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ÖN SÖZ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'nde bulunan
.Milldi(29 Ağustos1876-16 Temmuz 1877) tarihli ve 5 s.nolu "MW.hak Kazalardan
Tevarüd Eden Muharrerat'v'Kazalardan Kıbrıs Mutasarrıflığı'na Gelen Mttharreratın
Hülasa Kayıt Defteri" adlı arşiv defteri orjinal metniyle beraber tramkr~p edilmiştir.
Defter, kazalardan Kıbrıs Mutasarrıflığına çeşitli konularla ilgili gönderilen
resmi yazıların özetini içermektedir. Osmanlı Kıbnsı'mn son döneminde Ada'mn
idari, sosyal ve ekonomik diijaµ:ı~l~:riµe ışµ<. tutabilecek nitelikte olan defterde,
Ada'da üretilen ~. tarım ürürilerlııi~ ,. bunların vergilendirilmesini, vergi tahsil
yöntemlerini, dönem boyunca Ada tarımcısım mahveden çekirge istilalarını,
kazalarda istihdam edilen memurlar ile görevlerini ve bunun gibi konulan izlemek
lo:-.1..:·:·-. ,ı.-L ·
llluuıl\.uııuuı:

Arap• harfleriyle Osmanlıca kaleme alınmış defteri hıtin harflerle Yeni
Tü*çe'ye ka~an4lJ1ll.\Ş pµııakla, Osmanlı Dönemi Kıbrıs Tarihi ıizerinde araştırma
yap~ araşt~ac~ların ~ful
hafifletilmesine yönelik mütevazi bir katkı. olarak
4eğerlendirllebilecek b1.1 çalışma, kuşkusuz, tek başıma üstesinden gelebileceğ4Il bir
iş değildi. Bu bağlamda,
1,)-

Yüksek. Lisans Tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın ortaya çıkmasında,
bliden evv~ı··yfficiekLisans Tezi yaparak, bize öncülük yapan HUseyin Öğüt ·ve
Mehmet Atçş'et bu tezi hazırlamam için beni teşvik eden Fimk Seçkia'e, bizimle
beraber bu yolculuğu paylaşan Ömer Akın ve M.Emin Yeltekin'e, tezin
başlangıcından't>itimlıle kadar, bana sabır göstererek ve moral vererek destek olan
eşirn .SomayBerk' ~~ özellilde d~ğerij yardıınlarım ve tecrubelerini paylaşma lütfunda
bulun~ değerli J:ıocai~~ Yrd. 'ribç'~
Hasan SAMANİ'ye ve Prof. Dr. Orlıan
(J;iFTÇİ'ye, ayın z~mıda,Qşl;l),~nlıca konusunda "Hocanın Jlrçası, · babanın
iltifatından daha iyidir" diyerek beni cesaretlendiren, bana ~stek olan tez danışmam
hocam Saym{Pfof. Dr. Habib DERZİNEVESİ'ne sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

·or.

· Ayrıca, -~Mülhak Kazalardan Tevarüd Eden ~uharrerat" defterinin, asıl
nüshadan kopy~ş;u:ı.ı. temin etme·konusunda gösterdiği yardıınseve,rliksebebiyle Milli
Arşiv ve Araştırm~Dairesi Müdürü Sayın Gökhan ŞENGÖR ve arşiv personeline de
samimi teşekkürlerimi sunarım.

Mıııtstafa BERK

Lefkoşa 2010
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.. qnuş.
Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve onu çevreleyen toprakların kontrolü noktasında çok
yüksek bir stratejik öneme sahip olmuştur. Bu nedenle .de Anadolu, Suriye, Mısır ve
Doğu Akdeniz'e kıyısı bulunan bölgelerde ·hakimiyet sürmüş birçok devletin her
?i~~~" q.iWfflt.~.,~rnı~ gyJ<ip.pnlarıp.~~}~ı:~t!11~~i~l:lRUttır.On altıncı yüzyılın
ikinci yarısında Avrupa, Afrika ve Asya 'ı<ıtalarinın kesıştiğı bölgede atabildiğine
yayılmış. ,o}a!Jl,; Qs.mş,nJıı · İD;ıparat(i)fJµğµ; : içi.ı1:.:Venedik!in ,el• i~l!ilıllıtltitil,Kııt>ı;r,ş
Misli'~ ıaptı kt.ı.çttı;ıl~az, Qh.nlılş~tAda'llmJ)sıu.~~,t,opır~W.atı:&{&~~tilıfflıtKı~rı~ı»
· fJJ.;dWi>; :şonral9.:tl;\~ ge,nşimini,h~ı:r:yönd,en ~tkooy.ec1;~kti.· Kı\>~tit}YWi,!~:fıd,a
~m@.tllı.t~aı:~si~\tında k~ştw(~w~l
iQ9(i~-23~24),····

A.Petiliteıf Tarızfuıat'a ··K.adar'Osmanlı>Dörl.eıfil'nde Kıbrıs·:
, , l'fabns,-fethedildikteıtsoma,lrir: Eyalethaliue ~~tinldi.,l.<lıbrıs,.h•iidaıı; hem de
coğrafi yönden : : tek , başına- ,biı\ eyal(;}t. •ıyacak ~dar. klçük · ı ~lcbııtu,, }:itin;
Anad(lfü?nUJ.i Alaiye .(Alanya), İçel (Sili~); .'.J'~rsus 've.,Şıis: ~ıaıt),:S•altlm:drda
lslhrts<Eyaleti 'ne,bağlandı. .Bundı:ııı,d9layı Kı~xıs'ta:,ktırulan J.:,~Qiş,a, ~jµJsaj;; tBaf
ve Gime Sancaklag:;ile .,hirli\ae,; Kı-t,):rıs .Eyaleti '8. Sancak?:taııı,.ofum~"'~B,ttylit~fliği'ne
Muzaffer .taşa, sancaklarada,San:çak Bey}ıe:rit-ayüı edildi •.ldm:~1~&\lft ·ssıe:alu~
Kadıları· taıafından<.idare,.edilen kazakıııa,, ikazalar,cnamyelere~. Jıahiyeler de köylere
ayrılmakta idL Nahiye, idari bölge olarak, Tanzimat'ın. ilaNrl~- kadar ıneV-çııt
olmaımitda beraber, bütün bir iöyveya~kasaoal ile etrafındaki tiirkiıç' k:öy ~ifli~lti~t
ıidaınınııt dirliği olarak nahiye -aclım· taşımakta idi (Bedevi 1~~6:t2t6: · .. ._. • : , :-; .;, d.ıi
- ',: ,Sancaklarda.ki ,Sancak.· B.eyleri
~dijkle, . sanea~, Ugijead•:.,;askırt
meselelerle .ıığraşırlarve, Asayiş Amirliği yaparlatdı. S~~ idarede:Jad1iıi,ll'"11~;yôl{tııs.
Sadece,· Sancak lleyleri, sançilkıları .dtllillındeki kazalarttbireır: Sııbaşı .,tayiıı·ede~ert4~
Sancak .-Beyleri?nm, Kadılar'ın, işlerine, .n:ıüdahale.• etnıeğt'·,h*-iafı.' yo:k1D. hh640Jh
yillara,gelindiğinde idari Teşkilat'cın düzenlenm.esmde:e.·kısajbıiraöd~~~-,ıtSancak
Teşkilatı ve .Sancak Beyliği ;ınalQJ;ı:nhu!t lağ\l:edilerek, sad~e.rne,:ıikıız• bir Beylerbeyi
bırakıldı {Bedevi 1966:127). Kıbrıs, böylece doğrudan İfflt~~~u tayin olunanbir
p~şanın idaresi altında bağımsız bir Beylerbeyilik 'taftl~ı~2·lJ~a· sonra·K.ıtrıs
Beylerbeyliği, 1670' de Kapudan. Paşa Eyaleti (Cezmf-j;' -~~-- Sefid ~yaleti)'fıe
bağlanarak Kaptaa.Paşa'mn idaresi .altma. konuldu..• K:aptarı. P~~~, 1"£brti'ın ·,i~esi
için 'buraya muhassd denilen idarecileri belirli bir:yıllilda'at~,t~ytlı!'t103~de
1\tıl
İditresi buradan alınarak b~ ·kez has ·olarak. Sadrammları,m· iiaresine -·veriWıı~ti;
Sadrazamlar ise, Kaptan Paşa'?ll önceki uygulamasından -. &rklı= otırtık:._ eya~et
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. i,tatesini';;muhassu:11ıara iltizam y0b.ıy,ıa·.·kiralamlı}ktaydılari, :l:11454 74R;~;nı. arasılılda
:ıus~,bif,~tıqnem<için.V:alilik: olat-alqidare etıilm Ktblıi.stta,, b'ıiiıdan ıs~•tMtııbasııılılı,tk
:':i~a:'Ee:si;yeniden:t~sis .edilmiş.vfl• bu dtını\m;ı .Tanzimat '.eaşjınnal k•·ınsi\:v.-,etıııiştk
, , {ll:aı~ani iOD6:n;.:12).
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belediye.:ınzmetlerininyerinegetirilmesinde,üstlentniş,l.ıffflu- k'1,nfi'~ülti:k~.
nedeniyle; adli"idati·. bir birim'.hüviyetin~ydi I<:adJ.,>lly, i~dıiıMrle,
fm$Len4lU~

· idari, ~ amiri

idi. Tanzimat~,ıa1nbirlikte< gerek' · mel!kezi, . ~~F/lei'~e

:taş.ra

teşkilatındaki• yenileşme ve•-değişim:·,sınecinde lKa<h~m.n.--ı.rı•.-.ai\)e ynrg~
yetkisiyle sınırlı kaldı. ı842~deilkdefa kazanın başına mülki ~iôl.ıt:'MJidüt'
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g~riınıiştit.r /Retllile, . hid~, Kıt>tıs'ta: , eluştur,man,- '.kazalrura:~ .~,•-aıı,x. ;T~l~;
teymosutt(J,»imastıl)?,Me$arye~:.I{arpş,z,.:,13ismW, El\dlağusa~ ,.~lQıı,,,ı0•tıf9*,£fü:iıı:ie
QG~)fi;,L.Evtl~,· Nifso:li;·>:Baf,.:ı ;J&ııfila, Ve. Lefke~ye;ufmııııun•; rdftiıııiemitıı.4\Jii
Bep~,.:y:e/Dağ k!azal:arı?da eıklen~fü Böylec<:f'Le:lko.şa',ı•,mli~ttt ~· say1'$1
l V::iy.ei ç:ıkınışıır> (:Samani·. ,2@Q6:31;.;J,SJ.·, ?· ıs:ıttNizaıı;ntmıe.siııe Jiııe . K~ . tctarıe
1\iıf:- ··ı· .., .. ·,.·1. . .· .. ,,..,,...,,. ' >b.,,,ı,.,..,nı,. ,ı;,..,,..;ı ''.'k
....:.C.1 ·• .. ··••.J.:ı••.~. ,ı...;ıı-,:_,,,,;,. ,1.,-,;;~;t!J,i.! ; k .
ı.w.çC lS'li:rım,;,1dly!ma!.\c~ın: ~"""· · lg-a:,
~·. J.ll'l:ı1 muuınu; ı.~~
~~,
' aza.
1

.mkui€N;aiôJ;> :nıtıfffl. . ve .gayri müslifu tcemaatların,:diı:ai' .lidıed.e.dJy:ambdat :ıeçimle
iıe~lise:,lmtılacak ikisiıl\ffisltimaır.oosi, de Müslimıan:0•1aııt•lt'ltlk\i~ $'ht,ıak,ıınzer~
afıaımıış ,(d,oğal}ive seçi1miş ıtyelerden,oluşnıası angöl!fflmu• ¢S•~•;l@Qfü4.(})ı
1·8'M Nizanm.am.est~ııin 43:,49.,maddeleripe.göreKaza.aidaıre·m~ilı:tı:.ğij:revled
şiyle:belimlmiştlı;!Meclisin .başı . marrKayınakam;.-mut~Jiwa4a ·$flıhi\p,okiluğıı
idat{,~~\irve,,diternrptı1armridaresınden-sortın1luidi;.· Katıa: ~ı.~1ı;ı
görevi
.kaz~mfm.aJiyesüiiidare.¢:tm;ekti.,Kiaziit:ciQ.ar,e :.katipleıi,t-ka~-1$~ .Yfs'ıc~ışmmlar:r,~le
btınl:a:r-ın:-.,fn\lbafazas•tdan;:soruml,u·•.idilerı, G~ektiğinde·:Kaztt :l~zi:Medıisiı~,il)e'~vi
. Me;elisi yetdı:ge11'd;aireiermbmı~kratit~erme,.. Kaymalmn:ı~ın, ee~;ya.;et,ın~rde
def.a:niikı:.itleftiler, ·.K~za; ;eınlak ve nufus .me»iurlanmn fbiriqçi I pr.evi, ı~•l: tahr,iı:r
;c,." l· · ·• c" · m.wıwaza
.,ı.-~ · <'eıme
·. ,ır · k·.d,·w··.• · J:J.Ufflil.
İ'h!"'-~ •· ..·· ••
~ •
· ,,,..,.1-lr · ,,. · ·.. ,M£~- · • tı••-·"''ı · :t1, ili.
goı:evı-ıse,
v:tlµffl'\;
've . n~ıım ış,ııı;;ıllpel:ıııg. ·
d€£ı~li1erm1?;
nizamaitlygfuı cetveller-diizeBAemekve:kam.nınmÜl'tlT,·tezkereleri Vtt,tas~~llt'işleı:i~
yapmaktı {Samani.2006:42),:
ı,

. >··. Os~ıJqıpar~t~rl~ğıı'µlA1 tyb~s'ı, Jetl;ıjp9~~,l~PZ~t:aafflma kadar.devam

~den Türk Hakimiyeti cievrfuae'Beyl~rbeyi,. Mulı~~sı(Mutas~aınt ve sair tmvanlarla
IObrıs.'ı idare ede:nlerin tam listesi şöyledir:
-

MuzafferRaşa.(157J,..1572);.Sinan Paşa.(16,124519);.~ Pa,~ıtl5;'.l9"'15.iaı)ı
Mustafa P:aşa.5(1581;;1582), ;Sinan: Paşa, '<1S32: ?J, Haçbm1, . a•;iPaıŞap~('l-i<2); :At:ıııp
Ab,metPaşa (?-?), Sofu Mehmet Paşa (?-?), Okçuzade Mehmet Paşa (?-?), Malılllut
Paşa(?-?), Cafer Paşa(?-?); Piri Paşa(?-?), Hafız Abnı~t_Paşa (1-l,Ş95), ~ıırat
(1?95-?),-Nuh 'Paş~ (?'-?), Bos~cı AliJilaşa (?-?),-Mura~ ;p• (iltl~ti~fa)~1!.<tj;
Paşa (?-?), Hasan Paşa (?-?)~ Seyid Ahmet .Paşa (?-?,),'
~~şa'(?~.?J.
Şa~~n Paşa(?-?); Cafer P~a:Jikinci'defa), Şa~ Paşa <oonci 'defa}; ea(et:_ij~a
(uçüncü. defa); ş~banı>aşa (üçiincüdefa>, Cafer Paşa{dördttneıt iı~tlı)~: Ferlat
(?~?); Şa~~ Paş; (dôtdüı1cü d~fa), ,Safer Paşa {?-?), ~ostaiıcı ~'P-aşa·tildJ1H.~fa);
Muni Paşa·(?-?), Cafer Paşa (?..?) ; Nllim Paşa(?~?), Mu~fa. ~3'~.(?-?)tCafe~Pa$a
(?-?),. Simi Şalları.!aşa·(?~?), f aferPaşa (?-?), Şa~~ f~şf(?~'tJ)i!~ver Paşa ('it?),
Mustafa Paşa (ikiııci'dafa), Ahmet Paşa7ade Ali ·t1~?)r·Pa~.-~a
(?-?), ' Melini~t
Paşa·(?-?), Esseyit'Mustafa Paşa {?-?), Niğdeli Mustbta I>~ ("-?t:Hadım Rüstefu
,. .
. .·
....
· .· ·,.;>.
'
.· .. '"'<"·•'·-f:··. ··> .. , •..•.. ., ...i·,'<~'
Paşa (?-?), Esseyit Mustafa Paşa '(ikinci defa);Mttfffl Mus~ Pafa (1-?}, Belirain
Paşa'(?-?), Sencivenzade Mehmet Paşa(?-?), Kefali Mehmet P~a (?-1629), Esseyit
¥~~~t P,a.şa(l629), Keskin Mehmet Paşa (1629), Mustafa Paııa (1629-1636), Ali
Paşa (1636-1689), Destari Mehmet Paşa (1689-1691), Ahmet Paşa (1691-1693),
Cafer. Paşa (1693-1700), Süleyman. Paşa (1700•• 1703),c · Osm• Pata· (l'löö-1705,)!
İbrahim Paşa (1705--1709), Mustafa Paşa (1709-1710), Yusuf Paşa (1710-17U), Ali

caret

Raınaz~~

iaşa

IX

.et Paşa
(1746-

-1761),
l-1773},

S-1778),
2-1786),

), ffa;~ı

1

:flacı

10•.1116),

(l8l3-.

A;a
Hayri
(1839~

Paşa

ı Paşa
2), Ziya
1), Aziz

~4), Nazif

75-1587),

(1061(1674~

··~1705),

santhos

21:5·~.;·:töaffiıfidO~'J:r(t1~2tJ~:e~~hlılli&~l#(itah~f~lr-~~,f,l,r'.lit1i!Kiprianos
(1810-1841), .Joakim (182hl824),.-.Q~~ıwn~s (l;~#.J,~tlıiı»ıtl~i~~~ (18271840), Joannikios II (1840-1849), Cyril I (1849-1854), M-ııı
I (1854.. 1865),
Sophranios Il(I 865-1900). ·
(Bedevi-1966:149);
Böylece Kıbrıs, 300 yılı aşkın bir zamanda Osmanlı İmparatorluğu idaresi

altında hüküm sürmüştür.
X

MÜLHAK KAZALAR'DAN

TEV ARÜD EDEN MUHARRERA.T

Kazalardan Kıbrıs Mutasamflığı 'na Gelen Muharreri:b.11 Hlıjka Kayıt Defteri
a·

(1876 Ağustos29-1877 Temmuz 16)-(S.Ne-S)

1

fJi•• tl.276/Fi

8 Şaban 93/16 Ağustos 92/ Doksan bir senesi A'şar Mültezbnleri'nin
Hmta Bakiyesi'nden olub Tuzla İskelesi'nde teslim olunmak şartıyla
2-Vuld:ı'bullın ~ş'mrrüzerine' oraca ve hıiltaca,fora.:oluaan .müzayeiı'll;},d~tmııJtliıırt:bn~µk
tlJlliuşa
3-Taı:iıhi üzerinde takrir edip b"j.lra¢a J>ir gün talibi o:lub olmadı~-iSıtfü~audai;ıt

·'Fuzla·

,

.

'21.J(aymakambğı'mn tabriiatıdır.· ·
5-ônitilörtbtiçuk kuruş Tuzlalr. ·,talibe verilse ta.bfü yetmiş seksen ~a;,
,6,;Be:herlcileiçmfazla verileceğinden nef'i. Hazine-i Kaziyesi'ne ri'-ayeten buradaki
talibi·
·
, 1~Efsar:ondörtkuruş-0n_yediparaverilmesi
için Meclis-i İdare-i Liva'dakss'ar
s.;Yerilmesi ve mea'. mukteziyenin ifası için muhasebeye havale olunmuştur.
9'-'Euraca talih olmadığı ve on dört kuruş
i O-On paradan ziyade ragibi zuhur etmediği cihetle
11-Keyfiyyetiri tezekkürii hususu 430 numro ve 18 Ağustos 92
12-Tarihlü derkenanmızla Meclis-i İdare'ye havale olunmuştur.

2

2/231/Fi 17 Şaban93/ 27 Ağustos 92/Zer'i memnu' olan esrar mahsultmün 'öşre
nkabil 'aydat-ı miriyesinin sekiz bin kırk sekiz kuruş
Yirmi dokuz paraya baliğ elub bin beş yüz otuz dört kuruşu tahsil
uştur.Bakisi olan
SS"'Altı bin beş yüz on dört kuruş yirmi beş para çiflikat-ı mevkufe ile Nemb.ııs Çiftliği
.(4•. Müste'cirleri zimmeti olduğundan ve bunların 'Öşrü muaf olooduğtınun mebaliği ·
· ll'lütebakiyenin tahsili ·
>s~Olunup ·oıunmayacağımn istibdanı ve bir kıt'a m.üfreclat. de:tleriuin gönde:rildiği

. :ı,ııiizekker Leymosun Kaym.akam.lığı'nın
6~Tahrirat cevabıyesidir.
7-İcabı :fi 15 Eylül 92 tarihlü
8-Ve
numrohı derkenanmızla Evkaf
9-Muhasebeciliği'ne havale olunmuştur,

3

''lf9 Şaban 93/26 Ağustos 92/ Bir cilt metbu'-u vesikarıın gönderilmesine dair

4

l,,..4;/1$8/19Şaban 93/26 Ağustos 92/ A'şar

mahsfilatındanDeğirmenlik K.aryesi'nde ·
. mevcut vemüddehar olan çekirdekli pamuğun Lefkoşa'ya '
4~Şeylc.7o~U11J.llf1Ş~Jçün b~r m~pı9Wll/ ·.t~~,,d~~ Pe~itlp~~lUs:,~~~p~~:\1W,

tt.ıbtit~tı. .•

l~Mez~ pam~hurııya

seyltj iç~,f\'I~Jwı~~J;:fe~~:Jµn·

4~SIJrnt""{ro,e~>ı4a beş yüz kuruşun ı'tasıyla . . . . . ..
St"'.QUJ}Wl..Ye ,l,l;l,e~a;n,fa,tnJ~P·.haşılatındantesviyesi .

q;553 nµpı~9·,v~JtA.gµşt9s~+~~Ü>

'

7,,7I\1ec1is'.;Uçlare~i.Liva):1111 lç~:ıır:1 ~iı:asJ,ıtdan.,
8-Edülci.. . . . . .

mal

nıü<i,ü,rljlğt\ Refik Hüseyin Efendi'nin vuku' -u isti'falarından
2-)ıleb:ıii yerlerine Hasan ve Hüseyin Şevket Efendi'nin icrayı memmiyetleriyle
la~ıİngelen ell'.lriıı göµderilın,sw.~... . . ,
:,..paµ; lVlağusa~~~~ıiıiı
~h..r4it1-. . . ..... . . . ·. '
4..icab.ı zµ:4e ~ altnıış :doloıziu:pmı,tııMağusa,~yın~ığı'mn talıririyle
5-Derkenar olunmuştur, ·
·
· · . · · ·. · - · ' · ·

5

:7. ;Şaıbı:m- , 93/25\ A,~o~ 92/Doksan senesine ••11ben •.Dulınn 'Oştii
'nin zeyli mazbatalu olduğu halde leffen gönderildiğine
1air Girinye Kaymakamlığı'nın
tahrirat cevabiyesidir,

6

ışabru.ı.'93/25 Ağustos 92/ Doksan iki sesesiee mahsuben em,-an\\):ıen i~

J.r A'şarı'nın hasılatını mübeyyen tanzim
~yfatµ-leff~n gönderildiğ~ _ye, hasılaı-ı ınezkuredeıı bin seltjz yüz kii.s:ur
· \ (·,·.\; ):Z-::.:1'

'-/:·-·

· • '~;:

:-\

:·::.-! / ,. :- •:~·_;;:

ı

::.:·f:\:;.:~/~_,_--:;cı•-r\.c:Iirt,

"aea.ğıria;dair
L. eyın:ôstııı
Kaymakamlığı'nm
tahrirat
cevııı.bıyesidir.
\ -· ·:.
,,. ;,,
.:-_- - ,- ":".
·: O:.
--\/\,~.\

Tahrirat

o

/9. Şaban 93117 Ağustos 92/ Saclı karbonun mal SMdıığınakabul olunup
amasına dair Tuzla Kaymakamlığı'nın tahriratıdır,
lı karbonun esas kıymeti üzerinde tenezzül
uğu anlaşıldığından ve bu ise Hazine-i Celile'nin
arına mucib olduğundan kabul olunacağından
Isle cevap testiri Meclis-i İdarey-i Liva'da
,ekkür kılındı.Fi 19 Ağustos 92

7

.. ·_,,_ '~,-,,\ ·

l/223/;15.:: :Saban 93/23 Ağustos 92/ Doksan seaesinde husule gelen Duhan
'nün hasılat ve mesarifatını mübeyyin defter olmayıp
aba'iyyi Devlet-i 'Aliye'den Lefkoşalı Hristodolo Suri Ühdesi'nde tekarrür
ek ihaleyi katiyesi
ra buyrulduğu ve bir Gün Defteri olmadığını müzekker Leymosun
ymakamlığı'nmtahriratıdır,

8

00/20 Şaban 93/28 Ağustos 92/ Mağusa Anbarı 'nda mevcut hıntadm yirmi bin
Selanik'e nakli içün sigorta ve mukavelesi
kılınmış olan Kapudan Pavlu'nun sefinesine teslim kılınmiş ise de sefine-i
·e tamamiyle tahmil olduğu
etle muhabin kilenin mukavele-i vakı'a vechile teslim oh:ınmasmın istid'mına

9

J.. 14/163/26 Şaban 93/2Eylül . 92/ Balıkitre

anbannda mevcut olup beher kilesi on

dişer kuruş fiyatın miri ile Artin Keşmiyen
Efendi'ye satılmış olan iki yüz elli bir kile üç rüb' bınt~ı1ltl teı.lim kılındığına <;lair
akbuz senedinin leffen
':3-Gönderildiğinedair Değirmenlik Kaymakamlığı'nın tahtiratıdu-.

10

r\

hıntanın tahmıl olunduğu -sefinenin
ile.,olunan konturatının imkanına tatbiken Tuzla'da icra kılınan
ın

'asının leffea gönderildiğine dair Tuzla Kaymakaınlığı'mn tahriratıdır.
ı....
1
·' "' •
.·
.,
.
:yeu"'ıJ>-yyF\lıan:
Alı Cep,atpıı:
.,
: . _,\. ·. :
f.lwn,~~ıı şigomı,,,
· Pı\ı;dgıbıl~ ;Qlurn~ı,: :tıibr;:ı"';i ,
~lil~~qa hıfz edilmiştir. · .

11

:.l/25,,Şttbprt~~/lJ~yiill

·

92/ Tuzla İsk~lesi'nde bulunan Pamuk K.~zamnbeli~;
tz.~~ıdz para1le,ıµµşterişj,i,izçre,, , . . . . . . . • .
.
r, ~4iJj~~;yeri4f :y~wil,ip~µı~si .µ~ı:ı.,~şide olunan 24 Ağustos 92

raf:. ,,,

' ' ''

·.·· ~ : . ,, ....,, . ' ' ' ','

]ıewe~t~~tir pl~şı

-

hakkında tekid-i havi Tuzla Kaymakamlığı'nın

r,
~wesi otuz sekiz pru:a ile verilınesi~e 'dair
:n telgrafa cevab testiresi fi 21 Ağustos 92
arihinde Meclis-i İdare-i Liva' da karar verilmesi
ulaşılmış olduğundan bahisle cevap testici
Numro 5.Eylül 92 tarihli derkenanmızla
•.Rey'i mantığınca alınmıştır.

12

ll0/25"ıŞaban, 93rf'JJ = Eylül su. Ge9e1t doksan. bir senesinde ·. Bı~ay~ifıfıırld, ica,t
:,tt.dörvbabmağazanın icarı bulunan iki bin otuz
m:eırtl>Kostaki marl.fetiyltFmals sandığına teslim olunduğu adamı Ehalliba

b~yan ()fabağından
':eye dair :Yuzla ı:Kaymakamlığı 'nm tahriratıdır,
ltı;akçeninMal'Sandığı'na gelmediği bi-t-tatkik
tdığından hemen tahsili ile irsali derkenanmızla
7 numenı ve 7 Eylül 92 tarihlü
rkenarınnzla tahrirat kalemine gönderilmiştir.
Alınmıştır.

13

()6124' Nisan 93/2 Eylül 92/ Mağusa Kayınakamhğı'nın doksan iki senesi
ıvar te'idadına Nazmi ve Asbro Karamini'nin ta'bileriyle alınffl'l. ilci

t'a kefalet senedinin gönderildiğine müzekkir Mağusa Kayınak&nlığı'nın
atasid:it j; . :
.
x ';
'aştve'Ü-Orötlerinm:tesımi·
zımm.ındataven
matifestin<474·nttmrofü
ı
ı

..

8yıın:9ztarrrıliderkehan:mızla
t~rtat:kalemiııeverilmiştir:

,Alınmfştiıt.

.~

...

.

14

:Eyfü(--"'.------~----- 76/ TuzltfBank~i tjsmartı Ştı'besi uıldürli 'v,ntecil!fa:Sri
' ' \ti;xçiıin,

teidiyesi

. . .. . .

