 Şubat sene [12]89.

;-i

***

(i'.'.'

173 (numru 196, 35b)

';le
i'' '
t;;Mutasarrıflığı'na,
"ilil Efendim Hazretleri,
i~ilayetlerden vürud etmekte olan Şehriyye Tahsilat İcmalleri'nde beytülmal hasılatı
frııurakkam bulunan mebaliğ kimlerin terekeleri esmanı olduğu ve hazineye ait resminin
:~ı edilip edilmediği, gösterilmediği gibi Kassam Defterleri dahi icmallerle beraber
~ilmemekte ve yave olarak furuht olunan hayvanatın da ecnasıyla tarih-i furuhtu tasrih
fan edilmemekte olduğundan muamelatca müşkilat çekildiği ve bir istida vukuunda
~mahallerindenistilam ve istisa ile beyhude iştigal olduğu cihetle bade izin buna mahal
' · ak üzere beytülmal ve yave hayvanatı hasılatının gönderilecek icmaller zahrına ne
~,·'"'u""'nı ve ilavesi lazım geleceğini mübeyyen numune olarak tanzim ettirilen varakanın
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letlü Efendim Hazretleri,
vala-yı hazret-i ser-askeriden ha-tezkere iş'ar buyurulduğu vechile Girne'de inşa
0.~f-1
tnacak koğuşun mesarif-i keşfiyyesi bulunan iki bin üç yüz altmış kuruşun Kıbrıs
~Jresi'nin seksen yedi senesi gayetine değin sinin-i sabıka emvalinden havaleten itası bi't
~ib Varidat-ı Umumiyye Muhasebesi'nce muamele-i mukteziyyesi icra ve tanzim olunan
!~le-namesi leffen savb-ı valalarına İsra kılınmış olmağla meblağ-I mezburun cezire-i
}kume emvalinden ol vechile itasıyla gönderilecek Şehriyye Varidat Cetvelleri'nin havalat
iıı.na medfuat kayıt ve imlası ve cins malıyla havale-name tarih ve numrusunun mülahazat
~lerine sebt ve terkimiyle alınacak makbuz senedatının yine mezkur cetvellere merbuten
· e-i celileye irsali hususuna himmet buyurmaları siyakında rakime-i sena-veri terkimin
kılındı Efendim.
Şevval sene [12]89 ve fi 16 Kanun-ı Evvel sene [12]88.
yyid Mehmet Sadık

***

177 (numru 197, 36b)
Mutasarrıflığı' na,
. Jlü Efendim Hazretleri,
tOrdu-yı Humayun'una mensub kıla-ı hakaniyye Topcu Alayı'ndan Kıbrıs'ta bulunan
('¢i ve Sekizinci Taburların idaresiçin haric ez havale ceste, ceste verilen iki yüz altmış
lasakir-i merkume tarafından bu defa talep olunan yüz bin kuruş ki ceman üç yüz altmış
şun nizamiyye hazinesinin seksen sekiz senesi tahsisatiçin Suriye Vilayeti'nden
mebaliğden bi't-tenkis Kıbrıs Ceziresi emvalinden havaleten itası makam-ı vala-yı
7vel
{#i ser-askeriden ve taraf-ı valalarından vukubulan iş'ar üzerine bi't-tensib Varidat-I
'~yye Muhasebesi'nce muamele-i kayyumesi icra ve tanzim ettirilen havale-namesi
j\dsra kılınmış olmağla zikr olunan üç yüz altmış bin kuruşun cezire-i merkumenin
'yedi senesi gayetine değin sinin-i sabıka emvalinden ifasıyla gönderilecek şehriyye
lcetvellerinin havalat kısmına medfuat kayıt ve imlası ve cins malıyla havale-name
I~ nunırusunun dahi. mülahazat-hanelerine sebt ve terkimi ve alınacak senedatının yine
~'tcet\iellere raht ile canib-i hazineye irsali hususuna himmet buyurmaları siyakında
rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim.
iuharrem sene [12]90 ve fi 28 Şubat sene [12]88.

***

178 (numru 124, cilt, 13, 36b)
ame-i Hazine-i Celile-i Maliyye,
360000 Kuru§_

an Mal sene [12]87 ve Sinin-i Sabıka

bin altmış bin kuruştur)
utasamflığr'nın her mucib-i bala bin iki yüz seksen yedi ve senin-i sabıka emvali
F
id.an üç yüz altmış bin kuruşun Hassa-i Ordu-yı Humayun'a mensub kıla' -ı hakaniyye
~c1yı'ndan Kıbrıs cihetinde bulunan taburlar için lüzum görünen mebaliğe mahsuben
·uıvale-namedir.
r,at sene [12]88.
Evrak-ı Umumiyye
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uharrer üç yüz altmış bin kuruşun taraf-ı hazret-i ser-askeriden iş'ar buyurulacak
ba-senedat ifasıyla hazine-i celile hesabına kayıt olunması için canib-i nezaret-i
n Kıbrıs Mutasarrıflığı'na işbu havale-name ita olundu.
at sene [12]88.

***

179 (numru 180, 36b)
utasarrıflığı'na,
Efendim Hazretleri,
ası Kaymakamı Galib Bey'in vuku-ı istifasına mebni yerine seksen sekiz senesi
'Evvel'Inin on sekizinden itibaren Kıbrıs hanedanından Mehmet Bahaeddin Bey'in
ubulan iş'ar-ı valaları üzerine bi't-tensib keyfiyyet savb-ı saadetlerine bildirilmiş
eyan-ı alisiyle hazinece ifa-yı muktezası ba-tezkere-i samiye emr iş'ar buyurulmuş
J-imezkur kaymakamlığının şehri bin beş yüz yetmiş kuruş maaşı olduğu kayden
,:.:L ederek muma-ileyh Bahaeddin Bey'e tarih-i merkumdan itibaren şehri ol miktar
sisiyle Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi'nce kaydı tesviye edilmiş olmağla
nee dahi tesviye-i kaydıyla ol vechile itası ve muma-ileyhin mahallince emr-i kefaleti
¥: almacak senedin oraca hıfzıyla kefili isim ve şöhretlerinin canib-i hazineye iş'ar ve
ısusuna himmet buyurmaları siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı
ü

?1-Hiccesene [12]89 ve fi 1 Şubat sene [12]88

***

"\/

180 (numru 191, 37a)

.üfisarrıflığı' na,
Efendim Hazretleri,
\ı'ala-yıhazret-i ser-askeriden ha-tezkere iş'ar buyurulduğu vechile Lefkoşa Kışlası'nın
'iii:""im olan nerd-hanlarının icra-yı tamiri zımnında mesarif-i keşfiyyesi olan iki bin yirmi
i11-şun Altıncı Ordu-yı Humayun için tertib ve tahsis kılınan mebaliğden tefrik edilen
~ıı kuruştan mahsubu icra olunmak üzere Kıbrıs Ceziresi'nin gayr-ı ez ağnam seksen
nesi emvalinden ifası bi't-tensib Varidat-ı Umumiyye Muhasebesi'nce muamele-i
,iyyesi icra ve tanzim olunan bir kıta havale-namesi leffen isra kılınmış olmağın
,:~-ı mezkurun ol vechile itasıyla gönderilecek şehriyye varidat cetvellerinin havalat
~a medfuat kayıt ve . imlası ve cins malıyla havale-name • tarih ve numrusunun dahi
~at-hanelerine sebt ve terkimiyle alınacak senedatının dahi mezkur cetvellerden yerine
canib-i hazineye tisyarı hususuna himmet buyurmaları siyakında nemika-i sena-veri
-;,~ne ibtidar kılındı Efendim.
uharrem sene [12]90 ve fi 19 Şubat sene [12]88.

in

:yyidMehmet Rüştü

***

181 (numru 103, cilt 13, 37a)
e-name-i Hazine-i Celile-i Maliyye,
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2025 kuruş

yirmi bin yirmi beş kuruştur)
Mutasarrıflığı'nın ber mucib-i bala bin iki yüz seksen sekiz senesi emvali tahsilatından
,/ yirmi beş kuruşun Lefkoşa Kışlası'nın münhedim olan nerd-hanlarının icra-yı
pnatı zımnında mesarifat-ı keşfiyyesine mahsuben itasıçin havale-namedir.
1Şubat
sene 12[88.
i Muhasebe-i Umumiyye
muharrer iki bin yirmi beş kuruşun taraf-ı hazret-i ser-askeriden iş'ar buyurulacak
e ba-senedat ifasıyla hazine-i celile hesabına kayıt olunması için canib-i Nezaret-i
e'den Kıbrıs Mutasarrıflığı'na işbu havale-name ita olundu.
IŞubat sene 1288.
id Mehmet Rüştü

***

182 (nurnru 195, 37a-37b)
Mutasarrıflığı' na,
ü Efendim Hazretleri,
hacet olmadığı üzere taşralarca nizamına tevfikan alız ve istifa kılınmakta olan ceza
'':di hasılatı iki nev' olup birisi devair-i belediyye talimatının sekiz ve dokuz ve on ve on
bendlerinde gösterildiği üzere esnaf eksikcileriyle nizamat-ı mevzua-i belediyeye
if hal ve harekette bulunanlardan devair-i mezkure meclis hükmüyle ve diğeri mecalis
"'· :hakim-isaire-i mahalliyye kararıyla istifa olunmakta bulunduğundan bunlardan devair-i
01'"'"ye
meclis marifetiyle istihsal olunan ceza-yı nakdi hasılatının devair-i mezkure
arına alınması muvafık-I usul ve maslahat olabilir ise de ber-vech-i muharrer devair-i
iyyenin gayrı mehakim ve mecalis kararıyla alınan ceza-yı nakdinin hapishanelerce
ulub hazine-i celileden tesviye ve ifa olunmakta olan bazı mesarife tahsisen doğrudan
hazine-i celileye ait olması lazım geldiği halde bazı mahailerce buraları gözetilmemekte
muamelat-I cariyye ve iş'arat-ı vakıadan anlaşılmaktadır. Müstağni-i beyan olduğu
her bir mahallin devair-i belediyye bundan evvel varidat-I hazineden hayli rüsumat
!k-ıe iktidar edilmiş ve anların hüsn-i idare ve cibayeti halde hasılatının bi'l-cümle tanzifat
. t ile mahalline muktezi asar-ı nafıa mesarifatına kifayet edebileceği bedihi bulunmuş
· dan bade izin zikr olunan devair-i belediye meclisleri marifetleriyle hükm ve istifa
cak ceza-yı nakdinin kem-a-kan devair-i belediyeye alınıp mehakim ve mecalis-i saire
üyle alınacak ceza-yı nakdi hasılatının Mal Sandıkları'na teslimiyle Şehriyye Varidat
li'ne ibra ve kayıt olunması lüzumunun tamimen tebliğ ve tavsiyesi Divan-ı
ebat'tan ifade kılınmış ve bu babda vilayat-ı saireye tebligat-ı lazıme icra olunmuş
-,a vilayet-i celilerince dahi ol vechile ifa-yı muktezası siyakında terkim-i nemika-i senae ibtidar kılındı Efendim.
Muharrem sene [12)89 ve fi 24 Şubat sene [1]288.
7,,,,

yyid Mehmet Rüştü

***

183 (numru 1110, 38a)

,ı,:..

ele,
s Ceziresi Mutasarrıflığı'na,
·e-i Askeriyye,
125

,;11 efemdim Hazretleri,
~e i~şa ?lunac~ koğuşun_ mesari_f-i keşfiyyesi buluı_ıan i~i bin üç ~z a~tm~ş kuruşun
~;Cezıresı emvalınden tesvıye ve ıfası hakkında Maliyye-i Nezaret-ı Celılesı senedat-ı
olunan matbu havale tahriratı resmiyyesiyle • beraber leffen savb-ı vilayete irsal
!iolmağla ifa-yı muktezası hususuna himem-i valası der-kar buyurulmak babında irade
fu'indir.
il-Hicce sene [l ]289 ve fi 12 Şubat sene [12]88.

~i

***

184 (numru 28, 38a)
utasarrıflığı' na
Askeriyye,
ü.Efendim Hazretleri,
Kışlası'nın münhedim nerd-banının icra-yı tamiriçin mesarif-i keşfiyyesi olan iki bin
eş kuruşun Kıbrıs Ceziresi emvalinden itası hakkında Maliyye-i Nezaret-i Celile'ye
inmış olmağla iktizasının icrası babında irade Efendi'mindir.
uharrem sene [12]89 e fi 10 Mart sene [12]89.

***

185 (numru 18, 38a)
-i Bahriyye,
utasarrıflığı 'na,
··. Efendim Hazretleri,
;İfalıiiyye'nin seksen sekiz senesi tahsisatına mahsuben Kıbrıs emvalinden muhavvel
'ğinden nakden gönderilen ve verilen havale mucibince ita kılınan akçenin miktarı
ed olup fakat ledel-iktiza bazı mesarifat-ı Bahriyyeçin hariç ez havale-i emval
eden akçe verilmiş ve senedatın henüz gönderilmemiş olmağla melhuz olduğundan
~;imerkumenin miktarı yekünü gösterilerek ve bundan havale-i ve bila havale-i nakd
kılınmış ise tarih-i italarıyla miktar ve keyfiyyetleri beyan kılarak ve ashab-ı matlub
~şine tahsisat havalesi bakiyesi vikaye idüğü de henüz verilmemiş akçe var ise bodürlü
olunacak akçe Mal Sandığı 'nm borç demek ise de bunun dahi verilmiş hükmünde add
bir kıta defteri tanzim ve irsali hususunun savb-ı saadetleri izbarları Bahriyye-i
~ebesi'nden
ifa olunmuş olmağla ber-vech-i muharrer icabı hususuna himmet
~eleri masraf buyurulmak siyakında terkim-i rakime-i muhalefete ibtidar kılındı. İrade
·!'mindir.
sene [12]90 ve fi 13Mart sene [12]89.

,I

tıa
!~

l~k

***

186 (numru 46, 39a)218
defterde 38a ve 38b nolu sayfalar boştur.

126

-----·---

-

~,· ..·

iMutasarrıflığı' na,
'iİ'ü Efendim Hazretleri,
· ancağı'nın seksen sekiz senesi şehr-i Kanun-ı Evvel tapu hasılatından ale'l-hesab
üç bin dokuz yüz on beş kuruş dokuz paranın gönderildiğine dair 11 Zi'l-Hicce sene
tarihli ve otuz yedi numrulu varid olan tahrirat-ı valaları meali malum-ı sena-veri
eblağ-ı mezburbi'I-vürud tadad olunduk da tamam olmasıyla teslim-i vezne kılındığı
lbabda canib-i muhasebeden tanzim edilen memhur bir kıta ilmühaber leffen itare
olduğu beyanıyla tahrirat-ı mahsus-ı sena-veri terkimine ibtidar kılındı. Ol babda
ade Efendim Hazretleri'nindir.
uharrem sene [12]89 ve fi 28 Şubat sene [12]88.

***

1 87 (numru . . . 219 , 39a)
eziresi'rıde Kanun-ı Evvel Sene 88 Tapu Hasılatı
13915 Kuruş

üç bin dokuz yüz on beş kuruş dokuz paradır)
eziresi'nin seksen sekiz senesi Kanun-ı Evvel'inde vukubulan tapu hasılatından ale'l
larak on üç bin dokuz yüz on beş kuruş dokuz para irsal kılındığı fi 11 Zi'l-Hicce sene
tarihiyle müverrah cezire-i mezkur mutasarrıflığının varid olan tahriratında iş'ar
ve mebaliğ-i mezbur bi'l-vürud fi 10 Şubat sene (12]88 tarihiyle Defter-i Hakani
Celilesi veznesine teslim kılınmış olmağla keyfiyyet malum olmak için nezaret-i
e muhasebesinden cezire-i mezkur tarafına işbu ilmühaber verildi.
ubat sene (12]88
,"'~,.~.•..

'

*·* *

188 (nuı:riru... 220, 39a)
iMutasarrıflığı'na telgraf,
izam-namesine zeyl olmak üzere fi 5 Nisan sene [12]88 tarihli tahrirat ile gönderilen
endi şamil matbu talimatın hükmü münfesih olmasıyla hal-i umum vilayetler aşarının
A müzayede ve ihalesi ve idaresi hakkında fi 24 Mayıs sene [12]87 tarihli ve iki faslı
1f~ersul talimat-ı matbuaya tevfik-i hareket buyurulması ihtar olunur.
·tMart sene [12]89.

***
,:.
189 (numru 29, 39a)
t,.iKıbrıs Defter-i hakani memurluğu'na,
~et-i Defter-i Hakani,
~bulacak tapu hasılatının ay başına bırakılmayıp beher hafta defter-haneye irsali canib-i
~ı Ali'den vülat-ı izam hazeratına emr iş'ar ve taraf-ı hulasadan dahi bi'l-cümle
.~sarrıflıklara 27 Zi'l-Hicce sene 12(88 tarihinde ha-tahrirat beyan ve izhar olunmuş olup
r,. ., · kendileriyle waiyyet-i ketebelerinin maaşları hasılat-ı mezkureden tesviye olunacağına
ü

defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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itapu hasılatı varidatı böyle beher hafta gönderildiği halde zikr olunan maaşların
alınması lazım geleceği bazı Defter-i hak.ani memurları taraflarından sual
ğundan iş'ar-ı sabık vechile hasılat-ı mezkurenin ol suretle hafta-be-hafta gönderilmesi
halel getirilmeyip fakat son haftanın hasılatından zikr olunan maaşlar tesviyesine
· miktarı alındıktan sonra mütebakisinin yine usul-ı vechile bila teehir defter-haneye
ıır-ı tabiiyyeden bulunmuş ol vechile ifa-yı muktezası zımnında işbu tahriratımızı
hükümete bi'l-erae ihtar-ı keyfiyyete himmet buyurmaları siyakında terkim-i rakime-i
b ibtidar kılındı .
.fer sene [12]89 ve fi 9 Nisan sene [12]88.

***

190 (nurnru 39, 39b)
utasarrıflığı' na,
-i Defter-i Hak.ani,
,,,.'ü Efendim Hazretleri,
,~ancağı'nın bin iki yüz seksen sekiz senesinde vukubulan yoklama hasılatından ale'l
·~larak yalnız yetmiş bin kuruş paranın gönderildiğine dair 13 Şaban sene [12]89 tarihli
!Pi iki nuınrulu varid olan tahrirat-ı valaları meali malum-ı sena-veri olarak meblağ-ı
.ibi'l-vürud tadad olunduk da tamam olmasıyla teslim-i vezne kılındığı ifade ve ol
{çanib-imuhasebeden tanzim olunan memhur bir kıta ilın ühaber leffen itare kılınmış
ij:beyanıyla tahrirat-ı mahsusa-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı. Ol babda emr ü
l~EfendimHazretleri'nindir.
fyval sene [12]89 ve fı.28 Teşrin-i Sani sene [12]88.

[~

~,;d Mehmet Kani

***

191 (numru ... 221, 39b)
ancağı'ndan Eylül Sene [12]88 Yoklama Hasılatı
Kuruş

Bevan

70000

45000
25000
Toplam

I
Beslik
Metelik

70000

Sancağı'nın seksen sekiz senesi Eylül'ünde vukubulan yoklama hasılatından ale'l
larak ber mucib-i bala yetmiş bin kuruş para irsal kılındığı 13 Şaban sene [12]89
müverrah liva-i mezkur mutasarrıflığının varid olan bir kıta tahriratında iş'ar
.,!Ş ve meblağ-ı mezburbi'l-vürud fi 24 Teşrin-i Evvel sene [12]88 tarihiyle Defter-i
'! Nezaret-i Celilesi veznesine teslim kılınmış olmağla keyfiyyet malum olmak için
mezkure muhasebesinden liva-i mezkur tarafına ilm ü haber verildi.
azan sene [12]89 ve fi 24 Teşrin-i Evvel sene [12]88.
Defter-i Hakani
defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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***
192 (nurnru 28, 39b)
fijtasarrıflığı'na,
f~r-asker,
JEfendimHazretleri,
"' u-yı Humayunu'na mensub kıla'-ı hakaniyye Topcu Alayı'ndan Kıbrıs'ta bulunan
e Sekizinci Taburların idaresiçin haric-i ez havale ceste, ceste verilen iki yüz altmış
defa asakir-i merkume tarafından istenilen yüz bin kuruş ki cem'an üç yüz altmış bin
ıbrıs Ceziresi emvalinden itası hakkında Maliyye Nezaret-i Celilesi'nden istihsal
atbu havale-name tahrirat-ı resmiyyesiyle beraber leffen taraf-ı valalarına irsal
ağla ifa-yı muktezası babında irade Efendi'rnindir.
arrem sene [1]290 ve fi 10 Mart sene[12]89.

***
193 (numru 134, 40a)
.utasarrıflığı'na,
,rEfendim Hazretleri,
[ayatta
teşekkül eden Menafi Sandıkları'nın sermayeleri ahalinin say' ve ianeleriyle
!ı,;r,
fgetirildiği ve bunların güşadından maksad zürra' -ı ahalinin esbab-ı ziraatini tedarik
:~,muhtaçolacakları akçeleri suhuletle istikraz ederek bir takım murabahacıların iyadi-i
I~ıı kurtarılmak maddesi olduğu halde mezkur sandıklarda teraküm eden mebaliğ o
ere verilmeyüp başka yerlere sarf olunmağla yani bundan tüccar vesair erbab-ı iktidar
• ylemekte olduğu ve muamelat-ı cariyyelerince daha bir takım su-i istimalatı vukua
idüğü istihbar kılındığından mezkur sandıkların tahkik-i usul-ı idareleriyle nizam-ı
haricinde ahval görülür ise men'-i lazımeden bulunduğundan iktizasına bakılmak
lafa dair tahkikat-ı mükemmele icrasıyla hakikat-i halin iş'arı ve mezkur sandıkların
:şkilınden beri sermayeleri ne miktara baliğ olmuş ve kimlere ve ne suretle ikraz
ş olduğuna ve'l-hasıl bunların kaffe-i muamelatına dair muntazam birer bütcenin bi't
serian irsali hususlarının menafi sandıkları bulunan vilayata bildirilmesi Şura-yı
Tanzimat Dairesi'nden ifade kılınmış ve mucibince keyfıyyet sair lazım gelen
re bildirilmiş olmağla iktiza-yı halin serian icrası siyakında şukka-i sena-veri
e ibtidar kılındı.
harrem sene [1]290 ve fi 19 Şubat sene [12]88.

***
194{numru ... 222 , 40a )

{~ Mutasarrıflığı'na,
~af-name,
~rt dokuz muvazenesine konulan maaşattan yüzde iki ve beş tenzil olunup olunmadığının
~iş'arı.
[! Mart sene [12]89.

defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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***

195 (numru 86, 40b)
utasarrı:flığı Cani b-i V alası' na,
Cezayir-i Bahr-ı Sefid,
Efendim Hazretleri,
-i Tahrir Mümeyyizi Emin Efendi'nin Kıbrıs Ceziresi Mal Sandığı'ndan fazla mehuzu
,:nyüz kırk kuruşun istirdadıyla irsaline dair varid-i dest-i tekrim olan tahrirat-ı valaları
ji muma-ileyhe havale olunduk da muma-ileyhin buraya tahvil-i memuriyyeti seksen
J~nesi Nisan'ının ibtidasından ise de cezire-i mezkurede mah-ı mezburun yirmi beşinci
kadar ifa-yı memuriyyet edip muahharen cezire-i mezbure mümeyyizleri maaş-ı
fsas olan bin dört yüz yirmi beş kuruş maaşı bin dokuz yüz kuruşa iblağ olunmuş ve
~ halefi olan Ahmet Efendi'ye ait olacağı hakkında olan Maliyye Nezaret-i Celilesi'nin
İtı vürud etmeksizin Tahrir Nezareti canibinden aldığı emir üzerine bu canibe azimet
fe bu halde nısf maaş alınmak lazım gelmiş iken muma-ileyh maaş-ı sabıkı üzerine bi
gj.ha
alız etmiş olduğundan ve halbuki buna dair tarafına varid olan emir-name
,,.
wee muma-ileyh Ahmet Efendi mahall-i memuriyyetine muvasalatına değin nısf maaş
.f,lazım geleceğinden mezkur bin dokuz yüz kuruşun yirmi dört günlüğü olan bin beş yüz
İµz kuruş otuz iki paranın nısfı olan yedi yüz elli dokuz kuruş otuz altı parası akdemce
flmezkur bin yüz kırk kuruştan bi't-tevkifküsuru olan üç yüz seksen kuruş dört para bir
etle beraber teslim edilmeğle sened-i mezburla beraber taraf-ı valalarına gönderilmiş
'z-zikr bin yüz kırk kuruşu havi olan senedin bu tarafa irsali lazım geleceği ba-der
ade ve ol vechile mezkur sened leffen meblağ-ı mezbur Nemçe acentesine teslimen
itare kılınmış olmağla vüsulunde icabının ve sened-i mezkurun iade ve isrası hususuna
-i aliyyeleri der-kar buyurulmak babında emr ü ferman hazret-i men lehü'l-emrindir.
azan sene [12]89 ve fi 14 Teşrin-i Sani sene [12]88.

J

arv~tVekil-i Vali-i Vilayet
1M~hmet
:
Emin

* ·* *

196 ( numru . .. 223 , 40b)
eab Şeriat-zeyyab Mevlana Nuh Naci Efendi kam-yab,
-tahiyyetü'l-vafiye inha olunur ki Kıbrıs livası dahilinde Leymesun Kazası Niyabet-i
esi işbu sene tisa ve semanin ve mieteyn ve elf. Şevvalü'l-mükerremi gurresinden zat-ı
fetva-penahinin intihab ve tercih buyurulduklarına ve nezaret-i ammemize binaen
ızdan cenab-ı şerifinize ihale ve tefviz olunmuştur. Gerektir ki kaza-i mezkuru gurre-i
lureden bi'n-niyabe zabt idip beyne'l-ahali icra-yı ahkam-ı şer-i aliye say' ve gayret ve
l. .. olan muhallefat mevta-yı askeriyyenin mucib-i tahrir olanlarını tahrir ve terkim ve
· 'I-verese bi'l-farizat'ş-şeriyye tevzi ve taksimi hususunda ihtimam ve dikkat eyleyesiz
elam.
ir Arif Efendi-zade Mehmet Sıddık
El-Kadı Bi-Askeri Rumeli
* *

*

197 (numru 89, 40b)
jinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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:Utasarrıflığı' na,
adaret-uzrna,
···Efendim Hazretleri,
,v.-ı Kaymakamı Galib Bey'in oranın ab ve havasıyla adem-i imtizacından naşi vuku-ı
ıı. yerine seksen sekiz senesi Teşrin-i Evvel'inin on sekizinden itibaren Kıbrıs
~dan Mehmet BahaeddinBey'in tayini taraf-ı saadetlerinden inha olunmuş ve canib-i
[ıJede'l-havale muma-ileyhin kaymakamlıkta kullanılmaları mukarrer ve sicil-i ahlakta
~ımından bulunduğu der-kenar kılınmasıyla tasdik-i asalet memuriyyetiylekeyfıyyet
'f Nezaret-i Celilesi'ne bildirilmiş olmağla oraca da icabının icrasına himmet
ri siyakında şukka-i muhibbi terkim kılındı.
-Kade sene [12]89 ve fi 3 Kanun-ı Sani sene [12]88 .
.üştü

***

198 (numru Keza 90, 40b)
.utasarrıflığı 'na,
Efendim Hazretleri,
eziresi'nde kain Mağusa Kazası Kaymakamı İsmail .Ağa'mn adem-i ehliyyetine
liyle yerine Baf Kazası Kaymakamlığı'ndan istifa etmiş olan Galib Bey'in seksen
esi Kanun-ı Evvel'inin onundan itibaren tayin kılındığı taraf-ı saadetlerinden inha
.ve canib-i teşrifata lede'f-havale muma-ileyhin sicil-i ahlakta mastur takımdan
u der-kenar kılınmasıyla tasdik-i asalet memuriyyetiyle keyfiyyet Maliyye Nezaret-i
e bildirilmiş olmağla oraca da icra-yı icabına himmet eylemeleri siyakında şukka-i
erkim kılındı.
'}-Kade sene [12]89 ve fi 6 Kanun-ı Sani sene [12]88.

***

199 (numru Merkez 12, 41a)

'utasarrıflığı' na,
ratlı Cetvel Tanzim Olunmak Üzere Canib-i Zabıtaya,

i zabtiyyesi

hakika-i derece-i lüzum ve ihtiyacından nakıs kalan mahaller asker
sinin tefkihat-ı sabıkın sülüsü tecavüz etmemek üzere icabına göre tertib ve ilavesi
Bab-ı Ali'den tamimen iş'ar buyurulmuş idi. Vilayet-i celilelerince mürettebat-ı
resine ilave ne miktar asker-i zabtiyye terettüb ve istihdam olduğu şimdiye kadar
edi. Eğer mevcuduyla idarede mutlaka mümkün olmayıp da yarar şey ilave edilmiş
arın ale'l-müfredat idadiyle maaş ve tayinat behalarının miktarını ve bade't-takayyüh
\.sekiz senesi ibtidasından ki mevcuduyla hal-i hazırının muvazenesini mübeyyen serian
~erinin tanzim ve irsali mütemennadır.
anun-ı Evvel sene [12]88.

***

200 (numru 981, 41a)

f Mutasarrıflığı'
na,
.
&ıAskerı,
(/';'
~;;.

131

-----

({i

IEfendim
Hazretleri
~/'
f~u-yı Humayunu'na mensub Kıbrıs Ceziresi Kale Topcuları'nın seksen sekiz senesi
~için icab · eden mebaliğin mukaddemce havalesi icra olunduğu halde muahharan
(çpcular mevcudu ziyadeleşmiş ve daha sonra bunlardan birazı diğer kıla'-ı şahaneye
In.iş ise de elli dokuz neferi kalarak mevcut kadime inzimam etmiş olduğundan işbu
!pedide için lüzum görünen yetmiş altı bin beş yüz seksen yedi buçuk kuruşun cezire1~ malından havalesi bi'l-icra ol babda Maliyye Nezaret-i Celilesi'rıden istihsal olunan
~vale-name tahrirat-ı resmiyyesiyle beraber leffen taraf-ı valalarına irsal kılınmış
li?ve keyfiyyet kala-i mezkure zabitine tebliğ buyurulmak üzere ordu-yı mezkur
J~t"'i celilesi canib-i seniyyü'l-menakıb-ı alisine dahi arz ve iş'ar kılınmağla meblağ-ı
0'
ba-sened-i mahsusa asker-i merkumeye itasıyla alınacak senedatın cetvele idhalen
lileye isrası hususuna himmet buyurmaları babında irade Efendi'mindir.
ade sene [1]289 ve fi 26 Kanun-ı Evvel sene [12]88.

***

201 (nuınru 13, 41a)
tasarnflığı 'na,
fendim Hazretleri,
ılatından kazalardan ne miktar akçe·toplanır ise ertesi haftaya bırakılmayıp hangi
sılatıntan ise burasını. ve akçenin ecnasını mübeyyen bir Kıta Pusulası'yla beraber
:at-ı mahsusa sancaklara ve oradan dahi yine böylece bir hafta içinde kazalardan
sandıkda teraküm etmiş ne miktar akçe bulunur ise kezalik ertesi haftaya
ayarak hangi kazaların hangi mah hasılatından ve ne cins akçesi bir kıta Muvazzah
'yla beraber doğruca defter-haneye irsal olunması ba-irade-i aliyye mukarrer olup bu
ıe ve emir-name-i sami ve muharrerat-ı sena-veri her tarafa iş'ar ve bir kaç kerrede
ihtar kılınmış olduğu halde yine bazı taraftan gönderilmekte olan akçenin suret-i
ry~ti \j"yani yoklama veyahut daimi tapu hasılatından mı hangisi olduğu ve hangi
vukubulan varidattan olduğu tisyar olunan tahriratlar ile melfuf pusulalarında izah
ığından telgrafla suale mecburiyyet gelerek bu ise iki tarafı beyhude işgalden başka
i maslahat dahi istinzam eylemekte .bulunmuş olmağla vech-i muharrer üzere iktiza
ahatın gönderilecek akçe tahrirat ve pusulalarında derciyle tekrar suale hacet
aması hususunun liva muhasebesine tenbihat-ı ekedenin icrası hususuna himem-i
ri'masnıf'buyurulinak babında emr irade Efendim Hazretleri'nindir.
tl-Xade sene [12]89 ve fi 27 Kanun-ı Evvel sene [12]88.
ü

***

202 (numru 25, 41a)
Mutasarrıflığı' na,
tlü Efendim Hazretleri,
.Sancağı'nm seksen sekiz senesinde vukubulan yoklama hasılatından ale'l-hesab olarak
yüz bin kuruş paranın gönderildiğine dair 15 Şevval sene [12]89 tarihli ve otuz
lu varid olan tahrirat-ı valaları meali malum-ı sena-veri olarak mübelliğ-i mezburbi'l
tadad olunduk da tamam olmasıyla teslim-i vezne kılındığı ifade ve ol babda canib-i
tanzim olunan memhur bir kıta ilm
haber leffen itare kılınmış olduğu
ü
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-veri terkimine ibtidar kılındı. Ol babda emr ü irade
-ı Evvel sene [12]88.

il- il-

-ıı.

Bevan
84000
16000
Toplam

Altılık
Metelik

100000

bin kuruştur)
t:
t2cağı'mn

seksen sekiz senesinde vukubulan yoklama hasılatından ale'l-hesab olarak
bin kuruş para irsal kılındığı fi 15 Şevval sene [12]89 tarihiyle müverrah liva-i
utasarrıflığının varid olan tahriratında iş'ar olunmuş ve meblağ-ı mezbur bi'b-vürud
-ı Evvel sene [12]88 tarihiyle Defter-i Hakani .Nezaret-i Celilesi veznesine teslim
,olmağla keyfıyyet malum olmak için nezaret-i mezkure muhasebesinden liva-i
afınaişbu ilm ü haber verildi.
nun-ı Evvel sene [12]88.
e-i Defter-i Hakani

***

204 (numru .. .225, 41b)
utasarrıflığı' na,
eşrin-i Sani sene [12]88 tarihli telgraf-nameleri mealine nazaran Kıbrıs Topcu
nun def-i zaruretleriçin tavizen akçe itası zaruri olup fakat alınacak senedatın iş'ar
a değin tevkif olunması lazım gelir.
eşrin-i Sani sene [12]88.

***

205 (numru 44, 41b)

Mutasarrıflığı' na,
. Cetl Efendim Hazretleri,
m.s Sancağı'nın seksen sekiz senesinde vukubulan yoklama hasılatından ale'l-hesab olarak
yüz on bin kuruş paranın gönderildiğine dair 12 Zi'l-Kade sene [12]89 tarihli ve otuz
~; rıumrulu varid olan tahrirat-ı valaları meali malum-ı sena-veri olarak meblağ-ı
~purbi'l-vürud tadad olunduk da tamam olmasıyla teslim-i vezne kılındığı· ifade ve ol
iaa canib-i muhasebeden tanzim edilen memhur bir kıta ilmühaber leffen itare kılınmış
ü

tz

i~] .

(,

ıprjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
ıorjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
.t
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yla tahrirat-I mahsusa-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı. Ol babda emr
etleri 'nindir.
sene [12]89 ve fi 25 Kanun-ı.Sani sene [12]88.

ü

irade

***
206 ( numru ... 226 , 41b )
Sene [12]88 Yoklama Hasılatından
Bevan-ı Ecnas
20000
72000
18000
Toplam

Sim Mecidivve
Be_ş_Iik
Metelik

110000

~tağı'nın seksen sekiz senesinde vukubulan yoklama hasılatından ale'l-hesab olarak
, , on bin kuruş para irsal kılındığı fi 12 Zi'l-Kade sene [12]89 tarihiyle müverrah
ur mutasarrıflığının varid olan tahriratında iş'ar olunmuş ve meblağ-ı mezburbi'l
Kanun-ı Sani sene [12]88 tarihiyle Defter-i Hakani Nezaret-i Celilesi veznesine
ış olmağla keyfiyyet malum olmak için nezaret-i mezkure muhasebesinden liva-i
afına işbu ilm haber verildi.
hn-ı Sani sene [12]88.
ü

***
207 (numru ...

227

, 41b)

utasarrıflığı' na,
esaj,k resm-i tahsil hasılatının seksen yedi senesi Mart'ı ibtidasından ve Ağustos
adar altı aylığının miktarını mübeyyen kaza-be-kaza defterinin tanzim ve irsali fi 22
. sene [12]89 tarihli tahriratında bildirilmişti. Defter-i mezkur .henüz vürud
:inden sürat-i irsali ihtar olunur.
bat sene [12]88.

<I

***
208 (numru 1032, 42a)
le,
Mutasarrıflığı 'na,
~d Askeriyye,
:~~tlü Efendim Hazretleri,
ia.-i
Ordu-yı Humayunu'na mensub Sakız Kalesi topcuları. mevcudunun muahharan hadd-ı
@:;
.
ıpisine iblağından dolayı seksen sekiz senesine mahsuben mukaddema havalesi icra
f,an mebaliğin adem-i kifayeti cihetiyle ilavesi lazım gelen yüz otuz üç bin kuruşun Kıbrıs
~esi malından havalesi icra ve ol bahtla Maliyye Nezaret-i Celilesi'nden istihsal olunan
~rat matbu havale-name ile beraber leffen valalarına irsal ve İsra kılınmış olmağla meblağıJl

prjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
;lrjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.

134

!..!

fr,

~.
ba-senedat-ı mahsusa asakir-i merkumeye itasıyla alınacak senedatın cetvele
lhazine-i celileye irsali babında irade Efendi'mindir.
l'l-Kade sene [12]289 ve fi 13 Kanun-ı Sani sene [12]88.

***

209 (nuınru 43, 42a)
utasarrıflığı' na,
Efendim Hazretleri,
ancağı'nın seksen sekiz senesi Teşrin-i Sani tapu hasılatından ale'l-hesab olarak on
(:lli kuruş on sekiz paranın gönderildiğine dair 29 Şevval sene [12]89 tarihli ve otuz
lu varid olan tahrirat-ı valaları meali malum-ı sena-veri olarak meblağ-ı mezbur bi'I
,,.dad olunduk da tamam olmasıyla teslim-i vezne kılındığı ifade ve ol babda canib-i
tı.eden tanzim edilen memhur bir kıta ilm ü haber leffen idare kılınmış olduğu
a tahrirat-ı mahsusa-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı. Ol babda emr ü irade
Hazretleri 'nindir.
'l-Kade sene [12]89 ve fi 11 Kanun-ı Sani sene [12]88.

***

210 ( numru .. . 228 , 42a )
ancağı'ndan Teşrin-i Sani Sene [12]89 Tapu Hasılatı
Kuruş_
15050

Para
18

Metelik

q,eş bin elli kuruş on sekiz paradır)
ancağı'nın seksen sekiz Teşrin-i Sani'sinde vukubulan tapu hasılatından ale'l-hesab
on beş bin elli kuruş on sekiz para irsal kılındığı fi 29 Şevval sene [12]89 tarihiyle
ah Iiva-i mezkur mutasarrıflığının varid olan tahriratta iş'ar olunmuş ve meblağ-ı
,,,Fbilvürud fi 4 Kanun-ı Sani sene 88 tarihiyle Defter-i Hakani Nezaret-i Celilesi
~ine teslim kılınmış olmağla keyfiyyet malum olmak için nezaret-i mezkure
ş¢besinden Iiva-i mezkur tarafına işbu ilmühaber verildi.
f~•..ıın-ı Sani sene [12]88

***

211 (numru ... 229, 42a)
.Mutasarnflığı' na,
Ceziresi'nin seksen sekiz senesi malından gayr-ı ez havalat ve mesarifat fazlasıyla
seneler bekayası emvalden matlub-ı hazine görünen mebaliğden şimdiye kadar
irsalata nisbetle bekayası külliyetli görünüyor sene hitamına şunda bir kaç gün
1"ulan
/ğı ve hazinenin şu aralık akçece müzayakası beyandan müstağni bulunduğu cihetle
(ata fevka'l-gaye ikdam ve gayretle bir de ne yapılırsa yapıldığı müddet-i kalile zarfında
Jetli akçe irsal olunması hassetsen rica olunur.
J:Şubat sene [1 ]288.

ıı[!]inal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
?,inal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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I

***

212 (numru ... 230, 42b)
ame,
,ieziresi'nde bulunan. elviye Mal Sandıkları'na geçen seksen yedi senesi Mart'ı
felah Şubat'ı gayetine kadar bir sene zarfında ceman ne mikdar akçe dahil olunmuş ise
;val tasrih edilmeyerek ve yalnız akçenin cinsleri yani altın ve gümüş meskukat-ı
¥Ye ve ecnebiyyeden her birinin cinsi ayrı ayrı bir kalem olarak vaz ile pusulası serian
"· irsal olunması.
ıın-ı Sani sene [12]88.

* *

*

213 (numru ... 231,42b)
iname,
leziresi'nin seksen dokuz bütcesinden muharreren varidat miyanına sene-i merkumede
!Jynacak emlak ile esnaf temettuatından mesarif-i tahririyye mukabele bir defalık
iplunacak fazla vergi için akçe konulmuş ise müfredatının ve konulmadığı takdirde
lezkure içinde tahminen. ne kadar mahallin tahriri icra olunur ve oralardan mesarif-i
.fe . mukabele ne kadar akçe husule tahmin edilir ise müfredatının başka ve mesarif-i
lye mukabil seksen sekiz senesinde tahsili fi 9 Mart sene [1]288 tarihinde bildirilen
fe mahsuben mezkur bütceye bir şey konulmuş ise kezalik müfredatının başka olarak
i'arı ihtar olunur.
Klun-I Sani sene [12]88

*

*

*

214 ( numru .. . 232 , 42b)
I
-name,
;i .celileleri ağnam rüsumunun seksen sekiz senesine mahsuben emanet idaresinin
atran kazası görünüp bu ise hüsn-i idare yolunda mahallince icra olunan tedabir ve
ınezkure asarından olduğu gibi seksen dokuz ağnam rüsumunun dahi sabıkına
at edecek suretle Emanet İdaresi himem-i devletlerinden muntazır olmağla ana göre
nesbab ve levazım-ı idarenin nihayesi ihtar olunur .
.un-ı Evvel sene [1]288.

***

215 (numru ... 233, 42b)
Jjn,al defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
J'inal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
(~al defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
ri.inal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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e,
"Jahiha furuhtunun bey'iyyesi suret-i .maktuadan bi'l-münakasa zuhur edecek taliplere
ft,buraca mansur idüğünden oracalarda bu yolda· tesviye-i maslahat kabil olup
'(ğının bildirilmesi zımnında fi 22 Haziran sene [1]288 tarihli tebligat-ı umumiyye icra
tş ise de evrak-ı sahiha-i mezkurenin böyle. maktuan satılmasında ahiren mahzur
~ olunarak bunun kema fi's-sabık yüzde on bey'iyyesinin tesviyesiyle ve marifet ve
· ihükümetle satılması lazım geldiğinden oraca evrak-ı sahiha-i bey'iyye hakkında olan
tagayyür edilmemesi ve fazla fiyatla .varaka-i sahiha satılmayıp sürümünün tezyidi
· n istikmal edilmesi mütemennadır .
.un-ı Sani sene [1]288.

***

216 (numru ... 234, 43a)
ancağı Eylül sene 88 Tapu Hasılatı,
Kuru
7664

Para
37

Beşlik

yedi bin altıyüz altmış dört kuruş otuz yedi paradır)
f(

fiSancağı'nın seksen sekiz senesi Eylül'de vukubulan tapu hasılatından ale'l-hisap
'/yedi bin altı yüz altmış dört kuruş otuz sekiz para irsal kılındığı 28 Şaban sene [12]89
ile muvarrah mezkur mutasarlığından varid olan tahrirat iş'ar olunmuş ve meblağ
r~ bi'l-vürud fi 14 Teşrin-i Sani sene [12]88 tarihiyle defter-hanenin nezaret-i
celilesi
235
.tı;ine teslim kılınmış olmağla keyfiyyet malum olmak için mezaret-i ...
işbu ilm ü
eril d(.,,.
ıazan sene [12]89 ve fi 14 Teşrin-i Sani [12]88.

***

217 (nuınru 41, 43b)
lü efendi Hazretleri,
Sancağı'nın bin.ikiyüz seksen sekiz senesi Eylül'ünde vukubulan tapu hasılatının ale'llarak yedi bin altı yüz altmış dört kuruş otuz sekiz paranın gönderildiğine dair 28
[12]89 tarihiyle ve yirmi üç numrulu varid olan .tahrirat-ı valaları meali malum senelarak meblağ-I mezbur bi'l-vürud ve tadad olunduk da tamam olmasıyla teslim-i vezne
ıı.ığı ol babda canib-i muhasebeden tanzim olunan memhur bir kıta ilm ü haber leffen
!~ılınmış olduğu beyanıyla tahrirat-ı mahsusa sena-veri terkimine ibtidar kılındı. Ol babda
l"u irade Efendim Hazretleri' nindir.
t{Şevval sene [12]89 ve fi 2 Kanun-ı Evvel sene [12]88.
;:::-

***

218 (numru 38, 44a)

defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
defterde söz konusu kelime silik olduğundan çevirisi yapılamamıştır.
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tı1

__ e-i Hakani,
f,EfendimHazretleri,
iancağı'nın bin iki yüz seksen sekiz senesi Ağustos'unda vukubulan yoklama
olarak ale'l-hisab kırk sekiz bin kuruş gönderildiğine dair selh-i Receb sene
1flan
~hli ve yirmi numrulu varid olan tahrirat-ı valalarının meali malum-ı sena-veri
ieblağ-ı mezbur bi'I-mevrud tadad olunmakta tamam olmasıyla teslim-i vezne
!Fifade ve ol babda canib-i muhasebeden tanzim olunan memhur bir kıta ilm ü haber
~e
kılınmış olduğu beyanıyla tahrirat-ı mahsusa-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı.
L,
fi'emrü irade Efendim Hazretleri'nindir.
· · an sene [12]89 ve fi 8 Teşrin-i Evvel sene [12]88.

***

219 ( numru ,.. 236 , 44a )
cağı Ağustos Sene [12]88 Yoklama Hasılatı,
Kuruş_
4.8000
Toplam

Bevan
18000

Sim Mecidivve

30000

Alınan

48000

ancağı'mn seksen sekiz senesi Ağustos'unda vukubulan yoklama hasılatından ale'l
arak yalnız kırk sekiz bin kuruş irsal kılındığı selh-i Receb sene [12]89 tarihiyle
liva-i mezkur mutasarrıflığının varid olan bir kıta tahriratında iş'ar olunmuş ve
ımezbur bi'l-vürud fi 7 Teşrin-i Evvel sene [12]87 tarihiyle Defter-i Hakani Nezaret-i
veznesine teslim kılınmış olmağla keyfıyyet malum olmak için nezaret-i mezkure
besinden liva-i mezkur tarafına ilm haber verildi.
.ban sene [12}89ve fi 7 Teşrin-i Evvel sene [12]88.
ü

. ,'7/~;·:

·•':1

.').

***

220 (numru ... 237, 44a)
Kıbrıs Mutasarrıflığı'na Telgraf-name,
dokuz bütcelerinin vaktiyle irsali mukaddem ve muahhar yazılmış idi. Bunun
iyyeti tekrar ihtar olunur bir de vilayetler idaresinin hal-i sabıkına ircaı sırada Alay
i'nin ibkası ve bazı yerler zabtiyyelerinin tezeyyüdü gibi doğrudan doğruya canib-i
Ali'den verilen mezuniyyet üzerine muvazene haricinde istihdam olunarak henüz
-i emr-i resmisi gelmemiş olan asker ve memur maaşlarıyla mesarif-i sairenin bütceleri
le beraber mülahazatında sebeb-i tezayüdüyle Bab-ı Ali'den mebus emrin tarihi
ilmesi lazımdır.
'Teşrirı-i Sani sene [1]288.

***

221 (numru ... 238, 44a)
jinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
rjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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elgraf-name,
jfat-ı muhasebe ve havalat-ı mukayyededen ma-ada taviz suretli
ahi verildiği tahkik olunduğu ve bu tavizat oraca dahi var ise
· iş olsun ve gerek mahallince ita olunmuş bulunsun miktarının

reyleriyle ve sildiğinin tasrihli her sancaktan birer kıta ziri
· serian celb ve irsali ve şayet kazalar Mal Sandıkları dahi öyle
·ş · ise anların dahi bi't-tahkik ber-vech-i müfredat defter-i
:bali rnütemennadır.

.ü

8.

***

222 (numru ... 239, 44a)
Zor Mutasarrıflıkları'na,
erince terkimi lazım gelen poliçesinin sabıkı misillü tanzimiyle
el ihtidasında hal yola çıkarılması şimdeden tavsiye ve ihtar

***

223 (numru 35, 44b)