>

. . • ·. - , ,. .

a111b:.i mutasarrlnye \[aiit'.l olaµ tabriraüdır:
uiirql~ v,e. 1 J3y1fil 92' .· · · y. ·
· enan,ttllzia tevıµ'yazımiak .ıtzere

f

~e~ g<3-J1de,r!fü1iştir'. ~ . . ·

.< -~ '; .• '. • ,

15

·

·

5Şaba1193/2 Eylül 92/ Tuzla tahrir-i nüfus me~mu Bekt~ EfenGli:'ye
':ııia'aşllıii'ta:sınateteddüfiır.z •·
· .
F.,,
: '.
itç,j
n'ver:kirk'·ili'para 't{itanın ikmali ve itmamı hayli müddet müıııw
bu btitt?C:da<
· ·'
· ·
<·c' "
',.·A
m~z~i&it:1Tuzla Kaymakaı:t.ılılı 'nu,ı tabrirandır,
0

ııiiil'kftfflnı· ınuiilisip ôltteağf''
.J.ife:l.rerferinmınmafolmüşi"'

·. ·. ''

·

,.a:ifeyh::vtflcefeWenfu!:işe ;elieımniyet···
lıfeş'lefetmişo1dü~an

.

ı·ziliımmda1469::fuifurô·

~ihlü deflterıarımı~a Meelfs~i idareye
' olimıriuştiir.

,.

16

j

·af/Fi fo Eylül 92/Canib'."imiriyeye ferağat olunan hububaıtındellaliyesi için
'de:tll¢'J.ilıekte PlttP,bu;bııth tı:ı,.

·• •.e • h.Jıreı,.et
lp
. gm:~~~e"'I-"",
.,,.:i . ""'.ni.
.
• • .
ı,,.A,~
,: lal!'.tm·,
,~;Z.,.-y-e,,,tUli~,
eyı~.ı.ne
~111:11ı telgr~ft<.t:rk

·

·

iiş~itlJ!l:b,eherıabd,{ı~~, Vffl<.U?blJlan hak
•• .3~ ikis. .
. ..:,_,. . ı.. h.. u.bat vesaırenın
. .
·yµ?;~,
. ;ı,nın v;eıfi:~ş:ııw.e:ı,ı:u
a:Q,#~~vwe ~l~~·ş,~mezad
kaymes:min
,mp:i':llltd ıtlın1Jlr~Ih~ümet vasıtasıyla
·.
\il~:i@tiMa~rQJ'1l;esm~~4~llaliyenin tesviye
hususi 471 numro ve 7 Eylül 92 tarihlü
:nanm.ızlaMeclis-i İdareye havale olunmuştur.

17

Truzıa
1

i 25 Şaban 93/12 Eylül 92/Taleb Olunan/ Doksan senesi Duhan A'şan'na
s olmayıp 'öşür mezkuri sabi'()mifi ôğb.i B¢-nayödaki'nm:
.
ğitte riıuşa'eıı Tuzla Kayniakawfgı"nın' tahrirat-~ cevabıyesidir.

mezkure doksm:Vsenesınhı()'lınayıp
bir senesi Duhan 'Öşrü defterleri
ı;iDmı 'cevaben iş '·tltf. zıınmııAtdatihrirat

·ıô ve ?Eylül 92 tarihlü
·ı a . tiffllll'at
..ı.-· 1~a1
. . . • -. . !l . • • .mnz
1\: emme vernmıştır.

18

·

117 Şaban 93/25 Ağustos . 92/ Baf Kaymakamlığı 'mn sene-i hal cevazı

"'i~r~ 9lı;ınan,. m~:yt1deşin~~'~ı:ı~:µattı s,atjt4a.sı-,; , _ ·.
. ,
' ı.· •1,: •• '
ltm•
..
'
'lr.11"11.<,
t
'
ı
.:!!llıi,n.
~_ş,. Hl,~·, l1'ihr~'. ~ ı.:~ı.ııii, ·H'hıtJ'i~-~µu . •. @faX!lZ ~y,~ın6..,; •.e ve mevcud un

. ';~düğüne mebni
t~atı.

bu

·

bah da . istifsan rey-i müzekker Kaymakamı:k~ı

.

>

-

ş'ar İnuvafık-ı hal olduğundan Rüsüm-u mezknrun

J,qa.:ueşi-tenkid,Lba.zµıe.ç~:k~bı-ıı~işe

, .
. iç~t.1ıru~ifası 46~-~mnrQ:fi Eyim ·92. ·. .
~.- -.~ -ızıa::~ı:?lis.,i!4t)t~;ye~b.ısı~aıe olunmuştur.
0 ,O

,

•

' '"

.

-i '·. · •

C

'·.

·

>

· ·,

C, ~

.

.' ,"- ··,.

C -~ ~--

.

' 'c.

, ;C <, ',·,,•.,

•,

19

~,?~l~;':gy~~)iı lliğiisii 'I<a%ı~amlığı:nın

doksan iki senesine
· ,.,,C~~~~.?!~~)~f,tll!!P~~atıyüz yinni bin
.
.
,...J~ altı om al'tfyüZ döksan dokuz kıyyeye baliğ olarak meclisce
1

~·
l:lll

'

'

,'

bin· yüz doksan dokuz kuruş hasılat ve bin iki yüz doksan bir kuxıış

vuku'bulunduğu müzekkir ka,ymakamlık-ı mezkun:m mazbatası.
;kurenin 476 nı.unrolu
12 tarihlü derkenarımızla
- olunarakMeclis-iidareye

20

·~. ~zan.., 93/\.Ş:· ,iy;!ül~l/ ıOoksıuı ,.iki :_se,n~~ ,.ışıq<1'•t~s.;,s~'edt~li~:ıa
mıatı ile berabergönderildiğinedair
...K,~~~sı ~~lığı'nın
tahriratıdır.
. '7eri}.mi.ştir.

21

·

··

~ül~wel92/ff Ejlifü92lı.Leynwsun Kaymakam'ı;NMiııf
md,e111ahalli,memtfrlyijtine"muv:~salet

Bfenm'tıi~ıfı<I

· ey:lediğınec.<iairC:l.\4ahaUiMeclis İdaresi'nin ma•atıs:ıdır.
ilmiştir,

1'Tişıµl 92/ı 4J~y!ül 921 Baf Kazası'na merbut kıbll'iltl!lill.kazyesimn tim.arma
linublsatrif bulunan
,in .$.akall{'ıvi~h~ut Ali bin Ali'nin ber hayat ,@!*tğuna dair kaza:yt
>

:··'.

·, :·

:

-

';

mda beyan olunarak
i İdare'ye havale olunmuştur.

22

ti: Ağustos 92/ Hapishanede mevcut bulunan askere şehri Ağustos
akçe ile yetmiş beş buçuk kuruş
r-vetildiğille dair eç.zacmınsclefte:ıi~i.

senesi şehri Temmuz dahilinde verildiğine dair

23

,ii(j)m•C
l:OfPl

'
·:-··9i]:Jın•cfi· ti 1,fil"" •·92/F/ı. :'.I,
:· -!t.-• · . ·, .:, ıt,,,t,,,_,: ,,;!, ·'
•·.ti.fafüa2l3Jl'
'ı.if'rl'' rı:·;J:-:,''jı
· · a..),()1\.Sffll
m!l $eıle$,Jt !¥!1,w.ırı,•.fflU:all

~ :D, ·

£.

-:dottı~Uiicu ~we:kada:ırlıasılat-:ı'mtite•vvi'ııt4nf~di yüz yetmiş
yüz seksen sekiz bin üç yüz ~usür kuruş

/yüzılork'üç'kuruştmdört

ih-i muhtelife
· harcının gönderildiğine ve küsuru dahi
erek Pazartesi günü ldrk'

mesari.fat-ı mecbure

k

Ramazan 92/12 Eylül 92/Zahlre tahmil etmekte bulunan
aenln ;me~~r,if-i,zarµnyyesm~ µıµdaı:fl ,9~ ;iç~n4_~~~ş,mı
. _ • .• •
. as~nı , rµqsted'i . .
Kapuda~nın . 'itasımn. Iefiyie Tuzla
.algmılığı'mnt.a4!iratıdıı\
".,;~çtmin i)asiri~ dairburaca.

Hasan

~:Iylyztm\W yazife~ipe 4ait.ıptıtasanif
,;;;K_eşidesiiçüri476m:inrrolu

'.§-:Ve J2 .Ağustos92 tarili.lµ ıi~r~eru;ılJllllzla

, '7-J'allripıµı verilmiştir. · · · ·

· · ··

24

graf/26 Ağustos 92/ Taif vapuru için buradan i'tası irade buyrulan yirmi beş

mevcud meza
· .aması cihetle ilerde tahsilatdan · tesviye olunmak üıere bil istikraz .
e alınan senedat
si derdest takdim bulunmuş. olduğu 25 Ağustos 92 tarihlü telgrııııfua~tı-i.
en olunur
halde Tuzla Kaymakamhğı'nm telgrafıdır.
i'amele-i mukteziyyesi ifa olunup tahrirata verilmiştir.

25

~~tps 921 q~h.~ıJ?in ltily ~tamn icab eden sigorta mu'am.elesi icra
. 4~1·1 . .
.
.
·.ı:.ıı\en
r .-.

ş~t;.d,~l.aJ:z;,buçukda buradan Mağusa Kaymaka~lığı'na suvari-i
~::A~Ş;ts;>s.,~~ ~~lü emr-itelgrafıile cevaben arz ederim.
_ ...,kiı\IDlın!~mJ:\t~ıAfıdır.
~siifı1.-colunalıak
.'ilmiştir.
,

,·

... -,_,

·y

·-,-.·.,

r » .: ,-c, ..·.. -·-

26

· Tta buyura bilirmisiniz derhal
eyliye bilmek üzere cevabı intizar ederiz ibaresiyle Bank-ı Osmanı
syo-;Rj_dilli ttilgnıfl'4r .. ,.

1sEtııu92.
· . ·. · · · · .
, .... . , . Y, .....

~~enarimızdatabire .verilmesi•

.yacaği beyan kıl1111lllŞ ;~ cevap
1çiit! +a,lujra~a; v~t1lffiiştjr.
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'4},~

92/J9i'.pylµt,~ı( ,Ç~~~aM~~~';<.\~ _hmuı tahmil etıil~~

'"'.7C"'."'-:-:-

'Jı l<ru?@~ Eavbı~n\Ul suvar

s~~enin tabAi~Lqldu~,cj,betleve daha bin kile hınta verildiğinden
l;@tam.tl,sigo~şın.µı
ı:ıakİiyle Tuzla Kaymakamlığı 'mn tahriratıdır .
....
,

.

'

.. ··

,.

-··

..

-

..

28

\li{t;Rama,~an 93/.l6: EylUl9:2k l)Q.){sa,n: iJ{ls~neıi ş§;)mi ~t~ıs

(t~~iliııinı

da,iJt, 'I'µzla ~~şkaıubğ\1nıııtahrir:atıdır.

;/Fi 7Ramazan93/13 Eylül 92/ Leymosun Mal Müdürü Refik Kamil
Rüsumat memuriyetine tehvil Memuriyet eylediği cihetle
ve ehliyet-i kaffesine binaen Mehmet Raif Efendi'nin şehri Eylül'ün on
ünden itibaren
istidam hakkında Leymosun Meclis-i İdsre'nia mazbatasadır,
aele-i mukteziyyesi ifa kılınarak mahalli kaymakanılığma
;t yazılmak üzere 501 numro
92 tarihlü derkenanmızla

29

93/19 .Temmuz ~ff Mağusa _Mal Müdürü Refik Hüseyin Efendi'~
uz'unondokuzÜtıeugünü:ıiden'
.
.
. . . ' ,·
.
1'> Şevketz· Efendi
ta'yin
olunacağım
müzekkir Mağusa
asıdır,
. · .

ve 15 Eylül 92

:la iskiit()lunaralc:

Ctabfirat kalemine verilmiştir.

30

i cihadiyye olarak terk
dair bazı kura taraflarından verilen Istid'anemeleria
· üzekkir
f!:IJµl~MeclisJ41;l,resj.w~~t1am~~dır. . .·.·
jr~ujq şlire~~i kabulünce ne yolda mu'amele olunmak
mı,{f janiızriunlJ,UdawNhas~b,!,1ye.b~:yaJ~;olumn;ılştuı.
de :li 22 Eylül92 taril:ii.ii ve ·49g · ·
· ··
....' . ı~l?:.t~fsil~nJ,1~yan olunarak tekrar

;ye. li1ı"'ale. olu~~.u~tıır~

31

leffen

Şaban 93/2 Eylül 92/ Tuzla karentina hanesi hakkında mal müdürü
müzekkireyi

ı/20 Eylül 92/ Doksan iki senesi şehri Temmuz cetvelinin ~önderildiıine ~w~+>····
- ·" Kaymakamlığı 'nm
:tıdır.

32

Leym0sun,Kaza'st,1'a}Ullakaııt'ı Kadri Bey .ile
·:nm
:ehelerthakkındam:yet ve tamim.olunaıa·• •
stbasebesi'nmbir kıt'ası leffen gönderildiğine dair Kaza-i
&aym.akamlığı'mntahriratıdır,
Devir Muhasebesi defter 1.
,Mayıs,93/13.Bylüi.?2/

33

. 2$ ·~iaal\l .9r:,N e· Ei•l ,ijylül ft_'¥,/; :poks~ııikicş~ijSİlı~·•t~\en,Mft.ğıl:$~
'nm emaneten idare
l~.A'ş~.malındm;ı,veM~~ş~,J1ı:n.barı,1J~~1vçudundan
:~e. :t.1fltld.e:trn~~,tizi~,i\w-ustur~i~hı:Kc~udarı
';ınitı,$UVatJ>Jd~ğµ.J;lor4el.).ti Wtım,S,t">f~şfül@ kabz
memuru Muhsin Ağa ma'arifeti ve heyet-i mecelle nezareti yinni
ul'a hınta tahmil olunduğuna ve mezkur hıntamn

34

bm

_,JJ6

Mayıs 93/Fi 23 Eylül 92/ Doksan iki senesi Temmuz ve ~st~Ş
kaffe-i merbuta ile
.gönderildiğine.Mağusa Kaymakaınlığı'nın tahriratıdır.
· ~$~~-,,t~ill?-,kı4w1ıı~~pıı~9
,~' ıı;~e.~i : <
tg,fl+7.E,yJü-l ~ deikenarnriızla tahrirata

elleri

_, '

• ,• i-,- '.:. :.-:·,

''ov

"c·

'

-,

•,

~ O

,61/322/Fi 24 Şaban 93Ne Fi 2Eylül 92/ Taifvapurhümayımiyle Bar İskelesi'ne
erilen yüz re's esterin
ele-i mezbureye değin 15 günlük ve Tuzla' da kaldıkları
Müddet ilci yüz kırk altı keyl şa'tr verilmiş ve sekiz kuruş hesabiyle
Tuzla Kaymakamlığı Meclis İdaresi'nin mazbatasıdır.
Bin dokuz yüz altmış sekiz kuruşa baliğ olduğuna dair

35

/'

gönderildiğine dair Tuzla Kaymakamhğı'aın mazhatasıd:ır.

36

ffei2
Mayıs 93Ne. Fi 8 Eylül. 92/ Leymosun
. ·.cakha.sı:Iatın·; . .
.; .. , . ' ;, : . '· ... · :

Kazası'nın ~va:r

, .... ;:; . ·; .,, .:

te'idt1ttma

·:··'.·.: '. i:-,··;·

ğıyla memur tayihllle çalışılmış ise,de }Jul~anıış olduğundan
,t.. ınıe~kureyi hü$iıü

idare etm~küzere bizzaffire .

. '

yuz kuruş m.a'aşla ve kavf Refi1le~~yle Abnıet 13f~~dl~yle .Atlibatni
1liôıFil'Eylül:92ııırihllıdenitibareiı ta~yinkılııııb tti&ıti ..
işereteylediklerine dhlr v¢ 'esalet ll!~iriutjyetiriınfora .
.··esintimütevatj'tK11ymakiuttlık.:dMezkür::Me~lisi~esi'~.ma~b.,tasıdu.-'..
_.,.,..
:>,:· ,~'--<~---·.-_..
'::'.•/.:J
_( ··:··:·>
,-··,.;·~~?,\··:,~/: .
<·,·1,
~-.~-,
:_i. ·'':'.,.-,-

-~·,,-.· ..

55/334/Fi 3 Mayıs 93Ne Fi 9 Eylül 92/ Üsküdar'a Fırka,.i Askeriyesi'ne Bar
~ikiyle gönderilen otuz re's
Esterin mahallerine vusullarına kadar me'kulatla:rı içün kırk
Bir keyl şa'ir verilmiş ve sekizer kuruş hesabiyle üç yüz yirmi stkiz
-Kuruşa baliğ olduğuna dair ve alınan makbuz senedinin
Leffen gönderildiğine mütevatir Tuzla Kaymakamlığı Meclis 1•esi'nin

6- Mazbatasıdır.
37

. . il3 Jtiunazaıt 93/fi t9·Eylul r9ıt Tuzla I{~zası'mı'(dob~
ifil sa1esi A'şar
evcilt anôar olan . .
.
.
zihfu£ y~dfki1e bürçağnfbeh.erkeyli on ÜÇ kuruş
ve Mağusa ve Mesarye ve Değirmenlik kaza ve nahiyelerinin
bir senesi ınültezimlerinin Andoni fabrikasında olan iki bin
ekirdeksiz pamuğun litresi on dört kuruş ve beş bin kıyye
•.

'I

"""•

'I

1

•

1i•

,

1 •1

•

••

•

:cTt1i
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15 Eylül 92/ Leymosun Kaymakamlığı'mn canavar
~!~~"'/;i,i'

'348/Fi 13 Mayıs 93Ne Fi 19 Eylül 92/ Tuzla K,tt,zası'~ ç~ar

,u Nam Geniisi'ne hasılatımn

-

-

-

. -' - . . - -

rü tarafına 'aitOimaküzere kefalete raht ile memur ta'yin
bHatera memuriyetinde bin yüz-ofi# altı canavar bitte 'idlllıd
_ _ sırii ·olatı'tic;'bin dört yüz 'Sekti'.KUfflŞtlntahsiline mübaşeret edildiğine
>'Ve alıtıari.kefaietsenedimahalli mal kalemindemahfuiid~'cbıir
.t:fiızla Mec1isidaresi
mazbatasıdır.

•mn

39

~'i~tına
.

-

i 14 Mayıs 93N e Fi 20 Eylül 92/ İsmi Bey sefiaesine tılmıil~ Sel&n~)<.'e.
bıntanın tekmil
ileler tammul 'ayar olub noksan ve fazla olmadığına
'bulap isti'lanıa. cev,ı;ıben Tuzla I(~ynlakamlığı'nın tahrifmdır.
ttl'Ştllrl ; "'"' . ' . . -: .
. "' .· -. . - ;
'.\.'< ' .
'' ) ; ) /

i··3~May.ts'93Ne Fi 9Eylül 92/ l,eynı-0csmı Kayma~iğı1-öın Vergi.ive
enyyesi'niri şehri
'
unda üç bin dokuz yüz altmış yedi kuruş otuz
a tahsilat vuku'bulup sırra-i menıhur.eye·
ve zabtiyye Kasım'a teslimen gönderildiğine dair Leymosun
akamlığı 'mn tahriratıdır,
numro derkenarımız mucibince kalemde hıfz olunmuştur.

40

j_30iŞaban 93Ne Fi 7 Eylül. 92/ Leymosnn Kaym~lığı'u.ın

,ilşebliiAğustos,.,
.. .
.dbl/ılffll)i·~a~ilatta:otbin. iiç;yiiz;altı.· . ·
'ııokuz para Zabtiyye Kasım'a tevdi'en Liva

iş bu

-

'na gönderildiğine dair Mahalli Meclis İdaresi'nin
ıdır,

Fi 30.Şaban 93/Fi 7 Eylül 92/ Leymosun Kaymakamhjı'run iş bu doksaıı

şıJ;111LAğuştos zarfuıda ·
.lan,tahsilaıôan,ikibin altı yüz altmış kumş~,dom
·yye·Kasım?atevdi1enLivaMaVSmıdığfna:gönderislctip:da.ir
· Meclis İdaresi'nin mazbatasıdır.

41

\..

78/Fi 19 Eylül 92/ Değirmenlik Kaymakamlığı'nın baki kalan şehri Temmuz
daniki bin
iş dört kuruş on üç para Hicaz Havale Memuru Hacı
Ağa'ya i'ta olunarak yedinden alınan bir kıt'a makbuz senedi
n gönderildiğine dair Değirmenlik Meclis İdaresi'nin nıazbııtasıdır.

42

'fi , 7 E,.ı:µnazı:ın fl3;/ Giriııye ,~yına1çamlığı ~ıı4a , ,qı~~ehdem -' Asakir--i
• d. k .. :1,: .
• ı..-· Am, .
' -·
.
~- _O Şl:Ul~;~ell~l

Ş~ml,ps,~St~rlllJliaŞ

~t,~~h~l~ııµl1:~- -•~,m~~~~:p.J~µn kılman jurnal ve Jl'ayiç mazbataşı erildiğine

·

·

ymakamhk« Mezkurtahriratıdır .
.,ya havale olunmuştur.

i Ağustos .ibtidasındaa

ıa.değin bir mah zarfında vuku'bulan tahsilattan altmış beş bin
yüz elli üç kuruş otuz altı para Zabtiyye Hasan Çavuş
le Liva Mal Sandığı'na gönderildiğine dair Baf Kaymakamltiı Meclis
i'nin mazbatasıdır. ·
·
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'f3,\Ma~ Q3l\l~ Fl,l~]!yli\192{D,qks.wı :i~i s~~iJe,w:ı,~ş~i>s ~
',9<:h\, .• • • \

i

·.· .••..•. · . · · · . · .... • .

.·

..

.·. . . .

. ,, -·

:iriye-iDaimi hasılatından ez ğayr 'aidat beş yüz doksan
ş yirmi dört para gönderildiğine dair Baf

.

~

Ağıtstos zarfında Arazi-i
:vkufehasılat-I mütenevvi'a daimesinden ez ğayr 'aidat bin yüz
, k kuruş utlısilat-ı vakı'adan gönderildiğine dair Baf~ymakmrnl~ğı
reqlisİdaresi'nin mazbatasıdır,
·
· ' ·· ·
·
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'/Fi 3 Ramazan 93Ne Fi 10 Eylül 92/ Doksan iki senesi şehri Ağustos

ı~~lJ:laim€hb.astlatın4a~..

·. . .

. •.·..

,

.

. . . . _ .. .

• _

, 'aidat dö11> buçuk icurÜşını gö~derildi.ğine dair ·:saf Kaymaıkamhğı
)4,aresi~nin n:ıazbatasıd.ır,
..
·, ·

;

•-;
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O
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'
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'

?!JS/293/Fi 10 Eylül 92/ Doksan iki senesi Emval-i Mıitfflevvi'a ve Varidat•·'.l
tııteferrikatahsilatından on
ir bin altı yüz on birkuruş Zabtiyye Salih'e tevdi'en gönderildiğine dair

-Girinye Kaymakamlığı Meclis İdaresi'nin mazbatasıdır.
Aldım.
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ıfi 9.~yıs
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?3/ 13af.~tı,z~sı~.1!1n .Af~?,i:-i . 'f~~,y,o~~~~~L\.-~~-~~ ••~~~~
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Ş~114t~'1,1a.
. .g~n~e,tjl<:fiğµıe
4,ir Kaynıaıkamlık-ı -Meclis
..
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~-··-·
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Ma~s 93/Ve'. Fi>15 Eyli.il
'92/ Baf. Kazası En;ılak yoklaına.sı
. ', alt1l>itlait.Fy0+fük -·
. ::,, -, . , : "'·· '.<, ··' . ··,:x, :<> ··,i.'?':r

",tFf ;!:öf

·riş-otui'sekiz pariI,iva Mal Sandığı'na irsal edildiğine dair kaza-i

R:cit,fvr~dis idaresi 'hin mazba~~!dır. '
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''

. '

'rlJp

:E;yliµf>2/ Girinye Kayınakamlığı'mn iş bu doksan iki senesi şelıri
zarfında'vuk.u'bulan
ve Emlak-i daime hasılatından bin dokuz yüz yirmi
,. .Ş;.O~ \}eş, pa;a.l\ı1~!s;lfıd:LiYa~JŞ~4lı~,)ı~JW~~A4jğin,e,, ,,
aza-i mezkur Meclis 1daresı'nin mazhatasıdır. .
..
. .. . .-

ıAhmed Efendi'nin

mülhekkat-ı esmam hakkında verilen i'lam-ı şer'isinin
gönderildiğini müzekkir
'Kaymakamlığı'nın tahriratıdır.
Muteveffanın varisi gayip hissesi olarak bin yüz seksen dokuz
Kuruş dört para------ ve seksen altı senesi Karıun~fSani cetv"lıme
.len Maliyye-iHazine-i Celilesi1ne gönderildiği kayden tebeyyün eylediği
. tmetle icab-ı şer'inin icras:ıyle ıınnmınm.ınerbutlı ma' em.,ôab-4 şer'iyyeye
i$.-HavalesiFi 3 Teşria-i Evvel 92 tatihlü derke:narmıııla 11:ıııvale
:9-0hmmuştur.
. ,.,,, ...
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· /Fi 2 Eylül 92/ Bar İskelesi'ne çıkarılmak üzere Taif Vapur Hümayunt.1,'na
:

.

•

,·

·-

.•,'"

-

••·

.•·••

'

-

>'

'

••

•

,t.'esterinme'külat ve levazımat sairelerin akçe-imiriye ile

11.z'yüi'otuz 'altıkttruş .oıi beş pataınasraf

;d:uğa. -TuzlaKazasi
'nm Meclis.İdaresi
balası müfredatlı·
.
.
·,
.

.

56/Fi 2F Mayıs·93Ne Fi 26 Eylül 921 Üsküdar<Fıiktı-i>4.Askeriyyesi içün
'a olunan iki yüz·ofe~s esterıeıi.1f··
iyesi olan otuz 'adedinin Namçe Postası vapuruna tahmil
ınmış olduğundan neviyle malzeme-i sairelerini on üç
altı yüz altı \9ımş onbeş para verilmiş.olduğuna
ziyetten alınan poliçe leffen· gönderildiğine dair Tuzla Kazası'mn
ası müfredatlı mazbatasıdır.

49

$/Fi 19 Mayıs 93Ne Fi 25 Eylül 92/ İki yüz esterin bakiyesi olan ve memuru
•

,l..,

•

354/Fi 19 Mayıs 93Ne Fi 25 Eylül 93/ Otuz re's esterin}ne'külatları içün
iş olan kırk sekiz
1 Şa'tr hakkında alınan makbuz senedi leffen gönderildiğiıw dair
uzla Meclis İdaresi'nin mazbatasıdır.

50

şehri cetvelleri leffei.gönderildiğine

dairmezkur Kııı:,mak~m

ıatıdır.

95/357/Fi 21.Mayıs 93Ne Fi 27 Eylül 92/K.aradenizli Hüseyin Kaputan'm suvar
duğu ismi Key'ln:~aWii:Bahriyye
Nam sefinesine tahmil olumıbSelanik'e irsal olunan on beş bin
Beş yüz beş keyl astane hıntanm tahmiline edilen kaffe-i mesarifatın
Fiyat-ı miriye ile iki bin yüz kırk üç kuruş beş paraya baliğ oldu;una
Dair Tuzla Kayınakamlığı'mn mazbatasıdır.

51

/Fi 24 Mayıs 93Ne Fi 30 Eylül 92/ · Meclis-i Bahriyye a~sından · mir alay
Jttseyin Bey'in doksan bir senesi
ve Teşrin-i Evvel ma'aşlan Hazine-i Babriyye'nin doksan iki senesi
Jt}daµ. ın,alısublqbtwıalç.üz@t~ iiç .bln ÜÇ, yüz otuz üç • . ..
te!,ilmiş. oldlığuılAve ,ğİIU$ s~ned-i ınafısusi'ıi~tıniikan1ın~t.
'taR:dimkılihdığırta Tü~İ~ka;~~ambğıyla Mal Müdüıii'nin tahrirat-ı
;~eferidit?'''C'>.,''•' •·,:_ı··'':;<(T:\i .· ,,, .. ,<,
'.' .··

,,i.\f~--
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60/Fi 24 Mayıs 93N e Fi 30 Eylül 92/ Doksan bir senesi mültezimleri

· tnAntoni Fabrikası'nda mevcut olub
.;
rlmanmüzayedesinde beher tidresi 011beş kuruş on para
ii'Artbı Beşmisyan Efendi 'uhdesinde tekerrür~tiden'iliiha ild yüz
yedi ,kıyye safi pamuğun mültezimlerin anbar .emini olan Mustafa
.i hazır,olduğu'halde muın.aiteyhe Artin Efendi":nm vekii)h~
o'ya teslim ve Rumıyül ~ibare alınan makb~ senıedi · -leffen takdim
0

a.

Tuzla Kaymakamlığı'nın tahriratıdır.

53

:363/Fi 27 Mayıs 93N e Fi 3 Teşrin-i Evvel .92/Kıbrıs Cemıem :m:Wb.akbtmdan
e Değirmenlik ve Tuzla kazalarının doksan

esi emaneten idare olunan A'şar malından olub Tuzlıdskelesi
farında mevcut bulunan şa'irden yirmi beş bin kile şa'irin Meclis-i Bahriyye
andan İzzetlü Hacı Hüseyin Bey' e teslimen ve Selanik vap:m:mıave:z'en
rildiğine ve bu bab da edilen kaffe-i mesarifat fiyat::-ı miri ile.
tı bin yüz on iki kuruş on paraya baliğ ôlduğbna ve mezkur şa'i:rin
ura nakli içün mübaya'a oll.lllalliki yüz; e.)Ji '~ğe.!JU~ra.yıı.~~uı., ' _----••; •• ,,3:••
,l, •• -_ .T:
•. - . ı~ .c.c. .. . • .•.• ,,- ..... ---·· .• - . .. • . -,· •• ,
w

-• -

.