M.\.~-1~'L

~~~~'\\. ~~\.."1... ~~'\\.~i\.

h~~\.~~~'\\.~ 'N.~~~~'\\.

t\.~~'o.\\.'o..'\\.
~sS"\.-

c .
:Z. clört bin clolmz fez on a\\.l kuru~ on üç 1_:ıatamn %Önclet1\cl1%,\l\.e cla.\.1 \ 9 Rec.e\:ı
89 tarihli ve on dokuz numrulu tabrirat-ı va.laları meali malum-ı sena-veri olarak
mezbur bi'l-mevrud tadad olunduk da tamam olmasıyla teslim-i vezne kılındığı
e ol babda canib-i muhasebeden tanzim olunan memhur bir kıta ilm haber leffen
ılınmış olduğu beyanıyla tahrirat-ı mahsusa-i sena-veri. terkimine ibtidar kılındı. Ol
.·. irade Efendim Hazretleri'nindir.
Şaban sene [12)89 ve fi 5 Teşrin-i Evvel sene [12]88.
ü

***

224 (numru... 240 , 44b)
ıs Sancağı'nın Ağustos [12]88 Tapu Hasılatı,
Kuruş_
34916

Para
13

~rjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
•~rjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
{Oı:jinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
w
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Metelik

ı

,. cağı'nın. seksen sekiz senesi Ağustos'unda vukubulan tapu hasılatından ale'l-hisab
l~lfuf pusula mucibince otuz dört bin dokuz yüz on altı kuruş on üç paranin irsal
'l1fı 19 Receb sene [12]89 tarihli varid olan liva-imezkur mutasarrıflığının tahriratında
· lmuş ve meblağ-ı mezbur bi'l-vürud fi 21 Eylül sene [12]88 tarihiyle Defter-i
,. ezaret-i Celilesi veznesine teslim kılınmış olmağla keyfiyyet malum olmak için
!flakani Muhasebesi'nden liva-i mezkur tarafına ilmühaber verildi.
~'i

~:Receb sene [12]89 ve fi 21 Eylül sene [12]88.

~'

e-i Defter-i Hakani

***

225 (numru 37, 44b)

~utasarrıflığı'na,
.,,
fEfendim Hazretleri,
iancağı'nın bin iki yüz seksen sekiz senesinde vukubulan yoklama hasılatından ale'l
'--·ak yalnız yüz bin kuruş gönderildiğine dair 16 Receb sene [12]89 tarihli ve on sekiz
varid olan vekil-i valalarının tahriratı meali . malum-ı sena-veri olarak meblağ-ı
i'l-vürud tadad olunduk da tamam olmasıyla teslim-i vezne kılındığı ifade ve ol
ib-i muhasebeden tanzim olunan memhur bir kıta ilmühaber leffen idare kılınmış
eyanıyla tahrirat-ı mahsusa-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı. Ol babda emr ü irade
•· Hazretleri'nindir.
·''"'ban sene [12]89 ve fi 5 Teşrin-i Evvel sene [12]88.

jf:,

* * * 241,

226 (numru ...

44ab

Sancağı'nın [12]89 Yoklama Hasılatı,
:,;-~
Kuruş_

Bevan

100000

10000
90000
100000

To ulam

Sim Mecidivve
Alınan
&

~;

Ceziresi'nin seksen sekiz senesinde vukubulan yoklama hasılatından ale'l-hisab olarak
pusula mucibince yalnız yüz bin kuruş irsal kılındığı fi 16 Receb sene [12]89 tarihiyle
· · ah canib-i livadan varid olan bir kıta tahriratta iş'ar olunmuş ve ıneblağ-ı mezbur bi'l21 Eylül sene [12]88 tarihiyle Defter-hane-i Hakani Nezaret-i Celilesi veznesine
kılınmış olmağla keyfiyyet malum olmak için Defter-i Hakani Hazinesi'nden liva-i
tarafına ilm haber verildi.
-i Receb sene [12]89 ve fi 21 Eylül sene [12]88.
ü

sebe-i Defter-i Hakani

***

227 ( numru ... 242 , 44b )

Mutasarrıflığı'na Telgraf-I Maliyye,

.rjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
rjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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fµbat sene [12]88 tarihli telgraf-nameleri cevabıdır. Topcu asakiri için istenilen üç
f,bin kuruşun havale-namesi gönderileceğinden vusulüne kadar asakir-i merkumenin
ikayesi lazım gelir.
ene [12)89.

***

228•(numm36, 45a)

efter-hane-i Hakani,
,µtasarrıflığı'na,
~\)Efendim Hazretleri,
ıfucağı'nın bin iki yüz seksen sekiz senesinde vukubulan yoklama hasılatından ale'ltak yalnız otuz bin kuruşun gönderildiğine dair fi 6 C sene [12]89 tarihli ve on beş
ıfv-arid olan tahrirat-ı valaları meali malum-ı sena-veri olarak meblağ-ı mezbur bi'l
.fad olunduk da temam olmasıyla teslim-i vezne kılındığı ifade ve ol babda canib-i
~~den tanzim olunan bir kıta memhur ilm
haber leffen idare kılınmış olmağla
l1mahsusa-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı. Ol babda emr ü irade Efendi'mindir.
~an sene [12)89 ve fi 5 Teşrin-i Evvel sene [12]88.
ü

***

229 (numru ... 243, 45a)
ancağı'nın sene [12)88 Yoklama Hasılatı,
Kuruş_
30000

;_;<'

-·:~ı·

Metelik

i't

ancağı'nın seksen sekiz senesinde vukubulan yoklama hasılatından ale'l-hisab olarak
pusula mucibince ber mucib-i bala otuz bin kuruş irsal kılındığı fi 6 Cemaziye'l-Ahir
2)89 tarihiyle canib-i livadan varid olan bir kıt'a tahriratta iş'ar olunmuş ve meblağ-ı
bi'l-vürud fi 23 Eylül sene [12]88 tarihiyle Defter-hane-i Hakani Nezaret-i Celilesi
ine teslim kılınmış olmağla malum olmak için Defter-i Hakani Muhasebesi'nden liva-i
tarafına ilm haber verildi.
aban sene [12]89 ve fi 23 Eylül sene [12]88.
ü

ısebe-i Defter-i Hakani

***

230 (numru 34, 45a)
ıs Mutasarrıflığı 'na,
.a.etlü Efendim Hazretleri,
lrıs Sancağı'nın bin iki yüz seksen sekiz senesinde vukubulan hasılatından ale'l-hisab
lak otuz beş bin altmış beş kuruş gönderildiğine dair 22 C. sene [12]89 tarihli ve on yedi
prulu varid olan tahrirat-ı valaları meali malum-ı sena-veri olarak meblağ-ı mezbur bi'l
'"ıı.d tadad olunduk da tamam olmasıyla teslim-i vezne kılındığı ifade ve ol babda canib-i
asebeden tanzim olunan memhur iki kıta ilm
haber leffen idare kılınmış olduğu
ü

f 0rjinal

1

defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.

0
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-----

'

~;a tahrirat-ı mahsusa-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı. Ol babda eınr
'· (Hazretleri 'nindir.
l~an sene [12]89 ve fi 2 Teşrin-i Evvel sene [12]88.
ş

.ü

irade

,v
~/"

liKani

***

f~.

231 (numru ... 244, 45a)
Sancağı'nın sene [12]88 Yoklama Hasılatı,
Kuruş
27000
Toplam

Denni van
5065
30000
35065

Metelik
Beşlik

"'

~ancağı'nın seksen sekiz senesinde vukubulan yoklama hasılatından ale'l-hisab olarak
~I:pusula mucibince yalnız yirmi yedi bin kuruş irsal kılındığı fi 22 C sene [12]89
l~müverreh varid olan liva-i mezkur mutasarrıflığının tahriratında iş'ar buyiırulmuş ve
~..ı mezbur bi'l-vürud fi 26 Ağustos sene [12]88 tarihiyle Defter-i Hakani Nezaret-i
).1 veznesine teslim kılınmış olmağla keyfiyyet malum olmak için Defter-i Hakani
!tbesi'nden liva-i mezkur tarafına ilmühaber verildi.
i~ceb sene [12]89 ve fi 26 Ağustos sene [12]88.

***

.
232 (numru . . . 245 , 45a)
tsancağı'nın Sene [12]88 Tapu Hasılatı,
~ühış
8065

Denni van
35065

Bevan
5065
30000

Metelik
Beşlik

· Sancağı'nın seksen sekiz senesi Temmuz'unda vukubulan tapu hasılatından ale'l-hisab
., melfuf pusula mucibince sekiz bin altmış beş kuruş irsal kılındığı fi 22 Ra. sene [12]89
Jyle müverrah varid olan liva-i mezkur mutasarrıflığının tahriratında iş'ar buyurulmuş ve
~ğ-ı mezbur bil-vürud fi 26 Ağusto sene 88 tarihiyle Defter-hane-i Hakani Nezaret-i
~si veznesine teslim kılınmış olmağla liva-i mezkur mutasarrıflığına malum olmak için
i'·haber verildi.
' eceb sene [12]89 ve fi 26 Ağustos sene [12]88.
ihsebe-i Defter-i Hakani

***

233 (Adetjnumru] 33, 45b)
11s Mutasarrıflığı 'na,
' et-i Defter-hane-i Hakani,
Efendim Hazretleri,

defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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ti

bank şubelerine teslimiyle alız olunacak senedatın nakit
· '-haneye irsali ve şubeye baid mahaller hasılatının kem-a-kan
.da Maliyye Nezaret-i Celilesi'nden ısıar kılınan tahriratın
ıe.el\.e \\'l\~C)\an\\\\. \'a.m.\.i.a\-\. ıe.ena-~en. \.\e cam.'o-\. ~a\a\at:ma
);~ıs.\. ~\"ffi..'a.'3'<m. "ffi..'<ID.~\ei.C.el\. c.e~i.~e1e
~Ç)l\.C.en\.el\. \.a\'.l\l ~ıe.-\a\."\.
'i\.e \.1ıe.a\ 1J\\l1.\ID.~\a 1J\C.\l¥,\ll\.C.'o.i.\. 'oac.e-"ffi..a ~Ç)l\.C.ei.\.\ece~ 1J\'o.i.\. ~IJ\\.~e\ei.
günden zi-yade vade konulmaması ihtarım mutazammın 2() Cemazi-ye'\9 tarihli tamimen yazuan tahrirat üzerine b.asılat-ı mezkure bank şubelerine
ayıp poliçe suretiyle mi gönderileceği bazı mahallerden sual olunmuştur.
[ tastir ve tesyir olunan mezkur tahrirat-ı umum sırasında her tarafa gönderildiği
savb-ı alilerine dahi irsal kılınmış olduğundan bunun hükmü olmayup salifü'l
f::"Rebiü'l-Ahir tarihli tahrirat-ı sena-veride gösterildiği veçhile bank şubeleri olan
,ıhasılatının şubelere teslimen ve şubelere baid mahaller hasılatının postaya tevdian
inesi· usulünün meriyyül-icra
tutulması hususuna himem-i samileri masruf
tak babında emr irade Efendim Hazretleri'nindir,
[12]89 ve fi 26 Eylül sene [12]88.

in

ü

***

234 (nunıru 7, 45b)
. . . utasarrıflığı'na,
Hazretleri,
· · -i aliyye tapu ve yoklama hasılatının hafta-be-hafta defter-haneye irsal ve ber mucib-i
sülünü mutazammın Defter-i Hakani Muhasebesi'nden iktiza eden ilmühaberin bila
6'ahallerine .isbal olunması mukarrer olduğundan şayet muhasebeden mezkur ilm ü
': tehir olunup vaktiyle gönderilmediği halde keyfıyyetin ha-telgraf taraf-ı sena-veriye
şayed teehhür eder de . gönderilmez ise vistihsaline kadar tekid ve izbarı iktiza
denjinucibince icra-yı muktezası hususuna himem-i aliyyeleri der-kar buyurulmak ·
emr irade Efendim Hazretleri 'nindir.
ban sene[12]89 ve fi 24 Eylül sene [12]88.

\U Efendim

ü

***

t Mutasarrıflığı

235 (numru 318, 45b)
'na,

f+.i Bahriyye,
ltiü Efendim Hazretleri,
In·· sekiz senesine mahsuben Kıbrıs Ceziresi'ne gönderilmiş olan kömürden Tuzla
Jsi'nde İzzeddin vapur-ı humayununa verilen iki bin seksen beş kantar on dört kıyye
·~· için alınan senedde noksan gösterilen seksen beş kantar on kıyye kömürün alman
~i dahi irsal kılındığına dair 9 Cemaziye'l-Evvel sene [12]89 tarihiyle müverrehan
füid eden tahrirat-ı behiyyeleri Bahriyye Meclisi'ne lede'l-havale vapur-ı mezkure ita
iki bin seksen beş kantar kömürün dahi-vapur-ı mezkurun devr-i harç muhasebesinden
~·- kantar olarak mahsubu icra olunduğundan şu hale nazaran mezkur seksen beş kantar
ün dahi vapur-ı rnezkura zimmet kaydının icrası emr-i tabi olup fakat mukaddema
erilen pusulada cezire-i merkumeye irsal kılınan kömürden noksan zuhur ettiği gösterilen
prak nev'inden olup istimale gayr-ı şayan bulunduğu muharrer bulunan ceman üç yüz
beş kantar kırk iki kıyye kömürün senedi olmadıkça kabulü uyamayacağından iktiza
i}t}

lb
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icabına bakılmak üzere mezkuru'l-mikdar kömürün memurına
.yyetin savb-ı saadetlerine izbarı lazım geleceği ifade olunmuş
ii~\.~"\~\'t'.~~~"N~~~~~~'l."\~~

***

236 (Adet [numru] 9, 46a)
tasarrıflığı 'na,
Hakanı ye iade olunmuştur)
iDefter-hane-i Hakani,
Efendim Hazretleri,
hakani memurlarının hasbe'l-icab tebdiliyye yerlerine diğerlerinin tayini lüzumunda
ve bunların maiyyet katipleriyle kaza tapu ve yoklama ketebesinin dahi meclis-i
tihab ve kefalete rabtıyla icra-yı memuriyyetleri kaide-i müttehaze iktizasından
" an ol veçhile ifa-yı icabıyla asaletlerinin icrası zımnında vukubulan iş'ara cevaben
yazılan telgraflarda beyne'l-halef ve's-selef devr ü teslim ve ruyet-i muhasebe
1~an
·~·. teberriyye-i zimmet etmeksizin sabıkı bir yere salıverilmemesi ve zimmeti tebeyyün
µn .kendilerinden veyahut kefillerinden tahsil ve istifa ve haklarında muamele-i
~enin dahi ifa kılınması kaidesi gösterilmekte olup halbuki telgrafla olunan
i~ratın gayet münhasır olması irade-i aliyye iktizasından bulunmuş olmağla bundan
[ö makule tebeddül vukuunda keşide buyurulacak telgraflara cevaben taraf-ı acizeden
f~k telgraflarda kaide-i mezkureyi tezkir ile ibarat-ı sairenin dercinden sarf-ı nazar
5ağından bu ibaratın yazılmamasından dolayı kaide-i mezkurenin icrasında kusur
ı;:ık lazım gelmeyip kema fi's-sabık usul-ı mezkurenin bi-tamamiha icrası iktiza
inden ana göre ifa-yı muktezası hususuna himem-i aliyyeleri masruf buyurulması
şimdeden ihtarı ibtidar olunmuştur. Ol babda emr irade Efendim Hazretleri'nindir.
abap-seneff12]89 ve fi 8 Teşrin-i Evvel sene [12]88.
ü

)(·s·

'.;'t)O.'

***

237 (numru 10, 46a)

Mutasarrıflığı' na,
Efendim Hazretleri,
sene [12]88 tarihli tahrirat-ı aciza-neme münhasır feramin-name-i sami
_ unda bulunan tezkere-i mufassala-i sena-veri suretinde beyan olunduğu veçhile yoklama
,{plerinin mesarif-i zaruriyyelerinden olmak ve sonra ondalıklarına mahsubuicra kılınmak
feişe mübaşeretlerinde beşer yüz kuruşun ale'l-hisab suretiyle Mal Sandığı'ndan ha-senet
~en itasıyla kazada yoklama işi sülüs dereceye vardığı gelecek defterlerden lede't
~yyünketebe-i muma-ileyhime daha beşer yüz ve işin diğer yani ikinci sülüsü hitamında
Rtekrar beşer yüz kuruşun kezalik ba-sened itası mukarrer ise de bunlar daima seyyar olup
i:yerilecek ale'l-hisablar mesarifat-ı vakıalarına kifayet etmediği ve vücuda getirdikleri
~ılattantaraflarına ait olan ondalıklar dahi şehri hasılat icmal defterleri Meclis-i İdare'den
\f.-temhir defter-haneye gönderilmedikçe kendilerine verilmediği cihetle zaruret
~diklerinden dolayı sızlanmakta oldukları memurin-i muma-ileyhimin iş'arat-ı vakıa-ı
~tevaliyyesindei{'anlaşılmaktaolmasıyla icabı lede't-teemmül bundan böyle zikrolunan üç
ifada beşer yüz kuruş tavizin itasından sarf-ı nazar ile ketebe-i muma-ileyhimin vücuda
~irmiş olacakları hasılattan beher mah ne mikdar tahsilat vukubulur ise ol malım ahirinde
144
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lattan taraflarına ait olan ondalığın nısfı ita olunup nısf-ı diğeri kema fi's-sabık
ezkurenin bi't-tamam tahsiliyle defterleri tanzim ve temhir ve maa hasılat defter
yir olunduktan sonra verilmesi ve bu halde kaide-i sabıka üzere ketebe-i mumaşimdiye kadar Mal Sandıkları'ndan tavizen ale'l-hisab olarak her defasında beşer
•. itibariyle ne miktar. akçe verilmiş ise evvel-be-evvel ondalıklardan bi'l-mahsub
~tları kapattırılması tensib kılınmış olmağla bade izin ol veçhile ifa-yı muktezasına

cmucibince icra-yı iktizasının kazalar kaymakamına dahi beyan ve tefhimi hususuna
Iiyyeleri der-kar buyurulmak babında emr irade Efendim Hazretleri'nindir.
jan sene [12]89 ve fi 14 Teşrin-i Evvel sene [12]88.
ü

***

238 (numru 8, 46a)
utasarrıflığı' na,
..Efendim Hazretleri,
''iefter-i hakani memurları yoklamasını icraya mübaşeret etmiş oldukları karye ve
henüz itmam etmeksizin hasbe'l-icab infısalleri vukubulur ise ol misillü yoklaması
olan karye ve kasabalar hasılatının ondalığı salifü'z-zikr infısal eden memura mı
erine tayin kılınan halefe ait olacağını sual ettiklerinden işbu infısal etmiş olan
arın yoklamasını icra ettikleri karye ve kasabalardan itmam etmiş oldukları yerlerin
dan verilmesi lazım gelen ondalık kendilerine ait olmak lazım gelip bunların hin-i
erinde ol veçhile hesabları ruyet olunarak hasılat-ı mezkurenin akçesi tahsil olunmuş
ondalıklarının itası ve henüz tahsil olunmamış ise tamamen tahsil olunduğu zaman
fJ.~ım geleceğinden ol veçhile icabının icrası hususuna himem-i aliyyeleri der-kar
t_lmak babında emr ü irade Efendim Hazretleri'nindir.
aban sene [12]89 ve fi 5 Teşrin-i Evvel sene [12]88.

.•..

;,;,;:,,.-

***

. .
239 (nuınru ... 246 , 46b)
·. et-i Cezayir-i Bahr-ı Sefid,
,..etlü Efendim Hazretleri,
lfıs kılaı mevcudesinden mukaddema celb eden mayelik toplar için mahalli emvalinden
!len sekiz bin üç yüz kırk altı kuruşun Tophane-i Amire'nin sene-i haliye tahsisatına
~Suben vilayet emvaline muhavvel mebaliğden tesviyesi hakkında Tophane Müşiriyyet-i
~lesi'nden şeref-varid olan tahrirat-ı aliyyede irade ve iş'ar buyurulmuş ve mebiağ-ı
i~burun mesarif-i naliyyesi bi't-tefrik ber mucib-i pusula-i mersule kusuru olan 8296
·· şun Nemçe Postası Acentesi'ne tevdian ve alınan bileti leffen bas ve tisyar kılınmış
ağla keyfiyyet vusulünün inhası hususuna himem-i vala-yı kerimaneleri mebzul
urulmak babında emr ü ferman hazret-i men lehü'l-emrindir.
8 Şaban sene [12]89 ve fi 19 Teşrin-i Evvel sene [12]88
'.·

fterdar ve Vekil-i Vali-i Vilayet
Mehmet Emin

***
t,6
, Orjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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240 (numru499, 47a)
'tasamflığı 'na,
:gdaret-i Uzma,
,JSfendim Hazretleri,

Ii rnahruse-i şahanede eşkal-i müteaddide ve gayr-i müteraddede kullanılın.akta olan
Wt

-

fftensik ve temin-i ayarı maksadı ve seksen yedi senesinden itibaren miriye mensub
doksan senesinde ahali beyninde cereyan etmek şartı ile ittihaz ve istimaline
\ma
irade-i seniyye-i hazret-i padişahi müteallik buyurulan • evzan-ı
cedidenin
~..
.
i; dair olan cetvelde mikyasatın Türkçe isimleri Fransızcalarıyla karıştırılarak ve
~leten fenni olarak yazılmış ve binaen-aleyh telaffuz ve tefehhümleri halkça mucib\:plmakta bulunmuş olmasıyla görünen lüzuma mebni husul vukuf-ı ammeye suhulet
.; zak tevzihatı cami olarak bu kere müceddeden yapılan cetvelin tab ve ilanına ve
oksan senesinin duhulüne kadar eski dirhemlerin imalinde ve anlarla alız u itada
yiri karar-ı sabık icabından ve umur-ı zaruriyyeden olup fakat ilan-ı resmi tarihinde
uamele olunmak ve ilerüde kil kale mahall kalmamak üzere esnaf-ı merkumenin
eni dirhemleri hazırlayarak müddet-i mezburenin hululünde eskilerini terke mecbur
hususuna Şura-yı Devlet ve Encümen-i Mahsus-ı Meşveret kararı üzerine bi'l
·ade-iseniyye-i cenab-ı şehriyari müteallik ve şeref-sudur buyurulmuş ve zik:r olunan
t:vilayet-i celileye gönderildiği misillü on kıtası dahi leffen savb-ı şeriflerine irsal
'.' olmağın icabının icrasına himmet olunması siyakında şukka-i muhibbi terkim kılındı.
l~-:iRecebsene [1]289 ve fi 23 Ağustos sene [12)88.

Jr

ü

***
24 1 (numru... 247, 47a)
'' ';.~: ,. .,,_g.

"·)t~,·

Ceziresi duhan öşrünün seksen yedi senesi hasılatı ve mesarifınin ha-telgraf iş'arı ve
tasının ba-posta tisyarı.
Eylül sene 88.
ı'8

***

242 (numru ... 248, 47a)
s MutasarnflığıCanib-i Valası'na,
etlü Efendim Hazretleri,
~ine-i celile-i maliyyece muamelat-ı lazımeleri icra olunarak ba-tahrirat-ı hazret-i nezarethi geçenlerde irsal-i su-yı alileri kılınan çend kıta zimemat miyanında Girit Vilayeti'nin
n yedi senesi mesarif-i miri ve acilesiyçin Kıbrıs Ceziresi emvalinden mukaddemce
le buyurulan mebaliğa mahsuben cezire-i mezkurenin seksen yedi senesi emvalinden ve
-i Ağustosdan Kanun-ı Evvel'ine kadar vukubulan tahsilattan ita ve irsal kılınan üç yüz
ciki bin beş yüz kuruşluk ve 18 Mayıs sene (12]88 tarihli zimmet pusulasının bazı güne
fviyatı olduğu muahharan tebeyyün etmiş olmasıyla Ii ecli't-tashih yine iade olunmak üzere
Jsula-i mezkurenin lütfen ve inayeten taraf-ı aciz-aneme serian irsali hususuna müsa'ade-i

defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
Orjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.

146

-

-

----

---

~~-

-

- -----

-

.erimaneleri bi-diriğ ve erzan buyurulmak recası siyakında terkim-i
e 'ictisar olunmuştur. 01 babda emr ü ferman hazret-i men lehü'l-emrindir .
... sene [12]89 ve fi.25 Eylül sene [12]88.

ariza-i

ıbıasebeci-i Varidat-ı Umume
~eyyid Mehmet Münir

:fi'./'

***

243 (numru ... 249, 47a)
jtasarrıflığı'na telgraf,
!~di· senesinden berü evrak-ı sahiha ile· tezkere-i mütenevvia sarfiyyatının defterleri
~Jişiddet-i lüzumı dahi bulunduğuna binaen sürat-i irsali müekkeden ihtar olunur.
¥/fin-i Sani sene [12]88.

***

244 (numru ... 250, 47a)
tasarrıflığı'na telgraf,
kiz senesinin inkizasına mebni Kıbrıs Ceziresi'nin sene-i merkume muhasebe
bila tehir irsalini ihtar olunur.
sene [1]289.

***

245 (Adet [numru] 549, 47b)
utasamflığı' na,
:sketiyye,
·· Efendim Hazretleri,
rca avcılar vesaire bazı işlere kullanılmak üzere ashab-ı ihtiyaca lüzumu olacak
bey'iyye nizam-namesi hükmünce vaktiyle canib-i tophaneden celb olunup
erince sattırılması emrinde bi'I-cümle vülat-iizam.ve mutasarrıfeyn-i kiram hazeratına
"ı sırada savb-ı valalarına dahi tastir buyurulan tahrirat-ı samiye leffen irsal kılınmış
a her mucib-i iş'ar-ı sami iktizasının icrası babında irade Efendi'mindir.
· 'emaziyye'l-Evvel sene [12]89 ve fi 16 Temmuz sene [12]88.

***

246 (numru 323, 47b)
s Mutasarrıflığı'na,
-i Sadaret-i Uzma,
~¢tlüEfendim Hazretleri,
~alarca avcılara ve taş kırmak ve i'malat-ı turabiye vesairede sarf olunmak üzere ashab-ı
~~ca lüzumu olacak barutun bey'iyye nizam-namesi hükmünce canib-i tophane-i amireden
mahallerince sattırılması karar-ı vaki-i iktizasından olarak keyfı.yyet mukaddema ba-

f:I~
..

:l)rjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
·
defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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tarafa tavsiye olunmuş olduğu halde iş'ar-ı vala-yı ser-askeriyye'ye nazaran
.t olunmak üzere bazı mahallerden kıla-ı hakaniyye mevcudunda barut ita
lıhakkında Bab-ı ser-askeriyye müracaat olunmakta idüğü anlaşılıp. bu suret usiıl-ı
;~ye ve karar-ı mebhusün anha münafı olmakla beraber kıla-ı hakaniyenin tertibat-I
e ihtiyatiyyesini sektelendireceğinden ahali için lüzumu olacak barutun karar-ı
an vaktiyle canib-i tophane-i amireden celb olunup mahallerince furuht ettirilmesi
tekidiyle şukka-i mahsusa terkim kılındı.
iyye'l-Evvel sene [1]289 ve fi 28 Haziran sene [1]288.

***
247 ( numru ... 251 , 47b)
utasarrıflığı'na,
iUmur-ı Nafıa,
Efendim Hazretleri,
Humayun Nizam-namesi'nin on dördüncü maddesi hükmünce sahibi razı olmayan
i.. . i haliyyede bulunan maden tahrişi için istida vukuunda tedkikat-ı lazıme icra
sonra sahib-i istida kefil ve senede raht ile vilayet valileri canibinden ruhsat-name
ak bir sureti Maden İdaresince malumat olmak üzere Nafıa Nezareti'ne irsal
bulunmuş ise de işbu ruhsat-nameler yekdiğere benzemediği gibi ekserine dahi
Hen nizam ve şerait dere olunmadığı cihetle bu keyfiyyet ilerüde bir takım teşviş-i dai
ve işbu taharriyyat maddesinin dahi nizamı . dairesinde cereyan eylemesi ve
. a maden taharrisine ruhsat verilen bir mahalde yine o cins maden taharrisiçin ahara
erilmemesi umur-ı mültezimeden bulunmasına nazaran bade-ma bunlar taht-ı intizam
ata. alınmak ve mahallerince tensik-i tamim olunmak üzere idare-i merkumeden
~,olunan ruhsat-name sureti fi gurre-i Safer sene [1]289 tarihinde ba-tahrirat-ı mahsusa
j2vülat-1 izam hazeratıyla mutasarrıfeyn-i kiram irsal olunmuş idi. Bu kerre ise bazı
iifjen yürµd1/etmekte olan ruhsat-name suretlerine nazaran bunların yine eski yolda
~kte'olduğu anlaşıldığından bu defa dahi irsal-i su-yı ali-i asafaneleri kılınan numuneye
lı.. ita-yı ru h sat.
'~-

***
248 (numru ... 252, 48a)
lt olunması zımnında oraca da icra-yı iktiza-yı hale himem-i aliyyelerinin der-kar
iması babında irade Efendim Hazretleri'nindir.
Cernaziyel-Evvel sene [12]89 ve fi 18 Temmuz sene [12]88.

***
249 ( numru . . . 253 , 48a)
at-name,
, de · . . . 256 madem· t alır'ıs zımnında ... 257
etı· dahili
ı ınde . . . 254 kazasına. tab.ı . . . 255 karyesın
258
259
ki
fil
1·
ki
.
. .
sından . . . sa ın ı an yer ı . . . nam ımesneye ruh sat ve mezunıyyet
ven·1 mıştır.
rjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
rjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
rjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
()rijinal defterde söz konusu boşluk, defterin kendi boşluğudur.
Orijinal defterde söz konusu boşluk, defterin kendi boşluğudur.
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muhat arazi derununda veyahut havli ve bağce · ve
zira aşan bad mesafede vaki araziye mutasarrıf olan
..azın muma-ileyh tarafından kapu hafrı ve baca güşadı ve
;•~~~~
!
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ia\ab.\."rje\.\ a\ama1aca"-t'-"'t.
adde: İşte bu rub.sat-namenin tm:ib.inc\.enitibro:en \frı: sene b.itama kac\.ro: bü\(mü.
üddet-i mezkurenin inkizasında bi'l-icah temdidi istenilür ise şeran-ı mevzu'asarun
daha altı ay temdid müddeti caiz olacaktır.
madde: Muma-ileyh işbu ruhsat-namenin tarihinden itibaren nihayet altı aya kadar
e bida ve mübaşeret itmesi lazım gelip bu müddet içinde mübaşeret etmemiş veyahut
,,,ikdam ve devam göstermemiş olur ise sebebi kendisinden sual olarak şayan-ı kabul
lemazereti olmadığı halde işbu ruhsat-name ibtal olunup diğer talibine verilecek ve
'J,dolayı bir güne masraf iddiasına salahiyyeti olamayacaktır.
ı.madde: Muma-ileyh haiz olduğu işbu ruhsatı vali-i vilayetin ruhsatı olmadıkça diğere
•tmeyecek ve esna-yı taharride ihrac eyleyeceği madeniyyatı dahi bila ruhsat sarf ve
yleyemeyecektir.
madde: Taharri ameliyyatından maksat maden damarlarının heyet ve istikamet ve
vehametiyle maden tabakatı tahtının tedkikinden ibaret olacağından esna-yı
atta bunlara dair vukubulacak keşfıyyatını mübeyyen muma-ileyh tarafından bir kıta
anzim olunarak hitamında tersim olunarak harita-i mevkiiyyesiyle beraber maden
e ita olunacaktır.
eci madde: Şerait-i muharrereye mugayir bir güne hal ve hareket vukuuu takdirinde
"\ileyh tarafından ceza-yı nakdi olarak on adet altın alınacak ve haiz olduğu işbu ruhsat
irdad kılınabilecektir.

***

250 (numru 46, 48a)
Ceziresi Mutasarrıflığı'na,
c:fiSadaret-i Uzma,
lftlü Efendim Hazretleri,
is Ceziresi'nde müstahdem asakir-i zabtiye maaşlarının otuz günde bir itası hakkında
' olan tahrirat-ı behiyyeleri üzerine keyfiyyet zabtiyye rnüşiriyyet-i celilesiyle lede'l'iabere mahalli mal sanduğu müsait olduğu halde icab ve iktizasına göre ay hitamında
,ıarın itası münasip olacağı cevaben beyan ve ifade kılınmış olmağla ana göre icabının
~ına himmet eylemeleri siyakında şukka-i muhibbi terkim kılındı.
ı,<1Cemaziye'l-Ahir sene [12]89 ve fi 13 Ağustos sene [12]88.

* * * 261

251 ( numru . ..

, 48a)

Orijinal defterde söz konusu boşluk, defterin kendi boşluğudur.
Orijinal defterde söz konusu boşluk, defterin kendi boşluğudur.
Orijinal defterde sctz; konusu boşluk, defterin kendi boşluğudur.
fOrijinal defterde söz konusu boşluk, defterin kendi boşluğudur.
~Orijinal defterde söz konusu boşluk, defterin kendi boşluğudur.
~ürjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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ti

1.1riye, Zor, Kıbrıs Vali ve Mutasarrıflıkları 'na Telgraf-ı Maliyye,
ekiz senesi Mart' ı ihtidasından Ağustos gayesine. kadar tapu hasılatı ve varaka bahası
al Sandıkları'nane miktar mebaliğ dahil olmuş ise elviye-i mülhakadan sual ile
ikdarlarının sancak, sancak serian telgrafla iş'arı,
1 sene [12]88.

***

252 (numru . . . 262 , 48b)
name-i Defter-i Hakani,
maziye'l-Ahir tahriratınızda yoklanıa hasılatından mersul 27000 kuruşun hangi maha
iedileceğinintelgrafla bildirilmesi ve bade-ma böyle izahata rağbet buyurulması.
lül sene [12]88.

***

253 (nuınru ... 263, 48b)
iesuriye, Cebel-i Lübnan, Kıbrıs, Kudüs Vilayet ve Mutasarrıflarr'na Telgraf-name-i

Jf

·ftın kırk günde verilmesi hakkında mukaddemce ittihaz · edilen kaiedenin hükmü
lğLMaliyye Nezareti'nden her tarafa bildirilmiş ise de bu babda yine bazı taraflardan
l· suale bakılınca keyfiyyet layıkıyla anlaşılamamış demek olduğu ve kaide-i
·· enin ise zaten hükmü olmadığından maaşların kema fi's-sabık emval-i mahalliyyenin
e göre mah-be-mah itası lazım geleceği suret-i hal ifası hakkında muamele-i daimiyye
ilanına himmet buyurasız.
lülsene (12]88.
\{

***

254 (nuınru . . . 264· , 48b)
Maliyye,
Mutasarrıflığı'na,
rulu mazbatada Baf Kazası duhan öşrü seksen yedi senesinde iki bin kuruşa ihale
ğu ve seksen sekiz senesinin gelen ihale defterinde kaza-i mezkur bedel-i sabıkı olarak
ruş muharrer olduğundan şu mebaninin ha-telgraf iş'arı.
Teşrin-i Evvel sene [12]88.

***

255 (numru ... 265, 48b)
ğı;at-name-iMaliyye,
"1,,b, Suriye Vilayetleriyle, Kıbrı, Zor Mutasarrıflıkları'na,
-iatiye bütcesinin sabıkı veçhile irsali fi 11 Teşrin-i Evvel sene (12]88 tarihinde telgrafla
rilmişti. Andan başka olarak hazineye bir defter daha celbine lüzum vardır deyi da
rjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
rjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
rjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
,rjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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.
I

silatı çok ve bekayayı az gösterilmeği mutad eden
e zahire çıkarmak içindir. Binaen-aleyh şu istenilen
en sekize devr olunan bekayasının miktarıyla seksen
ikası ve sandığın açığı olup başka yerden bi'l-havale
em kalem irad ve havalat ile şair mesarifden seksen sekize
en sekizin mesarif-i mahalliyyesi ve bi'l-cümle havalatı
ubulan tahsilatdan hazineye olan irsalatı kalem kalem
~. edilerek varidatın ne kadar fazlası kaldığı gösterilecektir.
e ve havalat tamamen kapanmış olacağından muvazenede
· Kanun-ı Evvel ihtidasından Şubat nihayetine kadar üç ayda
hazineye irsalat vukuu tahmin olunur ise bir kalem
eri olduğu halde telgrafla istizahı mercudur.

"\. ~~~~~
,,,

.\,;,;.·

'")

.:\¥,\: n.a,

~"" '~~

el sene [12]88 tarihli telgraf-namelerine cevaptır. Kıbrıs Kalesi Topcu Yedinci
ci Taburları'nın seksen sekiz senesi bakiyyesi tahsisatından lüzum görünen yetmiş
ıeş yüz seksen yedi buçuk kuruşun Kıbrıs Ceziresi emvalinden havalesi der-destolup
amesi ahd-i karibde gönderilecektir. Vürudunda mahsub olunmak üzere istenecek
tavizen tesviyesine askerin zaruretten vikayesi himmet-i mahsusalarına tevdi olunur.
eşrin-i Evvel sene. [12]88.

. . . --.''-\•'

.+:··: -·~,r

***

257 ( numru . . . 267 , 49a )

e}de:n''telgraf-name,
nar olunarak iade olunmuştur)
ulu mazbata halasında Kıbrıs'ın duhan öşrü seksen sekiz senesine mahsuben yirmi
. yedi yüz elli kuruş bedel ve tekasit-i muhtelife ile teslim kılınacağı muharrer ise de
ıta-i mezbure zirinde öşr-i mezbur bedeli olan yirmi altı bin yüz elli kuruş Şubat
inde tamamen teslim olacağı muharrer olmasıyla bu halde görünen dört yüz kuruş
iyin ile taksitlerinde olan fark fiyatının ve bedelinin ne cins akçe olarak teslim
acağının telgraf ile iş'arı.
Li~ Teşrin-i Evvel sene [12]88.

* * * 268,

258 (numru ...

49a)

,iyye'den Telgraf-name,
~rıs Mutasarrıflığı'na,

Jorjinal defterde söz konıisiıhükmün numarası verilmemiştir.
fJOrjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
Orjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.

f

151

eziresi'rıin cedd-i mahı rüsumuyla mahzen icarımn seksen sekiz senesi ihale
sürat-i irsali.
ıın-ı Evvel sene [12]88.

***

259 (numru ... 269 , 49a)

ame,
,r:'-utasarrıflığı
'na,
feşrin-i Sani sene [12]88 tarihli mazbataya cevaptır. Lefkoşa'da mahbus-ı bi-vaye
~ar için yaptırılacak yorganlar esmanı olan dört bin beş yüz kuruşun hapis-hane
·itına ilave başkaca emval-i rnahalliyyeden sarfı lazım gelir.
fanun-ı Sani sene [12]88.

***

260 (numru ... 270, 49a)
ıt"'.name,
rn--~utasarrıflığı 'na,
Nezareti makamının fi 23 Şubat sene [1]288 tarihli tahrirat mucibince Kıbrıs
' i'ndeki mekatib-i Rüştiyye mesarif-i maktualarının biner kuruş tenzili tarihinin serian
ütemennadır.
un-ı Sani sene [12]88.
0

t Sadık

***

Y'/1

261 ( numru . . . 271 , 49a)

sane,
SMutasarrıflığı'na,
Şubat sene [12]88 tarihli telgraf-nameleri alındı. Havaleden bazı tüccara on bir yük on
·. bin beş yüz on altı kuruş verildiğinden bade-ma vürud edecek akçe Şubat taksitine
. us olunacaktır.
Şubat sene [12]88.

{I

***

262 ( numru . . . 272 , 49a)
ırıs Mutasarrıflığı' na,
rıs malından tavizen Telgraf Müdürlüğü'ne verilen mebaliğin mahalline sürat-i teslimini
disinden alınarak bu işi Kıbrıs'ta emir buyurulması müsterihimdir Efendim.
O Mart sene [12]89.

· Orjinal defterde söz-konusu hükmün numarası verilmemiştir.
Orjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
Orjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
Orjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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.,c;,B;J;;··

.bdurrahman

***

273
274
· (numru . .. , 49a )
263

ğı'na
1-<.ıla-ı saire topcı askerinin hin-i idaresi ve efrad-ı ihtiyatiyyeleri maaş ve
. :;v\.~e'i1>i~in bad.e-ma tertib olunacak mebaliğ,e mahallince mahsub olunmak
·,\üzum1ro.iktatro.eba\iıin ita-i ibzat o\um11:.
e [12]89.

***

264 (numru ... 275, 50a)
ümerai'I-kiram kebirü'l-küberai'l-fiham zü'l-kadr ve'l-ihtiram sahibü'l-izz ve'l
Y· el-muhtass bi-mezid-i inayet-i melikü'J-ala Rumili Beylerbeyiliği payelilerinden
W.arisi Sancağı Mutasarrıfı olup bu defa Kıbrıs Ceziresi Mutasarrıflığı uhde-i liyakatine
ltevcih kılınan ve İkinci Rütbe-i Mecidi nişan-ı zi-şanını haiz ve hamil olan Veysi
~et mealihi tevki-i refi-i humayunum vasıl olacak malum ola ki Rumili Beylerbeyiliği
tt:,
,~rindenKıbrıs Ceziresi Mutasarrıfı bulunan emirü'Lümerai'I-kiram Aziz Paşa damet
Jilin bu kerre infisali vukuuna mebni yerine münasib birinin tayini lazım gelip sen ki
~\,müşarun-ileyhsin, senin dirayet ve fetanetle ittisafın ve hüsn-i · idare umur-ı
" eye vukuf malumatın cihetiyle senden her halde rıza-yı meyamin-irtiza-yı mülukuvafık ve kavanin-i müessese-i adliyyeme mutabık hıdemat-ı mebrure zuhuru memul
.v:-ğuna binaen işbu bin iki yüz seksen dokuz senesi şehr-i Muharremü'l-Haram'ının
lordüncü gününde avatıf-ulya-i şahane ve avarif-behiyye-i padişah-arıemden mevhibet
,; sünuh ve sudur olan emr-i humayun-ı inayet-makrun-ı şehriy-aranem mucibince zikr
_:.ıbns"·:ceziresi -Mutasarrıflığı uhde-i ehliyetine ihale ve tefviz kılınmış olmağın
yyetini mutazammın Divan-ı Humayun'umdan işbu emr-i celilü'l-kadrim ısdar ve ita
. Sen dahi mukteza-yı memuriyyet ve dirayetin üzere mansıbın canibine azimetle
i rnerkumenin kavanin-i nizamat mevzua Devlet-i Aliyye'me tatbikan ve rıza-yı
in irtiza-yı müluk-aneme tevfikan hüsn-i idaresi ve her sınıf ahali ve tebea-i şahanemin
madelet-vaye-i müluk-anemde min külli'I-vücuh himayet ve sıyanet ve asar-ı renciş ve
den vikayetleri emr-i ehemmiyyete mezid-i itina ve dikkat ve umur-ı maliyyesinin dahi
marifetiyle hüsn-i idaresine ve lazımü' I-arz olan ahval-i asar-ı pey-der-pey der-bar-ı
-karar-ı müluk-aneme tahrir ve iş'ara sarf-ı ruyet eyleyesin.
'en fi'l-yevm's-sadis min şehr-i Saferü'l-Hayr sene tisa ve semanin ve mieteyn ve elf.

***

265 (numru ... 276, 50a)
s Mutasarrıflığı'na,
-i Bahriyye,
-name-i mezkurun icabi icra olunup aynen tahriratına gönderilmiştir)
etlü Efendim,

rjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
öz konusu orijinal defterde, 49b sayılı defter sayfasında herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
rjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
rjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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(l

kömür anbarından İzzeddin vapur-ı huınayununa verilen ve noksan zuhur eden
·~· • gayr-i şayan bulunan kömürden ma-ada seksen sekiz senesi Mart'ı ihtidasında altı
Iüört kömür mevcut bulunduğuna ve ol babda tanzim. olunan hesap pusulası irsal
Jdair fi 29 Zi'l-Hicce sene [12)88 tarihiyle müverrahan varid olan Atika-i Bahriyye
!si'ne lede'l-havale salifü'z-zikr kömürün ruyet muhasebesi Tuzla İskelesi'nde
[Uunan kömürden vapur-ı humayun-ı mezkura verilen iki bin seksen bin seksen beş
i'dört kıyye kömür için süvarisi tarafından alınup irsal kılındığı selef-i valaları
iş'ar olunmuş ve el-an vürud etmemiş olan makbuz senediyle mesarif-i
in müfredatını mübeyyen pusulanın isbaline · mütevakkıf olduğundan mezkur senet
,-m bi't-taharri buldurularak irsali hususunun savb-ı behiyyelerine izbarı ifade
~dimağla ifa-yı muktezası siyakında terkim-i rakime-i mehalika ibtidar kılındı
s

•

~[i'

'":r sene [12]89 ve fi 19 Nisan sene [12]88.

***
266 (numru 322, 50a)
skeriyye,
Efendim Hazretleri,
Humayunlar ümerasıyla zabitanından bazılarının Kıbrıs Sancağı dahilinde kain
1tyle saireye maaşlarından işbu seksen sekiz senesi Mart'ından Şubat'ı nihayetine kadar
~1ik.siparişleri olan bin iki yüz kuruşun sancak-ı mezkur emvalinden tesviyesi hakkında
Nezaret-i Celilesi canibinden istihsal olunan matbu havale-name ve tahrirat
e muhasebesinden terkim olunan pusula ile beraber leffen savb-ı saadetlerine irsal ve
pusulada muharrer zabitanın mensub oldukları Ordu-yı Huınayun'un dahi beyan-ı hal
•c:-· olmağla meblağ-ı mezburun her mucib-i havale eshabı yedinden senedat-ı makbuza
mah-be-mah tesviye ve itası hususuna himern-i behiyyeleri der-kar buyurulmak
irade .g.~ndi'ınindir .
.ebiü'l-Evvel sene [12]89 ve fi 9 Mayıs sene [12]88.

rı

***
277

267 (numru . . . , 50a)
Ordu-yı Humayun Birinci Tali Taburu'nun Dördüncü Yüzbaşısı İbrahim Edhem
seksen sekiz senesi Mart'ından Şubat'ı nihayetine kadar bir senelik hane siparişi
Kıbrıs Ceziresi emvalinden havalesi icra buyurulan mebaliğin miktarı.
Fi Şehr
100 X 12 Mah= 1200 Kuruş

***
268 (Adet [numru] 12, 50b)

Mutasarrıflığı 'na,
e-i Sadaret-i Uzma,
\.
detlü
Efendim
Hazretleri,
'f
;li-nimet-i bi-minnetimiz padişah-ı faruki-i haslet ve şehin-şah meali menkabet Efendimiz
' retleri'nin her şeyde rev-nümud ve dide-i iftihar ile meşhud olan muvaffakiyet seniyye-i
Orjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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.~eleri cümle-i mütemenniyyesinden
olmak üzere hazine-i celile varidat ve
~tı 'nın hakk ve hakikati vechile muvazenesini mübeyyen tanzim olunan işbu seksen
~hesi bütcesi ve ol babda Maliyye Nezaret-i Celilesi'nin takririyle meclis-i hass-ı
~n mazbatası lede'l-arz manzur-ı dekayık-nüşur-ı cenab-ı. padişahi buyurularak şeref
J'.sünuh ve sudur buyurulan emr
ferman-ı humayun-ı hazret-i müluk-ane mantık-ı
ü

,r

~rilham-redifıüzere neşr Ü ilan kılııunağla mütalaasından keyfıyyet herkesin malumu
beyan ve tekrara hacet olmadığı üzere hazine-i celilenin seksen yedi senesi açığı bir
fikırk bin altı yüz otuz sekiz kiseye baliğ olmuş iken sal-i halin yekün varidatı dört
!fyüz yirmi yedi bin dört yüz kırk iki kiseye reside olup ve dört milyon beş yüz elli üç
~ış yedi kise sene-i sabıka mesarifatı dahi bazı ilavat ile beraber dört milyon seksen bin
~z doksan kiseye inip
lede'l-mukayese . işbu seksen sekiz senesi açığı yalnız yüz elli üç
t
.
i!'t yüz küsur kiseden ibaret kalmıştır. işte eser-imüstakil-i himmet ve inayet hazret-i
'91etle devlet ve milletin esas mesele-i hayatiyyesi hükmünde bulunan bütce şimdilik şu
i\hayriyye ve sahiha vasıl-ı derece-i husul olmuş olduğundan bade-ma dahi ıslahat ve
memalik-i mahruse emrinde devam ile bi-inayetil-lahi teala tevsi ve tezyid-i
~yyet ve tanzim ve tesviye-i vehham-ı tebea ve devlet-i aliyyü'd-devam itina ve ikdam
µıat-ı umur-ı maliyyede şu mülk-i mültezim ve muhtarın müdavemetinde dahi say' -ı
,telam kılınması matlub-ı kat'i-i cenab-ı padişahi bulunmuş olmasıyla ol babda ittihaz
ltedabirin bir suret-i mevtuka ve mütemennede müstekarr ve payidar olmak üzere
ifat ve muhassesat-ı mukarrerede bir veçhile müsamaha vukuu tecviz olunmayacağına
fr:karar-ı kati Dersaadet'te ve taşraların hiçbir mahallinde bozdurulmayacağına ve bu
Ji mugayir masraf açmağa mütecasir olan memurlar. ale'l-umum şededen mesul
~~ğına mebni şu suret cümlenin malum ve meczumları olması ve bir de saye-i hazret-i
IDude muhassas olan maaşların evvelki gibi sekiz dokuz aylar tedahülüyle muamelat ve
1-i• umumiyyenin kesb-i müşkilat eylemesi caiz olmayacağı misillü bazı memurinin ay
i11ye bazısının birkaç ayda bir maaş almaları çendan caiz olmayacağından Dersaadet ve
· · da umumen işbu seksen sekiz senesi Mart'ından itibaren kırk günde bir maaş verilmesi
tedahil bulunan maaşat ve vezaif vesairenin dahi bade izin sene-i cedide malından
eyigı,_şekseıryedi senesi nihayetine değin senin-i atika zimemat ve bekayasından
ulacak tahsilattan tesviyesi meclis-i mahsus-ı vükelada karar-gir olmuş olmağla bu
.dahi her yerde muhalefet badi-i itab olacağından ve mesela bu suret-i tesviyeden ahir
,, e bir miktar matlubat zuhur eder ise anın dahi ayrıca sene ahirinde tesviyesi suretine
facağından dahi cümle memurin maaşları hakkında dahi meriyyü'l-icra tutulacağından
[im. hilafında ahz-ı vezaife mütecasir olacakların istirdad-ı mehuzatından başka şayeste-i
Jih olmaları ve tahsilat-ı madde-i mutenasında dahi avkve tehir tarikine gidilmeyerekbi'z
jpezl-i mesai-i mahsusa ile emval-i cedide ve bekaya-yı atika vesairenin bila ifate-i vak:t
saline müsaraat ve tasarrufat ve taklil-i mesarifata her tarafca bir kat daha itina ve dikkat
cc-_ası kaviyyen ve katiyyen mukarrerdür. İşte kazaya-yı meşruha ve muamelat-ı
.lesaviye Islahat-ı Maliyye'nin esbab-ı mucibe ve mühimmesinden olarak her tarafa tevcih
liş'ar kılınmağla şiar-mehamm-ı esnayı ve ruyet-i zatiye-i saadetleri iktizasınca
Jınmiyyet-i maslahat güzelce mütalaa olunarak icabatının tamamı-i icrasıyla istihsal-i
~mduhiyyetve isticlab-ı tevcihat-ı aliyye-i veli-nimete itina ve himmet olunması siyakında
a-i mahsusa-i muhibbi terkim kılındı.
Muharrem sene [1]289 ve fi 4 Mart sene (12]88.

tı

ftl

ı..

***
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269 (numru .. .278, 50b)

(ııtasarrıflığı' na,
lanıe-i.Nezaret-i Maliyye,
i~ne
[1]288. tarihli telgraf-nameleri alındı. Cezire'deki kalelerde bulunan asakirin
def-i
-·,.
.
l~lariçin tavizen ita olunan. sekiz bin kuruştan başka daha ne kadar şey verilir ise bu
[~ olunan seksen sekiz senesi havalelerinden mahsub olunması lazım gelir.
itrt
sene [1]288.
~,:~;:,.

'

.

.

'.

.

***

270 (numru 232, 51a)
,U.utasarrıflığı 'na,
~.Sadaret-i Uzma,
{~Efendim Hazretleri,
müstağni olduğu üzere vilayetlerin teşkilatında her bir vilayet merkezinde birer tapu
façılarak zabitine Defter-i Hakani Müdürü denilip işbu kalem elviyedeki tapu umuruna
i jttihaz edilmiş dahi bazı tapu senetlerini halka kendileri verip fakat kayıt için Defter-i ·
['ye göndermekte bulunmuş ve artık sancaklarda bulunan arazi memurlarının Defter-i
iij'ye olan merbutiyyetleri lafzda kalıp kendileri hakikatte mezkur müdürlerin zir-i
itıde ve bu müdirler dahi hükıımet-i mahalliyyenin taht-ı nezaretinde bulunmaları
~le defter-hane.ile olan münasebetleri yalnız ilmühaber ve senedat teatisinden ibaret
J; ve bu cihetle defter-hane gibi merkez-i vahidde ictimai lazım gelen tapu umurunun
l-ı • mevcude adedince müteferrik merkezlere dağıtılmış olmasından naşi idarece
e ızlık ile bir büyük teşennüd hasıl. olarak bu ise enva' mehaziri müntabih olduğu gibi
e-sene hasılatca görülen tedenniye dahi başlıca sebeb olması na-hakk itmesiyle şu
,,)uğun indifaı ve tapu memur ve memuriyyetlerinin zabıta-i matlubeye bi'l-isal varidat-ı
Jrrereninteshil ve tanzim esbab-ı istihsali için ittihazı lazım gelen tedabire dair defter,fl amirejnezaret-i celilesinden gönderilip icra-yı ahkamına bi'l-istizan irade-i seniyye-i
,vpadişahi müteallik ve şeref-sudur buyurulan tezkerenin nesh-i matbuası leffen taraf-ı
Juma irsal kılındığı misillü vilayat-ı saireye dahi isbal edilmiştir. Bunun esas mündericatı
·~et merkezlerinde bulunan Defter-i Hakani müdürlüklerinin kalemleriyle beraber lağv
iarak Bağdat ve Yemen ve Cidde ve Girit'ten ma-ada bi'l-cümle eyalatın merkezi olan
lile
elviye-i mülhakasında şehri biner kuruş maaş tahsisiyle birer tapu memuru
ve biri beş
~
~:ve diğeri iki yüz elli kuruş aylıkla ikişer maiyyet katibi tertib ve tayini ve esna-yı geşt
lirlarında bar-gir ücreti ve kırtasiye vesaire mesarifı taraflarından tesviye olunmak üzere
,ttapu , memurlarına husule getürecekleri umum hasılatdan yüzde iki ve Kaza Tapu
!pleri'ne dahi senet başına alacakları kırkar paradan ma-ada kezalik meydana koyacakları
ıclattan yüzde üç kuruş hisse itası hususlarını ve teferruatını mutazammın ve şu icraat ve
~birin ittihaz ve icrası ise tapu umurunun muhavver-i matlubda hüsn-i cereyanı maksad-ı
:· emmine-i mübteni olup her halde suret-i matbua-i mersule hükmünün tamami-i icrası
~lllll1 ve elzem görünmüş olmağla zir-i idare-i saadetlerinde olan liva ve kazalarca dahi
i~~ı halin icrasıyla tamami-i cereyan-ı ıslahata itina ve himmet eylemeleri siyakında şukka-i
hsusa terkim kılındı.
Zi'l-Kade sene [1]288 ve fi 5 Kanun-ı Sani sene [12]86.

f

~1

.
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'·

ü

f~

defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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***

271 (numru ... 279, 5ia)
,utasarrıflığı'na,
~ame-i Nezaret-penahi,
lunduk da tobre-i mahsusuna vaz' olunmuştur)
_[n seksen altı senesi gayetine değin sinin-i sabıka emval-i umumiyyesinden seksen
•l.esi Mart'ı ibtidasında mevcut olan bekayanın mümkün ve müteassir ve mümteniü'l;Jı.nları başka, başka gösterilecek mikdar-ı umumisiyle bekaya-yı mebhuseden tesviye
}·üzere seksen yedi senesi gayetine kadar bu tarafdan verilen havalattan ve kezalik bu
'dar olan mesarif-i mahalliyyeden tesviye olunamayıp da zikrolunan Mart ibtidasında
~ sandık düyununun başka ve ol vechile seksen yedi senesi bekaya-yı emval ve
'~.··.tının
dahi başka olarak miktarının yekun üzerine bilinmesi lazım gelmiş ve alınacak
1\.
itın ise hazinece tesis olunan usul-ı hisabiyyeye esas ittihaz olunması mukarrer
l~Şolduğundan her suretle sehv ve hatadan salim olarak serian ha-telgraf-name iş'ar
. . ası.
an sene [12]88.
ı:.-._

.

***

272 (numru ... 280, 51a)
utasarrıflığı' na,
name-i Nezaret-penahi
Iunduk da tobre-i mahsusuna vaz' olunmuştur.
sene [12]88 tarihli telgraf-nameleri alındı. Muhasebeci-i sabık Halet Bey'in müddet-i
.hesabının ruyetine kadar beklemesi kabil olunamayacağı anlaşıldığından yerine birini
ylediği halde mahall-i memuriyyet-i cedidesine azimetinde bes olmayıp fakat ileride
e zimmeti
çıkar ise kabul ve ifa edeceğini
mübeyyen kendisinden senet alınması lazım
-,...,-/"
'

***

273 ( numru ... 281 , 51b)

Mutasarrıflığı' na,
af-name-i Nezaret-penahi,
n seneki, aşar mültezimlerinin bakiyye-i zimmetlerinden dolayı bu seneki müzayedede
arının kabul olunup olmaması ve Trablusgarb'a geden zahire esınanının Mehmet
di'nin zimmetine mahsubu ve aşarın müzayede ve ihale istifsarına dair Bab-ı Ali'ye ve
eye mebus muharrerat ve telgraf-nameler görüldü. Tafsili posta ile dahi bildirilecektir
ezimin taifesi mahsul-ı cedidin idarenize tediye deynleri için kavi kefil vesaire ile
mleri temin eyledikleri halde paylarının kabulü ve bir taraftan zimmetlerinin tahsili ve
et Efendi'nin teslim eylediği zehayir esmanımn senedatı mucibince zimmetine
.. subu ve emr-i müzayede ve ihalenin nizamında talimine tevfikan icrası lazım gelir.
,~6Nisansene [12]88.

t<

füOrjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
~Orjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
)KOrjinaldefterde
söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
,.
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***

274 (numru ... 282, Slb)
Efendim Hazretleri,
e hazinesinin Dersaadet mesarifi için seksen sekiz senesine mahsuben yedi milyon
Kıbrıs Ceziresi emvalinden tesviye ve ifasiçin Maliyye Nezaret-i Celilesi'nden
, olunan havale-name ile ol babda yazılan tahrirat leffen savb-ı saadetlerine irsal
tiş olmağla ve mezkur yedi milyon kuruşun hazine-i merkumenin Dersaadetce olan
,ilfat-ı mukarreresinin tesviyesi zımnında havale edilmiş akçe olarak bunun Tersane-i
·ı; mesalih-i cariyyesinin sekteden ve halelden vikayesiçin vakt zamanıyla irsali
~den
bulunmağla her mucib-i iş'ar icabının icrası hususuna himmet-i aliyyeleri masruf
h•
.;µlmak babında terkim-i rakime rnuhaleseten ibtidar kılındı Efendim.
~-,.,
(~uharrem sene [12]89 ve fi 20 Mart sene [12]88.
ü

***

,ı~iMutasarrıflığı'na,
Ser-askeriye,
it

275 (numru ... 283, 51b)

(~tlü Efendim Hazretleri,

fuiyye hazinesinin seksen sekiz senesi tahsisatına mahsuben Kıbrıs malından tertib ve
(e olunan dört yüz altmış beş bin kırk sekiz buçuk kuruş hakkında Maliyye Nezaret-i
il•
·~si'nden istihsal olunan tahrirat ile matbu havale-name leffen ve bunun Birinci Ordu-yı
lyun'a mensub Kıbrıs kılar Topcu asakirinin sene-i merkume Mart'ı ibtidasından Şubat
etine kadar bir senelik masraflarına mahsuben itası zımnında nizamiyye muhasebesinden
·;. edil~ii pusula dahi maan savb-ı valalarına tisyar ve keyfiyyet zikr olunan kaleler
ı:i~ · iş'ar kılınmağla ve süvalat-ı askeriyyenin vaktiyle tesviyesi emrinde olan
. iyyet ve teehhür ifası halinde zuhur edecek müşkilat ve zaruret nezd-i saadetlerinde
ltağni-itarif bulunmağla meblağ-ı mezburenin usulü vechile senedat-ı mahsusa ahzıyla ve
?;yeye taksimiyle bila tehir tesviye ve ifası bi'l-hassa himmet ve ikdamat-ı behiyyelerine
!ti olundu. Ol babda irade Efendi'mindir.
t
J9
,,,,. Muharrem sene (12]89 ve fi 27 Mart sene (12]88.

***

276 (numru 69, 51b)
,grıs Mutasarrıflığı' na,
[te-i Bahriyye,
l,detlüEfendim Hazretleri,
'irname-i mezkur tahrirata ita olunmuştur. Fi 22 Nisan sene [12)88)
-, · iyye hazinesinin seksen sekiz senesi tahsisatına mahsuben Kıbrıs emvalinden havale
,an yetmiş yük kuruşun tahsil ve irsali zımnında Asakir-i Bahriyye Kol Ağaları'ndan
ijim Kapudan tayin ve izam olunmuş ve İskenderun'a gönderilen İzzeddin vapur-ı
nayununuır avdetinde bu akçesi alup bu tarafa nakl etmek üzere Kıbrıs'a uğratılması
l;Örjinaldefterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
fOrjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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{~ine tenbih kılınmış olmağla vapur-ı humayun-ı mezburun vusulüne kadar işbu akçenin
~n teslim ve irsali mümkün olamaz ise nısfı miktarının irsali hususuna himem-i
ileri masruf buyurulmak siyakında irade Efendi'mindir,
-afer sene [12]89 ve fi 12 Nisan sene [12]88.
~!,_

***
277 (numru ... 284 , 52a)

iFSadaret-iUzma
.
'
t1u Efendim Hazretleri,
}fi. İdare ve Divan-ı Temyiz Mümeyyizleri'nden müddet-i memuriyyetleri müntasfiye
!pn yerlerine usul vechile intibah olunan Menteş-zade Hüseyin Efendi ile Hristodagi
~avril Ağa'nın meclis-i mezkur azalığına ve Mehmet Adem ve Kandu-zade Mehmet
~;efendilerleAntonagi Trande Kabilidi Ağa'nın divan-ı mezbur mümeyyizliğine seksen
Jvsenesi Mart'ı ibtidasından itibaren tayin olundukları beyanıyla icra-yı asalet-i
ijtyyetleri ha-tahrirat vukubulan iş'ar üzerine Şura-yı Devlet'te tensib olunmuş ve divan~a
alınan mümeyyizler için dahi divan-ı ahkam-ı Adliyye Nezaret-i Celilesi'ne
Jatverilmiş olmağın beyan-ı hal siyakında şukka-i muhibbi terkim kılındı.
~afer sene (12]89 ve fi 1J Nisan sene [12]88.
ff

***
278 (nuınru ... 285, 52a)

'tsadaret-i Uzma,
lü Efendim Hazretleri,
cautlmur-ı tahririyyenin taht-ı emniyyette cereyanı için Tahrirat Müdürlüğü'ne Suriye
i<Me'ktubi Muavini sabık Reşid Bey'in mahsus olan maaşıyla icra-yı memuriyyeti
~µlan iş'ar-ı saadetleri üzerine bi't-tensib İntihab-ı Memuriyyet Komisyonu'nca ve
(~ce icabı icra ettirilmiş olmağla oraca dahi iktizasının ifasına himmet eylemeleri
~da şukka-i muhibbi terkimine ibtidar kılındı.
{~Safer sene [12]89 ve fi 8 Nisan sene [12]88.

t:

***
~.

279 (numru . . . 286 , 52a)

ifs Ceziresi Mutasarrıflığı'na telgraf-name,

lVilayeti havalatının tahsil memurları Hayati ve Receb Efendilerin hesapları görülmekte
dan bunlara mahallince yüzleri altın ve sim mecidiyye kaçar kuruş fiyatla ita
rulmuştur iş'arı babında.
~Nisan sene [12]88.
:\

***
ıtjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
fxjinaldefterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
~jinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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280 (Adet [numru] 9, 52a)
. ancağı Mutasarrıflığı' na,

!ti Defter-hane-i Hakani,
~ Efendim Hazretleri,
'akkmda ittihaz olunmuş olan usul-ı cedidenin suret-i cereyanını mutazammın mersul
~rat ve matbu tarif-nameleriyle numune defterleri mütalaasından, keyfiyyet malum-ı
tuyurulmuş olacağı vechile Defter-i h~ani ~emurlar.~yla 1:Il~iyyet katiplerinin tap~
,~dan alacakları maaşla memur-ı muma-ileyhe ait olan yuzde ıkı ondalık kazalarda res-ı
~~önderilecekolan defterler mucibince Defter-i hakani memurunun hasılat akçesiyle
t buraya gönderilmek üzere beher mah tanzim edeceği Sancak İcmal Defteri Liva
('nden temhir olunduktan sonra ve Kaza Tapu Katipleri'nin yüzde üç ondalıkları ile
i)yoklamamemurunun yüzde ve kaza yoklama ketebesinin yüzde on ondalıkları kezalik
](/akçesiyle beraber res-i livaya gönderilmek üzere tapu katiplerinin her ay tanzim
'ileri
Kaza Hasılat Defterleri Kaza Meclisi'nden mühürlendikden sonra verilmek iktiza
1,.dan
evvel ale'l-hisab suretiyle itası mugayir-i kaide olacağından işte bu kaideye riayet
~~erek mezkur defterlerin bi't-temhir hasılat akçesiyle beraber kazadan livaya ve
~ ise defter-haneye tesyir olunmazdan evvelce akçe verilmiş olur ise bundan terettüb
t(ınesuliyyetin ol vechile hilaf-ı kaide akçeyi verdirmiş veyahut vermiş olanlara ait
"'der-kar bulunmuş olmağla keyfiyyet evvel-be-evvel malum olupana göre icra-yı icab
ina.ve dikkat eylemeleri hususunun ba-tahrirat-ı mahsusa kaza.kaymakamlarına beyan
ı hususuna himem-i aliyyeleri der-kar buyurulmak babında emr
irade Efendim
eri'nindir.
,,-,,-er sene [12]89 ve fi 5 Nisan sene [12]88.
ü

·

~,i
!~j

***

281 (numru ... 287, 52b)
.:.name, . . ,,,. ..."
,.~:nin
seksen yedi senesi nihayetine değin sinin-i sabıka emval-i umumiyyesinden
:rtMk
l\pulacak tahsilatın bade-ma bank mürettebiçin şubelere teslim olunmayarak doğrudan
hazineye gönderilmesi icab eylediğinden ol vechile iktizasının icra olunması ve
"· eden istifade için sağlam mahal üzerine başsız masrafsız kısa vade ile poliçe bulunduğu
olabildiği miktarının poliçe vechile gönderilmesi ve bedelatı nakden hazineye teslim
ek üzere kabul edildiği surette bank şubelerine dahi akçe verilerek poliçelerinin dahi
gönderilmesi mercudur.
Nisan sene [12]88.

l',ıya

***

282 (numru ... 288, 52b)
rıs Ceziresi Mutasarrıflığı' na,
adetlü Efendim Hazretleri,
&._,idat-ı öşriyyenin suret-i ihale ve teferruat ve muamelat-ı sairesi hakkında aşar nizamesine zeyl olunmak üzere bu kerre kaleme alınup icra-yı ahkamına irade-i seniyye-i
ret-i padişahi müteallik buyurulmuş olan fıkrat-ı nizamiyyenin fesh-i matbuası Maliyye
ili:(

Orjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
Orjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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Jj Celilesi

canibinden suret-i mahsusada derdest tisyar bulunmuş olduğundan işbu
~ekiz senesi varidat-ı öşriyyesinin fıkrat-ı mezkure ahkamına tevfikan mahallerince
'uzayede ve ihaleleri karar-ı vaki icabından olduğuna ve mevsim-i müzayede an-be1.ifylemektebulunduğuna binaen varidat-ı mebhusenin sal-ihale mahsuben her tarafca
'pezkure ahkamına tatbikan icra-yı müzayede ve ihalesi lazımeden ve bu suret varidat,!p. suret-i matlubede hüsn-i cibayet ve idaresi maksadına müstenid olduğu cihetle
lfat-ı fıkrat-ı nizamiyyenin muhafaza-i ahkamı umur-ı mültezimeden olarak keyfiyyet
,fa bildirilmiş olmağla taraf-ı saadetlerinden dahi fıkrat-ı mersule ahkamının tamami-i
'" varidat-ı öşriyye-i mahalliyyenin hüsn-i suretle ihale ve idaresi vesail-i
w-esinin istikmaline sarf-ı mesai ve himmet olunması ihtarıyla şukka-i mahsusa
~~e ibtidar kılındı.
fer sene [12]89 ve fi 30 Mart sene [12]88.
ti'

***
283 (numru ... 289, 512b)
utasarrıflığı'na,
· telgrafaynen tahrir dairesine verilmiştir)
ayıs sene [12]88 tarihli telgraf-nameleri cevabıdır. Bütce haricinde masraf vukuu
!P-e mugayir olacağından mukaddem ki iş'ar vechile veyahut icrası veyahut hazineye bar
~ksizintesviyesi kabil olur ise muktezasının icrası lazım gelir.
" yıs sene [12]88.
ı, .

***
284 ( numru . . . 290 , 52b)
Erzurum ve Bağdad, Diyarbekir, Suriye, Sivas, Trabzon,
tleriyle Kıbrıs Mutasarrıflığı'na,
•1.af-ı mezkur aynen zabite verilmiştir)
liııahallerde vukubulan iş'arattan anlaşıldığına göre asakir-i zabtiye maaşatının tedkikatı
Wafca bir suret-i mutarredede icra olunamadığına ve seksen sekiz senesi için yHayetlere
~rilen muvazenelerde ise asakir-i merkume mürettebatının ibtida yüzde .iki tenzil ve
~:vurunun dahi yüzde beş tevkif ile ma-adası idhal kılındığına binaen vilayetlerce de
.ti.r-i mezkure zabitan ve neferatı maaşları her kaç kuruş olur ise olsun ihtida yüzde ikisi ve
yüzde beşi bi't-tenzil ma-adası verilip muvazene haricinde sarfiyyat vukua
'llmemesi lüzumu ihtar olunur.
~Mayıs sene [12]88.

lr

***
285 (numru ... 291, 52b)
;rıs Mutasarrıflığı'na,
{graf-name,
ıorjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
iOrjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
f;Orjinaldefterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
~
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~
~

fimezkurun icabı icra olunarak aynen tahrirata takdim olunmuştur)
]yıs sene [12]88.
ile bahriyye ve top-hanenin seksen sekiz senesi· taşra ve
~ihumayunlar
..
~in muhavvel olan akçeye mahsuben şimdiye kadar mahallince verilmiş ve
!akçe gönderilmiş ise başka başka miktarının ha-telgraf iş'ar buyurulması
~i . bir mah zarfında hangi daire ve ordu hesabına ne mikdar akçe verilir
lpıiktarlarının başka başka vasıta-i telgrafiyye ile bildirilmesi mercudur.

Dersaadet
dairelerine
ve bundan
ise her ay

***

286 (numru ... 292, 53a)
i'.den telgraf,
·~utasarrıflığı' na,

""'nar olunarak iade olunmuştur)
cak ağnamının miktarını ve bi'l-hesab
d.da çekilen telgraf cevabına muntazırdır.
a;yıs sene [12]88.

rüsumunun

bildirilmesi

hakkında

fi 15

***

287 (nuınru 1, 53a)
utasarrıflığı'na,
-iUmur-ı Maarif,
'tlü Efendim Hazretleri,
Ceziresi'nde Aleksandiri Efendi marifetiyle ihrac olunmuş olan asar-ı atikanın bir
irsal kılınmış ise de pek adi ve müzehaneye vaz' ve teşhire şayan şeyler olmadığı ve şu
:umrileyh marifetiyle işe yarar antika buldurulması ümit olunacağı cihetle andan sarf
la mevcut olan asada beraber kendisinin iadesi ve şimdiye kadar vukubulan mesarifin
ının dahi bildirilmesi hakkında sebkat eden iş'ar-ı aczi üzerine muma-ileyhe seksen altı
in.de yedi bin beş yüz kuruş maaş ve on bin kuruş mesarif-i hafriyye ve seksen yedi
inde dahi on bin kuruş maaş ve on bin kuruş mesarif-i hafriyye itası hakkında Maliyye
et-i Celilesi'rıden giden havale emri üzerine işbu iki sene zarfında ba sened-i
.ddide muma-ileyhe ceman kırk yedi bin beş yüz kuruş verildiği ve bunların müfredatını
yyen defterini makam-ı nezaret-i aciziye mukaddema gönderdiğini mııma-ileyh ifade ve
. . eylemekte idüğü ve asar-ı mevcudeyi alıp azimet ve avdet eylemesi kendisine tebeyyün
duğu ifadesine dair canib-i mutasarrıflıktan vürud eden tahrirat meclis-i maarife lede'l
le zikr olunan iki sene zarfında maaş ve mesarif namıyla verildiği beyan olunan meblağın
ı inde'l-hesab otuz yedi bin beş yüz kuruş eder iken kırk yedi bin beş yüz kuruş
lmış olduğundan ve müddet-i merkume zarfında ceman kırk yedi bin beş yüz kuruş maaş
.. asraf itası taht-ı mezuniyyette olduğu kuyuttan anlaşıldığından tahrirat-ı mezkurede
;sen altı senesinde on beş bin kuruş masraf ve seksen yedi senesinde on beş bin kuruş maaş
. tµlecek yerde sehven on bin kuruş masraf ve on bin kuruş maaş yazılmış demek olduğu
-ıhi
ise de hakikat-i hal bu vechile midir yohsa taht-ı mezuniyyette olan maaş ve masraf
Qiamen sarf ve ita olunmamasından mı neşet etmiştir. Buralarının ve bir de zikr olunan
frterin hiçbirvakitte gelmediği müze memurı canibinden ifade olunduğu ve el-haletü hazihi
~n:ıa-ileyh avdet etmediği cihetle defter-i mezkurun dahi alız u tisyarı ve sarfiyyat-ı vakianın
'c

1

defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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.üfredatım natık bir kıta defterinin bi't-tanzim irsaliyle beraber muma-ileyhin maaşı

~ihte kat' olunduğunun beyan ve .iş'arı hususlarının savb-ı samilerine cevaben izbarı
ı\;.mezkurdanha-müzekkere ifade olunmuş ve zikrolunan defterde muharrer eşyadan
'uma-ileyhin nezdinde veya sair mahalde kalıp da henüz bu-tarafa gönderilmemiş
ı= var ise bunların dahi bir kıta defterinin dahi gönderilmesi lazımeden bulunmuş
ber minval-i muharrer ifa-yı muktezasıyla keyfıyyetin iş'arı hususuna himem-i
Jri der-kar buyurulmak babında emr ü irade Efendim Hazretleri'nindir.
'.uharrernsene [12]89 ve fi 25 Mart sene [12]88.
1

I

***

288 (numru 1008/44, 53a)
*4utasarrıflığı · Canib-i Valası' na,
'-i Cezayir-i Bahr-ı Sefid,
Efendim Hazretleri,
fil<:etine avdetinde mahallinde teslim olunmak üzere mülga merkez muhasebecisi rifatlu
igfendi vasıtasıyla Ibrahim Efendi ile familyası için alınan vapur bilyatoları akçesi olup
ıacentesi tarafından verilmiş olan altı yüz on iki kuruşun tahsil ve irsali 22 Zi'l-hicce
;, .
rJ2]88 tarihli ve iki yüz seksen numrulu tahrirat-ı acizide iş'ar kılınmış ise de henüz
lı§tmemiş ve meblağ-ı mezkurun itası herbar mezkur acent memun tarafından istida
,. ta idüğü muma-ileyh Naim Efendi tarafından bu kerre dahi ifade olunmuş olmağla
-ı mezburun muma-ileyh İbrahim Efendi'den tahsiliyle ora acentesine teslim ve
ilm haberin ve olamadığı halde nakden meblağ-ı mezburun irsali hususuna himem
}leri der-kar buyurulmak babında emr ü irade Efendim Hazretleri'nindir.
ebiü'l-Evvel sene [12]89 ve fi 18 Mayıs sene [12]88.
•••
ü
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.

•

ü
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***

289 (numru ... 293 , 53b)
'l-ümerai'l-kiram kebirü'l-küberai'l-fiham zü'l-kadr ve'l-ihtiram sahibü'l-izz ve'l
,,,,7 el-muhtass bi-mezid-i inayet-i melikü'l-ala Rumili Beylerbeyiliği paye-i refiki ve
~i nişan-ı humayununun ikinci rütbesini haiz ve hamil Kıbrıs Mutasarrıfı Veysi Paşa
1fmealihi ve kıdvetü'l-ulemai't-muhakkikin naib ve müfti zide ilmühuma ve mefahirü'l
'id ve'l-ekarim sair aza-yı meclis zide mecduhum tevki-i refi-i humayunum vasıl olıcak
.~· ola ki hazine-i celilem varidatından iki yüz seksen sekiz senesine mahsuben
,yedesi bi'l-icra suret-i kararım mübeyyen mahallinden mebus iki yüz seksen sekiz senesi
l'ımn on üçüncü günü tarihiyle müverrah altı numrulu mazbata mucibince Kıbrıs Ceziresi
'·'nde kain malumü'Lisim kazalar varidat-ı rüsumiyyesinin mahalli kararı ve nizamat-ı
ası vechile zabt u idare ve bedeli tekasit-i muayyenesinde teslim ve tediye olunmak
iki yüz doksan bin kuruş bedel ve kefalet-i mutebere ile tebea-i devlet-i aliyyemden
iilmuttalib-zade Hüseyin zide kadruhu uhdesine ihalesine bi'l-istizan irade-i seniyye-i
em şeref-sadır olarak Maliyye Hazine-i Celilesi'nce icabı icra: ve ol babda tanzim olunan
defteri leffen .israkılınmış ve varidat-ı merkumeye dair icab eden şerait-i mezkur suret-i
rde muharrer bulunmuş olmağla siz ki mutasamf vesair müşar ve muma-ileyhimsiz
-i muamelatından-nizamat-ı mevzua ahkamına tevfik hareket olunmak üzere varidat-ı
umenin sene-i mezkureye mahsuben ve mezkur suret-i deftere tevfikan mültezim-i
rjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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i_p zinhar hilaf-ı nizam ve mugayir-i ma'delet-i seniyyem bir

ana dikkat ve itina eyleyesiz tahriren fı'l-yevmi's-sabi min
:./semaninve mieteyn ve elf. Kıbrıs Mutasarrıflığı 'nm altı
·· Ii mazbatasında gösterildiği üzere. cezire-i merkume
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***
~.Leymesun Kazası
[Mülahazat]
Kantar Rüsumu
Kile Rüsumu
Hayvan Rüsumu

Kuruş_
08748
06526
21854

Lefkoşa Kazası
Bedel-i Mukarrer
Kantar Rüsumu
Kile Rüsumu
Havvan Rüsumu

27128

Kuru§
66782
45425
02585
03295
118087

Tuzla Kazası
Bedel-i Mukarrer
Kantar Rüsumu
Kile Rüsumu
Hayvan Rüsumu
Bac-ı Bazar Rüsumu

***
BafKazası
Bedel-i Mukarrer
Kuruş_
0435
Kantar Rüsumu
10602
Kile Rüsumu
33
Hayvan Rüsumu
11070
Ceman 290000 Kuru

Kuru
15195
7054

Girne Kazası
Bedel-i Mukarrer
Kantar Rüsumu
Kile Rüsumu

22249

***
Tekasit
Mülahazat
Gave-i Mart sene (12)88
Gave-i Nisan sene f 12188
Gaye-i Mayıs sene [12}88
Gave-i Haziran sene [12]88
Gaye-i Temmuz sene {12}88
Gave-i Ağustos sene [12]88
Gave-i Eylül serıe 112]88
Gave-i Tesrin-i Evvel sene (12]88
Gave-i Teşrin-i Sani sene [12]88
Gave-i Kanun-ı Evvel sene fl2l88
Gave-i Kanurı-ı Sani sene [12]88
Gave-i Şubat sene 1_12)88

Kuru
24166
24166
24166
24166
24166
24166
24166
24166
24166
24166
24166
24166

iki yüz doksan bin kuruştur)

***

290 (numru 11, 54a)

utasarrıflığı' na,
[fiDefter-hane-i Hakani,
~ Efendim Hazretleri,
~eziresi'nde bin iki yüz seksen yedi senesi Kanun-ı Sani mahında vukubulan tapu
J[ôlarak altı bin dört yüz sekiz kuruş gönderildiğine dair fi 28 Muharrem sene [12]89
beş numrulu varid olan tahrirat-ı aliyyeleri meali malum-ı acizi olarak meblağ-ı
[{hi'l-vürud tadad olunduk da tamam olmasıyla teslim-i vezne kılındığı ifade ve ol
~anib-i muhasebeden tanzim olunan meınhur bir kıta ilm ü haber leffen itare kılınmış
[frbeyanıyla şukka-i mahsusa-i acizi terkimine ibtidar kılındı. Ol bahtla emr ü irade
h Hazretleri' nindir.
,fJfer sene (12]89 ve fi 15 Nisan sene [12]88.

.f~

***

291 (numru ... 294, 54a)
eziresi'nden Seksen Yedi Kanun-ı Sani,
6408Malik

Kuruş_

;altı bin dört yüz sekiz kuruştur)
ıt\:.
1""Çeziresi'nin

seksen yedi senesi Kanun-ı Sani mahında vukubulan varaka behası olarak
pusula mucibince altı bin dört yüz sekiz kuruş irsal kılındığı fi 28 Muharrem sene
tarihiyle müverrah canib-i cezireden varid olan bir kıta şukkasında inha ve iş'ar
uş ve meblağ-I mezbur bi'l-vürud fi 6 Nisan sene [12]88 tarihiyle Defter-hane-i Hakani
t-i Celilesi veznesine teslim kılınmış olrnağla keyfiyyet malum olmak için Defter
Hakani Muhasebesi'nden cezire-i mezkure tarafına işbu ilmühaber verildi.
_ Uhar,rem sene [1]289 ve fi 12Nisan sene [12]88.
• . ~'.;,;

?)

sebe-i Defter-i Hakani

*

**

292 (nurnru 13, 54a)

s Mutasarrıflığı'rıa,
et-i Defter-hane-i Hakani,
etlü Efendim Hazretleri,
n seksen yedi senesinde mülga bi'l-cümle Defter-i Hakani müdür ve muavinleriyle
et katiplerine ve arazi memurlarıyla tapu katiplerine Mal Sandıkları'ndan verilmiş olan
şat ile bunlar için mahalli mal sandıklarından tesviye edilmiş mesarifatın kemiyyeti
ıesine lüzum görünmüş olmağla gerek nefs-i liva ve gerek kazalar mal sandıklarından
{te-i mezkurede verilmiş olan maaşlar neye baliğ olmuş ve kırtasiye ve bar-gir ücretleri ve
\tab ve kömür -beha vesair türlü tesviye edilmiş bulunan enva' mesarifat dahi ne miktara
{şide olmuş ise kaza-be-kaza birer kalem olmak üzere topyekunü gösterilerek bir kıta
~s.ulasının serian tanzim ve isrası hususuna himem-i aliyyeleri der-kar buyurulması babında
inr irade Efendim Hazretleri'nindir.
Rebiü'f-Evvel sene [12]89 ve fi 3 Mayıs sene [12]88.

f?

ü

'$'•

fı.~ııım,.,LKani

Orjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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293 (nuınru ... 295, 5 la)

'ı~ Mutasarrıflığı'na,

ikMayıs sene [1]288 telgrafınızı aldım devr ü teslim kaidesinin icrasıyla kefalete rabtına
f~t buyurulınası.
~il:I\ıfayıs sene [12]88.

***

294 (numru 15, 54b)

{ş. Ceziresi Mutasarrıflığı' na,
}et-i Defterhane-i Hakani,
ı!tlü Efendim Hazretleri,
~•. · Ceziresi'nin bin.iki yüz seksen sekiz senesi Mart'ında tapu hasılatı olarak bin yedi yüz
iki kuruş gönderildiğine fi 28 Safer sene [12]89 ve fi 24 Nisan sene [12]88 tarihli ve
.numrulu varid olan tahrirat-ı aliyyeleri meali maluın-ı acizi olarak meblağ-ı.me:zbur
· ~-d tadad olunduk da tamam olmasıyla teslim-i vezne kılındığı ifade ve ol babda canib
sebeden tanzim olunan memhıır bir kıta ilm ü haber leffen itare kılınmış olduğu
yla şukka-i. mahsusa-i acizi terkimine ibtidar kılındı. Ol babda emr irade Efendim
leri'nindir.
ıebiü'f-Bvvel sene [12]89 ve fi 12 Mayıs sene [12]88.
.ü

***

295 (numru . . . 296 , 54b)

Ç)ezi~~si'ndenMart sene [12]88.
"',"!.

·' ... 1ı

Kuruş
1782

Yarımlık

(Yalnız bin yedi yüz seksen iki kuruştur)
)\Ceziresi'nin seksen sekiz senesi Mart mahında vukubulan tapu hasılatı olarak melfuf
mucibince bin yedi yüz sekseniki kuruş irsal kılındığı fi28 Safer sene (12]89 ye fi 24
sene [12]88 tarihiyle müverrah canib-i livadan varid olan bir kıta. şukkasında inha
lUŞ ve meblağ-ı mezbur bi'l-vürud J Mayıs sene [12]88 tarihiyle Defter-hane-i Hakani
et-i Celilesi veznesine teslim kılınmış olmağla keyfiyyet malum olmak için Defter
-iHakani Muhasebesi'nden liva-i mezkur tarafına işbu ilmühaber verildi.
~ Rebiü'l-Evvel sene 89 ve fi 7 Mayıs sene 88.
asebe-i Defter-i Hakani

***

296 (numru 81, 54b-55a)

ırjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
rjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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utasarrıflığı 'na,
Sadaret-i Uzma,

Efendim Hazretleri,
tapu ashabı olmadığı veyahut olup da hakk-ı tapuları olan araziyi almaktan istinkaf ile
hakk eyledikleri cihetle sırf mahlul olarak bi'l-müzayede ahara ihalesi lazım gelen
ı:ın yüz dönüme kadarı kaza meclis-i müzayedesiyle-ve yüz dönümden beş yüz dönüme
}meclis-i livada mükerreren bi'l-müzayede bedel-i mukarreriyle talibine ihale kılınması
~Ş· yüz dönümden ziyade olduğu halde kaza ve liva meclislerinde müzayedeleri icra
l,ıktan sonra Maliyye Hazine-i Celilesi'nde dahi müzayede olunmak üzere keyfiyyetin
fe nezaret-i celilesine bildirilmesi ve bu makule mahlulat mazbatalarının Dersaadet' e
lu tarihinden nihayet üç mah zarfında emr-i müzayedelerinin itmam olunması tapu
f,.namesinin on sekizinci maddesi iktizasından bulunmuş ve vilayetlerin teşkilinden
tf · ber-vech-i muharrer nezaret-i müşarun-ileyhaya bildirilmesi mukarrer olan
!~edeleri ihtida vilayetlere iş'ar ile oradan dahi nezaret-i müşarun-ileyhaya beyan-ı
:yyet olunması usul ittihaz olunmuş ise de işbu müzayedelerin ol vechile kazalardan
'lı-a ve livalardan vilayetlere ve vilayetlerden buraya bildirilmesi ve muhaberat vesair
~.ile emr-i tefviz ve tefevvüzün imtidadı taliplerin kesr-i rağbetlerini müstelzim olarak
ı'· n
mahallerinde layıkı üzere pey sürmemeleri ve ekserisinin şu müşkilata
ı:__ifetlerinden naşi müzayedeye yanaşmamaları hazine-i celilenin menafüni istikmal ve
(de emr-i ziraat madde-i mühimmesinin medar-ı azamı olan arazi hakkında halk için
'(~t -istihsal edilmek üzere bundan böyle sırf mahlul olup da bi'l-müzayede taliplerine
~lazım gelecek arazi-i emiriyyeden üç yüz dönüme kadarını kaza meclisleri ve üç yüz
:!1iden beş yüze kadarını .liva meclisleri ve beş yüz dönümden yukarısını dahi vilayet
j~leri mükerreren müzayede edip nihayet pey her kimin üzerinde tekarrür eder ise bi'l~ ber-vech-i kati tefviz ve ihaleye mezun edilmesi ve kaza müzayedesinde tapu katipleri
ve vilayet müzayedelerinde defter-i hakani memurları dahi mevcut bulundurulması ve
fiibeş yüz dönümden mütecaviz olup da meclis-i vilayetce müzayede olunacak arazi-i
~l:-nin ş~y:et buraca dahi bir talibi olur ise haber alarak mahalline kendisi gidip veya bir
önderip veyahut mahallince birini tevkil edip pey sürebilmesi için vilayet gazetesine
lunacak ilandan başka mezadın ne vakit başlayıp hangi tarihte kapanarak karar
ağının tasrihiyle Der-saadet gazetelerine dahi tab' ile neşr olunmak üzere bir kıta ilan
t~sının hemen müzayedeye şüru'dan evvelce vilayet tarafından maarif nezaret-i celilesi
'inde bulunan matbuat idaresine g,_9:nderilmiş ve işbu müzayedelerin gerek vaktiyle
.~~e.. haber verilerek ilanı ve gerek sairmuamelat-ı icariyyesinin usul ve nizamı dairesinde
I.a.·. ··.m
ı.
. hakkında ka.zalardakaymakamlar
..
.
. ve sancaklarda mutasarrıflar ve vilayetlerde
.
.. valiler
~et dikkat edip bu babda hiçbir taraftan fesat karıştırılıp da hazine-i celilenin ahrarına
verilmemesi hususlarının kaide ittihazıyla mucibince ifa-yı mukteziyyatına her
tan itina olunması Islahat Komisyonu'nun kararı üzerine nezd-i sena-veride bi't-tensib ol
.(~. iktiza edenlere beyan ve iş'ar-ı keyfiyyet olunmuş olmağın oraca dahi icab-ı halin
Jyla saye-i mamuriyyet-vaye-i hazret-i mülkdaride vasıl-ı hayr-ı terakkiyat olması matlub
i~Itezim olan işbu arazi maddesinin muhavver-i layıkında cereyanına ve halkın tefevvüze
t~d--ı rağbatıyla hazine-i devletin izdiyad ve isdatı esbab-ı muntazırasının istihsal ve
in.alinebezl-i
mesai ve ikdamat olunması siyakında şukka-i sena-veri terkim kılındı.
~//:'
~;~afersene [12]89 ve fi 18 Nisan sene [12]88.
:Ü.
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***
297 (numru 103, 55a)

167

\
\'ı

.ı.:.

ire,
-~·%.'L<ci.\..~~