~-gOti,irµ\lğ{ineuaıf.. UZııı:
,--;::,-.

'· ...

,-,• __ ..• - _ .....

· .. ,.·

.-,·.,.·-.c·

,-:·-····
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/Fi 27 Mayıs .931\le FF3 Teşrin-tEvvel: 9'2tSehın.ik vapıınrumı vez' olunan
lbmkeylşa'irin fıyat•.imiri ile lan kaffe-i mesarifaıı altı bin yüz on iki kuruş yirmi para
olunmuş ve mebla' mezkur tersane-i 'amirenindoksan iki senesi havalesine
suben sarf olunmuş ve bu bab da memuru mir alay Hacı Hüseyin Bey' den
ened-i mahsusu leffen ıı:önderilmiş oldu!una dair Tuıl!Jff~~~~;

100/279/Fi 24 . Ramazan 93/J?i 30 ~y,ül 92/ Leymosun Kaymakamlığı canavar
'içla.tı ın~llri Akeyl Banni n~ec
·
,-Olduğundan ve te-.idatişinin dahi tehiri caiz olmadığından
'3-Yerine Petru Hacı Haralambu tayin kılınmış ve alman kefalet senedi
4-Meclis-i İdare-i kazadan bil-tasdik leffen gönderilmiş olduğuna dair
S-Meclis-i İdare-i kazanın mazbatasıdır.

55

/f1-t4 M~y~s: 93JXe fi ~Q ~y}üJ.94/ J~e;;YllltQSAA

I<.ayııı~ığı 'nm tahrirat
ışa,ti.f.e,}~ııd~leµnıiş
· · ·· .·
· ·· · · ·
·· · · ··: ·
yenidenteftişi yetmiş altı kuruşa mutevakkıf olduğu
keşifden anlaşılmış ve meblağ•.ımezburun Belediye Sandığı'ndan
si mahallincetansib kılınmış olduğundan keyfiyyetin isti~tma
alli Meclis-i İdare mazbatasıdır•..
mucibince mezkur odanın tefrişi zımmında tahrirat-ı cevab
1

·au

,,;~ · iı.ğı'tfilhalitita:tıait:··.,,·
. j ~ğşuşe mübadelesinde Mal Sandığı'na kabul olunarak yevmiye sikke-i -ı hanesi cizyelerin kaymeye tahsis olunması ve her fiyatın
• zinhar nakden verilerek kayme sarf olunması zımmında tahrirat•.ı
'it,\>iyye testjri 30 Eylül 92 uu;il:J.liive 508 mımrohı
"~:nııtı:ını:z:la~ata
v¢Jajştir. ·

56'

J. 7

Ramazan 93/12 Eylül 92/ Girinye Kayınakamhğı'nda müstehdem
abtiyye'nin şehri Ağustos ma'aşve ta'yinat bahaları meımtık-ı
ve rayic mazbatası leffen gönderildiğine dair Kaymakamlık-ı Meaurun

içr~~ıjç@Fı
1 Teşrin·\ Evvel 92 tarihlü derkelıanniızla
'~avale.olumnııştµr.. . .
;.·

·.··

',.

·•-,,

.··-:,

:··,_.--

.

_·,.

. 13
Sol . ya,p,rak
~
.. ,_ .
.-.

'-405/2,2 Şa,baıı . 93/30

'

}\ğustpş

'

;

9'JJ

'IW<~. . ~~~~Jğı

/~~Aüfi:i~~~ı.z~da,M~Jl_nı,et.~9~~~
et~~:nın;.ı<-e~:i~

aUel~rin·~r-ı sa~a-p:mµ;eijw;.~a~Mıl~~ı.M~
. ızim edi1ensened-i merbu~ ol~~ğµ ~1~ )as4ik)>luµmak
ere Meclis-i İdare'ye havale olunmuştur.
.
.
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·.

'nm

·2s Mayıs 93Ne Fi 4 Teşrin-i Evvel 92/ Selanik Vapıuı.ı H~yuııi.yle
nderilen yirmi beş bin
·

V~-~~udan Y:9r&i:~ S~fle.e~µ;ı~J~~ J.u.~paµ,iiç

hakkında Tuzla Rüsum.at idaresi'nden alınan ·
·-YY~--Je~re~iajıı,.g&1"~:d)tliğjn.e<4tir.I.uzla
.
. :; ' t~,..-~, ' di z-.' ' • ', •

.,~~;.~P.J~ff,,tr, r., -;

<

ç

,

,_

.

"

•

'

_

PlaD.te,vrak-ı saire ile birleştirilerek
Nez;r;~icelilesi'ne derdest takdimidir.

evkalade/Fi 3 Şevval 93/9 Teşrin-i Evvel 92/ Yunanlı Kapudan Yorgi':nin
ine tahmil olunacak on bin kile hm.tanın
ısabık üzere Selanik' e gönderilmesinden sarf-ı nazarla dojruca
e'adete irsali BafKaym.akam.lığı'naevvel ve ahir yazıJ.mış ise de
Teşrin-iEvvel 92 tarihlü Maliyye Nezaret-i Celilesi~ndensoııııraruıalm.a, ,, ,. _._ ....
af ile 'Aliye' de derse 'adete gönderilmesinden sarf-ı ruızıııda. yüz bin
leye iblağ oluncaya kadar Selanik'e sevki ferman buyu:rulmuşve keyfıyye.

58

··9i t~~ci{ ~~~i~;ı

:tyı:ezl(~~l.,.. ,J:,~~~ş olnlak1a

:te i'zamı

hakkinda'testir olunan muharrirat ve verilen m'limat
e olduğundan kaza-i mezkur Meclis İdaresi'nin iş bu mazbatası
-ul hükümdür.
!

·:,/_.. ---~~?

·,:.

_..\[~lf~-~~,. '

J

-

4/Fi 25 Şaban 93Ne Fi 17 Ağustos 92/ Doksan senesinde hastıle gelen
'Öşrünün hasılat
·

,esarıfatını mµzekkir BafKaymak~lı~'nd~ ~an,zim ki~. ~r
, gp;tlderilcligirıe dair talniratdır. · · · '
- ·
·' · ·

. •. iurolu derkenarımız ıp.µcfüjnceJc~b~JJeYflP. p~w.ıub
;~b. yaiilinak ~ere tahrirata ye~J-~iştir.. . - . . . . . .

~ \.ı{-..;~

~ 1-~.•'...'a,

59

/Fi 12 Teşrin-i Evvel 92/ Doksan iki senesi şehri Ağustos tabsilat-ı
.en olarak
dokuz yüz üç kuruş Liva Mal Sandığı'na teslim
hğınadair Değirmenlik Kazası Meclis İdaresi'nin mazbatasımr.

60_

61 Nılayıs 93/23\Eylül 921 Mağus:::t'> Meclis De'avis'"Biiı dô'tlfbcu

emütınışeret,edinceye···değin
·'zm·· . :fna'aşıah'' tam'·"'verflub ,,:vefHıneyeceğim11 ·isti.zffll1Da· tllair
-1

zbatasıdır. '

:rilrriiştir.Ffl 6 Teşrin4 EWel 92
ve Fi·· ı 6:Teşrm;..i·Evvef92 tarihlü
nnızla icaba beyan olunub talırirata verilmiştir.

61

Eylül 93/12 Teşrin-i Evvel 92/ Doksan bir senesi mülteıimlerinin
safi pamuğun ve çekirdeğinin
akamlığı'mn dahi müzayede--i nizamiyyesinin mı olumnasuıa dair

hğı'nın tahriratıdır,
:o ve Fi 16 Teşrin-i Evvel 92 tarihlü
wmızla icaba beyan olunub tahrirata verilmitir.

ıtATeşrin:..iEvvel 92/0oksa.n. iki senesinin şehri Ağustos'unun Tapu ve
sdatlarından on bin
'jıifr ört beş kuruş 'gönderildiğine dair Değimıenlik Kı.ymal.<.ambği'nın

62

::Mayıs; 93/Fi 5· 'feşrm..iEwel 92/ Mağusa K:aym•aaııdtJ!mn ı&ıer~•:iki
' >h&slldegelub,mevout arıbars bülunaıı burçağın<Jlunım
. n::ıuuaJ,..
••t.. """"' esme:
•• . :u1ç
ı..· _.k''·
. ·tara,ı.u.ı.
,.• -&.••d an. ra:gyb·- th.
. ,ı, wımıın:;ı,ı,ııı:wı,gına
-ı
. --,il\, .~ . · . .mıwıe~
,:,ı . 1~1~!• ımse;
-L Mezkur Meclis İdaresi
·
·
•0

irsal olunduğuna dair Değirmenlik Kaymakamlığı 'nın
,ratıdır.
· Efündi'ye verilmiştir.

63'

,ıay.lül 9JiJı3,Teşrin<ti Ewet 92/tl:uzla -miri anbanndan Yumınb Kapudan
¥adi sefa:ıesiJae,talımilenmemmu-Hacı;Mehmed Ağa'ya
H:en.--üç biııdreykhıntanın hammaliyye ve mu' avene ücreti olaa y~dihin
ş

otuz para doksan iki senesi vergüsinden sarfolunartık altı kıt'a
leffen irsal olduğuna müzekkir Tuzla Kaymakamlığı'nm mazbatatııdır.

50/Fi 7 Mayıs 93/13 Eylül 92/ Leymosun Kaymakamhjı'nm
Doksan ·iki
• şehri Eylül zarfında vuku'bulan tahsilattan mutasarrıf mazbata
lbince elli bin on sekiz kuruş on paranın gönderildiğine dtıtir kasa-i mezkur
akamlığı 'nm
hriratıdır,
zkur mazbatanın geldiğine muşa' ar cevab testiri içün 31 Teşm--i Evvel'92 ·
arihlü 572 numro derkenarımızla tahrirata
erilmiştir,

64

'/14 'Ieşrin-i Evvel 92/ Değirmenlik K.ayınaka:mlığı'mn iş bu

douın jki

f.ı.ğustQŞ' çetvelj, kaff,+"i:te:(ereııt!:ltıYla: b,etabeı\ .·
J) 4WJ ~~ym~k1t~~z~.tal1rirtıtııdıır.

,;ı:,
·1 . - •
f~ :J;e }feı;ı t)'.ltJW.

•..

-

J,Liv:a'ya takdim kılınan mazbata ile buradan gönderilen
. rune sureti leffen testir kılındığına dair Tuzla K.aymakamhjı'mn tahriratıdır.
6 Teşrin-i Evvel 92 tarihlü ve 559 numrolu
ıı~m~laıl?~YtWolW¥t¥a4: ;M~li~-i1,4~e~ye.h{lval~

ıuşhu:.

· .

.

--

· ·

·t~§rln.-i
~vvel ,92 ~~tjhjııde .
şiir. · ·
· · ·.. · · · · ·..-·
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~i7 Ey\Ul~3/13 Teşrjp-i ~vyet92/Eşf ~"'~,.§.~1,ık. v~trhi}er~1~LS~fiti!~~
t bin sim pı~cicliyenjııJ'IDl!iJriınışon altı paraya Veled-i"
ıruş~ a~~11ltyiiz 1'eş~ v~,.ı,p~~i,~iX'r~l,'.tJ1ımk.bir,1,{uruşa liıı~ç~,°"l~akta
;yazılan·.··..··.··.· ... ···.······• .•. ,.· .. ,· .•.... ,.,
.···•·
.. · , ...
, hükmüne mubayin göründüğünden iş bu mah olunması eeveben Tuzla
ahğı'nm tahriratıdır.

353/Fi 8 Şevval: 93/13 Ieşrin•i Evvel 92l Mağusıı K~~~iıjı'mn
Mal
· iasabıka emvalinden diğer iki kıt'a
"atası mucibince elli bin dört yüZ on.,beşdruruş Zabtiyye Necib Çavuş'a
a Mal.Sandığı'11agönderildiğive.taleb vemanaı~üzerlerinde olub
üz tesviye olunmayan vergülerin miktarım mübeyyen defterimn irsal
mdığı müzekkir Mağusa Kaymakamhğı'nın tahriratıdır.
bı 24 Teşrin-i Evvel 92 tarihlü ve 553 numrolu _
erkenanmızla Tahrir-i Emlak Kalemi'ne havale olunmuştur.

66

" .

ve iki yüz yetmişbeş kuruş
Iamşlı olacağı anlaşılmış olan Meclis-i İdare ve De'avi odalarımı.

izazı müzekkir Mağusa Kaymakamlığı'nın mazbatasıdır.

1{:ffi~~9

·5tFi
Eyliil 92/ Geçende rp.µsadire olunan bam~ me'a
fa~yyesiiT~lııKarası~ndti,hıfz oluıunak · · · .
Tuzla Kaymakamlıği'na gönderildiği ve mesruf üç kıyye barut esmanı
bu\r~chi)e · ·
···
··
ıele ofümnak lüzum geleceği istizanına dair Baf Kaymakamlığı 'nm
· olunan barut esmanının cetvellere idhalen Mal
dığı'na irsali zımmmda tahrirat testiri Fi 24 Teşrin-i Evvel 92
ihlü ve 551 numrolu derkenarımızla havale ôlunuştur.

67

VFi 25 Cemazi-yel .Ahir 93/5 Temmuz 92/ Değirmenlik Sandık Emini
keyifsizliğinden dolayı isti'fa eylediği cihetle yerine diğeri tehir
ise de aylığının evvelinden ve müstehakkalan Mal .Mfü:lürlüğü refakat

üz kuruşu
.ürlüğü ma'aşına ve doksan kuruşunun dahi Sandık Eminliği aıa'aşına
'asını
Değirmenlik Kaymakamlığı'nın tahriratıdır.
a Ileyhin memuriyetinden tarihi infikası ve ma' aş zammı
tarih-i tahsisi beyan olunmak üzere tahrirat
·
24 Teşrin-i Evvel 92 tarihli 549 nw.nrolu
nır,
':;'.-~:
. ·.
.

_ ılık Eminliği'ne Mi\yah-Zade Ahmed Efendi'niµ
iracfeylediği halde ta'yini Meclis İdaresi'nin
Temmuz 92 tarihlü kararnamesi
~'ical?;w:da,ndır.

68

8

~i
Şevval 93/13 Teşrin-i Evvel 92/ Doksan iki senesi şehri Eylül
zive Emlak dair miriye ve mevkufesinden olarak
,
yüz filtmış beşikuruştm Zabtiyye Necib nia'rifetiyle Mal Sandığı'na
ifadesine ·
· · · · · ·
· ·
·

.· sa Kaynıakamltğı:'ll111·talırirahdır.

16.Sol Y~rnk.
·.,
·.·:_._-;,,.

:._. ·_

·,;•.-:.:.::

_.'·.·'-'--. ·.-.,~·-

51/Fi 28· Şevval 93/1 Teşrin-i Evvel 921 Mal Hal ·'ve' sinin4 sabıRa
'enolarak kırk altı bin yedi yüz elli kuruş Zabtiyye
yediyle Merkez-i Mai· Sandığı'na ·. ğönôerildifmı ;· dair Mağusa
amlığı'nın tahriratıdır.
·
ı: ':Y',ı,

69

evval 93/11 Teşrin-i Evvel 92/ Seksen altı senesi tobımıluk · zelıayir
Iatından olarak Hicaz havale memuruna verilen
· kuruşun senedi gönderildiğine ve verilen akçe ecnasına dair )4ağusa

lığı'nm mazbatasıdır.
. ·,

i 14 Teşrin-i Evvel 92/ Değirmenlik Kaymakamlığı'nm doksan iki senesi
tahsilatından on dokuz bin sekiz yüz yirmi
~Ş
QIJ ~kiz para Hi<;a'.li ~'fWe ıp.e~unı,J{açı.'.f\Z\~,{\ğ,)fll'J:~.xe~·,~&lr:H
.Lt'~., s~~dkJeff~u ve §J,rfa.tı;..)sıl,µl4fğ!n~,~4~,.~~ymak•hk-ı
Medturt;tn

70

l 7 Şevval 93Ne Fi 13 Teşrin-i Evvel 92/ Mağusa ve Mesaiye kaza ve
doksan bir seıııesi A~ şar ınaltndan millkaddmıı;~- ~•derin

hububatın buraca müzayedesi icra olunub icabı mahalli
lığı'na bildirilmiş
dan cevab testiri hesab edilerek evrakından oradaki Yusurra talibi ·
t eylemiş olduğundan mezkur beş kalemden yalnız burçak elden
ğına
bu bab da on beş para zam olunub altmış paraya iblağ edildiğine mütevatir
eclis
'nin mazbatasıdır.
m

17 Sağ Yaprak

./303_/Fi 17 Şevval 93119. J~şrin-,i Evvel 92( ~yn:ı<;>s,uıı ~~~ŞJ ,y;.:Y~ı"(.~t,
i Qd~ı m~frµşatı.fepa h~ldeJersud~leşıµiş olq~dan
" . · ,.. . · · · ·
_· ·..
ed4eden ~efrişi ~çün yjiz ,°altmış beş kuiuş:ım-bi8-şe:-i ~ijsa'ide verilmesi
. -AAJAıµaıiolJ(aymak~ğı· · ··
Us'İdaresinin niazbatasıdır.
.. ,--.
arif-i mezkıırenin hisse-i mezununa verildiği cihetle tahrirat
ab testiri 25 Teşrin-i Evvel 92 tarihlü ve554 numrolu derkenarımızla
:ahrirat kalemine verilmiştir.

71

.. i· ,;- •Y'.':.';. ,,._·lt

1/Fi 13 Şevval 93/19 Teşrin-i Evvel 92/ Leymosun Kasabssı'nda

mukim

9rciya Devleti Faki~iJ~rikonsolpsluğu;"ty~cüµı,~ i~n ~~,
¢e,µ F:~hri :Abs~eğ;,'~ .k,affe,-ı Jl>:'ilawe~atı
ruyet olunduğundan Merkez-i
.....
.

.

re!: . " .' '

. ,i 1 ,olu\,,·. ~h.lı~ğının

.,.

.

-

..

.

.">

beyanı içün Kaza-i mezkur Meclis İd~i'tıiıJ.
..

:in-:-i!i,:vvel 92 tarihlü ve 559 numrolu derkenarımızla tabrir-i Emlak
,ef,..tHak~ı kaleµune ,h~v~le ,~lıınııı;ııştur_.

l309fFi 14 Şevval 93/20 1'.eşrin,;i Evvel92!:-Leymoınm.Ka,makamhğı'na ta'yin
Mmıed NazifBfendi 'nm. harc:ıı•a,dair uı.brlıa,tdn-•
.251:'eşrm,;iEvvel 92tarihlü ve 558 numrolu derkenanmızla
hıriratcevab testici içün tahrirat kalemine verilmiştir.
··-·,;;._,

72

· 9/Fi 15 Mayıs 93/21 Teşrin-i Evvel 92/ Leymosun

Kaymak,mıbğı

Hüküm.et

·· · sakfi \re ekser mahallefiharab olduğu cihetle
;
·
'
ıedd Ifiztım ,gôrülıri.iiş ve Meclis:O:i:'Belediye re:fıyle ve, ~~Y~ I<:~!fa
keşfoh.:ınub
· · ·
·
·
· L·< •· ,. :::
kuruş masrafla vucuda geleceği anlaşılmış· ve meblağ-ım~kurun

~ez-bun:m.'1

· -··

·

eib-i keşfi sarf-i istizanına

dair Kaza-i mezkur

Meelis İdar:e$i'nin

iki senesi şehri Eylül'ü zarfında emval-i mütenevvieden otuz
bin altı yüz yirmi üç kuruş beş para gönderildiğine dair kaza-i mezkur
lis İdaresi 'nin mazbatasıdır,
ldım.
·~h","•

r

;~~

,,.
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i 7 Mayıs 93/13 Teşrin-i Evvel 92/ Leymosun Kaym~aımbğı'mn iş bu
•

-.

•••

.,.

.•••

••

11

"

_._!

•

9/3_22/15 Mayıs 93/21 Jeşrin'.'.(E:vvel ':>2/ -Girlılye ~a.ym,~
1 şehri ~ylulcetveltgOiiderlldiğme dfilr K.ayıiıaRamtik-ı..,.
usa Efendi 'ye

74

71/14 Şevval 93/20 Teşrin-i Evvel 92/ Mağusa Kaymakambğı'nın

dokıııaniki

lfil cetveli Ieffen gönderildiğine dair Kaymakamlık-ı Mezkm:wı tahriratıdır.

2/Fi 15 Mayıs 93Ne 20 Teşrin-i Evvel 92/ Değim:ıenlik Sandık Emini
· ':nin isti1'fasıyla yerine.Milyalızade·Ahmed Efendi tııtihab olmmıuş ise de
idare . edememesinden dolayı Sogravi ta'yin :bhndığı ·. ıve a.tınan kefalet
yle tanzim
.an Muhas..ebe .Defteri · leffen , irsal olunduğuna ..müıekktr .... ,D~liikı""'·'·'··+··"···r··'
akamhğı 'nın tahriratıdır.

75

1'8 Şevval 93/24 Teşrin-i Evvel 92/ Maliyye Nezaret-i Celilesiyle

ismi.

~azesiliin·nı:ünehfiikat-'17mıikaveleiiktizaSmca:A~şar:malıt\fidffll.·Ol~rak
iAııbru:ı'·ııda, mevcut şa"irden sekiz bin altı yüz bu kooar kile Halil
a teslim olunduğu
·
· yalık açığına müveccihen hareket etmiş olduğu mmkltjr Matumı
hğı'nın tahriratıdır.
lis-i İdare'de tezekkür olunub ve cevab icabiyesi yazılıntık üzere
-i Evvel 92 tarihlü derkenanmızla Meclis-i mezkura havtııle olımnu1ş,tur..

$-

54/FF12 Teşria-i' Evvel ·9218 :ş:ewal 931 Maığtisa :Kay~1.ğı,·,M~ôlis-:t
De'a\ıi odaları mefruşaıına sarf olunmak üzere
yetmiş, beş kmuş sarfuıa :meztıniyet'fflilmesi; mtı~kldır··K:ııt:~mlık""ı
azbatas:ı..
·•.ıe icabı Fi 25 Teşrin-i Evvel 92 tarihlü ve 557 ııumrolu
.armıızlaicevabtestiri olwmı~ üzere tahrirat kalemine verilmiştir. ·
..

-.. ,<-·:.·_-.,i.,

.• - ·"' ı.,,:~·
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·-·s'>:•·' .._..:.ı}~:.:/''ıi,-J:/;i.f<~;.:,',>:(..•_;;,p;.._;,,

.. '·<.0"

14 Şevval 93/ Selanik'e sevk olunacak on bin kile hınta hakkında eeeaben
Hincevuku'bulan kaffe-i
, . tafsilat , ve. d®r~eatına havL ·Bafs. Kaymakamlığı,: Mecliı 1~l"eıi,
:eşt'in:ı"i Evvel92.tanhliive:562:QmrolıLd~~r•ııhı

ıtla:re'ye bavaletolunmıışturı:

emuriyeti icra verilmiş olan Şevket Efendi'nin
'Hüseyin Efendi'nin 23 Mart 92 tarihinde ta'yin olduğu ve keyfiyet Fi 25
tarihlü
48 numrolu 'arıza ile bildirildiği oluınw istj'laxn üzerine ~ğusa
nlığı'nın
• .
. e
.
C

iratıaır.

. .

.

.

.

'aıiiele-i mukteziyesi ifa olunub hıfz edilmiştir.
--~:·-

77

14-l3eşrinr~,AAvveL9ı(Baf,ve ~rsoti v~:~:v;jim ~çir!~ti
ı1J;e~iıuııJ.\rur 1t~iş plan Atksitl~rini~ .
_ ._. . .
_ ...
.ıı;ıda ·yı,gıdfuı ~miµıam,~y~cev~be~B~~~y~a~lıtl'~t~~i~t~~ı.,
;at, :çe:v,~b..ı. .ınucibince mezkur. nıüteabhitler celb ohmıub'-mÜf-Ur ~d~n

Şevval.93/Fi

haylice
_
ış o\acağıµ4~~lµ;fz,.ı;>.luwnııt~·

'8 Şevval 93/14 Teşrin-i Evvel 92/ İki cilt da'vet tezkeresinin eşedler
mebni gönderilmesi içün Leymosun Kaymakaıahğı'nıa tahriratıdır.

8/15 Şevval 93/'.fl Teşrin-i Evvel 92/ Doksan iki senesi varic,lat.. ve
t kaydı iç-ün gönderilen dört kıt'a defterin
,
· · : '•- - "'•tz,
Y,irıfü. üç lruruş Posta Çanta'sı ZabtiyYesi'iıe teslimeµ_gönderildiğine dair
akainlığı Vekilleri'nhı tahriratıdır.
vüsuhıne dair cevab yazılmak içün 31
'Olu derkenarıınızlatahrirata verilmiştir.

78

,Eyvel 92/ qi~y~ .. ~~lis,-i.. . l)~'~:vi
&Öt'~riJeıııııi~i~~'······ . ·. •,,.

i l,5-,.Ş~v:val •. ~3/21 T~~-i

ıiJJactY:usµt' ta,ı:~4~11'7~rjleµ;v~

ı~e~

~~yı µakdinin,- .µu,· .V,yÇ!riı\~ . alızetµl,ğiğjµlı! Jstizfl!ll hakt<ııı4~ .,.~Gi~ijJ~.
Vekillerin.iri ·· ·· ·

· ·

·· ··· ··. ··.·· ·· · · · ··· · · ·

· ··

->:

···············

Adiyyeye yazıl~ beynSenedi'nin havi olduğu baliJ eğerçi fiyatdan
'

'

.dinin ol vechile tahsisli ve, eğerçi mukayyid olmayıb mutlak zikr

19SağYaprak

.

17 Şevval 93/14 Teşrin-i Evvel 92/ Leymosun Kaymalmmhğı emvalinden
mazbata ile doksan bin üç yüz seksen dört kuruş
a gönderildiğine dair Kaymaka~lık'."ıMezkur ~abrira.t~ .
.ij mezburun vusulüne dair eevab yazilınak üzere tabtirata verilmiştir.
1

79

Şe:vva:1.'93/Fio 14 Teştin1i Evvel ,92/: L~omllll.. Kam.sı'¥l~~.;ıtaı~!a
Nahiyesi mültez~riniıfmiirur eden taksitlerinin seri' en hit-tahsil
·iJJsal;ve ,te:vsil kılınm.a~.ın:a dair .yazılan, -emimamq,e .~evab~ft;J(azati·.

'1.fb3\

esi'nin hususi mazbatasıyla mültezimler tarafından verilen iki kıt'a

./319/8 Şevval 93/14 Teşrin-i Evvel92/ 24 Ağustos 92 tarihlü ve 163 numrolu
eyle £aııib-i Muhasebe'ye gönderilen
· ·. . . . . . . .·
·. . . · ·
.
kit'a. 'iİmü'.haberin kaydına muvafık olduğuna. dair. Baf Kaynıakatııhği'mµ
ndır.
abdan müstağni olub hıfz edilmiştir.

80

IfŞe'(TVal 93/1'4 Şevval /Şehri Temmuz ve Ağustos cet\teli H~•flitıda:
iüi~baliğjıışimdiye d~ğiıl makbuz . . .·.
·
\iti6Herı" 'vürud · etili.ediğin~·::o sa;at-i tesyari istid'asma 4air - Bsf

,in dört· yüz otuz dört kuruşun gönderildiğine dair Kaymakamhk-ı Mezkur
· İdaresi'nin
atasıdır.
i\.tj

81

i 14 Teşrin-i Evvel 92/ Leymosun Kaymakamlığı'mn iş bu doksan iki
·~şrin~i Evvel'i z~ında emval-i .mürettebeden
· tansilatdan" 'kırk \i,ekiz bin ]ki yiii: lbirhş Liva ·M~l S•• ıif'na.

Meclis tdaresi'hin n:ıazbatasidır.
1c

·:,

_;;

eaesi şehri

Teşrin-i Evvel 92/ Baf Kazası'yla Kulda ve Evdim nahiyeleri'nin
· senesi A'şar'ı bedelinden
..,.,--.im Ali Fevzi Efendi yediyle teslim olunan
yirmi ild,, .. •'/'.bin
altı
yüz kuıı:ı,şun
"
., .. ,,,.,· '· ..•-.. ·
,_.-,
·'. ·,- ...: i",,·.·_. ::--,;, , ..

,.,:},_:;-.:._-_..,.;..;~;-i·,;,

,andığı'na gönderildiğinedair Kaza-i mezkur Meclis İdaresi'nia mazbatasıdır.

82

1 Teşrin-i Evvel 92/ Emlak-i Daime hasılatından doksan iki senesi şehri
vuk1tbtifan ·
'
.yetmiş bir kuruş on beş para Liva Mal Sandığı'na gönderildiğine

zastııMeolis İdaresi'ftmiMazbatas:ıdir.