~~~~~~~~\.\..%'&.

~~\\..~\\..~~Th\.~\\.. \.~W..\."'SS.\. ~"(\.~~\\.. ~~%~~%\..

:ra kılındı arz ve beyana hacet olmadığı vecni\e \)at\l\~an~c~
ID\Yfo.C'o.\'o. ~'o.\.\

ep·

vukuunda vilayata irsal ve isra olunması gönderilenler esmanının vakt
aline mütevakkıf olup esman-ı mezkurenin teehhürü barut imalatını sekte-dar
bulunmağla zikr olunan barut esmanı olan otuz iki bin iki yüz yirmi üç kuruşun
:n .sürat-i irsal ve tisyanna himem-i aliyye-i kerimaneleri bi-diriğ ve seza-dar
ıda emrü irade haeret-imea lehü'l-emrindir.
9ve fi 18 Nisan sene [12]88.
ü

***
298 (nuınru ... 297, 55a)
ihtiyaca furuht olunarak esman-ı hasılası top-hane hazinesine irsal
arutun behası.
~'o.\\l\
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2107
Min Gavr-ı Ez Baliğa
Para
13
10
Tevarih-i Muhtelife ile Bi'l-vürud Hazine-i
Merkumeve Teslim Kılınan

03

***
299 ( numru ... 298 , 55b)
Suriye Vilayetleri'ne, Kıbrıs, Zor, Cebel-i Lübnan Mutasarrıflıkları'na,
,.i Belediyye Sandıkları'na terk olunanlardan ma-ada Cinayet Meclisleri'nin hükmü
la ashab-ı cünhadan alız olunup merkez-i vilayetten verilecek mezuniyyet-i mahsusa
ince sarf ve istimal olunmak üzere Mal Sandıkları'nda tevkifi geçen seksen iki tarihinde
-L karar iktizasından olan ceza-yı nakdiyye hasılatından bugüne değin·ne miktar şey
etmiş ve nasıl mahallere sarf olunmuş ve küsur ne kadar mevcudu bulunmuştur. Bir
zah De:fteri'nin serian bi't-tanzim irsal buyurulması.
\Jyfayıs sene 288.

***
300 (numru 12, 55b)

ıs Mutasarrıflığı' na,
Jetlü Efendim Hazretleri,
!az olunan usul-ı cedid iktizasınca arazi muamelat-ı daimesiçin beher sancağa birer defter-i
i[ni memuruyla kazalara birer tapu katibi ve senetsiz tasarruf olunan arazi ile mahlulat ve
tumatın zahire.ihracıçin dahi birer yoklama memuruylakazalara lüzumuna görebir kaçar
rjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
rjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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tJ

a katibi tayin ve tertib ile işe mübaşeret olunmuş ise de bu iki nev' memurlar beyninde
'*et ve tezad tekevvün ederek işte çatallık olduğu bi't-taharriyye anlaşılmasına mebni zikr
, , yoklama memurlarına yol verilerek yoklama işinin dahi Defter-i hakani memurlarına
memuriyyet edilmesi bi't-tensib lede'l-istizan ol vechile icra-yı icabı hususuna irade-i
e-i hazret-i vekalet-penahi müteallik ederek icab-ı hali bu kerre Defter-i hakani
nıruna ha-tahrirat iş'ar ve tahrirat-ı mezkurenin bir kıta sureti leffen tisyar olunmuş ve
,-aasıyla keyfiyyet bi'l-etraf malum olacağı der-kar bulunmuş olmağla vüsul-i nemika-i
i-veride mezkur suret mucibince icab-ı halin icra ve defter-i hakani memuru hakkında
" enet-i lazımenin ifasıyla yoklama memuruna işe mübaşeretinde tavizen verilmiş olan bin
:un suret-i mezkurede gösterildiği minval üzere mahsubuyla taviz kaydının kapatılması
dalık hususunda beyan olunan mevadd-ı saire hakkında dahi ber mucib-i iş'ar hareket
P hilaf-ı hal vukua getirilmemesi hususuna himmet buyurmaları masruf buyurulmak
da emr irade Efendim Hazretleri'nindir.
ü

~'Rebiü'l-Evvelsene [12]89 ve fi 2 Mayıs sene [12]88.

***

301 (numru ... 299, 55b-56a)
r-i hakani memurluğu'na,
olunan usul-ı cedide muktezasınca arazi muamelat-ı daimesiçin beher sancağa biner
maaş ve hasılattan yüzde iki ondalık ile birer defter-i hakani memurı ve her bir kazaya
aber başına birer kuruş katibine ve kezalik hasılattan yüzde üç ondalık ile birer tapu
"·,ive senetsiz tasarruf olunan araziyi meydana çıkarmak için kezalik beher sancağa yüzde
lr.ondalık ile birer yoklama memuruyla beher kazaya yüzde on ondalık ile lüzumuna göre
ç nefer yoklama ketebesi tayin olunarak işe mübaşeretle bir taraftan mesalih-i arazinin
elat-ı daimesi ruyet ve ifasına ve bir yandan dahi arazisi yoklamasının icrasına ibtidar
uş iş~ de rrienafi-i zatiyyeleri yolunda bu iki nev' memurlar beyninde rekabet ve tezad
ün etmeğle başlayup her birisi ziyade ondalık ile alayım deyi kendi hasılatını artırmak
işine müdahale ile yoklama memurları defter-i hakani memurlarından ve bunlar
ıv diğerinin
~lardan şikayet ederek mesela defter-i hakani memurları yoklama esnasında muamelat-ı
''' eleri muattal hükmünde olup hasılatı ekall-i kalil olduğundan bahisle alacakları ondalığın
lerine kifayet etmediği cihetle tapu katipleri istifa ederek yerine rağbet eder başka ketebe
"kinden aciz olduklarını beyan ve yoklama memurları dahi tapu katipleri yoklama işine
ale ile hasılatı kendi taraflarına celb ve ihale için her güne hile ve desise teşebbüs ile
ıtlarına iras-ı sekte etmekte idüklerini bast ederek nail olacakları cüz'iyyü'l-mikdar
ık ile ketebe bulamayıp böyle giderse kendileri dahi işten çekilmeğe mecbur olacaklarını
etmeğe şüru ettiklerinden işde çatallık olduğu anlaşılarak her ne yapılsa iki iş memurun
idaresine alınmadıkca maslahat yoluna gidemeyerek bi'l-ahire bundan hazine-i celileye
tedenni-i hasılatınca ziyade terettüb edeceği mütefehhim olmuş ve zikr olunan yoklama
"'!dahi defter-i hakani memurlarına ihale olunarak arazi muamelatının kaffesi bir elden
ülse mehazir-i melhuzanın ber taraf olmasıyla beraber daha ziyade inhibat ve süratin
ünü müstelzim olacağı bedi-dar göründüğünden salifü'l-beyan yoklama memurlarına yol
"Terek bunların maiyyetinde bulunan yoklama ketebesi defter-i hakani memurları
'lyyetine nakl ile işbu yoklama işinin dahi bu defter-i hakani memurlarına sipariş edilmesi
;bu memurlara ber-vech-i muharrer verilmekte olan maaşdan başka mahsus olan yüzde iki
'11• lık üzerine yoklama memurlarına itası mukarrer bulunan yüzde beş ondalıkdan dördünün
ile aidatlarının yüzde altıya ve küsur kalan yüzde bir ondalığın dahi kazada tapu
7

defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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.r aidatına ilavesiyle bunların ondalıklarının yüzde dörde iblağ olunması ve mezkur
iketebesinin yüzde on kuruş ondalığı hali üzerinde bırakılması muvafık-ı nefsü'l-emr
ılınütalaaolunarak lede'l-istizan ol vechile ifa-yı muktezasına Irade-i aliyye-i hazret-i
tpenahi müteallik buyurulmuş olmağla husulünde işbu tahriratımız hükumete irae
,,. Iivanız yoklama memurı meclise bi'l-celb hangi kazalarda hangi .karye veyahut
t~ın yoklamasını henüz icra etmekte bulunur ise bunlar kendisine ikmal ettirilerek
(tla bunların hasılatından tarafına aid olan ondalık kendisine verilmek üzere mezkur
;\· kasabaların kaza başına takdim eylemesi iktiza eden defterleri ve yanında bulunan
lrat ve kuyudat ve kanun-name ve talimat ve evrak-ı saire tamamıyla alız olunup
iı.).e yol verilmesi ve çünkü andan sonra olacak yoklama hasılatının yüzde altı ondalığını
~ağınızdan memur-ı muma-ileyhanın işe mübaşereti hengamında ale'l-hisab almış
fbin kuruş bundan aranılmayıp fima-ad sizin alacağınız ondalıkdan mahsubuyla mal
c: dan olan taviz kaydının kapattırılması ve bu alacağınız ondalıkdan başka şehri bin
aaşınız olduğundan artık yoklama işi birinci ve ikinci sülüsüne vardığında yoklama
a iki kerre beşer yüz kuruştan mal sandığından itası mukarrer olan ale'l-hisab siz
ber-vech-i muharrer yoklama hasılatından yüzde altı ve defter-i hakani hasılat
dan yüzde bir hesabıyla alacağınız ondaliklar ile iktifa edilmesi ve minval-i muharrer
klama işinin size havalesinden dolayı ittihaz olunan usul-ı cedideye asla tegayyür ve
:tirilmeyipyoklama memuru kaldırılmamış olsa idi iş nasıl cereyan etmek lazını idi.ise
~öylece cereyan ettirilerekkazalardan sancağa gelecek ve sancaktanDefter-i Hakani'ye
İ~lecek ~efterler tarif-namelerinde gös.terildiğivec~ile y!ne y~klaina hasılatının ~~şka v~
it hakanı hasılatının başka olarak tanzım olunup gonderılmesı ve hasılat akçelerinin dahi
evvelki gibi yekdiğerine karıştırılmayarak defterleriyle ayrıca irsal edilmesi ve bundan
ttapu katiplerine yoklama haricinde kazalarında vücuda getirecekleri hasılatlarından
()'Yedenbaşka yüzde üç yerine yüzde dört ondalık ita ettirilmesi iktiza edeceğinden ber!i meşruh ifa-yı muktezasıyla hüsn-i ifa-yı memuriyyete kemal derece itina edip ibraz-ı
,i~er-i gayret ve ruyet-mendiye mübaderet ve işte bade izin kazaların gerek tapu ve gerek
iıua Js~tipleri zir-i idarenizde olacağından her hangisi kazaya henüz tapu katipleri
. :marnfşveyahut yoklama ketebesi tertib edilmemiş ise mahallince bunların serian tedarik
F__aline müsaraat ile tapu katipleri marifetiyle defter-i hakani umurunu başka ve yoklama
ileri vasıtasıyla yoklama maslahatı başka olarak muhavver-i layıkında idare ettirip birini
~nin işine karıştırılmamasına ve bunların içinde·ehliyyetsiz veyahut emniyyetsiz adamlar
l~e böyleler derhal değiştirilip mukaddemce almış oldukları ale'l-hisabın ondalıklarından
~ub ve tenziliyle ondalıkları kifayet etmez ise kendilerinden tahsiliyle istirdad olunarak
frine ehil ve erbabının bulunup konulmasına bigayet dikkat ve himmet buyurmaları
k:ırıda terkim-i rakime mehaliseten ibtidar kılındı.
!::ITe-i Rebiü'l-Evvel sene [12]89 vefi 26 Nisan sene [12]88.

I

***
302 (numru ...

300,

56a)

Muhasebeciliği'ne,
vvetlü Efendi,
Maliyye'nin terakki ıslahatıyla ana müteferri kaffe-i mesalihin bir vefk-i dil-hevah-ı
cereyanı nezd-i alide bigayet mültezim olduğundan bu hususda meşhud-ı nam olan
+I mesai-i celile-i hazret-i sadaret-penahiden olmak üzere mesalih-i umumiyye-i
!Iiyyenin muhavver matlubta hüsn-i ruyet ve temennisi esbabının talim ve teshiliyle
~kmal ve sail-i muvaffakiyet-i sena-veriyi mutazammın sahife-pira-yı sudur olan ferıııaıi-ı
defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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et-i münifesi leffen irsal kılınmıştır. Fehva-yı hükm-ihtiva-yı alisi mütalaasındaı;ı
olacağı vechile mesalih-i cariyye-i maliyyenin taşralara ait olan kısmının Nizamat
,gat-ı Mahsusası İdaresi'nde kemal-i sürat ve kerametiyle ifasına himmet ve ikdamla
t;•.

f[ıııüesser-ikar-ı güzariyye itina ve dikkat olunması mucib-i selamet olacağından
~t bi'J-cümle defter-darana tevcih ve tebliğ kılınmış olmağla zat-ı şeriflerinin dahi
nıemurelerini daire-i mücevvezde hüsn-i ifaya himmet buyurmalarını lüzumunu ihtar
mübaderet olunmuştur.
. :biü'l-Evvel sene [1]289 ve fi 21 Mayıs sene [1]288.

1

***
303 ( nurnru . . . 301 , 56b )·

e Nazırı Atufetlü Efendi Hazretleri,
alalarının Maliyye Nezaret-i Celilesi'ne ve umur-ı maliyyenin ıslah-ı ahvaline
[yyet-i behiyyeleri mülabesesiyle umur-ı maliyyeye müteferri kaffe-i mesalih-i
!J;lll sürat-i cereyanı emrinde taraf-ı valalarından vukubulacak tebligatın bila tehir derhal
müsaraat olunması lazım geleceğinin ve bu babda yani umur-ı maliyyeye müteallik
idan zat-ı valalarının şükr şikayetleri nezd-i levahık-ı aliyyede müsmir ve mevasir
:¥1un ilanı icab-ı halden olarak ol babda vülat-ı izam hazeratına ve hak-ıpa-yı mahsusa
ıicra olunmuş 'olduğu misillü doğrudan doğruya nezaret-i celilelerinin şahsen idare..i
<:nıesindeve hazine-i celilede ve taşralarda umur-ı maliyye hizmetinde bulunan kaffe-i
"'iyyet vesaire İcab edenlere taraf-ı valalarından dahi bu babda tenbihat-ı kaviyye .ve
icrasına ve hilafı harekatın dahi şimdiden tefhim-i mesuliyyetine himmet eyleyeler

I~

ü

eceb sene [12]89.

***
304 (numru 145, 56b)

Mutasarrıflığı' na,
itlü Efendim Hazretleri,
~e-i Bahriyye'nin seksen sekiz senesi tahsisatına mahsuben fi 23 Safer sene [12]89
(yle müverrahen varid olan tahrirat-ı aliyyelerinde İzzeddin vapuruna vaz'an irsal
.{~ığı iş'ar olunan dört yük kuruşun hazine-i merkumeye teslim olunduğunun cevaben
(L{ valalarına izbarı bahriye muhasebesinden ifade kılınmış olduğu beyanıyla terkim-i
p:ıe mehalisaten ibtidar kılındı. İrade Efendi'mindir.
ı~ Rebiü'l-Evvel sene [12]89 ve fi 20 Mayıs sene [12]88.
~'

***
!K

305 (numru 13, 56b)

~rıs Mutasarrıflığı'na,
[detlüEfendim Hazretleri,
{betten
dun varaka veyahut adi kağıt üzerine
yazılıp Mahkeme-i
Ticarete ibraz' olunan
lef.
.
.
.
ıedattan nizamen alınması lazım gelen ceza-yı nakdinin Mal Sandığı'yla Mahkeme-i
faret Sandığı'ndan hangisine irad kaydı iktiza edeceği ve bir de Mahkeme-i Ticarette bi'r
,et ilama raht olunmuş olan deaviden alınması icab eden hizmet-i mübaşiriyyenin ne
i'Orjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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t alınması

lazım geleceğinin bildirilmesi bazı mahal-i mehakim-i ticaret rüesası
\~en istifsar olunmaktadır. Azade-i kayd-ı beyan olduğu vechile bu misillü nisbetten
fcıka ile adi kağıt üzerine yazılan senedattan nizamen alınması iktiza eden ceza-yı nakdi
(Uk hizmet-i mübaşiriyyenin dahi Mahkeme Sandiğı'na irad kaydı usul-ı müttehazeden
iğundan bade-ma bir siyakda olmak üzere gerek ceza-yı nakdinin ve gerek hizmet-i
triyyenin bade't-tahsil Mahkeme-i Ticaret Sandığı'na irad kayıt ittirilmesi hususı bi'l
tyuıat-ı izam hazeratına ba tahrirat-ı acizi bildirilmiş olmasıyla keyfiyyetin daire-i
~ulunan mehakim-i ticaret rüesasına dahi tavsiye ve iş'arına himem-i aliyyeleri der-kar
ıi'lrnası babında emr irade Efendim Hazretleri'nindir.
biü'l-Evvel sene [12]89 ve fi 18 Mayıs sene [12]88.
ü

***

306 (numru 136, 57a)

utasarrıflığı'na,
Sadaret-i Uzma,
'i Efendim Hazretleri,
~an taifesinden mahallatında mutavattın ve temekkün ederek şeair ve feraiz-i
oo,eyi eda etmekte bulunan kesanın kıbtiliğine mahsus olan vergiden afvıyla tebea-i
Jisillüemlak ve temettu vergisi bi'I-ita evlatlarının dahi silk-i celil-i askeriyye kabulleri
!\nda bulunduklarından bu babda olunacak muamele keyfiyyeti bazı mahalden istizanve
ID .kıbtilerden asker alınmadığı gibi gayr-i müslim kıbtilerden dahi bedel-i asker
,j~ığı halde hin-i tahrirde bedel-i askeri tahsis kılınmış olduğundan ve bu suret usul-ı
!,eye ve vilayet nizam-namesinde kıbtiyan vergisi · hakkında olan bend-i mahsusuna
"riddüğünden afvı merzikun kıbtileri canibinden istida olunmuş ise de Ruınili cihetinde
lup usul-ı tahririye icra edilen bazı mahallerde nizam-ı mevzuuna tevfikan müslim ve
müsliro kıbtilerin ale'l-umum emlak ve temettu vergileri istifa kılındıkdan sonra
.,,.;,.· .~,,;' ... ',ı_ .,
mirie'l-kadim kıbti namına mahsus olan vergileri de sınıf-ı erba'a üzerine başkaca
olunmakta ve Anadolu canibinde ise şu sınuf-ı erba'a usuli mevki-i icraya konulmamış
,~ıyla gayr-i müslim kıbtilerden bedel-i askeri alınarak müslim kıbtiler hem asker ve hem
il vermekten müstesna tutulmakta olduğundan icra-yı.icabı Maliyye Nezaret-i Celilesi'nin
!tesinde dermiyan olunmaktan naşi keyfiyyet Şura-yı Devlet'e lede'f-havale millet-i
t\
eden gayr-ı müslim takımı bedel-i askeriden muafiyet iddi'asında bulunmuşlar ise de
nizam-namesinde bunların bedel-i askeriden · afv ve istisnalarına · dair . serahat
emeyip fakat kıbti namına olan tebea-i Devlet-i Aliyye'den ahzı müttekin bulunan
atın kendilerine mahsus bir vergi olduğu ve müslim ve gayr-i müslim k:ıbtilerin ale'I
kasaba ve .karyelerde emlak ve akaratı olanların tahrir usulünce emlak ve temettuat
eri başkaca alız u istifa olunduktan sonra varidat-ı hazine zayi olmamak üzere
ilerinin mine'l-kadim mükellef oldukları verginin yalnız namı değiştirilerek anaIJ1µlcabil
ik haline mahsus olmak üzere gerek müslim ve gerek gayr-ı müslim zükurundanluılve
ülüne ve derece-i servet ve iktidarlarına göre sınıf-ı erbaa üzerine vergi ahzıniz.am-ı
us icabından olduğu halde bazı mahallerde sınıf-ı mezkure üzerine alınan vergi ile ber
ib-i tahrir alınması lazım gelen teınettu ve emlak vergisinin cihet-i istifaları başka başka
, sınıf-ı erbaa üzerine alınacak vergi bedelat-ı askeriyye mukabili ve temettu ve emlak
iisi dahi kesb ve ticaretle meluf olanlardan derece-i temettularına göre alınur vergi
;µnm~sınave müstediyyat-ı vakıadan asker alınması bahsine gelince taife-i merkum.eden
(b-ı Islamiyye ile muttasıf ve müteeddib olanlar ile henüz adat-ı sabıkaları dairesinde
[un.anlarınher
tarafca tefrik ve temyizi müşkil ve bunlardan ehl-i ırz ve edeb olm
... ayan
r,
..
ıt"1-un asakir-i şahane miyanında bulundurulması su-i ahlaklarının sair efrada sirayetini
172

. . ile beraber askerlik şerefini muhal olacağı cihetle bunlardan aynen asker alınması

fi umumiyye hakkında mebzul olan mesai asarıyla bu kavmin dahi kamilen daire-i edebe
jına cezm ve yakin hasıl olacak ve adat-ı kabihaları mens hükmünde kalacak zamana

ij şimdilik kem-a-kan hizmet-i askereden müstesna bırakılmaları sureti münasib ve daha

tJl

görünmüş olduğuna mebni Rumili tarafında bulunan müslim ve gayr-ı müslim
frden
elyevm
alınmakda olduğu gibi Anadolu cihetinde bulunanların umumundan
tr_'
.
µn.a tevfikan sınıf-ı erbaa üzerine kıbtiliğe mahsus verginin ahzı ve. tahriri icra kılınmış
iahallerde kendilerinden emlak temettu vergisi dahi istifası tezekkür ve tensib olunarak
~hal iktiza eden vilayataiş'ar ve tavsiye ve hazinece ifa-yı muktezası nezaret-i müşarun
lya havale edilmiş olmağla oraca dahi karar-ı mezkur dairesinde ifa-yı muamele-i
ı#yyeye himmet olunması lazım geleceğini beyanen işbu şukka-i mahsusa terkim
!~ebiü'l-Evvel sene [12]89 ve fi 21 Mayıs sene [12]88.

***

307 (numru 104, 57b)
~ Mutasarrıflığı'na,
trsadaret-i
Uzma,
li!L
.~tlü Efendim Hazretleri,
Jp.ce Meclis-i Ticaret Reisi sabık İbrahim Ragıb Efendi'nin Leymesun Kazası
~akamlığı 'na muhassas olan maaş ile icra-yı memuriyyeti bi't-tensib İntihab-ı
!\ıriyyet Komisyonu'nca ve hazinece muamele-i mukteziyyesi ifa• ... 302 muma-ileyhin
ıııe-i halini müşir tanzim olunan varaka leffen gönderilmiş olmağla oraca dahi icra-yı
'''rla memuriyyetine vusulü tarihinden itibaren maaş-ı mahsusunun itasına himmet
eleri siyakında şukka-i muhibbi terkim kılındı,
&ebiü'l-EvvelŞyne [12]89 ve fi 4 Mayıs sene (12]88.
-;'.)t/.· ~)1

- · il.

-

***

308 (numru 845, 57b)
İsim ve Şöhret

Avni Efendi
zade İbrahim
Ragıb Efendi

Sin

Menşei

Derece-i ilm
ve kitabeti

37

Divan-ı
hümayun
mühimm
e odası

Hüsn-i Hatt
ve Kitabet
Ashabındandır

Rütbe

I Nişan

Bulunduğu Mernuriyyetler
Birinci Mahkerne-i Ticaret
Aza-yı Mülazmesi'nde
ve Köstence Ticaret
Reisliği'nde l:,ulunmuş_tur.

duğu memuriyyetler Birinci Mahkeme-i Ticaret Azası Mülazimesi'nde ve -Köstence

,,.,.-et Reisliği'nde bulunmuştur. Efendi-i muma-ileyhe Kıbrıs Ceziresi dahilinde Leymesun
,tası Kaymakamlığı'namemuriyyeüBab-ı Ali'ce bi'l-icra mahalline izam olunmuştur.
~16 Rebiü'l-Ahir sene [12]89.
~hab-ıKomisyon-ı Memuriyyet

***
defterde söz konusu kelime silik olduğundan çevirisi yapılamamıştır.
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1~

309 (Adet 463, Vilayet 3, lnumru) l0,57b)

tasarnfhğı' na,
. 'A.hkam-ıAdliyye,
~:2]89.
-'u Efendim Hazretleri,
ik
£Çeziresidahilinde kain Karpas Mukataası'nın seksen altı senesi hasılat-ı öşriyyesinden
Jevkuf sandık olan üç bin doksan altı kuruştan on altı kuruş bank iskontasına verilerek
ij.olan üç bin seksen kuruş mukataa-i mezkur mütevellisi izzetlü Abdullah Bey'e
~k üzere istihsal olunan bir kıta poliçesinin irsal olunduğu fi 29 Muharrem sene [12]89
iv.arid
olan tahrirat-ı saadetlerinde iş'ar olunmuş ve mezkur poliçenin havi olduğu bedel
inh mahallinden alınıp Divan-ı Ahkam-ı Adliyye veznesi marifetiyle muma-ileyhe
len teslim ile yedinden alınan makbuz senedi havale cemiyyetinin tebliğiyle leffen irsal
"\ğla hususun iş'arı siyakında şukka-i mahlası terkim kılındı.
biü'f-Ahir' sene [1]289 ve fi 1 Haziransene [1]288.

***
310 (numru 1004, Vilayet 3, 57b)
,, 'tobresine vaz' olunmuştur)
~)Ceziresi dahilinde kain Karpas Mukataası'nın seksen altı senesi hasılat-ı öşriyyesinden
Jrevkuf sandık olan üç ·bin altı. yüz kuruş. otuz paraya mahsuben cezire-i merkume
isi idaresinden takdim olunup Şura-yı Devlet'ten ha-müzekkere Divan-ı Ahkam-ı
~e'ye havale buyurulan mazbataya cevaben fi 26 Zi'l-Hicce sene [12]88 tarihli yazılan
fname-i ali mantıkınca bank iskontasına verilen on altı kuruştan mütebaki küsur üç bin
., kuruşun Divan-ı Ahkam-ı Adliyye veznesinden alız olunduğunu mübeyyen işbu senet
ındı.
,,serlr[l2]89.
,
Bende
fin-zade Es-Seyyit Abdullah
I

***
311 (numru ... 303, 58a)
!¢b ve Sivas ve Diyarbekir Suriye Vilayetlerine Kıbrıs Mutasarrıflığı'na telgraf-name,
ıtdefa müceddeden ve ilaveten tayin olunan tahrir memurlarının tesviye-i maaşlarına dair
İ~a eden defter ve tahrirat derdest irsal olunmasıyla memur-ı muma-ileyhimden buradan
~ab ve izam olunanların ve oraca mümeyyiz marifetiyle intihab edileceklerin mevsim-i
f@liyyat müsait iken hemen istihdamı ile muamelelerinin ale'l-hisab suretiyle tesviyesi ihtar
rı

sene [1]288.

***
304

3 1 2 ( numru . . . . , 58a-58b)
Orjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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reye havale olunmuştur)

eden bey'iyyesi verilmek üzere tebea-i Devlet-i Aliyye'den
uktedir zuhur edecek taliplere bi'l-münakasa ihalesi buraca
bu yolda tesviye-i maslahat kabil midir eğer değilse orada
arak fiyat-ı muayyenesinden yukarı satılmaması ... tedbir
" . Buralarının etrafıyla serianizahen iş'arı mütemennadır.
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bırsız\ığ,mm cmünü a\mak iç.in satı\acak b.a~van\ann ~aşını ve uzvunu ve şek\ini
ahibi eline muhtarları tarafından bir tezkere verilmek ve hayvan o tezkere ile satılıp
iz satılığa çıkarılan hayvanlara hırsızlık malı gözüyle bakılmak maddesinden ibaret
sul ile bir müddet hırsızlığın önü alınmış ise de sonraları hırsızlar bunun kolayım
a başladı ve bu yönlerden hırsızlık niye ilerlemeğe yüz tuttu ve bunun için yine ahaliye
.tlar görünmeğe başladığından .hükumetce yeniden bir kuvvetli usul tutulması lazım
:ni usul şudur ki bundan böyle kaza ve nahiye merkezlerinden ve hazar yerlerinden
öylerde ve meralarda bar-gir ve kısrak ve manda ve .öküz satmak yasaktır. Bundan
azar yerlerinde ve rüsumat mültezimleri yanında hükumetler tarafından birer.memur
urulacaktır. Bu memurların işleri şu olacaklardır ki bir adamın satmak için hazara
eği her türlü hayvanın tezkeresini yoklayarak ve muhtarların evvelki usul gibi
eri tezkerelerden başka bir de şehadet-name arayacaktır. O şehadet-nameden murat ise
,ylü satmak için hazara getirecek olduk da peşin karyesi imam veyahut papaz ve
ına.if.'.v~. ihtfrar meclis azasına maslahatı söyleyecektir. İmam ve papaz ve muhtar ve
!tieclıs aazası o hayvan o ademin malı olduğum bilir ise ol vakit bu şekilde ve şu kadar
ve şu tonda bir bar-gir veya kısrak veyahut manda ve öküz filanın malıdır deyi ol
....
eline
bir şehadet-name
verecektir ol adem ... 305 satılığa çıkaracağı
o hayvanı. tezkere
11:".
'
' '
'
~~ehadet-nameile hazar mahalline getirecek ve bunları memurmültezime getirecek ve
frecek ve memurla mültezim dahi hayvan satıldık da ol tezkere ve şehadet-namenin
'!inı tasdik edip hayvanı olan ademe verecektir ve böyle tezkeresiz bazar yirlerine hayvan
ijür ve kırlarda ötede beride satılır ise ol hayvanlara hırsızlık mal denilerek tutulacak ve
306
Ip• elinde tutulur ise o adem ceza görecektir bir de ...
şurasını dahi ilan eder ki hayvan
ilarının cezası evvelki gibi bir sene değildir padişahımız ceza kanun-namesinde hayvan
~lan için emr itdiği nihayet cezayla cezaları verilecektir. İşte bundan böyle hayvan
'ları üç sene habse konulacak ve bununla beraber memleketinde bulunan hapis-hanede
, ayup başka yerlere gönderilecektir. Bu ilanın köye vardığında imamlar ve papazlar ve
{tarlarla ihtiyar meclisinin azası köyleri halkı bir yere toplayıp hükumetin şu tenbihini
,~~se anlatacaktır deyi ilanın köye vardığı günden itibaren yukarıda söylendiği gibi satılık
Jan için tezkereden başka şehadet-name vermeğe başlayacaktır. Bu ilan-name gaib
lneyip köyün cami[s]i veyahut kilisesi ve bunlar yoğise mektebi ve bunlar yok ise imam
tıi• .muhtarın odasının kapısı tarafındaki duvara yapıştırılıp ve daima okunup ve
'eyenlere söylenip bildirilecektir.

rjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
p.>rjinal defterde söz konusu kelime silik olduğundan çevirisi yapılamamıştır.
!prjinal defterde söz konusu kelime silik olduğundan çevirisi yapılamamıştır.
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***

313 (numru 189, 58b)
'lutasarrıflığı'na,
~adaret-iUzma,
}:EfendimHazretleri,
,ijhacet olmadığı üzere hazine-i celilenin emval mertebesinden taşralarda .bekaya
)bir hayli matlubatı bulunmuş ve şimdiye kadar istifası çaresi aranılmış olduğu halde
ifı;a netayic-i fiiliyyesinin bi-tamamiha husuli müyesser olamamasından naşi matlubattenin seneden seneye ve kuyut ve cedavül-i hazinenin eskisinden yenisine devriyle
Jpek çok vakitler geçip mümkünü't-tahsil olanları kesb-i taassür etmekte ve
~iru'l-istifa bulunanları dahi mütemenni hükmünü almakda bulunmasına binaen
!tedkik-i hakayık keyfiyyatıyla işin neticesine varılmak üzere hazine-i celilede bir
1jn-ı
mahsus teşkil olunarak tedkikat-ı mukteziyyeye teşebbüs kılınmış olduğundan
{ve ikdamat-ı mütevaliye icrasıyla seksen yedi senesi gayetine değin henüz
!lmemişolan sinin-i atika muhasebatının nihayet bir iki ay içinde arkası alınarak canib
~eye irsali hususunun iktiza edenlere bildirilmesi hususuna Maliyye Nezaret-i
nin iş'arı ve Islahat Komisyonu'nun kararı üzerine bi'l-istizan irade-i seniyye-i
padişahi müteallik ve şeref-sudur buyurulmuş ve keyfıyyet nezaret-i müşarun-ileyha
lazım gelenlere bildirilmiş olmağla oraca dahi icabının icrasıyla tanzim olunacak
be defterlerinin müddet-i mezkure zarfında behe-mehal hazine-i celileye yetiştirilmesi
a himmet olunması siyakında şukka-i muhibbi terkim kılındı.
ebiü'l-Ahir sene [1]289 ve fi 7 Haziran sene [12]88.

***

314 (Havale [numru] 43, 58b)
Mutasarrıflığı'na,
Tophane-i Amire,
~.
ltlü Efendim Hazretleri
~iesmanıolarak Lui Kumpanyası vapuruna teslimen irsal olunduğu bu kerre vürud eden
Jt-ı valalarında beyan buyurulan sekiz yüz kırk dokuz kuruş vürud ederek 5 Nisan sene
tarihiyle teslim-i hazine kılındığı tophane-i amire meclis ve muhasebesiyle sergi
,~inden ba-ilam ve der-kenar ifade olunmağın beyan-ı hal siyakında terkim..i rakime-i
f:veriyeibtidar olundu. Ol babda emr ü irade Efendim Hazretleri'rıindir.
~;Rebiü'l-Ahir sene [1]289 ve fi 10 Haziran sene [12]88.
\...,ı;zuı;M

·ıs-_.• ıMüşiri-i

J~i.

.fI

***

315 (numru 22, 59a)
Mutasarrıflığı'na,
Defter-hane-i Hakani,
hakani memuriyyetine verilmek üzere der-kenar olunarak iade olunmuştur)
Temmuz sene [12]88.
Efendim Hazretleri
176

fjj

"~~

~~~'(>.~

~~~'"&.'\.~~~'\.

-: A._Th_'<t,'"lı,..~~~ ~~'st.~~~~

: \\a~\\.a\\.l\.~~\.