20 Sağ Yaprak

09/Fi 21 Teşrln-i Evvel 92/ Doksan iki senesi şehri Eylül zarfında Arazi-i
;v~ .Ivlevlnıfe-i. Daimi has,ıatlapndan . . . . . . . . . . . . . .. ·. . . . ·.· . · · . .·. ·. . . . , ....
}Z yüz yetmiş yedi kuruş tahsil olunub Liva Mru·Santhjı'na göndetHdiğiıi'b
~z,ası Mecliş idare$i'nin nıazl;,atasıdır.

83

,, i 24· Teş~in:-i Evv~l.92/0eğirnıeıılil} K,~ymw.<~ığı'~ d~~~iılri ~~~ş~.
.De'avi
ıoJ~~J,ç,l}iµü,ç.yüzJ•l~,Şekjı;,.kuAJ.ş 011
C
A•v'
•• d~..:1,1:v••
v•
-1!k
.,.....•.
,,,,1;.ı."'wgını m üzekkirD egırmeilll
Mal ,J;\}anı.u,;gı.µ.a,g911
~db' ı;ıııt:ı:ııı~zp~tasıdı:r.

1117/Fi
24 'Ieşrin-i
Evvel I Deksen. iki
senesi şehri Eylül
~nda,
..,4'.·..
.
.•
.
• .
. '
>
,ı.-1

:e,ne-yvi'asındaııyuku'bul~ aıtmw bir h~yüz kırk,kunış
. bir p~

Liva Mal Sandığf'na irsal olund:uğuiia dair
iğirmenlik Kaymakamlığı'nın mazbatasıdır.

84

Mal H.al
.. ,.

.. : .:: . ,,

i 24 Teşrm... i Evvel·92l Doksrua ilci senestşehri-E5,ı1ül . zft11:ır~a
l--i .•
n.Hicaz.l:la'MaleiMemuru~nav-erilen sekiz,binyedi-.,.kuruş ot.uz üç paranmsenedi
diğine dair Değirmenlik Kayınakamlığı'nın mazbatasıdır.

$İıl'liill'1i

P~Jlı'i _26 Je_şp,n:-i . Evyel ;92/ Doksan . iki senesi şehri Eylül tahsilat' ve
a~~nı N"a,w: .çC!1:v~lini
_· ._ . . - ·
_
-.- _ _
_ _ .
.

,:;ngqnd~ril.djğiiftıdesinimµzekkir
. s~J~fep.pi'ye.
. _- -_ . . . .

peğirn,ıenlil<K,~~ıµlJiı~~

..

85

.

. -·... . .. ' .

J;abriıatıdır•

'

,/Fi 21 Şevval 93/27 Teşrin-i Evvel 92/ Omorfo Karyeli Yanni Hacı Ohtori

takdim olunan arzu halinde mükerrer olarak
· ·
;::l:leşp;et~,~'n~ı'1~q;er, yftzık\ığı ,v~ ikii]fatre:Sim,f~~lliıai~:~'@~ · . ·
:1f{ijl~,:' ~aı4,
ine~~. a/~n;ıı , ~ük~t}J> ,9l"l!lğu tetkik · ettiğine
komisyonu tarafından verilen şehadetnamenin leffeıı irsal

k~diğı

p~ğ~eqlik

'

.l~ğı'mninhasıdır.
';t.t ll, [I;eşıjµ-iSapi 92, t~ti d~rk,eı:wnıru,z~mucibi~C:,ç,ı.ne*ın;
·er: .•.
.
.
~ı;ıııJmış ise 4e . ~eyfiyye,tin bir ,J(erede M~clis-i idare'de tezekkur
·e Meclis.. i mezkura
•.. ·;

·. •

' ,:. .; :

1. .; •• ~-, ,.

,-~ C

~lı,ntı;ıUŞAA'·

:/375/20 Teşrin-i Evvel 92/14 Şevval 93/ Akanı Karyesi'nde katlen vefat eden

Bin Ali'nin maen katlinden dolayı üç nefer
Ii iclül istintak i'zamına dair Mağusa Kaymakamlığı'nıa tahriratidir.
.arm müktezası nizamisi Fi 26 Teşrin-i Evvel 92 tarihlü ve :StO:m:ımrolu
kenanmıza gönderilmiştir.
nefer kesanm celb
uTabur Ağalığı'nın ·
~_-.ı...ı;,.
eşrin-i Evvel 92 tarihlü
kenarında .gönderilmiştir.
. :-,:;ı

86

'.122 ·. Mayıs • 93/28 Teşrin-i. Evvel 92/ .· Mal . Hal A'şar ın~lıij<ian icrti

gi ba emitnaine emr ve iş'ar buyuruları cüivünüh ineşruf

· "'·· ' :
', ' , -; ·
.fu:-az\l nam mahalde deranbar edilecek mağaza olduğu ve bir sa' at mesafede
-:··

-:·.

.

.

"'.,.

lfaryesinde teslim olunacak olur ise müşteri olduklarım : bazı

ttıcHıi"

,gelerek . . .
. .
. .. ·.
.
.· ... ·.· . .
. . . . ·.
< .·., .
,
~!ediklerini ve bu da Hazineye 'dokuz mahalli olduğttna oo··b~b da'lfii
./am~lfq~~.ası,

·

·.

,

..

'na muzekkit TtizlaKaymakamliğı ~filliderkenarıdır.i .İdare'de.nıüzakere.olımtır~kha tel&raf~ey~ı1:':ı ;eyµyye, Oİ\lJ:lJP~~(UJ~~e .'··,

bı-f Evvel 92 tarililu derkeriarmiıila Meclis-i inezkıira:ha~e olimmuştttr~ '

.:.:·-··:.'-,;..,,:,

, ::-'i".

87

'3,Eylül
92/I(_şrpas Müdür Katib'i
ıv.ı: ·.' ·~- ~·---·'._·~--',·.
,··\'·.J·-_,

Ali ve Mal Müdürü Feyzi Hüseyin .

· isti 'ml.arına mebni
.
,
·
.
ta'yin kılınan Hasan ve Hüseyin Şevket Efendiler'inin icrııA
:rini müzekkir Leymosun
Iığı'mn emirnamesidir.
lüğü refakatına Şevket Efendi'nin memuriyeti ifa kılındığı ve Karpas

vu ·

/FT 21 Şevval 93Ne Fi 28 Teşrin-i liWel
~osutı ,(lltı\$1
lığı De' avi Katibi ınu'avin~ ınüce<:}<i~d.eµ , . . . . : . , .
btibin ta'yinıne dait kaymak~ik:ı Mezkhi Meclis: idmresi'nin
tasıdır,
numrolu ve 10 Teşrin-i Sani 92 tarihlü derkensnmız mucibince mu'aviıı
karşılık
"' ,..., ~,,,! ,.,. ••..
adığma tezkiri zımmmda Meclis-i İdare'ye havale olunmuştur.

88

havi
cetvelinin Kaffe-i teferruatıyla gönderildiğinedair
ı~akamlığı'mn_inhasıdır.
if y~y~rjın,iştir.

C21f T~şr~,__Evvel 92/, Mesarye Nahiyesi'ne tabi' İbsillat Karyesi
'allimi Mustafa
,' ·3; otuzJ-laıiran 92 tarihln,q.e,:vuku'sisti'fasını:i
~ .e1dfy~yet ve ~h~nıu.ıiy~~i Dillayet olan)A:ahmudEfendi'nin
;ıtı,~ji~ti.YeQe,kayd~,µ~ş~a d~-Mağu~_a Kayın~lığı
:si'.ninınazbatasıdu:. . _ - _ .
_. ·oiu.
'feş:riıı,\Sani
92_
~ü
derk:en~ımız
,mu~bµıc~.,ınu'amele-i
c·: ·.
. •.·.. .,.,.
.

,v~· io
c_ .·

. -·...

-·_

. . •

.

,

-:,·< : ~- ·•

. . .

• '.- ''· ·_.. .

•

··.•- . .

\ , •

·-.

. .· '·

' ...• ·• .. -,.. -, , ,:.-'. · .• ,

:Ş olduğundan bahisle cevab.testiri içün tahrirata verilmiştir.

·...;...n; ;, ",f~f:;>_ :o

89

.•

,. 29r':....•..
Şevval._, 93Ne Fi 4 Teşrin-i Sani 92/ Tuzla Kal'ası'nd~-bulıuıa11
mi~~i Ş~e'-~d<>kşmı,jltj sen,esj·•
pıa' a-ş ve ta',yjnat bahaları ~çünyerijeıı <>P dört: bin
. ~ altfl(uruş hayiJı.luıap,J;,irkıt' a makbuz senedi
derildiğine dair Tuzla Kaymakamlığı'nın inhasıdır,
-

·_

i 29 Şevval 93/Fi 4 Teşrin-i Sani 92/ Hassa Nezaret-i Celile'si namına
'e teslimen gönderilen yüz bin
enin sigortası icra ve ol babda teshir olarak acenteden
bCa pilefüı nüsha olunan nezaret-i müşamlileyhaya>ve nüsha-i tayini
gönderildiğine ve mesarifat-ı vakı' a Teşrin-"i ·Evvelcetveline
.diğniadair Tuzla Kayınakamlığı1nın tahrlrattdtt:

90

.
·f:i:27,;Teşrln7hEvvel9ZL;J:~l;,l{.a~mnbğıfnm:,doksan iki senesi şehri
.

~u,~n

.

.•

elli dört kuruş yirmi para Tapu ve Emlak-i Hasılat
en olııb kiracı):orgi'ye teslimen Liva Mal Sandığı'na göndeı:ildijine
akamlık-ı Mezkurun inhasıdır.

iş ·

f 31

Teşrin-i Evvel 92l Girinye Kaymakatrilığı'mn
bu (!oksan iki
Eylül zarfında vuku'billari
·
- · ··
·· · ·
e Emlak-i Daimi hasılatından defatir-i melfufe mucibince
yüz seksen dokuz kuruş otuz para Liva Mal Sandığı'na
rildiğine dair Kaymakamlık-ı Mezkurun mazbatasıdır.

91

otuz dört para Liva Mal Sandığı 'na gönderildiğine
mi mezkur Meclis İdaresi 'nin mazbatasıdır:

••

ik 11.ıı.uy~rımn
~ ı..: ·-'=· . .

· ~tahsilat-ıesbabının tezekkürü içün Meelis-i İdare'ye verilmiştir.

92

1j Şevval 93JFi 2 Teşrlıiii Sani 92/ _Mağusa. Ka.ymaka•lıtı'nın

. ölumntıkta olan A'ş~ malından .
.. . . . . " .
ahiyesine tabi' '.K.umyalık anbarı ı:nevcudundanHalil
suvar olunduğu sefineye sekiz bin sekiz yüz kile arpa
.iık geçmiş 'I'eşrin-ı'E~1'in· otuzuncu'Cuma ğtinil
'ğirie ve'brtba'tfda vuku'bulan mesarıfatın defter
ve mezabiti derdest takdim bulunduğuna dair Magusa

26 Şevval 93N e Fi 1 Teşrin-i Sani 92/ Karpas nahiyesi anban

dan olarak deformu
le Halil Kapudan'ın suvar olduğu ticaret-i bahri
r yük sefinesine sekiz bin sekiz yüz kile şa'ir teslim ve talım.il
a Mağusa Kazası.Meclis İdaresi'nin mazbatasıdır.
.. ,w··

93

...,. .

,,,.,., ..

,,.,,,.,;,,.;;+,,,,;'\,,,,,;1~,,.,,.,1

nb Teşrin-i Evvel cetveline idhal kılındığına Mağusa Kazası
, ~i'aj~ :µıazba,taşıdır. .
-

, 18 Teşrin~i Evvel 92/ Halil Kapudan'ın sefinesine şa'ir nakil etmek üzere
iye ile beher keyl içün
. ücretle iki 'aded ma'une Mağusa Kaymakamlığı'na gönderildiğine dair
aymakamhğı 'nın tahriraııdir.

'.~·.~,.,,.~ ..,.,-,.

94

bi 29 Şevval 93Ne Fi 4 Teşrin-i Sani 92/ Arazi ve Emlak-i Daime ve
Iatından ez gayr-i poliçe·nakit
olarak Arab Ahmed memuriyetiyle Defterhane Nezaret-i Celilesi'Jte
ak üzereacenteye verilen elli dört bin beş yüz-seksen kuruş
para hakkında alınan piletin nüsha-i sanisi leffen gönderildiğine

· i 27 Şevval 93/Fi 2 Teşrin-i Sani 9'1/ Leyınosun De'avi katibi Ali
• vuku' -u istifasına mebni yerine
fendi'nin intihab olunub Fi 1 Teşrin-i Sani 92 tarihinde işe mübaşeret
iş olduğuna ve kendisine bir muavinin ta'yini hakkında karşılık
ğuna dair kaza-i mezkur Meclis İdaresi'tıin mazbatasıdır.
umro ve 10 Teşrin-i Sani 92 tarihlü derkenarımız mucibince Ii...iclül iktiza
-'İ İdare'ye havale olunmuştur.
olu Fi l Mart 93 tarihlü derkenarımız mucibince keyfiyyetin
-i vilayete arz ve emri içün tahrirata havale kılınmıştır.

96

:::zs Şevval 93Ne Fi 3 Teşrin-i Sani 92/ Mal Hal mürettebatı tahsilatının
aıs olan defatir-i esmanının
'"- --i. Ey-yel cetveJlhasılatıyla .beraber.gönderileceğine dair Baf
gı'mµce"apenyazdığıtalµir~tdır.·
·
·· ·
' · 19 'feşrii)-iŞ~ııi;92:tarihluaerkenarıınız mucibince çeyaben
a~datrin,asraffari içfüı ,evrak mfzına verilmiştir. .·. ;·
-;'.·:

olu ve 1 O Teşrin-i Sani 92 tarihlü derkenarımızmucibince
ri-icab-ı şer'inin icrası zımmında melfufatiyle Meelis-i Şer'iyye'ye havale.
uştur.

97

ıı

;j

Ş(;'IVV~

92/Ve Fi 2 'f~şrin--i .Ş~i 92k ~~ymo~ K~,:~ıaşııı;ııdıtl¥1~~

.i!(oı:uldudemelde,me'ruf
J,ı~<.l~ ~J)şn\-.~imub,~lnunay~~ğmJJ.\l;;i~~~a dair Kaza-i
, isJdaresi 'mn m.az~aıaşıdır. ' : .
,
,
:ve,(10 'J;'eşrin-i. S.aµi ·9ı)tadhl\\ derke,am:mıız ~u,~i\ıin~~~~fıi· zail
sonra; .a~:salilı olın:ayan,.ye,,ş,alaµılJfa· ,ol•a:Yatı ~t\l:•t:v:ıtl;\lan 'öşür

·~~~da11cJse,- ~ .. mezkDl\ l<.Qruklu. 4~~,.~t~ce

ma'lwnat

, '.tahkik·+

Meclis-i ldare'ye havale olunmuştur.

,/Fi 20 Şevvaj. 93/Fi 26 Teşrin-i.Ewel 92/LeynıqSıtn.~3l'~ı,m.~~~}P~
ş~l~ır'°i ş~~e:µin dol{şıın ild.~enesi.şe~i~ylfil tahsisatına '
c

'

'

,,

-!.

•

'

,eri,~dQrt
;bnı~tı.yü~
vern~e
~bu~
•. v,;,, , .,,.,•.
>. , . . ,altnı,ış
, .. ,.· . .beş~şıµı
'·
.
, ", , " y~Jı~n,~.
, • , . , . . ..m
,....
, .. , ". i~nedi
.d~rildigµıe.. _,-_

,· __

-

:yıno.sllll.KaYlIJ.i:lkaıplığı 'run lvıe~lis WfW. . esi _ı;tlazq_atil~dır._ . -..
',,_.

..

.

.

.

_.

,..
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..

.

28 Şevval. Q3/.EJ 3 T,eşrjn-,~ Ş~ 9,2/ hl;ım--,ı.iflas etpriş çlan JJiım~tr~
1
· .
. . ..
•
' ·,
. · ·· , · i
· evcu®siıilitsekıısturo t~tına aluı~b teı,sit~ r~btisi
.;1K),ôX<s.~)JirJ11ikt#.1,#~s~r!lni~sı:·icabeyleyecek
istitsar-ı·raiya·ter~ssiü 'Leynı'osün Kaymakamlığı 'nın tahritatıdır.
Fi 17 Teşrin-i Sani 92 tarihlü derkenanmız mucibince zimmeti
',~~·9l~J:lm~~;;ii~ı~\~:~~çı.kirr;,•'M~ ·

"İ

:~~f7!ınt9Y~~i olil~.~~m1·

....

,.

···"'···· .................................•

··>·>x,,,,.,,,,/.-

iimesi

-ı Hal ve Müslilıin olduğundan bahisle Rüsumat Müdm:iyeti tarafına
verilmesi zımmmda Kaza-i Mezkur Meclis İdaresi'nin ma.zbatııı.sıdır.
.mmıro ve 17 Teşrin-i Evvel 92 tarihlü derkenarımız mucibince Tütiin
,un

~,.,;;:11,...,'.·!··-'t'

;,;.i İdaı;esFnintezekkürü içün Meclis-.,iİdare'ye verilmiş.tir..
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~fFi>'.24 Şevvaı,~Ne

·

Fi 30 l'eşriıi.~i,Evveı.92t

Beyrut'da

vefat edeıı Kul

"Eıeridi '·mri·tatili..;i vefatw~·
·.
· i-İdare~i'tiva''daı1 tanzim kıbna:n,ma.zbata leffeı'i' gönderildiğine
Mutasarrı:flığı?ımıtabtiratıdırJ

1

· ·

22 Şevval 93/Fi 28 J.eşrm,-i : .Evvel 9'J/ P~~f~ .~jr senesi
ezimlerinin müzayede olunan pamuk ve çekirdeğin
!

100

. }17 Ş~vval·93Ne Fi 23 Teşrin-fEvvel 92/ Lefke ·Nahiyesi'inti
·.~e~yst f 'şar mültezimi Haci1VIatfo'nun.·
.c~zblır'takasitinden vereceği olan mebaliğitahsıl
ete kefili bulunan .TeğofariB.avlidib,u canibe
'!i• gine dair l)eğirınenlik Kayın:akam.Iiğı
'run tahrlratidır.
. mµstesna.olduğuJ:ıdan
hıfzı
Iezım
gelür,
-~ ',': ~ ;;:_ _.
f"' •
•.. •.. ·;- ·- ~. '' '
' ,.-··-; .
•
.
' .•

24 Sol Yaprak

. l/Fi· 18 Şevval 93/Fi 26 Teşrin-i Evvel 92/ Leymosun Kayınakambğfnın
iirettebesinden tevarih-i muhtelife ile gönderilen
kırk bir bin dört yüz iki kuruş on iki para ile. bu kere
sal olunan kırk bin kuruşun nizarlıi dairesinin 'ihnü · · ·
:ri:tıin tanzim ve irsal olunmasına dair Kaymakamhk-ı Mezkurun
ıdır.
numrolu ve 1 O Teşrin-i Sani 92 tarihlü derkenanmız mucibince meblağ-ı
etmiş ise de Sandık Emini'ne 'adem-i ta'yinine teyidat olmadığı
yle
· ·-· · · · · · "·mu'aınele. .,,.,;;,,,,,,,.,.,·
olunmadığından bahisle cevab testiri içün tahrirat kalemine verilmiştir.
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/Fi 20 ,Şevval 93Ne Fi 26 Teşrin-i Evvel 92/ Leymosua Kaymakaınlığı

-~~n, itiJqt~:a mazbata mµoibw.cıe kule dört bin

şe~"~ş,_gÖ:ıa.d.~ril4iği{l!:l dair-Ka)l;l}:lakamhk...ı Mezpmn

*"Qlµ ve 1 O Teşrin-i Sani 92 tariblü derkenarımız mucibince ~eblağ-ı
·~~\µe1ıenü.ı.San<lı1.t,Emini'ni 'adem-i ta'yinine satılıp mu'mnelatı icra
ğuıctan t?~sle :cevab".ı test~içün tabriratJialemi,nevedlmişt-iı .

.,Jjr·-

-

,,;,

.

• .•$:;

9/29 Şevval 93/3~~eşrin-i Sani 92/ Mesarye ve Karpas Nabiyeler'i vuku'at
geştü ve güzar etmiş oldukları mahallelerin miktar-ı sa'atine
iki kıt'a postanınleffen gönderildiği bu beyanla istid'anı re's-i havi Mağusa
· "".ınlığı!nmtahriratıclır.
,uınrolu 1O Teşrin...i Sani 92 tarihlii derkenarımızla ketebeyi mezkureye
verilib verilmediğinin derkenarı zımmında KıbnR T:aıibrir Müme~zine

,ıunm.uştıirı.
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' .llaıp..~zan93/9'.EyliU, 921. Girin Ye miiftezimiyle Dağ mmteıiıniajll 'Öşür
ajr miibayelepne nıünazi'ffitiolan tQprak Girinye Kazasi ·~ ~. :' . . ·. '.' ,.··
öldiığti
fahltikatten.tınlaşılqı~
ve
ahali· t~afi3nndan
verilen
;~~·:,\
..
,·-.
..
..
.. , ,.
:·~-,
::
'·

·:.

olunaıı'

~·-·

-.

·,·

··;

,.;_._

,-_·":-.--,

-~:·,

-:

.•...

'

~--,

/

.eriİdjğindep

bahisle icra-i · · icabını müZekkir Değinlıadik
'riın hı~zbatasıdıt. ·
·8·ve'i Teşriii:.iSani 92 tarihlü derkenarımız mucibince mım~zi'i
Arazi-i hasılat öşriyyesini Dağ mülteziminin almağa . hakkı olmadığı

dan

-

İdarece tezekkür olunmak üzere Meclis-i Mezkure havale olunmuştm:.

-Şevval 93/28 Teşrin-i Evvel 92/J?ane.:i-Hatbiyye,olarak ll~et Efendfnce
gônderilen·otuz beş binkırk üç buçuk
· i' bila ücriyyesi, nakid teslim olunduğu
alman ·poliçesi gönderildiğini
T ·ı·- ·. •. · -~1,,.:......1
'ı:UZ a Kaym.öl\.'cuinıgı -nm
ôır.
·olu ve 10 Teşrin-i Sani 92 tarihlü derkenarımız da mu'aaıele-i
ifa olunduğundan
İ'ane-i Cihadiyye Komisyonu'na
havale

ve

·V

,

·

- -

'.
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'

i'6 Zilkade 93Ne'Fi H Teşrin:.f Sahl 92/Leyrnosmı Ka!~tıifüğı
.dan şehri Teşrfrı-i Evvel zarfında vuku'bulan
·mer'fttat.•i ınüzelddr cetvellerin gönderildiğine ve baki
:klı: bm kirk ilci 'lruruş otuz ÜÇ paranin ,· . .
'
·· ediküne dair Leymosun Kayınakamlığı'nm inhasıdır.
ıendi'ye verilmiştir.

7/Ff ~. Zilkrule.

93Ne Fi 1 O Teşrin-i Sanf 92/ Meelis-i İdare v~

· · .meftuşatı fersudeleşmiş
· •. dan niüceddede11 tefriştİçün vuku'bulan keşif mucibince
etli ku:tuşmasrafia vücuda geleceğine dair Leymosuii
·Meclis İdaresi 'nin mazbatasıdır.

104

Dıi"avi

şun Liva Mal Sandığı'nagönderildiğine

dair Kaymakamlık-ı

liiri tahriratıdır,

:ri:ı:ı,:,iEvvel zarfında
-ı sarfeden vuku'bulan üç yüz on yedi kuruş
ın Liva Mal Sandığı'na gönderildiğine dair Kaza-i Mezkur
akamlığının tahriratıdır.

105

~l1'.eşrim-i._Evv~l92/•BaıfMültezimi,Mütef ~di;Salın,4ja'

dan A'şar

Merilis;,.i'İdare'nin:

:arifetiyle beher keyl: :fiyat"'ı miri ile osrsekiz kuruş olmak
mübaye' e olunan on bin keyl hıntadan sekiz bin sekiz
keyl Kapudan Yorgi Goronyadi'nin Nikolosi Nam İbrik ·
.e tahmil kılındığına ve :fiyatı·dahi bir yükü elli dokuz bin üç yüz kuruş

2()/Fi 20. Teşrin-i Evvel 92( Gjrin:yt'ı Vukü.'at· Kitabeti'ne Üt~yin
··sıtkı Efehdi'nin .
. .· · . ·
· . ··
iki ·senesişehri Teşrin-i Evverininon_altıncr~ii işine nı-aşeret
)ıie 've olvechile kaydı teshih.İo1ındığ¥ıad~ir~~za-i. . . . '
İr-~~~lığl'nın
tatıriratıdır. · · .· . . · . •.. ·. · · · ,, - ' -· •
·
ifomroluve Fi 16 Şubat 92 tar'ıliJq derkel)~ımız ..
:ibince'Muhasebe-iLiva' da hıfz ·.edh'.miştir.
..

1.06

kdıh~fi

,~ '[e.şrin-i • Sani .92/ .Girj,ıye Ka,z~.sı'n<Ja.ve.fat;ed,eu. ıe,yneb'ın eşyası

'ait olduğundan eşyayı mezkurenin esmanı
kuruş on para olub Liva Mal Sandığı'na gönderildiği
'a kısamı dahi şehri Haziran cetveline merbuten irsal
dair Kaza-i mezknrun tahrirat cevabiyesidir.

S~

:ıfi

9 2j~acl~ 93/Fi l4 .Teşrin-i
~flS~n~~r E~\'>ak müteveffa
''1Q.W1l(arpası1ahiyesine-~i',t\.y~oniko - ·
·
'le k~in bir bab su cleğlıv[ie~ajndok&an bjr _ş~µ,.esi :pylijlü'n}in,
. · :n doksan iki senesi Eylül'ünün bir senelik bedel-] icar'ı '_- "yedi yüz kuruş müste'ciri Mehmet "İzzetEfendi tarafınd~
rtierlru.m:i.ni zimmeti miriyyesine mahsub olunmak üzere·uva '..
.dığı'na gönderildiğine dair Mağusa Meclis İdaresi'nin m3zbatasıdır.
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9 Zilkade 93/Fi J4 · Teş:rin-,i,S~

·92/-MağusaKaymakıımrUı~ Ara:zi

lama::1:iasılatından)
·,
'
Ş·y:i\z y:etmiş tıç kuruş on para Liva

>

.

na gönderildiğine dair Kaza.;iMezkur Mecli§İdaır~si"'wn

dır.

1/Fi 9 Zill<:ade/Fi · 14 Teşrin-i Sam 92/Mağusa Kaymakamltğı~mn
adesifıden

doksan 'iki

.
a kadar bir mah zarfin,da Tapu ve. Emlak-i Daime ve mevkufe
. ıdan 'ÜÇ bin yüz otuz kuruş ötıüç para·
·

Mar·

>

>

Sandığı'na gönderildiğine dair Kaymakamhk-ı Mezkur Meclis

108

.....•• --.

L9 Zilkady 93/Fi14

Teşrin-i Sani 92lMağusa Kayınakamlığı'nın doksan

'ğüye B.eôel-i ~Askerib~yii:.f

Sabi1fa··· ,'····· . · - ·•·...

m_yetmiş, üç bm·alti ~'kirk iitl kuruş altii)ara: Liva ·

·; ' -

.

.ti~ua:·gon4eri~tµğiıitfdaj):.Kayınal<an;ılık-ı fylezkur Meqlis 1da.reşi'nin

sıdır.

· ··

·

·. · · · ·

·

· , · · ...

··

' .. · ·

$1Ei·9 Zilk~e 9)/t'i J41'eşrin-i Sani 92/ Mağusa Kaymakamb'ğı:mn Mal
ed-i Sabıka vergü ve 'Ask~ı.i varidat-ı
.~ ,yüz ,\.1lıılturuşunLiva Mal ,Saudıgı'na g9Jlderildiğin,e <lair
mnbkH Mezkuı:.Meclişidare$i'-nin ,mJ.ıı;bata.ısıdn:~
_ı,.ı n:ıevrudepiı:ı hulasasıdır.
in-i Sani 92 tarihlü derkenanmız mucibince tuprasmda
edilmiştir.