"'fü.~\).'t't\.'o.\

~~~'st.

~<s:..\..<s:..~~~~~~,~:"\..~'s:..~'s:..\cı'ô..'L"\..
Th.'<:..~~~'\.~~~~~~~'<:..~ ~~ı.::..si;,\..ı.::..

\\a~\\.a\\.\\m'&.~a

ı.:.a{\. · 'Z'ı"\~\).~ ~'<t.~~'<t.Tu.'<t.u~""

tensib alındığı halde iktizasının ifası hakkında nezaret-ı ce\i\e-i ma\iyye-ye
ihtar-ı acizi üzerine ol vechile icra-yı icabı hususuna karar verilerek bade-ma
decek tapu hasılatının kem-a-kan postaya tevdian gönderilmesi için nezaret-i
ileyhada canib-i valalarına istar ve tisyar kılınan tahrirat leffen gönderilmiş olmağla
ifa-yı muktezasının icab edenlere serian tavsiye ve iş'arına himem-i aliyyeleri der
ce ılmak.babında ernr
irade Efendim Hazretleri'nindir.
~biü'l-Ahirsene [1]289 ve fi 14 Haziran sene [12]88.
ü

***

316 (numru 22, 59a)
lutasarrıflığı 'na,
,fiDefter-hane-i
Hakani'
;f_. -.
.
~:EfendimHazretleri,
lrhakani memuruyla maiyyetleri katiplerinin tapu hasılatından alacakları maaşla
ijı.. i rnuma-ileyhime aid olan ondalık kazalardan res-i livaya gönderilecek defterler
iı-;e defter-i hakani memurunun hasılat akçesiyle beraber buraya gönderilmek üzere
';;ah tanzim edeceği sancak icmal defteri liva mahallinden temhir. olundukdan ve kaza
ıır yoklama katipleriyle sancak yoklama memurlarının ondalıkları kezalik hasılat
f!e beraber resi livaya gönderilmek üzere tapu katiplerinin her ay tanzim edecekleri
''"'oklama Hasılat Defterleri Kaza Meclisi'nden mühürlendikten sonra verilmek· iktiza
an evvel ale'l-hisab suretiyle akçe itası mugayir-i kaide olacağından işbu kaideye
ilmeyerek mezkur defterlerin bi't-temhir hasılat akçesiyle beraber kazadan livaya ve
defter-haneye gönderilmezden evvel akçe verilmiş olur ise andan terettüb edecek
etin 'l'ol vechile hilaf-ı kaide akçeyi vermiş veyahut vermiş olanlara aid olacağı 9
ne [12]89 tarihinde bi'l-cümle vülat-i izam hazeratıyla elviye mutasarrıflıklarına
iği sırada taraf-ı valalarına dahi iş'ar kılınmış ise de boş mahallerde yine şu kaideye
la riayet olunmadığı muhaberat-ı vakıadan anlaşılmakta bulunmuş olmağla bu kerre
ar tekid ve ihtar-ı keyfiyyetle beraber bundan böyle kaide-i mevzua haricinde ale'llarak bunlara bir akçe maaş ve ondalık verilir ve bundan hazine-i celileye zarar ve
rettüb edecek olur ise işbu vechile yolsuzluk olarak vermiş bulunacağı akçeyi defterımayıp bunların tazminine kadar olan mesuliyyeti ber-vech-i muharrer sebep ve badi
_ının dahi şimdeden beyan ve ihbarına lüzum görünmüş olmağla keyfiyyetin ona göre
fficabıyla ba tahrirat-ı mahsusa kaza kaymakamlıklarına tavsiye ve ihtarı hususuna
µı-i aliyyeleri der-kar buyurulmak babında emr irade Efendim Hazretleri'nindir.
:ıf)R.ebiü'l-Ahir sene [12]89 ve fi 14 Haziran sene [12]88.
ü

***

317 (numru ... 307 , 59b)
Mutasarrıflığı'na telgraf-name,
af-name-i Nezaret-Penahi,

r
~rjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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~s'tan gelen seksen yedi senesi Şubat mesarifat cetvelinin ikinci maliyye kısmının
'l:urin maaşatı yekunünde yirmi kuruş sehv olduğundan ve mesarif yekunünde birinci ve
şeriyye kısmının müfredata·nazaran beş yüz· yetmiş kuruş ki ceman beş yüz yetmiş bir
ili.sehv göründüğünden bi't-terfik tashiliyle izahen ve serian iş'arı lazım gelir.
,:Temmuz sene [12]88.

ır

***

318 (numru ... 308, 59b)
Muhasebeciliği'ne,
ebe-i Varidat-ı Umumiyye,
Ji Efendi,
{afve elviyenin umur-ı mülkiyye ve maliyyesi vülat-ı izam hazeratıyla mutasarnfin-i
~n ve kaymakamların mevdu-ı uhde-i emanetleri olmasıyla defterdar ve muhasebeci ve
Ii mal memurları hakkında şükr-i şikayeti müsmir ve müesser olmağla beraber mal
riu"ları dahi emval-i devletin suret-i kabz ve sarfı muamelatında vülat-ı izam ve
lşarrıfın ile derece derece mesuliyyet-i müştereke tahtında bulunmak ve binaen-aleyh
'lrda bir dereceye kadar müstakil-i bi'l-rey olmak lazım gelir iken ekser mahallerde
if.yye memurları tarafından bütün bütün sandık muamelatına müdahale olunmasına ve bu
\¢.-mal memurlarının kııvve-i istiklaliyyesi mahv edilmekte olduğuna mebni memurin-i
~e işini tahsil-i rıza ve hoşnudiyye hasrederek o yolda harekete mecbur olmakta ve maa
!}kendilerince edna bir halin vukuu mevki-i şikayete konularak ara sıra tebdilleri
' ekde olup halbuki memurin-i maliyye emval-i devletin suret-i sarf ve istimalince
-i celile nazarında memur-ı mesul olduklarından kendilerinin bu derece kudretsiz ve
arının ehemmiyyetsiz bir halde tutulması matlubat-ı hazinenin istihsal ve istifasınca
simin ve ahali nazarlarında izale-i haysiyet ve itibarlarını ve taakib-i infısal ve tebdilleri
şlerin muhavver-i matlubda adem-i cereyanını müstelzim olacağından ve bu cihetle
,nn-i mur,p,~..:,ifoy;liimin mesalih-i mevkulelerinin hüsn-i temsiliyyetine medar olabilecek
lreceyeikadar muhafaza-i nüfuzları ve işce.iktidarsız ve israf ve ihtilas-I emval gibi hilaf
ve kanun-ı harekatta bulunmadıkca azl ve tebdil olunmayıp herhangi memurun
(~-i azl ve tebdil bir uygunsuzluğu vukubulur ise.kusur ve hatalarından ibaret olduğu ve
'.tiakule şeyden tevellüd eylediği vilayat ve elviye idare meclislerinin taht-ı tasdik ve
~ne aldırılması yani esbab-ı azl ve infısalin mazbata-i mahsusa ile bu tarafa bildirilmesi
"'~unun taraf-ı muhibbeden ha-tezkere vukubulan arz ve iş'ar üzerine usul-ı ittihaz
ası iradesini şamil vülat-ı izam ve mutasarrıfın-i kiram hazeratına hitaben tastir
lmuş olan evarrıir-name-i sami mahallerine gönderilmiştir. Tafsilat-ı meşruhadan
;¢ban
olacağı üzere memurin-i maliyye idare-i umur mevkulelerince bir dereceye kadar
if
l~kil-i bi'l-rey olup maa maliyye muamelat-ı vakıalarınca hilaf-ı nizam ve kaide-i etvar ve
fatta bulunmamak üzere vülat ve mutasarrıfın hazeratının nezaret-i mütemadiyeleri
'.ida olmak umur-ı tabiiyyeden bulunmasıyla ana göre ifa-yı vecibe-i memuriyyete teşhir-i
.lhimm~t olunması hassaten tavsiye ve iş'ar _olunur.
~,Çemazıye'l-Evvelsene [12]89 ve fi 27 Hazıran sene [12]88.
r·

ftınr

***

319 (numru 160, 59b)
defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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tutasarrıflığı' na,
\ahriyye,
~!Efendim Hazretleri,
l<server Fırkateyn-i Humayun'u Kalkancısı olup mukaddema Marmaris Limanr'na
!µ1.arak henüzDer~Saadet'e vürud etmemiş olan Arab Mehmet'in Kıbrıs Ceziresi'nde
:. iskelesinde bulunduğu tahkik ve istihbar kılınmış olduğundan merkumun bi't
Idurularak tahte'l-hıfz canib-i tersane-i amireye izamı hususunun taraf-ı valalarına
ş'arı daire-i askeriyyeden ifade olunmuş ve merkumun eşkalini mübeyyen pusula
.önderilmiş olmağla ber-vech-i muharrer ifa-yı muktezası hususuna himem-i
ri masrufbuyurulmak babında irade Efendi'mindir.
iü'l-Ahir sene 12[89 ve fi 6 Haziran sene [12]88.
zun boylu kara bıyıklı ziyade çiçek bozuğu ve kara, ufak gözlü Der-Saadetce Arab
olup merkumun başının tepesinde asla tüy olmayıp tebdil-i isim ile Kıbns'ta bulunan
· ıAbdullah'ın eşkal pusulası.

***

320 (numru 3, 60a)
utasarrıflığı' na,
iUmur-ı Maarif,
Efendim Hazretleri,
Jekteb-i Rüşdiyyesi Muallim-i Evvel'i Rasih Efendi'nin vazife-i memuriyyetini hüsn
ekte olduğu canib-i.mutasarrıflıkdan mukaddema vukubulan iş'ara mebni azledilmiş
kerre zikrolunan muallimliğe muhassası olan şehri altı yüz yirmi beş kuruş maaşla
ualliminden ba-şehadet-name .çıkmış olan İç-ili Abdurrahman Efendi'nin seksen
· nesi Nisarı'mın.dördüncü gününden itibaren tayini ve muma-ileyh Rasih Efendi'nin
fisalinden Abdurrahman Efendi'nin tayini tarihine kadar arada güzeran eden eyyam-ı
imaaşının hazine-mantle edilmesi Meclis-i Maarifte tezekkür tensib olunarak
nee ic~h!)c1ia-:ve keyfiyyet Maliyye Nezaret-i Celilesi'ne iş'ar ebna kılınmış ve muma
~durt~anEfendi ol tarafa izam olunmuş olmağla bi-mennehuteala oraya vüsulünde
ince dahi iktizasının icrasıyla muma-ileyhin umur-ı memuresince lazım gelen
lere ve teshilatın ifası hususuna himem-i aliyyeleri der-kar buyurulmak babında emr
'fendi'mindir.
afersene [12]89 ve fi 15 Nisan sene [12]88.
ü

:YYid Derviş Mehmet Emin

***

321 (numru 3, 60a)
Mutasarrıflığı' na,
et-i Defter-hane-i Hakani,
Efendim Hazretleri,
1,etlü.
iirade-i seniyye defter-haneye gönderilecek olan tapu ve yoklama hasılatının kabulünde
~ mahaller posta-hanelerinde tasibat gösterilmesi üzerine bu babda nizam ve usul ne
jhile ise iş'arıyla beraber nizam ve usulu haricinde tasibat gösterilmemesiçin bi'l-cümle
~-haneler memurlarına tekiden lazımenin izharı Posta Nezaret-i Behiyyesi'ne lede'l-iş'ar
i,;misillü postalarla nakil olunacak akçelerin beşlik ve metalik olduğu halde beheriki dengi
' hayvana yükletmek üzere on binden nihayet on iki bin beş yüz kuruşa kadar bir denk
ak hazine-bend edilmesi on binden aşağı olur ise bir denk olamayacağından hurca konmak
ım gelüp bu halde bir kuruşdan beş yüz kuruşa kadar meşin çıkınlara ve gönderilecek akçe
179

~n ziyade ise on bin kuruşa kadar beher ikişer üçer bin kuruşu kıl tobrelere veyahut
fimakamına kaim olacak kuvvetlice tobrelere konulmağla üzerleri sicim ile sarılıp
llll111lası on bini tecavüz ederse ber minval-i muharrer hazine-bend edilmesi ve bu

j~ bin kuruşu tecavüz edipte hazine-bend edilmesi usul-i meriyye iktizasından olarak
iiktiza edenlere tekidat-ı lazıme dahi icra kılındığını cevaben beyan ve izhar olunmuş
ı::tlan bade-ma defter-haneye gönderilmesi mukarrer olan tapu ve yoklama hasılatının
feşruhaya tevfikan raht ve bend edilerek posta-haneye ol vechile teslimi esbabının
f!e himem-i aliyyeleri der-kar buyurulmak babında emr
irade efendim
fi'nindir.
i'biü'l-Ahir sene [12]89 ve fi 20 Haziran sene [12]88.
ü

***

322 (numru ... 309, 60b)
ümerai'l-kiram kebirü'l-küberai'l-fiham zü'l-kadr ve'l-ihtiram sahibü'l-izz ve'l
El-muhtass bi-mezid-i inayet-i melikü'l-ala Rumili Beğlerbeyiliği paye-i refiki ve
e rıişan-ı humayununun ikinci rütbesini haiz ve hamil Kıbrıs Mutasarrıfı Veysi Paşa
ealihi ve kıdvetü'l-ulemai'Lrnuhakkikin naib ve müfti zide ilmuhuma ve mefahirü'lve'l-ekarim sair aza-yı meclis zide mecduhum tevki-i refi-i humayunum vasıl olacak
la ki Kıbrıs Ceziresi mülhakatından Leymesun Kaymakamlığı dahilinde olup saye-i
-vaye-i şahanemde emr-i tahriri hitam bulan Geylan Nahiyesi'nin kıymet ve irad
e ve yerli esnafı temettuatına hasbe't-tahrir terettüb eden vergisiyle tebea-i gayr-ı
ıp.e nüfus-ı zükurunun gayr-ı ez rub' bedelat.. ı askeriyesi iki yük üç bin otuz beş kuruş
paraya baliğ olduğu mahallinden varid olan cedvel müeddasından müsteban olmasıyla
i:iki yüz seksen sekiz senesinden itibaren tahsiline mübaşeret olunması ve mesarif-i
e karşılığı olarak bir defalık olmak üzere ahzı icab eden kırk bir bin yetmiş kuruş on
aranın dahi yalzy,z sene-i merkume mürettebatı miyanında tevzi ve istifa edilmesi Şura
:vlet'te~ bi,fi.f--tens'ib müteallik olan irade-i aliyyem iktizasından bulunduğuna binaen
~ce icabının icrasıyla mahsusen işbu emr-i şerifim ısdar ve mürettebat-ı cedide ile
!fif-i tahririyye karşılığı olan mebaliğ içün başka başka tanzim kılınan iki kıta cedvel
'tisyar kılındı. Siz ki mutasarrıf-ı müşar ve sair muma-ileyhimsiz mürettebat-ı cedide-i
furenin rriezbur seksen sekiz senesinden itibaren nizamat-ı mevzuası vechile ve mesarif-i
~l'·yye karşılığı bulunan meblağ-ı mezkur dahi ber minval-i .meşruh bir defalık olmak
sene-i merkume mürettebatı miyarıma ilaveten ber mııceb-i cetvel tahsil ve istifa
ması ve hasılat-ı gayr-ı mahdudeden olan kontorato resminin lağvıyla mukavele
ltlerinden usulu dairesinde kaydiyye alınıp nizam-name-i mahsusunda muharrer olduğu
~e emlak ve nüfus tebeddülatı vukuatının vakt zamanında bila tehir yürütülerek hasbe'f
İıat mürettebatca her sene hasıl .olacak zimam ve tadilat vesair muamelatının icra edilmesi
""·slarına sarf-ı miknetle hilaf-ı rıza-yı şahanem bir gune vaz' u halat vukubulmamasına
ve dikkat eyleyesiz tahriren fi'l-yevmü's-salis ve'l-işrin min şehr-i Rebiü'l-Evvel sene
{ve semanin ve mieteyn ve elf.

,Ii

ü

~rıs Ceziresi'nde kain Gilan Nahiyesi'nin mürettebat-ı cedidesi hakkında fi 6 Ra sene
n89 tarihiyle müverrahan ve yetmiş iki numrusuyla mersul tahrirat-ı nezaret-penahiye leff
tc_an emr-i şerif Drovnik Sancağı'nda Babca Kazası mürettebatına mütedair olduğundan
en iade kılındığı beyanıyla icabının icrası fi 8 Ca sene 89 tarihlü tahrirat-ı aliyyelerinde
buyurulmuş ve bina-berin mezkur Gilan Nahiyesi mürettebatına dair olan emr-i şerif
Orjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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leffen tesyir-i su-i valaları kılınmağın ol babda emr

ü

irade hazret-i men Iehü'l-

[12]89.

***

323 (nuınru . .. 310 , 60b)
~.. name-i Nezaret-Penahi,
~Mutasarrıflığı'na,
leşrin-i Evvel sene [12]88 telgraf-namelerinde seksen yedi senesinde yedi bin üç yüz
,ı;>kuruşa ihale olunduğu gösterilen Kıbrıs Duhan Öşrü İhale Defteri'nin irsali ve öşr-i
seksen sekiz senesi ne cins akçe alınacağının ba-telgraf iş' arı.
eşrin-i Evvel sene [12]88.

***

324 (nuınru 1661/84, 61a)
Mutasarrıflığı Canib-i Valası'na,
t-i Cezayir-i Bahr-ı Sefıd,
Iü Efendim Hazretleri,
. Ceziresi'nin Cezayir-i Bahr-ı Sefıd Vilayeti'ne ilhakı tarihi olan seksen dört senesinde
,~--yı teşkilat zımnında cezire-i mezbureye azimet-i acizanem sırada cezire-i merkumede
~uzla vesair malumu'l-esami beş adet kazaya sene-i merkume Nisan'ımn on ikinci ve on
içi günlerinden itibaren tayin ve izam kılınan Mal müdürlerine verilip muahharan merkez
f~tindenkabul olunmayan sekiz bin altı yüz elli kuruş otuz paranın el-yevm mahsubu icra
tLayarak aç,ı~ta kaldığı beyanıyla muamele-i lazıme ba-tahrirat-ı valaları istizan
aj(tatıVe 2~zire-i merkumenin vilayet-i mezkureye ilhakı tarihi olan seksen dört senesi
·tız'mın on yedinci gününden itibaren zikr olunan Tuzla Mal Müdürlüğü'ne yedi yüz elli
ymesun ve Mağusa Kazaları'na altışar yüz ve Baf ve Girne'ye dahi beşer yüz kuruş
lar tahsis kılınmış olduğundan salifü'z-zikr sekiz bin bu kadar kuruşun maaşat-ı
eninsene-i merkumeTemmuz'unun on yedisine kadar güzeran eden müddet-i maeaşı
olacağı anlaşılmış ise de bu müddet maaşlarının hasbe'l-kaide hazinece kabul ve
bu gayr-ı mümkün bulunmuş olmaktan naşi meblağ-ı mezburun verdirilmesi sebebinin
ak ve teşkilinden evvel oralarda muvazzaf mal memurları müstahdem. olup olmadığının
-i vala-yı mutasarrıfileriyle bi'Lmuhabere neticesinin iş'ar ve ifade olunması Maliyye
et-i Celilesi'nin bu kerre şeref-vürud eden fi 6 Rebiü'l-Evvel sene [12]89 tarihlü
irat-ı aliyyesinde irade ve iş'ar buyurulmuş ve keyfıyyet muhasebe-i vilayete lede'l-havale
d-ı mevcudeye müracaat olunduk da hasbe'l-teşkilat cezire-i mezbureye müceddiden
kılınan memurin ve ketebe vesairenin maaşları hakkında nezaret-i müşarun-ileyhanın ol
bi'l-vürud mahfuz ve mukayyed bulunan fi 6 Cemaziye'l-Evvel sene [12]85 tarihli ve
a : on dokuz numrulu tahrirat-ı aliyyesinde memurin ve ketebe-i muma-ileyhim maaşlarının
r- sen dört senesi Temmuz'unun
on yedinci gününden ve bade-ma tayin ve istihdam
[inacaklarının dahi tarih-i memuriyyetlerinden itibar edilmesi irade buyurulmuş ve
~allinden mevrud sene-i merkume sal muhasebesi üzerine vilayetce takdim-i hazine kılınan
(!.ılıasebe defterinde Leymesun Kazası Mal Müdürü Kamil ve Mağusa Mal Müdürü Osman
[endiler'in altışar yüz kuruş maaşlarının sene-i merkume Ağustos ve Baf Mal Müdürü Raşit
Orjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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,.

~,·, al Müdürü Osman Efendiler'in beşer yüz kuruş maaşlarının Eylül'i ibtidasından
~viye . ve ifa edilmiş idüğü misillü Tuzla Mal Müdürü Hadi . ve halefi Vamık
~· mahallince Nisan'ından itibaren verilmiş olan maaşlarının dahi muhasebe-i
temniuz'un yedinci gününden itibaren ve mahsub kılınmış bulundığı anlaşılip ve bu
4eşkilattan evvel bila emr resmi ita kılınan eyyam-ı malume-i mebhuse maaşlarının
:~ ve kaide haricinde verilmiş olacağı tahakkuk edip bunların istirdad ve tazmini
~J.zem ve .muhasebe-i liva ifadesine müsteniden sureti nezaret-i müşarun-ileyha
r irsal buyurulan tahrirat-ı valalarında bahs ve beyan kılınan bu babdaki ifade-i
acizi vukuunda aslı olmadığı ve bu gibi hususatın emr-i resmiden başka ifadat-ı
misillü cihat-ı gayr-ı mutebereye isnadı caiz bulunmadığı cihetle meblağ-ı
bila irade alız edenlerden tahsil ve istifası lazım geleceği emr-i gayr-ı mühim
,. olmağla ol vechile iktizasının ifasıyla keyfiyyetin nezaret-i müşarun-ileyhaya arz
fve taraf-ı sena-veriye dahi malumat itası hususuna himem-i vala-yı mutasarrıfileri
luyurulmak riftarında terkim-i samiye-i aciziye ibtidar kılındı ol babda emr ü irade
;((Hazretleri'nindir.
ı: aziye'l..:Evvelsene [12]89 ve fi 13 Temmuz sene [12]88.

***

325 (numru 340, 6lb)
ııtasarnflığı 'na,
adaret-i Uzma,

Efendim Hazretleri,
"ahaller ahalisinin ağnam rüsumu vermemek maksadıyla koyunlarını ötede beride
ta ve esna-yı tadadda muhtarlar tarafından kaçak olmadığına dair verilen memhur
,ıt~aberleriçinde hilaf-ı vaki olanlar dahi bulunmakta idüğü bu kere tahkik ve istihbar
puştur rüsum-ı meblıµse Devlet-i Aliyye'nin başlı varidatından olarak bunun öyle
(pmat ve hilf y:~:kaiib~tile zayi ettirilmemesi pek ziyade dikkat ve itinaya şayan umur-ı
lzimeden bulundığı cihetle ol babda tanzim olunan talimat-ı mahsusada tasrih ve beyan
@ığı üzere bir mahalde tadad olunan ağnam noksan sayıldığı veyahut sayılmamış olduğu
· ün eylediği halde iki kat resm alındıktan başka o makule ağnam ve keçi bulunan karye
saba ihtiyarlarıyla tadad memurlarının şediden mesul tutulması ve memurlardan ma-ada
, . ettirilmemiş veya noksan sayılmış koyun ve keçi haber veren ve meydana çıkaranlara
'! cak iki kat resmin beşte birinin verilmesi ile beraber şu usulün daima tadad ve tahsil
,Furlan taraflarından gittikleri köyler ahalisine tefhim ve ihbar ve matbaa olan mahallerde
' :teler neşr ve ilan edilmesi ve bir mahalden diğer mahalle tadad olunmamış ağnam
ocJmamak için Mart duhulünde hudutlarda vaki geçitlere kolcu ikamesiyle sayılmamış
fam geçirilmeyerek resminin istifa ve koyunları sayılmamış mahallerden bila ilm ü haber
(len veyahut miktarı ilm · haberine tevafuk etmeyen koyunlar olur ise o mak:uleler dahi
~ırılmış demek olarak bi't-tadad icra edilmesi lazım geleceğinin tamimen vülat-ı izam
~eratına tebliğ ve iş'arı Maliyye Nezaret-i Celilesi'yle bi'l-muhabere tensib olunmuş ve ol
~etle icab eden memurin-i mülkiyyeye beyan-ı keyfiyyet edilmiş olmağın zir-i idare-i
i'adetlerinde vaki mahallerce dahi suret-i mebhuseye tevfikan ifa-yı muameleye himmetle
lsum-ı mezkurenin ziya ve tedenniden vikayesine mezid-i itina ve dikkat olunması siyak:ında
.ıkk:a-i mahsusa terkimine ibtidar kılındı.
i 5 Cemaziye'l-Evvel sene [t]289 ve fi 29 Haziran sene [1]288.
,,, ü

ü

ı[ahmutNedim
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.

***

326 (nunıru ...

3

11,

61b)

livas, Haleb, Diyarbekir, Ankara, Bağdat Vilayetleri'ne, Kıbrıs Mutasarrıflıkları'na
t ..
'l~e,
~sinin-i sabıka emval-i umumiyyesiyle havalat ve mesarifatından sal-ihal ibtidasında
~e deyn görünen mebaliğin miktarmı havi bir kıta defterinin gönderilen numuneye
1~.serian
tanzim ve irsali fi 22 Mayıs sene [12]88 tarihli tahrirat-ı mahsusa ile tebliğ ve
· ış idi. Buna dair henüz bir cevap alınamamış teşebbüsat-ı hazineyi yine semeresiz
'":ı cihetle her halde serian tanzim ve irsali mercudur.
muz sene [1]288.

***

327 (numru 350, 62a)
Utasarrıflığı'na,
adaret-i Uzma,
"> efendim Hazretleri,
fda bazı mahaller Sandık Eminleri'nin tahsilat-ı vakıayı bakıra tebdil ile henüz maaş
izin akçe isteyenlere kırıcılık yolunda bi'l-i'ta akçe farkından istifade Ve ihtilasları
bu kerre tahkik ve istihbar olunmuş olup beyana hacet olmadığı üzere Mal
'ndan sarf olunan akçenin cinsi ve miktarı yevmiyeye kayıt olunarak ahşamları
rnini'yle mal memurları yevmiyelerini karşılaştırılıp ol gün hangi cinsten ne mikdar
. f olunmuş ve ertesi günü kezalik yevmiyesine cinsiyle beraber ne kadar akçe
iş ise anı bilmek ve o yolda yevmiye tutmak ve hiç olmaz ise ayda bir kerre sandığın
tadad ve taharri ile mevcut bulunan akçenin miktar ve cinsi yevmiyeye mutabık olup
mı anlamak mal kalemi memurlarının birinci vazifesi olup bu suret icra olunmayan
rınuam~lat-ı hisabiyyesine katan emniyyet edilememek lazım geleceği bedihiyyattan
tr'tfüharrii-iicrası halinde sandık ümenası öyle açıkta para veremeyeceğini vermiş olsa
al meydana çıkacağı maslahattan olmasıyla bade izin her tarafca şu usule riayetle
iar muamelatının begayet taht-ı emniyyet ve selamette cereyan ettirilmesi lazım gelerek
hal her tarafa tamimen tavsiye ve iş'ar kılınmış olmağla taraf-ı saadetlerinden dahi şu
meriyyü'l-icra tutulması emrinde lazım gelenlere tenbihat ve tekidat-ı müessere ifasına
ül-i himmet olunması siyakında şukka-i muhibbi terkim kılındı.
emaziye'l-Evvel sene [1]289 ve fi 29 Haziran sene [1]288.

***

328 (numru 600, 62a)
Js · Mutasarrıflığı'na,
J~-iAskeriyye,
ietlü Efendim Hazretleri,
fps Ceziresi'nde vaki Girne Kalesi'nde bulunan Topcu Asakir-i Şahane'nin beytutetleri
İ/keşfı mucebince iki bin üç yüz altmış kuruş masrafla bir bab koğuş inşası hakkında
ID"e-i merkume meclisinden Maliyye Nezaret-i Celilesi'ne mevrud mazbata Dar-ı Şura-yı
"'~rf Topcu Dairesi'ne lede'l-havale kale-i merkume techizat dahilinde olması
abesesiyle asakir mukimesiçin mahall-i beytutet tedariki lazımeden ve mesarif-i mebhuse
Orjinal defterde söz konusu. hüknıüıı numarası verilmemiştir.
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ftl

yarman olduğu gibi Mağusa Kalesi derununda bulunan lüzumsuz bir miktar taşın
, talibine furuhtıyla esman-ıhasılasmm ... 312 ve istihkama.tm::ı sarf olunmak üzere
tdınlmesı: kararı iktizasından bulunduğuna mebni zikr olunan koğuşun ol vechile
eşarif-i keşflyyesi olan mezkur iki bin bu kadar kuruşun o akçeden tesviye ve ifası
cezire-i merkume topcı binbaşılığına iş'arı ifade olunarak· icabı icra olunmuş
· abda irade Efendi 'mindir.
e'l-ahire sene 89 ve fi 27 Temmuz sene [12]88.

***

329 (nuınru27, 62a)
arrıflığı 'na,
ndim Hazretleri,
.ğı'nın bin iki yüz seksen sekiz senesi Mayıs ve Nisan yoklama hasılatından ale'l
yirmi yedi bin yüz yetmiş bir kuruş on sekiz paranın gönderildiğine dair fi 26
r-sene [12]89 tarihlü ve on üç numrulu varid olan tahrirat-ı valaları meali malum-ı
arak meblağ-ı mezbur bi'l-vürud tadad olundukta tamam olmasıyla teslim-i vezne
de ve ol babda muhasebeden tanzim olunan memhur bir kıta ilm ü haber leffen
ış olduğu beyanıyla tahrirat-ı mahsusa-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı. Ol
·; irade efendim Hazretleri'nindir.
iye'l-Ahir sene [12]89 ve fi 3 Ağustos sene (12]88.

***

330 ( numru . . . 313 , 62b)
.u\asıw,rıflığil:':na,
tziresi harir öşrünün ne suret kesb eylediğinin.iş'arı .
.ustos sene [12]88.

***

331 (numru 127, 62b)
f-ı mezkura cevaptır,

i merkume harir öşrünün mükerreren müzayede-i aliyyesi icra olunmuş ise de iltizamına
hur etmediğinden emaneten idaresine meclisce karar verilip ol vechile idare olunmakta
mübeyyen tanzim
cak defterin· takdimine müsaraat olunacağı hususunun cevaben beyan ve inhası iktiza
ol babda.
Ağustos sene (12]88.

ıığunun ve hitamında hasılat-ı vakıanın miktar ve kemiyyetini

***

332 (numru 28, 62b)
ns. Mutasarrıflığı' na,
er-hane-i Hakani,
detlü Efendim Hazretleri,
Orjinal defterde söz konusu kelime silik olduğundan çevirisi yapılamamıştır.
Orjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.

184

bin iki yüz seksen sekiz senesi Haziran'ında vukubuiantapu ve yoklama
:ı: ale'l-hisab olarak yirmi bir bin iki yüz doksan iki kuruş yirmi dokuz paranın
"'><-ine dair fi 22 Cemaziye'l-Evvel sene [12]89 tarihli ve on dört numrulu varid olan
alan meali malum-ı sena-veri olarak meblağ-ı mezbur bi'l-vürud tadad olundukta
. . asıyla teslim-i vezne kılındığı ifade ve ol babda muhasebeden tanzim olunan
.!ır kıta ilm haber leffen itare kılınmış olduğu beyanıyla tahrirat-ı mahsusa-i sena
iiiııe
ibtidar kılındı. Ol babda emr ferman hazret-i men-lehü'J-emrindir.
rıJ,ı::
c,aziye'l-Ahir sene [12]89 ve fi 9 Ağustos sene [12]88.
ü

ü

***

333 (numru 4, 62b)

.tasarrıflığı 'na,
e-i Hakani,
rberi diğer sahifeye kayıt olunmuştur)
fendim Hazretleri,
ıkları'nda tutulmayıp hafta-be-hafta defter-haneye gönderilmesi irade-i aliyye
an olan tapu ve yoklama hasılatı bazen nakden ve bazen dahi poliçe suretiyle irsal
a olup fakat vürud etmekte olan poliçeler ekseriya otuz kırk gün vade ile gelip
havale olunacak akçe mahallince teslim olunmadıkca poliçesi alınamayacağı
da iken bunun Dersaadetce böyle tul müddet alınamaması faiz hesabıyla hazine-i
mutazarrır edeceği bedihi olduğundan bundan böyle gönderilecek olan poliçeler içün
yet üç günden ziyade vade konulmaması ve bir de mahallince akçe teslim olunan ve
çekilen mahal sağlam olmak lazım gelip ve şayet çürük ve müflis bir mahalle teslim
veyahut Dersaadetce havale olunan mahalden akçe alınamayacak olur ise bu ziyanı
ane veznesi kabul etmeyip bunun mesuliyyeti taraf-ı alilerine raci olacağından burası
ilinip bu JJ.abda ana göre icabının icrasına dikkat buyurulması iktiza edeceği cihetle
eyıifiyyetf ibtidar kılınmıştır. Ol vechile ifa-yı muktezasına ale'd-devam itina kılınması
a himem-i aliyyeleri der-kar buyurulmak
babında emr
irade efendim
Heri' nindir.
aziye'l-Ahir sene [12]89 ve fi 12 Ağustos sene [12]88.
ü

#l
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33 4 (numru . . .

, 62b)

Jıs Mutasarrıflığı' na,
detlü Efendim Hazretleri,
er-i hakani memur ve ketebesinin oturdukları oda için mevsim-i şitada iktiza eden kömür
hatab ile mühimmat-ı kırtasiye mesarifi ve maaşları mukaddemce nısfı varaka behadan
viye olunmakta iken bundan böyle varaka behasının ve hasılat-ı sairenin tamamıyla defter
eye gönderileceğine mebni mesarifat-ı mezkurenin suret-i tesviyesi bazı mahallerden sual
nmakta bulunmuştur. Arazi hakkında bu kerre ittihaz olunan usul-i cedide icabınca tastir
x-- tesyir buyurulmuş olan emir-name-i sami ile melfufatında tafsilen beyan olunduğu vechile
fµncak defter-i hakani ve yoklama memurlarının ve maiyyet-i tapu ve yoklama memurlarının
,~atiplerinin mühimmat-ı kırtasiye ve mesarifat-ı sairesi kendi taraflarından tesviye
Jıunacağından
gerek mesarif-i mebhuse-i anhanın ve gerek .mesarif-i sairenin varaka
:,·,

{14

Orjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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? ve ne de Mal Sandığı'ndan tesviye ve itası uyamayacağı bedihi bulunmuş olmağla
{ifa-yı muk:tezasına himem-i aliyyeleri der-kar buyurulmak babında emr
irade
lazretleri' nindir,
.
'~aziye'l-Ahir sene [12]89 ve fi 14 Ağustos sene (12]88
ü

***

335 ( numru . . . 315 , 63a)
cağı Der Mah-ı Haziran sene [12]88.
Kuruş
1292
20000

Para
29
00

21292
21292

29
29

~··---- ~T
I

Tapu Hasılatı
Yoklama Hasılatı

I

Metelik

irmi iki bin iki yüz doksan iki kuruş yirmi dokuz paradır)
ancağı'nın seksen sekiz senesi Haziran'ında vukubulan tapu ve yoklama hasılatından
{ab olarak melfuf pusula mucebince yirmi bir bin iki yüz doksan iki kuruş yirmi dokuz
1 kılındığı fi 22 Cemaziye'L-Evvel sene [12)89 tarihiyle müverrah canib-i livadan
en bir kıta tahriratta iş'ar olunmuş ve meblağ-ı mezbur bi'l-vürud fi 29 Temmuz sene
Jarihiyle Defter-hane-i Hakani Nezaret-i Celilesi veznesine teslim kılınmış olmağla
-et .malum olmak için Defter-i Hakani Muhasebesi'nden liva-i mezkur tarafına ilm
erildi.
maziye'l-Ahir sene [12]89 ve fi 29 Temmuz sene [12]88.
ü

***

«:.. :~·-?

336 (Cevap (numru] 56, 63a)

Ceziresi Mutasarrıflığı 'na,

.-.-i Sadaret-i Uzma,
ıs Ceziresi'nin Baf Kaymakamlığı dahilinde kain Hirsofi Nahiyesi Müdürü bulunan
sin Ağa'nın işce rehavet ve betanetten dolayı azliyle yerine seksen sekiz senesi şehr-i
uz'unun yirmi altıncı gününden itibaren tayin kılınan Mehmet Ağa'nın icra-yı
uriyyeti vukubulan iş'ar-ı saadetleri üzerine bi't-tensib hazinece icra . . yı icabı Maliyye.
,~aref:-i Celilesi'ne bildirilmiş olmağla oraca ifa-yı muktezasına himmet eylemeleri
"akında şukka-i muhibbi terkim kılındı.
,21 Cemaziye'l-Ahir sene [1]289 ve fi 13 Ağustos sene [12]88.

***

337 (numru 410, 63a)
ibrıs Ceziresi Mutasarrıflığı 'na,
,ezaret-ı Umur-ı Zabtiyye,
~aadetlü Efendim Hazretleri,
, ıbrıs Ceziresi 'nde müstahdem zabtiyye maaşlarının mahalli Mal Sandığı müsait olduğu
Jıalde otuz günde 'bir itası hakkında savb-ı samilerine hitaben şeref-sadır olan emir-name-i
315

Orjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
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ıJJ'

olmağla beyan-ı hale ibtidar kılındı. Ol babda emr

ü

irade

f9 ve fi 21 Ağustos sene [12)88.
~~~
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***

339 (numru 32, 63b)
utasarrıflığı' na,
&i Defter-hane-i Hakani,
l~Bfendim ~azretler~,
..
.
..
.
.
.
~wseksen yedı senesınde mulga bi'l-cümle defter-i hakanı memurları ve maıyyet
~'·ne ve arazi memurlarıyla tapu katiplerine Mal Sandıkları'ndan. verilmiş olan maaşat
için mahalli Mal Sandıkları'ndan tesviye edilmiş mesarifatm kemiyyeti bilinmesine
göründüğünden gerek nefs-i liva ve gerek kazalar Mal Sandıkları'rıdan sene-i
,,-edeverilmiş olan maaşlar neye baliğ olmuş ve kırtasiye ve bar-gir ücreti ve hatab ve
14:foha vesair dürlü tesviye edilmiş bulunan enva' mesarifat dahi ne miktara reside olmuş
iza..:.be-kaza birer kalem olmak üzere top yekünleri gösterilerek birer kıta pusulasının
'O{anzim ve isrası 7 Ra sene [12]89 tarihinde ba-tahrirat-ı sena-veri taraf-ı valalarına iş'ar
a sene 8ı,,tarihinde dahi tekid ve istical olunmuş ise de henüz irsal buyurulmamış ve
ise*blf"aralıkpek lüzumu bulunmuş olmağla bir daha tekitle .hacet gösterilmeksizin ber
, ,tiiş'ar-ı sabık mezkur pusulanın serian irsali hususuna himem-i aliyye-i kerim-aneleri
farbuyurulmak babında emr irade efendim Hazretleri'nindir.
'lleceb sene [12)89 ve fi lJ Eylül sene [12]88.
ü

ıfl

***

340 (Umum adet [numru] 1, 63b)
,}hs Mutasarrıflığı'na,
L-yı Devlet-i Umumiyye,
etlü Efendim Hazretleri,
i-i mektumeyi ihbar edenlere itası tapu nizam-namesinin yirminci maddesinde muharrer
yüzde beş ihbariyyenin azlığından naşi halk mektumatı haber vermek külfetini ihbar
eyerek bu ise hukuk-ı hazinenin ibadi-i ... 317 kalmasını müstelzim olup eğerçe varidat-ı
üyye ve emval-i saire mektumatını haber verenlere meydana çıkardıkları şeyin bedelinden
. . su verilmesi emval-i cariyyeden ise de arazi müstehlikattan olmamasıyla beraber
.J~lulatı kesir olmasıyla emval-i saireye mukayyes olamayacağından gerek arazi-i miriyye
~:~ gerek arazi-i mevkufe-i ihbariyyesinin yüzde ona iblağı ve arazi memurlarına kem-a-kan
bariyye verilmemesi Şura-yı Devlet'te tezekkür ve tensib kılınarak bu surete tevfikan tapu
·6 Orjinal defterde söz konusu hükmün numarası verilmemiştir.
P · Orjinal defterde söz konusu kelime silik olduğundan çevirisi yapılamamıştır.
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fui

:.

i

ıi

t

fin.esinin zikr olunan yirminci maddesinde makamına kaim. olmak üzere kaleme
fdde-i nizamiyenin icra-yı ahkamına bi'l-istizan irade-i seniyye-i hazret-i padişahi
fııı ve sudur buyurulmuş ve keyfiyyet maliye ve Defter-i Hakani Celileleri'yle Evkaf
~
Müsteşarlığı'na ve tamimen vilayete bildirilerek zikr olunan madde-i
inin bir kıta nüsha-i musaddakası leffen irsal kılınmış olmağla ber mantık-ı irade-i
muktezasına himmet buyurmaları siyakında şukka-i muhibbi terkimine ibtidar

11

ceba-yı
sene [1]289 ve fi 27 Ağustos sene [1]288.

l-namesirtln

yirminci maddesinin makamına kaim olmak üzere kaleme alman

lniz~iyyedir.
1./J1;)evlet,
tıMadde;
fyyeti doğrudan doğruya hükümet tarafından toplayamayıp mektum kalan arazi-i
ve mevkufeyi arazi memurlarından ma-ada her kim haber verirse meclisce bi'l
J?e tefviz olunduktan sonra bedel-i muaccilinden ol kimseye yüzde on kuruş ihbariyye
~ktir.
rmaziye'l-Alıir sene [12)89 ve fi 16 Ağustossene [12]88,

f

ıı-Devlet
ti!
~

n,I

***

ffl.Il."Kıbrıs Ceziresi'nin Seksen Dokuz Senesi Emir-name Kaydı" Adlı Defterin

~

ı;:~ .
flt

f

İncelenmesi:
İncelemekte

olduğum

master tezimde

toplam

340

adet

emir

hükmü

bulunmaktac!Jr.J;JB-ah:se;k~mu340 emrin bazılarında parantez içerinde gösterilen "numru

2

no" verilirken, bazılarına da "numru no" verilmemiştir. Bahse konu emirlerde "numru
verilen emir hükümlerisırasıyla şunlardır: "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1O, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 92, 83, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, JOO, JOI, 102, 103, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 178, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 206,
208, 209, 210, 218, 219{224, 226, 229, 231, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 246,
247, 251, 267, 269, 271, 277, 281, 282, 288, 289, 291, 293, 295, 297, 298, 301, 305,
188

307, 308, 309, 310, 311, 314, 315, 316, 317, 320, 321, 322, 325,. 326, 328, 329,
332, 333 ve 334".
jmru no" verilemeyen hükümler ise sırasıyla "61, 70, 71, 76, 84, 104, 105, 106, 107,

~- 118, 120, 162, 188, 189, 192, 197, 204, 205, 207, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
J,

~ii"

220, 221, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232, 233, 240, 242, 243, 244, 245, 248,
250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262,· 263, 264, 265, 266,
270, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 283, 284, 285, 286, 287, 290, 292,
296, 299, 300, 302, 303, 304, 312, 313, 318, 319, 323, 324, 327, 331, 335 ve 336"
aralı emir hükümleridir.