109

:~ 9,Zjllqıçl.y,93/Fi 15 :reşrin~~Şaµi:92/.Lefkoşalb,9Jµ,b ·M~~~~,~~uıet

~ört ~eferin
· ·
·· · · · ·· · · · ·
·
~q ye..d9ksap b~.seµe,si.Eml~ve,rgil~rjne,ııı@s~J;ıeııalµ.yilz

·. . ' bµç~.~~itıjc~ M;a,tJandığı'na

gönderildiğine dair '
aymakamlığı 'nm tahriratıdır,
·
.•.i Sani 92 tarihlü ve 698 numrolu derkenanmız mucibince mebaliğ-i
vürud ederek muhtarlarına i'ta ve istihsal olunan üç kıt'a m-akbuz
isrası zımmında tahrirat-ı cevabiye yazılmak üzere -tahrirat kalemine

8/Fi 9 Zilkade 93/Fi 14 Teşrin-i Sani 92/ Mağusa Kaymakamhğı'nm
.;jki.·senesi·Tenım,uz.ibtida~mdaıııTeşrin-i
~µ.ı µ.ıtihasıp;a,\değiııdprt ~ ~arfııı<µıvesaik ve mezabıt
ı;ıyl:;ı.ı:üsµnı:taıısiliyle hasıl,~~d~qefa~k.-i;m,elfufemucip~
.yüz,eUi :üç. lq,ıruş <>tuz bir ,Para~jva M~.ş~<4ğı"rıa · iildiğine dair :{<.aymakaml:ık-,ı~zk.urJ\ıleclis İd~esi)ıin ~ıbatasıdır.
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~.,

Zilkade 93Ne Fi 13 Teşrin-i Sani 92/ Mağusa Kaymakambğı'nm
-esi şehri Teşrin-i Evvel.varidat
,,t cetvelleri kaffe-i. teferı:uatiyle.berabergönderildi~e ~~it
hk-ı 'Mezkurimfuhrir~tirur.'-·
· · ·
- ' -

'\,g

·27 Sağ Yaprak

·J~eµesi Mart'ı ibtidasmdan Teşrin-i
\ihayetine değin sekiz ma zarfında vuku'bulmuş olan ceza'i
atından üç bin sekiz yüz kuruş Liva Mal Sandığı'na
Iğine dair Kaza-i l\ıl(?zkµr Meclis
İdaresi'µin
'
.
.·...
' : ' .. ~ ,: maz;ba.trıt~~.
'
.. :: ·: ',·
,

.

111

.

'·-

.

:

..

'.

,,

·

.' :

i 11 Teşriri.•.i Sani 92/ Mağusa Kaymakamı Sandık Emini

Merkez-i Liva Sandık
'ne ta'yin buyurulduğundanyerinekarındaşı Espiru Karami'nin
ünasib olduğunavenizaıriid:air&sindeaiınanıki kıt'a'
·
Mte'zmttan..:ı 1'Irllha!sebesi·-leffen gönderildipıe·dı:ıt~;.i··Meıkıtr'i"-·': . ,,,,,,.",..,,:
İdaresi'nin n:iazbatasıdır.
·
,

112

f'i1 :TeşrnilfSani

92/ Girinye Kaymakamlığı'nın doksan iki senesi ve
ka Vergü ve İ'ane-i 'Askeriyesi'nden
. d9kuz.~
011Jrurıiş
~~l<lz paı:a. Liva
M~
.Sandığı'na
gönderi)4iğine
dair
~ .. ' ·:; ' ' ' .; ;_ . .. ;
' ·., . . :._,. i ~ ·.: ; ·, ;; :, .
.,
.-,__
. ~ .. -._ ·.. ...
., ;,,
.-, ~'
i

.' '

,ı ·•.

-,

·..,.

- ..- ·•

:e!üs'· idaresi brıinmazbatasıdt.
'.

·-

•.,,,;

'

.

1

'

27 Sol Yaprak

76/Fi 15 Eylül 92/ İş bu doksan iki senesi şehri Eylül zarfında Arazi ve
,ldamahasılatmdan-011dokuz,bin üç yüz,seksen-kuruş Liva Mal·
'na gönderildiğine dair Tuzla Kaymakamı'yla Mal Müdüm.'nün tahrirat
ekeleridir,

113

119 ŞevwaL93Ne :Ei 15.Eyliil 921 İşbu;doksan,iki aenesişdıwiAjııırstfı,; ve
Meclis •.i Be~avi:hasılatından
bin dört yüz yirmisekiz,kuruş altı,paranmLiV,.aMal Sandığı 'na
·
:dair.. -Tuzla.. ·K.ay.lllakaanı'yfa ~- , ·•· Mi:d•• nııihı,F~t•ıııt

i/Fi 9 Teşrin-i Sani. 92/ Doksan iki senesi ,şehri Teşrin-i Evv~ı tahsilaqııdan
Hnpn1<:uruş •. ·. . · ·
··
, -· · ·· · · ... · · ·.
· · ·, · •::·
······.•>

platak !,f\ra.Mal

•,tıdir.

'

''.

'

Sandığı'na gönderildiğine d8:ir'f,uzlafSa~~amlığı'mn
.
•.
'
';
. . ; '•,
.. ,

114

;

i ) 7 Teşrin-i Sani 92/ İş bu doksan iki senesi şehri Teşrin-i Evvel
lalvv~\f\r~;ı!y,qW;aına . ,
.~4~,4Jpb.ir bin dokuz yüz seksen iki kuruş on iki
. M11ılŞ~ğıJp.a:iPtıd~il~ği,µ~<.\&ilı"]iuzl;:ı,~ay.mak~lığı'mntahrmııtıdu'.

28 Sağ Yaprak

17 Teşrin-i Şani. 92/ :§Ş;n4ıkk.arı: Esl>aK)V[argo Ando'nin semen-i
plııb.zuhur eden zimmet-i
. ·.
mahsuben sekostro edilen han ve dükkanların icaresi olub
. yedi. yµz elli .bir J~wuş: .,on paranın Zabtiyye Hüseyin'e teslimen
iliğine
· Tuzla Kaymakamlığı Meclis İdaresi'nin mezbaıasıdır.
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)

',
:.i--<\
>,':'•

.•

'/I?i ·l.w·.. J;'eş~~tSj~.~'J,/ 1,'\ız\a· ~ayıllaj{~ığ(rµ.n,49~s~ iki t~t~i.

I~t~,

a vuku'bulan
·
·1J;tiJı.do~,yiiz,~~ksen
beş kuruş otuz bir paranın
ının Zabtiyye Hüseyin Ağa'ya teslimen gönderildiliıııe müZeldtlr
ık-ı Mezkur'un
dır.

.>

.~~ff'.-

.~[Pi· 11 .Teşrin-i. S~i 921.L,eyqı<>csu.n.;l(~Y»mk~Jml~Plll,~f.:~µ
. q~ş~n,.jJ,tj.
. ı:reşrlıı-i Evvel ~~4tVl,¥(~:Rıı!~tahstlatdan . . . . . ··" . . . . ...
. ı.. }lÇ
.. yuz.
.. . 011, dO,kµz ,.k~Ş,_yım:U,
. . . S~.ki?;, .~, ,.JV,:
L.
M"'·
A
t:-,v~
,.et1 s. ~1ff·tt;ll.:ı;lfl:,
w

diğine dair
·
iMeı:kut Me.clis~iidare
ınazbata,Sldıı.·
-... ' - ' -.. ' _- . ·:· . '
... :. ' ·.. _'.
' -:,, •. i. :_<·., .. ' :~ ·,_; ' ·: '

·

·

'

·

' ... ;.,., .. .._.,_ ..... ,_·;;~
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i.tl§ Jeşıiı:.ı- ,Şani J>ıl ı,ey,t\1~SU1} ¥;ı1,y~~lffllbğf
nm iş bu doksan iici
•
• S
•
fı
A Tn,1,...,•t-.,1
•• b• ;1,.;
°!:.ı~ŞJ:pl.-l ,atµ~f 11wt.l: v~~ e,ı.qallQilUÇ: :ip,;.u.\ı;.
•. ·•-· .
. ,,,~. :dprj;. l,qmış: ,twııştl~t<v.~µ'bulub Liva Mal Sandığı'na. gönderildiğine
?

• !T'

zkur ·

·

i İdare Mazbatasıdır.

Saııdığı'na gönderildiğine dair Kaza-i Mezkur Meclis İdaresi mszbaıasıdır,

.;..,.~~~.·,

;..· ,.,,,4...&;.,,.,,,c

~·.~c·;~,:'·.

111

i

11. 1\~şr4}:-l S?>p-i: 9'// I.ıeynıp~HJ! ~a:~;;ı~w,lı~t,mıı.jş)?µ dolf§~lı,~\SJtP~,Şi

'1

iEvvel'i varidat-ı mütenevvi'a hasılatından iki bin
·
. t\,~ş;oıı,h.eJ, p_~a.t..i'f~,M~t,&flllçh~(n~.jen,4~*ii)ıe
lisidareıi~nin.mazbatas@r .. ,
··
·
.,.-.,_. ,. - ,-' '·-). ' '·- -., ·. ,., '

'.''' , •. ,, :·'· . ··-.; ·-'._~- ·t ,'.-. '. ·;: "',.,-· .

.t

•

,

•

•

·
dair Kaza--i
-

/16 Teşrin-i Sani 92/ Leymosun Kaymakamlığı'nm Kal'aıı .m•f~•snı~
gakir-i Şahane'ye dörtbin b~~ yüz kµruş. . . . . ·.. . . . . . ·• .....•...
· ruinaıi.'seried-T ··nakdi müfrezesiliiıf ·• ıe:f.f'eıı gönderiWitae :f~ir· ~Iıltz~.;i
lis tdaresi'mn
<

dır~ ·

19/18 Teşrin-i Sani •92/ Mağusa Kal?,ası':nda,bubm:an··' Asö .•i ş••r:y:~iş
iki senesi
~w.el1fiahsisatlarmamahsuben:dört,bin:fyeşfcyttl'lrumş,v,~ğiittır······ ,~,...,,., . .
aıtsenedleffen gönderildiğine dair.Mahalli Meclis İdaresi'mn mazbamsıdır.
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18 Teşrin-i Sani 92/ TuzlaKal'ası'nda bulunan 'Asakir-i Şahane'ye iş bu

~si:
·J$h&.isatla:rnıa.nı~lısuben on dört bin kuruş verildiğine

;1sened~leffe111,gö~Glertldiğiııe . .da:lı'Mahalli,~ec~s
.İdaresi'ııiın.,nııııtbatasıdır.

V.l&

Teşl'lıı~iS~ni,,'!.2/, İi.,bu;4otş~ . ~\ senesı§@mi J;,şrin ..i
.'~tıylaI?eral?~r ·.· . .
. . ·. . . . . . . .· . . .

':ğine. <J.ı;.ıir Tuzla Kaymakamlığı'nın tahriratıdır.
ndi'ye.

Evvti~ıtveJi
.

.· . ·.

-

: İş bu doks.~.,iki ş~p.esi şehıi. Teş~lıı".'i Evvel çet,y~. K,.~ff~i; ,w(e~',ıtı:yl~
•1,;ı:v•

·,;I. •

r,_.:...:_.

:...ı~:...-1 ~ '

V

,,n~~~ffif"·~n':I.Uye,,nı.~~'Ul\.~ı~"~~'ir;;ı,tı

. N~µıiEfendi'ye. .

'

.

.

119

+•... t....:

· dır. . _ ~-

.,. .

:··

.,,

'

•
• . Ct·. • O'll p_;. •
V . .
. 1, . t. - ' ·
d. k
"ki•
• · ı,.._;•
ı !İş:ı:uı,,:ı·~aı:ın.
-1')~/l/'JJ(M}fttı:14a)ffll:ıl.\ırutn.ı1ıt,gı nm o sm ı seı:ıesı şeuıı

[I'

z~rfuıda;Y,Ukııfbtüan,·/
:',Askeriye: dell vuku~bµloo.,iki,.bin;i.J.<l yüz on altı kuruş
ilatın Liva Mal Sandığı'na gönderildiği'ne dair Ka:za--i Mezkur
... ,ğı'nın mazbatasıdır.

5 . Teşrin-i Sani 92/ Defter vesaire masarifindeıı d0layı Menafi'

· mevcudundan
gönderildiğine dair Mağusa Kaymakamlığı'nın takiratıdır.
ve Fi:2ô:Nisan ·. 93: tariblü,detketmtunız,mııeibince
..ı~ ~na teslim kılındıjından,bahl_sle cevab yazılmak traere
tiliiıiştir.
.
;,

i 23 Teşrin-i ·Sani 92/ Değirmenlik Kaymakamlığı'nın iş bu doksan iki
' · ..,• · • U
· ·t-+.-,A
.1;.! t.;•
1,!
••
eş.ı:ın-ı üWe l +~ı..
w..ııısımuı.ruan
e ıı•ı seAI.z
vınc1ıeru:z~.
·· , .

ş..otuz,dokuz.paraLiva-·MaJtSiit1'iğı~narğ&.11iiıttıi1ilif"daıt'Kaza:;;r

.lis idaresi~nin,roazbatasıdır~
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3 · Teşfüı-i Evver 0921' Baf Kaymakamlığfnıri.> şehri Teşrin-i Evvel'i

mtlliasınadeğin vı:tktPbulan talısilattankirk
" .
ş yuz on'yedi kuruş otuz dört para Liva Mal Sandığı 'na gönderildiğine
-i Mezkur Meclis İdaresi'nin mazbatasıdır.

39/Fi 23 Teşrin-i Sani 92/ Değirmenlik Kaymakamlığı'nm iş bu doksan
:brfTeşiın:tEvvelcetveli Kafft.i teferııi'atıyla'beraber
rildiğine dair Kaza-i Mezkur inhasıdır,
Efendi'ye.
·+ ..
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lı2Ş/l;ttŞJ:~.:.t,Ş~.··· . 9ı,/.. ·1\)~ğ~@Wi~'l<.~YJ.li\~aIDilı.ğl~.mQ;#ıOijŞa*1ı,iii:$@,1l~,Ş:i
,;vMeltDe:~yj;,,hasılatından·yediyüz on bir kuruş
;\fa,,-JııiYiilc-: M~lı ,Sıın~ğ\1P~.:~Qn;q~jiğin~
.·•. 4tıir ;K,~A,tM~+~l$rlis

"'~atasıdır.···

·

seksen bir kuruş

ayı havi merkumun yedinden . alman sened leffen gönderildiğine dair
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'
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12 Teşrin'.Ji ·Evvel· 92/. Girinye · Kaymakamhğı'·iım vergü ve bedelat-ı
aritlatlfmü:teterriliasmdan·yirmfiki'bnfao~san kuruş dört para
. · m.ğı'na: :- gôııtterilmğmt : dili~' l(aza.;i>Nlfezkur Meclis idıııresi'nin

30 Sağ Yaprak

7/Fi 28 Teşrin-i Evvel 92/ Değirmenlik Kaymakamlığı'mn doksan iki senesi
in-i Evvel tahsilatından iki bin kuruş
·-<J!<r,JJM~:gıµrıı_J!a~ı«.,~A~i;?;,.Ağt,ı,'y~ verilüb alınan lll~l?:µz_ şı~~ği_J@~Jt,~-,·"·":,,.c.,, . .,.";.,;,.,,;j;~,ı,,1.Jııı
dair
. .
.
Mezkur Kaymakamlığı'nın inhasıdır.
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S#ıi 92 +irih·~~i20 ntmi9lu..·.

~~ct~iııi; ~wiiAt~yWii µi»ıı~~~li~cell1:emurıyeti
.. µ'.i(aı.~1~itll;l9:tPı ~ş:~.m,~~fe,ı}~~µtµıhaS,~,.
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.

ht2$,,'feşri-.L.St1ınir 92/ .:Mağus~t\.?.şarmalından. şa:ır·· t~ile~ı
. ~an
tarafından akçece fevkal' ade
.
"olduğuna ve kendüsine bir miktar para verilmediği halde bil-za:mre
acağına ve se:finenin yüklü olarak liman harcında durması envıti
mucib olacağına binaen·Kapudan-ı muma

i91Fi29 Teşrin-i Sani 92/ Tuzla Kaymakamlığı'nda dokse iki senesi şehı;i
Sani tahsilatından olarak yirmi bin kuruşun kayme olarak K.iraci Karamca

.:m'ye

'

'

.· ·...

''

' .· '

en,g<ı~d~rilcüğlıl,e,nıüzç19tjt,~a,ymakamhk~ıMezkunın tahrttatıdır.
'• -•,• •• •••-~ ,:,.,::··-:· ,;~.--.;,-;.;, ,.,.,;·.-,. •• ,·.'.·:;~](;$Jt::.b~t~,,·:,}:.,-./,·.,;"
,r
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•

:,

,,..:£.,Ajı,~;,.t:/,'ı.:;o,;i-:,~,

i 30.•Teşrin-iSani92/Baf-Kazası~na ğönderilıni.ş.olan.@n,'aded:'.Jf-ıuhf~
,, !İll esmanı olan otU?Jau:uş~
.. ,.. ·•' .. ... ,. ·' .,e; •. ,,; ·' . ,.,. ,, .
.gönderildiğine.dairKaza;..iMezkur .Kaymakamlığı'nm uıhriratıdır.

irat muhasebe kaleminde hıfz
uştur.
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'

16Kanfuı-i Evvel 92/ 9 Kanün-i Evvel 92 tarihinde göııderilen beş kıt'a
Kuyud-u Mecelle ile muvafık olduğuna
· · ymakamlığı'nın tahriratıdır.
92 tarihlü Selanik Vilayet Celilesi
'nin mazbatası mucibince

aıifuı-iEvvel 92/ Baf'Kazası mültezimi müte'ahbidi Salih Ağa'dan
ira olunmuş olan on bin
baki kalub bu kere Halil Kapudan sefinesine tahmil kılman bin yüz
uzuna havi memurun 'Osman Ağa'dan alman 'ilmühaberin leffeu
,,,,:;,,,:}!f.~'j;;.,.:

.;.'"l'.''\.~i;.'.:·
>

ezkur Kaymakamlığı'nın mazbatasıdır.

1;Zl

>I{anflı12i Ewel 92/ Leyınosun I(aym~kaııılığı'nın dobaıı, ·.jjµ seıı~si

Sahi ;tarfındıi vukt.ttiilari fü.hsiiat~e merfi.i'att mübeyyeıf..:, ,, .· . ' · ..·. . ' ·;

1

'. Kaffe-i ·. senedat ve . teferru' at-ı sairesi leffen gönderildiğine dair

- "'ezkın\m tahriratidıi:
·
,,
,,.

'

..

... ·,,

.-,

verilüb

,_',t--'::,
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9 Kanün-i Evvel 92/ Bin elli 'aded hırkanın vapur tüli ve ınasarifat-ı

yüz altmış yedi

,

, . mi, sep,esi :.ve:çgüsiffi¢e11; ,tesyiy~.ç,lğ:g,ğµıı~:ve ,Alı\U§~Gi~, ·t.«,lJ:

~~~ğı'ıunuıllrlratı4ıt:,··•

.

e 1 Kanun-i Sani 92 tarihlü müzekkire miri mucibince
lAl!'J:(a:Q~ın~vbaşebepe,.k;al)µl
ye;:mJ:\b~µpµ l~ff~n:Pcttıiı olınay,cağtıadan
v.e_l&çyfiyy~tYfl.Zd,m~fl,z~r@t~iratk..~le~¢:V.~.lW·

i 3 Kanün-i Evvel 92/ Hasan Kapudan sefinesine tahmil olunan on sekiz
:l<ile şa'ırin ve yüz yirmi
' '.hasırın makbdmna mübeyyen olunan iki 'adreıt"t'serteit '·iefferi:''" ,•
· ıe.ve,bu:bab da
'zı ifadatadair Mağusa Kaymakamlığı'nm talıriratıdır.
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· 9:K~~t-BVVıel

92/ Tabrit>t~Jk~ı:rnenıımı -k~tebe~;şıimsıliki,h6ltla

Jl:lı§;ıtıatı•kırı.ol4u~an,: , i
_
:istiıaw.na; :4fliır, M~ğus.a ·Kayp.ıakamlığı:----M~• ::id~ıti!uin

uçuk kuruş hesabiyle bedeli olan yirmi altı bin yirmi yedi buçuk kuruş
Liva Mttl Sandiğı'na teslimlubmnak iizere:mezkur- bı\lll11Çı1k nı~ıiwıı1m1M1i
-

ya

-

lınmış
ve alınan makbuz
göndeiil'11ipıie '-dair Tuzltt
x.;·
_,__ ,,;.:-c;,·;,;::_-,, senedi leffüıf
--,~--- .,,,_,.,.,.;,;:,:.:,,>,-------,-_,,_.,_
1151 nm
, taresi mazbatasıdır,
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,,lJl·t!(,~-ij:E:vvel. ?2/,p~ğ~el:):Ji~,,l<,ı,.N£P~~lıjı'mn doksan iki
. ~ SJ\W:-~!~l~{ıµ
. ı,.,.,·1-. d.~\:!,ı{W
ı..· -.nit:1,: ı...·
~ŞJl:~"'A,.,.,~ o~ tL'4
vın .
p~~ltı~~i·~Jt~;:~i~rnı ~},Ş~cµğı'.tıt\göncle~jJnç~.Ka~i
li~.t<l~~eş;i)pp mazbatasıdır.

·

'/Fi 7 Kanün-i Evvel 92/ Leymosun Kaymakamlığı'mn iş bu doksan iki
· Teşrin-i Sanisi'nde otuz dört bin ilci yüz kırk altı
·
,n yedi para Liva Mal Sandığı'na gönderildiğine dair Kua-i Mezkur Meclis
';.:. ·. _ ,·.~:·~41.·<,··

•. .,..:.-4••.~_:;..;;, :.•.rt.<~-· 1;.,, ..

.-~-~'rt..:...••.. ~
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.,_,:•. ·

24 Teşrin-i Sani 93/ Gemik.onağı'nın Diformu suretiyle
,Kapudan-sefinesinetahmitôıttnan
on iki bin
::keyı .'· şa!irlııs - ,makbuzuna müiheyyen alınan m.akbm: senedi leffen
ve·.bııbab da ·

··ız,m:-

..etleri Meclis-i İdare'ye konulmak üzere
.j_ Mezkur'a verilmiştir.

·."(,rıv:,-:·

.••.. ··
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·;ZJ1~4ç ·~.~j, ~prı y~~*~.t~!ltJRç/,.W~şµ~ .oJ~ıı ~~§M: -~eft!{~1:1:
. . . . ·• ...
.
..JL t>t''l~nc:fJf :,.s:: •·"~ .:,·";,· .. ,YJ¥\,,,s u>~''';'
f iilm,e. • . 'd ' te'kid 'ri 'J3afl{a. . aka.riili.-ı ~run'

Fi23

Kaniliı-i E\ive192 tarihlii
nıucibince bir kıt'a harc-ı vesika defteri
dair cevab yazılmak üzere tahrirata.

Teşrin~i Sani 92/' 'demikonağı Anbarı'ndan iAbdlım:~atı
il olunan şa'trin masarif tahm.iliyesiğayr ez iskonto
doksan üç kuruş otuz paraya baliğ olarak sened al~a
ve ol b,ih da
leffen gönderildiğine dair · Değirmenlik K.ayıntıtkam.blı)un

i 7 Kaiıfuı~i Evvel

9jJ.. Leynı<>sun Kayın,~a1'!1tı:~~l

· lSarii cihsilatindiın altı bin 'dokuz yüz yirmi üç '' · ··

\,;bbr.;:.MıL;§~çM,ı)1~ ,. göp.qe:ğl~,ğine•.daif

sinin mezbatasıdır.

·
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·.y

Ka,.~~~~:,L.MS~ll;,,,i,,fJ~,;~,.ı11,•.•• "'"'r""":~,.,•.·

7 Kanün-i Evvel 92/ Leymosun Kaymakamlığı'nın
Sani tahsilatından iki bin yirmi bir kuruşon lira

doksan iki senesi

aı}sa,qığı~n~ gq:ı:ı~ldiğjn~;,•; K,ıy;~ktılillll~~,~~-',,*~ljş

,$ı~lu-; r

.

,

.

3/18 Teşrin-i Sani 927 Mağusa Ka.ymakaınliğı~nda sarf ôlunan iki yüz
~y~ tezkeresi lµzumi 9lduğµnclan.
i]ine,sµıe ve ni~buz 'i1niii)ia1ıe.riı1!µ µ-şal lalu1:4ığıııa dair Kaymakamlık-ı
ftahµratidır. • ·. · · •· ··•· ·. : .· · · ,, ·.·.·
· ·
:;;:Ff221<:anun-i 'Ewe1;92wmıu 'derkenarimıi·mucıbmce
ihzariye tezkeresi gönderildiğinden bahisle cevab
Imak üzere tahrirata.
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''ıfeşrin:.f

Sam 92P·Mesarye ve; Karpas namyeleri, katiblerinin ırutllsusi

kuruş nia'aşlatındankirk .yedişer '
. >t~m.(ihiyle,· hasil ·olacak! dok~affbeş kuruşun . kaze-i tahrirat ka;tibi
... '.,·.
.
·.

.

ama aş
n üç yüz beş kuruş zamla dört yüz kuruş iblağı ve teferru'a,t.•ı saire
zası Meclis İdaresi'nin mazbatasıdır.
Fi 22 Kanün-i Evvel 92 tarihlü derkenarımız mucibince
ı tensib ve diğerlerinden tenkic-i tesvib kılınmadığmdan

, Kanun-i. Evvel·92/Tuzla Kaynıakamliğı?nda istihdam oll~k isti'mal
· ~ mukaddime~gönderiieıHiızariye . · ·
,ri esnıanı ofan ,yüz kuruştan çantaya vez'en takdim kılındığına ve diğer
· lüzumu olduğuna dair Kaymakamlık-ı Mezkur talıriratıdır.
ve Fi 22 Kanün-i Evvel 92 tarihlü derkenarımız
ce bir cilt ihzariye tezkeresi gönderildiğinden bahisle
;];~ılpıajf~~f~.Pll'.ıw.:flm
verilmiştir, .
ü
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,...-;·.;,

'';tı!wel 92/ Tuzla Kazası Meelis-i De'avisi'nde isti'mal olumııak
-ı vesika koçanının
¢!ait. Kaza ..i I\'.l~zJuır.I<aymakanılığı)np.tahrir~tıdır.

:.anüıi-fEvvef 92 tarililth:terkenarimız mucibince

iv~sriaııın gönd~rıidiğine:a~· cevab
'ıtej~k~ta
-.;.-,',,

..

-:.

7j

!t~ht

: -::
__

verilmiştir:• '

. . .

··

.

. ;,·;

.J~vv~l ..~'J/

On, .cilt T~fet~\il .. ;Ba~yy~ ÇJln.~ .•~l~.;ça~~
je,ri esmam olan ' • ' '
. . . . .'·
. .. ' . .

Cetn'en yüzJ,ıroıt ~ırotŞ nı9~~4eıµ~i1 J~l.m:ak. J:,~~9Stffi ~a1l~1,'~l1~
1

Ia Liva
. .
'ğtıia gönderildiğine dair Leymosun Kaymakaınlığı'nın tabriratıdır.
Iu derkenarımız mucibince meblağ-ı Mezkur
asıtasıyla Mal Sandığı'na teslim kılındığına
yazılmak üzere tahrirata verilmiştir.
y
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·

·

···

tıJ) Kanün-i Evvel 92/ Doksan iki senesi Teşrin-i Sani zufinda Tapu ve
e hasılatından olarak altı bin dört yüz otuz kuruş
on kuruş yirmi üç para meğşuşe çantaya vez'en gönderildi;ine.dair
aınilığı~,yla Mal··· ·
~iraf ,muşterekesidi!.

2/Fi l~_,,Karq1l1:~,jvvel 92/ Doksan iki senesi şehri Teşrin-i Sani zarfında
etbu' adan vukü1:iufansekiz bin sekiz yüz yirmi yedi kuruş
paranın Süvari Şükrü Efendi vasıtasıyla gönderildiğine dair Girinye
mlığı'nın Meclis-i İdare mazbatasıdır.

. ,.,.,.<'i,"11,
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•/Fi 6 Teşrin-i Sani 92/ Baf Kazası'nda Kukla Nahiyesi'ııde tn~'lumül
akary,eıunEmlak . . . . . . .·.. .· '. .
. . . .. . . . . . .
;Jlan itti bin yirmi sekiz kuruş hasılat vuku'bulrib ınehbığ~i
}~in. iki yüz'kı* iki. ~ş t~~lı-i mµhre.lif~_ileJ:,jvıı)\ı!~ Sandığı'na
li~diğın~ ve
ltiisllf,
Je4i , yijı;
)eksen,
&l\ı . '·.kitrnş
,'l)tJU
ve Yoklama
-_'-;. .. -· --.. -_
.. -_. . .
... _.,; ,·,: '.. :. ,,_·
_
t·; ,. '..:
. -: ·.
'\ : ..- -~
.·
'
e .·
·· .. ·.. .
. ·. ·.· ..•... ··.... '· ·. .·
'. . .
edlerinden alınan üç kıt'a seiiedleffen gönderildiğine ve ınezlfür
srkşen ajtı kuruş içüp., m~tıZ,. 'i]µıµ,)1~t,1?rj;tıin :g§l\4erilmesinedair .

.ezkur'fuı'.rnazbatasıdır'.'

'

' ' •. . .• . ; . ' '' ' '' ' '' , '

. [91~ 4eıi<e.iı~ffl).iz~~ç~hinfe.· ·

·

yw;ı 9luıı11b: Qe:fter-i ij:aJ<:a,iıi
ijyefüie verilmiştir. ' '
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26 . 'feşiiıı-i Sani . 92/ Baf Kazası dahilinde Hırseti Nahiyesi'nde
füi dokuz para
.
.. .
· .· .. ak r<?@atıi~sll?-4~µyeçli bip: se~ yü:z a~tnıı~ 'tört kl;mlş
. ~daha ç1karılub bun.dan beş; yüz kuruş Ôh parası· tevarih.:.i
ile Liva Mal Sandığı'na takdim kılınmış ve küsur iki bin sekiz yüz·
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~~¥PT~- n F;VY~}, · ~'1/; ,I,~~9şlf
P-:. :·~Y1:Palf,111l~t~~.~,J-i.r ~~~

1.<~~.ild.;Ş~p~siEy;lf.\l..'fpşrın-ı Evvel ve Sani

1

-

,,,.;pµianlı~Jisiı~t-1.~R~il~l)w~ı":~~'
.

'

·.

'

.

.·

~ıı, J:>ip
'

'

'

·

i

s~-m.. ~ ssçk,,~~ ,+\(jtt.
~

. '· .'Mı-,~~,.
.. ' ' . ·' ~!ç,liş"
' . '

,ı;ır3ı . bet®ra,,.. .\<almış 9\ğ,u~1.1., ;ryi~f;)~,. l<a,?;a.,.i,

·,atasıdır. ' . ' ' . '

' . ' ' . '

. '. ' .

.,.S~i. ~2 taıih 712,ııµıwplu
mucibince cetvel-i niüteferrikamn mu' amele-i
\$ımn icrası zımmında tahrir kalemine havale olunmuştur.

· i'30:'Teşfin .•.fSani92F-Baf Kaymakamlığı Mal Sandığı'ı1a el'an kayme

:en sikke..:ı:ıneğşuşeninsarf olunub
cistiztıniiıa•ve '.Asal&.a.i'Zabtiyye'ninma'aş ta'yin~tlarma mahsuben-
caört· aylık verilen meblağ sikke-i meğşuşe olub şiındiki halde kayme
Ide teşviş-i kuyudi
aeağına dair Kaze-i Mezkur'un tahriratıdır.
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Jır~şrin:-i .·~~~9~!'if~J,·~af#ıa~a~qğı E~yal_p.lÜS~l!liil~~~~,}iv.a
na vürud eden akçe hakkında
.
.. . ,·~:¥~ yinajJliı: J'y~rit}-~ ~YıY;vt~7 tarihinde Kaymakamiık-ı ~ej/$kur'a

.s;: . .

..

... .

. ;,

.

.~, b.ııbe:ı: lqlyut~,N ~~p~\l~Y,f"}'.lllf~~~f q}duğuna dair K~-i Mezkur'urı
kaleminde hıfz o1ri.mnuştur.
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i 2 Kanün-i Evvel 92/ Tuzla Kaymakamlığı Menafi'

Sandığı'na

İZ®ln.atne v~ defatirin esmanıolan ... , •· .·
. ıtıışttıt:· tisaı :kiıındığµı&';: 4'.tiff, ·k:i~a-1':Me:tıillr · tiyfua1tafultğı'rtm
·;··:.\'"\::,

.

. .- ..

;

·. ·. .ı-:--·- .,

·''-'

~ısani 92 tarihlü ve 711 ıiuıııiofü

1

. '
-:~---"'.-- üzere meblıtğ".'ı mezburun

.··. ''iia tesfüni içi.fü tahri~at:;f'nıetk:ure

sandık evrak

56/Fi 19 Kanün-i Evvel 92/ Teşrin-i Evvel ihtidaların.da Mal Sandığı'na.
on bir.hin . üç yüz seksen doknz.. .. ..
ış otuz paranın Nüsha-i Sani'ye mazbatalarının birer sureı.-i musaddıkaları
erildiğine dair Tuzla Kaymakam.hğı'nın tahrirat cevabiyesidir.
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2,t)r<rwwı~i, Evvel. ,91,1· 0Değirnıenlik ·. Kaymakamtıt*'1tıJ.n doksan iki
·u;;,j_

Sani zarfında vuku'bulanTapu

22 .•. K.atıuııi.i Evvel . 92{1.)oksan iki·. senTsi • Şel:)ri Teşımi.i . Sam . cetve,li
"ğin~·aaii'TuzlaKayıtt'akafuİığı'nın fahrirafimr;
: . · . . ·.·
' ...
ye~

.. •0

;.

i 19 Kanün-i Evvel 92/ Girinye Kaymakamlığı'nıa Teşrin-i Sani cetveli
rildiğine dair Kaymakamlık-ı Mezkur tabriratıdır.
·
'
..di ye.
·:• -~>•':"

143

,;:4>;,-'.·c'-'·"-· ...:,.{ •'~

.;!,,-

:ti.'.<~

'/Fi, 27 Kanıun~i Evvel 92/ıDeğir.nıt,enlik J<.aym&katnlı,ı;jıı';* T~~tift~.Sııı:ui, .
.gönderilmğin:e dairJiaynıakaınlık •.ıMezkur'un tahrwatıdır.
A:.,

11utye.

i 25 .· Karıfuı-i Evvel 92/. ,Gemil,mnağı-. Anl>an'n~ . Halil KapµdaJl
·. . ,il olunan yedi.bµı selcizyüz {{ırk ikf kil~ hıµtafütl $ısjrm,f '.. . . ··..·· . ' ! '.'',::;~
skonto':b~
b~ş,;buçl)k.·;ur,t1şa )ialit"'?f~ü~ ·~· ~~n· b¥.clo{.~
tük Tezkeresi ... ' ·.
'' ·• . .. . .
. ' . ( .
•·, . . •;·. '.,,.. ,L>

yem.ıi~

gö:tıdetifdiğine dair Değirmenlik Kaymakamlığı Meclls İdaresi'nin

dır.

i 23 Kaııi\n,.,i Evvel 92/ I)eğirmen.lik.,l{a~if~n.·,d;q~~··,~
'Ieşria-i Sanitahsilatıııd~ olm-ak iki b.iıl elli.sekiz

. . .· . . ·.

;Ettıiıı"i··'Soktadi1Ye·,eslbnetrgönderildiğjm,Müze*(·~~J\U.lalt~ffi:~W""'';,-,,,,"',,~;,,,,g;,k,,;g,"ı.·,.
mazbatasıdır.
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22 Teşrin-i Sani 92/ Doksan iki senesi şehri Teşrin-i Evvel ~adında

ah-i hasılatından beş bin dokuz :yüz. . .

. ..

:yirnn'?fifa'Li\ra Maı Sandıği'füt·tônatfüdiğine
. .

'.tğlmn mazbatasıdrr. .

r

'

•

·. . ; : .

.

'.

dm U:ep:~enlilt
.

.

;

.

'

••

··"'o

i l9 l<.anım-j Evvel 92/ Qqk~an iki

s:~J.tesj şebffT~ri~~i ~ş~ ~~~!
:i~ ~enql~rieınval,.i.~4Ş:ll~~çtaıışi~ı
{\~rt P¥1 ~-~}J91~f
. . . Liva Mal ~~<.lığı'ııa_ ;göndeı;ijdiğiııç 4ajı- ~;;ı:(
-~f~ljs
atasıdır.
.
.
.
.
...

~•>ılı

84/Fi 19 Kanün-i Evvel 92/ Selanik'e gönderilmek üzere, mültezim Salih

bil mü.b~a'-a.ğŞ;yr ezte~~aıır1blan bin yiz,¢1li:kile••ımı . .

:fer··ı~inde ., :vuku'bij}aij . ,ilci .'Jilı:' lilii

lqinim'Uııekkir Baf Kayınakamlığı'nın mazbatasıdır.
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· · /ir

:ı,eş:.·wruş' miiarifat' ·seaedati' .

--·=c:;,-

19 Kanün-i Evv~l . 921 Doksan. bir.. senesine lllall~uben tt(id,~ Jc~,

. ~~)~t~~a~.~luıi~ ~~ p~f~ı: 1!1~llll!ff~a iirite~ tm.~şluk. ·• . ~ ·.·' ,,. '.'
lttın 1eff.en gp1;1cle~tdiğine' (lali: Bş!KaJiµak~Jığf~
~cıit<}(laı:eşi
:~,.::·
_:,::·,·;«·:~.fh'.·_::·:: ·:··:=·,.. ;·;,r:_·.L_··;.',:<x~-')~:,\-i'',o..-.

,..t.i::--·/C ,'<l)t:' ·-: !<:'::,'·~···:/:· '·i'"; '·:--:.0··-:>:'

fC '.

:_;·

Bi· ~6· Kanfilı .•i 'Evver·92f Ubkst\ırw'senesi şehd-te~;c,ğ~

ıtıırf,~a

ve·Bmlak:;.ı :sarfe·mts)la1ımamı-~'biılatn·beş ~-ei,u. lta~~,'.~Jjaf<;.:
ğı'oo gönderildiği ifadesine dair Baf Kaymakam.bit Meclis. İdaresi

'[382/21 KaQ,ün-i Evvel 92/:gmJakyoklama senedi olarak bin elli kuruş~p,y~ ..
-,. · ,-.:...._,~,;',;;,,,T,/ -, ~-:,·"'

>

.: .;-.<.· ~..:,:,;;,,,,-

-~•~,

~

·,,

,•

.c•> ,,·. O' ·'o.,, .•·.•''.•: .. ; • ·.:-"•>.• _.. ,ı.;.·~,·C_.

~ -,,,ı, ı . ,,-.•, • • • •

.,,_.> '•

.

. -

'

·

andığı'na gönderildiğine dair BafKaym.akamlığı Meclis
mazbatasıdır.
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'-··'•

",,

,"'·•~;cl,;.,..-.di·e<"

><,>,:.

C..·; .. f.:,Oj,·,,

• ,. .,:,., ·,., -:(ai_:;,.

· . jt Kanfuı;.f. Evvel· 921

Arazi~i tetkik yoklamaılÜ'.rffldıtmr' olatak-M•sijı

t1Bfendi'iiin,yoklama:noksamrlih•ikmıni:içünbınkuruşU111
iA.hm.ed1Nfu1 Efendi'ye'iVerite:re:k bir kıt'a: ·senedmiıı· giı\ıiitd~4~1hıeve
ışm:fdamnakdeııLivaMal

.

.

; '.·.irsal' ;·.. ;kılmdığımı '~ dill·· Baf: D Kaymakamlıği'tiın . Mi~lit.. f -: .ttf~e ..

~/Fi 26 Kan~·iJ~vvel 92/ Baf ve Kukla ve Hırsofi kaza ve nahiyelerinin
evkufe hasılat daimesinden olarak iki yüz seksen sekiz
Liva Mal Sandığı'na gönderildiğine Dair Baf Kaymakamlığı Meclis.•i
mazbatasıdır.

1:47

2Q l<~llll-i 'EWJı. ~~/"BM'tzazastıfa ·~bi'' İtijob~~:kafy~lf

, ~a$fytqİ~tl!1U<fbulfınub1'1bS¥dire· ölıfuap yiit ltiyye . . . ·....

japaşt

;rllii ··3olali ·. ıfıyyesi·•.·tuzia:'Kaİ"ası'iıa···gönderildiif ;ibi (tis~:<t$'*1

<enfo ~_sın.anı olan
'··'jıetnili

. . . .· .• •. . •.• . .•, ·.

<

.· ,· . -

.

. . ·.·.

> . ·, . ··. . •.. -

bei ;kuruşun>tiva Ivtal ·sandiği;ha gönd--e

ğı mazbatasıdır.

. ·... -

tiltir Bfl(

·

7/23 ~antııı,...i,,}iL~el 92/ Cihadiyye A' şan olarak ikinci def' a gönderil~non

inhırk~mnım~aµna·;veha,:µmaijye,ücr~ttq~~~~kyııhy~~
l;t . ,> . ;-, . .
ak ji?~t;t.'t "bçş yüzkırk dokuz kuruşun bir kıt' a senedi ~nderildipıe dair
:µ~Meclis~iidaı'eJmt~~a,ta.sıdn;.
_, _
µıe?:~oıre.µıepicliyı;~inıevkufe ,v:e m~~li ,q~ach,ğ~ndı,nıcü,
icrası muhasebesi olrunayubmezkur mazbata vesair~
iJ.l(anun ..iSani 92-ve.~9~.numrolumezkure velebü
;t kaleınine verilmiştir... - .
,

-

.:/i•.,c.·

··.:_:-,.;:;,:~~~-:.::
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1'7·~1lfif

i:E:vyeJ.9'1} Muk:addimen.HasanKapudan sefm~giyle Si~fe

·;efb'iı:tbeş'yüz bi~ş· k.iyye hmtamn' miri fiyatıyla
i ve Halil Kapudan sefinesine tahmil edilen dokuz bin kile· h:uı~n
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-·

,,$. ~~:wriŞ~i, ~4{-peğitlll~rı,li.k,:Kaymakamlığı'nda·
d(l)ksan iki sen~i
ijyv~lzar.f)~a J;)e'avihasılatından olarak bin
~ll.i hu.çuk kUJ.;UŞun cl,,iv~ .l\/.tş,l ~~µdığı'nıı irsal olun.du.juna mttzekkir
·l· :M;e;ı;~ Me~lis,td.ı;u-~si·~z:b~~şıdır.

..

-

i S·Kanun-i Sani 92/ DeğirmenlikKaynıakamlığı'nda dbksan iki senesi
-i Evvel' zarfında emval-i metbu'a hasılatından olmak ~re yenui; yedi

':';"'i:::

-:-:::,,:.~-~---

, .•.. .,-·:_:·.,·:-.-.:7-'llt'•-,

80/4 Kanun-i Sani 92/ Meclis-i De'avi-i Kaza'da isti'mal omnmak üzere bit.
azbata ve bir "aded rüsum Koçan Tezkere'nin irsali istid'asına
Değirmenlik Kaymakamlığı tahriratıdır,
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Kamın-i Sani 92/ Doksan· iki senesi içün lüzumu olan 'Askeriye

g~ııd,y~i11;11~sjJ,faclesiq~ '.<ılajr llaf,
lı,ğı))iu.·iuhasİdµ-. · ·. · '· · ·
··
ıJlS~nı 92 :ta:cliı:ıü derkenarımız mucibince
"-"{ı\' ··1: '•/'"

·, .• ,, ı:_

,ı-.•.• 1

İ

•• '

-~,A-S~~11Y~.1P,~~""~~qı~:~~,a.en..

ııida iiıhrir mÜbbirlıgine. lıavaie oiumnuştur.

i 4 Kannn-i Sani 92/ Olunan taleb üzerine gönderilen bir cilt vesika

, Usmıuıa dair Tuzla ~~aka~ı.ğı'nın tahriı;atıdır.

ttl ıjıli$tağni olmalda fufz ôlW11tiuşti11< .

;_c';:;-"··

;.,··

,_.,-.,

.·'·•·.-",

/:•"

,

a·

-.- .. ,

-'. ,.

;

0

•{'.

__

·.,
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c,

,. . . ,

--~:}:'.:-:_:\ :_·:'_ ;/~·-·::.: /__ ·-:·-~, -·-_. _ ··.: ı.i . . _ .- -

,areıi

-,:·.

Jı~u4iiı't~~tıwz,~

ta.'yiil<·~ııfuirak ;işe .

kkir Mağusa Kaymakamlığı'nın sigasıdır,
;eğni
. cevab olunmak fu.fı. kılınmıştır, ·
.

.

'

,

.

.

.,:

.

. iı.:...
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36 Sol.Yaprak· ..··

16/Fi 12 Kanun-i Sani 92/ Girinye Kayınakamlığı'nın Seııt)lr-i Hal Eınin-i

~m~~i~~~~~~~;~t~~ t?~.. b~?'~di.~yew~t~~.'.~·.
A.gaye~yle M~rkez-ıl\ıl;al Sandıgı'nagon~erdd,igı m~
· '.Meclis· İdaresimazbatasıdir.
· · · ·
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·

Kanun-i-Saai 92/ Gönderilen iki kıt'a sandık 'ilmü haberlerin vüsuline

yud olacağına dair Mağusa Kaymakamlığı sigasıdır,
~~I;::cevab ()lı:tcf,lğmd~!lh~~ftiti.l~zPA ge,!fu.:',
~--'·. ·. c_:,

'· .·.:'_

..

-'', ·-:., :' ı. '.'. :·-_

. ~- ·-!··

.:,

; - _:. ,_,. ·:-::

I ~i ı.?·K··· :ınun-i Sani 92/ ·M.fJ~et.~t~°"kay~iyesi bil ifa •g~ıııder. ile. n ü.ç kıt'a
rm ~~ulif~ .!1\]Fafik kuyud olacagına dair Tuzla Kaym,~b~~:mn
•-:··-

,. --~:r".:;, . .....,;.~- .

.

27/6 Kannn-i Sani· 92/'"®oksan iki senesi 'şehri Kanun--i Evveİ
atının leffen gönderildiğine dair Leymosun Kaymakmnlığımn talırirandır.
ısa Efendi'ye.
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Mn"'i sam; 921: beğin\neruiktı~aym.akaınlığıtnda· ,d()ks~·;m,'s•t$ıt
1ıii(i}a,~*bmarrfah~ilca~ve mcetM.ntaıının·eeıv~U
0

\
amın-i Sani 92/ Altı bin otuz kuruş Tapu ve Emlak hasilatından ve

:-tahsilatından füva,,Mal:Sıandığlh1a,gönde:rildiğilı¢,
:Kaymakaınlı.ğt,M.eclis,İdate$i,,mazhattınlldır.~, -

Kann-i Sani ·92/ Jiarc--F.vesik~ya:1nahs1.Js ,hsiw ıti~ıtliılf¢~,.,~•,wıı~II~'}
medairBafKaym:akan\Ihğ:t:~iahmatıdır.
·hıfz 9lunmnştur.
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Ill

. ~~nıın~f . Sani . 92l . Le~qsun , ~tı~~p:ılığı'~ı~

; ve Bedel•.i 'Askeriyesi'nden

. . ~~S,~~ \)~ , ~~:}!cl,
ôlarakon·yeın· bin yeti yiti'ııilfınış clôrt

paranın Liva Mal Sandığı'na gönderildiğine dair Kaym:tıkamlık.:.ı
i İdare Mazbatasıdır ..

, Kamın-i Sani 92/ Leymosun Kaymakamlığı'mn iş b, doksan ilci senesi
· · zarfında bin otuz üç·kıımş beş paratiisilliitlt---ı miiel:rtikamı ·
··
,atı&ğı~nas .gönderildiğim·mttzekkir · Kaymalmmhk-4 'Mezkuir'·Me~1is-i
:dr.t~; -. ·, -.~.,i,;'i:·:/~,,.;:;":i:~;~;-,r/.~:\)~J.:.<:~·;:.-_:_:.;:~l~.,;i,~tz·t

•'-~'..-~&~t;:i;.;_-. ;..,;~:;.~:q/_, \}~

.

y
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.üııllll-İ Simi 92/ Leymosun Kaymakamlığı 'nm dolsan
ve 'Askeriyesi'nden olarak yirmi dört bin dokuz

ğtna
• •."'

'•

j

·\,

göıiderilçliğin~.dair"Kaymakaınllk~ı ':Metlfut' 'Meclis-i tdate
.

'•,

.

'·,
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37 Sol Yaprak

Kanun-i Sani 92/ Leyınosun .Rüsumat Mfü;\ürü'nüı;ı D~ife .. i ida
ve Kuralar'a doksan ikfsenesfue nıahsitt1en1t11hi1f ... , , . .
;ımz~fbltama-reside,olduğundantanzlıiı ~i~,:
ıd~fildiğine dair
· ··
! Mezkure'nin tahriratıdır,
~ı\~zkunın tasrifi içün Meclis-i İdareye verilmiştir.
ı

156

· -" ' C'
' fi")/ r' .ı::t~ -1'.,Tnk~ - - '' - ' · -A - 1;.
LI. .,.,;Al,k
·'' ·-• U·n
"'an~ı-,,:,am·,7,4,
,.ı;ell\.e'r"'~yesı.mn"'-Oıl.\.Sf;ılli !Ir'
.ını seınflil
mffl!1>tZU!UtiFıncı
?nıu:nxşeibri Kanun-i·.Sam'niı1,:onıdöknzuııcu g,ü.ntt wflıt,eyledifi
Değirmenlik Kaymakambğı'nın inhasıdır.

\iam,9a.:tarihlü d;erken•:tz,mucibincekefil:i

-

icab.ve - iktizasınm ifası .içün Meclis-i İdareye

Kanun-i Sani 92/ Tuzla Kaymakamlığı'nın doksan iki senesi ı.ehri
zarfindavuku'bulan altı bin üç yüz yetmiş yedi kuru~
}ki kuruş on pm-ası_ metall~k. ve küsuru, ~,hi ~~~,:~~,!.Jltt~t
dairKaynıalqımlik-ıM~zlruı'.\µri"·
,-· -. . - . ·
· - - .-. _ -·•- - - - ·- ·. .- ' .. '
:erekesidfr: ' ' - ,_
- .
.~

,,,,.,,,
-K·
- ·- cı - • 92/ ' -. rn.~••.
- . . 1•• - - :'I~" ,_'.0.\)1.a,;ı -- d- - ()M;lllift
ır•. -.;,l- ·;Ulif
i!ı~:, · ;i,WJıivsıl
"'"'""·"' ~
\&;;j-' ' a'ilUll-1 -' ~am
.l UL la ·K·
-, 3yIDtıı<ı.atniCLgi-

., ...•~a~~~Mlmm~~Pl@!At~~kiI~M.X2!<,!~~sı'nd9ll,Olaı:aj{
,kuruş ------- ---------- on bir bin yedi yüz altmış kuımşu kayme
derildiğine dair Kaymakamlık-ı Mezkurun
müşterekesidir,

15'7

-ıh..;;;

Ş~t!Ui•:ı._

;}.Kanim-i Evvel' 9iı' Ôirirıye· Kaymakam'.Iıg~;nda müsWbzem 'Asw~-i

doksan· iki senesi şehri 'Ieşrin-i Sani ma'aş ve te'yidat baha.lafının

·"

., ..• _"-

-··

,i 2,.Kanını-i,Sani 92/ Mağusa Kaymakamlığı'mn doksmt ve doksan bir
· (şµben: ,taw;im ,olunan Mal Muhasebelerinin göıiderildiğme dair
·-ı:ie"J~ı;~'Ull
~,,,.,,,..,. - tallrirş.tıdıt.,.
...,, , .
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2? Kanun-i S~ 92/ Doksan bir senesi ~'şar mültezimle~
ma'lumul
beher kıyyesi altmış beş para olmak üzere Varoşlu Mwaki
ğına dair Mağusa Kaymakamlığı'nın tahrirandır.

i Sani 92 tarihlü derkenarımız
i kıt' a mezad pusulası i:am:iriı kılın.uhbirisi

...s:k,.~:nwı-i Sani.92/ Hediye']

'Askeriye olarak Leym,sun'dan beş ve
. gönderilen ÜÇ tane hırkanın beher tane başına miri akye$i-obırak
kuruş isabet etmiş olacağına nazarandan yüz elli mi buçuk. ~i~'.,
dan ve iki yüz altmış yedi kuruşun
·
Komisyonu tarafından tesviyesi lazım geld~
tilt~.
lığı'mn tahriratıdır.
·
yan kılınmış olduğundan
K.a~~bğf.ylıtJ.~~Qşş,
..•......
onlan'na keyfiyet-i beyan olunmak
tahrirata verilmiştir.

159

Kamın-i Sani 92/ Mağusa Mal Müdürlüğü'nden mıijıfasıl Ahtned
•
üddet-tt,ıuaı;esı
• •;ı
•
ut. - :ı.. • •
·t }
~1, ~,..,,•
1 - Ulllılll~,:w,p,u;ase~~sı,_nvay~--:(;l;tll:'lar~..
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38 Sol Yaprak

."·"r·

·a

t .· -:'~~

-.. Kanün-i Ev{i~i

·rJ2/ Girinye Kaymakamlığı'nm ber -n:iucib-i tahrir-i
kayasını ma'e müşa'ar Vuku'at Kıt'abeti'nden tanzim kd~an

. _ ~liAJeffeı:Jı g9Ad~ldiğ~llstd~,l)ayqı,~~lık~~
~~~,~

.

1ıtarihluderk~~anmızmucibiııce.
,,,_;.

.

.

'

\'-::, :,,: ~,.:
~-

:. :;·

--~ ·,

.. :: ~:.:·-;· ,·,; ".' .... :

. .

.

------- - . - --- .

·-

,;uhhn:bg1-JJ:e :v~rılnıtştn:~ ..
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26 'f~şrlıı-f

pata

'sam ·:921 · aJr iazası;~da

ma1l~-ur ·es~i ddkiız
i.zite.tl4l<_xpldW11~şqığMJ?lıµ:* ·
·
.
;fitil<i,~:~ş.'yiU1)f~aralıasılatdan
üç bin altı yüz 4*n iki km'uş
P~iş'ı;'t~y~ı;i~'."t.· mulitelife ile Merkez-i Liva M&l SandJıjı'na
ve'kusur'beş yüz
.,
kuruş otuz dört parası dahi iki kıt'a senedle memurl~a veıildiline
Meclis İdaresi'nin mazbataşıdır .
.erkenanmız mucibince icab-ı
Defter-i Hakani memuriyetine

17-·
V
"
'·. E.·.
.
'
"1~ .
·-·N.
·~ DC. •l.ııı:,ltlltlıfiı'.~lffllıaalli
• .;t..
-.;ı...l'l,;.anun...
ı c vve·ı 92·/ L·_ · eym.os~,
J.~ynı~amı
.· .;ıtı?Jl.nıı;,!le1'itııııt.
'tyet'ıne1w;:;
· A.-ğ'.lfl.vUAU,.,
· ¥~,1,. 'b--1 · · · , . '
wan~ aımm:et.ııçun
cf.• •

••

erihnesi-hakkınd~tahriratıdır..
hı derkenarımızla icab-ı

.b cevab yazılmak üzere tahrirata verilmiştir.

161

Iii'

Kaıitııı--i.l;!:vver921 Hhlit:[{apu¢aıi.s~:firi.~sine şa;tr ~il ehneku~ere
.d,erıleüIMecıfalii(lare ( · ' ·
· · ·. ·
•.
·
.
:i):fi~yfu'A.ğıiya mdruktaf harcirahverilmek fazını geleceğibm iıiizaın

.~,-..:,: -,,.,
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.· t<aı:ııtn:i saiii· 92(Baf'.İ{tt)'pla~aıiilığı'riJUdoksau·na şgnesı'l.ın~~f'.

\i 't\fazi;flVlniye ve ~t~~vt{~ıi1f~~i
]?iaime .
1fiir
.bin 'dört yüz 'y~Ütiiş
'lrortiŞofuz para Liva

. . •. .
.
Mal Sı;mhjı'na

127 Kanun-i Sani 92/ Baf Kaymakamlığı Arazi-i Tedkik yoklamasından
bin on kuruşdan dokuz yüz
,ş kuruş yirmi parası memuriyet 'aidatına verilmiş ve altmış dört kuruş
dahi nakden gönderilmiş olduğuna .dair. Kaza-i Mezkur Meclis İdaresi'nin
dır.

163

senedi tasdik kıl~dıktan
,~µhasebe kaleminde hıfz edilmiştir.
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'

i 3 Şubat 92/ Sigortalı olmak üzere Hazine-i Hassa Ne~ıı1ret-i Celilıesi'ne
doksan beş bin .
hakkında olan · tabriratın sigorta bedeli ve meblağ-ı mezkuruıı vapur

4/Fi 2 Şubat/ Sigortalı olmak üzere Hazine-i Hassa Neııııret-i Celilesi'ne
en yüz altmış beş bin
un hakkında olan tahriratın sigorta bedeli ve meblağ-ı mezburun vapur.
sigorta
biRyüz, yinni altı kııruşa.:haliğ olduğunu Müzekkir
,'nin mazbatasıdır.
üsha pilet dahi gönderilmiştir;
e hesabiyle verilmiştir.

165

l3 Şubat·92/ Leym:osunKaymakamlığı'mn emaneten idare olunan doksan

Duhan A'şarı'nın defterileffen
diğine dair Kaymakamlık-ıMezkıır'un tahriratıdır.
ü derkenarımız mucibince
i'id~e~de karal1>et't>lutıdukta:ır
'€1Zibnak'ü.Zetetalli:iratitverilmiştir..

·

i

36/27 Kanun-i Sani 92/ Baf Kaymakamlığı'nın doksan iki senesi Kanun-i
etveli kaffe~i tefe:ttı+~~yleberaber gönderildiğine
!Ç,ftza:i. M~zkur'un,talıriratıdır. .
·
· J~feıidı'ye,.

s:.i.De' avi Hasılat .
. ,:ri dahi beraberce
:q.erilıµiştir.

1'66

Şubat 92/ Doksan üç senesi Sayd-ı Mahi rüsumuhıın icra olunan

· iki bin elli kuruş bedel
Kasabalı Oraimi kefaletiyle Yorgi Hacı Mitko 'uhdıesinde-c:~eın,i:ir
ziyadeye talibi bulunmadığından yeniden bedel-i ııtııezkur ile male'
· Mağusa

~£,~!~:···

'Şhbat 92/ Doksan·üç senesi kantar ve Kil~ ve hayvan ı1$llihu Ôi1 tief'biii
ile Var,oşl1:1 . .
.. . .
, .
.. .
. . . .·
.
. .rğaki···· ·uterlnden karatiaşdıği ve "bundan ziyadesitıe talib-i uhra
a
a Kaymakamlığı'nm Meclis İdaresi'nin mazbatasıdır.
olu derkenarımız mucibince icab-ı
,olunub Meclis-i İdare'ye verilmiştir.

;,;,_:, ..~~.·

·~.~w,..,.
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u

ifadesine dair Mağusa Kaymakaltlllıığı'mn

kuruş otuz beş para beşlik ve metallıkj ve dört bin
kırk üç kuruş kayme olarak Tapu Katib'i .Halil Efendi ma'rifetiyle
.e
$~

I<Atymakanılığı ,Mecli~ l4aresfüun-ınazbataşıdır. : -

168

\

·,Şubat 92/ D9ksan iki senesi' Kiiiıftn-1 Ew~ı.:i zarlliida fukii,bul~ Ta~u
'raiıne ve ~ıfevküfe .