(.III."Kıbrıs Ceziresi'nin Seksen Dokuz Senesi Emir-name Kaydı" Adlı Defterde
Bulunan Emir Çeşitleri ve Geçen Kurum Adları:
Hazırlamakta ve değerlendirmekte olduğum tezde . bulunan emirler, Osmanlı
l!)evleti'nin bir parçası olduğundan dolayı, yapılan tüm yazışmaların Osmanlı
lplomatiğine göre adı "taşra yazışmaları" olarak kabul edilmektedir.
Jsmanlı taşra yazışmalarına dair en detaylı bilgi Mübahat Kütükoğlu'nun "Osmanlı
~'.'

'IJ.elgelerinin Dili (Diplomatik)" adlı kitabının Beşinci Bölüm "Merkez-Taşra Arası
iY;

Jazışmalar318" adı altında toplanmıştır. Zira Kütükoğlıı, bahse konu taşra yazışmalarına
~tabında "Tahrirat'' ı::ı-gmın verildiğini ifade etmektedir. Bahse konu bilgileri ise,
.-.>~ ·_(
.
.
.
kitabında şöyfr(~'-açıklamaktadır: ''İstanbul 'daki merkez daireleriyşe (başlangıçta
,-tlt

hı/emler, 1830'/ardan sonra nezaret ve diğer daireler) vilayetler ve dış temsilcilikler ve
bunların birbirleri arasındaki yazışmalar (muharrerat) 'tahrirat' adıyla anılır. Ancak
gerçek manada 'tahrirat' adını taşıyabilmesi için, yazının küçükten büyüğe yazılmış
olması lazımdır. Yani, mesela, vilayetlerdeki valilerin nezaretler, sadaret gibi sadece
kendilerinden yüksek makamlara yazdıkları yazılar, daha aşağıdaki memurların
merkezdeki vs. ye gönderdikleri yazılar ile İstanbul dışında bulunanların aralarındaki
yazışmalarda muhasaebeciden vilayet defterdarına veya-defterdardan valiye gönderilen
yazılar-hep 'tahrirat' adını taşır. Ancak, zamanla merkez ve taşra arasında, gerek alttan
üste, gerekse üstten alta yazılan resmi yazılar için 'tahrirat' tabiri kullanılır olmuş:
'şukka', 'nemika ', 'rakime' gibi tabirler yalnız, yazıların sonlarında ibare olarak
muhafaza edilmiştir. Diğer belgelerde, belge cinsi genellikle belgenin içinde bir yerde ·
Jerman', 'berat', 'buyruldu', 'ariza', 'kaime', 'şukka'.gibi belirtildiği halde tahriratta

ıhse konu eserin 221-243 arası sayfalarında yer almaktadır.
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pek rastlanmaz.

Hatta,, taşradan gönderilen

ve mahiyet itibariyle

'tahrirat'

ına sokulması lazım gelen bir yazıda 'ariza' tabiri de kullanılabilir. Bazı yazılarda
!belge cinsi ile ilgili her hangi bir kayıd yoktur. Özellikle XIX. yüzyılda bu nev'i
umlardaki

kesinliğinkayb

olduğunu söylemek pek yanlış olmaz. Nnitekim,

bazı

eler için, belgenin içinde kullanılan tabir ile bir üst makama takdiminde kullanılan
irin birbirini

tutmadığı

da vaki 'dir. İçinde

'~hrirat' olarak adlandırılabilmektedir.
, ak tahrirat adı verilmesinden

'ariza'

denilen

belge, sunulurken

Bu biraz da taşra ile yapılan yazışmalara genel

kaynaklanmış

olabilir. Mamafih, kesin kaidelerin,

anla yumuşama gösterdiği ve bu tabirlerin birbirlerinin yerine kullanılabildiği

de

Kütükoğlu kitabında, taşra yazışmalarının sade bir dille ve sağlam bir ifade
Ianılarak yazıldığından bahsetmekte ve elkabdan hemen soma gelen "nakil"
mında tahrirat sebebinin·izahının yazıldığını anlatmaktadır. Nakilden hemen soma
Ienifadeleri de aşağıdaki gibi vermektedir.
'. .. Hak-pay-ı sam ileri kılınacağı ma 'lum-ı devletleri buyyuruldukda emr

ü

ferman

efendimindir,
.. . ma 'lum-ı devletleri buyurulmak içün tahrire ictisar olunmağla her halde emr

ü

ferman devletlü, ınayetlü veliyyü 'n-ni 'am efendim sultanım hazretlerinindir,
... ol babdq . emr üferman hazret-i men lehü'l-emrindir.
'(

Yukarıda kısaca verilen ve Kütükoğlu'ndan aktarılan taşra yazışmalarıyla ilgili
bilgilere bakıldığında, tezdeki yazışmaların bazı telgraflar hariç "Tahrirat" cinsinden
olduğu açıkla görülmektedir. Yine yukarıda Kütükoğlu bahse konu kitabından alınarak
"nakil" kısmından soma aktarılan ifadeler içerisindeki "c" şıkkının, yani; "... ol babda
emr fermanhazret-i men lehü 'l-emrindir" ifadesinin bahse konu emirname kayıtlarıyla
ü

çoğunlukla örtüştüğü aşağıda verilen "A. Emirname defterinde bulunan emirlerin nakil
sonrası ifadelerin tamamını gösteren listedir" adlı listede görülmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu emirname kayıt defterindeki emirlerin nakil soması
ifadelerin tamamı liste olarak hazırlanmıştır. Buna ilaveten nakil içerinde kullanılan
irade, ferman gibi belge cinslerine göre de bir ayrıma gidilmiştir. Bu liste de "B. Bahse
konu emirname defterinde

bulunan .· emirlerin, nakil sonrası ifadelerinde

anahtar kelimeleri=anahtar kelimelerinemirname

kullanılan

defterinde kullanıldığı adet sayılarını

ve emirname defterindeki sıra numaralarını gösteren listedir" adlı listede gösterilmiştir.

Yine Kütükoğlu'ndan aktarmayla kullanılan anahtar kelimelerin geçtikleri nakil soması
190

lerini gösteren 'liste de "C. Emirname defterinde bulunan emirlerin nakil sonrası

.~kr:indekullanılan anahtar kelimelerin emirname defterinde geçtikleri nakil sonrası

~

.

imleri,

bahse konu dökümlerin adet sayıları ve emirname defterindeki sıra

ralartnı gösteren listedir" adlı listede gösterilmiştir.
mimame defterinde bulunan emirlerin nakil sonrası ifadelerin tamamını gösteren

Emirname

Emirname Kayıt Defteri'nde Nakil Sonrası

Defter Sıra No

Kullanılan İfadeler319

1

siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim

2

ol babda iradeEfendi'mindir

3

siyakında terkim rakime-i sena-veriye ibtidar olundu Efendim

4

siyakında terkim nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

5

siyakında terkim rakamiyye-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

6

siyakında sena-veri terkimine ibtidar olundu Efendim

7

siyakında terkim nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

8

siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı

9

siyakında terkim rakamiyye-i sena-veriye .ibtidar kılındı Efendim

10

siyakında terkim rakamiyye-i sena-veriye ibtidarkılındı Efendim

11

himmet ve dirayet mesele-i behiyyelerine tevdi olunur Efendim

12

terkim rakamiyye-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

.·

s

,(:13

havale-namedir [havale-name ita olundu]

14

havale-namedir [havale-name ita olundu]

15

siyakında sena-veri terkimine ibtidar olundu Efendim

16

tahrirat

17

siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

18

siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

19

siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

20

siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar olundu Efendim

21

siyakında terkim-irakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

22

siyakında nernika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı

23

siyakında terkim rakamiye-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

24

siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar olundu Efendim

25

siyakında rakime-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim

26

siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

27

siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar olundu Efendim

...

28
19·

siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

Tezde fazla sayfa tutmaması için punto küçütülınüştür.
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(I

e Efendi'mindir [miktarını mübeyyen pusuladır]
füika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim
Ika-i sena-veri terkimine ibtidar olundu Efendim
· -iraklme-i sena-veri ibtidar kılındı Efendim

emika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim
,üakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim
~'<:.\.'"\.\.<s:.-\.~'w..\. Th.~~'<:.~~"'\)~~\.'o.~\X\
~'o..~"::.'tN\.'c..-~~~\.~~Tu.~~~'\.~'\.~\\.~

siyakmda rakime-i sena-veri terk.imine föü.dar kllmd\ Efendim
siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim
41

I siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

42

I siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

43
44

I siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim
I siyakında rakim-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı

45

I . siyakında rakime-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim

46
47

I terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim
I siyakında terkim-i rakime-isena-veriye ibtidar kılındı Efendim

48

I ba-irade-i seniyye tahrir dahiline alınan mahallerde karar-gir olan nizam

49

I siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar olundu Efendim

50

I siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

51

I siyakında terkim-i rakime-i mahsusiyyeye.ibtidar kılındı Efendim

52

54

I siyakında nemika-i sena-veriterkimine ibtidar kılındı Efendim
I terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim
I siyakında şukka terkim kılındı Efendim

55

I havale-namedir [havale-name ita olundu]

56

I siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar olundu Efendim

57

I siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

58

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

53

59
60
61
62
63
64
- -65
66
67

siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim
siyakında nemika-i sena-veri terkim kılındı Efendim
siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar olundu Efendim
sureti tebliğ ve ishal olunacaktır
siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim
siyakında nemika-i sena-veri terkim-i maderet kılındı Efendim
siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim
nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim
siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim
siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim
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can.'\.'o-'\. '1\\a--;e\e '\.\a'K\\mo.\

ba-irade-i seniyye tamir dahiline alınan mahallerde karar-gir olan n.izanhı
' iktizasındandır
I siyakında terkim~i rakinıe~i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim
siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidarkılındı Efendim

74

I
I

75

I

siyakında rakime-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim

76

lazım geleceği istifsar ediliyor

77

I
I

78

I siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

79

86

I
I
I
I
I
I
I
I

87

I siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

88
89

I
I

90

I siyakında terkinı-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

91

I
I
I
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80
81
82
83
84
85

92
93

siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

siyakmda terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim
siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim
siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılınd{Efendim
siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar olundıı.Efendim
siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim
lazım gelen
terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar olundu Efendim
siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar olundu Efendim
siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim

siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim
siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim
siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

94

siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındıEfendim

95

I siyakında terkim-i rskirne-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

96

I siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

97

I siyakında terkime-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim

98
99

I
I

100

I siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar olundu Efendim

1O1

I

siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim

.I 02

I

siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

103

I siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

104

I
I
I

105
106

terkim-ı rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim
siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

tekalifin miktarını mübeyyen cetveldir
tekalifin miktarını mübeyyen cetveldir
tekalifin miktarını mübeyyen cetveldir

193
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107

tekalifın miktarını mübeyyen cetveldir

108

siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendi

109

siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim

110

şukka-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim

111

siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim

112

siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar olundu Efendim

113

siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim

114

siyakında rakime-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim

115

havale-namedir [havale-name ita olundu]

116

siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

117

tekalifin miktarını mübeyyen cetveldir

118

pusula

119

lazım gelen

120

siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

121

havale-namedir [havale-name ita olundu]

122

siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

123

siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

124

terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

125

nemika-i sena-veri terkim kılındı Efendim

126

siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

127

siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar olundu Efendim

128

siyakında rakime-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim

129

siyakında şukka-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim

130

ol babda irade Efendi'mindir

131

siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı

132

babında irade Efendi'mindir

133

siyakında şukka-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim

134

havale-namedir [havale-name ita kılındı]

135

siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı

136

babında emr ü irade Efendi'mindir

137

siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı

138

siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

139

siyakında şukka-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim

140

siyakında terkime-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı

141

siyakında nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

142

tekalifin miktarını mübeyyen cetveldir

143
. . 144

tekalifin miktarını mübeyyen cetveldir

145

siyakında şukka-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı
siyakında rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

194
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151

I
I

152

I havale-namedir [havale-name ita olundu]

150

siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim
siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

164

I siyakında rakime-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim
I siyakında şukka-i sena-veriterkimine ibtidar olundu Efendim
I siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim
I havale olunur Efendim
I siyakında şukka-i sena-veri terkimine 'ibtidar kılındı Efendim
I havale-namedirIhavale-name.ita
olundu]
I siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim
I siyakında nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim
I siyakında terkim-irakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim
I siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim
I ol babda irade Efendi'mindir
I siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim

165

I siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

166

I

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim
siyakında şukka terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim
Evrak-ı sahiha taplosu

169
170
171

I
I
I

172

siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı
ol babda emr

ü

irade Efendi'mindir

siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı
siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim

173

I siyakında terkim-inemika-i sena-veriye ibtidar kılındı

174

I

175

I babında irade Efendi'mindir

176

183

I
I
I
I
I
I
I
I

184

I babında irade Efendi'mindir

177
178
179
180
181
182

siyakında rakime-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim

siyakında rakime-i sena-veri terkinıin ibtidar kılındı Efendim
siyakında terkim-i rakime-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim
havale-name ita olundu
siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim
siyakında nemika-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı Efendim
havale-name ita olundu
siyakında terkim-i nemika-i sena-veriye ibtidar kılındı Efendim
babında irade Efendi'mindir

195
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;
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185

İrade Efendi'mindir

186

Olbabda emrü irade Efendim Hazretleri'nindir

•

187

ilm ü haber verildi

·- ..

188

ihtar olunur

189

siyakında terkim-i rakime-i muhalefe ibtidar kılındı

190

Ol babda emr ü ferman Efendim Hazretleri 'nindir

191

ilm ü haber verildi

192

babında irade Efendi'mindir

193

siyakında şukka-i sena-veri terkimine ibtidar kılındı

194

serian iş'arı

195

babında emr ü ferman hazret-i men lehü'l-ernrindir

196

hususunda ihtimam ve dikkat eyleyesiz ve's-selam

197

siyakında şukka-i muhibbi terkim kılındı

198

siyakında şukka-i muhibbiterkim kılındı

199

irsali mütemennadır

200

babında irade Efendi'mindir

201

babında eınr irade Efendim Hazretleri'nindir

202

Ol babda emr ü irade Efendim Hazretleri'nindir

203

ilm haber verildi

204

lazım gelir

205

Ol babda emr irade Efendim Hazretleri'nindir

206

ilm ü haber verildi
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ü

sµrat-,t.,irsaliihtarolunur
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208'*

babında irade Efendi'mindir

209

Ol babda emr irade Efendim Hazretleri'nindir

210

ilm haber verildi

211

hassetsen rica olunur

212

pusulası serian bi't-tanzim irsal olunması

213

ihtar olunur

214

ihtar olunur

215

istikmal edilmesi mütemennadır

216

ilm haber verildi

217

Ol babda emir irade Efendim Hazretleri'nindir

218

Ol babda emr irade Efendim Hazretleri'nindir

219

ilm ü haber verildi

220

emrin tarihi gösterilmesi lazımdır

221

ishali mütemennadır

222

ihtar olunur

223

Ol babda irade Efendim Hazretleri'nindir

ü

ü

ü

ü

ü
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224

ilm haber verildi

225

Ol babda emr

226

ilm haber verildi

227

lazım gelir

228

Ol babda emr

229

ilm haber verildi

230

Ol babda emr irade Efendim Hazretleri'nindir

231

ilm haber verildi

232

ilm haber verildi

233

babında emr

234

babında emr

235

irade Efendi'mindir

236

Ol babda emr irade Efendim Hazretleri'nindir

237

babında emr irade Efendim Hazretleri'nindir

238

babında emr irade Efendim Hazretleri'nindir

239

babında emr ferman hazret-i menlehü'l-emrindir

240

siyakında şukka-i muhibbi terkim kılındı

241

ba-telgrafiş'arıve mazbatasının ha-posta tisyarı

242

Ol babda emr

243

sürat-i irsali müekkeden ihtar olunur

244

irsalini ihtar olunur

ü

irade Efendim Hazretleri'nindir

ü

ü

irade Efendi'mindir

ü

ü

ü

ü

ü

irade Efendim Hazretleri'nindir

ü

irade Efendim Hazretleri'nindir

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ferman hazret-i men lehü'l-emrindir

245
.
.. '),,·: babında irade Efendi'mindir
>0'.+:•·246 .
şukka-i mahsusa terkim kılındı
'

247

tatbikan ita-yı ruhsat

248

babında irade Efendim Hazretleri'nindir

249

Boş Ruhsat-name formu

250

siyakında şukka-i muhibbi terkim kılındı

251

serian telgrafla iş'arı

252

izahata rağbet buyurulması

253

himmet buyurasız

254

ha-telgraf iş' arı

255

telgrafla istizahı mercudur

256

himmet-i mahsusalarına tevdi olunur

257

telgraf ile iş' arı

258

sürat-i irsali

259

sarfı lazım gelir

260

•· · serian iş'arı mütemennadır

261

taksitine mahsus olunacaktır

262

emir buyurulması müsterihimdir Efendim

197

ebeliğin ita-i ihzar olunur
jş'ara sarf-ıruyet eyleyesin
terkim-i rakime-i mehalika ibtidar kılındı Efendim
.e Efendi'mindir
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serian ba-telgraf-name

iş' ar buyurulması

272

senet alınması lazım gelir

273

tevfikan icrası lazım gelir

274

babında terkim-i rakime muhaleseten ibtidar kılındı Efendim

275

Ol babda irade Efendi'mindir

276

siyakında irade Efendi'mindir

277

siyakında şukka-i muhibbi terkim kılındı

278

siyakında şukka-i muhibbi terkimine ibtidar kılındı

279

ita buyurulmuştur iş'an babında

280

babında emr

281

poliçelerinin dahi alınıp gönderilmesi mercudur

282

şukka-i mahsusa terkimine ibtidar kılındı

283

muktezasının icrası lazım gelir

284

sarfiyyat vukua getirilmemesi lüzumu ihtar olunur

irade Efendim Hazretleri'nindir

ü

:,,,f.285

Telgraf

286

Telgraf

287

babında emr

288

babında emr

289

ba-irade-i seniyye maktuan ihale olunduğunı mübeyyen suret-i defterdir

290

Ol babda emr

291

işbu ilm

292

babında emr

293

himmet buyurulması

294

Ol babda emr

295

işbu ilm ü haber verildi

296

siyakında şukka-i sena-veri terkim kılındı

297

babında emr

298

barutun behası

299

s.~rian bi't-tanzim irsal buyurulması

300

babında emr

301

terkim-i rakime mehaliseten ibtidar kılındı

ü

irade Efendim Hazretleri'nindir

ü

irade Efendim Hazretleri'nindir

ü

ü

irade Efendim Hazretleri'nindir

haber verildi
irade Efendim Hazretleri'nindir

ü

ü

ü

ü

irade Efendim Hazretleri'nindir

irade hazret-i men lehü'l-emrindir

irade EfendimHazretleri'nindir

198

302

303

I himmet buyurmalarını lüzumunu ihtar ve iş'ara mübaderet olunmuştur
I bu babda tenbihat-ı kaviyye ve katiyye icrasıııa ve hilafı harekatın dalı.i
şimdiden tefhim-i mesuliyyetine himmet eyleyeler diyü

304

İrade Efendi'mindir

305

babında emr

306

şukka-i mahsusa terkim kılındı

307

siyakında şukka-i muhibbi terkim kılındı

308

Bab-ı Ali'ce bi'l-icra mahalline izam olunmuştur

309

şukka-i mahlası terkim kılındı

310

senet ita kılındı

311

tesviyesi ihtar olunur

312

serian izahen iş'arı mütemennadır

313

siyakında şukka-i muhibbi terkim kılındı

314

Ol babda emr irade Efendim Hazretleri'nindir

315

babında emr irade Efendim Hazretleri'nindir

316

babında emr ü irade EfendimHazretleri'nindir

317

serian iş'arılazım gelir

318

Sak-ı himmet olunması hassaten tavsiye ve iş'ar olunur

319

babında irade Efendi'mindir

320

babında emr

321

babında emr irade efendim Hazretleri'nindir

322

ol babda emr irade hazret-i men lehü'l-emrindir

323

9.a:.telgrafiş' arı

_2~~·P.'(j

''324

irade Efendim Hazretleri'nindir

ü

ü

ü

irade Efendi'mindir

ü

ü

ü

<ı.

ol babda emr

irade efendim Hazretleri'nindir

ü

325

siyakında şukka-i mahsusa terkimine ibtidar kılındı

326

her halde serian tanzim ve irsali mercudur

327

siyakında şukka-i muhibbi terkim kılındı

328

ol babda irade Efendi'mindir

329

Ol babda emr ü irade efendim Hazretleri'nindir

330

kesb eylediğinin iş'arı

331

beyan ve inhası iktiza eder ol babda

332

Ol babda emr ü ferman hazret-i men lehü'l-emrindir

333

babında enır irade efendim Hazretleri'nindir

334

babında enır irade efendim Hazretleri'nindir

335

ilm haber verildi

336

himmet eylemeleri siyakında şukka-i muhibbi terkim kılındı

337

Ol babda emr irade efendim Hazretleri'nindir

338

ve ihalesi keyfiyyetinin sürat-i iş'arı

339

babında enır ü irade efendim Hazretleri'nindir

ü

ü

ü

ü
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I siyakında şukka-i muhibbi terkimine ibtidar kılındı

340

emirname defterinde bulunan emirlerin, nakil sonrası ifadelerinde
llanılan anahtar kelimeleri, anahtar kelimelerin emirname defterinde kullanıldığı
det sayılarını ve emirname defterindeki sıra numaralarını gösteren listedir.
Emirname Defterinde Bulunan Emirlerin Nakil

Emirname Defterinde Bulunan Emirlerin

Sonrası Kullanılan İfadelerindeki

Nakil Sonrası Kullanılan İfadelerindeki

Anatar Kelime Adları

Anahtar Kelime Sayısı ve Emir Numaraları
8 Adet

Cetvel

(70, 104, 105, 106, 107, 117, 142, 143)
40 Adet
(38, 61, 194,199,215,221,247,249,252,258,

Diğerleri

260,261,263,263,293,298,308,310,312,
326,330,331)
5 Adet

Ferman

(190,195,239,242,332)
13 Adet
(13, 14, 55, 115, 121, 134, 152, 156, 158,

Havalename

178,181,267,269)
10 Adet
(188,207,213,214,222,243,244,

İhtar

284, 302, 311)

"'.:J

15 Adet
(187,191,203,206,210,216,219,224,226,

İlm üHaber

229,231,232,291,295,335)
63 Adet
(2, 29, 48, 71, 130, 136, 147, 163, 170, 175,
183, 184, 185, 186, 192, 200, 201, 202, 205,
208,209,217,218,223,225,228,230,233,

İrade

234,235,236,237,238,245,248,266,275,
276,280,287,288,289,290,292,294,297,
300,305,314,315,316,319,320,321,322,
324; 328,329,333,334,337,339)
13 Adet

Lazım

(36, 76,84, 119,204,220,227,259,269,272,
273,283,317)
66 Adet

Nemika

(1, 4, 7, 8, 19, 20, 22, 26, 30, 31, 34, 40, 41,
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93, Hm, un, l()ı, 1()9, 111, 1n, n2, 123,
125,127,135,137,138,140,141,149,150,
151,159, 160, 162, 164, 166,169,173, 179,
180, 181)
1 Adet

Nizam

(33)
2Adet

Pusula

(118,212)
4Adet

Rakamiyye

(5, 9, 10,12)
60 Adet
(3, 17, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 32, 35, 39, 42,
43,45,46,47,51,53,57,62,67,68,

Rakime

72, 73,

75, 85, 86, 87, 88, 94, 95, 96, 98, 99, 102,
103, 112, 114, 116,120, 124, 126, 128, 131,
145, 146, 148, 153, 155, 161, 165, 171, 172,
174, 176, 177, 189,265,274, 301)
30 Adet
(37, 54, llO, 129, 133, 139, 144, 154, 157,
167,193,197,198,240,246,250,268,270,

Şuk:ka

277,278,282,296,306,307,309,313,325,
327,336,340)
1 Adet

Tahrirat

(16)
9Adet

Telgraf

(194,241,251,254,255,257,271,
285, 286, 323 )

Emirname defterinde bulunan emirlerin nakil sonrası ifadelerinde kullanılan anahtar
kelimelerin emirname defterinde geçtikleri nakil sonrası dökümleri, bahse konu
dökümlerin adet sayıları ve emirname defterindeki sıra numaralarını gösteren
listedir.
Emir-name Defterinde Bulunan Emirlerin Nakil

Emir-name Defterinde Bulunan Emirlerin

Sonrası Kullanılan İfadelerindeki

Nakil Sonrası Kullanılan

"AnahtarKelime Adları

İfadeler
- İhtar Olunur

İhtar

- Suret-i İrsali İhtar Olunur

201

Ii

- Suret-i İrsali Müekkeden İhtar Olunur
- İrsalini İhtar Olunur
- Sarfıyyat Vukua Getirilmemesi

Lüzumu İhtar

Olunur
- Himmet Buyurmaları Lüzumunu İhtar ve İş'ara
Müaderet Olunmuştur
- Tesviyesi İhtar Olunur
- Ba-Telgraf

İş'arı

ve

Mazbatanın

Ba-Posta

Tis yarı
- Serian Telgrafla İş'arı
Telgraf

- Ba-Telgrafla İş'arı
- Telgarafla İstizahı Mercudur
- Telgarafla.İş'arı
- Serian Ba-Telgraf-name
- Siyakında

Terkim-i

İş'ar Buyurulıtıası
Nemika-i

Sena-veriye

Nemika-i

Sena-veriye

Nemika-i

Sena-veriye

Nemika-i

Sena-veriye

İbtidar Kılındı Efendim
- Siyakında

Terkirn-i

İbtidar Kılındı
- Siyakında

.Terkim-i

İbtidar Olundu
- Siyakında

Terkim-i

İbtidar Olundu Efendim
- Siyakında

Atik Nemika-i

Sena-veriye

İbtidar

Nemika
:.:>~,'-

Kılındı Efendim

""'l'J

- Siyakında Nemika-i Sena-veriye İbtidar Kılındı
Efendim
- Siyakında Nemika-i Sena-veriye İbtidar Kılındı
- Siyakında

Nemika-i

Sena-veri

Terkim-i

Madaret Kılındı Efendim
- Nemika-i

Sena-veri Terkimine

İbtidar Kılındı

-Efendim
- Nemika-i Sena-veri Terkim Kılındı Efendim

- Siyakında

Terkim-i

Rakime-i

Sena-veriye

Rakime-i

Sena-veriye

İbtidar Olundu Efendim
- Siyakında

Terkim-i

İbtidar Kılındı Efendim
Rakime

- Siyakında Rakirne-i Sena-veriye İbtidar Kılındı
Efendim
- Terkim-i Rakime-i Sena-veriye İbtidar Kılındı
Efendim
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- Siyakında

Terkiın-i

Rakime-i

Mahsusiyyeye

İbtidar Kılındı Efendim
- Terkim-i Rakime-i Sena-veriye İbtidar Olundu
Efendim
- Siyakında

Terkim-i

Rakime-i

Sena-veriye

Rakiıne-i

Muhalefete

Rakaıniyye-i

Sena-veriye

İbtidar Kılındı
- Siyakında

Terkiın-i

İbtidar Kılındı
- Siyakında

Terkim-i

İbtidar Kılındı Efendim
- Terkim-i Rakime-i Sena-veriye İbtidar Kılındı
Efendim
- Havale-namedir

[havale-name İta Olundu]

- Havale-namedir

[havale-name İta Kılındı]

- Havale Olunur Efendi
- Jhavale-name İta Olundu
- Havalesi İcra Buyurulan Meblağın Miktarı
- Siyakında Şukka-i Sena-veri Terkim Kılındı
- Siyakında Şukka-i Muhibbi-i Terkim Kılındı
- Siyakında Şukka-i Muhibbi-i Terkimine İbtidar
Kılındı
- Siyakında

Şukka-i

Sena-veri

Terkim

Kılındı

Efendim
- Siyakında Şukka-i Terkim Kılındı Efendim
- Şukka-i

Sena-veri

Terkimine

İbtidar

Terkim-i

Nemika-i

Kılındı

Efendim
- Siyakında

Şukka-i

Sena

'le.\'.\'je.lb\\ö:aı \<....\.\mö.\. '£;fon.ö.\.m
- ~~-ı,._:'::~~",,.~",,.'lı..'""..~«..'®..~~~~"\._

- ~"-'\~~~~~~~'-..~~"'s.~'-..~~'-.."\.<s::..~~'h.~\.\\.~\.

- Siyakında Şukka-i
Mahsusa Terkim Kılındı
.
'

- Şukka-i Mahsusa Terkimine İbtidar Kılındı
- Şukka-i Mahlası Terkim Kılındı
- Siyakında Şukka-i Mahsusa Terkimine İbtidar
Kılındı
İlmüHaber

- İlm ü Haber Kılındı
Ol

Babda

Emr

ü

Ferman

Efendim

Hazretlerindir

Ferman

- Ol Babda Emr ü ferman Men Lehü'l-Emrindir

203

-~~~~

~~

~ ~~~~
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- Ol Babda lrao.e "Bfendmmo.u:
- Ol Babda Emr

ü

İrade Hazret Men Lehü'l-

Emrindir
- Ol Babda İrade Efendim Hazretlerinindir
- İrade Efendimindlr
- Babında Emr İrade Efendim Hazretlerinindir
ü

İrade

- Babında İrade Efendimindir
- Babında Emr ü 'İrade Efendim Hazret-i Men
Lehü'l-emrindir
- Babında Emr ü İrade Efendimindir
- Ba-İrade-i Seniyye Efenditnindir
- Ba-ikdae-i Seniyye Tahrir Dahilinde Alınan
Mahallerde Karar-gir Olan Nizam
- Lazım gelir(Pusula)
- Lazım.Geleceği İstifsal Ediliyor
- Lazım Gelen
- Lazım Gelir
- Emrin tarihi Gösterilmesi lazımdır

Lazım

- Sarfı lazım Gelir
- Havalelerinden Mahsub Olunması Lazım Gelir
- Senet Alınması Lazım gelir
- Tevfikan İcrası Lazım Gelir
- Vukua Getirilmemesi Lüzumuna İhtar
- Zeyl-i Nizam Müsveddesidir

Nizam

- Pusula

Pusula

- Pusulası Serian Bi't-Tanzim İrsal Olunması

Tahrirat

- Tahrirat
- CetvelBi't-Tanzim canib-i Vilayete İta Kılındı

Cetvel

- Tekalifın Miktarını Mübeyyen Cetveldir
- İta Kılınır
- Sureti Tebliğ Ve İsbal Olunacaktır
- Serian İş'arı
- İrsali Mütemennadır

Diğerleri

- İstikmal Edilmesi Mütemennadır
- İshali Mütemennadır
- Tatbikan ita-yı Ruhsat
- Boş Ruhsat-name formu
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- İzahata Rağbet Buyurulması
- Sürat-i İrsali
- Serian İş 'arı Mütemennadır
- Taksitine Mahsus Olunacaktır
- Emir Buyurulması Müsterihimdir Efendim
- Miktar Mebaliğin İta-i İhzar Olunur
- Himmet Buyurulması
- Barutun Behası
- Bab-ı

Ali'ce

Bi'l-icra

Mahalline

İzam

Olunmuştur
- Senet İta Kılındı
- Serian İzahen İş'arıMütemennadır
- Sak-ı Himmet Olunması Hassaten Tavsiye Ve
İş'ar Olunur
- Her Halde Serian Tanzim Ve İrsali Mercudur
- Kesb Eylediğinin İş'arı
- · Beyan Ve İnhası İktiza Eder Ol Babda

Yine Kütükoğlu'nın bahs konu kitabından aktarmayla, tahrirat cinslerine dair
itabında bulunan genel bilgilere bakıldığında, özellikle "Tahrirat Cinsleri" adlı başlığın
ltında yer alan "Çıktığı Daireye Göre" adlı alt başlıkta özetle şu bilgiler verilmektedir.
'XIX Yüzyıl başlarındaki kavramlartn zamanla değiştiği ve merkezle taşra arasındaki
,.·''ıl''

afışmalarıfı alt-üst farkı gözetilmeksizin 'tahrirat' adıyla anıldığı ve geniş manayla
kullanıldığı kabul edilmektedir". Kütükoğlu tahriratın geniş anlamda kullanılmasına dair
detayları kitabında maddeler şeklinde şöyle vermiştir.
'Tahrirat-ı samiye ', 'emirname-i ali' veya 'emirname-i meşihat-penahi' de denilen
saderetten vilayetlere yazılan yazılar ki, tezkirelerden farkı, imza atılmayıp yerine
mühür basılmasıdır,
b.