'~:ti.ıtı>ôfıf;eafyüi otuz yedikiituş

. _

ve

.

beşlik iıtıiik ve klyın~ ôliıırtık
;i Halil Efendi ma'rifetiyle gönderildiğine dair Mağusaı Kaynt~lığı
si'nin

15 Şubat 92/ Doksan iki senesi içinde vuku'bulan Tapu ve Emlak-i Daime
e hasılatından
dört yüz yetmiş dört kuruş beşlik ve metallık ve kayme ohBak üzere
atibi Halil Efendi ma'rifetiyle gönderildiğine dair Mağuü Kaymakamlığı
si'nin
ıdır,
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-

6 Şubat 92/ Leymosun Kaymakamlığı'mn doksan iki senesi A'şar
k:.bin,1'uzhlKayıp$a®ığı
ı,e11e~i pıezlcQfç.Harqb ,bedditıden

'nm

,,r~)~çe)µ)~~~~. ])tıı~~ rümfesi 'httii ···dö~· bin uç'· yut; ıeksen'k~ş .
.

•.··· setse
· · ·-· ·'
.. l! • ·"•'' , ; •'·
'.· ..
'$antlıgı'na' · ğfütd~ril'diğiJ\e·'dair' Tuzla
,-~L

·:r.~L'.->"'

·.c--

··

',---;···,,··-··-·----

·1._~._ .. (/-~

-

Kaymakamlığı tahrirat

-

i 9Şubat 92/ Girinye Kaymakamlığı'nm doksan iki senesi Knun--i Sani
'-h:eferru'atıyla beraber gönderuüijine··

kam.lik:.;ı:Mezkut'uri
lami:ratıt'iln\'
·:
' ..• ·>"
"•""·.
'
. ,..·'·"·- •.• ' ' ·ci~iin
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.~it: '.qµjny~

t~~J;ltn;ı-:t Sani :
:J(ıtYm,aj{apl;l!~i~lJ.\
,4o~ft~,: ~ijrcsım!~ii~,
·e olunan Harir ~Öşrü'nün hasılat ve mesarifatını
. .
.
M~<J-UiM~clisJdm-~~i~~ n:ıa~atasıdır.

-; l~rm~~~Fettıi,in\~ibijlC~-yl~
aymakamlığı'na i'ade olunmak üzere
verilmiştir.
. senedi melkufkıt'asıdır.

.:

l/22 Kanün-i Evvel 92/ Leymosun Kaymakamlığı'nındeksan iki senesinde
ıa1l 0aııavarDefteri leffeıı'gönderildiği
:aml~'me~~iı:atıdiı\··
,lu:de'rkenarımızmucibince icaba
.t>lunub Meelis-i İdare'ye verilmiştir.
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16 :ı<,~11un-¥i -]:::yyell Ge;tJJiko~~ğ~'ll<la~Halil.. lÇı:l/PUP~· s~fin~sill~ ~il

J;.,şekiz kilesiv,. keza . .· ...·
.C.
'
•d
-1!1,.
.:ı,1.~una. .:v;e ·. te.ı.:errt1::;tııt:-!·.
.sru.rey,e...
aır• . ··D
, .~.gı:rn:ıe.ııµ~\

,.·.·,O.-
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,

.. •·••·,,.'.'•-·

•-.,.-e·

.,- ...

,·

-·

w

w•

ı,

·

·

V .· . nlr ...,.)
.ıt">;),~~,,~ııı
nın
w

'

)

emanetdtı idare olunan

aMeclis,..iJdar~iLi~a':»mmmi.
'.
numrolu derkeiiarımız mucibince tekrar müzayede-i
Un: Tuzla Kaymakamlığına cevab yazılmak üzere
ta verilmiştir.
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•

· Kanun-i Evvel 92/ Geçen dok~an bir senesi A'şar niıİından olarak
,ll)11~¥CUtbulµmın ğör,t,)'Ü~ otuz . . . .
·.·.
. , < .·
~ijffi}cja: ~ltÜi~g. ·'11~ijy~esfude yedi akçesi olmak ü*b beher
¥w~aJµçc~~~jı.\(~fQ§~lµ'.~Dtrajd
te~el'fUr.~ft~~i,j~''•
· zkuftü:iMazbatasidır. · · · · ····
· · ·.
····· ·
·..
:
'~~lis~i İdare-i Liva'nın kararı
ılu derkenanmız mucibince mezkur
imi hakkında cevab yazılmak:
a verilmiştir.

.:,™1,<İ~~ı:~~e

/9Şubat 92/ Girinye Kaymakamlığı'nm doksan iki sııınesi
Arazi ve Emlak-i Daime ·
"'' ·
dan dört yüz otuz dört kuruş on para Liva Mal Sandığı'na gönderilti~e
ymakamlık-ı Mezkur'un mazbatasıdır.
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;Ş:llıbat ::921. 6-mnye .KaYJ!llakambğı'ınn.: doksan iki..... -~-~"K~i
;tıı'lıulanitabsilat4a11
on_.•
.
.
~ ı..' ı.,
. , Ma,l ~anuıguaa
.c, . ..l._M ' . •gon
••• d
·di-.
.. J,,. """"';;ıt,,,...-,t .• ı~,
Ştıwı:r 1\IUfUŞ.' .L.ıva.
@Il·
gUJ;e. da\liliJ!\\,-1\}'iıiı.•~-~;i-l
:asıd.1:ır:._•·

1'i21 Şubat . 921·. Değirmenlik K.axmakamlığı'nm ,ttoksaıııi { ili se1illeıt·· şebıii
ni zarfında Tapu ve Emlak
· beş bin yüz seksen dört kuruş yirmi beş para Liva Mal Sandığı'na
se
,za-i;M-ezkurMeclis İdaresi'mnmazbatasıdır.
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Şüb~t 921 I,,eym,os:un Kaymaka,ınlığı'nm q9k~~ üç ~e:nesi ~a1,1tar ve kile
. ·. lllllatııın:i iifahıitlıfotiFtalibi ,, ' -·
, · ·. . · · ··
, ' · - , :ı.
iğiııi ye nıezad kç\y,nesi leffen i'ade kılındığını Mkekkir Mahalli · ·
njti mai15ahisidır:

,

-

' iferk~11arımız nttıcibince

e'kıinrliak uiere ' ;',

''
sf SerMttnadi A:funed'.Aga'ya
.uğmıdıfu'dığerleriyle
ek üzere iş bu mazbata
e'ye verilmiştir.

.üseyin Efendilizednde
tkw::uşa tekerrür etmiş olduğuna dair Kaza-i Mezkur Meclis İdaresi'nin
esidir.
,t:olu:derkenarımızmucibin~ · .,

ez'.kımın huraca:inüzayedesi
üzeremezad kaymesi Afımed.Ağa'ytt
,kluğl:lndandiğerleriyle,.birleştirilmek· ·
:Meclis-,iİdare'ye. verilmiştir.
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.,

·esiıide; tek~
i

~

'

eyJediğllie\tait Mahalli Meclis İdaresi'nin mazbata
1 . ·,

ılu derkenarımız mucibince
.. müzayede olunmak üzere
esi Ahmed Ağa'ya verilmiş
ğerleriyle birleştirilmek üzere

c~: ŞµpatQ2/ Leyµı,q~l.W,· ı<:,y:ııı~ğ~~~ -~~k~an üç senesi Sayd~ı Mahi
w~~liı:ıy~µ,,ljp ZW:tıJı, ~~ediğini ·
alli Meclis İdaresi'nin mazbata-i cevabiyesidir.
rohı derkenarımız mucibince rüsüm-u mezkure buraca
ede olunmak üzere mezad kaymesi ser münadiye verilmiş dlduğu
· sene dahi Tuzla Kaymakamhğı'na gönderilmek üzere iş btı.
ata tahrirata verilmiştir.
·.,,. .•:r;
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ühaberi
Mecelleye muvafık olduğuna dair Mahalli Kaymakamhğı'am
92 numrolu derkenarımız mucibince
mahsusunda hıfz edilmiştir.
{<': ,.
.

•.f

':,;:_;'lk. =

.

tahrira,tıdır:

,

iki senesi şehri Kanun-i Sani'nin yirmi dokuzuncu ~ünde merkez
:I erine
:etle işe ,mii9a,Ştyret,eyfoı4ikl~lı1.~,q~µ:_ij?!.,I<~~~ııt(~ t~i!ıt,,d~J'tit:~.
hı Fi 16• Şubat 92 tarihlü derkenanmız
·
··
.~~ 11tıı.,~el@.""i m~ş~sa~,i[t\ lql~ı,ş,.Plflt!ğı,ııa4~
·rs 111ah~us1m4~ ~.aji:tı\nıiştir~ .

177

.

;·Şubat 92/ Defter-i Hakan-i Nezaret-i 'Aliyesi'ne gönderilen yın; on üç
şluk_
. ·çe nezaret--i inüşar--ulileylffllimtamiratına leffen göndtıı;ildiğigibi
yesi ··dahi iş ;butahrirata vei"en irsal kılındığım ve sig<Ma
· ktlımş ınasra:f.vuku!btil~uğtmufüı.vi'fudaKaymakamlığı'nın
/

J derkenarımız mucibince nüsha.. i sani
sened makamında Mal Sandığı'nda
Sandık Emin'i 'Ali Bey'e v~rilıniştir.

5'719 Şupat 92! Mağusa' da ôlaıibapisharieinin mesarifi kangı bı~liğde-ıt;.tedidk
t

dair K.aza-i MezkurMeclis·ifdaresmin mazbatasıdır.

:Fi 28 Mart 93 tarihlü derkenarımız
;~ince· cevab;y~zdmak ·uzer~ iabiihıta verilmiştir.
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~~if 92/· teyttiosun 'ı,lıiıAriı 'ila -tığramalda·- olan oohiiye 'viptilal'ili~
. iıidf';\;

~ç('y~rilnı;e~i··"•~·~\·\;;·: - ,., ·

~- r;,t,·

·tazı¢: gel~c~ği~-- istizanıria dm ft&~-i M~zteuf
•

::··

~r:,·,_ _.,·:-.,·.·.-~·-,::,:·,,;.

·

Fits şilbat:92 tarlhlit detk~tıarımız··.-. tübiınuıat-,l'i\skeriyeve sairenin sevki içün

lyfu'.aıdılııhği;riakalaıı sifayiiU]ıfütihyuna on bir bin

' :a;r~si Jll.u.uc.ıw.:sıuu
_ .r<>Jµ ve 16 Şubat 92 tarihlü derkenarımız
.. ee Rüsümu Mezkur'un bir kıt'a mezad kaymesi Dellal
ed Ağa'ya verilmiş olmakla diğerleriyle birleştirilmek
.Meclis-iİdare'ye
verilmiştir.
--~_-.'·.i_<.:
'·/.
:·~--.
,~:··,:-~
i:.·,·0'.'
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.ul:>a~ ~~/ qir.inıe ~ayıı:ıa~~lığı)ıll\

:kuruşla

>

<

_

' \

'

·

·

,cto~sııın , üç
· · ·

' · •

·

_ ·

seııeşJ. ,Sti!,Y-4:~ M~Jp
,..

'

'

•

~*ett :1:~~t ~f~IWf1~. .1~~e~·: ~(ı~ğiğ~~<r

1.
i
~it _ .~~a--i Mezkur
mn,~eclıs,,Idarçsı'm11µıazb4tasıdir.'.··- _ ._ . _ _
_ _-_ _
·
:derk~mır~1111z·wtıcfüfub¢'rli~¥1:u·_ın,ezkuteburaca $t~ede
!fl~re'nie.iad''k:a~eii'Set,Müıi~~i
Ahmed Ağa'ya :v~~ •.·ş-GlduğıırıaJş
r ,:·, ı " .. ·: - '. - -: -. ·-: ,_,., - . ./ \. ;_: ~-,- . ·-", ; -~ ı .:
··-r

,_;·I'

- --._ ~-

- . -

.

.

ahi Meclis-i İdare'ye havale olunmuştur.

'443/1 Şubat 92/ Hırsofi Müdiri Sadık. Ağa'nın Emval-i Miriyye veHubl;k--u_..
,
.
.
'ye bir .güne .zimmeti
., .•
. .· ,

adığını müzekkir BafKaymakamlığı':nın Meclis İdaresi'nin inazbataıı.:ı•.
numrolu derkenarımız mucibince Ağayı muma ileyhe bemt
acağından Meclis-i İdare'ye havale olunmuştur.
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l..·· . fi"ı/ ·o· . ··k· ' . ·iki· • •.. • . .
.., A 'I- . . :~ : .,.ı ··'" 1,
1~ •u;~,,;4,;. ·1· b ·;,1(.,..t,...
1•• ,.4 :
vUuat
y.£. .... : o san ..··.. ,senesı<n. şar:ı;,nıaıan,oıru?-3:K'+ıı,.;~yff'ıııtı& :~Jl&~t.ınıaa
· nan aııpa , ·
, bir miktar nümtmelik ··olmak fizere\p.osta,~antasınııı,:vt~Iııt
.e-,dair~MağusaKaymakamlığı 'nm tahriraııdır.
. 1·6 . 'lu:uat
<;t.,;i.., . 92· j/ .;&'kl..
.1;.c • . . •.. - •. . ._ ; •••.. ,.
,ve·i:
· . · .,aıı:ıu:ıı- lilerAenarınıız
· · ·,, • .• .
. ee A'şar Müdiriyetine havale kılınmıştır.
.· ~

,\I. :

I
Ill
j,;

I
Ii
l!1

r
Jli,_

ı,
ı'

ıı·
I,

Ô/9 ş'u1fafJ2:f.i.~la. Kazası'nın doks~ iki senesi emaneten idare olunan
ı'öşriyesi
~"b.
ıeden tah~iJat
deAetjni~µ:.ş~J;,pl~~sı:qa .¢l~irJ)-~ı;~
7i l\4~~)m.
. ...
<>:clır.
'-", .
'·.::<::.~ :(;.'\:.·
_;>'·'·.';·,

••c;~.-,

\"".",\\,,',PC",,;-<::._··,•',,·:._·:,

tarm

•',

'.>;'."

.İ 92
ve 856 nunırolµ derkenarımızla .- -.• -.- ·.- .·. .
·ı,~yaıi olµı}~aj( .A'şar !\,Jijdfu:liği'ni1lavale olurunuştur.

;/\,_;. ~, . : : ~' • ' ' .. '•., .:

:: '. _· ~ :

'·,_ ' 'i

. :_ '-,; • :" .,. ·-. :_.
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)•

:_ _,',,:::-,;,;'.·:.:,:-

;_•.

;},:.~

c'·:rsarii '92lB~'zı füev-add-i 'futihimm~nilitahldtciıt~;Wftn Mı.ıliasfb~ci
ey Efendi ile
yiz mümeyyizlerinden Sokofli Ağa'nın keşt ve güzar eyledikleri
~~-

I

a dair Mağusa Kazası Meclis İdaresi'nin mazbatasıtht.

i 12 Kanun-i Sani 92/ Mal-ı Hal A'şar hasılatı hakkında bir takım
· beyanı ve anbar
ne yol verilmesi caiz olmayacağı esbabını müşe' ar MağusfiiKazası
İdaresi'nin mazbatasıdır.
ulu Fi· 1 Şubat 92 tarihlü Meclis-i İdare'nin
me'si mucibince 15 Şubat 92 tarihinde mahalline tahrirat
ş ve Muhasebe-i Liva'ea dahi mu'amelesi icra kıhnub
mahsusunda hıfz edilmiştir.
buğdayı olarak bin kile on iki bin
adar oldıığumazbata-imezknrede muharrerdir.
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: parası dahi üç kıt'a senedle Mahalli Memurları'na veı

--i Mezkur Meclis İdaresi'nin mazbatasıdır,
,lu 16 Şubat 92 tarihlü
inıuoibince icabı mzamitsibeyan
'c,i.Hakan'i Memurluğu'ıia havale

Şubat · 92/ On dört bin yüz kıyye ketanın talib zuhur etmediğine dair
sı
daresi'nin mezbatasıdır.
:oluve Fi ı 6 Şubat 92 tarililü derkenarunız
1e:Tuzla.:Kaymakambğı'-na tahrirat yazılmak üzere
verilmiştir.
· ~·'1'i":>-:
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d

i

Kanun-i Evvel 92/ Leyınosun Kayınakamhğı'nın
~u:sumuna:'talib·ZUhu:ıt.emıediğbie \'
Mezkı'ı.ııı,Me:clis. İdaresi 'nin mazbatasıdır,
tı Fi :l~cŞubat92,tarihlftderkenarımız

~oksan_

keyfiy,etlı'.ı,t~ekkürüzınunmda.Meclis-i İdar~yehavai¢ olunttu.,ıştıtr.

·9/g).

;c<.~un-i Sani ~'J:I J;)oksjııi iki senesi ,Ağn~ Te'idadında Menağrul
;yiVeiedi Adaıno'nuıi .
' . .
.
seksen sekiz 'aded iken sehven yüz seksen sekiz 'aded yazıldığına dair
Kazası Meclis İdaresi'nin mazbatasıdır.
eluve Fi 16 Şubat 92 tarihlü
, ·- ·,,. ·,,,,,.,... ,
rımız mucibince icaba icra olunarak Leymosun
•nakamhğı'na tahrirat testiri içün tahrirata verilmiştir.

185

,ı;

/31 Kanun-i Sani 92/ Hacı Rıfat Efendi'nin satılan hınınsundan yüzde kaç
ye Nerllmesine' ·
'
.
.
Kaymakamlığı 'nm inhasıdır,
ıoh:ı. v:,rctti'Şübat 92 tarihlü,
nz mucibince· 'fuila·Ka,-amlıği'na tabıiiat
ıiçün tahrirata verilmiştir.

319 Teşrin-i Sani 92/ Değirmenlik Kaymakamlığı Hapishanesi'nın bütçede
ar-ı mezuniyet
·
olmadığından bahisle istizan mezuniyet-i havi Kaza-i Mezkur'un tahriratıdır.
nmrohı ve 16 Şubat 92 tarihlü derkenarımız
ibinee tertibat-ı mezkureye daha üç yüz kuruş
kılındığından bahisle cevab yazılmak üzere tahrirata
imiştir.

186

cJ Şubat 92/ Girinye Esbak Sandık Emini Mustafa Efd.ıtdi'nin zinmıeti
' - dti>la.yx,bm,üç ·yüz·
lir1l eyledi.ğµıe ve muhasebesi bil-ru'ye daha zimmeti 9ıkar ise tediye.
,ere-. :bu ,emibı:f;göı:Kle:rildiğine,·dmı,'- Kaza,..i Mezkur K,~ab:tl'iliğı'mn

a;ı-fe11~-h~ld;':f~f;üd~l;~ş0Ôldiiğıuıd!u
,~~ni'meloliwiiisiiıa dair Tobcu Binbaşı'sı 'Atabey'in uıüzekkiresidir.
'Olu ve Fi 16 Şubat92 tarihlü derkenarımız
ce icaba derkenar olunarak Tabur Ağalığı'na
.olU,lllllqştur.·

187

:>Şubat 92/ Tuzla 'Kaymttlrnmlığı'nın ~~ksan iki senesfKanun-i

]~:9ı~~T,pu.. - - .

- "

_-

.. -_

. -. .

. ±- . -

·s;Q

..

Daime hasılatından ğayr ez 'aidat yüz dört kuruş on pat
· ; -v;~.,ol -qa.b,,,d.~ [(l;~U-.,.~9et~',ıı4en.))a olunan , ört kıfa zeyli·
1

;~~ :a,~~i~m~ş~,pµ~~~l ve altı parça 'ilmübaberlerin it-1. olwıdujuntt
aza-i Mezkur'un inhasıdır.

'•~-~<

~

188

bat 92/ Ayamarine karyeli Eleni tarafından olunan istid'ada doksan
ükerrer te'idad olunduğuna dair Kaza-i Mezkur Meclis İdaresi'nin

7/l9. Kamm-i Sani 92/ Tuzla Kazası'nın doksan iki stııesine mahsubeır
ukve paklamn
arıyla son müzayedesine dair Kaza-i Mezkur'unmazbatasıdır,

189

.I

':Teşrin..:.f Evvel 92/ Tuzla Kazası'nın doksan iki sen~ A'ş.arı'ndan

.
kiz.·.·.•
ıy,,se
.ı,hanıbım.: ,,müı::ayedfi;si ,icra·. oluııı.muş,. ve ... ki:eı'S~ .:~~~-,,·
~.Mezad,.,,~aynıi?si,.• leffen

i'ade

olunduğuna

d~ir

•'bet

Le~osun

'nm.
· ,mazbatasıdır~
,¥~ 23.Şubıtt~2ctarihlü
ız mucibince muhasebe kaleminde hıfz

{4ll7 Şubat 92lMağıısa K.aY!);lal,<ambğı'nın dQksan iki sıenesi ~anet~ıı.id~~
'şar·Mali'tıdaıı
·• · , ·. ···,,,, .•. ,.,·,.·····
··, ·,.
., ..... , .. ,,,,.,,, .... ıc:·
,t1caİlLB¢zirg{Ul'a, satılan bıırçağınesnı~ <,>\~.~!
,~ş: 'ıJva,'. ·~t· Sandı.ğı'na göndetildi'ğitii ve'

.:duğı;ıııa dair Ka,ym~kaınliğı"nın mazbatasıdır,
-.. __".'

C/il.

·::. ,_

,.-·,.·:'. :·/ ..

-

s
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ıuflliiiz~aıT!l.

,92h İhtiyacat,ı ahali Jç,On Atftıa :Ve: Tota ,:vüay$.tl•¢t~n

ye tevzi'

.
dm.ı.lıabz veşm'fıuda vuk1;(bııl~11,(.uı,bit l\limııhizme~~ll
ebli Mustafa Efendi'nin arzuhali bu fü~b da istinsah edil• nuııbat~

l~fl',ııg~jerildiğinedair Tuzlal<aym..a~am:lıığıtnm:~dlı~:ır.1 ·. . •
)1.u ye 23 Şubıııt ~2 ~mlü

•ı..·
!1 ı,.;_.
.
.
ıız ınueı!lalmce,.romna:ııey~,ılllennııııyeµne

asebece ma'Iumat olmadığından

ı}11· Şubat 92/ Ma'aş memuriyetden ma'eda mas~rif-i mahalliyeye sarfı

~aynıenµı
.
·
1;1,piyles~paiz~lu,~ Ql~a;y;~c~llllll istizanına dair Mağula
hğı'ımı :t•iratıdır.
olu 23 Şubat 92 tarihlü derkenarımız
snce tahrirata verilmiştir.

191

l\t:=.:::::::

·~:.Y.~}ıiitiiın~~~isı:~~~\t,t,1,~ını~ı~srii \~~~~~pa

~1'1,~l~aj!l, ~s,iz~m~, d.~ıiıJ1<ty.wpsun Kaymakamlığı'mn inhasıdır.
. f[23. ,Şµ1?,2ı1: 9ıladb(ii ®fl<ellarµpıt . . .

~~ya~' y;iiıt,~~k ~~ieJimji~ta verilmiştir.

-. J ;_ -~ _;.' )"": :_.'., •. ., ''.-;'. , ~

0:;:

:

;. -~ _·:

i., ,_., ·::

C

·'--'

~5'

/

:

.i .,. _( -·

•

15 ,Şub~;r.~_2k,san· bir senesi emaneten idare ol'1an A' şfllırı 'ndan

tu Petrahuna'ya ·
ilen şa'ir ve 'aletin esmanıadan ez gayr teslim misur kal• sekiz bin
kıı:l<·.. :J?µçuk . l<~şID?,; n:ı~1'~4.ru;ı .t~il ~~; .itwıtı·. :Kiym.~l~,ı;;
.
'
lf,, ve

;,w.~~lai:i :m~z~~w.;tlts~~Qş~}4,l,,~ifflJe, t!iil~~ç~ıffi~, dair yazdığı

~~ril<li~,dair.Baf Kaymakamlığı'mu inha.s:tdır.
olu Fi 6 Mart 93 tarihlü derkenarımız
ce Zabıta'ya havale olunmuştur.

192

U,¥~ yi~ijJ.Q Şubat 92 tarilıİü

. . ·;mµci~~p~.Ş,l~ışP~iR~H~¥~ ç\Mş,,
~\1ıtl,dıµ~~!1:li~hiş~''·'' . içtintahri!_~tttve,;iJm.iş~if·
· .•· ·

19 Kanun-i - Sani 92/ Doksan iki senesine·mahsuben ihalesi icra olunan
Esrar
ün iki kıt' a defteri leffen irsal kılındığına dair Değirmenlik
lığı'nın inhasıdır,
encli'ye veı:l.hniştir.

193

Şubat 92/Baf Kaymakamlığı'nın doksan bir senesi emaneten idare
hasılatından
osunlu Abostol Petro'ya satılmış olan şa'ir esmaamdan olarak
yedi yüz elli kuruş kayme olduğundan Zabtiyye Hacı Hastm On.haşı'ya

rtiva Mal Sandığı'na gönderildiğine dair Leymosun Kiymakamlığı'mn

: t,;;r·~·
.şubat 92/ Lefke l\Tahlyesi. Müdirltı~fwıe:-0,:ıt,ai'pl ~J'ınlllan Na'im
efalet senedi
leffen gönderildiğine mütedair Değirmenlik Ka;Vhıakıııı:ıltl

194

· 1 ~,Şubat 92/ Doksan bir ·serı~si A'şar··ma.ıından olub· Tuı:ftİF~lı\ia@d¥~jfi
iıhd~sin~

.... . .

. ·. . .

.. .

. . .· . . . . . . ·...•.··

·. .

·~~n r,aÜJıiğun küşQt tçaltıi,'i bedelthe~~ iisal :olUl'.UJl~-llaniıt':ııt
dtifrTµzl~tI{aynıat}tlnlıği'ttiiitaıidfatıdır:.
. .. · . . ,.,.:'

,,'..:;

(

•.

-

._

c __

.-

·-._,

;r'.L~ ?.

- .· .: ·.

?

·

t '. ~.:·

'29 Rylük.92fMesaeye)Nahiyesi Milltezim'i 'Ali Rıza :Efendi'nin Vadili
meıtru'bulı.ımm
ı Jlintamn·hisseşine :isabet1eden sekiz buçuk kileden 'ibtket
müzekkir Mağusa Kaymakamlığı'nın mazbatassdır,

195

1 Şubat 92/. Poli Karyesi'nde Tahsin Bey Çiftliği'nin saıe-i hal ve,rgisi
ellid§rt .
·
.· .·_.
. -._.
. _ . _
;~1,

i,i~~,p~a)µp.müdir-iumurubulunanBatlı Hacı 'Ali E:€~-'dert
.,ğ9,,~ei:ilın,es~,.4~ir1ij~JÇ~,aı<aıpJ;ğı'ıwı,_iu\lası4ır.
.
ıwvıı: R~ı4 ,Şµptıt,94. ~rihlii,..• ,
tı;la icaba beyanolunarak cevab

;:ak üzere tahrirata verilmiştir.

'+~ K~PJın~tŞ.ani 92/ Girinye Mal Müdürlüğü'ne Ramiz ve Mağusa Mal

. ,y 4~ Rilş~iEfe~le,r ..
µçılldar~ llir, lat'a:.Jıaı~fye .s;J<yfmuha§~b~,f~:~ifeı:ııaii,;ıd~lliiinı~-
sa Kaymakamlığı'nıninhasıdır,

196

J.,~~9~lW-, ı<,r1l!~tl-Y1M~~Hffi,, ç\ok~ap Jij., se~i K,tınun-i
a~'bul?-A
'< ·. ·. .·...· · >>
.·
·
.•·.·. . ..
,. ·:
~' ,şs\l;l?,~t ;;9,2/

ı m.ütenevvi'a hasılatından altı bin yedi yüz yirmi beş~,.

yirnli ·.

· Liva Mal Sandığı'na gönderildiğine dair Leymosun ~ak~bğı'nın
dır,

/10 Şubat 92/ Leymosun K.aymakamlığı'mn doksan ild senesi Kanun-i
a yul(u'bulan
'if!tnığari
yiiz doksan attı ':kuruş yifuıı para
.;,,··-.:'-';
Liva.'.. I\1~
S~dığı'na gö».d~;j4ljğiue;) .da,ir .ıç~ynıakamlık-ı Mezkur'un
:, -·,-~-: ~-<--

yedi

·.;.c!: .•. '.'.'

">"-

-·-:

~-: ... ::7,:_:· •.:.)",

ur,
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,,i.:.·.:-.',':-;-

·

•·.:;;,_~,·-

'

10 .Şubat 92/ Leymosnn l(aymakamlığı'mn doksan iki sene$i Karıun.,,i
,~~ıfbıµan,t~H~td~,,,,.<
.
,
.... , :.
,i niüfrtelife yedı bin dört yüz seksen üç kuruş 011 beş patlı

: .,ı~\1,ta ;yeqiyl~; , ,&öııf:lfflil<tiğitı~ : , 4air,, :1'~w,~k~l•. ı . w,ı-Jıın
, . .'.:' '..,._. i--.~ ;: ,' "-

-·>. ··' _.1,:•.,,.

·.c : : j

~ ",. -

,: _ ,. ·:-. ': :

· ·;, '. · ,',,.··.. ··,.»:;;~:_1•."-

·! ;- ·

/c ' '•. ·'.
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:,C • :•>C

,a. : ."-_'.•

· ,.. · ::_ · ·.• 'I

··>•·\; · '.

!.

,'.'C~ ; ·· ,,,-·_;, ·, \'· · ", ; ', • ' .";" ·.,•·. ·. -·-- ., · "·· /;. ·:::;~.-. -~ c'.•

· ·- '

ı

.

•

.

j'lA Şubat 92/ Mağusa Kaymakamlığı'nın i'ane-i 'umumiyesinden olarak

bin

79/22 şlibaf 92/ Mağusı;ı r{aym:~aınlığı'nın doksati .:Jl<,i:

att~f'
Eferıdiye.

".
· " · .,· · ·

#'atiylaberabfa· $ônd~rildi@hedarrKaymakamlık-ı Me*11

·

199

iuŞubat 92/ Girinye Kazası'nın doksan iki senesi her bif 'öşri defteri ve

4 Şubat 92/ Seksen yedi senesinde Girinye Kaymakamlığı Ahalisi'ne
yerin tahsili hakkında Girinye Kaymakamlığı'mn tahriratıdıır.
'iJ8, M~.i7}apJlJAdrrl:<~narırwz .
~~~·

0/24 Şubat 92/ Hacı Rıf'at Efendi'nin: Emval-i ımihcuzesintien
iı satılan
dellaliyesi kangı tarafından verilüb verilmemesine dair Tuzla
akamlığı'nın tahriratıdır,

200

Ş;µt>~t:~?{H;ıız~ç,'1~,ijaıŞ,~Şı~,Ş~b-~~~,l\av;{lrl@si~e
.
.

verilen bk yü1( on üç bin

},<,~)[tı;ı;fy, <.'~!-'~~cen,t~Y~t~sliW,~!lN~',ql,pab:P:ıalınan

~~,ş:~ıı~4i,Jıeft:~n,g~jfJti.lffiği.n@;çl_~~-J\ız\~~~~~,-·pm

201

4'Şubat 92/ Evdim Müdürlüğü'ne muvakkaten ta'yfukdmım.S;tıleym-an
memuriyet

,J,<a,t ~den~n günlü!< ma' ~şının i.'tası i~tizanınadair

kiiyttıakaınliğt Meclis İdaresi 'ninınazbatasıdit.
i 6 Mart

93 tarihlü .derktmarınıızmucibince

·

il~hih'oervech.:i·nısfiyet 'ma'aşmıntesvifesı'·· ...
"".tlen'b~bisle KaymakariılıK-'rMeiırnr~e tahrirat testili içün
•.ale oltı.nmıış:tqr.

124

Şubat 92/ Doksan iki senesi Duhan
Rüsfuıiat··
'nün tahriratıdır.

202

vı;;;ıu;;u

Fi 2 Mart 93 tarihlü derkenanmız mucibince
fg_e mu'amele-i mukteziyesi icra kılınmış olduğundan
• .e tahrirat testiriiçün tahrirata verilmiştir.

203

· Şubat 92/ Baf Kaymakambğı'nın

doksan iki senesi Kanıın.;i Sani

göncle,rildiğirled~if'Kaymakamiık~i Mezkur'uh inhasi&r.
~· t,Jtaber
. '' ,, .
.

.

.Ye·

'

.

.'

•..

'.

79/23 Sefer 94/ Hırsofi ve Baf Kazası'nın Arazi-i

tan olub
\yüz.altı.kuruş on dört.para bu kere Liva Mal ~,atlGtıf:i~:C:ıa:a-•...
:erildiğine dair Kaymakamlık-ı Mezkıır'un mazbatasırdır,

204

.-i Daime hasılat-ı mütenevvi' asından olarak ez gayr 'aydat küsuru
sekiz yüzseksen üç kuruş on dört para Liva Mal
na:, göııclerildiğine . .clair,•. K~ym~an;ılıJ{-ı ,J\iezkur. \4filçJ~ş\/ ,İd~~~i.)1,i,11

205

,Iiıı:

Şubat 92/ Baf Kaymakamlığı'nın doksan iki senesi Kanuıı-i Sani
olub ba tevarih..i muhtelife
z iki bin dokuz yüz-elli kuruş beş para meğşuşe olarak
•

1·

•

ifl~,.>Şubat,f.iı/ Seksen. altı,s~p,~si··:A',şar,, Mültezimi Hm~toğli Lugandi
114µğımu·M~~~
.
.'i~~lığı'nmtalırir~tı~.
µ ve Fi 1 Mart 93 tarihlü derkenarımız
e merkumeden yirmi iki bin otuz küsür
tahsili içün zabıtaya havale
ştur,

206

:Ş-uba,t 92/ İ'ane-i 'umumiyeden olarak· yirmi bin kun:ış Zabtiyye Nuri

:n·+Y'··

.

.

4air.Tuzla.K~ymak~lığı.
Meclis İdaresi'nin
·- - ,- .' ··:.· ,
--,, , :- .·,'r .-:.:·;_ - ., -_--,--, .":.
,

c
·- ~ - ' ~ .-

İn3z\1*ş!<:4r,
::",_ ":'. .:.: ::·.·: ._;-,.; ·,

mucibince muma ileyhin istid'ası
eyeceğinden doksan iki senesinden
ğusa Sandık Emini Yango'nunTuzla'ya
dahi Mağusa'ya becayişleri
tilekeyfiyetin.'fürkerede Meclis:..i idarerye,ilı,ta..v,aİıf!n:ç:,I :-.:,r,tıu>

207

Şubat 92/Tuzla Kazası'nın doksan iki senesi Sayd-ı Mihi.Rüaimi
el ve Mehmed 'Ali

yedi

'.'l(eftııetlyle ;İskele K$abast Tüc<,ari'ndatf Ahmed: Efendi 'mıi:üzerinde
:,ô1d#ğima : . ·.······ .. ··... ·.· .. ·...
j.\1e.zlatr Meclis-i idare· mijzbatasıdır.
li derkerıarırnii müci6m~e Btrraea
i icra olunmak mezad kaymesi Ser Münadi·
:a'ya verilmiş ve mahallinden gelen telgrafla
keyfiyet-i tezekkir olunmak ve bunun
eevab yazılmak üzere Meclis-i İdare'ye

·

/2 Şubat 92/ Değirmenlik Kazası'nın doksan üç seııe~i lfflıattf
una talih
ediğine dair mahalli mazbatasıdır,
olu Fi 26 Şubat 92 tarihlü derkenarımız
ce buraca müzayedesi icra olunmak üzere
pusulası Ahmed Ağa'ya verilmiş've diğerleriyle
· ilmek üzere Meclis-i İdare'ye verilmiştir.

208

'

,;:Mart n93t Girinye K:aymakamlığı'mn doksan· iki senesi _ Becıtelat-ı

Iden olarmc,

.

--

oksan altı kuruş yirmi altı para Zabtiyye Şakir'e
Liva Mal Sandığı'na gönderildiğine dair Kaymakamlık-ıMezkur'un

1 Mart 93/ Girinye Kaymakamlığı'nın

doksan iki senesi Mal Muhasebesi

·ıdi.ğw_e dair Giıw.ye K~y-m~~~ffit~ğı'ıu:p, ,talıı:i.ra.tı.M:'.
~ di' ye.
ıen

209

93/ Girinye Sandık Emini Esbak Mustafa Efeodi'nin ~imm~ti

üç

an bin yüz otuz klftuş kaymeolariık
s'r~ ~şlpµe:ı;ı,gpq.9er,i~4j&iıı~ 41iı,:.~;+ymakamlık-1Mezkur'un ·
,__ ' '-~ ....,

.

. _,

•

..

. .

·' --'

,, '· •, -,-..._ ~-·- -,;

··.. -- ·-··· .,. •' . "' ' ., ..., t

Kaymakamlığı'nın doksan iki sf@'nesi
.

.

~~~.()~~rak.s~kiz-bin.@J.1:·~4gtş~;~\t1~~
- Za:htiyy~:Şakir';e!,~~&~i~ı;t,~~l Ş~jtı;ı~jf'~!
\a 4~irJ(aJnı~lık-ı Mezkur'unmaz
0

:.~,·-,--.,.

,.:_ ;,,:~./:~'-'·:

210

.

'Giriiiye

.

·K,aymakamlığı'nın 'doksan

iki stnesf Şub,tı'ml.~

beş kuruş yirmi para Şakir'e teslimen gönderikliğme

kıt'a defterinin dahi irsal olunduğuna dair Kaymakaınhk-t
, un nıazbatasıau;. - ,ijrt,J.gftt-dt;;ft.§ır ileM :~d,~d~tllıı'_
· , J)efterri Halqıım k~l~ffl.i®ha;ya.le;QlI!lllllu~
•.__ .

211

;~~;93(·.·~ye··.~ı~f,a~tah!}
al'e
·

i.N~m:lqş:K~~ıi!ııd;tif&fai\1~,dmHtıcı
·
"

ZJtll~ıediJ,ı,1\l§;qm;t'\QkYı~t:?JJXj:lı ~ivaM~l

cl~ridi~e,dlh",KJ~~Jmmı!~,tMe2ı:~J~m,~z\>ıaıı.1ııdlr.

r-

ii·l·Mart 93V Karava- KaryesiSamli':ne.'çıklııı;şk~~.,\~şı,:ııwt
•v• ..d
' .. ,,,, ,.
gm en
. ~
.:ı-1ıa1·
. . 1an d~~
.. ygı:-ij
. . . ·•
aya' a-gaysr"ez,ux.;ı
. . ıye,esmanıo
. u.u. yuz
lara.k Liva Mal Sandığı 'na gönderildiğine dair Girin:
tasıdır,

212

./3 Mart 93/ Girinye Kazası'nın
.e

doksan iki senesi

esı'ar .-Pt}i

olunmasına dair Kaymakamlık-ı .ı.v.ı.~.££.u.ı.
,.22 ve Fi 8 Mart 93 tarihlü derkenarımız mueih•~~~,ı:l~J

213

'tı~,;>

Mart 93/ Girinye - Kaymakamhğı'nda sarf olunmak are

bir cild

eresmm
ir Kaymakamlık-ı Mezkur'un tahriratıdır.
ve Fi 8 Mart 93 tarihlü derkenarım.ızmucibince mevcud 'ilmü haber
dm.tabi? 'oliıruınısı~ıa,berabeı;.'gôiiderileeeğindenbaım-sleJ©twaıiıı:y&tmlmak

,irabı verilmiştir.

'

214

. 19 Kanun-i Sani 92/ Mesarye Mü.diri Ibrabiııı Et~!i?IW]I'.
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kılınaca~:dair Mağnsa Kaymakamlığı'nın mazbatmsıdır.
ve Fi 8 Mart 93 tarihlü derkenarım.ıi mucibin©e muvakkaten ve
ur ta'yin kılınan memurun kefalete rabt olub o]madıjının
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,olan. •·ktıtyme s~dıklarının
.e cübliiyiib,arahğt kalınmn'aküzere,gendeııilmesine

ıakıµnlığfüım,1:ahriratıthr.:·
. 'Fi 6Mart 93 taruilüôerkeriarıınız mucibince
· ata tevfiken ifayı mu' amele olunması içün
dık Eminliği 'ne havale olunmuştur.
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· ·93/;Maliye.rve, l:fassa4iJŞaha,neı,Hazme.ı.i Cefüeleri 'ne gönderilen
Santhlc,
Bey'e tevdi'en Bank-ı 'Osmani'ye bittamam teslim eylediğine ve bu.
1
kıt'a poliçenin leffen irsal olunduğuna dair Tuzla Kaymakambğı'nm

-A.iidoiıi hakkında.Makam-~ Sadaret~i 't1zıhadan ve DivmM Ahkam.,i~~l:'.

..i Celilesi'nden şerefvarid olan iki kıt'a Emirname-i 'Aliye'ıün
si Sandık Emin'i Esbak Marko Andoni kefaletinin Emval .
lak-ı mahcuzelerinin satılmasına dair eınimamelerfuiıı.hi:1-Sılt~~ll~:cfaZ
·o Fi 9 Mart 93 tarihlü derkenarıınız mucibince
n ifası içün Meclis-i İdare'ye havale elnnıauşnır,
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alesi icra kılınacağından ve Leymosun A'şar Mültezimi .Beııayo,daki
:uğun.dan bahisle Leymosun Kaymakamlığı'nın

mazbatasıdu;

·e 27 Mart 93 tarihlü derkenanmız mucibince
ıttslliıdahıfi,emtmiştir:
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~'htruşbeşpara bu kereLiva Mal Sandığı'na gönderildiğine
· enlik Kaymakamlığı 'nın mazbatasıdır,
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:Mart 93/ Gönderilen 'ilmü haberler. muvafık kuyud edi~e
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¥~.?~ .~,~mm.~~.~~~~.ız.._.

Jüpra-i malisüsünda1ııfz ecülli:ıiştir:
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ş kuruş bedel ile Tuzlalı Ahmed Efendi'nin 'uhdesinde
;~ylefli~we,"ye Mm%\ b.ir kı,t)ı.~\11ıl?, ~e,~w.ı~gr,j.J~t~Jı,p,,iff'""
~lçlafüW~lacJ{~ymakamliğı'nıii tamiratıJ
-~il4 MaJ1 ,93'tarilılü d~r~enarmuz
' 'şın~t~i 'ihale ba'inazbafa'i1eyan'oıınnnak
:ta verilmiştir.
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yüz elli kuruş bedel ile. Voroşlu Mi.haili(.lemyeli
tekerrür eylediğine dairMağusaKaymak~:r'nın
Fi 17 Mart 93 tarihlü.derkenarıınız ·
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kefalet senedi gönderilmek içün cevab
üzeretahrirata verilmiştir.
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93r/Leymosuır, ve'.J3ııfKa.ymakeunlıkları :tla:hilinde d•lıl
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Mart 93/ İ'ane evrakı esmanındanolarakyetmiş altı.hm4örtyü~lit~~ş,
;ğı'na gönderildiğine dair Değirmenlik Kaymakamhjf~

,.,Marj; •93!Xµıla J{<i!,;ınn~a,r£1,\ığı~ ,· Meçljs ; ~)çla$ı ·. ,Ş;~Prt~•l~ri~tll\·
~-Nç.Jnmuıı bin kuruş masrafla vücuda
· ol~l"•ıııı~~if:-~ym~kamlık-ıMezk.qr'ını ma:ıbatasıdır.

:cıa M~~3'tJ~ıi .

muCci\lm~;;:b.eş yüz kuruşun
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l?. Mart 9'3/ Baf!Kaytliakam.hğitııın'dok~an]kf senesi şebri!'$ubatiari\ııffa::
·1atısilataan +:;'. : ;' · · ·
"'dôrfyiizellfyedikurliş:ymni üç parabu kere LivaM,al
a gönderildiğine dair Kaym.akamlık-ı Mezk.ur'un mııtllat:a,tdır.

İ:,r:z7·'K.anjm~i. Evvel .92/ Baf Kazasl'ria'tabi'
I\ılebm~tfüııır:Rasaıi berliayat olduğtnia '• ' . '
Kaymakamlığı"nın mazbatasıdır.
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· 1·7: MartJJ3l• Baf,Kaynıakamlığı'mn doksıııı:
· ,t'·a,-0lm?etkr· · ,.;,,"'"'··; ;:,;;:,.,,.,""·"'·'
denkliğine dair Kaymakamlık-ı Mezkur'unitihlft;$Ifci'.I!.
1ı.ı• .c. .· : ... ,ı:ı..;.....err'
lis11t.t,:Z<ewlllll"l"ır.
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M:art;93/. {Doksım., üç ~enest R.Ülilumat•.ı., mütenevvi'asınm·,Bıalesi< icra
:trtm:atiefe]ijjia;aresm.'e
,1'1\fetiıd~i; :Flae!iı "\farurl'nin:ı ınenıur la?,yin3.kılnıdıjma da,ci-,M.s.a
\2'niın,mazbatasıdır.
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doksan iki $t':nesi Mal
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;,JMıµt 93/ Leymosun Kayınakamlığı'nın doksan iki senesi i'ane-i
sn olarak kırk dört bin
kırk kuruş Liva Mal Sandığı'na gönderildiğine dtıir Kay11J;~b,t1i1lık~ı

IJ~}J?aı~sı~.

[ı;ırt, 93/ Leyınosun Kaymakamklığı'nın doksan ilci senesi şehri Şubatı'nda
',l'iıneden beş bin
en üç .kuruş Liva Mal ·sandığı'na gönderildiğine dair KaymakJmbk-ı

:•Mart 93/ Leymosun Kayınakamlığı'mn ;(!¢ti?.flt
Rüsümat-ı mütenevvi'a varidatından
. . altnıış üçlruruş Yirmi a,lf11paraJ!tyf:·1.. '.
~m1ıf~_i I\ı1ezlçur)ııı.:tnazl?at~~idır. . . . . .
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Daime-i Emiriyye ve mevknfe ve Emlak yoklama hasılatından olt\r.ak
üç kuruş on para bu kere Liva Mal Sandığı'na gönderildiğine
.ikamlık-ı Mezkur'un mazbatasıdır.
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21 Nisan 93 tarihlü derkenanmız mucibince
ya7iılmak üzere tahrirata verilmiştir.

246

ise de hiç talih zuhur etmediğine ve anbar kiralarının dfil,bi mah bimah
dan
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lrğı~~inııızbatasıdın: >c · .; •./
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,93J-İ~nn~:akç~sinden olarak kırk bir bin sekiz yüz dokıan kuruş Liva

daitJleğiımenlik Kaymakamlığı 'run mazbatasıdır,

')viart.93/ Kıbrıs :ceziresi'rifu ·dÔksatı'iiç \§;

·

z~rinde .··, ·.·.··•·· .
·... <
..
'.~iJiiji~m~p:Yt:tl:~an,
,9[,.,İctt'a ~,g~,.~~l>

.·iymakamliğı'nınÜiliasiôır.
ro Fi 11 Nisan 93 tarihlü derkenarımız mucibince
·--i mahsusunda hıfz olunmuştur.
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· ijişan 9~/ Tvzla _Ktı,yıp.;:µ<fil1llığı'nm. doksan iki. seneşi .Mal .}\,iıuıasebesi

r:_d~tkaym~k~likl~e~~)lllii' ';'
· 1sitsuna

··,:'

,···•·>···-.- .. ,,·

·,·;.,-

,,,

-

konulmuştur.

Nisan · 93/ Gilan Nahiyesi Hasıllık Memuru Süleymoo Efendi'nin
den isti'fa eylediğine ve yerine Piskobilli
•, ,ı;.:ı. ı. ,ye,,.
·
ta '•ıYltl::Ni!Wl~.ı.;ma
' 1,.l .,,l~·~ · ··ı~ııı.ır
A '
L=
···
·
· V.=· '1,
1,,-ı,ı.;ı,mn
ın~uıav
~ynı1:osun
~yı,ıııııa.ııı.•

.,.t
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.· jJNisHnl' 91/cYDeğirmemik,, Kayı,nftkamlığı 'nm doksan üç senesi şehri

tbmanTapwve Emlak
olarak altı·bin altı yüz yetmiş beş kuruş on para bu kere Liva .
ı'tn.a:götıdedldiğln.ce,dair Ka~aktınlık•.ıMe*ıir~.w··m~zblııt~slı•··

· Mart 93/: Tel$faf .: verğ~leti' >tııikkın~a; ' takdmıJ kilinatt : m.a~batıtrntt'

ııc,>~s~ ·füduğünaarı ~eyruf'.:·

·' .{'' · ·

'dı!i:resi''ndeı-£' ·l(abül·· ·;olunmadığına ve ba'zı ifadata dair Mağusa
ğı'nm mazbatasıdır.
• -A ,T•

!isa:nv931' Giıtıaye.rKaymaktıınlığı doksaıı iiç. ~~ııtıd,lı1
ışaMehmed Efoodrufruh•sinde tekerrnr
·d11ir·ffirinye·Kaynıaffltm1'iğ11mn·mazbaias1dıt;·.•·
mazbatalarıyla beraber Tupra-i
sada hıfz olumnuştıır.
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t~·,931::Ha!Z;ine~i. Hassa-i Şahane ve Cezayir-i Bahri Se.iid Vilayet.:.i
··~öndetilenikhyfiz-0~,binlmrüşl:uk.
··
kaymenin vapur yoluyla sigorta bedeli ve masarif-i sairesi. olarak·bin

VNisan93/ Sene-i Sabık Ağnamr'ndan on altı bin yüz altmış beş re's fazla
a dair Değirmenlik Kaymakamlığı'mn tahriratıdır,
mahsusunda hıfz olunmuştur.

:/5 Nisan 93/ Seksen yedi senesinde ahaliye zira' a
:rjlt\1.1 s~ne£1ı:ıtıırvı;ısµl.Qn~ ·
· Jlfy l}.~~~~~~',Iml: t~Iwratı,4iır•.
'QJ·ı.:rv~ l?i;,l;l NjSfıl,11·,~atıaı,;i,hJ;ij,... ,
· rıı; ~ııcibince hıfz olumnuştıır.
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veı•:•

O<Nisan:.'·93:J .Lefkoşa·· S;urlarınE>ergah•.ı ,Şerifli ~akfı'na.·ın@buıtI,filiKinm ·

~.doksatı:ild seııe1erinin
n bedeli ÜtakdfrtJ·,~lUiaduğmia.· dair; = ,Deği®elJlik

,K_~y.fflıakanü.füını

erıarımız mucibince Maliye Nezaret-i
'arz olunmak üzere tahrirata

',usküaar·

Askeriye

~~ıiaerıı~iı

Nisan 931
Fırka.:i·',
5 si içüıi dört derid~
iyye ınas.flrifi olan dört yüz _
··
şa'irin esmam olan üç bin yüz doksan altı kuruş masraf ki.yd kılı11'1ıima
enlik
·
· ·
-

'Nism 93F Hoksan· üç··· senesine mahs~he.,i
-uusiyle Rüsumat icabiyesini natık
·. (kılınan:: 'defter1'··;1effen-·'·gönderildiğme·· ·tlaw'·'·\•ıı,,,2ıliı~
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N'isan 93/ Tahrir Memurları'na tam ve yahud 'alel lıesab sıwetiyle ®

iki

ma'aş verildiğihalde

·R}!~nmıi Jt~W:

,ıse,/e7e~~7l l?~şlf

_b~~~~ım

~~Y;!l~~Jj!ı:~~

U Nisan 93/ Doksan iki senesi emanet-i A'şar malından aııshabljhtiyaca
iesmamndatt olarak
.
.

.30/Maıt 9fM ,Bahriye HavaJesi'nin kendiisme .v~1ı.ıı~l'III
Mıısta:fa'.Neeati Efendi'nin
,lu"ve,:ıiii 1.l:Ni~mrı-93.. ·
derkenarımız mucibince cevab

üzere tahrirata verilmiştir.
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fj;ŞJ' ~¥ f\~~ ı;~s~M?;4~µ 9.\w·~.;~~;..~m.

,~fxt,t;J;aJf ,,~Jeş\mı~R ..... ·•·
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·
,;,ı.,~~~i~;~t~QH~~;rtİçJiğınedalı: Girinye Kaymak~lığı'maı mazblıt.as1ıdır.

~0/H. Nisan 93/ · Elareme~-i Muhtere~eyn Ahali-~ ~~

~~el~rj,
i~f:in
~akamliğf'ınri'doksatıUçisel':iesi Marf''.:·
.., .~, " \Y ,>,:,;ii(c;
. ;
,i.
u~~şrf oiuô bttlenfikiyüz elli kuruş kaymeolarak leffen ıt•ıi•i~@
·'K~ymakanıfığt;n:ıri irihasıdır.
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17'.Nisan 93/ Şehri Mart zarfında vuku'bulan Arazi vt

,, ajtınış d1>ıc~
kwµş
·i':':.:.:,,
/ ..:.--·
,_/:·}··C

'

Q~
t_.<-

'

pa;ı;~ Liy~,
Mş! Ş{lllqıın:t1a
.··-,i:~ ·

;;··,'·_,_;;··;.~·-::.;·::_'.i

,:;.-i_.,·_·-~-·.. ·).~:-:·-,:':__,_,;;,\:

A#1ığ~~~,1llal~~t,~1i~t.

02/7 Nisan 93/ Doksan üç senesi şehri . Mart

i 'a,hasılaoodan
1~.
.•• ·
• - - •
,,ı, 1~·=
l, ·
,, dosuz
yıız
: , yırm.ı
-• :ü'0,1.\-!U'·n:Auruş
sekiziğine: ·:
Leymo.sunKaymakamlığı'run mazbatasıdır,

~ ,:,.-,,.,,,;_.,., .• ··§_:,

'.,-S:,";;,:-;.,;:;;<.:,;r;,ı,>.'-:.:, .•
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.Eınl~k·t,~IJt~

~~g~;ıı_

dahilinde bulunan
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1417 Nisan 93/ Sek~eniki senesi Ağnam Rüsümi olub iş bu doksmı üç senesi
'ızarfındatahsil kılınan iki yüz
uş · bu kere Liva Mal Sandığı'na gönderildiğine dair Kaymakamlık-ı
mazbatasıdır,

~i.s~ 9~( tane,,i ~µuııµwyçden olarak şehri Nisl\lln'ı · ııartmd.a
,ta,~şi,l~tdanÖn bir bin ·yedijrüz elli kuruş
1 · · . Sandığı'na gönderildiğine dair Leyınosun ~Ka~~~~-·.~

'itı6..

•c. N"
"3' n k
.. seneSl. A, gnam .R..usumun
"
' dan e.ı
11· uç
..b.
.•. 1-.M:.JŞaJı::ı:ı/;ı;.,,<;t;Ş,li\llJW
31/
.~ş ,µıµ~iU vuJru:'J:ıµJ,4uğuna
f\1:t .p:µıµl~.1,1~1,k;,9J9uğlı,üzetç on:se~iz. piJ:\.sekizyüz doksan
·w

-At/.:·w+.---~~,-~,-~

idat-ı mütenevvi'asından olııb bu kere Liva Mal Sandığı'nagQ!t1ı~
ıosunKaymakamlığı'nın mazbatasıdır,
dnn.
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9/14 Nisan 93/ Evvelce gönderilen yüz kuruşluk zayuf kaytIUi:nin 'adem-i
· fl~ı~y,wosun ı<,l;l.)?p.ajr~lığı'~µ}ı,ıh,a,şJW,r.
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60 SôfYaprak

fı)F( 11 Nisan 93/ Gönderilen beş kıt'a 'sandık 'ilmü haber kuyu-d-u
e ile muvafık olduğuna dair Tuzla Kaymakamlığı'nıninhasıdır.
pJu,¥eJ;i'i W:,)Tisan.~3 ·.
.· ·. . .
·
(~~»Jır#tu;.ml!çi~i~ç, ,I:µ~J:as,~)1.4,

)i:w~.: . ···- ·. . .

.

. . ·····..

.·l/12 Nisan 93/ Ayamarine Karyeli Eleni'nin doksan bir seııeıs~d,
~ t~llııtµu. p:ıµkerre~.~~iclad. qlµn"1,~a 4ıllli;ı»,Yi~~·•{·
X'tti>.·ıı1;;,ı,)i,1t
~~ıµnlığ~'::PW ~z!J~ta~ıcJ.ır.
· ·
· ·
ıtıµ:mrolu ıvecFi 19:Nisan ,9~
~lti'.::cı~r~~D,~~~zm~cll;}~e.·.~,y:tiiy:t}~tekrar
t,;içMA·+~#'ij~(w~~tiı'.~·:, ,· · ...,,,,."" .;,.;" .. ,,····"·· . ~·
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ifil 4:<Nisan;93/ Mağusa iKayını:ııkıamıSandik,, Emini olub 'tmlıı:tyadlııcayişf
t,e\~ıiı¥anko'enwı',sür'at-i i'zamına dair
ı1::akan:tl1ğı~mn.~asıdır.
·ve/f'j;,t9 Nisaii 93:.

:tıePkenarımızmucibince Kaymakamlık-ı
'a cevab yazılmak 'üzere tahrirata
iştir.

:t4/l5i Nisa11J; 93/ Tw;l,atya ;n:ı;hvilt'iuJnemu.ri:yıettedeıı,·Mapa;:i•¢ılık;ı5miru,
devit:ım~aseJ,esiıy,le:kefaletsenedi leffen gönderi~diğine

Kaymııılçamlığı'mn tabriratıdır.
, ,ve;Ehl9Nisan 93,> ,
maıuımız mucibirtc,emuhasebede

;/104/14 Nisan 93/ Sehven kalmış olan doksan il<i seneşi..,,,

. :Şııyd.-ı Ivl~W Riişfuıı:i5,~~~ leffe1,1. tak~';"·.,
·~~ıp.ı:ı 4*

9iı;in.ye.I<~~~ı,,,'WA,i~~~idir.

jjşi\ıti7µMe~:.uiı-ihaleşi ise93'senesi .·. "-·

· ~~~~~~~i l<eY&i~h9~f~liçmt•
.:-ı ıµ~~l:uıtanın Iefiyle cevab yazılmak
irata verilmiştir;
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