'Tahrirat-ı aliyye ' adıyla anılan tahriratın meşihatten vilayetler mülki ve şer 'i
mumurlarına yazılanı 'emirname-i al' veya 'emirname-i meşihat-penahi' adıyla,
nezaretten yazılanları ise 'tahrirat-ı nezaret-penahi' adlarıyla da anılırdı. Şekil
itibariyle emirname-i samiden farklı değillerdi,

c.

Vilayetlerden merkezdeki nezaret ve emanetlere veya birbirlerine yazılan yazılara
ise 'Tahrirat-ı vilayet-penahi' adz verilirdi. Bunlara, hürmeten 'Tahrirat-ı aliyye'
veya 'Tahrirqt-ı samiye' dendiği de olurdu,
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t,

Bir daireden bütün vilayet ve sancaklara yahut vilayetler tarofindan kendilerine
bağlı bulunan yerlere aynı mesele hakkında aynı mahiyette gönderilen yazılara
'Tahritar-ı umumiye' adı verilirdi,
Vilayetlerden merkez hazineye yahut

bağlı birimlerinden vilayetlere para

gönderilmesi ile ilgili yazılar ise 'İrsaliye tahriratı ' adını alırdı. Bu nevi tahrirata
•· · poliçe, çek, posta, ilmühaberi, bazan da hususi bir emirle havale haricinde ödenen
meblağ karşılığında alınmış olan sened eklenirdi,
'Havale tahriratı ' ise, biri, bir yere verilecek paranın tesviyesi emrini havi
emirname şeklinde olan ve eki bulunmayan; diğeri, her hangi bir masraf veya
tahsisat dolayısiyle ödenecek mikdarın, aid olduğu daire adına maliye hazinesinden
düzenlenmiş havalenin ekiyle yazılan tahrirattır.
Buradan yukarıda Kütükoğlu'ndan aktarılan taşra yazışmalarıyla ilgili "Tahrirat
'insleri" adlı başlığın altında yer alan "Çıktığı Daireye Göre" adlı alt başlıktaki

ilgilere bakıldığında, tezimdeki yazışmaların "cf' sıkkıyla, yani; "Bir daireden bütün
ilayet ve sancaklara yahut vilayetler tarafından kendilerine bağlı bulunan yerlere aynı
esefe hakkında aynı mahiyette gönderilen yazılara 'Tahritar-ı umumiye' adı verilirdi"
.çıklamasıylaçoğunlukla örtüştüğü görülmektedir.
Bu çerçevede hazırlamakta olduğum tezde, 340 adet emir hükmünün "kime, kim
arafından, hangi kuruma ve hangi kurum tarafından gönderildiği" ile ayrılan 4 farklı

listenin ~~yııbik~mındaki dökümlerine dair bilgileri içermektedir.
• ,:ı;

A. Emirname defterinde bulunan emirlerin kimin tarafından gönderildiğini

gösteren

kişileri, toplam emir sayısını ve defterdeki emir numaraları gösteren listedir.
Emir-name Defterinde Bulunan Emirleri Gönderen

Emir-name Defterinde Bulunan Emirleri

Kişinin İsmi

Gönderen Kişinin Sayısı ve Emir Numaraları
1 Adet

Abdurrahman (Vekil-i Muavin)

(262)
I Adet

Abdülkerim

(275)
3Adet

AhmetEsat

(193, 200, 208)

Arif Efendi-zade Mehmet Sıddık

1 Adet

(Rumeli Kadısı)

(196)
1 Adet

Derviş-Mehmet Emin

(287)
8 Adet

Emin
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(283,284,285,286,299,312,317,326)
45 Adet
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
Es-Seyyid Abdullah Galib

18, 19, 20, 21 22, 23, 24,26, 27, 28,29, 30, 31,
32, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
49, 50, 54, 55, 60 )
2 Adet

Es-seyyid Ahmet

(224,288)
1 Adet

Es-seyyid Derviş Mehmet Emin

(320)
2Adet

Es-Seyyid Hüseyin Avni

(175, 192)
2 Adet

Es-seyyid Mehmet Kani

(189, 190)
1 Adet

Es-Seyyid Mehmet Münür

(242)
9 Adet

Es-seyyid Mehmet Rüştü

(170,171,173,174,177,178,180,181,182)
2 Adet

Es-Seyyid Mehmet Sadık

(176,179)
6Adet

Galib

(34,269,271,272,273,281)
2Adet

Hüseyin Avni

(183, 184)
4Adet

İbrahim

(265, 274, 276, 304)
2 Adet

İbrahim Edhem

(248, 305)
11 Adet
(246, 268, 270, 277, 278, 282, 296, 306, 313,

Mahmut Nedim

325,327)
41 Adet
(51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66,
67,68,69, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79,80,81,

Mehmet Emin

82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
195, 197,239,302,318)
29 Adet
(186,201,202,205,209,217,218,223,225,

Mehmet Kani

228,230,233,234,236,237,238,252,281,
290,293,294,300,315,316,312,329,332,,

207

\,

333,)
lAdet

Mehmet Nadir

(245)
9 Adet

Mehmet Rüştü

(164, 188, 194, 197, 198,211, 227, 244, 263)
72 Adet
(96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 1q3, 108, 109,
110, 111, l 12i 113, 114, 115, 116, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,

Mehmet Sadık

131,132,133,134,135,137,139,140,145,
146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,199,204,
207,212,213,215,220,221,222,227,243,
254,255,257,258,259,260,323)
2Adet

Mehmet Yaver

(296,328)
4Adet

Midhat

(240,250,336,340)
2Adet

Mustafa

(235,266)
1 Adet

Mustafa Asım

(337)

;-~
Jı.
;..

2Adet

Rıza

(185,261)
5 Adet

Sadık

(214,241,251,330,338)
1 Adet

Tahsin-zede Es-Seyyid Abdullah

(310)
l Adet

Yusufİzzeddin

(256)
1 Adet

Yusuf Kamil

(309)

B. Emirname defterinde bulunan emirlerin hangi kurum tarafından gösterildiğini,
toplam emir sayısını ve defterdeki emir numarasını gösteren listedir.
Emir-name Defterinde Bulunan Emirleri Gönderen

Emir-name Defterinde Bulunan Emirleri

Kurumun İsmi

Gönderen Kurumun Sayısı ve Emir Numaraları

Defterdar-ı Vilayet-i Girit

1 Adet
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(279)
1 Adet

İntihab-ı Komisyon Memuriyyet

(308)
1 Adet

Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi

(36)
11 Adet

Muhasebe-i Defter-i Hakani

(191,203,219,224,226,229,231,232,291,
295,335)
1 Adet

Nazır-ı Tahrir

(283)
10 Adet

Varidat-ı Umumiyye Muhasebesi

(13, 14, 55, 70, US, 134, 152,158,242,318)

C. Emirname defterinde bulunan emirlerin hangi kuruma gönderildiğini, toplam emir
sayısını ve defterdekiemir numaraları gösteren listedir.
Emirname Defterinde Bulunan Emirleri

Emirname Defterinde Bulunan Emirleri Gönderilen

Gönderilen Kurum İsimleri

Kurumun Sayısı ve Emir Numaraları
2Adet

Belediyye Riyaseti

(65, 66)
7 Adet

Daire-i Askeriyye

(183,184,200,208,245,266,328)

,,;t:e;__.;~'?J

5 Adet

Daire-i Bahriyye

(235,265,274,276,319)
15 Adet

Daire-i Sadaret-i Uzman

(197; 240, 246, 250, 267, 270, 277, 278, 296, 306, 307,
313,325,327,336)
1 Adet

Daire-i Ser-Asker

(192)
2 Adet

Defterdar

(195,239)
3 Adet

Defter-hane-i Hakani

(218,332,333)
1 Adet

Defter-i Hakani

(252)
2 Adet

Defter-i hakani memurluğu

(189, 301)
1 Adet

Divan-ı Ahkam-ı Adliyye

(309)

209

,

10 Adet

Hazine-i Celile-i Maliyye

(14, 55, 68, 115, 121,134,152, 158, 178, 181)
1 Adet

Hazine-i Maliyye

(13)
I Adet

İdare-i Muhasebe-i Umumiyye

(181)
1 Adet

İdare-i Orman

(60)
2Adet

Kıbrıs Muhasebeciliği

(302,318)
255 Adet
(1, 2, 3, ,4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27,. 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57,
58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,

72, 73, 74, 75,

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, .85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114,116, 120, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137,
138, 139, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153,
Kıbrıs Mutasarrıflığı

154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 182,
183, 184, 185,_ 186, 188, 190, 192,193, 194, 195, 198,

:,-:1t-: -»

199,200,201,202,204,205,207,208,209,211,212,
213,214,215,220,221,222,223,225,228,230,233,
234,235,236,237,238,240,241,242,243,244,245,
246,247,250,251,253,254,256,259,260,261,262,
263,265,268,269,270,271,272,273,275,276,279,
280,281,282,283,284,285,286,287,288,290,292,
294,297,300,304,305,306,307,309,311,313,314,
315,316,317,319,320,321,323,324,325,326,327,
328,329,330,332,333,334,336,337,338,339,340,
Kıbrıs Sancağı

12 Adet
(59,203,206,210,216,219,224,226,229,231,232,335)
1 Adet

Kitabet-i Maliyye

(322)
1 Adet

Liva-i Kıbrıs

(189)
1 Adet

Maarif Nezareti

(260)

210

etJ

ası
2 Adet

Makam-ı Müşir-i Tophane-i Amire

(296,314)
5 Adet

Maliyye

(254,255,257,258,286)

...

Meclis-i Belediyye

:t-i

(303

en

2Adet

azı

(21, 23)
1 Adet

Muhasebe ve Evrak-ı Umumiyye

ır-ı

(178)

Nezaret-i Bahriyye

..

ye,

1 Adet

Maliyye Nazın

Nezaret-i Defter-hane-i Hakani

ise

1 Adet

en

(185)

net

11 Adet

rm,

. (228, 233, 236, 280, 290, 292, 294, 315, 316, 321, 339)

adlı

2 Adet

Nezaret-i Defter-i Hakani

(190, 223)
lAdet

Nezaret-i Maliyye

dair

(269)
2Adet

Nezaret-i Umur-ı Maarif

(287, 320)
1 Adet

Nezaret-iUmur-ı Nafia

ırde
rası

(247)
1 Adet

Nezaret-i UmqF'1)!;Zabtiyye

(337)
5 Adet

Tahrir Dairesi

(25, 26, 27 28, 30)

I

2 Adet

Vekil-iVali-i Vilayet

(195,239)
4Adet

Vilayet-i Cezayir-i Bahr-ı Sefid ·

(195,239,288,324)

Emirname defterinde bulunan emirlerin kime gönderildiğini, toplam emir sayısını ve
defterdeki emir numaraları gösteren listedir.
.mirname Defterinde Bulunan Emirleri

Emirname Defterinde Bulunan Emirleri Gönderilen Kişi

Gönderilen Kişi İsimleri

Sayısı ve Emir Numaraları
1 Adet

Mevlana Nuh Naci Efendi

(196)

211

;, 335

Yukarıda verilen listelerden hareketle, Kıbrıs'a gönderilen emirlerin en fazlası
ngi kuruma gönderildiği" bazında Kıbrıs Mutasarrıflığı'na (255 adet), en azı ise
[~if Nezareti, Nezaret-i Umur-ı Nafia, Nezaret-i Umur-ı Zabtiyye, Nezaret-i Maliye,
~-(·

:, e-i Orman, Muhasebe ve Evrak-ı Umumiyye, Divan-ı Ahkam-ı Adliyye, Nezaret-i
iyye ve Defter-i Hakani gibi kurumlara gelen tahriratlar olmuştur.
Yine yukarıda verilen listelerden hareketle, Kıbrıs'a gönderilen emirlerin en

=-c-

ar

"hangi kurumdan gönderildiği" bazında Muhasebe-i Defter-i Hakani'ye, en azı

İe.··•·.İntihab-ı Komisyon Memuriyyet, Muhasebe-i Mesarifat-ı Urnumiyye, Defterdar-ı

3,
0:

'"'ilayet-i Girit ve Nazır-ı Tahrir gibi kurumlardan gelen tahriratlar olmuştur.
Yine yukarıda verilen listelerden hareketle, Kıbrıs'a gönderilen emirlerin en
lası "gönderen kişi" bazında Mehmet Sadık, en azı ise Arif Efendi-zade Mehmet
ddık, Yusuf Kamil, Mehmet Nadir, Tahsin-zede Es-Seyyid Abdullah, Mustafa Asım,
Es-Seyyid

Mehmet Münür, Abdurrahman, Abdülkerim

adlı

örevlilerden gelen tahriratlar olmuştur.

Yine bahse konu defterde bulunan emirler içinde geçen kurum adlarına dair
ilgiler de aşağıda liste halinde verilmiştir.
Emirname Defterinde Bulunan Emirlerde Geçen Yerel

Emirname Defterinde Bulunan Emirlerde

Kurum Adları

Geçen Yerel Kurum Adlarının Numarası

Adliye Nezaret-i Celilesi

277

Aydın Vilayeti Celilesi

154

BafKazası Kaymakamlığı

8, 138, 179, 197, 198

Baf Kazası Mal Müdürlüğü

324

Baf Kazası Memurluğu

123

Baf Kazası Niyabeti

126

Bahriye Muhasebesi

185

Bahriyye Meclisi

235

Bahriyye Nezaret-i Celilesi

8, 14, 51

Bank-ı Osmani İdaresi

72, 315

Cezayir-i Bahr-ı Sefıd Vilayeti Tahrir Mümeyyizliği

28

Cinayet Meclisleri

299

Dağ Kazası Umur-ı Tahririyye Komisyonu

144

Dağ Nahiyesi [Kazası] Vukuat Kitabeti

77,144

Dar-ı Şura-yı Askeri TopcuDairesi

328

Defter-hane-i Hakani Nezaret-i Celilesi

72,172,203,226,227,232,291,295,335

Defter-i [hane] Hakani Muhasebesi

229,231,234,291,335

Defter-i Hakani Hazinesi

226

::)f,: •"<;'
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Değirmenlik Kazası Ni)'abeti.

Değ,innen\\k Kazası 1:alrru:at Kitabeti

1

Değirmenlik Kazası Umur-ı Tahririyye Komisyonu

144

Değirmenlik Kazası Vukuat Kitabeti

77

Devair-i Belediyye Sandıkları

64,299

Divan-ı Ahkam-ı Adliyye

310

Divan-ı Ahkam-ı Adliyye Veznesi

309,310
5,6,21,26,29,30,31,42,47,69,89,90,

Divan-ı Muhasebat

94, 100, 102, 103, 116, 129, 131, 132, 140,
141, 147, 148, 154, 163, 167, 170, 182

Divan-ı Temyiz Mümeyyizliği

277

Encümen-i Mahsus-ı Meşveret

240

Esham-ı Cedide İdaresi [Müdürlüğü]

37, 79, 112

Evdim Nahiyesi Müdürlüğü

48

Evkaf-ı Humayun Müsteşarlığı

340

Evrak-ı Sahih İdaresi

4, 39, 155, 169

Evrak-ı Thrir Nezareti

9

Gilan Nahiyesi Müdürlüğü

19

Gilan Nahiyesi Vukuat Kitabeti

144

Gime Kazası Mal Müdürlüğü

324

Hrisofi Nahiyesi Müdürlüğü

98,336

Islahat Komisyonu

78,296,313

İdare Umur-ı Maliyye

59

İntihab Memurin Komisyonu

18,49,278,307

[İntilıab-ı Memuriyyet Komisyonu]
İtalya Konsolosluğu

93

Karpas Müdürlüğü

101

Kaza Meclisleri

280,316

Kıbrıs [Cezire] Muhasebeciliği

6,127

Kıbrıs [Ceziresi] Tahrirat Müdürlüğü

40

Kıbrıs Aşar Mültezimliği

42

Kıbrıs Ceziresi Dairesi

2,54

Kıbrıs Ceziresi Heyet-i Zabitalığı

35

Kıbrıs Ceziresi İdare Meclisi

1, 147, 154

213

Kıbrıs Ceziresi Mal Sandığı

42,195

Kıbrıs CeziresiMeclis-i İdare Baş Kitabeti

7

Kıbrıs Ceziresi Muhasebe Odası

165

Kıbrıs Ceziresi Sandık Odası

165

Kıbrıs Ceziresi Tahrirat Odası

165

Kıbrıs Ceziresi Tahrir-i Emlak Kalemi

77

Kıbrıs Ceziresi Vukuat Kitabeti

145

Kıbrıs Mektebi Rüştiyyesi

44,45

Kıbrıs Mümeyyizliği

28

Kıbrıs Tahrir Mümeyyizliği

28

Kıla-i Hakkaniyye Müfettişliği

162

Komisyon-ı Ali

36

Konya Vilayet-i Valiliği

153

Köstence Ticaret Reisliği

308

Lefke Karantina Memurluğu

123

Lefke Nahiyesi Müdürlüğü

109, 139

Lefke Nüfus Mukayyitliği

153,161

LefkoşaKazası Vukuat Kitabeti

77

Lefkoşa Nüfus Mukayyitliği

34

Leymesun Kazası Kaymakamlığı

62, 70,93, 128,138,307,308,322

Leymesun Kazası Mal Müdürlüğü

324

Le;y}UesunKazası Niyabeti
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[eyınesun Kazası Niyabet-i Şer'iyyesi

196

Maarif [Umumiyye] 'Nezaret-i Celilesi

44,45

Maarif Meclisi

320

Mağusa Karantina Memurluğu

123

Mağusa Kazası Kaymakamlığı

166,198

Mağusa Kazası Mal Müdürlüğü

324

Mahkeme Sandığı

305

Mahkerne-iTicaret Aza Mülazimliği

308

Mahkeme-i Ticaret Sandığı

305

· Mal Kelami Memurluğu

327

Mal Müdürlüğü

31
125,135,138, 146, 182,184,212,221,237,
251,289,292,299,305,332,333, 3343 337,

Mal Sandığı

338
38, 175, 181, 183, 184, 192, 195, 197, 198,
Maliyye-i Nezaret-i Celile [Nezaret-i Maliyye]

199,208,233,253,266,268,274,282,
287289,296,303,306,313,320,324,325,

214
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328,336
Meclis-i Deavi.Mümeyyizliği

128

Meclis-i Deavi Odası

130, 163
31,277

Menafi Sandığı

193

Merkez Vilayet Komisyonu

25
1, 6, 7, 15, 18, 19, 20, 24, 28, 34, 44, 45, 49,
56,62,66,68, 74, 75, 77,80,81,82,87,88,

Mesarifat-ı Umumiyye Muhasebesi

89, 91,95,98, 101,109,114,119,123,126,
127, 128, 131, 137, 139, 144, 145, 148, 149,
153, 161, 165, 166, 171, 179

Mesarya Nahiyesi Müdürlüğü

20,144

Nafia Nezaret-i Celilesi

41,128,247

Nemçe Posta Acentesi

239

Nezaret-i Maliyye [Maliyye Nezareti]

14

Nizam Dairesi

29,296

Nizamet ve Talimat-ı Mahsusa İdaresi

302

Nüfus Nezareti

34

Omorfo Kazası Nüfus Mukayyitliği

153, 161

Omorfo Nahiyesi Müdürlüğü

139

;;Orman İdaresi

60
6

Posta Nezaret-i Behiyyesi

321

Posta Telgraf Nezareti

169

Sadaret Uzma Müsteşarlığı

41

Sandık Eminliği

327

Suriye Vilayeti Mektubi Muavinliği

40,278

Şura-yı Devlet [Şura-yr Devlet Riyaset-i Celilesi]

47,60,69, 125,139, 140,240,277,306/
310,322,

Şura-yıDevlet Tanzimat Dairesi

193

Tahrir Dairesi

26,47

Tahrir Mümeyyizliği

77

Tahrir Nezareti (Tahrir Nezaret-i Behiyyesi]

28, 50, 75, 77, 93, 129, 140, 195

Tahrirat Müdürlüğü

278

Telgraf Müdürlüğü

261

Topcu Asakir-i Nizamiyye-i Şahane Hastahanesi

148

Top-hane Müşiriyyet-i Celilesi

239

Top-hane-iAmire Hazinesi

122

215

-i Celilesi İdare Meclisi

73
324
2, 5, 8, 12, 21, 23, 30, 34, 46, 47, 51, 52, 54,
S&, 59, 65, 69, 85, 94, 96, 99, 100, 102, 111,

113, 114, 116, 119, 120, 122, l'.B, BS, Bı,
141,146, 150, 151, 157, 162, 163, 173, 174,
176, 177, 180
Vilayet-i Tahrir Mümeyyizliği

195

Zabtiyye Nezareti Celilesi

35, 36, 171
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SÖLÜM:
DEGERLENDİRME
f'
"Kıbrıs Ceziresi 'nin Seksen Dokuz Senesi Emir-name Kaydı" adlı emımame
fi

-

'.efteri içerisinde bulunan emirlerin
"tahrirat" cinsinden olduğu III. Bölüm'de
.
(etaylarıyla gerek konunun uzmanlarından akratılan bilgilerden gerekse de uzmanların
tardıkları bilgilerin bahse konu emirname defterindekiyle karşılaştırılarak ortaya

ionmuştur. O açıdan bahse konu emirname defteri içerinde bulunan emirlerde geçen
'Buyruldu, Pusula, Mazbata" gibi belgelerin emir cinsileri içerinde olmadığı, Kıbrıs
utasarrıflığı'na gönderilen emirlerin III. Bölüm'de de listeler halinde verilen
larla direk bağlantılı yerine dolaylı olarak bağlantılı olduğunu söylemek
erekmektedir. Yani, Kıbrıs Mutasarrıflığı'na gönderilen emrin genel bir emirle
ağlantısı olarak görülmelidir.
O açıdan emirler içerinde örneğin "buyruldu" gibi bizzat üst düzey yazışmaların
usul hem de içerik bakımından uymadığı rahatlıkla görülmektedir. Buradan
areketle bahse konu. emir defterinin Kıbrıs Mutasarrıflığı'na gönderilen emirlerin bir
emir kayıt defteri olarak ele alınabilecek bir türde olduğunu belirtmek
erekmektedir. Zaten bu konuda Kütükoğlu tahrirat ile müzekkere arasındaki önemli
arklardan birisini açıklarken özetle, tahriratta mühür olmadığını tezkirede ise mühür
,olduğundan bahsetmişti. Bu da Osmanlı Devleti'nin bir parçası olan Kıbrıs adasının
taşra yazışmalarıyla paralel bir seyir doğrultusunda yapıldığını göstermektedir. Ben bu
'konli'ö~>~·z;lli~leklasik tarihçileri .gibi emirname defterinin yukarıdada ifade etmeye
.çalıştığı emirlerin kayıt altına alındığı bir defter olması hasebiyle, ne o dönemin başında

olan yöneticelerine dair detaylı bilgilere ne de merkezde bulunan üst düsey yöneticilere
dair bilgileri vermekten kaçınma yoluna gittim. Kısaca anlatmaya çalıştığı yöntemle
incelenen son dönem master ve/veya doktora tezleri mevcuttur.
Genel olarak bakıldığında, "Kıbrıs Ceziresi 'nin Seksen Dokuz Senesi Emir-name
Kaydı" adlı emirname defteriyle ilgili olarak söylenebilecek noktaları liste halinde
söylemek isterim. Buna göre;
Emirname defterinde bulunan emirlerin belge cinsi ''tahrirat"'tır.
Emirname defterinde bulunan . emirler, orjinal kurum·ve/veya kişi mühürleri yerine
sadece ismi, kurum ismi ve mühürkelimesi yazılmadığından, bir katip tarafından
gelen emirlerin bahse konu deftere aktarıldığı anlaşılmaktadır.
3. Emirname defterinde bulunan emirlerde geçen devlet erkanına ait emır ve arz
mahiyetindeki belgelerden olan örneğin "Buyruldu, mazbata" gibi ifadelerin belge
cinsi olarak kabul görülmediğinden dolayı, bahse konu türlere dair bilgilere tezde
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yer verilmemiştir. Bunun sebebi olarak da; emirname defterinde geçen emir ve arz
mahiyetindeki

belge

türlerinin,

emirname

defterinde

bulunan

emirlerle

olan

bağlantısı olduğunda kullanıldıkları anlaşılmaktadır.
Tezde emirler işlenirken, emirlerin konularina göre bir ayrımına gidilmemiş
incelenmemiştir.

ve

Bunun yerine gelen emirlerin hangi kurumdan, hangi kuruma ve

kurumun başında olan kişilere göre bir ayrıma tabi tutulmuştur.
Tezde kurumlardan ve kurum başlarından olan isimlerden hareketle, Kıbrıs adasının
kurum idari teşkilatlarının yapısına dair bir çalışmanın yapılabileceği

düşünülmüş

olsa bile yeterli veriye ulaşılamadığından değerlendirme dışında tutulmuştur.
Emirname defterinde bulunan emirlerden sadece 3 .adeti ferman suretidir. Yine bahse
konu defterde
Limasol'daki

bulunan

emirlerde

Şer'i Başkanlığı'na

emir no 196'da

1 adet Rumeli .Kadısı'nın

gönerilen emir hükmü bulunmaktadır,

kalan emirler ise farklı daireler arası yazışmaları içermektedir.
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Geriye

JÖLÜM: SÖZLÜKÇE
Koyunlar
Almak
Emirler, hükümler
Askerler, erler
1. toprak ürünlerinden

para veya mal olarak toplanan

vergiler
2. Ondalık
1. Sadaret makamı, divanı hümayun ile dahiliye ve
hariciye nezaretlerini ve de şura-yı devleti içine alan
devlet dairelerinin bulunduğu yer
2. Osmanlı Hükünıeti
Kale duvar, hisar burcu, sur, sığınak, siper
Yazılmış olduğu gibi
Yazıldığı veçhile
Aşadaki gibi
Açık, aşikar
Hakkın ile, liyakatli olarak
İzin ile, ruhsat almak

;?rt: "',')

Umur-ı

Tarafı, cihet, yan
Cetveller
Ada
Askeri, süvari, sipahi, ata iyi binen, binici
İç, içeri, için de, içeri girmek
Askeri işler dairesi
Eski defterler
Vilayetin para işlerini idare eden kimse
Devletin mal mülk ve arazi işleriyle uğraşan dairesi; tapu ve
kadastro
1. Kenara yazılmış olan yazı, çıkma yazı

2. Kucaklamak, kucağa almak
Borç
Büyük meclis
Emir kağıdı, emirden memura yazılan kağıt; buyruk
Mülken para ile alınan şeyler
Çeşitler, türler
1. Oklar
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2. Hisseler, paylar, nasipler
3. Borca alınan paraya karşılık senetler
Tenzimat sırasında devletin, halka borç karşılığı olarak
verdiği senetler
Bedeller, kıymetler, dağarlar
Bir daireye başka dairelerden gelen evrak

-ı Umumiyye

1. Serme,düşeme,yayma
2. Yeri tefriş etme, halı kilim döşeme veya düşetme
3. Yaygı, şilte, halı, seccade, hasır
Satma, satım satış
1.

Maksat, bir iş ve teşebbüsün hedefi, amaç

2. Varılacak netice,sonuç
Geçici geçen

Iarfi

Karşılıklı geçen hesaplar
Odun

~bat-ı Cariyye
2:_b

---,,,,.

1.

Ödeme yerine getirme

2.

Bir işi yapma, iş görme

1, Lazım gelme gerekmez
2. Lazım
3. Gerektirmek
4. İşe yarama
Bir işe süratle çabuklukla başlamak
1. Getirme
2. söyleme
Sadrazam buyruğu
Padişah emri buyruğu
Vusul buldurma, buldurma, vardırma, vardırılma
Süratlendirme, hızlandırma, çabuklandırma
Yazı yazma, yazılma
Sorma, sorulma
Birinin hakkında hüküm vermek için başka birine müracaat
etmek
Kullanma
Geri alma, alınma
Yazı ile bildirme, haber verme
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Yazma yazı ile bildirme, yazılıp bildirme
Köy belde yerleşim bölgesi
Dayanıklı, güçlü, kuvvetli
l.
Kağıt, kağıtta bakası, sayfa

2.

Kağıtcı

Kat etme kesme
1.

Yararsız boş

2.

Yanılma, boş bulunma.

3.

Kaldırma, hükümsüz bırakma, geçersiz sayma

İlave ek
Dürülmüş, sarılmış olarak; zarf veya mektup içine koyarak
1. Bayrak
2.

Yerel yönetimde kaza ile vilayet arasında bir derece,
sancak

3. Tugay

4.

Tuğgeneral mir-liva

Biz
-den başka
1. Ay (bkz.rkamer)
2. Senenin on ikide bir kısmı, ay
t},
•".<]

ıefteri

.alemi
ıfüdürü
andığı
Maliyye
ata

liğ
s
üs
iğ

ığ-ı Mezbur
ıb-ı Sami
f
edi
ıd

rid

Sadaret-i

(;

Yer
[Tanzimat'tan önce] Devlet maliyesi işleriyle uğraşan kimse
Maliye dairesi.
Kaza maliye memuru.
Devlet geliri, sandığı, vezne.
Mala paraya mensup, malile ilgili.
Kararname, tutanak
Paralar, akçeler
Gönderilme, yollama
Bahsolunmuş, sözü geçmiş
Para, akçe
Adı geçen meblağ, para
Sadaret makamından yazılan resmi mektup
Leffedilmiş, sarılmış, dürülmüş bir zarf veya mektup içine
konulmuş
Sadrazamlık mevki
Serd olunmuş, söylenmiş, bildirilmiş
Vürud edecek gelecek, varacak, şeyler
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yukarıda söylenmiş olan
.niş tohumlar, ekinler
ııl ölçeği
~' kumandan, bey, vali
yı
eş
.lınmış, yazılmış, yazılı
.den, değiştiren, başka şekle sokan
.arlaşmış
phesiz, sağlam
.ılatılmış, bildirilmiş
Jilenler, adı geçenler, yukarıda anılanlar
.r eden, gözleyen, bekleyen
.asarruf eden, kendinde kullanma hakkı ve salahiyeti
ıulunan
Bir sancağın en büyük idare amiri (Tanzimat'tan sonra)
nalına
:iiren, açıklayan, meydana koyan
crar olarak, bir daha
İltizam eden, bir şeyi veya kimseyi
taraflık gösteren

lüzumlu

sayıp

İltizamcı, kesenekçi, kesimci, devlete ait bir gelir götürü
olarak üstüne alıp toplayan (eskiden)
'arihli, tarihi atılmış
;oğaltılmış, arttırılmış
Artirma
Bayındırlık işleri
2.

Kadın adı

1.

Yan taraf, kenar, yan

2.

Civar, çevre

3.

Küçük yer, bölge

4.

Mülkü taksimatta kazadan küçük köyden büyük yurt
parçası

1.

Vekil birinin yerine geçen

2.

Kadın vekil

3.

Hakim

4.

Nöbet bekleyen ,nöbetle gelen
222

1.

Noksan, eksik, tam olmayan

2.

Kusuru olan, kusurlu

1.

Meydana gelme, ileri gitme

2.

Çıkma, yetişme

I.

Nahiyeler, bucaklar

2.

Yanlar, taraflar

1.

İdare, reislik

2.

Nazırlık, vekillik

3.

Bakma, bakış, etrafı görme, seyir

4.

Gözetme, gözden geçirme

o
O zaman, o an
1. Onda bir olarak verilen veya alınan ücret
2.

Tahıl ürünlerinden onda bir olarak devlet hazinelerine
verilen vergi, öşür

Padişah ordusu
l.

Onda bir, ona bölünen her parçanın biri

2.

Şeriat hükümlerine göre devlete verilmesi gereken yıllık
ürünlerden onda biri, ondalık

1.

Parça, bölüm, kısım, kıta

2.

Tane, adet, parça, yirmi pare gemi

Sığınma
1.

İz, nişan, işaret

2.

Ard, arka, akap

3.

Satılık bir mala talip olan kimsenin anlaşma gereği,
satana peşin verdiği para, öndelik

Eklendiği söze "ulaşma, kavuşma" anlamı vererek birleşik
söz varlıkları oluşturur.
iµ'l-Evvel ayına işarettir
:ciıırlaı:~~~WJ.l]l;gş,
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2.

Erkek adı

İlkbahar, arap ayların üçüncüsü
Son bahar (arap ayların dördüncüsü)
Arabi aylarının yedincisi ve kutsal sayılan üç ayların
birincisi
Dörtte bir, çeyrek, bir şeyin dört kısımdan bir kısmı
İzin, müsaade
Askerlikte miralay (albay) ile birinci ferik (korgeneral)
sivilde vezir ile mirül
Gerçekten
Açıkça, açık, meydanda olarak
Yüksek taraf
1. Hasta
2.

Yanlış

Medheden,öven
Süratle, çabuk, hemen, çarçabuk
Gecer akçe
Göğüsler, sadrazam, kazasker
Askeri
Sayma ve yazma
1. Doğrultma, doğrulama
2.

Değişiklik

Birden çok olma, çoğalma, sayısı artma
Gerçekten, hakikaten, sahiden
1. Borç senedi
2.

Değiştirme,değiştirilme,çevirme,döndürme

Beraberlikte, biri birine denk
1. Sıralama, sırasında olma, sırası gelme
2. Ait olma, icab etme, gerekme
3. Düşme [bir iş birinin üzerine]
Terfi ederek, rütbe alarak, rütbesi yükseltilerek
1. Rakam atma, atılma
2.

Yarma

3.

Yazma

Artmalar, çoğalmalar, ziyadeleşmeler
Genel, hep, bütün, cümle, herkes
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Askerlik işleri
Yapılması emrolmuş işler
Bayındırlık işleri
Senet, istida gibi şeyler yazmaya mahsus resmi damgalı
kıymetli kağıt
1. Yıllık, aylık
2.

Gelir (yıllık)

3.

Hatıra gelen, içedoğan

Öşriye geliri
Koyma, koyulma
Geliş gelme, varma, yetişme, şeref vürud eden, şerefle gelen
büyük bir zat hakkında
Iatı

Günlük gelir
1.

Ele geçirme yakalama, hakim olma

2.

Konrtolü altında bulundurma dizginleme

3.

Silah gücü ile ele geçirme

4.

Anlayıp kaydetme, yazma,yazıya geçirme.

5.

Kaydetme, özet tutma, hüküm verme veya çıkarma.

1.

Bir şehir veya bölgenin güvenlik işlerine bakan idare,
polis

2.

Kaide kural

1.

Yere dokunan kısım, aşağı taraf

2.

Etek, kuyruk

3.

Bir kitabın veya belgenin ardındaki veya sonundaki ek,
ilave

4.

Asıl olan bir kısmın uzamasına sebep olan kısım

5.

Hamiş, dipnot

Hakkında
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